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млрд тг 

$632,8 
МЛРД 

ОТӨ 15% 
Импорт  85% 

НАРЫҚ 
2021 жылғы қаңтар-наурыздағы нарық, экспорт және импорт 

бойынша деректер. 

ӨҢІРЛЕРДЕГІ ӨНДІРІС 

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП 
 2021 ж.қаңтар-сәуір 



Жеңіл өнеркәсіп бойынша дайджестке Пікірлер 
 
2021 жылғы қаңтар-сәуірде жеңіл өнеркәсіп өнімін өндіру көлемі 46,4 

млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылғы қаңтар-сәуірдегі деңгейден 25% - ға 
жоғары. Өсім саланың барлық қосалқы секторларында байқалады. Тоқыма 
бұйымдары өндірісінде (+23%), киім өндірісінде (+24%), Былғары және оған 
жататын өнімдер өндірісінде (+37%). Жеңіл өнеркәсіп өнімдері өндірісінде 
негізгі үлес тоқыма өндірісіне тиесілі – 25,1 млрд.теңге, одан әрі киім өндірісі 
– 17 млрд. теңге және Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі – 4,3 
млрд. теңге. 

2021 жылғы қаңтар-сәуірде жеңіл өнеркәсіп өнімінің нақты көлем 
индексі 2020 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда 104,9% - ды құрады. 
Өсім киім өндірісінің (+23,6%) және Былғары және оған жататын өнімдер 
өндірісінің (+29,6%) кіші салаларында байқалады. Тоқыма өнімдері 
өндірісінің кіші салаларында төмендеу байқалады (-8,8%). 

Киім өндірісінің НКИ өсуі – 123,6% негізінен ерлер жұмыс істейтін 
киім өндірісінің 35,3% - ға және басқа да жұмыс істейтін киім өндірісінің 
28% - ға ұлғаюы есебінен; ерлер трикотаж костюмдері, жиынтықтары, 
пиджактары, шалбарлары, комбинезондары, бриджи және шорттары 54% - 
ға; төменгі трикотаж киім-кешектері 60% - ға; теннис, шортысы бар маек, 
фуфаек және осыған ұқсас бұйымдар өндірісінің 61% - ға; әйелдер трикотаж 
шұлықтары мен гольфі 82% - ға Былғары және оған жататын өнімдер 
өндірісінің НКИ – 129,6% өсуі табаны және үсті резеңкеден немесе полимер 
материалдардан жасалған су өткізбейтін аяқ киім өнімдері өндірісінің 55% - 
ға өсуіне байланысты%; 99,7% - ға полимер материалдардан жасалған үсті 
бар бөлме аяқ киімі және өзге де үй аяқ киімі; 95% - ға былғарыдан жасалған 
үсті бар әйелдерге арналған көше аяқ киімі (етік, бәтеңке, туфли); спорттық 
және үсті резеңкеден немесе полимер материалдардан жасалған аяқ киім 
100% - ға. Тоқыма өнімі өндірісінің -8,8% - ға (НКИ 91,2%) төмендеуі 
негізінен мақта талшығын өндіру көлемінің -39% - ға; мақта-мата иірімжібі -
15% - ға; синтетикалық штапельді талшықтардан жасалған маталар -90% - ға; 
сырылған көрпелер, мамық көрпелер, диван жастықтары, пуф, жастықтар, 
ұйықтайтын қаптар өндірісі көлемінің -69% - ға қысқаруына байланысты%; 
асханалық іш киім -19% - ға және Тоқылмаған материалдар -14,2% - ға. 

2021 жылғы қаңтар-наурызда жеңіл өнеркәсіп өнімдері экспортының 
көлемі 14,7 млн. АҚШ долларын құрады, бұл 2020 жылдың ұқсас кезеңінен 
22% - ға төмен. Экспорттық жеткізілімдердің қысқаруы тоқыма бұйымдары 
тауарларында 32% - ға, киім-кешектерде 34% - ға байқалады. Былғары және 
оған жататын өнімдер экспорты 33% - ға өскенін көрсетті. Экспорттың 
негізгі елдері: Түркия, Литва, Ресей. 

2021 жылғы қаңтар-наурызда жеңіл өнеркәсіп өнімдері импортының 
көлемі 536,9 млн. АҚШ долл.құрады, бұл ұқсас кезеңмен салыстырғанда 
40% - ға жоғары. Импорттық жеткізілімдердің ұлғаюы жеңіл өнеркәсіптің 
барлық кіші салаларында байқалады: тоқыма бұйымдары (+40%), Былғары 



және оған қатысты өнімдер (+52%), киім (+30%). Негізгі импорттаушы елдер: 
Қытай, Ресей, Түркия. 

2021 жылдың қаңтар-наурыз айларында ҚР Жеңіл өнеркәсіп 
нарығының көлемі 632,8 млн. АҚШ долл. (265,6 млрд. теңге), мұнда ОТӨ 
үлесіне 15%, импорттық өнім үлесіне – 85% келеді. 

Сала төрт өңірде: Шымкент қаласында, Түркістан және Алматы 
облыстарында және Алматы қаласында жоғары аумақтық шоғырлануымен 
ерекшеленеді. Шымкент қаласындағы жеңіл өнеркәсіптің үлесі Республика 
өндірісінің жалпы көлемінің шамамен 21% - ын құрайды. Түркістан 
облысында шамамен 16,2%, Алматы облысында – 12,1%, Алматы қаласында 
– 10% 
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