
2021 жылғы қаңтар-маусымдағы жиһаз өнеркәсібі 
 

Қазақстан Республикасында жиһаз өнімі өндірісінің көлемі 2021 
жылғы қаңтар-маусымда 32,2 млрд теңгені құрады, бұл номиналды 
көріністе 2020 жылғы тиісті кезеңдегі көрсеткіштен  13,8 млрд теңгеге 
жоғары.  

Саланың физикалық көлем индексі (ФКИ) есепті кезеңде айтарлықтай 
өсті және 119,0% құрады. ФКИ өсуі саланың барлық секторларында 
қамтамасыз етілді. Бұл ретте, кеңселер мен сауда кәсіпорындарына арналған 
жиһаз өндірісінде (1,8 есе),  әр түрлі жиһаз (1,5 есе) және матрас өндірісінде 
(1,2 есе) ең жоғары өсу байқалады.  

2021 жылғы қаңтар-маусымда заттай көріністе кеңсеге арналған ағаштан 
жасалған жиһаз (2,4 есе), ас үй  мен қонақ бөлмеге арналаған ағаштан 
жасалған жиһаз (1,7 есе) және негізінен металл каркасты арнайы отыруға 
арналған жиһаз (49,5%) өндірісі көлемінің едәуір өсуі байқалады, бұл, 
саланың ФКИ өсуіне ықпал етті.  

Сонымен қатар, ас үйге арналған жиһаз өндірісінің көлемі 7,5%, жатын 
бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз (керует пен шкафтан басқа) 
өндірісінің көлемі 6,6% төмендеді.  

Аумақтық кесінде жиһаз компаниялары еліміздің барлық өңірлерінде 
орналасқан. Сонымен қатар, еліміздің жиһаз өнімі көлемінің жартысынан 
көбі (51,1%) Алматы қ. өндіріледі. 

Жиһаз өнімін тұтынудың ішкі нарығы 2021 жылғы қаңтар-мамыр 
қорытындысы бойынша  $197,8 млн (68,5 млрд теңге) құрады, бұл 2020 
жылғы тиісті кезең көрсеткішінен $83,7 млн жоғары. 

Сонымен қатар, ішкі нарықта отандық тауар өндірушілер өнімінің үлесі 
4,4 пайыздық тармаққа өсті және 32,7% құрады. Бұл ретте, импорт жиһаз 
өнімінің үлес салмағы жалпы тұтыну көлемінде 4,4 пайыздық тармаққа 
төмендеді және 67,3% құрады.  

COVID-19 күрес бойынша карантин шараларын жеңілдету жағдайында 
отандық компаниялар дағдарыс кезінде ішкі жиһаз нарығының 
жоғалған акцияларын қалпына келтіре бастағандығын атап өткен жөн.  

Жиһаз өнімі экспортының көлемі 2021 жылғы қаңтар-мамырда 
2020 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда  ақшалай көріністе  2 есеге өсті  
және $2510,8 мың құрады, ал, заттай көріністе – тиісінше 4 есе және 1,7 мың 
тонна.  

Жиһаз өнімі экспорты көлемінің өсуіне ағымдағы жылы  отандық  жиһаз 
өнеркәсібі өнімінің өндіріс көлемінің өсуі және көрші елдерде жиһаз өніміне 
сұраныстың артуы ықпал етті.  

Сала экспортының тауарлық құрылымында негізгі көлемді 
пластмассадан жасалған жиһаз (экспорттың жалпы көлемінен 34,5%),  әр 
түрлі металл жиһаз (12,8%) және әр түрлі ағаш жиһаз (11,2%) құрайды.  

Жиһаз өнімі экспортының негізгі көлемі  Ресейге  (жалпы экспорт 
көлемінен 30,9% немесе $776,2 мың, Өзбекстанға (22,9% немесе $574,7 мың, 



Қырғызстанға (19,9% немесе $499,0 мың), Арменияға (8,2% немесе$ 206,3 
мың) және  Тәжікстанға (4,7% немесе $117,7 мың) жіберілді. 

Жиһаз өнімі импортының көлемі 2021 жылғы қаңтар-мамырда  
ақшалай көріністе 2020 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 43,4% өсті 
және $133,1 млн құрады, ал, заттай көріністе – тиісінше 51,5% және 54,4 мың 
т. 

Жиһаз саласының негізгі импортталатын өнімдері әр түрлі ағаштан 
жасалған жиһаз $35,5 млн немесе жалпы импорт көлемінен 26,6%), жатын 
бөлмеге арналған жиһаз сияқты ағаштан жасалған жиһаз ($19,3 млн немесе 
14,5%), ағаш каркасты қапталған жиһаз ($15,3 млн немесе 11,5%), әр түрлі 
металл жиһаз ($11,3 млн немесе 8,5%), металл, ағаш, әр түрлі 
материалдардан жиһаз бөлшектері ($8,3 млн немесе 6,3%). 

Импортталатын жиһаз өнімінің негізгі көлемі  Ресейден ($63,9 млн 
немесе жалпы импорт көлемінен 48,0%),  Түркиядан ($17,3 млн немесе 
13,0%), Беларусиядан ($15,0 млн немесе 11,2%), Қытайдан  ($12,1 млн немесе 
9,1%) және Италиядан ($8,1 млн немесе 6,1%) келеді.  

Талдау жиһаз импортының көлемі   Қазақстанда  әлі де жоғары деңгейде 
екендігін көрсетті. 2021 жылғы қаңтар-мамырда жиһаз импортының 
көлемі  оның экспорт көлемінен 53 есеге асып түсті. 
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