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Қазақстан машина жасаушыларының IX форумының қатысушыларына 
Құрметті форумға қатысушылар!

Қазақстан машина жасаушыларының IX Форумы ашылуымен құттықтаймын. Форум Мемлекет 
пен бизнестің тәжірибелік диалогы, отандық машина жасау саласындағы өзекті мәселелерді шешуде 
жетекші алаңға айналды. Пандемияға қарамастан, отандық машина жасаушылар – экономикалық 
көрсеткіштер бойынша көшбасшылардың бірі. 2021 жылдың 8 айында сала 24 пайызға артты. Бұл 
– өңдеуші өнеркәсіп секторының дамуына қосылған елеулі үлес. Индустрияландырудың алғашқы 
он жылында өңдеуші өнеркәсіптің экономиканың дамуына қосқан үлесі тау-кен өндіру саласының 
үлесінен артық. Қазақстандық машина жасаушылар қойылған міндеттерді лайықты орындауда. 
Шығарылатын бұйымдар номенклатурасын кеңейтіп, жаңа технологиялық әзірлемелерді енгізуде. 
Жалпы елдегі экономикалық өзгерістер көшбасшыларының қатарында келеді. 

Мемлекет машина жасау саласының сұранысқа ие жобаларын әрдайым қолдап келеді және 
қолдай береді. Жолдауда мен 2025 жылға қарай өңдеу өнеркәсібінің экспортын 24 миллиард долларға 
дейін және еңбек өнімділігін 30 пайызға ұлғайту міндетін қойдым. Бұл үшін мемлекет өнеркәсіптік 
саясат туралы заң қабылдап, отандық өнеркәсіптік кәсіпорындарды барынша қолжетімді 
шикізатпен қамтамасыз ету тетігін бекітеді. Отандық агроөнеркәсіптік және өнеркәсіптік саясат 
ұштастырылады. Қазақстанның машина жасау саласы экономикалық өсімнің, жұмыспен қамту 
мен экспорттың қозғаушы күшіне айналатынына сенімдімін. Баршаңызға жемісті жұмыс және 
алға қойған мақсаттарыңызға жетуде табыс тілеймін. 

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
Қазақстан Республикасының Президенті

Участникам IX Форума машиностроителей Казахстана
Уважаемые участники форума!

Поздравляю с IX Форумом машиностроителей Казахстана. Форум стал ведущей площадкой 
для практического диалога государства и бизнеса, решения актуальных вопросов в отечественном 
машиностроении. Несмотря на пандемию, отечественные машиностроители одни из лидеров 
по экономическим показателям. Рост отрасли за 8 месяцев 2021 года составил 24 процента, это 
существенный вклад в развитие обрабатывающего сектора. Впервые за 10 лет индустриализации 
вклад обрабатывающей промышленности в развитие экономики превысил долю горнодобывающей 
отрасли. Казахстанские машиностроители достойно справляются с поставленными задачами, 
расширяют номенклатуру выпускаемых изделий, внедряют новые технологические разработки, в 
целом находятся среди лидеров экономических изменений в стране.

Государство всегда поддерживало и будет поддерживать востребованные проекты 
машиностроительной отрасли. В Послании мной поставлена задача по увеличению экспорта 
обрабатывающей промышленности до 24 миллиардов долларов и производительности труда на 
тридцать процентов к 2025 году. Для этого государство примет закон о промышленной политике, 
утвердит механизм обеспечения более доступным сырьем отечественных промышленных 
предприятий. Будет обеспечено сопряжение отечественной агропромышленной и промышленной 
политики. Уверен, что машиностроение Казахстана станет одним из локомотивов экономического 
роста, занятости и экспорта. Желаю всем плодотворной работы и успехов в достижении 
поставленных целей.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ, 
Президент Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан қаласы, Ақорда

Город Нур-Султан, Акорда

To the  participants of the 9th Forum of Machine Builders of Kazakhstan
Dear Forum participants!

Congratulating the participants on the Forum’s opening! The forum  has become a leading platform for 
practical dialogue between the State and businesses, solving current issues of the domestic machine building. 
Despite the pandemic, the domestic machine builders are among the leaders in economic indicators. The 
sector grew by 24% which is a significant contribution to the development of manufacturing sector for 8 
months of the 2021 year.

  . It is for the first time in 10 years of industrialization that the contribution of manufacturing to the 
development of economy has surpassed the share of mining. The machine builders are dealing well with 
the tasks set, expanding the nomenclature of the items produced, implementing new technology, and in 
general, are among leaders of economic changes countrywide. 

The State will always support the machine-building sector. In the State-of-the-Nation Address I set 
the task of increasing manufacturing exports to up to $24bn and labor productivity by 30% by 2025. To 
that end, the State will adopt the law on industrial policy, approve mechanisms of providing accessible raw 
materials to domestic industrial enterprises. The domestic agro-industrial and industrial policies will be 
paired.

The machine-building sector will become one of the locomotives of economic growth, employment and 
export. I wish  productive work and success in the tasks set to the Forum’s participants.

Kassym-Jomart TOKAYEV, 
President of the Republic of Kazakhstan 

Nur-Sultan, Akorda
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ҚАЗАҚСТАН МАШИНА 
ЖАСАУШЫЛАР ОДАҒЫ 

ИМПОРТҚА ТӘУЕЛДІЛІКТІ 
АЗАЙТУҒА ШАҚЫРАДЫ

құю-машина жасау зауытының басқарма төрағасы Бай-
габелов Жәнібек, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, 
машина жасау кәсіпорындарының, оқу және ғылыми 
ұйымдардың басшылары мен өкілдері, ұлттық компа-
ниялар мен даму институттары қатысты. 

– IX форумның тақырыбы: «Жаңа әлемдегі Қа-
зақстанның машина жасау саласы». Дәстүр бойынша 

Форум ел Президентінің жеке қолдауымен ұйымдасты-
рылған. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жол-
дауында қазақстандық өңдеуші өндірістерді шикізат-
пен толыққанды қамтамасыз етуді, сондай-ақ бес жыл 
ішінде өңдеуші өнеркәсіптің 1,5 есе өсуіне қол жеткізе 
отырып, өнеркәсіпті қолдау шараларының құралдарын 
айтарлықтай кеңейтуді тапсырды. Отандық кәсіпо-
рындарды шикізатпен қамтамасыз ету мәселесі басым-
дыққа ие. Біздің ойымызша, шикізатпен байланысты 
мәселелерді шешу үшін жаңа өндірістерді салу немесе 
жұмыс істеп тұрғандарын жаңғырту қажет, олар қосын-
дыланған болаттан және шойыннан (сапалы бастапқы 
материалдар) құюды машина жасауда соңғы өнім түр-
лерін шығару үшін заманауи технологиялар бойынша 
өндіруге мүмкіндік береді, – деп атап өтті Мейрам Пі-
шембаев. 

Машина жасау өнімдерінің экспорт көлемінің өсуі 
байқалады. 2010 жылдан бастап экспорт көлемі 3,5 есе-
ге көбейді. (2010 жылы 372 млн АҚШ доллары, ал 2020 
жылы 1,3 млрд. АҚШ доллары). Сонымен қатар, өткізу 
нарықтары кеңейтілді: ЕАЭО-дан басқа, өнім жақын 
және алыс шетелдерге (Әзірбайжан, Түркіменстан, Өз-
бекстан, Түркия, БАӘ) экспортқа жіберіледі. Көбінесе, 
экспорт электротехникалық, мұнай-газ және темір жол 
машина жасау өнімдерін жеткізуді қамтамасыз етеді.

Отандық машина жасаушылар дайын өнімді экс-
порттауда жүйелік проблемалармен бетпе-бет кезде-
седі. Мысалы,  экспорттық және экспорт алдындағы 
қаржыландыру бойынша жоғары пайыздық мөлшер-
лемелермен экспорт кезінде ҚҚС қайтарудың ұзақ 
мерзімдерімен мәселелер туындап жатады. Сәйкесін-
ше, осы және басқа да проблемалардың барлығы  отан-
дық тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігіне әсер 
етеді.

Мейрам Пішембаевтың айтуынша, Қазақстан ма-
шина жасаушылар Одағы Машина жасауды дамытудың 
2019-2024 жылдарға арналған Жол картасына ұсыны-
стар дайындау кезінде мемлекеттік уәкілетті органдар-
дан бірқатар ескертулер алған, ал кейбір тармақтар бой-
ынша мемлекеттік органдармен келісілген ұстанымның 
болмауына байланысты талқылаулар әлі де жүріп жа-
тыр. «Сонымен қатар Қазақстан машина жасаушылар 
Одағы» «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заң жобасын 
талқылауға тікелей қатысады және машина жасаушы-
лар мүдделерінің жолсерігі болады. Оның шеңберінде 
өңдеу өнеркәсібінің барлық түрлері мен нысандарын 
қолдау бойынша ауқымды шаралар кешені көзделгені 

есте қаларлық жайт. Мысалы, қаржы-экономикалық 
ынталандыру, білікті кадрлармен қамтамасыз ету, жер 
учаскелерін беру, экспортты дамыту және ілгерілету 
және сервистік қолдаудың өзге де шаралары. Осыған 
байланысты, «Өнеркәсіптік саясат туралы» ҚР Заңы-
ның жобасын іске асыру үшін әзірленген ұсыныстар-
ды қарау кезінде жалпы тәсілдерді әзірлеу қажет. Одақ 
ұсынатын іс-шаралар импортқа тәуелділікті азайтуға 
мүмкіндік береді».

Қазақстанның өңделген тауарлары импортының 
жалпы көлемі 2020 жылы 38 млрд. АҚШ долларын 
құрады, оның ішінде 17 млрд. АҚШ (45%) машина жа-
сау өнімінің импортына тиесілі.

Мейрам Пішембаевтың пікірінше, 2021 жылдың ең 
маңызды оқиғасы Қазақстан Үкіметінің, Теңізшевройл 
компаниясының, Қарашығанақ Петролиум Оперей-
тинг және Норт Каспиан Оперейтинг компаниясы-
ның қолдауымен мұнай-газ машинасын жасауды да-
мытудың халықаралық орталығының құрылуы болды. 
«Осыған байланысты, біз бірлесіп үлкен жұмыс атқа-
руымыз керек», – деп атап өтті ол.

Ресей дәстүрлі түрде Қазақстанның ірі сауда серік-
тесі болып табылады. Қазақстан мен Ресей арасындағы 
тауар айналымы 2020 жылы 18,2 млрд. АҚШ долларын 
құрады. Машина жасау саласында бірлесіп іске асы-
рылып жатқан жобалардың болашағы зор және екі та-
рапқа да өзара пайда әкеледі. Қазақстан мен Ресейдің 
алдында ортақ міндет – өнеркәсіптік кооперацияны те-
реңдету үшін өзара тиімді шаралар әзірлеу және оқша-
уландыруды дамыту, сондай-ақ инновацияларды енгізу 
мен жаңа жоғары технологиялық өндірістер құру болып 
табылады. 

– Бізде өте мазмұнды және қарқынды бағдарлама, 
сындарлы пікірталастар және панельдік пікірталастар 
мен секциялық отырыстардағы мазмұнды сөз сөйлеу-
лер бар. Секциялық отырыстар темір жол, мұнай-газ, 
тау-кен металлургия, ауыл шаруашылығы, электро-
техникалық машина жасау, автомобиль жасау, жалпы 
машина жасау технологияларын дамытуға, сондай-ақ 
инвестициялар тартуға және экспортты ілгерілетуге ар-
налады, – деп атап өтті пленарлық отырыс барысында 
Мейрам Пішембаев. 

Сондай-ақ, қатысушылар отандық және шетелдік 
жетекші машина жасаушылардың өнімдері ұсынылған 
«Kazakhstan Machinery Fair 2021» машина жасау және 
металл өңдеу бойынша көрмеге барды.

Қазақстан машина жасаушыларының IX форумы аясында пленарлық отырыс 
өтті. Модератор – Қазақстан машина жасаушылар одағының басшысы 
Мейрам Пішембаев.

Пленарлық отырыс жұмысына ҚР Премьер-Мини-
стрінің орынбасары Роман Скляр, ҚР Ұлттық экономи-
ка бірінші вице-министрі Тимур Жақсылықов, ҚР Ин-
дустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі 
Марат Қарабаев, ҚР сауда және интеграция вице-ми-
нистрі Жанель Кушукова, «Теңізшевройл» ЖШС Бас 
директоры Кевин Лайон, «Мэйкер» ЖШС Қарағанды 
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СОЮЗ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

КАЗАХСТАНА 
ПРИЗЫВАЕТ СНИЗИТЬ 

ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ

В работе пленарного заседания участвовали заме-
ститель Премьер-министра РК Роман Скляр, первый 
вице-министр национальной экономики РК Тимур 
Жаксылыков, вице-министр индустрии и инфраструк-
турного развития РК Марат Карабаев, вице-министр 
торговли и интеграции РК Жанель Кушукова, генераль-
ный директор ТОО «Тенгизшевройл» Кевин Лайон, 
председатель правления Карагандинского литейно-ма-
шиностроительного завода ТОО «Мэйкер» Байгабелов 
Жанибек, а также руководители и представители госу-
дарственных органов, машиностроительных предпри-
ятий, учебных и научных организаций, национальных 
компаний и институтов развития.

– Тема IX Форума: «Машиностроение Казахстана в 
новой реальности». По традиции он организован при 
личной поддержке Президента страны. Глава государ-
ства в своем Послании народу Казахстана поручил пол-
ноценно обеспечить сырьем казахстанские обрабаты-
вающие производства, а также существенно расширить 
инструментарий мер поддержки промышленности с 
достижением роста обрабатывающей промышленности 
в 1,5 раза за пять лет. Вопрос обеспечения сырьем оте-
чественных предприятий является приоритетным. На 
наш взгляд, для решения проблемы с сырьем необходи-
мо строительство новых или модернизация действую-
щих производств, которые позволят производить литье 
из легированной стали и чугуна (качественные исход-
ные материалы) по современным технологиям для вы-
пуска конечных видов продукции в машиностроении, 
– отметил Мейрам Пшембаев, открывая мероприятие.

Отмечается рост объемов экспорта машинострои-
тельной продукции. С 2010 года объемы экспорта вы-
росли в 3,5 раза (с 372 млн долл. США в 2010 г. до 1,3 

млрд долл. США в 2020г.). Расширены рынки сбыта: 
помимо ЕАЭС, продукция направляется на экспорт в 
страны ближнего и дальнего зарубежья (Азербайджан, 
Туркменистан, Узбекистан, Турция, ОАЭ). Преимуще-
ственно, экспорт обеспечивают поставки продукции 
электротехнического, нефтегазового и железнодорож-
ного машиностроения.

Отечественные машиностроители сталкиваются с 
системными проблемами при экспорте готовой про-
дукции. К примеру, с длительными сроками возврата 
НДС при экспорте и высокими процентными ставками 
по экспортному и предэкспортному финансированию. 
Все эти и другие проблемы влияют на конкурентоспо-
собность отечественных товаропроизводителей.

По словам Мейрама Пшембаева, Союз машино-
строителей Казахстана при подготовке предложений 
в Дорожную карту по развитию машиностроения на 
2019-2024 годы получил ряд замечаний от государ-
ственных уполномоченных органов, а по некоторым 
пунктам из-за отсутствия согласованной позиции с 
госорганами идут обсуждения: «Параллельно Союз 
машиностроителей Казахстана принимает непосред-
ственное участие в обсуждении проекта Закона РК «О 
промышленной политике» и выступает проводником 
интересов машиностроителей. Примечательно, что в 
его рамках предусмотрен широкий комплекс мер по 
поддержке обрабатывающей промышленности всех 
видов и форм. Например, финансово-экономическое 
стимулирование, обеспечение квалифицированными 
кадрами, предоставление земельных участков, разви-
тие и продвижение экспорта и иные меры сервисной 
поддержки. В этой связи, при рассмотрении предложе-
ний, разработанных для реализации проекта Закона РК 
«О промышленной политике», необходимо выработать 
общие подходы. Предлагаемые Союзом мероприятия 
позволят снизить импортозависимость».

Общий объем импорта обработанных товаров Ка-
захстана в 2020 году составил 38 млрд долл. США, из 
них 17 млрд долл. США (45%) приходится на импорт 
машиностроительной продукции.

По мнению Мейрама Пшембаева, знаковым событи-
ем 2021 года стало создание Международного центра раз-
вития нефтегазового машиностроения при поддержке 
Правительства Казахстана, компании Тенгизшевройл, 
Карачаганак Петролиум Оперейтинг и Норт Каспиан 
Оперейтинг Компани. «В этой связи, нам предстоит 
проделать огромную совместную работу», – отметил он.

Россия традиционно является крупнейшим торго-
вым партнером Казахстана. Товарооборот между Ка-
захстаном и Россией в 2020 году составил 18,2 млрд 
долл. США. Совместно реализуемые проекты в маши-
ностроении имеют большую перспективу и принесут 
взаимную выгоду нашим странам. Перед Казахстаном 
и Россией стоит общая задача – выработка взаимовы-
годных мер для углубления промышленной коопера-
ции и развитие локализации, внедрение инноваций и 
создание новых высокотехнологичных производств.

– У нас очень насыщенная и интенсивная програм-
ма, конструктивные дебаты и содержательные высту-
пления на панельных дискуссиях и секционных засе-
даниях. Секционные заседания посвящены развитию 
железнодорожного, нефтегазового, горно-металлурги-
ческого, сельскохозяйственного, электротехнического 
машиностроения, автомобилестроению, общемашино-
строительным технологиям, а также привлечению ин-
вестиций и продвижение экспорта, – отметил Мейрам 
Пшембаев во время работы пленарного заседания.

Участники посетили выставку по машиностроению 
и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2021», 
на которой представлена продукция ведущих отече-
ственных и зарубежных машиностроителей.

В рамках IX Форума машиностроителей Казахстана состоялось пленарное 
заседание. Модератор – глава Союза машиностроителей Казахстана Мейрам 
Пшембаев.
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ASSOCIATION OF 
KAZAKHSTAN MACHINERY 

INDUSTRY CALLS FOR 
REDUCING IMPORT 

DEPENDENCE

Director of Tengizchevroil LLP Kevin Lyon, chairman of 
the board of the Karaganda Foundry and Machine-building 
Plant LLP «Maker» Baigabelov Zhanibek, as well as heads 
and representatives of public authorities, mechanical en-
gineering enterprises, educational and scientific organiza-
tions, national companies and development institutions.

– Topic of the IX Forum: «Mechanical engineering of 

Kazakhstan in a new reality». Traditionally, it was organized 
with the personal support of the President of the country. In 
his Message to the people of Kazakhstan, the head of state 
instructed to fully provide Kazakhstani manufacturing in-
dustries with raw materials, as well as to significantly expand 
the toolkit of measures to support industry with the growth of 
the manufacturing industry reaching 1.5 times in five years. 
The issue of providing domestic enterprises with raw materi-
als is a priority. In our opinion, in order to solve the problem 
with raw materials, it is necessary to build new or modern-
ize existing production facilities that will make it possible to 
produce casting from alloy steel and cast iron (high-quality 
raw materials) using modern technologies for the production 
of final types of products in mechanical engineering, – said 
Meiram Pshembaev, opening the event.

There is an increase in the volume of exports of engineer-
ing products. Since 2010, export volumes have grown 3.5 
times (from USD 372 million in 2010 to USD 1.3 billion 
in 2020). Sales markets have been expanded: in addition to 
the EAEU, products are sent for export to the countries of 
near and far abroad (Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Turkey, the United Arab Emirates). Mainly, exports are pro-
vided by the supply of products of electrical, oil and gas and 
railway engineering.

Domestic mechanical engineering face systemic prob-
lems when exporting finished products. For example, with 
long export VAT refund periods and high interest rates on 
export and pre-export financing. All these and other prob-
lems affect the competitiveness of domestic producers.

According to Meiram Pshembaev, the Association of 
Kazakhstan Machinery Industry, when preparing proposals 
for the Road Map for the Development of Mechanical Engi-
neering for 2019-2024, received a number of comments from 
public authorities, and on some points, due to the lack of an 
agreed position with government agencies, discussions are 
underway: «In parallel, Association of Kazakhstan Machin-
ery Industry takes a direct part in the discussion of the pro-
ject Law of the Republic of Kazakhstan «Industrial Policy 
Act» and acts as a conductor of the interests of mechanical 
engineers. It is noteworthy that it provides for a wide range of 
measures to support the manufacturing industry of all types 

and forms. For example, financial and economic incentives, 
provision of qualified staff, providing land parcels, devel-
opment and promotion of exports and other measures of 
service support. In this regard, when considering proposals 
developed for the implementation of the project Law of the 
Republic of Kazakhstan «Industrial Policy Act», it is neces-
sary to define common approaches. The measures proposed 
by the Association will reduce import dependence».

The total volume of imports of processed goods in Ka-
zakhstan in 2020 amounted to $ 38 billion, of which $ 17 
billion (45%) accounted for the import of engineering prod-
ucts.

According to Meiram Pshembaev, a landmark event in 
2021 was the creation of the International Center for the 
Development of Oil and Gas Engineering with the support 
of the Government of Kazakhstan, Tengizchevroil, Ka-
rachaganak Petroleum Operating and North Caspian Oper-
ating Company. «In this regard, we have a great deal of work 
to do together», he said.

Russia is traditionally the largest trading partner of Ka-
zakhstan. Trade turnover between Kazakhstan and Russia in 
2020 amounted to USD 18.2 billion. Jointly implemented 
projects in mechanical engineering have great prospects and 
will bring mutual benefit to our countries. Kazakhstan and 
Russia face a common aim – the development of mutually 
beneficial measures to deepen industrial cooperation and the 
development of localization, innovations and the creation of 
new high-tech industries.

– We have a very rich and intensive program, construc-
tive debates and meaningful speeches at panel discussions 
and breakout sessions. Sectional sessions are devoted to the 
development of railway, oil and gas, mining and metallurgi-
cal, agricultural, electrical engineering, automotive, general 
mechanical engineering technologies, as well as attracting 
investments and promoting exports, – said Meiram Pshem-
baev during the plenary session.

The participants visited the exhibition on mechanical 
engineering and metalworking «Kazakhstan Machinery Fair 
2021», which presents the products of leading domestic and 
foreign mechanical engineers.

A plenary session was held within the framework of the IX Forum of Kazakhstan 
Mechanical Engineers. Moderator the head of Association of Kazakhstan 
Machinery Industry – Meiram Pshembaev.

The plenary session was attended by Deputy Prime Min-
ister of the Republic of Kazakhstan Roman Sklyar, First 
Vice Minister of National Economy of the Republic of Ka-
zakhstan Timur Zhaksylykov, Vice Minister of Industry and 
Infrastructure Development of the Republic of Kazakhstan 
Marat Karabaev, Vice Minister of Trade and Integration of 
the Republic of Kazakhstan Zhanel Kushukova, General 
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Нұрсұлтанда онлайн форматта өткен Қазақстан машина жасаушыла-
рының IX форумын аяқтады. Іс-шараны ашқан ҚР вице-премьері Роман 
Скляр форум қатысушыларына Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың құт-
тықтау сөзін оқып берді.

