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Саланың сипаттамасы, қазіргі мәселелері мен үрдістері  

Қазақстанда жеңіл өнеркәсіпті дамыту бүгінгі таңда басым бағыттардың 

бірі болып табылады, себебі саланың халықты жоғары жұмыспен қамтамасыз 

ете отырып, әлеуметтік маңызы бар. Бүгінгі таңда Қазақстан Үкіметі отандық 

жеңіл өнеркәсіпті қолдаудың бірқатар шараларын жүзеге асыруда: еркін 

экономикалық аймақтар, жеңілдікті салық салу және несиелендіру, оқытуға 

квоталар мен гранттар, мемлекеттік инвестициялар. 

ҚР тоқыма өнеркәсібі өндірісінің негізгі үлесін Шымкент қаласы (36,3%) 

және Түркістан облысы (22,4%) алып отыр. 

2019 жылғы қаңтар-қазанда жеңіл өнеркәсіп өндірісінің көлемі 18,9% 

өсіп, 87,5 млрд теңгені құрады. Тоқыма бұйымдары өндірісінде 23,7% және 

киім өндірісінде 7,5% өсім байқалады. 

2019 жылғы қаңтар-қазанда жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіруде негізгі 

үлес тоқыма өндірісіне тиесілі — 53% (46,1 млрд теңге), бұдан әрі 37% (32,8 

млрд теңге) үлесі бар киім өндірісі және 10% (8,6 млрд теңге) үлесі бар 

былғары және оған жататын өнім өндірісі. 

Ағымдағы жылдың 9 айында Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің тауар 

айналымы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14,5% артып, $ 1,3 

млрд құрады. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде 1044 кәсіпорын бар. Онда 12,7 мың 

адам жұмыспен қамтылған. 

Жеңіл өнеркәсіп салаларының ретроспективті даму үрдістерін талдау 

жеңіл өнеркәсіптің тұрақсыз және секірмелі дамуын, бұл ретте жылдар 

бойынша ғана емес, өнімнің түрлері бойынша да көрсетті, бұл әртүрлі 

конъюнктуралық факторларға, оның ішінде сәнге байланысты. 

Соңғы жылдары нарықтың конъюнктурасы өзгерді, жақсартылған тұтыну 

қасиеттері мен сәнді дизайн маталарына сұраныс артты, олардың сала өнімінің 

ассортименттегі үлесі әзірге шамалы, бұл да өнім өндіру көлеміне әсер етті. 

Саланың өндіріс көлемі серпінінің көрсеткіштеріне елдің шет елдерге 

стратегиялық және тауарлық тәуелділігінің күшеюіне себеп болған арзан 

тауарлар мен контрафактілік өнімнің үлкен үлесі бар қазақстандық нарықтағы 

импорттың жоғары үлес салмағы теріс әсер етті. ҚДБ деректері бойынша 

қазақстандық тоқыма өнімінің (байқалатын) көлемі 538 млн. АҚШ. Тоқыма 

өнімінің негізгі бөлігі шетелден импортталады (нарықтың бақыланатын 

сыйымдылығының 72% - на дейін). 

Қазақстанға жеңіл өнеркәсіп тауарларын негізгі жеткізушілер Қытай, 

Түркия, Ресей болып табылады. 

Соңғы онжылдықта қазақстандық жеңіл өнеркәсіп тауарлары 

экспортының мәні өңделмеген шикізат не төмен бөліністі өнімдер (жүн, мақта 

және тері) болды. Қазақстаннан трикотаж бұйымдар мен киімдерді, кілемдерді 

және тоқыма едендік жабындарды, тоқыма материалдарын, дайын тоқыма 

бұйымдарын және т.б. экспорттау өте аз. 
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Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіруде негізгі үлес тоқыма өндірісіне тиесілі 

– 51% (52,6 млрд.теңге), одан әрі 38% (36,6 млрд. теңге) үлеспен киім өндірісі 

және 11% (10,1 млрд. теңге) үлеспен Былғары және оған қатысты өнім өндірісі. 

2018 жылы тоқыма бұйымдарының көлемі 52,6 млрд.теңгені құрады, бұл 

2017 жылғы деңгейден 21% жоғары. 2019 жылғы қаңтар-шілдеде ҚР тоқыма 

өнеркәсібі өнімі өндірісінің көлемі 31,7 млрд.теңгені құрады. 

2019 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша тоқыма бұйымдары 

өндірісінде 496 кәсіпорын тіркелген, оның ішінде жұмыс істеп тұрған 307 

кәсіпорын, оның ішінде 7 ірі, 7 орта және 293 шағын кәсіпорын. Қытайдан, 

Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінен, Түркиядан арзан импорттық шикізат 

жеткізілімінің өсуі – бұл қазақстандық тоқымашылардың жағдайының 

нашарлау себептерінің бірі. Басқа себептер кооперациялық байланыстарды 

бұзумен байланысты. Мұның бәрі тоқыма маталардың сыртқы сауда деңгейіне 

әсер етті. 

Түпкілікті пайдаланылатын дайын тоқыма бұйымдары өндірісінде 

пайдаланылатын маталар өндірісінің толық циклін жүзеге асыратын 

кәсіпорындардың жеткіліксіздігі дайын тоқыма бұйымдары өндірісінің 

төмендеуіне, олардың жоғары өзіндік құнының төмендеуіне және импорт 

көлемінің өсуіне әкеледі. 

Түркістан облысы тоқыма өнеркәсібін дамытудың елеулі әлеуетіне ие. 

Тек осы өңірде шитті мақта өсіріледі және мақта талшығын шығарады, одан 

мақта иірімжібі және мақта маталары, үй тоқыма және т. б. сияқты тоқыма 

бұйымдары шығарылады. 

Мақта талшығын "Мырзакент "мақта өңдеу зауыты" ЖШС, "Ақ-Алтын" 

ЖШС, "Макта корпорациясы" АҚ, "KhansuarInvestCompany" ЖШС, "Багара-

Макта" ЖШС шитті мақтаны қайта өңдеу кәсіпорындары жүргізеді. 

Өңделген өнімнің 90% жуығы Латвия, Молдова және Түркия сияқты 

елдерге экспортқа бағытталған. Қалған 10% мақта маталарын шығарумен 

айналысатын "Азала Текстиль" ЖШС кәсіпорындары пайдаланады, олар 

мақтаны өсіруден дайын тоқыма бұйымдарын өндіруге дейін өңдеудің толық 

циклін игерді, "Azala Cotton" ЖШС, "АХБК-Қарғалы" ЖШС, "Универсал 

Реклама"ЖШС. 



ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша, 2018 жылы шитті 

мақта көлемі 343,6 мың тоннаны құрады, бұл 2017 жылғы көрсеткіштен 4% 

артық. 2018 жылы мақта талшығының өндірісі 71 374 тоннаны құрады, бұл 

2017 жылғы көрсеткіштен 5% артық. 2018 жылы қайта өңделген мақта 

талшығынан мақта-мата иірімжіп өндірісінің көлемі 4 710 тоннаны құрады, 

бұл 2017 жылғы көрсеткіштен 14,5% жоғары. Өндірістің өсуі тұтынушылар 

тарапынан сұраныстың артуы нәтижесінде болды. 

2019 жылдың қаңтар-шілде айларында мақта талшығын өндіру көлемі 

2018 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 3,3 есе өсті. Иірімжіптер мен 

мақта мата өндірісінде 5% және 23% азайғаны байқалады. 

Елде жүн иірімжіп және жүн маталар өндірісі жоғалды. Қазіргі уақытта 

ҚР аумағында өндірілетін жүннің барлық көлемінің шамамен 11% өңделеді. 

Қалған барлық көлем немесе өртеледі (дөрекі) немесе контрафактілік жолмен 

шығарылады немесе баға жетпес бағамен сатылады. 

Айта кету керек, нақты өңдеуге тек биязы жүн (тек жуу) ұшырайды, көп 

бөлігі қылшық және жартылай қылшық жүн өңделмейді. Иә, биязы жүнді шаю 

статистика органдарына ресми есептерді ұсынбайтын Қытай компаниялары 

өкілдерінің тапсырысы бойынша жүргізіледі, сондықтан ресми түрде 

өндірілетін жүннің өте аз бөлігі ғана өңделеді. 

Жалпы ел бойынша 2018 жылы жүннің барлық түрлерін өндіру көлемі 39 

165 тоннаны құрады, бұл өткен жылғы деңгейден барлығы 0,5% жоғары. 2017 

жылы және 2018 жылы майсыздандырылған жуылмаған жүн мен жуылған жүн 

өндірісі көлемінің шамалы өсуі байқалады. 

Отандық кәсіпорындар жүнді бастапқы өңдеуді (жуып-шаю және топс 

өндіру) жүргізеді, сондай-ақ киіз басу бұйымдарын өндіруді жүзеге асырады. 

Жұмыс істеп тұрған 13 кәсіпорынның 4 кәсіпорынның биязы жүнді өңдеу 

мүмкіндігі бар: "Фабрика ПОШ-Тараз" ЖШС, "Caspiy Lana Atyrau" ЖШС, 

"Шымкент-Кашемир" ЖШС, "Қуат ЛТД"ЖШС. Қалған кәсіпорындар-бұл 

кеңес заманынан бері сақталған, жаңғыртуды қажет ететін жабдықтар мен 

технологиялармен, пима, ұлтарақ, киіз сияқты негізгі өніммен бірге етік басу 

фабрикалары: "киіз фабрикасы" ЖШС, "Аяз" ЖШС, "Петропавлская фабрика 

зимний обуви" ЖШС, "Роза киіз комбинаты" ЖШС, "Қостанай фабрикасы киіз 

аяқ киім"ЖШС. 

Қазақстанға негізінен жүнді терең өңдеуден кейін дайындалған өнімдер 

импортталады, бұл, атап айтқанда, қосылған құны жоғары дайын бұйымдар, 

иірімжіп, маталар, кілем бұйымдары. Бұл факт республика аумағында жүнді 

терең өңдеу кәсіпорындарының жеткіліксіздігіне байланысты. 

Бүгінгі күні Қазақстанда қылшық жүн өндірісі жолға қойылған, одан киіз, 

жылытқыштар және басқа да өнімдер шығаруға болады. Костюмдер, пальто 

және басқа киім өндіру кезінде пайдаланылатын жүн маталарын өндіру үшін 

аз көлемде өндірілетін биязы жүнді жүн қажет. 

Осылайша, ҚР жүннен тоқыма өнімдерін өндіру үшін тиісті шикізат – 

биязы жүн жетіспейді. Осыған байланысты ішкі тұтынуды қанағаттандыру 

және сыртқы нарықтарға шығу үшін биязы жүнді қой шаруашылығын дамыту 

талап етіледі. 



Елде синтетикалық және жасанды материалдар өндірісі жоқ. 

Синтетикалық және химиялық материалдардың барлық көлемі импортталады. 

Синтетикалық маталар газды, мұнайды және химиялық қосылыстарды 

химиялық өңдеу арқылы алынады. Жасанды маталар органикалық табиғи 

материалдардан алынады (целлюлоза, ақуыз, металл) – вискоза, ацетат, рейон, 

люрекс бар маталар. 

Өнімдері синтетикалық және жасанды жіптер мен талшықтардан 

(негізінен техникалық мақсаттағы маталар, тоқыма емес материалдар, 

кілемдер және өзге де тоқыма бұйымдары) дайындалатын тоқыма 

кәсіпорындары бар. 

