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Қысқаша анықтама 
жиһаз өнеркәсібі бойынша 2021 жылғы қаңтар-наурызда 

 
2021 жылғы қаңтар-наурызда жиһаз өнімі өндірісінің көлемі 17,5 

млрд.теңгені құрады, бұл номиналды мәнде 2020 жылғы тиісті кезеңнің 
көрсеткішінен 7,4 млрд. теңгеге жоғары. Есепті кезеңде саланың НКИ 
айтарлықтай ұлғайды және 119,2% - ды құрады. Бұл ретте өндіріс көлемінің 
ең көп өсуі кеңселер мен сауда кәсіпорындарына арналған жиһаз өндірісінде 
(2,4 есе), матрастар өндірісінде (1,7 есе) және өзге де жиһаз өндірісінде (1,5 
есе) байқалады. 

2021 жылғы қаңтар-наурызда кеңсе ағаш жиһазының (2,3 есе) және 
асхана мен қонақ бөлмеге арналған ағаш жиһазының (34,8%) өндірісі 
айтарлықтай өсті, бұл саланың НКИ өсуіне ықпал етті. 

Сонымен қатар, ас үй жиһазының өндірісі 14,7% – ға, жатын бөлмеге 
арналған өзге де ағаш жиһаздың өндірісі (кереуеттер мен шкафтардан басқа) 
0,4% - ға төмендеді. 

Аумақтық бөлінісінде жиһаз компаниялары еліміздің барлық 
өңірлерінде орналасқан. Сонымен қатар, еліміздегі жиһаз өнімдерінің 
жартысынан астамы Алматы қаласында өндіріледі (55,0%). 

Жиһаз өнімдерін тұтынудың ішкі нарығы 2021 жылғы қаңтар-ақпан 
қорытындылары бойынша 71,8 млн. АҚШ долл.құрады (30,1 млрд. теңге), 
бұл 2020 жылдың тиісті кезеңінің көрсеткішінен 16,1 млн.АҚШ. Сонымен 
қатар, ішкі нарықта отандық тауар өндірушілер өнімінің үлесі қаралып 
отырған кезеңде 3,6 пайыздық тармаққа ұлғайып, 33,7% - ды құрады. Бұл 
ретте импорттық жиһаз өнімінің үлес салмағы тұтынудың жалпы көлемінде 
3,0 пайыздық тармаққа төмендеп, 66,3% - ды құрады. 

Жалпы, COVID-19-ға қарсы карантиндік шараларды жеңілдету 
жағдайында отандық компаниялар дағдарыс кезінде ішкі жиһаз 
нарығының жоғалған үлестерін қалпына келтіре бастағанын атап өткен 
жөн. 

2021 жылғы қаңтар-ақпанда жиһаз өнімі экспортының көлемі 2020 
жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда ақшалай мәнде 1,7 есе ұлғайды және 
913,0 мың АҚШ долларын құрады. АҚШ. Ағымдағы жылы жиһаз 
өнімдерінің экспорты көлемінің өсуіне отандық жиһаз өнеркәсібі өнімдерінің 
өндірісі көлемінің ұлғаюы және көрші елдерде жиһаз өнімдеріне сұраныстың 
артуы ықпал етті. 

Сала экспортының тауарлық құрылымында негізгі көлем Пластмассадан 
жасалған жиһазға (50,7%), ұйықтайтын ағаш үлгідегі жиһазға (13,3%), 
биіктігін реттейтін құрылғылармен айналатын отыруға арналған жиһазға 
(9,4%) тиесілі. 

Экспорттың негізгі елдері: Ресей (экспорттың жалпы көлемінің 58,5% 
немесе 534,0 мың АҚШ доллары).АҚШ долл.), Өзбекстан (15,4% немесе 
140,2 мың.АҚШ долл.), Армения (12,7% немесе 116,1 мың.АҚШ долл.), 
Тәжікстан (4,8% немесе 43,6 мың АҚШ долл.)АҚШ долл.), Қырғызстан (3,5% 
немесе 31,8 мың АҚШ долл.)АҚШ). 



Жиһаз өнімі импортының көлемі 2021 жылғы қаңтар-ақпанда 
ақшалай мәнде 2020 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 23,1% - ға 
ұлғайды және 47,6 млн. АҚШ. Жиһаз саласының негізгі импортталатын 
өнімдері өзге ағаш жиһаз (13,2 млн. АҚШ долл.немесе импорттың жалпы 
көлемінің 27,7%), жатын типті ағаш жиһаз (7,3 млн. АҚШ долл.немесе 
15,4%), өзге де ағаш қаңқамен отыруға арналған жиһаз (5,6 млн. АҚШ 
доллары немесе 11,8%), өзге де металл жиһаз (3,5 млн. АҚШ доллары немесе 
7,3%), металдан, ағаштан, өзге де материалдардан жасалған жиһаз бөліктері 
(3,0 млн. АҚШ доллары немесе 6,3%). 

Жиһаздың негізгі жеткізушілері Ресей (импорттың жалпы көлемінің 
48,1%), Түркия (16,7%), Беларусь (10,6%), Қытай (7,7%) және Италия (6,7%) 
болып табылады. 
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