МАШИНА ЖАСАУ-
ОТАНДЫҚ 

ЭКОНОМИКАНЫҢ 
ІРГЕТАСЫ

Форумның пленарлық отырысында Қазақстан Ре-
спубликасы Үкіметі мүшелерінің қатысуымен көптеген 
қызықты идеялар мен ұсыныстар айтылды. Қазақстан 
машина жасаушылар одағының (ҚМЖО) басқарма 
төрағасы Мейрам Пішембаев сөз сөйледі. Оның пікірін-
ше, форумның ерекше маңыздылығы оның алаңында 
машина жасау саласын ғана емес, сонымен қатар ел-
дің өңдеу өнеркәсібін дамыту стратегиясы ұсынылып, 
талқыланады және машина жасау кәсіпорындарын қол-
жетімді шикізатпен қамтамасыз етудің жаңа тетіктері 
және жергілікті қамтуды дамыту мәселелері атап өтіледі. 
- Машина жасау өңдеу өнеркәсібінің қарқынды дамып 

келе жатқан салаларының бірі болып қала береді. Сала-
дағы өндіріс көлемі 2020 жылдың сәйкес кезеңімен са-
лыстырғанда 2021 жылдың 8 айында 24 пайызға өсіп, 
1,4 триллион теңгені құрады. Осы жылдың қорытын-
дысы бойынша алғаш рет 2 триллион теңгеден асамыз 
деп болжап отырмыз, - деп мәлімдеді Қазақстан маши-
на жасаушылар одағының басшысы Мейрам Пішембаев. 
ҚР инфрақұрылым және Индустриялық даму мини-
стрлігінің вице-министрі Марат Қарабаевтың баян-
дамасы қатысушылардың қызығушылығын тудырды. 
Ол қатысушылардың назарын ҚР ИИДМ Қазақстанның 
машина жасаушылар Одағымен бірлесіп әзірлеген Маши-
на жасауды дамытудың 2019-2024 жылдарға арналған Жол 
картасына аударды. «Жол картасы салық преференция-
ларын енгізу, институционалдық ортаны жетілдіру, отан-
дық кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ету, сатып 
алулардағы жергілікті қамту үлесін арттыру, техникалық 
реттеу шараларын жетілдіру, экономикалық ынталанды-
ру тетіктерін енгізу бөлігіндегі іс-шараларды көздейді».  
- Индустрияландыру бағдарламасын іске асыру жылда-
рында (10 жыл) машина жасаудың жетістіктері саладағы ең 
жоғары өсімді 4 есе көрсетті. Атап айтқанда, өңдеуші өнер-
кәсіптегі саланың үлесі 9%-дан 14%-ға дейін өсті. Салада 3 
мыңнан астам кәсіпорын жұмыс істейді, оларда 120 мыңға 
жуық адам жұмыс жасайды. Индустрияландыру картасы 
және өңірлердің кәсіпкерлігін қолдау Картасы шеңберін-
де 470 млрд.теңгеге 150-ден астам жоба іске қосылды. 16 
мыңға жуық жұмыс орны құрылып, өндіріс көлемі 5 есеге 
өсті. 2021 жылы өңірлер құны 79,6 млрд теңге болатын 2 
мың жаңа тұрақты жұмыс орнын құрайтын 14 жобаны іске 
қосуды жоспарлап отыр, - деп хабарлады Марат Қарабаев. 
 ҚР сауда және интеграция Вице-министрі Жанель Күшіко-
ва биылғы жылдың жеті айында машина жасау өнімдерінің 
экспорты 742 млн АҚШ долларын құрағанын және көр-
сеткіштің 2020 жылмен салыстырғанда 34%-ға көп екен-
дігін айтты. «Өндірістің өсуінің арқасында біз 2025 жылы 
машина жасау өнімдері экспортының көлемін шамамен 
3 млрд. АҚШ долларға жеткіземіз», - деді вице-министр. 
ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Тимур 
Жақсылықовтың пікірінше, жалпы машина жасау өнер-
кәсібінің даму үшін үлкен мүмкіндігі бар. Оның айтуынша 
Қазақстан Үкіметі салада жаңа инвестициялық циклды іске 
қосуға бағытталған нақты шаралар кешенін іске асыруда. 

Ұлттық экономика министрлігі «Бизнестің жол карта-
сы-2025» мемлекеттік бағдарламасы мен «Қарапайым зат-
тар экономикасы» бағдарламасы шеңберінде қаржылық 
және қаржылық емес қолдау шараларын қалыптастыра 
және жүзеге асыра отырып, осы жұмысқа қатысады. Олар-
дың арқасында машина жасау өнеркәсібінің кәсіпкер-
лері мемлекеттік қолдау шараларына қол жеткізе алады.  
- Бұл «Бизнестің жол картасы-2025» (5 жылға дейін) бой-
ынша 7 млрд.теңгеге дейінгі сомаға және «Қарапайым 
заттар экономикасы» шеңберінде (10 жылға дейін) кре-
дит бойынша соманы шектеусіз 6%-бен беретін жеңіл-
дікті кредит. Сондай-ақ, осы жол картасы аясында 2020 
жылдың 20 сәуірінен бастап салалық шектеулер алы-
нып тасталды. Сонымен қатар, несие бойынша кепіл-
діктер де бар. «Бизнестің жол картасы-2025» арқасында 
1 млрд.теңгеге дейінгі несиелер бойынша 50% - ға дейін, 
360 млн. теңгеге дейінгі несиелер бойынша 85% - ға дей-
ін кепілдік беріледі, - деп атап өтті Тимур Жақсылықов.  
«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша 
кепілдік мөлшері (барлығы 1 трлн. теңге) 5 млрд.теңгеге 
дейін 30% және 3 млрд. теңгеге дейінгі кредиттер бойын-
ша 50%-ды құрайтынын айтты. Сонымен қатар, Бизне-
стің жол картасы-2025 нысанға дейін инфрақұрылымды 
1 млрд.теңгеге дейін жеткізуді көздейтінін хабарлады.  
«Теңізшевройл» ЖШС (ТШО) бас директоры Кевин Лион 
ТШО құрылғаннан бастап жергілікті компаниялардың 
дамуына қолдау көрсетіп келе жатқан еліміздегі жетекші 
компания болып қала береді деп есептейді. «Қорытынды-
лай келе, біз Еуропалық Қайта Құру және даму банкімен 
жеткізушілерді дамыту жөніндегі бірлескен бағдарлама-
мыздың үміт күттіретін нәтижелерін көруді жалғастыра-
мыз. Бұл бағдарлама API және ISO сияқты қазақстандық 
өндірушілер үшін маңызды сапа сертификаттарын қол-
дайды. «Теңізшевройл» ЖШС әрдайым Қазақстан машина 
жасаушылар одағының табанды жақтаушысы болып кел-
ді және болып қала береді», - деп атап өтті Кевин Лайон. 
Ресей машина жасаушылар одағының (РМЖО) төраға-
сы Сергей Чемезов РМЖО мен ҚМЖО сияқты ма-
шина жасау кешенінің мүдделерін қорғауға, сала-
ны дамытудың стратегиялары мен бағдарламаларын 
әзірлеуге жәрдемдесуге бағытталған деп санайды.  
Екі ел интеграциясының маңызды элементі - Еуразиялық 
экономикалық одақ шеңберінде машина жасау өнім-
дерінің ортақ нарықтарын дамыту үшін қажетті жағдайлар 

жасау. Ресей мен Қазақстанның ынтымақтастығы бел-
сенді дамуда. Табысты әріптестіктің көптеген мысалда-
ры бар. Мысалы, көлік және ауыл шаруашылығы маши-
насын жасау, қорғаныс-өнеркәсіп кешені саласындағы 
бірлескен жобалар, тау-кен металлургия саласындағы 
ынтымақтастық та нығайып келеді. Кеден одағының ма-
шина жасауды дамыту жөніндегі үйлестіру кеңесінің жұ-
мысы шеңберінде көп іс атқарылды. Сергей Чемезовтың 
пікірінше, қазақстандық әріптестердің кооперациялық 
өнеркәсіптік байланыстарды дамыту жөніндегі ұсыныста-
ры ҚМЖО заңнамалық бастамаларында көрініс табады.  
- Бірінші кезекте, әңгіме экономикалық өсудің неғұрлым 
жоғары қарқынына шығуға мүмкіндік беретін инвести-
циялық және инновациялық ортаны қалыптастыру тура-
лы болып отыр. Ол үшін Ресейде арнайы инвестициялық 
келісімшарттар тетігі енгізіліп, заманауи технологиялар-
ды дамытуға мүдделі инвесторларды тартуға көңіл бөлін-
ді. Өткен жылы ірі инвестицияларды тарту үшін «Ресей 
Федерациясындағы инвестицияларды қорғау және ынта-
ландыру туралы» заң қабылданды. Ол инвесторларға қа-
жетті құқықтық қорғауды көрсетуге бағытталған, ал бұл 
Ресейге, оның ішінде Қазақстаннан шетелдік капиталдың 
келуін қамтамасыз етті, - деп хабарлады РМЖО төрағасы.  
«Мэйкер» ЖШС Қарағанды құю-машина жасау зауыты-
ның басқарма төрағасы Жәнібек Байғабелов Қазақстан 
халқына Жолдауында Президент Қ.Тоқаев машина жасау 
саласын дамытуға ерекше назар аударғанын еске салды. 
- Бүгінгі форум шеңберінде Мәскеу қаласындағы «Замана-
уи құю технологиялары» ЖШҚ-мен 2 жылдан кейін қуат-
тылығы жылына 13 мың тн болатын заманауи құю жабдығы-
ның жобасын әзірлеуге және іске қосуға ынтымақтастық 
туралы меморандум жасалды. Жоспарланған инвестици-
ялар көлемі $10 млн. астам, бұл жоба ҚР өнеркәсіпті да-
мыту қорымен талқылануда. Бұдан басқа, біз осы страте-
гиялық жобаның 2022 жылдан басталатын «KazIndustry» 
(«Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» 
АҚ) Өнеркәсіптік гранттар бағдарламасына қосылға-
нын қалаймыз, - деп атап өтті «Мэйкер» ЖШС басшысы. 
Жалпы, машина жасаушылардың IX форумы аясында өткен 
пленарлық отырыс қатысушыларға бір-бірін тыңдауға мүм-
кіндік берді. Нәтижесінде барлығы тиімді және мазмұнды 
диалогқа риза.
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В Нур-Султане завершился IX Форум машиностроителей Казахстана, 
который прошел в онлайн-формате. Открывая мероприятие, 
вице-премьер РК Роман Скляр зачитал участникам форума 
приветственное обращение главы государства К. Токаева.

МАШИНОСТРОЕНИЕ – 
ФУНДАМЕНТ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ

В Нур-Султане завершился IX Форум машиностро-
ителей Казахстана, который прошел в онлайн-формате. 
Открывая мероприятие, вице-премьер РК Роман Скляр 
зачитал участникам форума приветственное обращение 
главы государства К. Токаева.

На пленарном заседании Форума c участием чле-
нов Правительства Республики Казахстан прозвучало 
множество интересных идей и предложений. Тон задал 
председатель правления Союза машиностроителей Ка-
захстана (СМК) Мейрам Пшембаев. По его мнению, 
особая значимость Форума состоит в том, что на его 
площадке предлагается и обсуждается стратегия разви-
тия не только машиностроительной отрасли, но и обра-
батывающей промышленности страны, предлагаются 
новые механизмы обеспечения машиностроительных 

предприятий доступным сырьем и вопросы развития 
местного содержания.

– Машиностроение остается одной из динамично 
развивающихся отраслей обрабатывающей промышлен-
ности. Объем производства в отрасли за 8 месяцев 2021 
года вырос на 24 процента по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года и составил 1,4 триллиона тенге. Мы 
прогнозируем, что по итогам этого года впервые превы-
сим 2 триллиона тенге, – заявил глава Союза машино-
строителей Казахстана Мейрам Пшембаев.

Большой интерес участников вызвало выступление 
вице-министра Министерства инфраструктуры и инду-
стриального развития РК Марата Карабаева.

Он акцентировал внимание присутствующих на До-
рожной карте развития машиностроения на 2019-2024 

годы, разработанной МИИР РК совместно с Союзом 
машиностроителей Казахстана: «Дорожная карта пред-
усматривает мероприятия в части введения налоговых 
преференций, совершенствования институциональной 
среды, обеспечения сырьем отечественных предприя-
тий, повышения доли местного содержания в закупках, 
совершенствования мер технического регулирования, 
внедрения механизмов экономического стимулирова-
ния».

– Успехи машиностроения за годы реализации про-
граммы индустриализации (10 лет) отрасль показала 
наибольший рост в 4 раза. Доля отрасли в обрабатыва-
ющей промышленности выросла с 9% до 14%. В отрасли 
работает более 3 тыс. предприятий, на которых занято 
порядка 120 тыс. человек. В рамках Карты индустриа-
лизации и Карты поддержки предпринимательства ре-
гионов введено более 150 проектов на 470 млрд. тенге. 
Создано порядка 16 тыс. рабочих мест. Объем производ-
ства вырос в 5 раз. В 2021 году регионами запланирован 
запуск 14 проектов стоимостью 79,6 млрд тенге с созда-
нием 2 тыс. новых постоянных рабочих мест – отметил 
Марат Карабаев.

Вице-министр торговли и интеграции РК Жанель 
Кушукова отметила, что за семь месяцев текущего года 
экспорт машиностроительной продукции составил 742 
млн. долл. США, что на 34 % больше, чем в 2020 году. 
«Благодаря росту производства мы рассчитываем, что в 
2025 году достигнем объема экспорта машиностроитель-
ной продукции порядка 3 млрд. долл США», – заявила 
она.

По мнению первого вице-министра национальной 
экономики РК Тимура Жаксылыкова, в целом маши-
ностроительная промышленность имеет большой по-
тенциал для развития: «В этой связи, Правительством 
Казахстана реализуется комплекс конкретных мер, на-
правленных на запуск нового инвестиционного цикла в 
отрасли».

Министерство национальной экономики принима-
ет участие в этой работе, формируя и претворяя в жизнь 
меры финансовой и нефинансовой поддержки в рамках 
госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025», а также 
программы «Экономика простых вещей». Благодаря им 
предприниматели машиностроительной промышленно-
сти имеют доступ к мерам государственной поддержки.

– Это льготный кредит по Дорожной карте бизнеса 
-2025 (до 5 лет) на сумму до 7 млрд. тенге и без ограниче-
ния суммы по кредиту в рамках «Экономики простых ве-
щей» (до 10 лет) под 6%. Также в рамках этой дорожной 
карты с 20 апреля 2020 г. сняты отраслевые ограничения. 
Также есть гарантии по кредитам. Благодаря дорожной 
карте бизнеса-2025 гарантия составляет до 50% по кре-
дитам до 1 млрд. тенге, и 85% по кредитам до 360 млн. 
тенге, – перечислил Тимур Жаксылыков.

Далее он резюмировал: «По программе «Экономика 
простых вещей» (всего 1 трлн. тенге) гарантия составля-
ет до 30% по кредитам до 5 млрд. тенге, и 50% по кре-
дитам до 3 млрд. тенге. А еще дорожная карта бизнеса 
– 2025 предусматривает подведение инфраструктуры до 
объекта на сумму до 1 млрд. тенге».

          Генеральный директор ТОО “Тенгизшевройл” 
(ТШО) Кевин Лайон считает, что с момента своего соз-
дания ТШО продолжает оставаться ведущей компанией 
в стране, поддерживающей развитие местных компаний. 

«В заключение, мы продолжаем видеть обнадежива-
ющие результаты нашей совместной программы разви-
тия поставщиков с Европейским банком реконструкции 
и развития. Данная программа поддерживает критиче-
ские сертификаты качества для казахстанских произ-
водителей, такие как API и ISO. ТОО «Тенгизшевройл» 
всегда был и остается решительным сторонником Союза 
машиностроителей Казахстана», – отметил Кевин Лайон.

Председатель Союза машиностроителей России 
(СМР) Сергей Чемезов считает, что работа СМР, как и 
СМК, направлена на защиту интересов машинострои-
тельного комплекса, содействие в выработке стратегий 
и программ развития отрасли.

Важнейший элемент интеграции двух стран – созда-
ние необходимых условий для развития общих рынков 
машиностроительной продукции в рамках Евразийско-
го экономического союза. Сотрудничество России и 
Казахстана активно развивается. Есть немало примеров 
успешного партнерства. Например, совместные про-
екты в сфере транспортного и сельскохозяйственного 
машиностроения, оборонно-промышленного ком-
плекса, укрепляется и сотрудничество в горно-метал-
лургической отрасли. Многое сделано в рамках работы 
Координационного совета по развитию машинострое-
ния Таможенного союза. По мнению Сергея Чемезова, 
предложения казахстанских коллег по развитию коопе-
рационных промышленных связей находят отражение в 
законодательных инициативах СМР.

– В первую очередь, речь идет о формировании та-
кой инвестиционной и инновационной среды, которая 
позволила бы выйти на более высокие темпы эконо-
мического роста. Для этого в России внедрен механизм 
специальных инвестиционных контрактов. Сделана 
ставка на привлечение инвесторов, которые заинтересо-
ваны в развитии современных технологий. В прошлом 
году для привлечения крупных инвестиций принят за-
кон «О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийской Федерации». Он направлен на оказание необ-
ходимой правовой защиты инвесторам, что обеспечило 
приток зарубежного капитала в Россию, в том числе из 
Казахстана, – проинформировал председатель СМР.

Председатель правления Карагандинского литей-
но-машиностроительного завода ТОО «Мэйкер» Жани-
бек Байгабелов напомнил, что в своем послании народу 
Казахстана Президент К.Токаев уделил особое внима-
ние развитию машиностроительной отрасли.

– В рамках сегодняшнего форума заключен мемо-
рандум о сотрудничестве с ООО «Современные литей-
ные технологии» г.Москва на разработку проекта и запу-
ска современного литейного оборудования мощностью 
13 тыс. тн/год через 2 года. Объем запланированных 
инвестиций свыше $10 млн., данный проект обсужда-
ется с Фондом развития промышленности РК. Кро-
ме этого, мы бы хотели, чтобы данный стратегический 
проект включили в программу промышленных грантов 
«KazIndustry» (АО «Казахстанский центр индустрии 
и экспорта», стартующую с 2022 года, – отметил глава 
ТОО «Мэйкер».

В целом, пленарное заседание, состоявшееся на по-
лях IX Форума машиностроителей дало возможность 
участникам услышать друг друга. В итоге все довольны 
эффективным и содержательным диалогом.
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The IX Forum of Kazakhstan Mechanical Engineers, which was held in 
an online format, ended in Nur-Sultan. Opening the event, Deputy Prime 
Minister of the Republic of Kazakhstan Roman Sklyar read out to the forum 
participants a welcoming address from the head of state K.Tokayev.

MECHANICAL ENGINEERING – 
THE FOUNDATION OF THE 

DOMESTIC ECONOMY

Many interesting ideas and proposals were heard at the ple-
nary session of the Forum with the participation of members of 
the Government of the Republic of Kazakhstan. The tone was 
set by the chairman of the board of Association of Kazakhstan 
Machinery Industry(AKMI) Meiram Pshembaev. In his opin-
ion, the special significance of the Forum lies in the fact that 
it proposes and discusses a strategy for the development of not 
only the mechanical engineering industry, but also the coun-
try’s manufacturing industry, proposes new mechanisms for 
providing mechanical engineering enterprises with accessible 
raw materials and issues of developing local content.

– Mechanical engineering remains one of the fastest 
growing manufacturing industries. The volume of production 
in the industry for 8 months of 2021 increased by 24 percent 
compared to the same period in 2020 and amounted to 1.4 
trillion tenge. We predict that by the end of this year, for the 
first time, we will exceed 2 trillion tenge, – said the head of 
Association of Kazakhstan Machinery Industry Meiram Psh-
embaev.

The presentation by Deputy Minister of the Ministry of 
Infrastructure and Industrial Development of the Republic of 
Kazakhstan Marat Karabaev was very interesting.

He emphasized the attention of those present on the Road 
Map for the Development of Mechanical engineering for 
2019-2024, developed by the Ministry of Industry and In-
frastructure Development of the Republic of Kazakhstan in 
cooperation with the Association of Machine engineers of 
Kazakhstan: The Road Map envisages activities related to im-
plementation the tax preferences, improvement of the insti-
tutional environment, provision of raw materials to domestic 
enterprises, increasing the share of local content in procure-
ment, improvement of technical regulations, implementation 
of economic incentive mechanisms». 

– The successes of mechanical engineering over the 
years of implementation of the industrialization program (10 
years), the industry showed the greatest growth by 4 times. 
The industry’s share in the manufacturing industry increased 
from 9% to 14%. The industry employs more than 3 thousand 
enterprises, which employ about 120 thousand people. The 
Industrialization Map and the Regional Entrepreneurship 
Support Map have introduced more than 150 projects for 470 

billion tenge. 
A total of 16,000 jobs have been created. The volume of 

production increased 5 times. In 2021, the regions plan to 
launch 14 projects worth 79.6 billion tenge with the creation 
of 2 thousand new permanent jobs, said Marat Karabaev.

Vice Minister of Trade and Integration of the Republic of 
Kazakhstan Zhanel Kushukova noted that for seven months 
of this year, the export of engineering products amounted to 
742 million dollars, which is 34% more than in 2020. «Thanks 
to the growth in production, we expect that in 2025 we will 
reach the volume of exports of engineering products in the or-
der of $ 3 billion», she said.

According to Timur Zhaksylykov, First Vice Minister of 
National Economy of the Republic of Kazakhstan, in gener-
al, the mechanical engineering industry has great potential for 
development: «In this regard, the Government of Kazakhstan 
is implementing a set of specific measures aimed at launching 
a new investment cycle in the industry».

The Ministry of National Economy takes part in this 
work, forming and implementing financial and non-finan-
cial support measures within the state program «Road Map 
of Business-2025», as well as programs «Economy of Simple 
Things». Thanks to them, entrepreneurs in the engineering 
industry have access to government support measures.

– This is a preferential loan under the Business Road Map 
-2025 (up to 5 years) in the amount of up to 7 billion tenge 
and without limiting the loan amount under the «Economy 
of Simple Things» (up to 10 years) at 6%. Also with this Road 
Map from April 20, 2020, sector restrictions have been lifted. 
There are also loan guarantees. Thanks to the Business Road 
Map 2025 the guarantee is up to 50% on loans up to 1 bil-
lion tenge, and 85% on loans up to 360 million tenge, – listed 
Timur Zhaksilykov.

Then he summed up: «Under the program «Economy of 
Simple Things» (only 1 trillion tenge), the guarantee is up to 
30% on loans up to 5 billion tenge, and 50% on loans up to 3 
billion tenge. And the «Business Road Map – 2025» envisages 
bringing infrastructure to the facility in the amount of up to 1 
billion tenge». 

General Director of Tengizchevroil LLP (TCO) Kevin 
Lyon believes that since its inception, TCO continues to be 

the leading company in the country supporting the develop-
ment of local companies.

«In conclusion, we continue to see encouraging results 
from our joint supplier development program with the Euro-
pean Bank for Reconstruction and Development. This pro-
gram maintains critical quality certificates for Kazakhstani 
manufacturers such as API and ISO. Tengizchevroil LLP has 
always been and remains a resolute supporter of the Associa-
tion of Kazakhstan Machinery Industry», said Kevin Lyon.

Sergey Chemezov, Chairman of the Association of Rus-
sia Machinery Industry (ARMI), believes that the work of the 
ARMI, like the AKMI, is aimed at protecting the interests of 
the mechanical engineering complex, assisting in the devel-
opment of strategies and programs for the development of the 
industry.