Мысалы, бүгінгі таңда "Бал Текстиль" ЖШС - Қазақстандағы кілем және 

кілем бұйымдарын шығаратын жалғыз ірі өндіруші. Кілемдер мен кілем 

бұйымдары "BCF", "Heat-Set"маркалы синтетикалық пропилен жіптерінен 

жасалады. Кәсіпорын отандық шикізатты пропилен жіптеріне арналған 

бастапқы түйіршіктер түрінде сатып алуға тырысты, бірақ өнім кілем 

бұйымдарын өндіру үшін талап етілетін техникалық сипаттамаларға сәйкес 

келмейді. Негізінен құрылыста пайдаланылатын геосинтетикалық 

материалдарды (геотекстиль) өндіру бойынша "S. M. F.-System" мата емес 

материалдар фабрикасы " ЖШС. "АХБК-Қарғалы Алматы мақта-мата 

фабрикасы" ЖШС синтетикалық және жасанды кешенді жіптерден мата 

шығарады. Бірақ полиэфир жіп түріндегі шикізат Белоруссиядан 

импортталады. 

Қазақстанда даму үшін синтетикалық материалдардың технологиялық 

тізбегі (Химиялық талшықтар мен жіптер, синтетикалық тоқыма өндірісі) ең 

үлкен әлеуетке ие екенін атап өту қажет. Полиэфирлі, вискозды және 

полиамидті талшықтарды өндіруден техникалық тоқыма және басқа да 

синтетикалық маталар өндірісіне дейін синтетикалық материалдардың 

технологиялық тізбегін құру қажеттілігі бар. Синтетикалық тізбек саланың 

көлемі жағынан елеулі сегментін білдіреді, импорт алмастыру әлеуеті жоғары. 

Синтетикалық тізбекті дамыту қолданыстағы немесе іске қосу жоспарланған 

мұнай-химия кешендерінің базасында мүмкін болады. 

Бүгінгі таңда отандық жеңіл өнеркәсіпті қолдау мақсатында 2019-2021 

жылдарға арналған жеңіл өнеркәсіпті дамыту бойынша Жол картасын іске 

асыру шеңберінде жеке шикізат базасын дамыту бойынша іс-шаралар 

көзделген. Бұл мақта талшығын, жүнді қайта өңдеуді ынталандыру, жасанды 

және синтетикалық материалдар өндірісін ұйымдастыру және т. б. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Н. Ә.Назарбаевтың "қарапайым заттар экономикасын" дамыту 

жөніндегі тапсырмасы бойынша 2018 жылғы желтоқсаннан бастап Жеңіл 

өнеркәсіп кіретін "қарапайым заттар экономикасы" салаларына жеңілдікті 

кредит беру бағдарламасы іске асырылуда. 

ҚР ҰЭМ КС бизнес-тіркеліміне сәйкес ЭҚОЖ бесінші белгісі 

бойынша жұмыс істейтін жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары 

Жалпы, жеңіл өнеркәсіп саласында шағын, орта және ірі кәсіпорындарды 

есепке алғанда 500 астам кәсіпорын жұмыс істейді. Осыған байланысты, 



ЭҚЖЖ бесінші белгісі бойынша ірі (қызметкерлерінің саны 251 адамнан 

асатын) және орта кәсіпорындар (қызметкерлерінің саны 150 адамнан асатын) 

бөлінген, олардың жалпы саны 28 кәсіпорынды құрады. 

13.20.2 Ішкі сыныбы бойынша жүн маталар өндірісі Алматы облысында 

1 орта кәсіпорын (201 250 адамға дейін адам санымен) тіркелген. 

Өндірілетін өнім сегменттері бойынша жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің ірі 

өндірушілерін айқындау кезінде негізінен отандық өндірушілер мақта-мата 

талшығын өндірумен айналысады, олардың үлесіне кәсіпорындардың 

жартысынан астамы тиесілі. 
 

Салаға көрсетілетін қолдау  

Үкімет лицензиялау, стандарттарды бақылау, саудадағы техникалық 

кедергілер, зияткерлік меншікті қорғаудың әртүрлі заңдық нысандары және 

т.б. сияқты тетіктердің көмегімен тосқауылдарды енгізу сияқты әдістермен 

салаға кіруді шектей алады немесе тіпті алып тастай алады. 

Мақсатты елдер үкіметтерінің саясаты жеңіл өнеркәсіп саласын, ең 

алдымен шетелдік өндірушілер тарапынан бәсекелестік қысымнан қорғауды 

көздейді. Бұл үшін отандық салаларды қолдаудың түрлі шаралары әзірленді. 

Елімізде жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін Бизнестің жол картасы-2025 

бағдарламасы ынталандыру болып табылады. Несие қоры неғұрлым тартымды 

және қолжетімді болды, бұл кәсіпорындарға өндірісті жаңғыртуға мүмкіндік 

берді. Бұл шаралар шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға және бәсекеге 

қабілетті тауарлар жасауға мүмкіндік берді. 

Саланы дамытудың негізгі бағыттары тоқыма, тігін, былғары және аяқ 

киім өнеркәсібінде жергілікті шикізатты (мақта, жүн, былғары) қайта өңдеу 

жөніндегі өндірістерді жаңғырту және әртараптандыру үшін ынталандырулар 

жасаумен байланысты. 

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі " АҚ экономиканың басым 

секторларына, шағын және орта кәсіпкерлікке, қазақстандық 

кәсіпорындардың экспорттық қызметіне қаржылық қолдау көрсету арқылы 

қолдау көрсетеді. 

"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ инвестициялық жобалар мен экспорттық 

операцияларға кредит беру, ағымдағы қызметке кредит беру, аралық және 

мезонинді қаржыландыру, лизингтік мәмілелерді қаржыландыру, сондай-ақ 

кепілдіктер беру бойынша қызметтер көрсетеді. 

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ кредит беру, субсидиялау және 

кредиттерді кепілдендіру түрінде қолдау көрсетеді. 

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік" АҚ инновациялық 

гранттар, жобалық қаржыландыру, венчурлік қорлар арқылы қаржыландыру, 

технологиялық бизнес-ингибирлеу қызметтерін ұсыну, конструкторлық 

бюролар қызметтерін ұсыну, технологиялар трансфертінің халықаралық 

орталықтарының қызметтерін ұсыну сияқты қолдау құралдарын ұсынды. 

"Kazakh Export" экспорттық-кредиттік сақтандыру корпорациясы " АҚ 

өңдеуші өнеркәсіптің қазақстандық өнімінің сыртқы нарықтарға шығуын 

қолдау бойынша қаржылық тетіктерді жасайтын экспорттық-кредиттік 



агенттік қызметін жүзеге асырады. Ұйымның негізгі қызметі өңдеуші 

өнеркәсіп кәсіпорындарына сыртқы сауда операциялары кезінде төлем 

жасамау тәуекелінен сақтандыруды қорғау болып табылады және экспорттық 

мәмілелердің қауіпсіздігіне кепілдік береді. 

"QazIndustry" қазақстандық индустрия және экспорт орталығы "АҚ 

индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау 

көрсету Қағидалары және"Өнімділік 2020" бағдарламасы шеңберінде 

мемлекеттік қолдау шараларын көрсетеді. Бағдарламаның негізгі құралдары 

"индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеуге 

және/немесе сараптауға арналған шығындарды өтеу", "кәсіпорынның 

құзыретін арттыруға арналған шығындарды өтеу", "технологиялық 

процестерді жетілдіруге арналған шығындарды өтеу", "өндірісті 

ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға арналған шығындарды өтеу"болып 

табылады. 

"Қазақстанның сыртқы сауда палатасы "ЖШС" Экспортер-2020 " 

экспортты дамыту және жылжыту бағдарламасы аясында қазақстандық өнім 

өнімін экспортқа шығаруға жәрдем көрсетеді. 

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру 

мақсатында 2018 жылғы 5 қазандағы" қарапайым заттар экономикасын " 

дамыту шеңберінде қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін Үкімет 

қаулысы қабылданды. Несиенің мақсатты мақсаты бизнес үшін 6 пайыздық 

ставкамен айналым қаражатын инвестициялау және толықтыру болып 

табылады. 

Сондай-ақ, 2019-2021 жылдарға арналған жеңіл өнеркәсіпті дамыту 

бойынша жол картасы әзірленді, оны Үкімет мақұлдады. Жол картасы 

кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ету, тауарлардың заңсыз 

айналымына қарсы күрес, қазақстандық қамту үлесін арттыру, экономикалық 

ынталандыру шаралары, сондай-ақ жүйелі қолдау шаралары жөніндегі 52 іс-

шараны көздейді. 

"Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағы Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2005 жылғы 6 шілдедегі № 1605 Жарлығымен құрылған, оның 

негізгі мақсаты тоқыма және тігін өнеркәсібін дамыту үшін жағдай жасау және 

қосылған құны жоғары бәсекеге қабілетті тауарларды өндіруге көшу үшін 

алғышарттар жасау болып табылады. Инвесторлар 2030 жылға дейінгі 

мерзімге корпоративтік табыс салығын, мүлік пен жер салығын, кеден 

баждарын төлеуден босатылады. 

Мемлекет сондай-ақ жеңіл өнеркәсіп компанияларын дамыту үшін 

әкімшілік кедергілерді алып тастау бойынша шаралар қабылдауда. Мәселен, 

шитті мақтаны мақта талшығына бастапқы қайта өңдеу қызметінің 

лицензияланатын түрлерінен алып тастау, сондай - ақ «мақта саласын дамыту 

туралы» Заңға өзгерістер енгізу жолымен шитті мақтаны бастапқы қайта 

өңдеуге жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға мақта өңдеу 

ұйымдары үшін тыйым салуды алып тастау көзделеді.  

Жаңа қатысушы құрылымдық кедергілерді еңсеріп, саланың ескі 

кәсіпорындарына қарсы іс-қимыл жасау соққысына ұшырауы тиіс. 



Кедергілерді жеңу шығындары, әдетте, жаңа бизнестің инвестициялық 

базасына енгізілетін алдын ала инвестициялар мен бастапқы шығындардан 

тұрады. Қатысушылардың қарсы әрекет ету тәуекелін қарсы әрекет ету 

ықтималдығына көбейтілген қарсы әрекет етудің қолайсыз салдарларының 

шамасына тең кіру шығасылары ретінде қарастыруға болады. 

 

Жобаларды іске асыру шеңберіндегі саланың перспективалары 

(нарық көлемі, жоспарланған жобалар, болашақта сұраныстың 

негіздемесі) 

Жеңіл өнеркәсіптің жай-күйін талдау оның дамуында кейбір оң үрдістер 

болған кезде оның қызметінің нәтижелеріне әсер ететін барлық сегменттер 

үшін ортақ проблемалар қалып отыр, бірақ болашақта неғұрлым өткір көрініс 

табады және саланың экономикалық өсуі мен қаржылық тұрақтылығына теріс 

әсер етуі мүмкін. 

Осындай проблемалардың бірі саланы дамытудың құрылымдық 

шектеулерін алып тастауға және ішкі және сыртқы нарықтарда талап етілетін 

өнім түрлерін өндіруге шығуға мүмкіндік беретін инновациялық және 

инвестициялық жобаларды жаңғырту және енгізу үшін қажетті 

инвестициялардың болмауына байланысты саланың әлемдік деңгейден 

техникалық - технологиялық артта қалуының жалғасып келе жатқан күшеюі 

болып табылады. 

Жаңа технологиялар ағынының Қазіргі төмен деңгейі өнім 

ассортиментінің кеңеюіне және оның сапасына, қазіргі заманғы 

технологияларды, оның ішінде нано технологияларды пайдалана отырып, оған 

жаңа функционалдық және тұтынушылық қасиеттер беруге мүмкіндік беруге 

кері әсер етуі мүмкін. Бұл жағдайда сала шетелдік фирмалармен (әсіресе 

Қазақстан ВТО кіргеннен кейін) одан әрі бәсекелесе алмайды, бұл отандық 

кәсіпорындардың өз позициялары мен ел ішіндегі нарық сегменттерін 

жоғалтуына, сондай-ақ отандық тауарларды БЭК елдерінің нарықтарына және 

шетелдік нарықтарға жылжытудағы проблемаларға әкелуі мүмкін. 

