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 2022 жылғы қаңтар-қарашадағы резеңке және пластмасса өнімі  

 

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісінің көлемі 2022 ж. қаңтар-

қарашада 370,1 млрд теңге құрады, бұл, 2021 ж. осы кезеңдегі көрсеткіштен 

38,1% жоғары.  

Резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісінде талдау жүргізілген 

кезеңде негізгі үлесті пластмасса тақтайлар, таталар, құбырлар және 

профильдер – 46,1%, құрылыс пластмасса бұйымдары – 20,0%, тауарларға 

арналған пластмасса қаптамалар – 14,9%, басқа да пластмасса бұйымдар – 14,5 

%, өзге де резеңке бұйымдар – 4,5% құрады. 

 

Физикалық көлем индексі талдау жүргізілетін кезең үшін 102,9% 

құрады. 

Өндіріс көлемінің заттай көріністе ең жоғарғы өсуі: есіктер, терезелер,  

есік және терезе  жақтаулары, есік табалдырықтары, қақпақтар, жалюзи 

және осыған ұқсас бұйымдар және олардың  пластмассадан жасалған 

бөлшектері (+8,2%); резеңкеден жасалған құбырлар, түтіктер және 

шлангтер (эбониттан басқа) (+9,7%); пластмассадан жасалған құбырлар, 

түтіктер, шлангтер және олардың фитингтері (+1,8%) бұл, құрылыс 

жұмыстары мен тұтынушылық сұраныстың өсуіне байланысты.  

Резеңке және пластмасса өнім экспорты құндық көріністе 2022 ж. 

қаңтар-қазанда 2021 ж.  осы кезеңмен салыстырғанда 54,6% өсті және 137,9 

млн. АҚШ долл. құрады. Негізгі экспорт елдері: Ресей (60%), Өзбекстан 

(14,4%), Қырғызстан (13,5%). 

Резеңке және пластмасса тауарлар  импорты 2022 ж. қаңтар-қазанда 

1650,8 млн АҚШ долл. құрады, бұл,  2021 ж. осы кезеңмен салыстырғанда 

19,9% жоғары. Негізгі импорт елдері: Ресей (43,8%), Қытай (25,0%), 

Германия (3,5%). 

Резеңке және пластмасса бұйымдар нарығының көлемі 2022 жылғы 

қаңтар-қазанда 2 235,4 млн АҚШ долл. құрады (1 026,2 млрд теңге), бұл,  

2021 ж. осы кезеңмен салыстырғанда  21,2% артық, ОТӨ үлесі 26,2% 

құрады, бұл, бірінші кезекте өндіріс көлемінің өсуіне байланысты (+29,6%). 

Импорт өнім үлесі 73,8% құрады. 

Резеңке және пластмасса бұйымдары өндірісінің ең жоғарғы көлемі 2022 

ж. қаңтар-қарашада төмендегі өңірлерде байқалады: Алматы (22,3%), Астана 

қ. (17,8%), Алматы қ. (13,9%), Қарағанды (7,3%), Шымкент қ. (5,5%), Шығыс 

Қазақстан (4,9%), Батыс Қазақстан (3,6%) Түркістан (3,3%) және Ақмола 

(3,3%) облыстарында.  

 