The most important element of the integration of the two 
countries is the creation of the necessary conditions for the 
development of common markets for engineering products 
within the Eurasian Economic Union. Cooperation between 
Russia and Kazakhstan is actively developing. There are many 
examples of successful partnerships. For example, joint proj-
ects in the field of transport and agricultural engineering, the 
military-industrial complex, and cooperation in the mining 
and metallurgical industry. Much has been done within the 
framework of the work of the Coordination Council for the 
Development of Mechanical Engineering of the Customs 
Union. According to Sergei Chemezov, the proposals of Ka-
zakhstani colleagues on the development of cooperative in-
dustrial ties are reflected in the legislative initiatives of the 
IDA.

– First of all, we are talking about the formation of such an 
investment and innovation environment, which would allow 
reaching higher rates of economic growth. For this, a mech-
anism of special investment contracts has been introduced in 
Russia. A stake has been made on attracting investors who are 
interested in the development of modern technologies. Last 
year, to attract large investments, the law «On the Protection 

and Promotion of Investment in the Russian Federation» was 
adopted. It is aimed at providing the necessary legal protec-
tion to investors, which ensured the inflow of foreign capital 
to Russia, including from Kazakhstan, – informed the chair-
man of the ARMI. 

– First of all, we are talking about the formation of such 
an investment and innovation environment, which would 
allow reaching higher rates of economic growth. For this, a 
mechanism of special investment contracts has been intro-
duced in Russia. The bet is made on attraction of investors 
who are interested in development of modern technologies. 
Last year, to attract large investments, the law «The Protec-
tion and Promotion of Investment Act in the Russian Federa-
tion» was adopted. It is aimed at providing the necessary legal 
protection to investors, which ensured the inflow of foreign 
capital to Russia, including from Kazakhstan, – informed the 
chairman of the AKMI.

Zhanibek Baigabelov, chairman of the board of the Kara-
ganda Foundry and Machine-building Plant LLP «Maker», 
recalled that in his Message to the people of Kazakhstan, 
President K.Tokayev paid special attention to the develop-
ment of the mechanical engineering industry.

– Within the framework of today’s forum, a memorandum 
of cooperation was concluded with LLC «Modern Foundry 
Technologies» in Moscow for the development of a project 
and launch of modern foundry equipment with a capacity of 
13 thousand tons/year in 2 years. The volume of planned in-
vestments is over $ 10 million, this project is being discussed 
with the Industrial Development Fund of the Republic of Ka-
zakhstan. In addition, we would like this strategic project to 
be included in the «KazIndustry» industrial grants program 
(«Kazakhstan Center for Industry and Export» JSC), starting 
in 2022, – said the head of «Maker» LLP.

In general, the plenary session held during the IX Forum 
of Mechanical Engineers gave the participants an opportunity 
to hear each other. As a result, everyone is happy with the ef-
fective and meaningful dialogue.
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– Саланы кешенді дамыту үшін машина жасау 
кәсіпорындарын қолдаудың пәрменді тетіктері көздел-
ген. Машина жасауды дамытудың 2019-2024 жылдарға 
арналған Жол картасы бекітілді – бұл машина жасау 
кәсіпорындарын бастапқы материалдармен қамтама-
сыз ету, институционалдық ортаны жетілдіру, эконо-
микалық ынталандыру шаралары және т.б. жөніндегі 
іс-шаралар.

Жол картасын іске асыру және оны өзектендіру ба-
рысы туралы ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму вице-министрі Марат Қарабаев айтып берді. Оның 
айтуынша, отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін 
ҚР ИИДМ кәсіпкерлікті ынталандыру туралы ерікті 
келісім жасасу мақсатында шара ұсынды: «Келісімге 
жер қойнауын пайдалану саласындағы уәкілетті ор-
ган мен жер қойнауын пайдаланушылар арасында қол 
қойылады және халықаралық міндеттемелерге қайшы 
келмейді. Бүгінгі таңда қатты пайдалы қазбаларды өн-
діру бойынша 37 жер қойнауын пайдаланушылармен 59 
келісімге және көмірсутек шикізаты бойынша 65 жер 

қойнауын пайдаланушылармен 112 келісімге қол қой-
ылды», – деді ол. 

Отандық машина жасаушылар атынан Қазақстан 
машина жасаушылар Одағы (ҚМЖО) Жол картасына 
бірқатар маңызды өзгерістер дайындады. Бұл туралы 
ҚМЖ Басқарма мүшесі Павел Беклемишев хабарлады.

– 2021 жылдың соңында тауарлар импорты кезінде 
есепке жатқызу әдісімен ҚҚС төлеу тетігінің қолданылу 
мерзімі аяқталады. Бұл механизм кәсіпорынның салық 
жүктемесін төмендетудің тамаша құралы болып табы-
лады және отандық тауар өндірушілер тарапынан үл-
кен сұранысқа ие. Машина жасау өнімдері өндірісінің 
серпіні осы фактіні растайды. 2003 жылғы 1 қаңтардан 
бастап, осы норма қолданысқа енгізілген сәттен бері 
машина жасау өндірісінің көлемі 2020 жылы 70 млрд 
теңгеден 1,8 трлн теңгеге дейін 26 есе өсті. 

Ұлттық экономика Вице-министрі Азамат Амрин 
жол картасы аясында 2020 жылы «Өнеркәсіпті дамыту 
қоры» АҚ құрылғанын еске салды. Қорды құрудың не-
гізгі мақсаты 3%-дан аспайтын мөлшерлеме бойынша 
серпінді өңдеуші кәсіпорындарды қолжетімді кредит-
теумен қамтамасыз ету болды. 

2022 жылға арналған республикалық бюджет жоба-
сында «Өнеркәсіпті дамыту қоры» АҚ және «Қазына 
Капитал Менеджмент» АҚ желісі бойынша жаңа өн-
дірістерді жаңғыртуға және салуға қаражат жеткіліксіз. 
Сондықтан мемлекеттік органдардың, даму және биз-
нес институттарының өкілдері ҚР Қаржы вице-мини-
стрі Данияр Жаналинов, «өнеркәсіпті дамыту қоры» 
АҚ Басқарма Төрағасы Нұрлан Байбазаров, «Қазы-
на капитал менеджмент» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары Данияр Нұрскенов және «КазАрмапром» 
ЖШС директоры Станислав Качалоның пікірлері 
тыңдалды.

Панельдік сессия қатысушыларына «Мұнай-газ ма-
шинасын жасауды дамыту жөніндегі халықаралық ор-
талық жұмысының аралық қорытындылары мен Орта 
мерзімді жоспарлары туралы» бас директор Марат 
Кәрімов толыққанды айтып берді. Жер қойнауын 
пайдаланушылар машина жасау өнімінің негізгі тұты-
нушылары болып табылады. 2020 жылдың қорытын-
дысы бойынша барлық жер қойнауын пайдаланушы-
лардың сатып алу көлемі 7 трлн теңгені құрады. Бұл 
Қазақстандағы ЖІӨ-нің 10% құрайды. 

«Самұрық-Қазына» АҚ қоғаммен және Үкімет-
пен байланыс жөніндегі басқарушы директоры Марат 
Әйтенов қатысушыларға Қордың еншілес және тәуелді 
ұйымдарының алдағы 2022 және одан кейінгі жылдарға 

Қазақстан машина жасаушыларының кезекті IX форумы аясында «Машина 
жасауды дамытудың 2019 – 2024 жылдарға арналған Жол картасын 
(Кешенді жоспарды) іске асыру» атты панельдік пікірталас өтті. 
Модератор ретінде мәжілісмен Азат Перуашев сөз сөйледі.

МАШИНА ЖАСАУШЫЛАРДЫҢ 
ӨЗАРА ТИІМДІ ДИАЛОГЫ

арналған отандық машина жасау өнімдеріне сатып алу 
бағаларын қайта қарау жағдайы туралы айтып өтті.

«Машина жасау саласы үшін кадрлар даярлау» атты 
екінші панельдік пікірталаста ҚР Білім және ғылым 
вице-министрі Қуаныш Ерғалиев бүгінде машина жа-
сау саласында кадрлар даярлау 57 ТжКБ ұйымында 
жүзеге асырылып жатқанын мәлім етті. Оның ішінде 
дуалды оқытуға 28 колледж қатысады. «Колледждерге 
де, жоғары оқу орындарына да қатысты академиялық 
және басқарушылық еркіндік берілген. Олар жұмыс бе-
рушілермен бірлесіп және нақты қажеттіліктерді ескере 
отырып, өздерінің білім беру бағдарламаларын әзірле-
уге және жаңартуға құқылы. Біздің келесі қадамымыз 
дуальді оқыту мүмкін болатын мамандықтар тізбесін 
әзірлеу болады», – деп мәлімдеді Ерғалиев.

«Инкар-1» ЖШС басшысы Қуандық Нұрпейісов 
бизнестің басқа бағыттарындағыдай Машина жаса-
удағы кадр мәселесін шешу қиын міндеттердің бірі 
болып қала беретінін, сондай-ақ, колледж түлектерін 
жұмысқа орналастыру мәселесінің шешіліп жатқанын 

және Теміртау жоғары политехникалық институтымен 
ұзақ серіктестік қарым-қатынас орнатқандары туралы 
мәлім етті. 

 – Осы тұйық шеңберді бұзу үшін біз машина жа-
сау технологиясының бір бөлігін ЖОО қабырғасына 
көшіреміз. Біздің оқу зертханаларымыздың өндірістік 
цехтардан еш айырмашылығы жоқ. Бұл ретте біз ең 
заманауи технологиялар мен жабдықтарды сатып 
алуға тырысамыз. Мысалы, аддитивті технология-
лар мен цифрландыруды пайдаланудың арқасында 
біз ЖОО-да кез-келген бөлшекті дайындай аламыз. 
Бүгінде 3D-принтерлердің көмегімен отандық тау-
ар өндірушілердің осы маңызды нарығы (ОТӨ) үшін 
қозғалтқыштар шығаруға болады, – деді Мейрам Бе-
гентаев.

Жалпы, Қазақстан машина жасаушыларының IX 
форумы аясындағы панельдік сессиялар жекелеген мэ-
селелерге тоқталды. Қатысушылардың көптеген про-
блемалық мәселелер бойынша пікірлері мен ұсыныста-
ры ортақ жерден шықты. 
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ство новых производств по линии АО «Фонд развития 
промышленности» и АО «Казына Капитал Менед-
жмент». Поэтому заслушаны мнения представителей 
госорганов, институтов развития и бизнеса: вице-ми-
нистра финансов РК Данияра Жаналинова, председа-
теля правления АО «Фонд развития промышленности» 
Нурлана Байбазарова, заместителя председателя прав-
ления АО «Казына капитал менеджмент» Данияра Нур-
скенова и директора ТОО «КазАрмапром» Станислава 
Качало.

О промежуточных итогах работы и среднесрочных 
планах Международного центра по развитию нефтега-
зового машиностроения участников панельной сессии 
проинформировал генеральный директор Марат Ка-
римов. Недропользователи являются ключевыми по-
требителями машиностроительной продукции. Объем 
закупок всех недропользователей по итогам 2020 года 
составил 7 трлн тенге. Это 10% ВВП Казахстана. Пред-
стоит проделать огромную работу в данном направле-
нии.

Управляющий директор по связям с общественно-
стью и Правительством АО «Самрук-Қазына» Марат 
Айтенов рассказал присутствующим как обстоят дела 
с пересмотром закупочных цен на продукцию отече-
ственного машиностроения дочерними и зависимыми 
организациями Фонда на предстоящий 2022 и последу-
ющие годы.

На второй панельной дискуссии «Подготовка ка-
дров для машиностроительной отрасли» вице-министр 
образования и науки РК Куаныш Ергалиев заявил, что 
сегодня подготовка кадров в машиностроительной от-
расли осуществляется в 57 организациях ТиПО. Из них 
в дуальном обучении участвуют 28 колледжей. «Как в 
отношении колледжей, так и в отношении вузов сейчас 
предоставлена академическая и управленческая свобо-
да. Они имеют право разрабатывать и обновлять свои 
образовательные программы совместно с работодате-
лями и с учетом реальных потребностей. Следующим 
нашим шагом станет разработка перечня специально-
стей, в котором возможно дуальное обучение», – зая-
вил Ергалиев.

– Для комплексного развития отрасли утверждена 
Дорожная карта развития машиностроения на 2019-
2024 годы, в которой предусмотрены действенные ме-
ханизмы поддержки машиностроительных предпри-
ятий – это мероприятия по обеспечению исходными 
материалами машиностроительных предприятий, со-
вершенствованию институциональной среды, меры 
экономического стимулирования и др. Всем нам будет 
интересно поговорить о  промежуточных итогах вто-
рого года реализации Дорожной карты и перспективах 
развития отрасли в предстоящие годы, – сказал Азат 
Перуашев.

О ходе реализации Дорожной карты и ее актуали-
зации рассказал вице-министр индустрии и инфра-
структурного развития РК Марат Карабаев. По его 
словам, для поддержки отечественных товаропроиз-
водителей МИИР РК предложена мера по заключе-
нию Добровольного соглашения о стимулировании 
предпринимательства: «Соглашение подписывается 
между уполномоченным органом в сфере недрополь-
зования и недропользователями и не противоречит 
международным обязательствам. На сегодняшний 
день подписано 59 соглашений с 37 недропользова-
телям по добыче твердых полезных ископаемых и 112 

соглашений с 65 недропользователями по углеводо-
родному сырью».

Отечественные машиностроители в лице Союза ма-
шиностроителей Казахстана (СМК) подготовили в До-
рожную карту ряд значимых изменений.

– В конце 2021 года истекает срок действия меха-
низма уплаты НДС методом зачета при импорте то-
варов. Данный механизм зарекомендовал себя отлич-
ным инструментом по снижению налоговой нагрузки 
с предприятия и пользуется повышенным спросом со 
стороны отечественных товаропроизводителей. Ди-
намика производства машиностроительной продук-
ции подтверждает данный факт. С 1 января 2003 года, 
с момента введения в действие данной нормы, объем 
производства машиностроения вырос в 26 раз с 70 млрд 
тенге до 1,8 трлн тенге в 2020 году. Об этом рассказал 
член Правления СМК Павел Беклемишев.

Вице-министр национальной экономики Азамат 
Амрин напомнил, что в рамках Дорожной карты, в 2020 
году создан АО «Фонд развития промышленности». 
Основная цель создания Фонда заключалась в обеспе-
чении доступным кредитованием прорывных обраба-
тывающих предприятий по ставке не более 3%. 

В проекте республиканского бюджета на 2022 год 
недостаточно средств на модернизацию и строитель-

На полях очередного IX Форума машиностроителей Казахстана состоялась 
панельная дискуссия: «Реализация Дорожной карты (Комплексного плана) по 
развитию машиностроения на 2019 – 2024 годы». Модератором выступил 
мажилисмен Азат Перуашев.

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ ДИАЛОГ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Руководитель ТОО «Инкар-1» Куандык Нурпеисов: 
«Как и у других направлений бизнеса, решение кадро-
вого вопроса в машиностроении было и остается одной 
из сложных задач. Также сложно решается вопрос тру-
доустройства для выпускников колледжей. Мы сумели 
наладить долгие партнерские отношения с Темиртау-
ским Высшим политехническим колледжем. Являемся 
их социальными партнерами».

Председатель правления – ректор Satbayev 
University Мейрам Бегентаев за тесное взаимодействие 
по подготовке кадров: «Наша наука должна участво-
вать в бизнес-процессах предприятий, а производство 
– участвовать в формировании обрабатывающей про-
мышленности и оценивании. Тогда можно говорить о 
настоящем сотрудничестве. При этом результат такого 
сотрудничества всегда можно измерить деньгами: сум-
мами контрактов, уровнем зарплаты выпускников и 
т.д. Примеров много. Главное – они измеримы». Вто-
рая возможная проблема – в совместном финансиро-
вании затрат производственной практики. 70% берет 
на себя государство в лице вузов, 30% – должен обе-
спечить работодатель. Работодатели из машинострои-
тельной отрасли не всегда готовы к дополнительным 
расходам. Доля продукции машиностроения в общем 
экспорте страны не превышает или близка к 2%.

– Чтобы разорвать этот замкнутый круг, мы пере-
носим часть технологий машиностроения в стены вуза. 
Наши учебные лаборатории ничем не отличаются от 
производственных цехов. При этом мы стараемся при-
обретать самые современные технологии и оборудова-
ния. Например, благодаря использованию аддитивных 
технологий и цифровизации, мы можем в вузе изгото-
вить любую деталь. Сегодня с помощью 3D-принтеров 
можно изготовить двигатели для этого важного рынка 
отечественных товаропроизводителей (ОТП), – сказал 
Мейрам Бегентаев.

В целом, панельные сессии на полях IX Форума ма-
шиностроителей Казахстана получились предметны-
ми. Участники смогли найти точки соприкосновения и 
предложения по многим проблемным вопросам.
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– For the comprehensive development of the industry, 
the Road Map for the development of mechanical 
engineering for 2019-2024 was approved, which provides 
for effective mechanisms to support engineering 
enterprises – these are measures to provide raw materials 
for engineering enterprises, improve the institutional 
environment, measures of economic incentives, etc. It will 
be interesting for all of us to talk about the intermediate 
results of the second year of the Road Map implementation 
and the prospects for the development of the industry in the 
coming years, Azat Peruashev said. 

Vice Minister of Industry and Infrastructure 
Development of the Republic of Kazakhstan Marat 
Karabayev spoke about the progress of the Road Map 
implementation and its updating. According to him, to 
support domestic producers, MIID RK proposed a measure 
to conclude a Voluntary Agreement on the Stimulation of 
Entrepreneurship: «The agreement is signed between the 
competent authority in the field of subsoil use and subsoil 
users and does not contradict international obligations. To 
date, 59 agreements have been signed with 37 subsoil users 
for the extraction of solid minerals and 112 agreements 
with 65 subsoil users for hydrocarbons».

Domestic mechanical engineers, represented by 
Association of Kazakhstan Machinery Industry (AKMI), 
have prepared a number of significant changes to the Road 
Map.

– At the end of 2021, the mechanism for paying VAT 
by the offsetting method for the import of goods expires. 
This mechanism has established itself as an excellent tool 
for reducing the tax burden on an enterprise and is in high 
demand from domestic producers. The dynamics of the 
production of engineering products confirms this fact. 
Since January 1, 2003, since the implementation of this 
norm, the volume of mechanical engineering production 
has grown 26 times from 70 billion tenge to 1.8 trillion 
tenge in 2020. Pavel Beklemishev, member of the Board of 
the AKMI, spoke about this.

Vice Minister of National Economy Azamat Amrin 
recalled that within the framework of the Road Map, the 
Industrial Development Fund JSC was established in 
2020. The main goal of the Fund was to provide affordable 
lending to breakthrough manufacturing enterprises at a rate 
of no more than 3%.

On the next IX Forum of Kazakhstan Mechanical Engineers, a panel discussion 
was held: «Implementation of the Road Map (Comprehensive Plan) for the 
Development of Mechanical Engineering for 2019 – 2024». Deputy of Mazhilis 
Azat Peruashev was a moderator.

MUTUALLY BENEFICIAL DIALOGUE 
OF MECHANICAL ENGINEERS

The project republican budget for 2022 does not have 
enough funds for the modernization and construction 
of new production facilities through the Industrial 
Development Fund JSC and Kazyna Capital Management 
JSC. Therefore, the opinions of representatives of 
government agencies, development institutions and 
business were heard: Vice Minister of Finance of the 
Republic of Kazakhstan Daniyar Zhanalinov, Chairman 
of the Board of Industrial Development Fund JSC Nurlan 
Baibazarov, Deputy Chairman of the Board of Kazyna 
Capital Management JSC Daniyar Nurkenov and Director 
of KazArmaprom LLP Stanislav Kachalo.

General Director Marat Karimov informed the 
participants of the panel session about the interim results 

of work and mid-term plans of the International Center for 
the Development of Oil and Gas Engineering. Subsoil users 
are key consumers of engineering products. The volume of 
purchases by all subsoil users at the end of 2020 amounted 
to 7 trillion tenge. This is 10% of Kazakhstan’s GDP. Much 
remains to be done in this regard.

Managing Director for Public and Government 
Relations of Samruk-Kazyna JSC Marat Aytenov told the 
audience how things are going with the revision of purchase 
prices for domestic engineering products by subsidiaries 
and dependent organizations of the Fund for the coming 
2022 and subsequent years.

At the second panel discussion «Training of personnel 
for the machinery industry» Vice-Minister of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan Kuanysh Yergaliyev 
said that today personnel training in the machinery 
industry is carried out in 57 organizations of technical and 
professional educations. Of these, 28 colleges participate 
in dual education. «Both colleges and universities are now 
given academic and managerial freedom. They have the 
right to develop and update their educational programs 
together with employers and taking into account real needs. 
Our next step will be to develop a list of specialties in which 
dual training is possible» , – said Ergaliev.

Kuandyk Nurpeisov, Head of Inkar-1 LLP: «As with 
other business areas, the the staff issue in mechanical 
engineering has been and remains one of the most difficult 
task. It is also difficult to resolve the issue of employment 
for college graduates. We managed to establish long-term 
partnership with Temirtau Higher Polytechnic College. We 
are their social partners».

Chairman of the Board – Rector of Satbayev University 

Meiram Begentaev for close cooperation in personnel 
training: «Our science should participate in the business 
processes of enterprises, and production should participate 
in the formation of the manufacturing industry and 
assessment. Then we can talk about real cooperation. At 
the same time, the result of such cooperation can always 
be measured in money: the amount of contracts, the level 
of salaries of graduates, etc. There are many examples. 
The main thing is that they are measurable». A second 
potential problem is the co-financing of internship costs. 
70% is undertaken by the state in the person of universities, 
30% must be provided by the employer. Employers in the 
engineering industry are not always prepared for additional 
costs. The share of engineering products in the country’s 
total export does not exceed or is close to 2%.

– To break this vicious circle, we are transferring a part 
of mechanical engineering technologies to the universities. 
Our training laboratories are no different from production 
halls. At the same time, we try to acquire the most modern 
technologies and equipment. For example, thanks to the 
use of additive technologies and digitalization, we can 
make any part at the university. Today, with the help of 
3D printers, it is possible to manufacture engines for this 
important market of domestic commodity producers 
(DCP), – said Meiram Begentaev.

In general, the panel sessions on the sidelines of the IX 
Forum of Kazakhstan Mechanical Engineers turned out to 
be substantive. The participants were able to find common 
ground and suggestions on many problematic issues.
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«Теңізшевройл» ЖШС (ТШО) қазақстандық қамту-
ды дамыту бөліміндегі жеткізушілермен өзара іс-қи-
мыл жөніндегі үйлестіруші Олжас Лұқманов табысты 
дамудың қадамдық стратегиясын және белгілі бір та-
лаптарды қамтитын жер қойнауын пайдалану жөнін-
дегі халықаралық компаниялармен ынтымақтастық 
тәртібін ұсынды. Олардың ішінде қауіпсіздік пен эко-
логиялылықтың тамаша көрсеткіштері, қаржылық 
тұрақтылық, клиентке бағдарлану, ISO, API, ASME, 
AST, басқару жүйесі және басқалары түріндегі халықа-
ралық сапа стандарттары бар.

Сонымен қатар, «Теңізшевройл» ЖШС-нің қа-
зақстандық қамтуды дамыту жөніндегі кеңесшісі Ри-
нат Байманалиев ТШО-ның жеткізушілері болғысы 
келетін компаниялармен жұмыс барысында белгілі 
болған проблемаларды атап өтті. Бұл сұраныстарға 
уақтылы жауап бермеу, халықаралық сертификаттар-
дың болмауы, толық емес техникалық және коммер-
циялық ұсыныстар, артық бағалар. Үйлестірушілердің 
сөзінше, осы кемшіліктерді жою арқылы  жеткізілім 
бойынша жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады.