Саланың болашақта өрлеуінің және жеңіл өнеркәсіптің бәсекеге қабілетті 

өнімі өндірісінің өсуінің әлеуетті проблемасы жұмысшы кадрларды кәсіби 

және біліктілік даярлаудағы нашарлау жағдайы, еңбек беделінің төмендігі 

және төмен жалақы болып табылады, бұл жыл сайын, негізінен, жас және 

перспективалы қызметкерлер санының қысқаруына алып келеді. 

Ақпараттық – коммуникациялық ағындардың төмен болуына байланысты 

Қазақстанның негізгі нарықтардан-өнімді тұтынушылардан географиялық 

алшақтығы, бұл дайын бұйымдарды дайындау саласында, әсіресе "жылдам 

сән" сегментінде аса маңызды болып табылады, жетекші шетелдік 

компаниялар мен брендтер үшін (оларды негізгі нарықтарда өнімді одан әрі 

өткізу мақсатында) өндірістер мен тапсырыстарды орналастыру 

тартымдылығын төмендетуге ықпал етеді. 

Бұдан басқа, әлемдік қаржы дағдарысының ауырлататын әсеріне 

байланысты проблемалар болуы мүмкін. Соңғы жылдары оң нәтижелерге қол 

жеткізген кәсіпорындар да жақын арада өндіріс көлемін қысқартуға және 



мынадай жағдайларға байланысты ұзақ мерзімді салымдардан бас тартуға 

мәжбүр болады: банк кредиттерін тартудағы қиындықтар, сұраныстың 

төмендеуі, нарықтың ашықтығы жағдайында тауарлардың ресми импорты 

көлемінің ұлғаюы және т. б. 

Сегменттер бойынша жеңіл өнеркәсіптің ірі кәсіпорындарының 

қызметін талдау 

Тоқыма өнеркәсібі 

Тоқыма өнеркәсібі иіру, тоқыма және өңдеу өндірісіне бөлінеді. 

Тоқыма өнеркәсібінде 7 ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді. Мақта 

өсіру дәстүрлі түрде Оңтүстік Қазақстан облысында жүзеге асырылады, онда 

шитті мақтаны қайта өңдеу жөніндегі негізгі кәсіпорындар орналасқан. 

Тоқыма өнеркәсібінің ең ірі кәсіпорындары корпорация "Textiles.kz" 

("Ютекс" АҚ/ "Меланж" АҚ) және "South Textiline.kz" жылына 18,8 мың тонна 

мақта талшығын өңдейді. Бұл ретте табиғи тоқыма талшықтарының арасында 

мақта талшығы елдегі өндіріс көлемі бойынша ең үлкен топты құрайды. 

Бұл компанияларда Швейцарияның, Германияның, Италияның (Rieter, 

Benninger, LTG Air Engineering, Domier, Thies Monforts, Savio) белгілі 

фирмаларының 100% ш/м иірімжіптен, жергілікті шикізаттан жасалған қатты 

және дайын ш/м маталардан тұратын бәсекеге қабілетті өнім шығаратын жаңа 

жабдықтары пайдаланылады. 

Өнім экспорты Ресей, Украина, Беларусь, Литва, Польша, Португалия, 

Түркия, Германия, Бельгия және Италияға жүзеге асырылады. 

"Меланж" АҚ, "Ютекс" АҚ, "South Textiline KZ" ЖШС, "Oxi 

Textile"ЖШС тігін жіптерінен басқа мақта-мата иірімжіптерін өндірумен 4 ірі 

кәсіпорын айналысады.  

 

2-кесте-Тігін жіптерінен басқа, мақта-мата иірімжіп өндірісімен, 

тонна 
Кәсіпорын қуаты жүктеу, % 2019 жылы 

өндіріс 

ішкі 

өндіріс 

Барлығы: 33 783,0 15,2 4 434,7 5 418,5 

Меланж " АҚ» 5 400 0 0  

АҚ "Ютекс» 14 200 0 0  

SOUTH TEXTILINE KZ " 

ЖШС» 
8 000 80 2 889  

Oxi Textile " ЖШС» 6 183 25 131,6  

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Жаңа қуаттарды іске қосуды ескере отырып ("Ютекс-KZ" АҚ) және 

отандық кәсіпорындар жұмыс істеп тұрған қуаттарды толық жүктеу және 100 

мың тоннаға жуық шитті мақтаны ықтимал өңдеу кезінде Қазақстанның осы 

өнім түріне деген қажеттілігі толық қанағаттандырылатын болады. 

Мақта-мата маталарын өндіруді Оңтүстік Қазақстан облысының 2 ірі 

кәсіпорны ("Меланж" АҚ және "SOUTH TEXTILINE KZ" ЖШС) жүзеге 

асырады, олар маталардың кең ассортиментін: сатин, миткаль, қатал, джинсы 

және т. б. шығарады. 



2019 жылы маталар Ресейге, Қытайға, Түркияға, Польша мен Италияға 

экспортталды. 

 

3 кесте- Мақта-мата маталарын өндіру, мың шаршы метр 
Кәсіпорын қуаты жүктеу, % 2019 жылы 

өндіріс 

ішкі өндіріс 

Барлығы 25 144 44,5 16 900 36 624,2 

Меланж " АҚ» 6 144 0 0  

SOUTH TEXTILINE KZ " 

ЖШС» 
19 000 89 16 900  

"КАЗРОСПОЛИМЕР" ЖШС"  44,5 16 900 36 624,2 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Ең ірілері: "Мурагер LTD" ЖШС, "Силуэт – Т" ЖШС, "Ботагоз" ЖШС, 

«Аист» ЖШС, "Большевичка" ӨК. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу 40% құрайды. 

2019 жылы 3 168-мың дана өнім өндірілді, ішкі тұтыну – 4271 мың дана. 

Тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарының төмен жүктемесі шикізат және 

оны сатып алу үшін айналым қаражатының тапшылығымен байланысты. 

Тоқыма кіші саланың жай-күйін талдау оның дамуында кейбір оң 

үрдістер болған кезде оның экономикалық өсуі мен қаржылық тұрақтылығына 

теріс әсер ететін проблемалар қалып отырғанын көрсетеді. Мақта саласының 

проблемаларына: 

 шикізаттың жетіспеушілігі және сапасы төмен; 

 мақта өндірісінің төмен экономикалық тиімділігі; 

 ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің ұсақ тауарлығы; 

 ғылыми негізделген ауыспалы егісті қолданбау; 

 жердің қолайсыз мелиоративтік жағдайы; 

 тік дренаж ұңғымаларының және барлық суару жүйесінің жарамсыз 

жағдайы; 

 барлық машина-трактор паркінің қатты тозуы және мақта 

шаруашылығын механикаландырудың төмен деңгейі; 

 мақта өңдеу ұйымы қызметінің шектеулеріне және шитті мақтаны 

бастапқы өңдеуді лицензиялауға байланысты мақта саласынан 

инвестициялардың кетуі; 

 мақта талшығының резервтік қорының болмауы. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда жүн жіптері мен маталар өндірісі іс жүзінде 

жоғалды. Егер 2000-шы жылдардың басында аталған өнім түрін өндірумен 7 

кәсіпорын ("Қарғалы" ААҚ, "Қостанай иіру-трикотаж фабрикасы" ЖШС, 

«Асутор» ЖШС, "арқар Вул "БК" ЖШС) айналысты, ал 2017 жылы өлшеп-

оралмаған жүн кардошескен иірілген жіп өндірумен 1 кәсіпорын ("Қостанай 

иіру-трикотаж фабрикасы"ЖШС) айналысады. Ол 60 тонна жүн иірімжіп 

шығарды. Маталарды шығару мүлдем жүзеге асырылған жоқ. 



Киіз және фетр өндірумен 13 кәсіпорын айналысады. Ең ірілері: "Роза" 

ЖШС, "Войлоочная фабрика" ЖШС, "Аяз"ЖШС. Кәсіпорындар негізінен қой 

шаруашылығы дамыған облыстарда шоғырланған. 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу 45% құрайды. 

2019 жылы кәсіпорындардың қолда бар қуаты 2088,6 млн.теңгеге 939,9 млн. 

теңгеге өнім өндірілді. Ішкі тұтыну-1 067,3 млн. теңге. 

Жүн өңдеу бойынша негізгі проблемаларға: 

 шикізаттың жетіспеушілігі және сапасы төмен; 

 төмен қуат жүктеу; 

 биязы жүнді қойлардың жүнін өндіруге байланысты шығындарды 

ішінара өтеуге бюджеттік субсидияларды қайта сатып алушылардың заңсыз 

пайдалануы; 

 кредиттерді кепілдікпен қамтамасыз ету бөлігінде қолданыстағы 

қаржылық бағдарламалардың жеткіліксіз икемді шарттары. 

Тігін өнеркәсібі 

Тігін өнеркәсібіне арнайы киім, сыртқы киім, іш киім, киімнің өзге де 

түрлері мен аксессуарлар, Үлбір бұйымдары, трикотаж бұйымдарын, сондай-

ақ шұлық-ұйық бұйымдарын тігу кіреді. 

Тігін өнеркәсібінде 27 кәсіпорын жұмыс істейді. Тігін кәсіпорындары 

республиканың барлық өңірлерінде орналасқан. Ең ірілері: "Сәуле "тігін 

фабрикасы" ЖШС корпорациясы (Шымкент қ.); "Диана-Плюс" ЖШС (Орал 

қ.), "Қазақстан Тексти-лайн" ЖШС (Алматы қ.), "Қаз-СПО-Н" ЖШС, "Ерке-

Нұр" ЖШС (Алматы қ.). 

Өнім экспорты келесі елдерге жүзеге асырылады: Ресей, Украина, 

Беларусь, Литва, Өзбекстан, Польша, Португалия, Түркия, Германия, Бельгия 

және Италия. 

Машинамен немесе қолмен тоқылған сыртқы трикотаж киімдерін 

(пальто, костюмдер, спорттық костюмдер, блэйзерлер) өндірумен 100 астам 

кәсіпорын айналысады, олардың ішінде ең танымалдары: "Жейде "трикотаж 

фабрикасы" ЖШС, "Алтэкс" ЖШС, "Қазақстан Тексти-Лайн "ПКФ" ЖШС, 

"КазСПО-N" ЖШС, "Талғар трикотаж комбинаты" ЖШС, "Рауан-1"ЖШС. 

Кәсіпорындар өнімді Швейцария, Франция және Ресейге экспорттайды. 

Кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу 38% құрайды. 2019 жылы 

кәсіпорындардың қолда бар қуаты 85,1 мың теңгеге 32 мың теңгеге өнім 

өндірілді. Ішкі тұтыну-2 315,9 мың теңге. 

Трикотаждан басқа (плащтар, ерлер және әйелдер костюмдері, шалбар, 

юбкалар) сырт киім өндірісімен 200 кәсіпорын айналысады, олардың ішінде 

ең ірілері: "Көкшетау тігін фабрикасы" ЖШС, "ТФ Ажар" ЖШС, "Диана-

плюс" ЖШС, "Ютария Ltd" ЖШС, "Большевичка" ӨК, "Жанарыс" ЖШС, 

"тігін фабрикасы "Сәуле"ЖШС. 

Кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу 40% құрайды. 2019 жылы 

кәсіпорындардың қолда бар қуаты 1 530 мың дана болған кезде 612,1 мың дана 

өнім өндірілді. 

