
2021 жылғы қаңтар-маусымдағы жеңіл өнеркәсіп өндірісі 
 

Жеңіл өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемі 2021 жылғы қаңтар-
маусымда 5,1 млрд теңгені құрады, бұл номиналды көріністе 2020 жылғы 
осы кезеңмен салыстырғанда 14% жоғары. Өсу саланың барлық ішкі 
секторларында байқалады.  

Тоқыма бұйымдары өндірісінде (+7,5%), киім өндірісінде (+22,1%),   
былғары және оған жататын өнім өндірісінде (+17,7%). Жеңіл өнеркәсіп 
өнімі өндірісінде негізгі үлесті тоқыма өндірісі – 34,5 млрд теңге, одан кейін 
киім өндірісі – 24,4 млрд теңге және былғары мен оған жататын өнім өндірісі 
– 6,2 млрд теңге. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімінің физикалық көлемінің индексі 2021 жылғы 
қаңтар-маусымда 2020 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда  105,8% құрады. 
Өсу киім өндірісі саласында (+19,5%) және былғары мен оған жататын өнім 
өндірісі  (+12,5%) салаларында байқалады.  

Тоқыма өндірісі саласында төмендеу (-2,8%) байқалады. 
Киім өндірісі ФКИ 119,5% өсуі пальто, плащ, жылы куртка (шаңғыға 

арналғанды қоса алғанда), желбегей, ерлер штормовиктері 85,5%; ерлерге 
арналған тоқыма костюм, комплект, пиджак, шалбар, белдіктері бар 
комбинезон, бриджи және шорты (суға түсуге арналғаннан басқа) 43,1%; 
ерлерге арналған, тоқыма теннискалар, шорты мен майкалар, фуфайка және  
осыған ұқсас киімдер 35%; тоқымадан басқа пиджак және блейзерлер, 
жакеттер, пиджак сияқты курткалар 29%; ерлерге арналған жұмыс киімі  
27%, әр түрлі жұмыс киімі 23% өндірісінің өсуі есебінен болды. 

Былғары және оған жататын өнім өндірісінің ФКИ 112,5% өсуі 
ІҚМ терісінен жасалған былғары өндірісінің 15,1%, үсті полимер 
материалдан  су өтпейтін аяқ киім өндірісінің 88%; бөлмеге арналған туфли 
және үсті полимер материалдан үйге арналған аяқ киім өндірісінің 99,7%, 
шабадан, саквояж, косметика мен туалет бұйымдарына арналған әйелдерге 
арналған жол чемодан-сөмкелері, іскерлік қағаздарға арналған кейстер, 
портфельдер, оқушылар сөмкесі және осыған ұқсас бұйымдар өндірісінің 
23,1% өсуі есебінен болды. 

Тоқыма өнімі өндірісінің  -2,8% (ФКИ 97,2%) төмендеуі негізінен 
мақта талшығы өндірісінің  - 40%; мақта иірімжібі өндірісінің -22,2%; 
синтетикалық штапель талшықтан жасалған мата өндірісінің -90%; 
тоқылмаған материалдар өндірісінің -12%; мақта мата өндірісінің -8,5% 
қысқаруынан болды. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімі экспортының көлемі  2021 жылғы қаңтар-
мамырда $28,4 млн құрады, бұл 2020 жылғы осы кезеңнен 8,5% жоғары.  

Киім, былғары және оған жататын өнім бойынша экспорттық 
жеткізулердің 33,3% және 55,3% өскендігі байқалады.  Тоқыма бұйымдарда 
10% қысқару байқалады. Жеткізулерді қысқарту COVID-19 пандемиясы 
нәтижесінде барлық елдерде карантин шараларын енгізуге байланысты. 
Негізгі экспорт елдері: Ресей, Қытай, Литва. 



Жеңіл өнеркәсіп өнімі импортының көлемі  2021 жылғы қаңтар-
мамырда $852 млн құрады, бұл, осы кезеңмен салыстырғанда 40,5% жоғары.  

Импорт жеткізулерді ұлғайту жеңіл өнеркәсіптің барлық ішкі 
салаларында байқалады: тоқыма бұйымдар (+32,5%), былғары және оған 
жататын өнім (+48,6%), киім (+41%). Негізгі импорттаушы елдер: Қытай, 
Ресей, Түркия. 

2021 жылғы қаңтар-мамырда ҚР жеңіл өнеркәсіп нарығының 
көлемі 954,6 млн АҚШ долл. құрады (55,5 млрд теңге), ОТӨ үлесін 11%, 
импорт өнім үлесін 89% құрайды.  

Сала төрт өңірде жоғары аумақтық шоғырланған: Шымкент қ., 
Алматы және Түркістан облыстары және  Алматы қ.. Шымкент қ. жеңіл 
өнеркәсіп үлесі  Республика өндірісінің жалпы көлемінен 21% құрайды. 
Түркістан облысында 13% жуық, Алматы облысы – 13,5%, Алматы қ. – 
10,4%. 
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