«Еуразиялық Топ» ЖШС әдіснама және жергілікті 
қамту жөніндегі менеджері Александр Сергеев ERG са-
тып алуларына қалай қатысуға болатынын айтып берді.

«Отандық тауар өндірушілер бізге қандай да бір өнімді 
жеткізе алатын көлемді сауатты бағалау үшін, біз ERG 
кәсіпорындары бойынша жалпы қажеттілікті жинап, оны 
мемлекеттік сатып алу порталына орналастырдық. Бұл 
файл жалпыға қолжетімді», – деді ол.

Әлеуетті жеткізушілер жасайтын келесі кезең-бұл 

Қазақстан машина жасаушыларының IX форумы алаңындағы ірі компания 
өкілдері мұнай-газ секторы мен пайдалы қазбаларды өндірудің ірі 
халықаралық операторларының сатып алуларына қалай қатысуға болатыны 
жөнінде айтты. 

ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНАТЫН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМПАНИЯЛАР 

ЖӘНЕ СЕРІКТЕСТІК

Координатор по взаимодействию с поставщика-
ми в отделе развития казахстанского содержания ТОО 
«Тенгизшевройл» (ТШО) Олжас Лукманов представил 
пошаговую стратегию успешного развития и порядки 
сотрудничества с международными компаниями по не-
дропользованию, которые включают в себя определен-
ные требования. В их числе отличные показатели безо-
пасности и экологичности, финансовая стабильность, 
клиентоориентированность, международные стандарты 
качества в виде сертификатов ISO, API, ASME, AST, си-
стемы управления и другие.

Кроме того, советник ТОО «Тенгизшевройл» по раз-
витию казахстанского содержания Ринат Байманалиев 

Представители крупных компаний на площадке IX Форума 
машиностроителей Казахстана рассказали, как стать участниками закупок 
крупных международных операторов нефтегазового сектора и добычи 
полезных ископаемых.

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

«Келісімшарт техникалық жағынан ыңғайлы және 
ең төменгі бағаны ұсынған мердігерге беріледі, және 
келісімшартты одан әрі орындаймыз», – деп қорытын-
дылады Лана Бартен.

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС қазақстандық 
қамтуды дамыту басқармасының бастығы Жанат 
Кушанов тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді 
сатып алу арқылы жергілікті қамтуды дамыту туралы 
ақпаратты ұсынды.

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту, 
жаңа өндірістерді ашу, Өңірлерді дамыту жөніндегі 
жобаларға қатысу және қаржылық қолдау – бұл неғұр-
лым шағын компанияларды қолдау шаралары. Аутсор-
синг және инсорсинг арқылы жұмыс істеген уақытта 
жасалған шарттардың сомасы 23 млрд теңгеден асты, 
ал кәсіпорындар қызметкерлерінің саны екі мыңға 
жақындады. Отын құюшылар мен мұнай шаруашылығы 
нысандарын ұстау және оларға қызмет көрсету, IT, 
қызметкерлерді тамақпен қамтамасыз ету, өндірістік 
кәсіпорындарды оттегімен, азотпен қамтамасыз ету, 
резеңке техникалық бұйымдарды, арнайы киімдерді 
өндіру және жеткізу, қызметтер көрсету, клининг және 
т.б. сияқты қызмет түрлерін импортты алмастыруға 
жатқызуға болады.

 «KAZ Minerals» компаниясының жабдықтау де-
партаменті Сатып алуды сүйемелдеу басқармасының 
бастығы Тимур Бақытжанов қалай компанияның жет-
кізушісі болуға болатыны жайлы айтты. 

бағдарламаға қатысуға өтініш беру. «Файлдың өзі, 
өтінім үлгісі, шарт үлгісі, сондай-ақ барлық байланы-
стар біздің «Торги.ERG.kz» сайтындағы «импортты 
алмастыру бағдарламалары» арнайы бөлімінде орнала-
стырылған. Бұл бағдарлама тұрақты жұмыс істейді, но-
менклатура үнемі жаңартылып отырады. Біз оны тиімді 
құрал деп санайтын болғандықтан, одан бас тартпай-
мыз», – деп атап өтті Сергеев.

NCOC жергілікті қамту департаментінің жет-
кізушілермен өзара іс-қимыл және даму бөлімшесінің 
басшысы Нұрлан Пірімқұлов компанияның жет-
кізушісі болудың үш негізгі қадамын атап өтті. Бірін-
ші-компания сайтында тіркелу, ұзақ мерзімді сатып алу 
жоспарымен танысу. Екіншісі – алдын-ала біліктілік. 
Онда жетекші жеткізушілер емес, оператордың өзі бол-
мақ. Орта есеппен аталған процедура жобаның күр-
делілігіне байланысты шамамен 60-90 күн аралығын 
қамтуы мүмкін. Үшіншісі-тендерлік процестің өзі және 
келісімшарттарды тағайындау.

Компанияның Бақылау-профилактикалық сатып 
алу бөлімінің  бастығы Лана Бартен компания сатып алу 
рәсімдерін ішкі рәсімдерге, бюджетпен мақұлданған 
өнімді бөлу туралы келісімге сәйкес және конкурстық 
негізде жүзеге асыратынын хабарлады. Ол бақылау 
бөлімінің жеткізушісі болу үшін  не істеу қажеттігін 
айтты. Ең алдымен – компанияның сайтында тіркелу 
қажет, одан кейін cауалнаманы толтыру. Құжаттардың 
толық пакетін қоса беріп, электрондық мекенжайға жі-
беру керек. Сатып алу жоспары КПБ сайтында орна-
ластырылған және мезгіл сайын жаңартылып отырады.

– Сатып алуды реттейтін нормативтік-құқықтық 
актілермен танысу қажет. Сатып алу алаңдарында тір-
келу (ETS тауар биржасы, NADLoC тізілімі), «KAZ 
Minerals» ұсынылатын тауарлармен таныстыру. Біздің 
компаниялардың өткізілетін сатып алулар туралы ха-
барландыруларын бақылау. Аукциондар мен конкур-
старға қатысу. Келісім жасаңыз және оның талаптарын 
сапалы орындаңыз.

Аукциондар мен конкурстарға қатысу. Келісімшарт 
жасап, оның талаптарын сапалы орындау. 

указал на общие проблемы, которые выявлены во время 
работы с компаниями, которые хотят выступить в каче-
стве поставщиков ТШО. Это несвоевременные ответы 
на запросы, отсутствие международных сертификатов, 
неполные технические и коммерческие предложения, 
завышенные цены. При устранении этих недостатков, 
по словам координаторов, можно добиться лучших ре-
зультатов по поставкам.

Менеджер по методологии и местному содержанию 
ТОО «Евразийская группа» Александр Сергеев расска-
зал, как можно участвовать в закупках ERG.

«Для того, чтобы отечественные товаропроизводите-
ли могли грамотно оценить объемы, по которым они мо-
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гут произвести нам поставку той или иной продукции, 
мы собрали общую потребность по предприятиям ERG 
и разместили ее на портале закупок. Этот файл лежит в 
открытом доступе», – отметил он.

Следующий этап, который должны сделать потен-
циальные поставщики, добавил он, это подача заявки 
на участие в программе. «Сам файл, шаблон заявки, 
шаблон договора, а также все контакты размещены в 
специальном разделе «Программы импортозамещения» 
на нашем сайте «Торги.ERG.kz». Это программа посто-
янно действующая, номенклатура будет постоянно об-
новляться, мы не намерены от нее оказываться, так как 
считаем ее эффективным инструментом», – подчеркнул 
Сергеев. 

Руководитель подразделения по взаимодействию с 
поставщиками и развитию департамента местного со-
держания NCOC Нурлан Примкулов озвучил три ос-
новных шага как стать поставщиком компании. Первый 
– зарегистрироваться на сайте компании, ознакомиться 
с долгосрочным планом закупок. Второй – это предва-
рительная квалификация. Она инициируется не постав-
щиками, а самим оператором. В среднем эта процедура 
может занять около 60-90 дней в зависимости от ком-
плексности проекта, на который рассматривается тот 
или иной поставщик. Третий – это непосредственно сам 
тендерный процесс и присуждение контрактов. 

Начальник отдела закупок компании КПО Лана 
Бартен сообщила, что компания осуществляет за-

купочные процедуры в соответствии с внутренни-
ми процедурами, соглашением о разделе продукции, 
одобренным бюджетом и на конкурсной основе. Она 
отметила, как стать поставщиком КПО: необходимо 
зарегистрироваться на сайте компании. Заполнить 
анкету. Приложить полный пакет документов и от-
править по электронному адресу. План закупок, раз-
мещен на сайте компании КПО – он периодически 
обновляется. 

«Присуждается контракт подрядчику, который тех-
нически приемлем и который предложил самую низ-
кую цену и далее исполняем контракт», – резюмирова-
ла Лана Бартен.

Начальник управления развития казахстанского 
содержания ТОО «Корпорация Казахмыс» Кушанов 
Жанат представил информацию о развитии местного 
содержания посредством закупок товаров, работ и ус-
луг. Модернизация действующих предприятий, откры-
тие новых производств, участие в проектах по развитию 
регионов и финансовую поддержку – это меры под-
держки более маленьких компаний. За время работы 
посредством аутсорсинга и инсорсинга сумма заклю-
ченных договоров превысила 23 млрд. тенге, а число 
работников предприятий приблизилось к двум тыся-
чам. Такие виды услуг, как содержание и обслужива-
ние топливозаправщиков и объектов нефтехозяйства, 
IT, обеспечение работников питанием, обеспечение 
производственных предприятий кислородом, азотом, 
производство и поставка резинотехнических изделий, 
спецодежды, оказание услуг, клининга и прочее можно 
отнести к импортозамещению.

Начальник управления сопровождения закупок 
Департамента снабжения компании «KAZ Minerals» 
Тимур Бахытжанов рассказал, как стать поставщиком 
компании: 

– Необходимо ознакомиться с нормативно-право-
выми актами, регулирующими закупки. Зарегистри-
роваться на площадках закупок (товарная биржа ETS, 
реестр Nadloc), ознакомить «KAZ Minerals» с предла-
гаемыми товарами. Следить за объявлениями наших 
компаний о проводимых закупках. Участвовать в аук-
ционах и конкурсах. Заключить договор и качественно 
выполнять его условия.

Olzhas Lukmanov, Coordinator for Interaction with 
Suppliers in the Kazakhstan Content Development Depart-
ment of Tengizchevroil LLP (TCO), presented a step-by-
step strategy for successful development and procedures for 
cooperation with international subsoil use companies, which 
include certain requirements. Among them are excellent 
safety and environmental performance, financial stability, 
customer focus, international quality standards in the form 
of ISO, API, ASME, AST certificates, management systems 
and others.

 In addition, Rinat Baimanaliev, Advisor to Tengizchev-
roil LLP on the development of Kazakhstani content, point-
ed out common problems that were identified during work 
with companies that want to act as TCO suppliers. These are 
untimely responses to inquiries, lack of international cer-
tificates, incomplete technical and commercial proposals, 
overpriced. By addressing these shortcomings, the coordina-
tors say, better delivery results can be achieved.

 Alexander Sergeev, Manager for Methodology and Local 
Content of Eurasian Group LLP, told how you can partici-
pate in ERG procurement.

 «In order for domestic producers to correctly assess the 
volumes at which they can supply us with one or another 
product, we have collected the total demand for ERG enter-
prises and placed it on the procurement portal. This file is in 
the public domain», he said.

 The next step for potential suppliers, he added, is to 
apply for the program. «The file, the application template, 
the contract template, as well as all contacts are placed in a 
special section «Import substitution programs» on our web-
site «Torgi.ERG.kz». This is a permanent program, the no-
menclature will be constantly updated, we do not intend to 
give up from it, as we consider it an effective tool», Sergeev 
emphasized.

 Nurlan Primkulov, Head of Supplier Relations and De-
velopment of the Local Content Department of NCOC, 
outlined three main steps to become a supplier of the com-
pany. The first one is to register on the company’s website, 
get acquainted with the long-term procurement plan. The 
second is prequalification. It is not initiated by suppliers, but 
by the operator itself. On average, this procedure can take 
about 60-90 days, depending on the complexity of the pro-
ject for which a particular supplier is being considered. The 
third is directly the tender process and the awarding of con-
tracts.

Lana Barten, head of the procurement department of 
KPO, said that the company carries out procurement proce-
dures in accordance with internal procedures, a production 
sharing agreement, an approved budget and on a competitive 

Representatives of large companies at the site of the IX Forum of Kazakhstan 
Mechanical Engineers told how to become participants in the procurement of 
large international operators of the oil and gas sector and mining.

HOW TO BECOME A SUPPLIER 
OF INTERNATIONAL SUBSOIL 

COMPANIES

basis. She noted how to become a KPO supplier: you need 
to register on the company’s website. Fill out the form. At-
tach a complete package of documents and send by e-mail. 
The procurement plan is posted on the KPO website – it is 
periodically updated.

 «A contract is awarded to the contractor who is techni-
cally acceptable and who offered the lowest price and then 
we execute the contract», concluded Lana Barten.

 Kushanov Zhanat, Head of the Kazakhstani Content 
Development Department, Kazakhmys Corporation LLP, 
provided information on the development of local content 
through the procurement of goods, works and services. The 
modernization of existing enterprises, the opening of new 
production facilities, participation in regional development 
projects and financial support are measures to support small-
er companies. During the work through outsourcing and in-
sourcing, the amount of contracts concluded exceeded 23 
billion tenge, and the number of employees of enterprises 
approached two thousand. Such types of services as mainte-
nance and servicing of tankers and oilfield facilities, IT, pro-
vision of food for workers, provision of industrial enterprises 
with oxygen, nitrogen, production and supply of rubber 
products, overalls, provision of services, cleaning, etc. can 
be attributed to import substitution.

 Timur Bakhytzhanov, Head of the Procurement Support 
Department of the Procurement Department of KAZ Min-
erals, told how to become a supplier for the company:

 – Procurement regulations should be consulted. Regis-
ter on the purchasing grounds (ETS commodity exchange, 
Nadloc registry), familiarize «KAZ Minerals» with the of-
fered goods. Follow the advertisements of our companies on 
their purchases. Participate in auctions and competitions. To 
conclude a contract and to fulfil its terms qualitatively.
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Қазақстан-Аустрия іскерлік 
кеңесі 2012 жылдан бері елдер ара-
сындағы бизнес-ынтымақтастықты 
жақсарту және аустриялық және қа-
зақстандық компаниялардың тиімді 
іскерлік қатынастарына кедергі кел-
тіретін мәселелерді шешу үшін өт-
кізіліп келеді.

Отырыс жұмысына Қазақстан 
машина жасаушылар одағы басқар-
масының төрағасы, ҚАІС тең төраға-
сы – Мейрам Пішембаев, Аустрия 
экономика Федералды палатасының 
Вице-президенті, ҚАІС тең төраға-
сы — Рихард Шенц, Аустрия Елшілі-
гінің сауда кеңесшісі Клеменс Ма-
халь, Аустрия экономика Федералды 
палатасының сыртқы экономикалық 
бөлімшесінің басшысы Микаэль От-
тер, ҚР Энергетика министрлігінің 
ЖЭК департаменті директорының 
орынбасары Алма Жүкенова, ALU TP 
басқарушы серіктесі Маркус Мюл-
лер, Breitspur Басқарушы директоры 
Маркус Мюллер, Александр Шихру-
бер және «Қазақстандық өнеркәсіпті 
дамыту институты» ЖШС директоры 
Марат Ыдырысов қатысты. 

Отырыс барысында екі ел арасын-
дағы экономикалық байланыстарды 
дамытуға, жаңартылатын энергия 
көздерін дамытуға және екі ел ара-
сындағы перспективалық жобаларды 
талқылауға бағытталған өзекті мәсе-
лелер талқыланды. 

Соңғы жылдары Қазақстан-А-
устрия ынтымақтастығы оң дина-
микада өсуде. Қазіргі уақытта Қа-
зақстанда Аустриялық капиталдың 
қатысуымен 50-ге жуық кәсіпорын 
жұмыс істейді. Қазақстан экономи-
касына 15 жыл ішінде салынған Ау-
стриялық инвестициялар көлемі 5,7 
млрд. АҚШ долларын құрап отыр.

– Жасыл экономика, декарбони-
зация, Париж келісімдерін іске асы-
ру, Еуропалық Одақтың «green deal» 
– бұл қазіргі заманның жаңа сын-қа-

Қазақстан машина жасаушыларының IX форумы аясында Қазақстан-Аустрия 
Іскерлік кеңесінің (ҚАIК) VIII отырысы өтті, онда жаңартылатын энергия 
көздерін (ЖЭК) дамыту және перспективалы жобаларды дамыту мәселелері 
талқыланды.

ҚАЗАҚСТАН-АУСТРИЯ 
ДАМУЫ

терлері. Қазақстан 2060 жылға қарай 
көміртегі бейтараптығына қол жеткі-
зу міндетін қойып отыр. 2020 жылы 
Қазақстанда қуаттылығы 583 МВт 
болатын 25 ЖЭК нысаны — 10 жел, 
1 гидро және 12 күн электр станци-
ялары пайдалануға берілді. Биыл 23 
жоба жүзеге асырылады, – деп атап 
өтті Мейрам Пішембаев.

Өз кезегінде Аустрия Федералды 
экономика палатасының вице-пре-
зиденті және ҚазКСР тең төрағасы 
Рихард Шенц жаңартылатын энергия 
көздері (ЖЭК) және жасыл техно-
логиялар саласындағы ынтымақта-
стықты дамытудың үлкен әлеуетін 
көріп отырғанын да атап өтті.

«Біз өз алаңымызды болашақта 
Аустрия мен Қазақстан арасындағы 
жаңа жобалардың дамуына серпін бе-
ретін платформа ретінде пайдалана-
мыз. Озық технологиялар мен зама-
науи инновацияларға ие Аустриялық 
компаниялардың Қазақстандағы 
нақты жобаларға қатысу мүмкіндік-
тері бар. Біз осы платформаны ЖЭК 
бойынша ең жетекші технология-
ларды ұсыну және қонақтарымызды 
еліміздің өнеркәсіптік әлеуетімен 

Казахстанско-австрийский деловой совет проводится 
с 2012 года для улучшения бизнес-сотрудничества между 
странами и решения вопросов, препятствующих эффек-
тивным деловым отношениям австрийских и казахстан-
ских компаний. 

В работе заседания приняли участие председатель 
Правления Союза машиностроителей Казахстана,  со-
председатель КАДС – Мейрам  Пшембаев,  Вице-прези-
дент Федеральной палаты экономики Австрии, сопред-
седатель КАДС —  Рихард Шенц, Торговый Советник 
Посольства Австрии Клеменс Махаль, руководитель 
внешнеэкономического подразделения Федеральной па-
латы Экономики Австрии Микаэль Оттер, заместитель 
директора департамента ВИЭ Министерства энергетики 
РК Алма Жукенова, управляющий партнер ALU TP Мар-
кус Мюллер, управляющий директор Breitspur – Алек-
сандр Шихрубер и директор ТОО «Казахстанский инсти-
тут развития промышленности» Марат Идрисов.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы, 
направленные на развитие экономических связей между 
двумя странами, развитие возобновляемых источников 
энергии и обсуждение перспективных проектов между 
двумя странами.

За последние годы казахстанско-австрийское сотруд-
ничество демонстрирует положительную динамику. В 
настоящее время в Казахстане работают около 50 пред-
приятий с участием австрийского капитала. Объем ав-
стрийских инвестиций, вложенных в казахстанскую эко-
номику за 15 лет, составил свыше 5,7 млрд. долл. США. 

С приветственной речью выступил сопредседатель 
КАДС Мейрам Пшембаев.

– Зеленая экономика, декарбонизация, реализация 
парижских соглашений, «green deal» Европейского сою-
за – это новые вызовы современности. Казахстан ставит 
задачу достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В 
2020 году в Казахстане введены в эксплуатацию 25 объек-
тов ВИЭ мощностью 583 МВт — 10 ветровых, 1 гидро– и 
12 солнечных электростанций. В текущем году будут реа-
лизованы 23 проекта, – отметил Мейрам Пшембаев.

В свою очередь, вице-президент Федеральной пала-
ты экономики Австрии и сопредседатель КАДС Рихард 
Шенц отметил, что видит большой потенциал развития 
сотрудничества в области возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и зеленых технологий.

«Мы используем нашу площадку как платформу, 
которая в перспективе даст импульс к развитию новых 
проектов между Австрией и Казахстаном. Австрийские 
компании, обладая передовыми технологиями и совре-
менными инновациями, имеют возможности для участия 

В рамках IX Форума машиностроителей Казахстана состоялось 
VIII заседание Казахстанско-Австрийского делового совета (КАДС), 
на котором обсуждались вопросы развития возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и развития перспективных проектов.

КАЗАХСТАНСКО-АВСТРИЙСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

в конкретных проектах в Казахстане. Мы хотим исполь-
зовать данную платформу, чтобы представить самые ве-
дущие технологии по ВИЭ и познакомить наших гостей 
с промышленным потенциалом нашей страны», – сказал 
Рихард Шенц.

Резюмируя работу VIII заседания Казахстанско-Ав-
стрийского делового совета, Мейрам Пшембаев отметил 
важность усиления кооперации бизнеса между Австрией 
и Казахстаном. 

Рихард Шенц подчеркнул: «Казахстан для Австрии яв-
ляется приоритетным партнером в регионе и австрийские 
фирмы готовы инвестировать в экономику страны».

Стоит отметить, что предприниматели двух стран в 
этом году встретились не впервые. Благодаря КАДС тес-
ное сотрудничество казахстанского и австрийского биз-
неса развивается планомерно. К примеру, в начале 2021 
года, под эгидой КАДС прошел круглый стол «Разви-
тие пищевой промышленности», в котором участвовали 
предприниматели Павлодарской области и Верхней Ав-
стрии. Участники тогда презентовали друг другу перспек-
тивные проекты, а компании двух стран договорились о 
сотрудничестве. 

таныстыру үшін пайдаланғымыз ке-
леді», – деді Рихард Шенц.

Қазақстан-Аустрия Іскерлік 
кеңесінің VIII отырысының жұмы-
сын қорытындылай келе, Мейрам 
Пішембаев Аустрия мен Қазақстан 
арасындағы бизнес кооперациясын 
күшейтудің маңыздылығы туралы 
айтты. 

Рихард Шенц: «Қазақстан Ау-
стрия үшін аймақтағы басым әріптес 
болып табылады және Аустриялық 
фирмалар ел экономикасына инве-
стиция салуға дайын», – деді. 

Айта кету керек, екі елдің кәсіп-
керлері биыл алғаш рет кездесіп 
отырған жоқ. ҚАIС арқасында қа-
зақстандық және Аустриялық биз-
нестің тығыз ынтымақтастығы 
жоспарлы түрде дамып келеді. Мы-
салы, 2021 жылдың басында ҚАIС 
қамқорлығымен Павлодар облысы 
мен Жоғарғы Аустрияның кәсіпкер-
лері қатысқан «тамақ өнеркәсібін да-
мыту» дөңгелек үстелі өтті. Сол кезде 
қатысушылар бір-біріне перспекти-
валы жобаларды таныстырды, ал екі 
елдің компаниялары ынтымақтастық 
туралы келісті.
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The Kazakhstan-Austria Business Council has been held 
since 2012 to improve business cooperation between coun-
tries and to address issues that impede efficient business rela-
tions between Austrian and Kazakh companies.