Свитерлер, жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, жилет және ұқсас 

трикотаж, машинамен немесе қолмен тоқылған бұйымдар өндірісінде 16 



кәсіпорын жұмыс істейді, олардың ішінде ең ірілері: "Жейде "трикотаж 

фабрикасы" ЖШС, "Алтэкс" ЖШС, "КазСПО-N "ЖШС," Талғар трикотаж 

комбинаты "ЖШС,"Рауан-1" ЖШС. 

Кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу 40% құрайды. 2019 жылы 

кәсіпорындардың қолда бар қуаты 163,4 мың дана болған кезде 65,4 мың дана 

өнім өндірілді. 

Қалпақтар мен бас киімдер өндірісімен тек 2 кәсіпорын айналысады: 

"Медиатекс-Н бас киімдер фабрикасы" ЖШС және "Elegant "эксклюзивті 

қалпақтар салоны"ЖШС. 

 

4 кесте- Қалпақтар мен бас киімдер шығару, млн. теңге 
Кәсіпорын қуаты жүктеу, 

% 

2019 жылы 

өндіріс 

ішкі 

өндіріс 

Барлығы 413,7 57,5 232,0 513,2 

"Медиатекс-Н бас киім фабрикасы" 

ЖШС» 
167,7 65 109,0  

Elegant "эксклюзивті шляпалар 

салоны" ЖШС" 
246 50 123,0  

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Шұлық-шұлық бұйымдарын өндірумен 15 кәсіпорын айналысады, олар 

күш құрылымдары үшін де, қарапайым тұтынушылар үшін де шұлық-шұлық 

бұйымдарының кең ассортиментін шығарады. 

Кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу 40% құрайды. 2019 жылы 

кәсіпорындардың қолда бар қуаты 605,5 млн.теңгеге 242,2 млн. теңгеге өнім 

өндірілді. Ішкі тұтыну-1 786,4 млн. теңге. 

Қуаттардың төмен жүктелуі-шикізаттың жетіспеушілігінің салдары-

мақта иірімжіптері. 

Көрсетілген кәсіпорындар негізінен мемлекеттік қорғаныс тапсырысына 

және ұлттық холдингтер мен жүйе құраушы кәсіпорындарды сатып алуға 

бағдарланған 

Тігін өнеркәсібіндегі мәселелер: 

 негізгі қорлардың айтарлықтай тозуы және өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігінің төмен деңгейі; 

 төмен қуат жүктеу; 

 білікті кадрлық ресурстардың жетіспеушілігі; 

 тіркелген дайын өнімнің үлкен түсімі; 

 Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманың жетілдірілмеуі. 

Тері-аяқ киім саласы 

Былғары, былғарыдан және аяқ киімнен жасалған бұйымдар өндірісі 

тауарлық былғары, тондық-Үлбір бұйымдары мен аяқ киім өндірісін қамтиды. 

Былғары-аяқ киім саласының ең ірі кәсіпорындары: "Семей былғары-тері 

комбинаты" ЖШС, "Семей аяқ киім фабрикасы" ЖШС, "ТаразКожОбувь" 

ЖШС, "Рудный Былғары зауыты" ЖШС, "Петропавл былғары зауыты" ЖШС, 

"Жамал-ай"ақ. 



Кәсіпорын өнімдері экспортының негізгі бағыттары-Ресей, Қытай және 

Италия. 

Ірі қара және ұсақ мал терісінен былғары өндірумен 8 кәсіпорын 

айналысады. Теріні қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар төмен деңгейдегі 

қайта өңделген өнімдер шығарады: ВетБлю жартылай фабрикаты, краст, 

чепрак, алепрак және т. б. 

Қазақстанда халық тұтынатын тауарларды өндіру үшін аяқ киім терісі мен 

былғары шығарылмайды, 2019 жылы ішкі нарықта өнім сату жоқ. Былғары 

зауыттарының барлық өнімдері Италияға, Қытайға, Белоруссияға, 

Қырғызстанға экспортталады.  

 

5 кесте- ІҚМ және ҰҚМ терісінен тері өндіру, мың шаршы дцм 
Кәсіпорын қуаты жүктеу, % 2019 жылы 

өндіріс 

Барлығы 175 846,8 34,3 90 887,2 

"Энерго-Лимитед Петропавловск" ЖШС» 27 00 30 810 

"Алматы Былғары зауыты" ЖШС» 69 000 48 33 120 

ТаразКожОбувь " ЖШС» 33 237 41,5 13 693,5 

Ырыс-Бақыт " ЖШС» 12 960 25 3 240 

Петропавл былғары зауыты " ЖШС» 83970 37 31 050 

"Семей былғары-тері комбинаты" ЖШС» 121,5 0 0 

Turan-Skin " ЖШС» 12 960 43 5 598,7 

Қазэкспорткожа " ЖШС» 6 750 50 3 375 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Ресеймен экспорттық баж салығының айырмашылығы (ҚР бір тонна үшін 

200 еуро және РФ бір тонна үшін 500 еуро) Қазақстан арқылы кері экспортты 

өте тартымды етеді. Шикізат сапасы да проблемалық мәселе болып табылады. 

Былғарыдан жасалған аяқ киім өндірісімен күш құрылымдары мен 

ұйымдарға арналған арнайы жұмыс аяқ киімін өндіруге бағытталған 40 

кәсіпорын айналысады. 

Кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу шамамен 30% құрайды. 2019 жылы 

кәсіпорындардың қолда бар қуаты 2 482 мың жұп аяқ киім болған кезде 744,5 

мың жұп аяқ киім өндірілді. Ішкі тұтыну-4 399 мың жұп. 

Табаны бар және үсті резеңкеден немесе полимер материалдардан 

жасалған аяқ киім өндірісінде тек 1 кәсіпорын - "Арго"ЖШС белсенді жұмыс 

істейді. Кәсіпорынның қуаттылығын жүктеу 50% құрайды. 2019 жылы 

кәсіпорындардың қолда бар қуаты 1 866,2 мың жұп аяқ киім болғанда 933,1 

мың жұп аяқ киім өндірілді. Ішкі тұтыну-9 953,5 мың жұп. 

Былғары, үлбір және олардан жасалған бұйымдар өндірісіндегі 

мәселелер: 

 сапасы төмен және шикізатпен жеткіліксіз қамтамасыз етілуі; 

 төмен қуат жүктеу; 

 тері шикізатының экспортына баж салығының төмен деңгейі (Қазақстан 

- тонна үшін 200 евро, Ресей және Беларусь - тонна үшін 500 евро)); 



 фермерлерден қой терілерін көтерме сатып алу бойынша стихиялық 

қоймалардың заңсыз қызметі. 

Тігін және былғары-аяқ киім саласындағы өндірістің төмен деңгейін 

қалпына келтіру үшін арнайы аяқ киімді күштік стриктуралармен, ұлттық 

холдингтермен және жүйе құраушы кәсіпорындармен сатып алуда 100% 

қазақстандық қамтуды қамтамасыз ету есебінен кәсіпорындардың қолда бар 

қуаттарын жүктеуді жүзеге асыру қажет, ал кәсіпорындардың өздері 

шығарылатын өнімнің ассортиментін кеңейту және сапасын арттыру 

мәселесін пысықтауы қажет. 

Жүйелік мәселелер 

Жеңіл өнеркәсіп үшін жалпы проблемалар: 

 негізгі өндірістік қорлардың айтарлықтай моральдық және физикалық 

тозуы салдарынан өнеркәсіп салаларының техникалық және технологиялық 

артта қалуы; 

 инновациялық және инвестициялық қызметтің төмен деңгейі; 

 шикізат сапасының төмендігі; 

 бәсекеге қабілетті өнімнің төмен деңгейі; 

 импорттың жоғары үлес салмағы; 

 қосылған құны жоғары өнім экспортының төмен үлесі; 

 еңбек жағдайларының тартымсыздығынан білікті кадр ресурстарының 

жетіспеушілігі және сала қызметкерлерінің әлеуметтік мәселелерін нашар 

шешу. 
 

Жобаны іске асырудың мүмкіндігі мен орындылығын айқындау 

Масштабтау әсері 

Өндіріс көлемінің ұлғаюы, әдетте, өнімнің, кәсіпорынның немесе 

өндірістік кешеннің ерекшелігінен туындаған үнемдеу есебінен шығындардың 

төмендеуімен қатар жүреді. Сонымен қатар, өндіріс ауқымының өсу әсері оң 

және теріс болуы мүмкін, себебі шығындардың төмендеуі шексіз болмауы 

мүмкін. Өндіріс ауқымының ұлғаюымен басқаруға арналған шығындар 

ұлғаюда. Сондықтан әрбір сала кәсіпорынның оңтайлы мөлшеріне сәйкес 

келеді. Жеңіл өнеркәсіп жататын өнімдерді кең саралайтын шағын ауқымды 

салаларда ұсақ кәсіпорындар басым болуға тиіс. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде 1495 кәсіпорын өз қызметін жүзеге 

асырады, оның ішінде: 1414 шағын, 62 орта және 19 ірі кәсіпорын. 2019 жылы 

тоқыма бұйымдары өндірісінде 190 кәсіпорын жұмыс істеді, оның ішінде 144 

– негізгі қызмет түрімен. Киім өндірісінде кәсіпорындар саны 314 құрады, 

оның ішінде негізгі қызмет түрі – 226. Былғары және оған жататын өнімдер 

өндірісінде 32 кәсіпорын жұмыс істеді, оның ішінде 27 – негізгі қызмет түрі. 

Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының рентабельділік деңгейінің серпіні 

2019 жылы (4,1%) ең жоғары рентабельділік деңгейіне қол жеткізілген киім 

өндірісін қоспағанда, басым түрде теріс болып табылады. 

Пайда (шығындар) серпіні ұқсас үрдіске ие. 



Келтірілген параметрлер өндіріс шығындарының алынатын пайдадан 

асып кетуін көрсетеді, алайда 2017 жылдан бастап шығындардың мөлшері, 

атап айтқанда, тоқыма өндірісі мен киім өндірісінде қысқаратынын атап өту 

қажет. Тиісінше, кірістілік деңгейі артады, бірақ тоқыма бойынша 

көрсеткіштер теріс болып қалады. ҚР бизнес-тіркеліміне сәйкес тоқыма 

өндірісінде ірі кәсіпорындар саны басым. Ірі кәсіпорындарда өндірістің негізгі 

үлесі шоғырланғанын ескере отырып, масштабтың әсері саланың 

рентабельділік деңгейіне әсер етеді деп болжауға болады. Масштаб әсерінің 

теріс үрдісі жабдықтар мен технологиялардың қартаю факторымен және 

өсудің болмауы, ал кейде еңбек өнімділігінің төмендеуі күшейеді. Киім 

өндірісінде шаруашылық жүргізудің шағын нысандарының жұмыс істеуі, 

керісінше, салада рентабельділіктің шағын, бірақ оң мәндеріне қол жеткізуге 

мүмкіндік берді. 

Әлемдік жеңіл өнеркәсіп Жер халқының ұлғаюына, оның әл-ауқаты мен 

сатып алу қабілетінің артуына байланысты тұрақты экономикалық өсумен 

сипатталады. Тиісінше жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің әлемдік нарығы да 

серпінді дамуда. Соңғы он бес жылда тауар айналымы 2 еседен астам ұлғайды. 

ЕО елдерінде маталарды, киім мен аяқ киімді тұтыну 90,5 пайызға, АҚШ – та 

– 99,3 пайызға, Жапонияда-2 еседен астам өсті. Ресейдің жеңіл өнеркәсібінің 

үлесіне әлемдік тауар айналымының небәрі 1,9 пайызы келеді, ол әлі де 

әлемнің көптеген жетекші елдерінің өндірістік қуаттары бойынша асып түседі. 

Еуропалық тоқыма өнеркәсібі соңғы бес онжылдықта күрт құлдырауда. 

