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ОТП 28%

Импорт 72%

РЫНОК
Данные по рынку, экспорту и импорту за январь-октябрь 2022 г.

ПРОИЗВОДСТВО В РЕГИОНАХ

МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
январь-ноябрь 2022 г.
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2022 жылғы қаңтар-қарашадағы жиһаз өнеркәсібі 
 

Жиһаз өнімі өндірісінің көлемі 2022 жылғы қаңтар-қарашада 58,4 млрд 

теңгені құрады, бұл, номиналды көріністе 2021 жылғы тиісті кезең 

көрсеткішінен 7,5% жоғары. Дегенмен, саланың ФКИ көрсеткіші 2022 жылғы 

қаңтар-қарашада 92% құрады. 

ФКИ төмендеуі ағаштан жасалған кеңсе жиһазы өндірісінің 20%, ас үйге 

арналған жиһаз 1%, жатын бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз 

(керуеттер мен шкафтардан басқа) өндірісінің 31,1%, ас үйге және қонақ 

бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз өндірісінің 6,7% төмендеуіне 

байланысты. 

Жиһаз өнімін тұтынудың ішкі нарығы 2022 жылғы қаңтар-қазан 

қорытындысы бойынша 424,2 млн АҚШ долл. құрады (195,1 млрд теңге). 

Отандық өндіріс үлесі 2022 жылғы 10 айда 28% құрады. 

Жиһаз өнімі экспортының көлемі 2022 жылғы 10 айда 2021 жылғы 

тиісті кезеңмен салыстырғанда ақшалай көріністе 7 млн АҚШ долл. құрап, 

21,6% өсті,  

2022 жылғы қаңтар-қазанда тауарлық құрамда жиһаз саласы 

экспортының негізгі көлемін ағаштан жасалған жиһаз (1,9 млн АҚШ долл. 

немесе 780,2 тонна); пластмассадан жасалған жиһаз (1,3 млн АҚШ долл. 

немесе 78,5 тонна); дүкенге арналған ағаштан жасалған жиһаз (0,5 млн АҚШ 

долл. немесе 578,8 тонна); жатын бөлмеге арналған жиһаз (0,4 млн АҚШ долл. 

немесе 733,6 тонна); мекемеде қолданылатын металл жиһаз (0,3 млн АҚШ 

долл.  немесе 48,5 тонна) және т.б. құрайды. 

Жиһаз өнімі экспортының көлемі Ресейге (жалпы экспорт көлемінен 34% 

немесе 2,4 млн АҚШ долл.); Қырғызстанға (23% немесе 1,6 млн АҚШ долл.);  

Өзбекстанға (20% немесе 1,4 млн АҚШ долл.) жіберілді. 

Жиһаз өнімі импортының көлемі 2022 жылғы 10 айда ақшалай көріністе 

2021 жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда 304,1 млн АҚШ долл. құрап, 2,3% 

өсті, ал, заттай көріністе 1,8% төмендеді және 109,8 мың тоннаны құрады. 

Тауарлық құрылымда импортталатын жиһаз өнімінің ең жоғары көлемін  

ағаштан жасалған дүкенге арналған жиһаз құрайды, ол ақшалай көріністе        

70 млн АҚШ долл. құрайды, ал, заттай көріністе – 33,1 мың  тонна, жатын 

бөлме, ас үй және қонақ бөлмеге арналған жиһаз  ақшалай көріністе – 37,8 млн 

АҚШ долл., ал, заттай көріністе – 22,9 мың тонна, жатын бөлмеге арналған 

ағаштан жасалған жиһаз ақшалай көріністе – 37,4 млн АҚШ долл., ал, заттай 

көріністе – 11,1 мың тонна. 

Импортталатын жиһаз өнімінің негізгі көлемі Ресейден (жалпы импорт 

көлемінен 127,6 млн АҚШ долл. немесе 42%), Белорусиядан (52,8 млн АҚШ 

долл. немесе 17%), Қытайдан (39,6 млн АҚШ долл. немесе 13%), Түркиядан 

(33,7 млн АҚШ долл. немесе 11%)  әкелінеді. 

Аумақтық кесінде жиһаз компаниялары еліміздің барлық өңірлерінде 

орналасқан. Бірақ, еліміздің жиһаз өнімінің 27,5% (16,1 млрд теңге) Алматы қ. 

өндірілетіндігін  атап өту маңызды. 

 