The meeting was attended by the Chairman of the Board 
of Association of Kazakhstan Machinery Industry, co-chair-
man of the KABC – Meiram Pshembaev, Vice-President of 
the Federal Chamber of Economy of Austria, co-chairman 
of the KABC – Richard Schenz, Trade Adviser of the Austri-
an Embassy Clemens Mahal, Head of the Foreign Economic 
Department of the Federal Chamber of Economy of Austria 
Mikael Otter, Deputy Director Department of RES of the 
Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan Alma 
Zhukenova, managing partner of ALU TP Markus Muller, 
managing director of Breitspur – Alexander Shikhruber and 
director of Kazakhstan Industry Development Institute LLP 
Marat Idrisov.

 During the meeting, topical issues aimed at developing 
economic ties between the two countries, developing renew-
able energy sources and discussing promising projects be-
tween the two countries were discussed.

 In recent years, the Kazakhstan-Austrian cooperation 
has shown positive dynamics. Currently, there are about 50 
enterprises in Kazakhstan with the participation of Austrian 
capital. The volume of Austrian investments in the Kazakh-
stan economy over 15 years amounted to more than 5.7 bil-
lion dollars.

 A welcoming address was delivered by co-chairman of 
the KABC Meiram Pshembaev.

 – Green economy, decarbonization, implementation 
of the Paris agreements, the «green deal» of the European 
Union – these are new challenges of our time. Kazakhstan 
aims to achieve carbon neutrality by 2060. In 2020, 25 re-
newable energy facilities with a capacity of 583 MW were 

KAZAKHSTAN-AUSTRIA 
DEVELOPMENT

Within the framework of the IX Forum of Kazakhstan Mechanical Engineers, 
the VIII meeting of the Kazakhstan-Austria Business Council (KABC) was held, 
at which issues of the development of renewable energy sources (RES) and the 
development of promising projects were discussed.

commissioned in Kazakhstan – 10 wind, 1 hydro and 12 so-
lar power plants. This year 23 projects will be implemented, 
– said Meiram Pshembaev.

 In turn, the vice-president of the Austrian Feder-
al Chamber of Economics and co-chairman of the CABC 
Richard Schenz, noted that he sees great potential for the 
development of cooperation in the field of renewable energy 
sources (RES) and green technologies.

 «We use our site as a platform, which in the future will 
give a launch to the development of new projects between 
Austria and Kazakhstan. Austrian companies, possessing ad-
vanced technologies and modern innovations, have the op-
portunity to participate in specific projects in Kazakhstan. 
We want to use this platform to present the most leading 
renewable energy technologies and to acquaint our guests 
with the industrial potential of our country», said Richard 
Schenz.

 Summarizing the work of the VIII meeting of the Ka-
zakhstan-Austrian Business Council, Meiram Pshembaev 
noted the importance of strengthening business cooperation 
between Austria and Kazakhstan.

 Richard Schenz emphasized: «Kazakhstan for Austria is 
a priority partner in the region and Austrian firms are ready 
to invest in the country’s economy».

 It should be noted that businessmen of the two countries 
did not meet for the first time this year. Thanks to CABC, 
close cooperation between Kazakhstani and Austrian busi-
nesses is developing systematically. For example, at the be-
ginning of 2021, under the auspices of the CABC, a round 
table «Development of the food industry» was held, which 
was attended by entrepreneurs of the Pavlodar region and 
Upper Austria. The participants then presented promising 
projects to each other, and the companies of the two coun-
tries agreed on cooperation.

– Түркияның стандарттау, аккредиттеу және серти-
фикаттау процестері ЕО-мен толығымен үйлеседі және 
өзара тану процесі де аяқталды. Түрік машина жасау 
өнеркәсібі МОП-қа негізделіп құрылымдалған. Түрки-
яда шамамен 250 мың адам жұмыс істейтін 17 мыңнан 
астам компания жабдық өндірумен айналысады. Бұл 
компаниялардың тек 150-250-ден астам қызметкері 
бар ірі кәсіпорындар.  Орта кәсіпорындар саны 800, ал 
қалғандары шағын және микро деңгейде жұмыс істейді. 
Өткен жылы пандемияға байланысты әлемдік сауда ай-
тарлықтай төмендеді. Осы кезеңде түрік машина жасау 
экспорты да 6%-ға төмендеп, 18,4 млрд. АҚШ доллары-
на азайды.  Алайда машина импорты 14%-ға артып, 28,4 
млрд. АҚШ долларын құрады.  Түрік және қазақстан-
дық машина өндірушілер ретінде біз қарым-қатынасы-
мызды 2018 жылы қол қойған Өзара түсіністік туралы 

Меморандумға негіздедік. Пандемия біздің жұмысы-
мызды сәл кешіктірді, дегенмен, біз 2 наурызда өткіз-
ген онлайн-кездесумен бірлескен іс-қимыл жоспарын 
жасадық. Осылайша, біз екі бауырлас елдің жабдық 
өндірушілерін жақындастыруды жоспарлап отырмыз, 
– деп мәлімдеді Зухту Бакир.

Қазақстан-түрік машина жасау ынтымақтастығы-
ның қысқаша жоспары – тауар айналымын ұлғайту, 
қазақстандық компанияларға түрік инвестицияларын 
құю, өнеркәсіпті цифрландыру және Жасыл экономи-
каны құру болып табылады. Сондай-ақ, түрік тарапы 
Қазақстанға еңбек қауіпсіздігін тиісті бақылаумен жо-
баларды іске асыру және компаниялардың, әсіресе ЕО-
ның экспортын қолдау үшін өнімнің еуропалық норма-
ларға сәйкестігін іске асыру кезінде көмек ұсынды.

Тауар айналымын арттыру арқылы халықаралық ынтымақтастық туралы 
пікірімен Түркияның машина жасау Федерациясының (MAKFED) Бас 
хатшысы Зухту Бакир бөлісті. Түрік машина жасаушысының айтуынша, 
Түркия Қазақстан сияқты Еуропа мен Азия арасындағы көпір болып 
табылады және құрлық және теңіз саудасы тұрғысынан да қолайлы 
географиялық жағдайға ие.

ҚАЗАҚСТАН-ТҮРКИЯ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ
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Своим видением международного сотрудничества 
через увеличение товарооборота поделился генераль-
ный секретарь федерации машиностроения Турции 
(MAKFED) Зухту Бакир. По словам турецкого маши-
ностроителя, Турция, как и Казахстан, является мостом 
между Европой и Азией, имеет выгодное географиче-
ское положение как с точки зрения сухопутной, так и 
морской торговли.

- Процессы стандартизации, аккредитации и серти-
фикации Турции полностью совместимы с ЕС, и про-
цесс взаимного признания также завершен. Турецкая 
машиностроительная промышленность интенсивно 
структурирована на МСП. Более 17 тыс. компаний, в 
которых занято около 250 тыс. человек, производят 
оборудование в Турции. Только 150 из этих компаний 
являются крупными предприятиями с более чем 250 
сотрудниками. А 800 средние предприятия. Остальные 
- малые и функционируют на микроуровне. Из-за пан-
демии в прошлом году мировая торговля значительно 
сократилась. За этот период экспорт турецкого маши-

ностроения также сократился на 6% до 18,4 млрд. долл. 
США. Однако импорт машин увеличился на 14% до 
28,4 млрд. долл. США. Как турецкие и казахстанские 
производители машин, мы основали наши отношения 
на меморандуме о взаимопонимании, который мы под-
писали в 2018 году. Пандемия немного задержала нашу 
работу. Тем не менее, мы разработали совместный 
план действий с онлайн-встречей, которую мы прове-
ли 2 марта 2021 года. Таким образом, мы планируем 
сблизить производителей оборудования двух братских 
стран, - отметил Зухту Бакир.

Краткий план казахстанско-турецкого машино-
строительного сотрудничества заключается в увели-
чении товарооборота, вливании турецких инвестиций 
в казахстанские компании, цифровизации промыш-
ленности и зеленой экономике. Также турецкая сто-
рона предложила Казахстану помощь при реализации 
проектов с должным контролем безопасности труда и 
соответствия продукции европейским нормам для под-
держки экспорта компаний, особенно в ЕС

Своим видением международного сотрудничества через увеличение товароо-
борота поделился генеральный секретарь федерации машиностроения Турции 
(MAKFED) Зухту Бакир. По словам турецкого машиностроителя, Турция, 
как и Казахстан, является мостом между Европой и Азией, имеет выгодное 
географическое положение как с точки зрения сухопутной, так и морской 
торговли.

КАЗАХСТАНСКО-ТУРЕЦКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

– Turkey’s standardization, accreditation and 
certification processes are fully compatible with the EU and 
the mutual recognition process has also been completed. 
The Turkish mechanical engineering industry is heavily 
structured into MEI. More than 17 thousand companies, 
which employ about 250 thousand people, manufacture 
equipment in Turkey. Only 150 of these companies are large 
enterprises with over 250 employees. And 800 are medium-
sized enterprises. The rest are small and function at the 
micro level enterprises. Due to the pandemic last year, global 
trade has dropped significantly. During this period, exports 
of Turkish engineering also fell by 6% to $ 18.4 billion. 
However, car imports increased by 14% to $ 28.4 billion. As 
Turkish and Kazakhstani machine manufacturers, we have 

based our relationship on a memorandum of understanding 
that we signed in 2018. The pandemic has somewhat delayed 
our work. However, we have developed a joint action plan 
with an online meeting we held on March 2, 2021. Thus, 
we plan to bring the equipment manufacturers of the two 
fraternal countries closer together, – said Zukhtu Bakir.

The short plan of Kazakhstan-Turkish mechanical 
engineering cooperation is to increase trade, infuse Turkish 
investments into Kazakhstani companies, digitalize industry 
and a green economy. Also, the Turkish side offered 
Kazakhstan assistance in the implementation of projects 
with due control of labor safety and compliance of products 
with European standards to support the export of companies, 
especially to the EU.

Secretary General of the Turkish Mechanical Engineering Federation (MAKFED) 
Zukhtu Bakir shared his vision of international cooperation through increasing 
trade turnover. According to the Turkish machine engineer, Turkey, like 
Kazakhstan, is a bridge between Europe and Asia, has an advantageous 
geographical position in terms of both land and sea trade.

KAZAKHSTAN-TURKISH 
COOPERATION
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МАШИНА ЖАСАУДЫҢ КІШІ 
САЛАЛАРЫ: ТРЕНДТЕР МЕН 

ТЕНДЕНЦИЯЛАР

ОТАНДЫҚ МАШИНА ЖАСАУ ТРЕНДТЕРІ
Қазақстан машина жасаушыларының IX форумы-

ның екінші күнінде машина жасаудың басым кіші 
салалары мұнай-газ, теміржол, электротехникалық, 
ауыл шаруашылығы, тау-кен металлургиялық машина 
жасау және автомобиль жасау, жалпы технологиялық 
машина жасау, инвестициялар тарту және экспортты 
ілгерілету бойынша секциялық отырыстар өтті. Ұзақ 
мерзімді өнім берушілер мен өндірушілерді тарту, ма-
шина жасау саласына инвестициялар тарту, жергілік-
ті компанияларды дамыту қорытындыларын шығару 
арқылы оқшаулау Форум алаңында дәстүрлі тақырып-
тарға айналды.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МАШИНАЛАРЫН 
ЖАСАУДЫ ДАМЫТУ

«Талап» қолданбалы зерттеулер орталығы қоғам-
дық қорының директоры Рахым Ошақбаев «Ауыл ша-
руашылығы машиналарын жасау» секциясының мо-
дераторы болды.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу де-
партаментінің директоры Азат Сұлтановтың деректері 
бойынша 2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 
Қазақстандағы ауыл шаруашылығы техникасының 
паркі 141,7 мың тракторды және 36,9 мың комбайнды 
құрайды. Бұл ретте техниканың тозу деңгейі 80%-ға 
дейін жетеді.

2020 жылы шамамен 4 774 мың бірлік трактор және 
1 182 мың комбайн сатып алынды. Парктің жаңар-
тылуы тиісінше 3,3% және 3,1% құрады, яғни тиісті 
6-8% мөлшерде.  Жалпы 2020 жылы отандық зауыт-
тар 93 млрд. теңгеге 6 273 бірлік техника өндірді. Өн-
дірістің жылдық өсімі заттай көріністе 98,2% құрады, 
құндық шығарылымда 2,5 есеге артты.

Ағымдағы жылдың 9 айында 123,5 млрд.теңге со-
масына 6 886 бірлік техника (3,9 мың трактор, 1060 
бірлік комбайн, 1,9 мың басқа техника) өндірілді, 2020 
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда өндіріс өсімі 
54%-ды немесе 2415 бірлікке артық құрады.

2021 жылғы наурызда «Агромашхолдинг КZ» АҚ 
базасында Қостанай қаласында оқшаулау орталығы 

іске қосылды, оның негізгі міндеті – машина жасау 
өнімін жергіліктендіру. Қазіргі уақытта келесі өнімдер 
шығарылады: жабдықтар мен хабтар; тепе-теңдік; су 
және май сорғылары; поршеньдік саусақ; доңғалақ; 
соққыға қарсы роликтер; жоғары қысымды жеңдер; 
гидравликалық цилиндрлер; электр бұраулары; орын-
дықтар; пластикалық бөлшектер.

Бүгінде Қазақстанда қолайлы инвестициялық аху-
ал қалыптасқан, соның арқасында бұрын импорт-
талған ауыл шаруашылығы техникасы өндірістерін 
құру бойынша инвесторлардың үлкен қызығушылығы 
жүріп жатыр.

ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КЕШЕНІ ҮШІН 
МАШИНА ЖАСАУҒА ДИЛЕРЛЕРДІҢ 

ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ
Бұл секция тау-кен байыту жабдығына, атап ай-

тқанда, елдің тау-кен металлургия кешені үшін маши-
на жасауды дамытуға арналған. Секция модераторы 
– «Мэйкер» ЖШС басқарма төрағасы Жәнібек Байға-
белов жергілікті машина жасауды дамытудағы дилер-
лердің маңызды рөлін атап өтті.

«Шетелдік жабдық дилерлері Қазақстан өнер-
кәсібін дамытуда маңызды рөл атқарады, көбісі елде 
ондаған жылдар бойы болып келеді. Осы уақыт ішінде 
олар қызмет көрсету, қосалқы бөлшектермен қамта-
масыз ету, қызметтер мен консультациялар тұрғы-
сынан өте дамыды. Дилерлер бөлек болмайды, олар өз 
клиенттерімен өте тығыз байланысты. Америкалық, 
еуропалық жабдықтардың дилерлері Қазақстанға ин-
вестиция салып, көптеген жұмыс орындарын ашқан 
мысалдар көп», – деді Жәнібек Байғабелов.

Модератор Caterpillar техникасының ресми экс-
клюзивті дилері, жетекші брендтердің бірі – «Borusan 
Makina KZ» компаниясын мысалға келтірді.

– Біз компанияның жергілікті өкілдіктерді да-
мытуға қанша қаражат пен күш жұмсағанын білеміз. 
«Borusan Makina KZ» компаниясы – біздің еліміздегі 
ең заманауи өндіріс пен сервис кеңістігі. Қазақстан 
тау-кен шахталық жабдықты дамыту үшін қажетті 
барлық нәрсені жасай алатын күрделі жиынтықталған 
жабдықтары да, кәсіби кадрлары да бар орталық бар 
екені қуантады, – деп атап өтті Жәнібек Байғабелов. 

– Бүгінде машина жасау саласы өндірісінің көлемі 
1 триллион теңгеден асады. Біз бір-бірімізге бәсекелес 
емеспіз. Керісінше, Қазақстанда машина жасаудағы 
жергілікті қамтудың 13% өсуі үшін күресіп жүрген 
әріптестерміз.

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму ми-
нистрлігінің Индустриялық даму комитеті төрағасы-
ның орынбасары Арыстан Кенжалинов: 

«Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 
министрлік отандық машина жасау және өңдеу өнер-
кәсібі кәсіпорындарын шикізатпен қамтамасыз ету 
тетігімен жұмыс істеуде. Әділ құны бойынша шикізат, 
біздің кәсіпорындарымыздың түпкі өнімі бәсекеге қа-
білетті болуы үшін қолжетімді шикізат» деп атап өтті.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТЕМІРЖОЛ 
МАШИНАСЫН ЖАСАУ

Темір жол машина жасау бойынша секциялық 
отырыста бірқатар компаниялар өз өндірістерін таны-
стырды. Олардың ішінде – Павлодар темір жол кла-
стерінен «Проммашкомплект» ЖШС және темір жол-
дардың жылжымалы құрамы мен инфрақұрылымын 
жөндеу, жаңғырту, сервистік қызмет көрсету бойын-
ша елдегі ең ірі қызметтерді жеткізуші «Қамқор Ме-
неджмент» компаниялар тобы бар.

Секция модераторы, «ҚТЖ ҰК» АҚ бас инженері 
Батыр Котырев қатысушыларға отандық теміржол 
машинасын жасауды дамытудың негізгі бағыттарын 
талқылауды ұсынды. Темір жол өнімдерінің сапасын 
арттыру, цифрландыруды дамыту және ресурс үнем-
деуші технологияларды енгізу мәселелері талқылан-
ды және теміржол көлігі үшін инженерлік кадрлар-
ды даярлауға назар аударылды. Секциялық отырыс 
қорытындысы бойынша пилоттық жобаларды іске 
асыру үшін темір жол машина жасау кәсіпорындары 
мен отандық ғылыми-зерттеу институттары арасында 
келісімдерге қол қойылды. 

Сондай-ақ, ҚР Индустрия және инфрақұрылым-
дық даму вице-министрі Берік Камалиев құттықтау 
сөз сөйледі. Вице-министрдің ақпаратына сәйкес, 
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2020 жылдың қорытындысы бойынша Дүниежүзілік 
пандемияға қарамастан теміржол көлігімен жүк тасы-
малдау көлемі оң динамиканы көрсетті. 

Теміржол инфрақұрылымының техникалық жай-
күйі теміржол өнеркәсіп кәсіпорындарының мүмкін-
діктеріне тікелей байланысты. Бүгінгі күні отандық 
темір жол машинасын жасау үздіксіз дамып келеді 
және ішкі нарықты вагондармен, локомотивтермен, 
жиынтықтауыштармен және т. б. қамтамасыз етеді.

Қазіргі уақытта локомотивтер (ЭҚЗ және ЛҚЗ), жүк 
вагондары (ЗИКСТО және КВК), жолаушы вагонда-
ры (Тұлпар), рельстер және арқалықтар (араз) шыға-
ратын зауыттар табысты жұмыс істеуде. Теміржол 
машинасын жасау кешенінің алдында сапалы пара-
метрлері бойынша да, өмірлік циклінің құны бойын-
ша да теміржол жылжымалы құрамының және ин-
фрақұрылымның техникалық құралдарының әлемдік 
деңгейіне шығу міндеттері тұр. Осыған байланысты, 
жұмыс істеп тұрған зауыттардың базасында осы өн-
дірісті жолға қою бойынша жұмыстар жүргізілуде, 
себебі вагондардың (контейнерлердің) отандық опе-
раторлары осы мәселеге ерекше қызығушылық таны-
туда.

МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ МАШИНА 
ЖАСАУ ӨНДІРІСІ 

Секция модераторы, «ААМЖЗ» АҚ коммерци-
ялық директорының орынбасары Руслан Ғабдулманов 
мұнай-газ саласындағы машина жасау жетістіктері ту-
ралы айтып берді. 

«Бүгінгі таңда 100-ден астам кәсіпорындар бар және 
олардың барлығы дерлік нақты өндірушілер. Мұндай 
кәсіпорындардың саны артып, өнім номенклатурасы 
артып келеді», – деді ол.

Модератор биыл мұнай-газ машинасын жасауды 
дамыту жөніндегі халықаралық орталық құрылғанын 
да атап өтті.

  «Мұның бәрі сондай – ақ өндіріс көлемін көтеру-
ге, ең бастысы, мұнайшыларға талап етілетін өнімнің 

сапасын арттыруға ықпал ететін болады», – деді  Рус-
лан Ғабдулманов.

Сондай-ақ, секцияда Қазақстан Республикасының 
Энергетика бірінші вице-министрі Мұрат Өтемісұлы 
Жүребеков сөз сөйледі. Бірінші вице-министрдің 
ақпаратына сәйкес бүгінгі күні тауарларды, жұмыстар 
мен қызметтерді (ТЖҚ) сатып алу көлемінің шама-
мен 80% пайыздық арақатынаста үш ірі операторға 
тиесілі-Теңізшевройл, Қарашығанақ Петролеум Опе-
рейтинг Б.В. және Норт Каспиан Оперейтинг Н.В., 
«Самұрық-Қазына» «ҰӘҚ» АҚ компаниялар тобына 
13% және қалған 7% жер қойнауын пайдаланушы-
ларға тиесілі. 

Осындай ірі жобаларды іске асыру мұнай-газ жаб-
дығына ішкі сұраныс тудырады, осыған байланысты 
ҚР Үкіметі ТШО, НКОК және КПО-дағы жергілікті 
қамту үлесін, оның ішінде машина жасау өнімдері сег-
ментінде ұлғайту мәселелеріне ерекше назар аударады.

ТШО, НКОК және ҚПО операторлары 2020 
жылы жалпы сомасы 4,23 трлн.теңгеге тауарлар, жұ-
мыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асыр-
ды. ТШО, НКОК және КПО сатып алуларындағы 
жергілікті қамту үлесі 1,95 трлн. теңге немесе 45,95% 
құраған.  

Бүгінгі таңда тауарлардағы жергілікті қамтуды да-
мыту бойынша жағдай ірі кен орындарын игерудің 
барлық кезеңін есепке алғанда жақсы жаққа өзгерген 
жоқ. Жағдайды өзгерту үшін барлық мүдделі тараптар-
дың, соның ішінде кен орындары операторлары мен 
бизнес-қоғамдастықтың белсенді қызметі қажет.

Отандық кәсіпорындарды қолдау мақсатында 2020 
жылы жергілікті қамтуды дамытудың мынадай тетік-
терін көздейтін операторлардың тендерлік рәсімдері-
не (КПО, НКОК) өзгерістер енгізілді:

• Инвестициялар орнына келісімшарт;
• оқшаулау орнына келісімшартты автоматты түр-

де жаңарту;
• сатып алуды тек жергілікті жеткізушілер арасын-

да өткізу;

• шартты жеңілдіктер;
• ОТӨ-мен ұзақ мерзімді шарттар жасасу тетігін 

енгізу.
Машина жасау индустриясының әлеуетін дамыту 

үшін:
– Тапсырыс берушілер мен отандық өндірушілер 

арасындағы өзара іс-қимылды күшейту жолымен 
жергілікті өндірушілердің операторларының мұқтаж-
дықтары үшін мұнай-газ машина жасау тауарларын 
игеру.  Бұл бағытта құрылған мұнай-газ машинасын 
жасауды дамытудың халықаралық орталығы үлкен рөл 
атқарады деп ойлаймыз.

– Отандық машина жасаушыларды халықаралық 
стандарттар бойынша халықаралық сертификаттау 
жөніндегі жұмысты күшейту қажет.

– Үкімет пен операторлардың қолдауымен мұнай-
газ саласының қажеттіліктері үшін өндірістер, бірле-
скен кәсіпорындар құру жөніндегі жұмысты күшейту.