Тоқыма секторы үлкен өзгерістерге ұшырауда – киім өндіруден 

мамандандырылған нарықтарға және индустриялық тоқымаға көшу. Бұл 

туралы тоқыма және киім нарығын дамыту перспективалары жөніндегі 

технологиялық платформада мынадай басымдықтарды айқындай отырып 

жарияланды: А) кең тұтыну тауарларын, талшықтарды, жіптерді және 

маталарды өндіруден икемді жоғары технологиялық процестерді қолдана 

отырып, арнайы бұйымдарды өндіруге көшу; Б) индустрияның көптеген 

салалары үшін бастапқы шикізат ретінде тоқыма орнату және тарату; В) 

жаппай өндіріс дәуірінің аяқталуы және жаппай жаңа парадигмаға көшу 

зияткерлік өндірісті, логистика мен бөлуді даралау. Алайда, жаһанданудың 

күшті әсеріне қарамастан, тоқыма өнеркәсібі Еуропа экономикасының 

маңызды секторларының бірі болып қалуда. Еуростаттың (2019) деректері 

бойынша Еуропаның тоқыма саласында 230 мыңнан астам кәсіпорындарда 

жұмыс істейтін 2,5 млн.жуық адам жұмыс істейді. Еуропалық тоқыма 

өнеркәсібі үшін негізгі проблемалардың бірі жалақының неғұрлым жоғары 

деңгейіне және денсаулыққа, қауіпсіздікке және қоршаған ортаға қатысты 

неғұрлым жоғары стандарттарға байланысты ЕО тыс бәсекелестермен 

салыстырғанда шығындардың жоғары құрылымы болып табылады.  

Даралау өнім 

Саланың кез келген компаниясының бизнесті жүргізуінің маңызды сәті 

оның нарықтың елеулі үлесін ұстап тұруға немесе жаулап алуға, сондай-ақ 

компанияның белсенді дамуына және өз өнімдерін ішкі және сыртқы 



нарықтарға шығаруға мүмкіндік беретін күшті сауда маркасының (брендтің) 

болуы болып табылады. 

Өнімді жекелендіру маңызды зерттеулер мен әзірлемелерді, сондай-ақ 

тұрақты өткізуді талап етеді. Сонымен қатар, сатып алушылар бірегей нәрсе 

ретінде өз сүйкімді өнімге беруі керек. 

Көптеген ұлттық нарықтарда халықаралық брендтердің үстемдігіне 

қарамастан, көптеген ішкі (жергілікті) брендтер айтарлықтай үлкен әсер етеді 

және уақыт өте келе жалпыұлттық және тіпті әлемдік деңгейге шығады. 

Соңғы уақытта бренд өндірістік қуаттармен салыстырғанда компанияның 

құны бойынша ең қымбат активтердің бірі болып отыр. Мұндай жағдайда 

бренд құнына қосылу және жұтылу бойынша операциялар кезінде, сондай-ақ 

компания акцияларын қор нарықтарында жария орналастыру немесе 

инвестицияларды тарту мақсатында бағалы қағаздардың басқа түрлерін 

орналастыру кезінде аса назар аударылады. 

Ең ықпалды брендтердің рейтингтері әртүрлі елдерде және әртүрлі 

ұйымдарда үнемі жасалады. Осылайша, Brand Finance британдық трансұлттық 

консалтингтік компаниясы аудит және брендтер құнын бағалау саласында 

маманданған. Brand Finance нұсқасы бойынша ұлттық брендтердің рейтингі 

әсер ету күші және олардың "сауда маркасының" құндылығы бойынша 

сараланған әлемнің 100 елі болып табылады. Ең күшті брендтердің қатарына 

қарастырылатын елдер кірген жоқ. 

Брендтер құндылығының рейтингтерін Millward Brown Optimor зерттеу 

компаниясы шығарады. 

2017 жылдан бастап ӨДМ Consulting украин агенттігі ұлттық брендтерді 

бағалаудың толық ауқымды жобасын іске қосты, бұл осындай бағалауға әсер 

ететін факторлардың барынша көп санын ескере отырып, әлемнің кез келген 

елінде брендтің құнын есептік бағалауды жүргізуге мүмкіндік береді. 

Рейтингке тек мақсатты елдерде немесе жергілікті тауарлар үшін құрылған 

брендтер ғана енді, олар болашақта ел ішінде немесе әлемдік нарықтарда 

қаншалықты белгілі болғанына қарамастан. Бұл ретте брендтің шығу тегінің 

жергілікті нарыққа географиялық тиістілігі оны рейтингке енгізудің басты 

өлшемі болып табылады. 

Осы агенттік әзірлеген рейтингтер ұлттық брендтердің рейтингі болып 

табылады және ең танымал отандық брендтердің әрқайсысының нақты құны 

туралы түсінік береді. Бренд құны өндірістік қуаттарды, компания 

инфрақұрылымын, патенттерді, өнертабыстарды және басқа да материалдық 

немесе зияткерлік құндылықтарды есепке алмағанда ғана сауда маркасының 

(атының) құнын қамтиды. 

Қазақстан Республикасы. ӨДМ Consulting агенттігі" ҚазБренд 2019" 

рейтингін әзірледі, ол қазақстандық брендтердің рейтингтер тарихында 

бірінші болып және ұлттық брендтердің рейтингтер сериясынан бірінші болып 

табылады. "ҚазБренд 2019" рейтингісінің басты міндеті ең қымбат 

қазақстандық брендтерді, сондай-ақ олардың нақты ағымдағы құнын, әрбір 

компанияның нарықтағы позициясын, компаниялардың да, олардың 



брендтерінің даму перспективаларын анықтау болды. ТОП 50 брендтердің 

тізімінде Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі салаларында жасалған брендтер жоқ. 

Брендтің құндық бағасы-Қазақстан үшін жеткілікті жаңа басқару құралы. 

Отандық нарықта компанияның маңызды активі ретінде брендке деген 

көзқарас ғана пайда болады. Қазақстандық жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары 

негізінен ішкі нарыққа бағдарланған, онда бірнеше сауда маркалары бар, 

мысалы, "Тентек" балалар аяқ киімі ТМ ("Serif" ЖШС), "Legere" төсек-орын 

жабдықтары ТМ ("Диана-Плюс"ЖШС). 

Соңғы уақытта Қазақстанда шығарылған жоғары сапалы, экологиялық 

таза, ыңғайлы, заманауи талаптарға жауап беретін өнімді сипаттайтын Wear 

comfortable ("жайлы кигіз") қолшатыр бренді әзірленді. 

Өз өнімдерін нарықта жылжыту бойынша тиімді стратегияға ие компания 

деп "Қазақстан Тексти Лайн" ПКФ ЖШС атауға болады. Бренд құнын басқару 

компанияның құнын басқару тұжырымдамасының негіздерінің бірі болып 

табылады және, сайып келгенде, нарықтық артықшылықтарды алуға 

бағытталған. 

2018 жылы Компания Adidas компаниясы үшін спорттық киім дайындау 

бойынша алғашқы тапсырысты орындады. Кеден одағын құру" Қазақстан 

Тексти Лайн "ПКФ ЖШС отандық нарықта танымал және ресейлік нарыққа 

белсенді түрде шығатын" MIMIORIKI " балалар киімінің бірінші ұлттық 

брендін нарыққа шығаруға итермеледі. "MIMIORIKI" жергілікті нарықтың 

қажеттіліктерін, әдеттерін және ерекшеліктерін ескере отырып, Еуропалық 

сапа өнімін ұсынады. "Mimioriki" балалар киімі тозуға төзімділігі мен беріктігі 

жоғары. Өндіріс кезінде табиғи талшықтардан жасалған жоғары 

технологиялық материалдар қолданылады. Барлық материалдар 

гипоаллергенді тест-бақылаудан өтеді. Бүгінгі таңда бұл Қазақстандағы тігін 

өндірісінің толық циклі бар жалғыз тігін компаниясы. Брендтің екі жылы 

ішінде 15 дүкеннен тұратын желі құрылды, оның үшеуі жеке, ал 12 франшиза 

бойынша жұмыс істейді. 

"SMD" - "жол картасы - 2020" бағдарламасы аясында "Семирамида"тігін 

фирмасы" ЖШС компаниясы әзірлеген әйелдердің сыртқы киімінің алғашқы 

ұлттық бренді. Бұйымдар сапалы экологиялық таза жүн матадан жасалады. 

"Сукно "(Минск)," Чекстил " (Украина), Италия мен Кореяның жүн маталарын 

өндірушілер серіктестер болып табылады. 

Ladylike брендімен" СЭШ EleGant " ЖШС бас киімдер топтамасын 

ұсынады. Қазақстан нарығында фирма 10 жыл жұмыс істейді және жоғары 

технологиялық және зияткерлік әлеуетке ие. 

2017 жылы қазақстандық кәсіпорын "КазСПО-N" ЖШС жаңа бағытты 

игерді - "Zibroo" брендімен тау шаңғысы және балалар киімі 

("Премиум"класты тау шаңғысы киімі) өндірісі. 

Осылайша, қазақстандық нарықта әзірге ірі ойыншылар жоқ және 

отандық нарық әзірге жаңа ойыншылар мен брендтердің пайда болуы үшін 

еркін болып қалып отыр. 

Жаһандық (әлемдік) брендтер. Өнеркәсіптің қазіргі заманғы нарықтық 

жағдайлардағы негізгі мақсаттары: қосылған құны жоғары сапалы өнім өндіру 



және әлемдік нарықтардағы қолайлы бағалар бойынша соңғы үрдістерді 

көрсететін жоғары сапалы және стильді тауарларды ұсыну, өз брендтерін құру 

болып табылады. 

Сауда маркалары әсіресе белгілі киім мен аяқ киім тігу жөніндегі әлемдік 

корпорациялар мен бренд кәсіпорындары дайын өнімді өндіру мен сатуды 

бүкіл әлем бойынша таратады. Оларға әлемге әйгілі "Дольче Габана", 

"Гермес", "Армани", "Кристиан Диор", "Версаче" модельдік киімдерінің 

элиталық кәсіпорындары да, сондай - ақ неғұрлым демократиялық брендтер-

спорттық киім мен аяқ киім ("Адидас", "Пума", "Найк" және т.б.) жатады. 

Жоғары және жылдам сән сегментінде (fast-fashion) жетекші киім 

өндірушілер Италия, Испания болып табылады және соңғы уақытта осы 

нарыққа Түркия шығады. Осы елдердің ерекше артықшылығы тоқыма 

бұйымдарын тұтынудың негізгі нарықтарының біріне жақындығы ғана емес, 

сонымен қатар инновациялар мен сәтті дизайн орталықтарының болуы болып 

табылады. 

Испания туралы айтатын болсақ, Сарапшылар жергілікті нарыққа 

бейімделудің және жаһандық кеңеюдің шебер комбинациясы болып 

табылатын Mango және Zara сияқты сән брендтерінің қызметіне оң баға береді. 

Испандық брендтер жыл сайын әлемде танымал және табысқа ие болғанына 

қарамастан, олардың екеуі ғана 2019 жылғы үздік әлемдік брендтердің 

қатарына кірді. Interbrand консалтингтік компаниясы жасаған "Best global 

Brands 2019" жыл сайынғы рейтингіне Zara (37-ші орын) сауда белгісі кірді. 

Ең ірі брендтер Түркия аумағында тоқыма бұйымдарын тігуге өз 

тапсырыстарын орналастырады. Түркия бұл мағынада басқа Азия елдерінен 

әлдеқайда артық. Біріншіден, Еуропаға стратегиялық жақындығы, екіншіден, 

салыстырмалы түрде арзан жұмыс күші (еуропалық өндірушілермен 

салыстырғанда) және үшіншіден, Еуропалық Одақ елдері мен Түркия 

арасында кедендік баждардың болмауы. 

