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2021 жылғы қаңтар-мамырдағы жеңіл өнеркәсіп 
 

2021 жылғы қаңтар-мамырда жеңіл өнеркәсіп өнімі өндірісінің 
көлемі 55,6 млрд теңгені құрады, номиналды көріністе 2020 жылғы осы 
кезең деңгейінен 15% жоғары. Өсу саланың барлық кіші секторларында 
байқалады. Тоқыма бұйымдары өндірісінде (+7,4%), киім өндірісінде (+26%),  
былғары және оған жататын өнім өндірісінде   (+17,3%). Жеңіл өнеркәсіп 
өнімі өндірісінде негізгі үлесті тоқыма өндірісі құрайды – 29,9 млрд. теңге, 
одан кейін киім өндірісі – 20,5 млрд. теңге, сосын былғары және оған 
жататын өнім өндірісі   – 5,2 млрд. теңге. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімінің физикалық көлем индексі 2021 жылғы 
қаңтар-мамырда 2020 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 105,5% құрады. 

Өсу киім өндірісінің кіші салаларында (+19,3%) және былғары және 
оған жататын өнім өндірісінде (+18,7%) байқалады. Тоқыма өнімі өндірісінің 
ішкі саласында төмендеу (-3,5%) байқалады. 

Киім өндірісінің ФКИ 119,3% өсуі әйелдер блузкалары, трикотаж 
күртелер мен батниктер 91%; әйелдер майкалары мен фуфайкалары, 
комбинациялар, юбкалар, іш киімдер, панталон, түнгі жейделер, пижама, 
халаттар 95%; пальто, плащ, капюшоны бар плащ, жылы курткалар (шаңғы 
курткаларын қоса алғанда), ерлерге немесе ұл балаларға арналған желбегей, 
штормовка  және  трикотаждан басқа осыған ұқсас бұйымдар 79%; свитер 
және пуловерлер (жеңіл және жұқадан басқа), джемпер, кардиган, жилет, 
машинамен және қолмен тоқылған осыған ұқсас химиялық талшықтардан 
жасалған тоқыма бұйымдары 76%; ерлерге арналған трикотаж костюмдер, 
жиынтықтар, пиджактар, шалбарлар, комбинезондар, бриджи және шорты 
47%; ерлер жұмыс киімі 31%  өндірісінің өсу есебінен басым. 

Былғары және оған жататын өнім өндірісі ФКИ 118,7% өсуі 
пергаментті немесе өңделген қой немесе қозы тері өндірісінің 73%; полимер 
материалдан жасалған үстіңгі жағы су өткізбейтін   аяқ киім өндірісінің 88%, 
резеңке және полимер материалдан жасалған  көшеге және үйге арналған аяқ 
киім (сандалийден басқа) 73% өндірісінің өсуіне байланысты.  

Тоқыма бұйымдары өндірісінің -3,5% (ФКИ 96,5%) төмендеуі мақта 
талшығы өндірісі 39,5%; мақта иірімжібі 20%; синтетикалық штапель 
талшықтардан жасалған мата 89%; сырылған көрпе, мамық көрпе,  диван 
жастықтары, пуф, жастықтар, төсек қаптар 68%; тоқылмаған материалдар -
13,5%; мақта мата 10% өндірісі көлемінің қысқаруына байланысты. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімі экспортының көлемі 2021 жылғы қаңтар-
сәуірде 22,8 млн. АҚШ долл. құрады, бұл 2020 жылғы осы кезеңнен на 2,1% 
төмен.  

Экспорттық жеткізулердің 17% қысқаруы тоқыма бұйымдары 
тауарларында байқалады. Жеткізулердің қысқаруы барлық елдердегі COVID-
19 пандемиясына байланысты енгізілген карантин шараларымен 
түсіндіріледі. Киім, былғары және оған жататын өнім тауарларының 
экспорты 15% және 53% өсуді көрсетті. Негізгі экспорт елдері: Ресей, Қытай, 
Литва. 



Жеңіл өнеркәсіп өнімі импортының көлемі 2021 жылғы қаңтар-
сәуірде 701 млн. АҚШ долл. құрады, бұл, осыған ұқсас кезеңмен 
салыстырғанда 40% жоғары.  

Импорттық жеткізулердің өсуі жеңіл өнеркәсіптің барлық ішкі 
салаларында байқалады: тоқыма бұйымдары (+33,4%), былғары және оған 
жататын өнім (+48%), киім (+38,4%). Негізгі  импорттаушы елдер: Қытай, 
Ресей, Түркия. 

2021 жылғы қаңтар-сәуірде ҚР жеңіл өнеркәсібі нарығының көлемі 
787,9 млн АҚШ долл. (332,8 млрд теңге) құрады, ОТӨ үлесі 11% құрайды, 
импорт өнім үлесі – 89%. 

Сала төрт өңірде жоғары аумақтық шоғырланумен ерекшеленеді: 
Шымкент қ., Түркістан және Алматы облыстарында және Алматы қ. 
Шымкент қ. жеңіл өнеркәсіп үлесі Республика өндірісінің жалпы көлемінің 
21% жуығын құрайды. Түркістан облысы 16% жуық, Алматы облысы – 12%, 
Алматы қ. – 10%. 
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