– Ашықтықты күшейту бөлігінде ірі мұнай-газ опе-
раторларының тендерлік рәсімдеріне өзгерістер енгізу 
мүмкіндігін қарастыру (тендер туралы хабарландыру, 
қабылдамау себептері және беру қорытындыларының 
хаттамасы).

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ АВТОМОБИЛЬ 
ҚҰРАУШЫЛАРДЫҢ ЖАҒДАЙЫ

«Автомобиль жасау» секциясында «Қазақстандық 
автобизнес қауымдастығы» ЗТБ вице-президенті Анар 
Мақашева модератор болды. Автоөнеркәсіп және 
оның соңғы он жылдағы қорытындысы туралы ҚР 
ИИДМ Өнеркәсіп комитеті төрағасының орынбасары 
Олжас Сапарбеков айтып берді. 

Үкімет салықтық преференциялар беру, экологи-
ялық таза көлік құралдарының өндірісін ынталанды-
ру, жеңілдетілген кредит беру және лизинг бағдар-
ламаларын әзірлеу, сондай-ақ өнімдер экспортын 
қолдау шараларын қабылдады. Осылайша ірі торапты 
құрастырудан ұсақ торапты құрастыруға көшу жүзеге 
асырылып, оқшаулаудың ағымдағы деңгейі 33%-ды 
құрады. 2010 жылдан бастап өндіріс көлемі 19 еседен 

астам ұлғайды және Қазақстанда автомашина ком-
поненттерін өндіру бойынша өнеркәсіптік коопера-
ция басталды (мысалы, «КАМАЗ» ЖАҚ-мен бірлесіп 
қозғалтқыштардың құйылған бөлшектерін және жүк 
автомобильдерінің көпірлерін шығару жоспарлануда). 

2020 жылдың қазан айында Алматы қаласын-
да жеңіл автомобильдер шығаратын Hyundai Trans 
Kazakhstan зауыты іске қосылды. Инвестициялардың 
жалпы көлемі – 28 млрд теңгеден астам, оның 30%–ы 
– «Астана Моторс» меншікті қаражаты, 70%-ы – «Қа-
зақстанның Даму Банкі» АҚ-дан және «Өнеркәсіпті 
дамыту қоры» АҚ-дан тартылған кредиттік қаражат. 
Жоба Қазақстан Республикасы Индустрия және ин-
фрақұрылымдық даму министрлігінің, сондай-ақ, 
Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен жүзеге асы-
рылды. Кәсіпорынның өндірістік қуаты бірінші ке-
зеңде-жылына 30 мың бірлік, екінші кезеңде – жылы-
на 45 мың бірлікке дейін жетті. 

Болашақта «Астана Моторс» автоқұрамдауыштар 
шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр. Осылайша, 
компания отандық автоөнеркәсіпті дамыту бойынша 
қойылған мақсатқа жетеді – оқшаулаудың 51% – дан 
астамын қамтамасыз ету және ТМД елдеріне экс-
портқа шығу.

ЗАМАНАУИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ 
МАШИНА ЖАСАУ

Секция модераторы – «Қазақстанның электр ма-
шина жасаушылар Қауымдастығы» ЗТБ басқарма 
төрағасы Ернар Жақашев іс-шараның отандық маши-
на жасаушылар үшін маңыздылығын атап өтті.

– Бұл іс-шара Қазақстанның машина жасау сала-
сының перспективалары мен мүмкіндіктерін көрсету 
мен машина жасауды қолдау шараларын талқылау, 
инвестициялар тарту және технологиялық даму үшін 
өткізіледі, – деп атап өтті Ернар Жақашев.

Сондай-ақ, электротехникалық машина жасау не-
гізгі ішкі салалардың бірі болып табылғандықтан сек-
цияда импортты алмастыру және экспорттық әлеуетті 
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дағы энергетикалық секторды дамытудың перспекти-
валы бағыттарының бірі болып табылады. Bloomberg 
NEF бағалауы бойынша 2050 жылға қарай сутегі энер-
гетикасы шамамен 11 трлн $ инвестиция тартады. 

ЭКСПОРТТЫ ЖЫЛЖЫТУДЫ ЖҮЙЕЛІК 
ҚОЛДАУ

«Экспортты ілгерілету» секциясының модераторы 
ҚР сауда және интеграция министрлігінің экспортты 
ілгерілету департаментінің директоры Өмірбек Баштай 
болды. Оның мәліметінше, ағымдағы жылдың 7 ай-
ында Қазақстан 741,8 млн АҚШ доллары мөлшерінде 
экспорттады, бұл 2020 жылдың сәйкес кезеңімен са-
лыстырғанда 33,6%-ға көп. Қазақстандық өндірістің 
машина жасау өнімдерінің негізгі нарықтары біздің 
жақын серіктестеріміз, ТМД елдері, сондай-ақ бірқа-
тар ЕО елдері мен АҚШ және Ұлыбритания болып 
табылады. Айта кетсек, 2021 жылы импорттаушылар-
дың алғашқы бестігіне Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, 
Бельгия және Түрікменстан кірді.

– Өндірістің өсуінің арқасында біз 2025 жылы 
машина жасау өнімдері экспортының көлемін 2,9 
млрд. АҚШ долларына жеткіземіз деп санап отыр-
мыз. Мойынтіректер, электр аккумуляторлары, сон-
дай-ақ трансформаторлар машина жасау саласының 
экспортқа бағдарланған тауарлары болып табылады. 
Экспортты арттыру үшін ҚР ИСМ жүйелі негізде экс-
портқа бағдарланған кәсіпорындарға қолдау көрсе-
теді. Бұл QazTrade және KazakhExport дамуының екі 
институты базасында шоғырланған қаржылық және 
қаржылық емес қолдаудың 20-дан астам құралы, – деп 
атап өтті Өмірбек Баштай. 

ПОДОТРАСЛИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ: 

ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ
ТРЕНДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
Во второй день IX Форума машиностроителей Ка-

захстана состоялись секционные заседания по приори-
тетным подотраслям машиностроения: нефтегазовое, 
железнодорожное, электротехническое, сельскохозяй-
ственное, горно-металлургическое машиностроение 
и автомобилестроение, общетехнологическое маши-
ностроение, привлечение инвестиций и продвижение 
экспорта. Локализация посредством привлечения дол-
госрочных поставщиков и производителей, привле-
чение инвестиций в машиностроительную отрасль, 
подведение итогов развития местных компаний стали 
традиционными темами на полях Форума.

РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

Модератором секции «Сельскохозяйственное ма-
шиностроение» выступил директор Общественного 
Фонда «Центр прикладных исследований «Талап» Ра-
хим Ошакбаев.

По данным Султанова Азата, директора департа-
мента производства и переработки растениеводческой 
продукции Министерства сельского хозяйства РК на 1 
января 2021 года парк сельскохозяйственной техники в 
Казахстане составляет 141,7 тыс. тракторов и 36,9 тыс. 
комбайнов. При этом уровень износа техники доходит 
до 80%.

В 2020 году тракторов приобретено порядка 4 774 
тыс. ед. и 1 182 тыс. комбайнов. Обновление парка 
составило 3,3% и 3,1% соответственно, при должном 
6-8%.

В целом, за 2020 год отечественные заводы произве-
ли 6 273 единиц техники на 93 млрд. тенге. Годовой рост 
производства в натуральном выражении составил 98,2%, 
в стоимостном выпуск увеличился в 2,5 раза.

За 9 месяцев т. г. произведено 6 886 ед. техники (3,9 
тыс. тракторов, 1060 ед. комбайнов, 1,9 тыс. прочей 
техники) на сумму 123,5 млрд. тенге, по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года рост производства 
составил 54% или на 2415 ед. больше.

В марте 2021 года, на базе АО «Агромашхолдинг КZ» 
в г. Костанай запустился Локализационный центр, ос-
новная задача которого – локализация машинострои-
тельной продукции. В настоящее время производится 
следующая продукция: метизы и ступицы; противо-
весы; водяные и масляные насосы; поршневой палец; 
крыльчатка; катки противоприкатные; рукава высо-
кого давления; гидроцилиндры; электрические жгуты; 
сидения; пластиковые детали.

Сегодня в Казахстане создан благоприятный инве-
стиционный климат, благодаря которому, идет боль-
шой интерес инвесторов по созданию производств 
сельхозтехники, которая ранее импортировалась.

ИНВЕСТИЦИИ ДИЛЕРОВ В 
МАШИНОСТРОЕНИЕ ДЛЯ ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Данная секция посвящена горно-обогатительному 

оборудованию, в частности, развитию машиностроения 
для горно-металлургического комплекса страны. Моде-
ратор секции – председатель правления ТОО «Мэйкер» 
Жанибек  Байгабелов отметил важную роль дилеров в 
развитии местного машиностроения.

«Дилеры иностранного оборудования играют ключе-
вую роль в развитии промышленности Казахстана, мно-
гие присутствуют в стране уже десятилетия. За это вре-
мя они очень сильно развились в плане предоставления 
сервиса, обеспечения запасными частями, услуг и кон-
сультаций. Дилеры не существуют отдельно, они очень 
связаны со своими заказчиками. Много примеров, когда 
дилеры американского, европейского оборудования ин-
вестировали в Казахстан и создали очень много рабочих 
мест», – сказал Жанибек Байгабелов.

Модератор привел в пример компанию «Borusan 
Makina KZ» – официального эксклюзивного дилера тех-
ники Caterpillar, одного из ведущих брендов.

– Мы знаем, сколько средств и усилий вложено ком-
панией в развитии местных представительств. Компания 
«Borusan Makina KZ» – пространство самого современ-
ного производства и сервиса у нас в стране. Радует, что 
в Казахстане есть такой центр, имеющий как серьезное 
укомплектованное оборудование, так и профессиональ-
ные кадры, которые могут создавать все необходимое 
для развития горношахтного оборудования, – отметил 
Жанибек Байгабелов. – Сегодня объем производства 
отрасли машиностроения превышает 1 триллион тенге. 
Мы друг для друга не являемся конкурентами. Мы – со-
ратники в борьбе за то, чтобы наши 13 процентов мест-
ного содержания в машиностроении Казахстана увели-
чилось».

Заместитель председателя Комитета индустриально-
го развития Министерства индустрии и инфраструктур-
ного развития РК Арыстан Кенжалинов отметил: «По 
поручению Главы государства министерство работает 
над механизмом обеспечения сырьем наших отечествен-
ных предприятий машиностроения и обрабатывающей 
промышленности. Сырьем по справедливой стоимости, 
сырьем доступным, чтобы конечная продукция наших 
предприятий была конкурентоспособной».

арттыру мәселелері талқыланды. Мұнда кеннен дайын 
өнім түрлері өндіріледі және отандық материалды өз 
шикізаты -мыс пен алюминийден жасап шығарады. 

ЖАЛПЫ МАШИНА ЖАСАУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ: ҚАТАР КЕЛЕ ЖАТҚАН 

САПА МЕН ДАМУ 
Секция модераторы «Қазақстан машина жасаушы-

лар одағы» КМЖО Басқарма мүшесі Павел Беклеми-
шев болды. Оның пікірінше, Қазақстанда кем дегенде 
бес құю өндірісін құру және жаңғырту жөніндегі тұжы-
рымдама жүріп жатыр. Сапалы дайындықтар болған 
жағдайда машина жасау одан әрі дамитын болады 
және 15 жылдан кейін дизельді қозғалтқыштар қол-
данылмауы мүмкін екеніне қарамастан, бәрі электр 
энергиясын алмастырады, ал құю әлі де өмірдің бел-
гілі бір салаларында қолданылады.

– ҚР Машина жасауды дамыту жөніндегі Жол 
картасында Солтүстік, Оңтүстік, Шығыс және Батыс 
аумағында жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар базасын-
да және жаңа өндірістер құру арқылы машина жасау 
үшін құю, шыңдау және қалыптау өндірісі бойынша 
5 базалық кәсіпорын құру жоспарланған. Қостанайда 
бір өндіріс салынып жатыр. ШҚО-да, атап айтқан-
да Өскемен мен Риддерде екі заманауи өндіріс бар, 
сонымен қатар Оралда жоба бар. ААМЖЗ-ны жаңа 
алаңға көшіру және қазіргі заманғы құю өндірісін құру 
жобасы дайындық үстінде. «Машина жиынтығынан» 
кең профильдегі жалған және ыстықтай штамп-
талған стандартты емес дайындамаларды шығару жеке 
кәсіпорынға бөлінді. Төрт жылдан кейін біз өз қажет-
тіліктерімізді негізінен жауып, механикалық өңдеу 
және жаңа номенклатураны игеру бағытында жұмыс 
істей аламыз деп үміттенемін, – деп атап өтті Павел 
Беклемишев.

650 кәсіпорын мен 8 қауымдастықты біріктіретін 
Қазақстан машина жасаушылар одағы машина жасау 
саласындағы өзара қарым-қатынастарда жүйелік ин-
тегратор рөлін атқаруға тырысуда.

ИНВЕСТИЦИЯ ТАРТУ ПРОЦЕСІ ҚОЛҒА 
АЛЫНДЫ

«Инвестициялар тарту» секциясының модерато-
ры «Kazakh Invest» «ҰК» АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары Руслан Ибраимов болды.

«Қазақстандық өнеркәсіпті дамыту институты» 
ЖШС директоры Марат Ыдырысовтың пікірінше, Қа-
зақстанда инвестицияларды қолдау инфрақұрылымы 
құрылған. Отандық инвестор шетелдікке теңестіріліп, 
барлық басқа жеңілдіктерді пайдаланады.

 – ҚР СІМ Инвестициялар комитеті белсенді жұ-
мыс істеуде және инвесторларға инвестиция салуға 
мүмкіндік беретін инвестициялық климат бар. Қа-
зақстанның машина жасау саласы қарқын алуда. Әр 
түрлі дағдарыстық құбылыстарға қарамастан, көрсет-
кіштер жыл сайын артуда. Бізде ауыл шаруашылығы 
машиналарын жасау, әсіресе, белсенді – электротех-
никалық машина жасау дамып келеді, – деп атап өтті 
Марат Ыдырысов.

Секция қатысушылары инвестициялық ынты-
мақтастық үшін сутегі энергетикасы ерекше қы-
зығушылық тудыратынын атап өтті. «Жасыл» сутегі 
өндірісі және жалпы сутегі энергетикасы Қазақстан-
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ КАЗАХСТАНА

На секционном заседании по железнодорожному 
машиностроению ряд компаний презентовали свое про-
изводство. Среди них – ТОО «Проммашкомплект» из 
Павлодарского железнодорожного кластера и группа 
компаний «Қамқор Менеджмент», крупнейший в стране 
поставщик услуг по ремонту, модернизации, сервисно-
му обслуживанию подвижного состава и инфраструкту-
ры железных дорог.

Модератор секции, главный инженер АО «НК 
«ҚТЖ» Батыр Котырев предложил участникам обсу-
дить основные направления развития отчественного 
железнодорожного машиностроения. Вопросы повы-
шения качества железнодорожной продукции, разви-
тия цифровизации и внедрения ресурсосберегающих 
технологий. Внимание было акцентировано на под-
готовке инженерных кадров для железнодорожного 
транспорта. По итогам секционного заседания под-
писаны соглашения между предприятиями железно-
дорожного машиностроения и отечественными науч-
но-исследовательскими институтами для реализации 
пилотных проектов по научно-исследовательским ра-
ботам.

Также с приветственным словом выступил вице-ми-
нистр индустрии и инфраструктурного развития РК  Ка-
малиев Берик. Согласно информации вице-министра 
по итогам 2020 года, несмотря на всемирную пандемию 
объем перевозок грузов железнодорожным транспортом 
показал положительную динамику. 

Техническое состояние железнодорожной инфра-
структуры напрямую зависит от возможностей железно-
дорожных промышленных предприятий.

На сегодняшний день, отечественное железнодорож-
ное машиностроение непрерывно развивается и обеспе-
чивает внутренний рынок вагонами, локомотивами, 
комплектующими и т.д.

Так, в настоящее время успешно функционируют за-
воды по производству локомотивов (ЭКЗ и ЛКЗ), грузо-
вых вагонов (ЗИКСТО и КВК), пассажирских вагонов 
(Тулпар), рельсов и балок (АРБЗ).

Перед комплексом железнодорожного машиностро-
ения стоят задачи выхода на мировой уровень железно-
дорожного подвижного состава и технических средств 
инфраструктуры, как по качественным параметрам, так 
и по стоимости жизненного цикла.

В целях поддержки отечественной машинострои-
тельной отрасли со стороны министерства внедрены ин-
струменты государственной поддержки.

Наряду с этим, во всем мире осуществляются боль-
шие шаги для развития контейнерных перевозок грузов 
на жд транспорте, и Казахстан – не исключение. 

Перед нами стоит задача перевести до 22 млн тонн 
грузов жд контейнерами.

Для достижения этой цели потребуется свыше 117 
тыс. 20-футовых контейнеров.

В связи с чем, на базе действующих заводов прово-
дится работа по налаживанию данного производства. 
Отечественные операторы вагонов (контейнеров) про-
являют особый интерес к данному вопросу.

НЕФТЕГАЗОВОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Модератор секции, заместитель коммерческого ди-
ректора АО «АЗТМ» Руслан Габдульманов рассказал о 
достижениях нефтегазового машиностроения.

Сейчас довольно много предприятий – более 100, и 
они являются реальными товаропроизводителями. Ко-
личество таких предприятий увеличивается, номенкла-
тура продукции растет, – сообщил он.

Модератор подчеркнул, что в этом году был создан 
Международный центр по развитию нефтегазового ма-
шиностроения.

Это также будет способствовать поднятию и объе-
мов производства, и самое главное, повышению каче-
ства той продукции, которая требуется нефтяникам, – 
резюмировал Руслан Габдульманов.

Также на секции выступил первый вице-министр 
энергетики Республики Казахстан Журебеков Мурат 
Утемисович. Согласно информации первого вице-ми-
нистра на сегодняшний день в процентном соотноше-
нии порядка 80% объемов закупа товаров, работ и услуг 
(ТРУ) приходиться на трех крупных операторов – Тен-
гизшевройл, Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. 
и Норт Каспиан Оперейтинг Н.В., 13% на группу ком-
паний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и 7% на остальных 
недропользователей.

Реализация таких крупных проектов создает вну-
тренний спрос на нефтегазовое оборудования, в связи 
с чем Правительство РК уделяет особое внимание во-
просам увеличения доли местного содержания в ТШО, 
НКОК и КПО, в том числе в сегменте машинострои-
тельной продукции.

Операторами ТШО, НКОК и КПО в 2020 году осу-
ществлен закуп товаров, работ и услуг на общую сумму 
4,23 трлн. тенге, при этом доля местного содержание 
в закупках ТШО, НКОК и КПО составила 1,95 трлн. 
тенге или 45,95%.

На сегодняшний день ситуация по развитию мест-
ного содержания в товарах не сильно изменилась в 
лучшую сторону за все время освоения крупных ме-
сторождений. Для изменения ситуации, нужна проак-
тивная деятельность всех заинтересованных сторон, в 
том числе Операторов месторождений и бизнес-сооб-
щества. 

В целях поддержки отечественных предприятии в 
2020 году были внесены изменения в Тендерные про-
цедуры Операторов (КПО, НКОК), предусматриваю-
щие следующие механизмы развития местного содер-
жания:

• Контракт в обмен на инвестиции;
• Автопродление контракта в обмен на локализацию;
• Проведение закупки исключительно среди мест-

ных поставщиков;
• Условные скидки;
• Внедрение механизма заключения долгосрочных 

договоров с ОТП.
Для развития потенциала машиностроительной ин-

дустрии, необходимо:
– Освоение товаров нефтегазового машинострое-

ния для нужд Операторов местными производителями 
путем усиления взаимодействия между заказчиками и 
отечественными производителями.  Большую роль в 
данном направлении мы полагаем, сыграет созданный 
Международный центр развития нефтегазового маши-
ностроения.

– Необходимо усилить работу по международной 
сертификации отечественных машиностроителей по 

международным стандартам.
– Усилить работу по созданию производств, со-

вместных предприятий для нужд нефтегазовой отрас-
ли, при поддержке Правительства и Операторов.

– Рассмотреть возможность внесения изменений в 
тендерные процедуры крупных нефтегазовых операто-
ров в части усиления прозрачности (объявление о тен-
дере, причины отклонения и протокол итогов присуж-
дения).

СОСТОЯНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

На секции «Автомобилестроение» модератором вы-
ступила вице-президент ОЮЛ «Ассоциация казахстан-
ского автобизнеса» Анар Макашева.

Про автопром и его итоги за последние десять лет 
рассказал заместитель председателя Комитета про-
мышленности МИИР РК Олжас Сапарбеков. Прави-
тельство приняло меры по предоставлению налоговых 
преференций, стимулирования производства экологи-
чески чистых транспортных средств, по разработкам 
программ льготного кредитования и лизинга, а также 
меры поддержки экспорта продукций. Таким обра-
зом осуществлены переход от крупноузловой сборки к 
мелкоузловой, текущий уровень локализации составил 
33%. С 2010 года объем производства увеличился в бо-
лее чем в 19 раз, началась промышленная кооперация 
по производству компонентов автомашин в Казахстане 
(например, совместно с ПАО «КАМАЗ» планируется 
выпускать литые детали двигателей и мосты грузовых 
автомобилей). 

В октябре 2020 года в г. Алматы запущен завода по 
производству легковых автомобилей – Hyundai Trans 
Kazakhstan. Общий объем инвестиций – более 28 млрд 
тенге, 30% из которых – собственные средства «Аста-
на Моторс», 70% – кредитные, привлеченные от АО 
«Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития 
промышленности». Проект реализован при поддержке 
Министерства индустрии и инфраструктурного раз-
вития Республики Казахстан, а также акимата города 
Алматы. Производственная мощность предприятия на 
первом этапе – 30 тыс. единиц в год, на втором этапе – 
до 45 тыс. единиц в год. 

В перспективе «Астана Моторс» планирует постро-
ить завод по производству автокомпонентов. Таким 
образом, компания достигнет поставленных целей по 
развитию отечественного автопрома – обеспечить бо-
лее 51% локализации и выйти на экспорт в страны СНГ.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ: 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Модератор секции – председатель Правления ОЮЛ 

«Ассоциация электромашиностроителей Казахстана» 
Ернар Джакашев отметил значимость мероприятия для 
отечественных машиностроителей.

-Данное мероприятие проводится, чтобы показать 
перспективы и возможности машиностроительной от-
расли Казахстана, обсудить меры поддержки машино-
строения, привлечение инвестиций и технологическое 
развитие, – отметил Ернар Джакашев.
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Также на секции обсуждены вопросы импортозаме-
щения и повышения экспортного потенциала, так как 
электротехническое машиностроение является одной 
из ключевых подотраслей. Здесь производятся товары 
конечных видов продукции от руды. Используется от-
ечественный материал из собственного сырья: меди и 
алюминия.

ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ ИДЕТ

 КАЧЕСТВЕННО
Модератором секции выступил член Правления 

ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Павел 
Беклемишев. По его мнению, в Казахстане разворачи-
вается Концепция по созданию и модернизации, как 
минимум, пяти литейных производств. При наличии 
качественных заготовок машиностроение будет и даль-
ше развиваться. И это несмотря на то, что через лет 15 
лет дизельные двигатели возможно не будут использо-
ваться, все заменит электричество, при этом литье все 
равно будет применяться в тех или иных сферах жизни.