Танымал әлемдік брендтердің киімдерін патенттер иелерінің лицензиясы 

бойынша түрік фабрикалары шығарады. Бұл бренд өнімдері бүкіл әлемде 

сатылады. Сонымен қатар, көптеген түрік тігін өнеркәсібі кәсіпорындары өз 

брендтерін жасап, өз патенттерін алды. Бұл ретте олар франчайзинг пен 

шетелдік филиалдардың көмегімен тиімді дистрибьюторлық саясат арқасында 

әлемдік нарықтарға ашық болды. Кейбір танымал әлемдік брендтер 

болғанымен, басқалары дамушы нарықтарда жақсы беделге ие болды. 

Азия-Тынық мұхиты аймағындағы компанияларға келетін болсақ, олар 

қазіргі уақытта құндылықтарды қайта бағалау кезеңін бастан кешіруде, 

өйткені дағдарыстан кейін азиялық сатып алушы Interbrand сарапшыларының 

пікірінше, "ақылды, үнемді және талапшыл"болды. 

Бастапқы капитал салымдарының көлемі 

Бастапқы кезеңде ақша ағындарын болжауға болмайтын инвестициялық 

қаржыландырудың жалғыз және негізгі көзі Венчурлік капитал болып 

табылады. Әрбір инвестор осы кезеңде компанияның кем дегенде осы 

кәсіпорынның тәуекел деңгейіне барабар табыс табуы және табыс беруі үшін 

қажетті қаражат көлемін бағалайды. 



Бастапқы капитал салымдарына қажетті қаражат сомасын анықтауға әсер 

ететін негізгі факторларға мыналар жатады: 

 Жобаны іске асырудың бастапқы сатыларының инвестициялары үшін 

қажетті қаражат көлемін анықтайтын Бизнес-жоспар; 

 Жобаны іске асыру үшін барлық артықшылықтары мен кемшіліктерін 

(due diligence) мұқият зерттеу процесі; 

 Қазіргі экономикалық, саяси, әлеуметтік, технологиялық және басқа да 

жағдайлардың барлық аспектілерін ескере отырып, жаңа тауар (қызмет) үшін 

әлеуетті нарықты бағалау, сондай-ақ оларды одан әрі дамыту 

перспективалары; 

 Жобаның толық қуатына шығу сәтіне дейін инвестициялау кезеңін 

бағалау; 

 Инвестордың күтуі, сондай-ақ жобаның рентабельділігінің ең төменгі 

деңгейін анықтау. 

Бизнес-жоспар құжат болып табылады, ол объективті сипаттамасын 

болжамды жобаны қадам-қадам бойынша беріледі нақты көрінісі жолдарын 

мақсатқа жету және бағалау нақты шығындар қажет жүзеге асыру үшін 

жобаны іске асыру. 

Қалған факторлар инвесторға жобаны іске асыру және пайда алу 

жөніндегі одан әрі қызметті жүзеге асыру процесінде туындауы мүмкін 

тәуекелдерге өзінің субъективті бағасын беруге мүмкіндік береді. Осыған 

байланысты сенімділік деңгейін арттыру үшін инвестор мемлекет тарапынан 

қосымша кепілдіктер мен қолдауды қажет етеді. 

Қазақстанда өңдеуші өнеркәсіп жобаларына инвестиция салатын 

инвесторларға мемлекет тарапынан көмек көрсету үшін бірқатар мемлекеттік 

және салалық бағдарламалар қабылданды. Жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін 

негізгі құжаттар ҚР Үдемелі индустриялық-инновациялық дамуының 2016-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (ҮИИДМБ) және ҚР 

жеңіл өнеркәсібін дамыту жөніндегі 2016-2019 жылдарға арналған салалық 

бағдарламасы болып табылады. 

Индустрияландыру картасы әзірленді, оған ҚР экономикасының өңдеуші 

секторын құру бойынша 707 жоба кірді, оның ішінде өңірлік маңызы бар жеңіл 

өнеркәсіптің 13 жобасы. Бастапқы инвестициялардың жалпы көлемі 30,7 млрд. 

теңге. Инвестициялар жүн, мақта өңдеу және дайын өнім шығару бойынша 

өндірістер құруға арналған. 

Индустрияландыру картасына енген жобаларға қатысты Қазақстанның 

Даму Банкі, Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттіктер, экспортты 

жылжыту жөніндегі және т.б. сияқты даму институттары арқылы мемлекеттік 

қолдау шаралары жүзеге асырылуда. 
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жылдығ

ы 

Түркіст

ан 

облысы

ның 

әкімі 

Дайын тоқыма 

бұйымдарын 

өндіру 

бойынша 

өндірісті 

ұйымдастыру 

Шым

кент-

Каше

мир 

"ЖШ

С" 

Түркі

стан 

облыс

ы 40 272 560 

 2017 

жылдың 

2-ші 

жарты 

жылдығ

ы 

Түркіст

ан 

облысы

ның 

әкімі 

Тігін 

бұйымдарын 

шығаратын 

тігін 

фабрикасы 

Имаж

анов 

Нұрж

ан " 

ЖК" 

Түркі

стан 

облыс

ы 
20 40 52 

14 

432 

дана 

2018 

жылдың 

2-ші 

жарты 

жылдығ

ы 

Түркіст

ан 

облысы

ның 

әкімі 

Конвейерлік 

ағыны бар тігін 

фабрикасын 

және 

қолданбалы 

материалдарды 

өндіру цехын 

салу 

"ПК" 

АГФ 

групп 

" 

ЖШС

» 

Түркі

стан 

облыс

ы 
120 300 251 

15000

0 

дана 

2018 

жылдың 

2-ші 

жарты 

жылдығ

ы 



Түркіст

ан 

облысы

ның 

әкімі 

Медициналық 

мақта өндірісін 

ұйымдастыру 

ЖШС 

"Атам

екен 

МК» 

Түркі

стан 

облыс

ы 
20 18 55 

мед.м

ақта -

300 

ТН 

2018 

жылдың 

2-ші 

жарты 

жылдығ

ы 

Түркіст

ан 

облысы

ның 

әкімі 

"Оңтүстік" 

СЭЗ 

аумағындағы 

тоқыма 

өндірісі" 

"ЮТЕ

КС 

KZ" 

АҚ" 

Түркі

стан 

облыс

ы 150 650 14 837 

Иірім

жіп-

жылы

на 10 

440 

тонна

. 

2019 

жыл 

Дереккөзі: Қазақстанның индустрияландыру картасы 

 

Бұдан басқа, Қазақстанның жеңіл өнеркәсібіне шетелдік инвестициялар 

да салынады. Қазақстанның жеңіл өнеркәсібіне инвестициялардың жиынтық 

жалпы ағыны 2017 жылдан бастап 30,6 млн. АҚШ. Инвестициялардың ең көп 

көлемі 2000-шы жылдардың басынан бастап, Қазақстанда экономиканың 

өңдеуші секторларына инвестициялар салатын инвесторларды мемлекеттік 

қолдау шаралары қабылданған болатын. 

Бастапқы капитал салымдарының құрылымына негізгі капиталға 

инвестициялар кіреді: өндірісті орналастыру үшін үй-жай салу немесе сатып 

алу, Жабдықтар мен технологияларды сатып алу және орнату, ал айналым 

капиталы: шикізат сатып алуға, жұмысшылардың еңбегіне ақы төлеуге, 

салықтарды төлеуге және өзге де шығыстарға бағытталған. 

Өндірістің бәсеңдеуіне немесе тоқтап қалуына әкелетін қазақстандық 

кәсіпорындардың негізгі проблемасы айналым ресурстарының 

жетіспеушілігінен тұрады. Әдетте, негізгі капиталға инвестициялар қаржы 

ұйымдарынан алынатын кредиттік ресурстар есебінен жүзеге асырылады. 

Сатып алынатын негізгі қорлар кепіл ретінде әрекет етеді. 

Кеден одағында әзірге инвестицияларды қолдаудың және бірлескен 

жобаларды іске асырудың бірыңғай тетігі құрылмаған, бірақ КО мүше-

елдердің әрқайсысы жеңіл өнеркәсіпті дамытудың маңызды міндетін қояды. 

Қазіргі уақытта жаһандық әлемде дамушы әлем елдеріне 

инвестициялардың ағу үрдісі байқалады. Тоқыма өнеркәсібі мен киім өндірісін 

дамыту үшін жұмыс күшінің арзандығы және шикізат нарықтарының 

жақындығы дамыған елдерден өз өндірістерін осы өңірлерге жылжытуға 

инвесторларды тартады. Мұнда бастапқы капитал салымдарының көлемі 

айтарлықтай төмен. Сонымен қатар, мұндай салымдарға арналған 

тәуекелдердің мөлшері әлдеқайда жоғары, өйткені көптеген елдерде 

инвестициялар үшін заңнамалық негіз жеткілікті реттелмеген. Кері тепе-

теңдікті байқауға болады: болжанатын капитал салымдарының мөлшері 

неғұрлым төмен болса, тәуекелдер соғұрлым жоғары болады: құқықтық 

нормалар мен кепілдіктердің болмауы, сыбайлас жемқорлық, мемлекет 

тарапынан қолдаудың ең төменгі деңгейі және т. б. 



Соңғы екі онжылдықта Қытайда, Пәкістанда, Үндістанда, Түркияда және 

басқа да елдерде жылдық айналымы 500 млн. Ең заманауи жабдықтармен 

жабдықталған және мыңдаған әрлеу нұсқалары бар жүздеген маталардың 

түрлерін шығаратын мыңдаған ұсақ өндірушілер. Бұл компаниялар әлемдік 

тоқыманың негізгі көлемін өндіреді. 

Кәсіпорынның мөлшеріне байланысты емес шығындар 

Кәсіпорынның мөлшеріне байланысты емес шығындар тұрақты 

шығындар деп аталады. Тұрақты шығындар-шығынсыздық нүктесінің 

элементі, ол шығару көлемінің шамасына байланысты емес шығындарды 

білдіреді. Өндіріс көлемінің ұлғаюы өнім бірлігіне тұрақты шығыстардың 

азаюына алып келеді және, тиісінше, масштабтың оң әсері есебінен өнім 

бірлігінен пайда артады. 

Тұрақты шығындарға әдетте: 

 Міндеттемелер бойынша берешек; 

 Кәсіпорын мүлкіне салынатын салықтар; 

 Амортизациялық аударымдар; 

 Жалға алу төлемі; 

 Объектіні күзетуге ақы төлеу; 

 Басқару персоналын төлеу. 

Тұтастай алғанда, аталған баптың шығындарды жатқызуға болады 

непроизводственным шығындар. Өндірістік емес шығындар, ҚР ресми 

статистикасының әдіснамасы бойынша өнімді сату және қызмет көрсету 

жөніндегі шығыстарды, әкімшілік шығыстарды, қаржыландыруға арналған 

шығыстарды қамтиды. 2019 жылы Қазақстанның өңдеу өнеркәсібіндегі 

өндірістік емес шығындар сомасы 943,5 млрд.теңгені құрады, оның ішінде 819 

млрд. теңге ірі және орта кәсіпорындардың өндірістік емес шығыстары, ал 

124,5 млрд. теңге – шағын кәсіпорындардың өндірістік емес шығыстары. 

Өндірістік емес шығындардың құрылымы өңдеу саласының ірі және орта 

кәсіпорындарының көрсеткіштері мысалында қарастырылған. 2018 жылмен 

салыстырғанда 2019 жылғы шығындардың жалпы көлеміндегі өндірістік емес 

шығындардың үлес салмағы 4% төмендеп, 21% құрады. Өндірістік емес 

шығындар құрылымында жүк тасымалдау шығындарының үлесі артты (45-тен 

68% дейін). Сонымен қатар материалдық емес активтердің амортизациясына 

шығыстар төмендеді. 