– В Дорожной карте по развитию машиностроения 
РК запланировано создание 5 базовых предприятий по 
производству литья, поковок и штамповок для маши-
ностроения с территориальным расположением Север, 
Юг, Восток, Запад, Центр на базе действующих пред-
приятий и через создание новых производств. Одно 
производство уже строится в Костанае. Есть два совре-
менных производства в ВКО, а именно в Усть-Камено-
горске и в Риддере. Есть проект в Уральске. На выходе 
проект передислокации АЗТМ на новую площадку и 
создание более современного литейного производства. 
Из «Проммашкомплекта» было выделено в отдельное 
предприятие производство кованных и горячештампо-
ванных нестандартных заготовок широкого профиля. 
Надеюсь, что через четыре года свои потребности мы в 
основном закроем и сможем двигаться в направлении 
механической обработки и освоения новой номенкла-
туры, – отметил Павел Беклемишев.

Союз машиностроителей Казахстана, объединяю-
щий 650 предприятий и 8 ассоциаций, старается вы-
полнять роль системного интегратора во взаимоотно-
шениях в области машиностроения.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ – ПРОЦЕСС НАЛАЖЕН 

Модератором секции «Привлечение инвестиций» 
выступил заместитель председателя правления АО «НК 
«Kazakh Invest» Руслан Ибраимов.

По мнению директора ТОО «Казахстанский ин-
ститут развития промышленности» Марата Идрисова, 
в Казахстане создана инфраструктура поддержки ин-
вестиций. Отечественный инвестор приравнен к ино-
странному, пользуясь теми же преференциями, что 
есть у всех других.

 – Комитет по инвестициям МИД РК работает до-
статочно активно. Есть инвестиционный климат, ко-
торый позволяет инвесторам инвестировать. Маши-
ностроение Казахстана набирает обороты. Ежегодно 
растут показатели, несмотря на различные кризисные 
явления. У нас развивается сельхозмашиностроение, 

особенно активно – электротехническое машиностро-
ение, – отметил Марат Идрисов.

Участники секции отмечали, что особый интерес 
для инвестиционного сотрудничества представляет 
водородная энергетика. Производство «зеленого» во-
дорода и водородная энергетика в целом является од-
ними из перспективных направлений развития энерге-
тического сектора в Казахстане. По оценкам Bloomberg 
NEF к 2050 году водородная энергетика привлечет око-
ло 11 трлн $ инвестиций.

СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА – 
ПРОДВИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА

Модератором секции «Продвижение экспорта» вы-
ступил директор департамента продвижения экспор-
та Министерства торговли и интеграции РК Омербек 
Баштай. По его данным, за 7 месяцев текущего года 
Казахстан экспортировал машиностроительную про-
дукцию на сумму 741,8 млн. долл. США, что на 33,6% 
больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Основ-
ными рынками машиностроительной продукции ка-
захстанского производства являются наши ближайшие 
партнеры, страны СНГ, а также ряд стран ЕС, США 
Великобритания. В первую пятерку импортеров в 2021 
году вошли Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Бельгия 
и Туркменистан.

– Благодаря имеющемуся росту производства, 
мы рассчитываем, что в 2025 году достигнем объемов 
экспорта продукции машиностроения до 2,9 млрд. 
долл. США. Экспортоориентированными товарами 
машиностроительной отрасли являются подшипники, 
электрические аккумуляторы, а также трансформато-
ры. Для наращивания экспорта МТИ РК на системной 
основе оказывает поддержку экспортоориентирован-
ным предприятиям. Это более 20 инструментов финан-
совой и нефинансовой поддержки, которые сконцен-
трированы на базе двух институтов развития QazTrade 
и KazakhExport, – отметил Омербек Баштай.

DOMESTIC MECHANICAL ENGINEERING 
TRENDS

 On the second day of the IX Forum of Kazakhstan Me-
chanical Engineers, sectional sessions were held on priority 
subsectors of mechanical engineering: oil and gas, railway, 
electrical, agricultural, mining and metallurgical engineer-
ing and automotive, general technological engineering, in-
vestment attraction and export promotion. Localization by 
attracting long-term suppliers and manufacturers, attracting 
investments in the mechanical engineering industry, sum-
ming up the development of local companies have become 
traditional topics on the sidelines of the Forum. 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
MACHINERY

 Rakhim Oshakbayev, director of the Public Fund «Cent-
er for Applied Research «Talap», was the moderator of the 
section «Agricultural engineering».

 According to Sultanov Azat, Director of the Department 
of Production and Processing of Crop Products of the Minis-
try of Agriculture of the Republic of Kazakhstan, as of Janu-
ary 1, 2021, the fleet of agricultural machinery in Kazakhstan 
is 141.7 thousand tractors and 36.9 thousand combines. At the 
same time, the level of equipment wear reaches 80%.

 In 2020, tractors were purchased about 4,774 thousand 
units and 1,182 thousand harvesters. The fleet renewal was 
3.3% and 3.1%, respectively, with a due 6-8%.

 In general, in 2020, domestic factories produced 6,273 
pieces of equipment for 93 billion tenge. Annual production 
growth in physical terms amounted to 98.2%, in value terms, 
output increased 2.5 times.

 For 9 months of this year, 6,886 units were produced 
equipment (3.9 thousand tractors, 1060 units of harvesters, 
1.9 thousand other equipment) in the amount of 123.5 bil-
lion tenge, compared to the same period in 2020, production 
growth amounted to 54% or by 2415 units. more. 

 In the first nine months of this year, 6,886 units of ma-
chinery (3,900 tractors, 1,060 combine harvesters, 1,900 oth-
er machines) were produced in the amount of 123,5 billion 
tenge, compared to the same period in 2020, output growth 
was 54% or 2,415 more units.

In March 2021, on the basis of Agromashholding KZ JSC 
in Kostanay, a Localization Center was launched, the main 
aim of which is the localization of engineering products. Cur-
rently, the following products are produced: hardware and 
hubs; counterweights; water and oil pumps; piston pin; im-
peller; anti-roll rollers; high-pressure hoses; hydraulic cylin-
ders; electrical harnesses; seating; plastic parts.

 Today, a favorable investment climate has been created 
in Kazakhstan, thanks to which there is a great interest of in-

vestors in the creation of agricultural machinery, which was 
previously imported.

DEALERS’ INVESTMENTS IN MECHANICAL 
ENGINEERING FOR THE MINING AND 

METALLURGICAL COMPLEX
 This section is devoted to mining and processing equip-

ment, in particular, the development of mechanical en-
gineering for the mining and metallurgical complex of the 
country. The section moderator – Chairman of the Board 
of «Maker» LLP Zhanibek Baigabelov noted the important 
role of dealers in the development of local mechanical engi-
neering.

 «Dealers of foreign equipment play a key role in the 
development of industry in Kazakhstan, many have been 
present in the country for decades. During this time, they 
have developed very strongly in terms of service provision, 
spare parts provision, service and consultation. Dealers do 
not exist separately, they are very connected to their custom-
ers. There are many examples when dealers of American and 
European equipment invested in Kazakhstan and created a 
lot of jobs» said Zhanibek Baigabelov. 

 The moderator pointed to the example of company 
Borusan Makina KZ – the official exclusive dealer of Cater-
pillar equipment, one of the leading brands.

 – We know how much money and effort the company 
has invested in the development of local offices. Borusan 
Makina KZ is the place of the most modern production and 
service in our country. I am glad that in Kazakhstan there is 
such a center, which has both serious equipped equipment 
and professional staff who can create everything necessary 
for the development of mining equipment, – said Zhanibek 
Baigabelov. – Today, the volume of production in the engi-
neering industry exceeds 1 trillion tenge. We are not com-
petitors for each other. We are allies in the fight to increase 
our 13 percent of local content in Kazakhstan’s machinery 
industry».

 Arystan Kenzhalinov, Deputy Chairman of the Indus-
trial Development Committee of the Ministry of Industry 
and Infrastructure Development of the Republic of Ka-
zakhstan, noted: «On the instructions of the Head of State, 
the Ministry is working on a mechanism for supplying raw 
materials to our domestic machinery and manufacturing 
enterprises, and on raw materials at fair value, raw materi-
als are available so that the final products of our enterprises 
are competitive». 

RAILWAY ENGINEERING OF KAZAKHSTAN
 At the sectional meeting on railway engineering, a num-

ber of companies presented their production. Among them 
are «Prommashkomplekt» LLP from the Pavlodar railway 

SUB-BRANCHS OF 
MECHANICAL ENGINEERING: 
TRENDS AND TENDENCIES
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cluster and the «Kamkor Management» group of compa-
nies, the country’s largest provider of repair, modernization, 
and maintenance services for rolling stock and railway infra-
structure.

 The moderator of the section, chief engineer of JSC «NC 
«KRW» Batyr Kotyrev invited the participants to discuss the 
main directions of development of the domestic railway en-
gineering. Issues of improving the quality of railway prod-
ucts, developing digitalization and introducing resource-
saving technologies. Attention was focused on the training 
of engineering staff for railway transport. As a result of the 
sectional meeting, agreements were signed between railway 
engineering enterprises and domestic research institutes for 
the implementation of pilot research projects.

 Also, the Vice Minister of Industry and Infrastructure 
Development of the Republic of Kazakhstan, Kamaliev 
Berik, made a welcoming speech. According to the informa-
tion of the vice minister at the end of 2020, despite the global 
pandemic, the volume of freight traffic by rail showed posi-
tive dynamics.

 The technical condition of the railway infrastructure di-
rectly depends on the capabilities of railway industrial en-
terprises.

 Today, the domestic railway engineering is constantly 
developing and provides the domestic market with wagons, 
locomotives, components, etc.

 So, at present, factories for the production of locomo-
tives (EKZ and LKZ), freight cars (ZIKSTO and KBK), 
passenger cars (Tulpar), rails and beams (ARBZ) are suc-
cessfully operating.

 The complex of railway engineering is faced with the 
aim of reaching the world level of railway rolling stock and 
technical means of infrastructure, both in terms of quality 
parameters and in terms of the cost of the life cycle.

 In order to support the domestic machinery industry, the 

ministry implemented state support instruments.
 Along with this, great steps are being taken all over the 

world to develop containerized cargo transportation by rail, 
and Kazakhstan is no exception.

 We are faced with the aim of transferring up to 22 million 
tons of cargo by railway containers.

To achieve this goal, over 117 thousand 20-foot contain-
ers will be required.

In this connection, on the basis of existing factories, work 
is being carried out to establish this production. Domestic 
wagon (container) operators are showing particular interest 
in this issue.

OIL AND GAS ENGINEERING
 Section moderator, Deputy Commercial Director 

of «AZTM» JSC Ruslan Gabdulmanov spoke about the 
achievements of oil and gas engineering.

 Now there are quite a few enterprises – over 100, and 
they are real producers. The number of such enterprises is 
increasing, the range of products is growing, – he said.

 The moderator stressed that this year the International 
Center for the Development of Oil and Gas Engineering was 
established.

 This will also help to raise production volumes, and most 
importantly, to improve the quality of the products that oil 
enterprises need, summed up Ruslan Gabdulmanov.

 The first vice-minister of energy of the Republic of Ka-
zakhstan Zhurebekov Murat Utemisovich also spoke at the 
section. According to the information of the first vice min-
ister, today, in percentage terms, about 80% of the volume 
of procurement of goods, works and services (GWS) falls on 
three large operators – Tengizchevroil, Karachaganak Pe-
troleum Operating B.V. and North Caspian Operating NV, 
13% for the group of companies NWF «Samruk-Kazyna» 
JSC and 7% for other subsoil users.

 The implementation of such large projects creates do-
mestic demand for oil and gas equipment, in connection 
with which the Government of the Republic of Kazakhstan 
pays special attention to increasing the share of local content 
in TCO, NCOC and KPO, including in the segment of en-
gineering products.

 In 2020, the operators of TCO, NCOC and KPO pur-
chased goods, works and services for a total amount of 4.23 
trillion tenge, while the share of local content in purchases 
of TCO, NCOC and KPO amounted to 1.95 trillion tenge 
or 45.95%.

 To date, the situation with the development of local con-
tent in goods has not changed much for the better over the 
entire period of development of large deposits. To change the 
situation, proactive activities of all stakeholders, including 
the Field Operators and the business community, are needed.

 In order to support domestic enterprises in 2020, chang-
es were made to the Tender Procedures of Operators (KPO, 
NCOC), providing for the following mechanisms for the de-
velopment of local content:

• Contract in exchange for investment;
• Auto-renewal of the contract in exchange for localiza-

tion;
• Conducting procurement exclusively from local sup-

pliers;
• Conditional discounts;
• Implementation of a mechanism for concluding long-

term contracts with OTP.
To develop the potential of the engineering industry, it is 

necessary:
 – Development of oil and gas engineering products for 

the needs of the Operators by local producers by increasing 
interaction between customers and domestic producers. We 
believe that the established International Center for the De-
velopment of Oil and Gas Engineering will play a major role 
in this sphere.

 – It is necessary to strengthen the work on the inter-
national certification of domestic mechanical engineers in 
accordance with international standards.

 – Strengthen work on the creation of production facili-
ties, joint ventures for the needs of the oil and gas industry, 
with the support of the Government and the Operators.

 – Consider the possibility of amending the tendering 
procedures of large oil and gas operators in terms of enhanc-
ing transparency (tender announcement, reasons for rejec-
tion and protocol of the award results).

THE STATE OF THE KAZAKH AUTOMOTIVE 
INDUSTRY

 Anar Makasheva, the vice-president of the Association 
of the Kazakhstan Automobile Business ALP, acted as mod-
erator at the section «Automotive industry».

 Olzhas Saparbekov, Deputy Chairman of the Industry 
Committee of the MIID RK, spoke about the auto indus-
try and its results over the past ten years. The government 
has taken measures to provide tax preferences, stimulate the 
production of environmentally friendly vehicles, develop 
programs of concessional lending and leasing, as well as 
measures to support the export of products. Thus, the tran-
sition from large-unit assembly to small-unit assembly was 
made, the current level of localization was 33%. Since 2010, 
the volume of production has increased by more than 19 
times, industrial cooperation has begun on the production of 
car components in Kazakhstan (for example, together with 
PJSC «KAMAZ», it is planned to produce cast parts for en-
gines and bridges for trucks).

 In October 2020, a plant for the production of passen-
ger cars – Hyundai Trans Kazakhstan was launched in Al-
maty. The total volume of investments is more than 28 billion 
tenge, 30% of which are own funds of Astana Motors, 70% 
are loans attracted from «Development Bank of Kazakh-
stan» JSC and «Industrial Development Fund» JSC. The 
project was implemented with the support of the Ministry 
of Industry and Infrastructure Development of the Republic 
of Kazakhstan, as well as the Akimat of the city of Almaty. 
The production capacity of the enterprise at the first stage 
is 30 thousand units per year, at the second stage – up to 45 
thousand units per year.

 In the future, Astana Motors plans to build a factory for 
the production of auto components. Thus, the company will 
achieve its goals for the development of the domestic auto 
industry – to provide more than 51% of localization and ex-
port to the CIS countries.

ELECTRICAL ENGINEERING: KEEPING UP 
WITH THE TIMES

 The moderator of the section, Chairman of the Board of 
the Association of Electric Machinery of Kazakhstan ALP, 
Yernar Dzhakashev, noted the importance of the event for 
domestic machine builders.

 -This event is held to show the prospects and opportu-
nities of the machinery industry in Kazakhstan, to discuss 
measures to support mechanical engineering, attracting 
investments and technological development, – said Yernar 
Dzhakashev.

 Also, the section discussed the issues of import substitu-
tion and increasing the export potential, since electrical en-
gineering is one of the key subsectors. It produces finished 
products from ore. We use domestic material from our own 
raw materials: copper and aluminum.
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 GENERAL MECHANICAL ENGINEERING 
TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT IS GOING 

WELL
 The section was moderated by Pavel Beklemishev, a 

member of the Board of the ALP «Association of Kazakh-
stan Machinery Industry». In his opinion, the Concept for 
the creation and modernization of at least five foundries is 
being developed in Kazakhstan. In the presence of high-
quality blanks, mechanical engineering will continue to 
develop. And this is despite the fact that in 15 years diesel 
engines may not be used, everything will be replaced by elec-
tricity, while casting will still be used in certain areas of life.

 – In the Road Map for the development of mechani-
cal engineering of the Republic of Kazakhstan, it is planned 
to create 5 basic enterprises for the production of castings, 
forgings and stampings for mechanical engineering with 
a territorial location North, South, East, West, Center on 
the basis of existing enterprises and through the creation 
of new industries. One production facility is already under 
construction in Kostanay. There are two modern production 
facilities in the East Kazakhstan region, in particular in Ust-
Kamenogorsk and in Ridder. There is a project in Uralsk. At 
the exit, the project of relocation of AZTM to a new site and 
the creation of a more modern foundry. Production of forged 
and hot-stamped non-standard blanks of a wide profile was 
separated from Prommashkomplekt into a separate enter-
prise. I hope that in four years we will basically cover our 
needs and will be able to move in the direction of machining 
and mastering new nomenclature, – said Pavel Beklemishev.

 Association of Kazakhstan Machinery Industry, which 
unites 650 enterprises and 8 associations, is trying to play the 
role of a system integrator in relations in the field of me-
chanical engineering.

ATTRACTING INVESTMENTS – THE PROCESS 
IS WELL ESTABLISHED

 Ruslan Ibraimov, Deputy Chairman of the Board of JSC 
«NC «Kazakh Invest», was the moderator of the «Attracting 
Investments» section.

  In the opinion of Marat Idrisov, director of the Ka-
zakhstan Industry Development Institute LLP, an invest-
ment support infrastructure has been created in Kazakhstan. 

A domestic investor is equated to a foreign one, using the 
same preferences that all others have.

  – The Investment Committee of the Ministry of For-
eign Affairs of the Republic of Kazakhstan is working quite 
actively. There is an investment climate that allows investors 
to invest. Mechanical engineering in Kazakhstan is gain-
ing momentum. Indicators are growing every year, despite 
various crisis phenomena. We are developing agricultural 
engineering, especially electrical engineering, – said Marat 
Idrisov.

 The section participants noted that hydrogen energy is 
of particular interest for investment cooperation. The pro-
duction of «green» hydrogen and hydrogen energy in gen-
eral is one of the promising areas for the development of the 
energy sector in Kazakhstan. According to Bloomberg NEF 
estimates, hydrogen energy will attract about $ 11 trillion in 
investments by 2050.

SYSTEM SUPPORT – EXPORT PROMOTION
 The «Export Promotion» section was moderated by 

Omerbek Bashtay, Director of the Export Promotion De-
partment of the Ministry of Trade and Integration of the 
Republic of Kazakhstan. According to him, for 7 months of 
this year, Kazakhstan exported engineering products in the 
amount of 741.8 million dollars, which is 33.6% more than 
in the same period in 2020. The main markets for Kazakh-
stan-made mechanical engineering products are our clos-
est partners, the CIS countries, as well as a number of EU 
countries, the United States and Great Britain. The top five 
importers in 2021 included Russia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Belgium and Turkmenistan.

 – Due to the existing growth in production, we expect 
that in 2025 we will reach the volume of exports of engi-
neering products to 2.9 billion dollars. The export-oriented 
products of the engineering industry are bearings, electric 
batteries, and transformers. To increase exports, MTI RK on 
a systematic basis provides support to export-oriented enter-
prises. These are more than 20 instruments of financial and 
non-financial support, which are concentrated on the basis 
of two development institutions QazTrade and KazakhEx-
port, – said Omerbek Bashtay.

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЮ
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАШИНА ЖАСАУ 

САЛАСЫН ДАМЫТУ БОЙЫНША 
СЕРІКТЕСТІК

Қазақстан машина жасаушыларының IX форумын-
да мұнай-газ машина жасауды дамытуға жәрдемде-
су, машина жасау саласының отандық өндірушілерін 
дамыту және қолдау үшін келісімдерге қол қойылды. 
Қазақстан машина жасаушылар одағы (ҚМЖО) ынты-
мақтастық туралы 2 меморандумға қол қойды:

1. «Мұнай-газ машинасын жасауды дамытудың ха-
лықаралық орталығы» қауымдастық нысанындағы ЗТБ 
(IMB Орталық);

2. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын 
жаңғырту мен дамытудың қазақстандық орталығы» 
ЗТБ (ТКШ ҚазОрталығы).

ҚМЖО ЖӘНЕ IMB ОРТАЛЫҒЫ МҰНАЙ-ГАЗ 
СЕКТОРЫ ҮШІН БІРЛЕСКЕН ҰСЫНЫСТАР 

ӘЗІРЛЕЙДІ
Қазақстанның машина жасаушылар одағы мен IMB 

орталығы таяу жылдары Қазақстанның мұнай-газ ма-
шина жасау саласын дамытудың жағдайы мен трендтері 
туралы қолжетімді статистикалық және талдамалық 
ақпаратпен және машина жасау өнімін өндірушілер 
бойынша деректер базасымен алмасуға қатысты са-
лаларда серіктестік жасайтын болады. Серіктестік 
техникалық және сараптамалық қолдауымен елдегі 
мұнай-газ машинасын жасауды дамыту бағыттарына 

қатысты ұсынымдар әзірлеу мәселелерін де қозғайды. 
Сондай-ақ мәселе машина жасау өнімдері өндірісін ұй-
ымдастыру бойынша жергілікті бизнеске бірлесіп жәр-
демдесу туралы болып отыр.

Меморандум шеңберінде тараптар бірлесіп конфе-
ренциялар, дөңгелек үстелдер, көрмелер және басқа 
да іс-шаралар ұйымдастыруға және өткізуге, үшінші 
тұлғаларға инвестициялар табуға, үш ірі мұнай-газ опе-
раторларының (ТШО, НКОК, КПО) мұқтаждықтары 
үшін машина жасау өнімдері өндірісін оқшаулауға жәр-
демдесуге уәделесті. 

ОТАНДЫҚ ӨНДІРУШІЛЕРДІ ҚОЛДАУ 
ШАРАЛАРЫ

Қазақстанның машина жасаушылар одағы мен 
ТКШ ҚазОрталығы бірлескен қызметінің негізгі 
бағыттары ретінде ақпарат алмасу және отандық өн-
дірушілерді қолдау тетігін іске асыру үшін қажетті ре-
сурстарды біріктіру, сондай-ақ, бұл үшін қазақстандық 
кәсіпорындарды тарту болып белгіленді. Тараптар өза-
ра консультациялық және ақпараттық көмек көрсету-
ден басқа, бірлескен кеңестер мен басқа да маңызды 
іс-шаралар өткізу  келісімін жасады. Сондай-ақ, отан-
дық өндірушілердің және олар шығаратын өнімдердің, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, тартылған 
адамдар және ұқсас ақпарат саласында қолданылатын 
мәліметтер базасын құру мүмкіндігі бар. Мұндай шара 
екі жақтың жұмыс алгоритмдерін жеңілдетеді.
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ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ КАЗАХСТАНА

На IX Форуме Машиностроителей Казахстана до-
стигнуты соглашения для содействия развитию не-
фтегазового машиностроения, развития и поддержки 
отечественных производителей машиностроительной 
отрасли. Союз машиностроителей Казахстана (СМК) 
подписал 2 меморандума о сотрудничестве:

1. ОЮЛ в форме Ассоциации «Международный 
центр развития нефтегазового машиностроения» (IMB 
Центр);

2. ОЮЛ «Казахстанский центр модернизации и раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства» (Казцентр 
ЖКХ).

СМК И IMB ЦЕНТР ВЫРАБОТАЮТ 
СОВМЕСТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА
Союз машиностроителей Казахстана и IMB Центр 

в ближайшие годы будут сотрудничать в сферах, каса-
ющихся обмена доступной статистической и аналити-
ческой информацией о состоянии и трендах развития 
отрасли нефтегазового машиностроения Казахстана и 
базах данных по производителям машиностроительной 
продукции. Сотрудничество затронет и вопросы разра-
ботки рекомендаций относительно направлений разви-
тия нефтегазового машиностроения в стране с техни-

ческой и экспертной поддержкой. Речь также идет и о 
совместном содействии местному бизнесу по организа-
ции производств продукции машиностроения.

В рамках меморандума стороны договорились со-
вместно организовывать и проводить конференции, 
круглые столы, выставки и другие мероприятия, нахо-
дить инвестиции для третьих лиц, содействовать лока-
лизации производства машиностроительной продукции 
для нужд трех крупнейших нефтегазовых операторов 
(ТШО, НКОК, КПО).

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Основными направлениями совместной деятельности 

Союз машиностроителей Казахстана и Казцентр ЖКХ 
обозначили обмен информацией и объединение ресур-
сов, необходимых для реализации механизма поддерж-
ки отечественных производителей, а также привлечение 
казахстанских предприятий для этого. Помимо оказа-
ния взаимной консультационной и информационной 
помощи, стороны согласовали проведение совместных 
совещаний и других значимых мероприятий. Также есть 
возможность для создания базы данных отечественных 
производителей и выпускаемой ими продукции, приме-
няемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства, за-
действованных лиц и схожей информации. Такая мера, 
однозначно, облегчит алгоритмы работы двух сторон.

SIGNATURE  OF A MEMORANDUM
COOPERATION IN THE DEVELOPMENT 

OF MECHANICAL ENGINEERING IN 
KAZAKHSTAN

 At the IX Forum of Kazakhstan Mechanical Engineers, 
agreements were reached to promote the development of oil 
and gas engineering, development and support of domestic 
manufacturers of the engineering industry. Association of 
Kazakhstan Machinery Industry (AKMI) signed 2 memoran-
dums of cooperation:

1. ALP in the form of the Association «International 
Center for the Development of Oil and Gas Engineering» 
(IMB Center);

2. ALP «Kazakhstan center for modernization and devel-
opment of housing and communal services» (Kaztsentr hous-
ing and communal services).

AKMI AND IMB CENTER WILL DEVELOP 
JOINT RECOMMENDATIONS FOR THE OIL 

AND GAS SECTOR
 In the coming years, the Association of Kazakhstan 

Machinery Industry and the IMB Center will cooperate in 
spheres related to the exchange of available statistical and 
analytical information on the state and development trends 
of the oil and gas engineering industry in Kazakhstan and 
databases on manufacturers of mechanical engineering 
products. Cooperation will also touch upon the issues of 
developing recommendations on the directions of develop-

ment of oil and gas engineering in the country with technical 
and expert support. We are also talking about joint assistance 
to local businesses in organizing the production of mechani-
cal engineering products.

 As part of the memorandum, the parties agreed to jointly 
organize and hold conferences, round tables, exhibitions 
and other events, find investments for third parties, and pro-
mote the localization of the production of engineering prod-
ucts for the needs of the three largest oil and gas operators 
(TCO, NCOC, KPO).

SUPPORT MECHANISMS FOR DOMESTIC 
PRODUCERS

 The main directions of joint activities of the Associa-
tion of Kazakhstan Machinery Industry and the Kaztsentr 
Housing and Utilities Service outlined the exchange of in-
formation and the pooling of resources necessary for the im-
plementation of a mechanism to support domestic manufac-
turers, as well as the involvement of Kazakhstani enterprises 
for this. In addition to providing mutual consulting and in-
formation assistance, the parties agreed to hold joint meet-
ings and other significant events. There is also an opportu-
nity to create a database of domestic manufacturers and their 
products used in the field of housing and communal services, 
involved persons and similar information. Such a measure, 
unambiguously, will facilitate the algorithms of the work of 
the two parties.



ШЕКСІЗ МҮМКІНДІКТЕР 
КӨРМЕСІ
Қазақстан машина жасаушыларының IX форумы ая-
сында EXPO халықаралық көрме орталығының алаңын-
да «Kazakhstan Machinery Fair 2021»  машина жасау 
және металл өңдеу бойынша көрме өтті. Көрмеде 
жетекші отандық және шетелдік машина жасаушы-
лардың өнімдері ұсынылды. Іс-шараны ұйымдасты-
рушылар-Қазақстан Республикасы Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан ма-
шина жасаушылар Одағы және «Астана-Экспо КС» 
көрме компаниясы. 
Көрме экспонаттарын ҚР инфрақұрылым және Ин-
дустриялық даму министрі Бейбіт Атамқұлов, се-
наторлар Нұрлан Әбдіров пен Ақылбек Күрішбаев, 
мәжілісмендер Альберт Рау, Ғалым Әміреев және 
Әмірхан Рахымжанов қарап шықты.

Көрме қазақстандық және шетелдік машина жасау кәсіпо-
рындарының басшылары, орталық мемлекеттік органдардың, 
квазимемлекеттік сектордың, даму институттарының, бизнес қа-
уымдастықтардың өкілдері және машина жасау өнімдерінің ірі 
тұтынушылары үшін индустриядағы басты салалық оқиғаға ай-
налды.

Экспоненттердің жалпы саны шамамен 200 қатысушы компа-
нияны құрады. Іс-шараға екі мыңнан астам адам қатысты, оның 
ішінде Қазақстанның 25 қаласынан қатысушылар келді. Шетелдік 
қонақтар Германия, Италия, Аустрия, Литва, Ресей, Украина, Өз-
бекстан, Чехия, Оңтүстік Корея, Түркия сияқты елдермен таны-
стырылды. 

         Көрмеден отандық машина жасау алпауыт кәсіпорында-
рының да, осы нарықта өз орнын тапқан шағын компаниялардың 
да стендтерін көруге болады. 

Қазақстандық автоөнеркәсіптің көшбасшылары-
ның бірі – Hyundai Trans Almaty зауытының стенді ең 
көп келушілердің бірі болды. Бұл компания борттық 
жүк көліктерін, изотермиялық және өнеркәсіптік та-
уарлық фургондарды, HYUNDAI шассиі негізіндегі 
рефрижераторларды, МАЗ самосвалдарын, Golden 
Dragon жолаушылар автобустарын, Hyundai H350-
Ambulance жедел жәрдем автомобильдерін және 1,5-
тен 25 тоннаға дейін басқа жолаушылар, коммуналдық 
және мамандандырылған коммерциялық техниканы 
шығарады. «Kazakhstan Machinery Fair 2021» көр-
месінде кәсіпорын Hyundai Pavise өнеркәсіптік тау-
арлық фургонын, сондай-ақ Hyundai H350 Ambulance 
жедел жәрдем автомобилін ұсынды.

Компанияның стендінде «Svarka.kz» Esab, Fronius, 
KUKA және Lincoln Electric сияқты әлемдік өн-
дірушілердің дәнекерлеу өнімдері жиналды. Көрмеде 
келушілердің қызығушылығын Lincoln Electric ком-
паниясының vrtex® 360 дәнекерлеушісінің виртуалды 
тренажері тудырды. Компанияның бас дәнекерлеушісі 
Михаил Чепиков өзінің шеберлігі мен кәсібилігіне 
қызығушылық танытты. Ол қолмен доғалы, жарты-
лай автоматты және аргон доғалы дәнекерлеу түр-
лерін көрсетті. «Бағдарламаның жұлдызы» - Kuka өн-
дірушісінің дәнекерлеу роботы болды.

Ең көп қаралған Қарағанды құю-машина жасау за-
уытыны (KLMZ), тау-кен шахтасын, конвейерлік, со-
рғы, байыту-флотациялық және т.б. жабдықтарды өн-
діретін стендтері және жергілікті қамтуды дамытуды 
белсенді қолдайтын Қазақстандағы ең ірі мұнай өн-
діру кәсіпорны – «Теңізшевройл» компаниясы болды.

Ұжымдық стендтер аясында Ресей Федерациясы 
аймақтарының (Башқұртстан Республикасы, Удмурт 
Республикасы, Свердловск және Пенза облыстары) 
кәсіпорындары өз өнімдерін ұсынды.



СОНДАЙ-АҚ ТӨМЕНДЕГІ 
ҚАТЫСУШЫЛАР:

• «Түсті металдарды өңдеу зауыты» АҚ 
(ТМӨЗ) – мыс негізіндегі прокат пен қорытпа-
ларды шығаратын Қазақстан мен Орта Азиядағы 
жалғыз мамандандырылған кәсіпорын.

• «Бемер Арматура» ЖШС – Қазақстан Ре-
спубликасындағы және ЕАЭО елдеріндегі шар 
крандарын өндіру жөніндегі зауыттардың эксклю-
зивті өкілі.

• «МехЛитКом» ЖШС - Қазақстан Респу-
бликасының құю және металл өңдеу өндірісі сала-
сындағы бұрыннан келе жатқан және көшбасшы 
өндірістік-жөндеу кәсіпорындарының бірі, 100 
жылдан астам жұмыс істейді.

• «Өскемен конденсатор зауыты» ЖШС 
(ӨҚКЗ) энергетикалық жүйелер мен өнеркәсіптік 
кәсіпорындарға арналған күштік электр конденса-
торларын, конденсаторлық қондырғыларды және 
басқа да электр техникалық өнімдерді өндірумен 
айналысады.

• «Алматы ауыр машина жасау зауыты» АҚ 
(ААМЖЗ) металл конструкцияларын өндірумен, 
Механикалық құрастыру, құю, теРМЖОөңдеу, 
Модельдік және Ұста престеу өндірісімен айналы-
сады, ол еліміздегі ең көне кәсіпорындардың бірі.

• «Karlskrona» ЖШС – сорғы жабдықтары 
мен құбыр арматурасын өндіру зауыты.

• «Қайнар АКБ» ақ - батареялар және акку-
муляторлар шығаратын зауыт.

• «Үлбі Электро» ЖШС - электротехникалық 
және сорғы жабдықтарын шығаратын зауыт.

• «Келет» АҚ - сорғылардың кең номенклату-
расын өндіреді және жеткізеді,

• «Силумин-Восток» ЖШС - сорғы жаб-
дықтарын және бекіту-реттеу арматурасын өндіру 
зауыты.

• «Ақтөбе рельс - арқалық зауыты»  ЖШС-ұ-
зын өлшемді рельстер мен басқа да теміржол өнім-
дерін шығаратын зауыт.

• «Ақаб» ЗТБ - Қазақстанның автомобиль 
нарығының ресми дилерлерінің, импорттаушы-
ларының, дистрибьюторлары мен ұлттық өн-
дірушілерінің бірлестігі.

• «Астана электротехникалық зауыты» элек-
тротехникалық өнімнің отандық тауар өндірушісі 
болып табылады.

• «Инкар – 1» ЖШС тау-кен өндірісі, елдің 
ірі өндіруші кәсіпорындары үшін стандартты емес 
жабдықты өндіруші болып табылады.

• «АгромашХолдинг KZ» АҚ - астық жинау 
және жемшөп жинау комбайндарын, тракторлар-
ды, тұқым сепкіштерді, тырмаларды және ауыл 
шаруашылығы техникаларына арналған өзге де 
жиынтықтауыштарды өндіретін отандық өнер-
кәсіптік кәсіпорын.

• «Sewon - Vertex Heavy Industry» АҚ Күрделі 
Технологиялық ыдыстық жабдықтарды өндіру 
бойынша жетекші машина жасау зауыттарының 
бірі.

• «Қазэлектромаш» ЖШС кабель өткізгіш 
өнімдер өндірумен айналысады.



ВЫСТАВКА 
НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В рамках IX Форума машиностроителей Казахста-
на состоялась выставка по машиностроению и ме-
таллообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2021» 
на площадке Международного выставочного центра 
EXPO. На выставке была представлена продукция 
ведущих отечественных и зарубежных машинострои-
телей. Организаторы мероприятия – Министерство 
индустрии и инфраструктурного развития Респу-
блики Казахстан, Союз машиностроителей Казах-
стана и выставочная компания «Астана-Экспо КС».

Экспонаты выставки осмотрели министр инфраструктуры и 
индустриального развития РК Бейбут Атамкулов, сенаторы Нур-
лан Абдиров и Ахылбек Куришбаев, мажилисмены Альберт Рау, 
Галым Амреев и Амерхан Рахимжанов.

Выставка стала главным отраслевым событием в индустрии 
для руководителей казахстанских и зарубежных машиностро-
ительных предприятий, представителей центральных государ-
ственных органов, квазигосударственного сектора, институтов 
развития, бизнес ассоциаций и крупных потребителей машино-
строительной продукции.

Общее количество экспонентов составило порядка 200 ком-
паний-участниц. Мероприятие посетили более двух тысяч чело-
век, в том числе из 25 городов Казахстана. Иностранные гости 
были представлены такими странами как: Германия, Италия, 
Австрия, Литва, Россия, Украина, Узбекистан, Чехия, Южная 
Корея, Турция.

На выставке можно было увидеть 
стенды как предприятий-гигантов от-
ечественного машиностроения, так и 
небольших компаний, сумевших занять 
собственную нишу на этом рынке. 

Одним из самых посещаемых стал 
стенд одного из лидеров казахстанско-
го автопрома – завод Hyundai Trans 
Almaty.  Эта компания производит 
бортовые грузовики, изотермические 
и промтоварные фургоны, рефрижера-
торы на базе шасси Hyundai, самосвалы 
МАЗ, пассажирские автобусы Golden 
Dragon, автомобили скорой помощи 
Hyundai H350-Ambulance и другую пас-
сажирскую, коммунальную и специали-
зированную коммерческую технику от 
1,5 до 25 тонн. На выставке «Kazakhstan 
Machinery Fair 2021» предприятие пред-
ставило промтоварный фургон Hyundai 
Pavise, а также автомобиль скорой по-
мощи Hyundai H350 Ambulance.

На стенде компании «Svarka.kz» 
была собрана сварочная продукция от 
топовых мировых производителей, та-
ких как Esab, Fronius, KUKA и Lincoln 
Electric. Посетителей выставки боль-
ше всего заинтересовал виртуальный 
тренажёр сварщика VRTEX® 360 от 
компании Lincoln Electric. Своим ма-
стерством и профессионализмом заин-
триговал главный сварщик компании 
Михаил Чепиков. Он  продемонстри-
ровал ручную дуговую, полуавтомати-
ческую и аргонодуговую виды сварки. 
«Гвоздём программы» стал сварочный 
робот от производителя KUKA.

Наиболее посещаемыми стали 
стенды Карагандинского литейно-ма-
шиностроительного завода (KLMZ), 
производящий горно-шахтный, кон-
вейерный, насосный, обогатительно - 
флотационный и пр. оборудования, и 
компания «Тенгизшевройл» - крупней-
шего нефтедобывающего предприятия 
в Казахстане, активно поддерживаю-
щего развитие местного содержания.

В рамках коллективных стендов 
свою продукцию представили предпри-
ятия регионов Российской Федерации: 
Республика Башкортостан, Удмуртская 
Республика, Свердловская и Пензен-
ская области.



ТАКЖЕ В НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ:
• АО «Завод обработки цветных металлов» 

(ЗОЦМ)– единственное специализированное 
предприятие в Казахстане и Средней Азии, вы-
пускающее прокат и сплавы на основе меди.

• ТОО «Бёмер Арматура» – эксклюзивный 
представитель заводов по производству шаро-
вых кранов в Республике Казахстан и странах 
ЕАЭС. 

• ТОО «МехЛитКом» - одно из старейших 
и лидирующих производственно-ремонтных 
предприятий сферы литейного и металлообра-
батывающего производства Республики Казах-
стан, работают более 100 лет.

• ТОО «Усть-Каменогорский конденса-
торный завод» (УККЗ) занимается производ-
ством силовых электрических конденсаторов, 
конденсаторных установок и других электро-
технических продукций для энергетических 
систем и промышленных предприятий.

• АО «Алматинский завод тяжелого ма-
шиностроения» (АЗТМ) занимается произ-
водством металлоконструкций, механосбороч-
ным, литейным, теРМЖОобрабатывающим, 
модельным и кузнечнопрессовым производ-
ством, одно из старейших предприятий страны.

• ТОО «Karlskrona» – завод по производ-
ству насосного оборудования и трубопрово-
дной арматуры.

• АО «Кайнар АКБ» - завод по производ-
ству батарей и аккумуляторов.

• ТОО «Ульба Электро» - завод по произ-
водству электротехнического и насосного обо-
рудования.

• АО «Келет» - производит и поставляет 
широкую номенклатуру насосов, вентилято-
ров, компрессоров и отопительное оборудова-
ние.

• ТОО «Силумин-Восток» - завод по про-
изводству насосного оборудования и запор-
но-регулирующей арматуры.

• ТОО «Актюбинский рельсобалочный 
завод» - завод по производству длинномерных 
рельсов и другой железнодорожной продукции.

• ОЮЛ «АКАБ» - объединение официаль-
ных дилеров, импортеров, дистрибьюторов и 
национальных производителей автомобильно-
го рынка Казахстана.

• Астанинский электротехнический завод 
является отечественным товаропроизводите-
лем электротехнической продукции.

• ТОО «Инкар – 1» является производи-
телем нестандартного оборудования для гор-
но-шахтного производства, крупнейших добы-
вающих предприятий страны.

• АО «АгромашХолдинг KZ» - отечествен-
ное промышленное предприятие, производя-
щее зерноуборочные и коРМЖОуборочные 
комбайны, тракторы, сеялки, бороны и прочие 
комплектующие для сельскохозяйственной 
техники.

• АО «Sewon - Vertex Heavy Industry» один 
из ведущих машиностроительных заводов по 
производству сложного технологического ем-
костного оборудования

• ТОО «Казэлектромаш» занимается про-
изводством кабельно - проводниковой продук-
ции.



EXHIBITION 
OF UNLIMITED 
POSSIBILITIES
Within the framework of the IX Forum of Kazakhstan 
Mechanical engineers, an exhibition on mechanical engi-
neering and metalworking «Kazakhstan Machinery Fair 
2021» was held at the site of the International Exhibi-
tion Center EXPO. The exhibition featured products from 
leading domestic and foreign mechanical engineers. The 
organizers of the event are the Ministry of Industry and 
Infrastructure Development of the Republic of Kazakh-
stan, Association of Kazakhstan Machinery Industry and 
the exhibition company «Astana-Expo KS».

The exhibits were examined by the Minister of Infrastructure and In-
dustrial Development of the Republic of Kazakhstan Beibut Atamkulov, 
senators Nurlan Abdirov and Akhylbek Kurishbaev, deputy of Mazhilis 
Albert Rau, Galym Amreev and Amerkhan Rakhimzhanov. 

 The exhibition has become the main industry event in the industry 
for the heads of Kazakhstani and foreign mechanical engineering enter-
prises, representatives of central government bodies, the quasi-public 
sector, development institutions, business associations and large con-
sumers of mechanical engineering products.

 The total number of exhibitors was about 200 participating compa-
nies. The event was attended by over two thousand people, including 
from 25 cities of Kazakhstan. Foreign guests were represented by such 
countries as: Germany, Italy, Austria, Lithuania, Russia, Ukraine, Uz-
bekistan, Czech Republic, South Korea, Turkey.

At the exhibition, one could see the stands of both giants of the do-
mestic engineering industry and small companies that have managed to 
occupy their own niche in this market.

 One of the most visited was the stand of one of the leaders of the 
Kazakhstan automotive industry - the Hyundai Trans Almaty plant. 

This company produces flatbed trucks, iso-
thermal and manufactured goods vans, re-
frigerators based on Hyundai chassis, MAZ 
dump trucks, Golden Dragon passenger 
buses, Hyundai H350-Ambulance ambu-
lances and other passenger, utility and spe-
cialized commercial vehicles from 1.5 to 25 
tons. At the exhibition «Kazakhstan Ma-
chinery Fair 2021» the company presented 
a manufactured goods van Hyundai Pavise, 
as well as an ambulance car Hyundai H350 
Ambulance.

 At the stand of the «Svarka.kz» compa-
ny, welding products from top world manu-
facturers such as Esab, Fronius, KUKA and 
Lincoln Electric were collected. Visitors 
to the exhibition were most interested in 
the VRTEX® 360 virtual welder simulator 
from Lincoln Electric. Mikhail Chepikov, 
the chief welder of the company, was in-
trigued by his skill and professionalism. He 
demonstrated manual arc, semi-automatic 
and argon arc welding. The highlight of the 
program was a welding robot from the man-
ufacturer KUKA.

 The most visited were the stands of the 
Karaganda Foundry and Machine-Building 
Plant (KLMZ), which produces mining, 
conveyor, pumping, processing and flota-
tion and other equipment, and Tengizchev-
roil, the largest oil producer in Kazakhstan, 
which actively supports the development of 
local content.

 Within the framework of collective 
stands, enterprises of the regions of the Rus-
sian Federation presented their products: 
the Republic of Bashkortostan, the Udmurt 
Republic, the Sverdlovsk and Penza regions.

ALSO PARTICIPATED IN IT:
• JSC «Non-Ferrous Metals Processing Plant» 

is the only specialized enterprise in Kazakhstan 
and Central Asia that produces rolled products and 
copper-based alloys.

• LLP «Bömer Armatura» - the exclusive 
representative of factories for the production of ball 
valves in the Republic of Kazakhstan and the EAEU 
countries.

• LLP «MehLitKom» - one of the oldest and 
leading production and repair enterprises in the 
sphere of foundry and metalworking production in 
the Republic of Kazakhstan, has been operating for 
over 100 years.

• LLP «Ust-Kamenogorsk Condenser Plant» 
(UKKZ) is engaged in the production of power 
electric capacitors, capacitor units and other 
electrical products for power systems and industrial 
enterprises.

• JSC «Almaty Heavy Machine Building Plant» 
(AZTM) is engaged in the production of metal 
structures, mechanical assembly, foundry, heat 
treatment, model and press-forging production, 
one of the oldest enterprises in the country.

• LLP «Karlskrona» - a plant for the production 
of pumping equipment and pipeline fittings.

• JSC «Kainar AKB» - a plant for the 
production of batteries and accumulators.

• LLP «Ulba Electro» - a plant for the 
production of electrical and pumping equipment.

• JSC «Kelet» - manufactures and supplies a 
wide range of pumps, fans, compressors and heating 
equipment.

• LLP «Silumin-Vostok» - a plant for the 
production of pumping equipment and valves.

• LLP «Aktobe Rail and Beam Plant» - a plant 
for the production of long rails and other railway 
products.

• ALP «AKAB» - an association of official 
dealers, importers, distributors and national 
manufacturers of the automotive market of 
Kazakhstan.

• Astana Electrotechnical Plant is a domestic 
manufacturer of electrical products.

• LLP «Inkar – 1» is a manufacturer of non-
standard equipment for mining, the largest mining 
enterprises in the country.

• AgromashHolding KZ JSC is a domestic 
industrial enterprise producing grain and forage 
harvesters, tractors, seeders, harrows and other 
components for agricultural machinery.

• JSC «Sewon - Vertex Heavy Industry» is 
one of the leading machine-building plants for 
the production of complex technological tank 
equipment.

• LLP «Kazelectromash» is engaged in the 
production of cable and wire products.