Өңдеуші сектордың қазақстандық кәсіпорындарының негізгі проблемасы 

міндеттемелер бойынша берешек болып табылады. Оған кәсіпорын уақытша 

тартқан және тиісті заңды және жеке тұлғаларға қайтаруға жататын ақшалай 

қаражат жатады. Кредиторлық берешекті жөнелтілген тауарлар үшін жүзеге 

асырылмаған төлемдер, төленбеген салықтар, төленбеген есептелген жалақы 

және т. б. құрайды. 

Осы шығындар санатынан кәсіпорынның тұрақты шығындарына 

кредиттер бойынша пайыздарды төлеу болып табылады. Ұсынылған 

құрылымда шығыстардың бұл бабы "өзге шығыстарға" енгізілген. 

Шығыстардың осы бабының үлес салмағы жалпы көлемде 70% жетеді. 2019 



жылы шығыстардың бұл бабы 547,5 млрд.теңгені (жалпы көлемнің 69% – ы), 

2018 жылы-586,3 млрд. теңгені (өндірістік емес шығыстардың жалпы 

көлемінің 74% - ы) құрады. Несиелік берешекке қызмет көрсету 

кәсіпорындардың тұрақты шығыстарының ең ауыртпалықты баптарының бірі 

болып қала береді. 

 

7 Кесте- 2018-2019 жж. өндірістік емес шығындардың негізгі түрлері 

бойынша ҚР өңдеу өнеркәсібінің ірі және орта кәсіпорындарының 

шығыстары, мың теңге 

 

2018 ж 2019 ж 

Барлығы 

оның 

ішінде 

өндіріс

тік 

емес 

Шығынд

ардың 

жалпы 

көлемінд

егі 

өндірістік 

емес 

шығында

рдың 

үлес 

салмағы, 

% 

Барлығы 

в том числе, 

непроизводст

венные  

Шығынд

ардың 

жалпы 

көлемінд

егі 

өндірістік 

емес 

шығында

рдың 

үлес 

салмағы, 

% 

Материалдық 

шығындар 

1 934 

683 833 

116 526 

953 6% 

2 493 

597 809 137 081 419 5% 

шикізат және 

материалдар 

1 222 

912 380 

21 569 

233 2% 

1 614 

122 110 22 443 584 1% 

сатып алынатын 

жартылай 

фабрикаттар 

және 

жинақтаушы 

бұйымдар 

117 627 

109 

9 875 

725 8% 

181 265 

874 16 611 904 9% 

отын 127 915 

122 

5 283 

080 4% 

150 056 

076 4 005 599 3% 

энергия 134 123 

390 

4 881 

035 4% 

159 659 

461 6 412 304 4% 

бөгде ұйымдар 

орындаған 

өндірістік 

сипаттағы 

жұмыстар мен 

қызметтер 

257 803 

553 

69 271 

987 27% 

308 286 

344 78 731 643 26% 

оның ішінде жүк 

тасымалдау 

59 399 

915 

26 477 

832 45% 

60 896 

994 41 667 733 68% 

бөгде ұйымдар 

орындаған 

өндірістік 

сипаттағы басқа 

да жұмыстар мен 

қызметтер 

198 403 

638 

42 794 

155 22% 

247 389 

350 37 063 910 15% 



өзге материалдар 74 302 

279 

5 645 

893 8% 

80 207 

944 8 876 385 11% 

Негізгі 

құралдардың 

амортизациясы 

174 018 

780 

19 553 

696 11% 

196 197 

000 21 513 053 11% 

Материалдық 

емес активтердің 

амортизациясы 

4 353 

984 

3 305 

937 76% 

3 798 

870 2 030 309 53% 

Қызметкерлердің 

жалақы қоры 

364 492 

736 

82 766 

146 23% 

429 842 

708 102 239 818 24% 

Денежные 

пособия 

работникам за 

счет средств 

предприятия 

13 016 

869 

5 475 

952 42% 

15 076 

185 8 546 730 57% 

Басқа шығындар 792 885 

394 

586 339 

412 74% 

794 357 

832 547 549 029 69% 

салық және 

бюджетке 

төленетін басқа 

да міндетті 

төлемдер 

(корпоративтік 

табыс 

салығынсыз, 

акциздерсіз, 

ҚҚС) 

122 771 

665 

31 923 

808 26% 

149 612 

630 35 905 088 24% 

суточные во 

время 

служебных 

командировок 

4 826 

363 

2 604 

243 54% 

7 733 

550 3 412 143 44% 

жалдау ақысы 20 362 

202 

6 858 

772 34% 

22 803 

668 7 345 165 32% 

бөгде ұйымдар 

орындаған 

өндірістік емес 

сипаттағы 

қызметтер 

159 652 

186 

116 575 

966 73% 

214 951 

947 173 159 324 81% 

басқа шығыстар 485 272 

978 

428 376 

623 88% 

399 256 

037 327 727 309 82% 

Шығыстар 

жиыны 

3 283 

451 596 

813 968 

096 25% 
3 932 

870 404 818 960 358 21% 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Берешек көлемінің тұрақты өсуі саланың рентабельділігіне қатты әсер 

етеді. Сондықтан экономиканың өңдеуші секторының кредиттері бойынша 

сыйақы ставкасын өтеу бойынша мемлекет тарапынан тиімді қолдау 

Қазақстан экономикасының өңдеуші секторын табысты дамыту үшін маңызды 

және қажетті шара болып табылады. 



Өзара бәсекелестік процесінде, сондай-ақ әлемдік нарыққа шығу кезінде 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі Ресей мен Беларусь сияқты тұрақты шығындар 

деңгейін арттыратын бірқатар тәуекелдерге тап болуы мүмкін. Оларға 

жатқызуға болады: 

 Әлемдік экономикадағы интеграциялық процестерден туындаған 

тәуекелдер. Интеграция, шетелдік инвестицияларды тарту бойынша әріптес 

елдердің тұтыну нарықтарына кіру кезінде кедендік баждарды және тарифтік 

емес кедергілерді жою перспективаларына байланысты айқын 

артықшылықтарға қарамастан, бұл процесс Қазақстандағы экономиканың осы 

секторының дамуына теріс әсер етуі мүмкін; 

 Жосықсыз бәсекелестіктен туындаған тәуекелдер. Қазіргі уақытта 

мұндай тәуекелдер өндірістің өсуіне теріс әсер ететін саланың ең маңызды 

проблемаларының бірі болып табылады; 

 Тұтыну қалауының өзгеруі салдарынан кәсіпорын өнімдеріне 

сұраныстың төмендеу тәуекелдері. Бұл тәуекел осы саланың өнімі сұраныстың 

өзгеруіне дәстүрлі жоғары бейім және сән үрдістеріне тәуелді өнім класына 

жататындығына байланысты. Көп жағдайда өндіріс технологиясы сұраныстың 

өзгеруіне жедел ден қоюды қамтамасыз етпейтін ірі компаниялар зардап 

шегеді; 

 Білікті қызметкерлердің жетіспеушілігіне байланысты тәуекелдер. 

Саладағы жалақы деңгейі жоғары білікті мамандар үшін әрдайым тартымды 

болып табылмайды. Тұрақты шығындар мен тиісті жалақы деңгейі 

арасындағы оңтайлы арақатынас ең жоғары пайда алу үшін ең қолайлы болып 

табылады; 

 Өткізуді ұйымдастыруға байланысты тәуекелдер (техникалық 

тәуекелдер). 

 Қаржыландырудың жеткіліксіздігіне байланысты тәуекелдер. 

 Басқа тәуекелдер. 

Жоғарыда аталған тәуекелдер өндіріс деңгейіне жанама әсер етеді және 

әлемнің кез келген еліндегі кәсіпорынның экономикалық жағдайына әсер 

етеді. Сондықтан көптеген елдер өндірістің тұрақты шығындарын азайту 

жолдарын іздеуде. Алдыңғы тармақтарда айтылғандай, осындай жолдардың 

бірі өз өндірістерін жұмыс істеушілердің еңбегіне арзан ақы төлей отырып, 

әлем өңірлерінде орналастыру, сондай-ақ шикізат нарықтары мен өткізу 

нарықтарының жақындығы болып табылады. 

Тарату арналарына қол жеткізу 

Тарату арнасы-бұл тауарлар өндірушілерден тұтынушыларға қарай 

жылжитын жол. Оның арқасында тауарлар мен қызметтерді пайдаланғысы 

келетіндерден бөліп тұратын уақыт, орын және меншік құқығындағы ұзақ 

алшақтықтар жойылады. 

Тарату арналары 3 түр болуы мүмкін: тура, жанама және аралас. 

Тікелей бөлу арналары делдалдық ұйымдардың қатысуынсыз, өздерінің 

маркетингтік саясатын өздері бақылайтын және өздерінің мақсатты 



нарықтарына ие өндірушілер мен тұтынушылар арасында өнімдер мен 

қызметтерді жылжытумен байланысты. 

Жанама бөлу арналары өнім мен қызметтерді өндірушіден делдалға, 

содан кейін делдалдан тұтынушыға жылжытумен байланысты. Мұндай 

арналар өз рыноктары мен өткізу көлемін ұлғайту мақсатында өткізу 

функцияларынан және осыған байланысты шығыстардан бас тартуға және 

тиісінше өткізуді бақылаудың белгілі бір үлесінен бас тартуға дайын, сондай-

ақ тұтынушылармен байланысты әлсіретуге дайын кәсіпорындарға тән. 

Делдалдар арқылы жұмыс істеу тәжірибесі әлемдік көшбасшылар 

арасында кең таралған 

Аралас тарату арналары алғашқы екі арнаның сипаттамаларын 

біріктіреді. 

Жаңа бәсекелестер, сөзсіз, нарықта өз тауарларын немесе қызметтерін 

бөлудің сенімді арналарына қамқорлық жасауы тиіс. Саланың жаңа өнімдері 

дәстүрлі неғұрлым төмен баға, ойластырылған ілгерілету саясаты, сатуды 

арттыруға бағытталған күш-жігер және басқа да тәсілдерді қолдану есебінен 

ығыстыра алады. Көтерме немесе бөлшек сауда өткізу арналары неғұрлым 

шектеулі болса және оларда бар бәсекелестер неғұрлым берік жағдайға ие 

болса, соғұрлым осы салаға ену қиын. 

Ол кезде өздерін-кәсіпорынның байырғы қарағанда қаттырақ олар 

ұстайды көтерме желісі өз қолымызда, яғни басқаша жолындағы кедергілерді 

жаңадан. Осы кедергілерді жою үшін, жаңа қатысушылар дилерлер мен 

дистрибьюторларға бағадан үлкен жеңілдіктер, сондай-ақ жарнамалық 

жеңілдіктер ұсына отырып немесе өткізуді ынталандыру бойынша қандай да 

бір іс-қимыл жасай отырып, өткізу арналарына "сатып алу" қажет болуы 

мүмкін. 

Соңғы жылдары БЭК елдерінде фирмалық бөлшек сауда желісінің 

франшизасы дамыды. Нарық қатысушылары болып табылады: 

 өз өндірістік базасы бар өндірушілер; 

 аутсорсинг өнімдерін өндіретін әзірлеушілер; 

 дистрибуторлар (ірі отандық және шетелдік компаниялар). 

Қазақстан Республикасы. Елдегі жеңіл өнеркәсіптің табысты дамуының 

құрамдас бөліктерінің бірі дистрибуцияны дамыту болып табылады: 

мультибренділік желілерге кіру және бөлшек желіні дамыту (фирмалық 

дүкендер, сауда нүктелері, франчайзинг). 

Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының өткізу желісі өте нашар дамыған, 

саланың кәсіпорындарында өндірістік-бағдарланған тұжырымдама басым. 

Маркетингті барлық компаниялар жүзеге асырмайды. Сонымен қатар, 

көптеген компаниялардың ішкі және сыртқы нарықтарда айқын Даму 

стратегиясы жоқ. Маркетингті жүзеге асыратын Персонал әлемдік тоқыма 

нарығындағы өзгерістерді ескермейді. Кәсіпорындар пайдаланатын 

технологиялар ескірген болып табылады. Жетекші трейдерлермен және 

логистикалық тізбектермен сауда қатынастары жоқ. Дистрибуция мен 

тасымалдауды негізінен тоқыма өнімдерін өндіруші компаниялар жүзеге 

асырады. Кәсіпорындардың көпшілігінде қазіргі заманғы үрдістерді түсіну 



(мысалы, жеткізу жылдамдығы үлкен мәнге ие) және әлемдік нарықта жұмыс 

істейтін логистикалық тізбектермен берік байланыстардың қажеттілігі жоқ. 

Фирмалық бөлшек желіні дамыту келесі көрсеткіштермен сипатталады: 

 реттелмеген бөлшек сауда мен бөлінбеген өнімнің жоғары үлесі; 

 пішімделген бөлшек сауданың өсу үрдісі және қазіргі уақытта ресурстар 

мен күш-жігерді сауда алаңдарын басып алуға шоғырландыра алатын сауда 

маркаларының экспансиясы; 

 сауда орталықтарындағы дүкендерді жалға алушылар үшін жоғары 

талаптар.  

Девелоперлер (немесе ТЦ басқарушы компаниялары) сауда 

орталықтарының тұжырымдамаларына сәйкес келетін сауда маркаларын 

мұқият таңдайды. Бөлінбеген тауарлар дүкендерінде бөлшек сауданың осы 

форматына кіруге мүмкіндік жоқ. 

Желілік форматтың ерекшеліктері: бірыңғай маркамен дүкендердің 

жұмысы, бірыңғай мерчандайзинг; біріздендірілген ассортимент, сервис және 

қызметтер; басқарудың бірыңғай қағидаттары; жеткізу тәртібін сақтау; сапа 

мен бағалардың тұрақтылығы; тауарды топтастырылған сатып алу; бірыңғай 

логистика, барлық бизнес-процестерді есепке алу және басқару болып 

табылады. 

Қазақстандық желілердің мүмкіндіктері мен әлсіз жақтарын назарға ала 

отырып, елде соңғы өнімнің тұрақты сапасын ғана емес, сондай-ақ дүкен ашу 

мен коллекцияны сатып алуға инвестициялардың қолжетімді деңгейін 

қамтамасыз ететін танымал интернационалдық маркаларды (Zara, Mango, 

Benetton, Massimo Dutti және т.б.) білдіретін желілер бар. 

Қазақстандық франшизалар аз. Киім франшизасы мүлдем жоқ. 

"Мимиорики" біздің алғашқы ұлттық брендімізді шығаратын "Қазақстан-

Текстилайн" ЖШС жалғыз компаниясы Қазақстан аумағында 15 дүкенден 

тұратын желі құрды, оның ішінде франшиза жағдайында – 12 дүкен. Ресей мен 

Украинада өкілдіктер құрылды. 

"SMD" жеке өнімдер - киім дүкені-ағымдағы жылы Алматы қаласында 

"Семирамида "тігін фирмасы" ЖШС ашты. 

Жалпы алғанда, өз өнімдерін сата білу, тіпті жақсы, қазақстандық 

кәсіпорындар үшін әрдайым проблема болды: кең жарнамалық науқанға, 

фирмалық сауданы ұйымдастыруға және т.б. қаражат жоқ. Саланың 

кәсіпорындары нарықта өзінің қатысуын кеңейту үшін өзінің маркетингтік 

қызметін түбегейлі өзгерту қажеттілігінің алдында тұр. Олардың көпшілігіне 

ұқсас нарыққа кіру кедергілерін еңсеру үшін өндірілетін өнімді бөлу жүйесін 

айтарлықтай дамытуға тура келеді. 

Меншікті өткізу желісін дамытуға елеулі инвестициялар сала 

кәсіпорындарына өнімді өткізу көлемін ұлғайтуға мүмкіндік берді. 

Дамыған дистрибуция жеңіл өнеркәсіп салаларының Кейбір 

кәсіпорындарына Ресей нарығында табысты дамуға мүмкіндік берді. 

Мысалы," Глория-Джинс " жақ нарықтық қызметті Ресейдің барлық 

өңірлерінде, ТМД елдерінде (Украина, Қазақстан, Беларусь), сондай-ақ 

Бразилияда, Қытайда, Жапонияда, Түркияда, Польшада, Италияда және АҚШ-



та жұмыс істейтін өз кеңселері, өкілдіктері мен орталықтары арқылы жүзеге 

асырады. 

Компания 3 форматтағы дүкендер ашады: 300, 500, 1000+ ш.м. 30 000 

адамнан тұратын қалаларда. Ассортимент 4 жас тобына бөлінеді: 0-2, 2-9, 8-14 

және 13+. 

Ресей мен Украинада 7 Аймақтық өкілдігі және 33 фабрикасы бар, олар 

жылына 65 млн.данадан астам өнім шығарады. "Глория Джинс" Стамбул, 

Шанхай, Сан-Паулу, Чикаго, Вьетнам, Лос-Анжелес, Сеул, Токио, Ростов-на-

Дондағы өз дизайн және мерчендайзинг орталықтарына ие. 

2019 деректері бойынша, ол Ресей мен Украинада орналасқан 500 астам 

дүкендерді басқарады. 2016 жылға қарай "Глория Джинс" дүкендер санын 600 

дейін жеткізуді және 1 миллиард АҚШ долларынан астам, 2017 жылға қарай-

Ресейдің, Украинаның барлық өңірлерінде және кейбір халықаралық 

нарықтарда дүкендер санын 1000 дейін жеткізуді жоспарлап отыр. 2019 жылы 

компанияның таза табысы 77% өсіп, 2,5 миллиард рубль болды. 

"Глория Джинс" корпорациясында 18 мыңға жуық адам жұмыс істейді. 

"ВОСТОК-Сервис" компаниялар тобына кіретін және заманауи арнайы 

киім мен аяқ киім шығаратын фабрикаларда елімізде фирмалық дүкендердің 

тармақталған желісі бар. Бұдан басқа, Украина, Беларусь, Әзірбайжан, Грузия 

және Қазақстан аумағында филиалдық желі құрылды. Бұл елдердегі "Шығыс-

Сервис" өкілдіктері ірі өнеркәсіптік кәсіпорындармен жұмыс істейді және 

жеке бөлшек сауда дүкендері бар. 

"Чайковский текстиль" ТК ЖШҚ маталары Ресейдің барлық 

аймақтарында және ТМД елдерінде жақсы танымал және сұранысқа ие, 

сондықтан өңірлік клиенттермен жұмыс істеу үшін 10 жыл бұрын 

"Чайковский текстиль" компаниялар тобы Ресейде бірінші болып тоқыма 

өнімдерін сату бойынша сауда желісін ұйымдастырды. Желі Ресейдің ірі 

қалаларының көпшілігін қамтиды: Поволжье (Нижний Новгород, Қазан, 

Новочебоксарск, Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск, Иваново), Солтүстік-

Батыс (Санкт-Петербург), Оңтүстік (Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, 

Краснодар), Орал (Екатеринбург, Ижевск, Пермь, Тюмень, Уфа, Чайковский, 

Челябинск), Сібір (Новосибирск). 

"Чайковский текстиль" компаниясының шетелдік өкілдіктері Беларусь 

Республикасында (Минск), Қазақстанда (Алматы) және Украинада (Винница 

және Киев) жұмыс істейді. 

"Шуйские ситцы" ХБК ААҚ өз өнімдерінің жартысынан көбін ел 

бойынша 30 астам ірі аймақтардағы филиалдар-өкілдіктер арқылы сатады. 

Сауда желілерін, сондай-ақ Мэлон Фэшн Груп ААҚ (МФГ) бақыланатын 

дистрибуция шарттарында өнімдерді көтерме сатуды дамытады. 2019 жылдың 

ортасына қарай компанияның Ресейдегі дүкендерінің жалпы саны 474 (оның 

381 - і жеке меншік және 93 - франчайзи), Украинада - 54 (7 - франчайзи). 

Нарыққа шығудың үш тәсілінен (өз дүкендерін ашу, дистрибуция және 

франчайзинг) соңғысы ең танымал. Ресейдегі киім нарығында франчайзингтік 

бағдарламалар көптеген компанияларға ие. 2018 жылдың аяғындағы жағдай 

бойынша елде 8615 жеке нүктесімен және 20731 серіктестік нүктесімен 485 



франчайзер жұмыс істеді. Осы салада барлығы 277480 адам жұмыспен 

қамтылған. 

Бұл франчайзингтің әр түрлі формалары пайда болған өте әртүрлі нарық. 

Оның басым бөлігін өз киімдерін дербес франчайзи фирмаларына тиесілі 

фирмалық желілік дүкендер арқылы сататын отандық тігін кәсіпорындары 

алады. Бұл ретте бренд иелері серіктестерге желі стандарттарына сәйкес сауда 

залдарының жабдықтарында көмектеседі, қызметкерлерді оқытады, жақсы 

көтерме жеңілдіктері бар және төлем бөлігін кейінге қалдыра отырып, 

тауарларды жеткізеді, жарнамалық акциялармен қолдайды. 

Желілік сауданы табысты қалыптастыру үшін маңызды фактор Ресей 

нарығына қатысушылардың өздері бастамашылық еткен серіктестік желісін 

құру болып табылады. Мысалы, "Сэми" ЖШҚ бірыңғай серіктестік желісі 

шеңберінде фирмалық сауда нүктелерін ашу бойынша жеңілдік шарттарын 

ұсынады, атап айтқанда, компанияның фирмалық стиліне сәйкес дүкендерді 

ашатын немесе қайта жабдықтайтын серіктес клиенттерге ашу бойынша 

шығындар ішінара өтеледі: 

 Фирмалық маңдайшаны дайындау және монтаждау шығындарын 50% 

өтеу; 

 фирмалық дизайн-жоба клиентінің нүктесіне, маңдайша мен жарық 

қораптарына арналған 2 жиынтықты тегін беру (перделер, кілемшелер) және 

тегін бейімдеу; 

 әрбір ашық фирмалық нүкте үшін қосымша жеңілдік; 

 коллекцияны таңдау және тапшы тауарлармен жабдықтау бойынша 

басымдық; 

 клиенттің фирмалық сауда нүктесіне қойылатын талаптарды орындаған 

және осы қаланың немесе аймақтың халық бірлігіне көтерме бағамен қажетті 

тауар айналымын клиенттің бір немесе бірнеше фирмалық нүктелерімен 

қамтамасыз еткен кездегі қалада немесе өңірде эксклюзивті ынтымақтастық; 

 жарнамалық материалдардың маусымдық пакетін ұсыну (аудио-, 

бейнероликтер, жарнамалық тасымалдағыштардағы баннерлер мен плакаттар, 

пакеттер) және т. б. 

Жауабын оқу Осылайша, Беларусь пен Ресей нарығына кіру кедергілерін 

еңсеру үшін жаңа қатысушыларға өндірілетін өнімді бөлу жүйесін 

айтарлықтай дамытуға тура келеді. 

Өткізу арналарына салымдар салынған қаражатты қайтару тұрғысынан 

маркетингтік инвестициялардың неғұрлым тиімді түрі болып табылатынын 

атап өту қажет; жарнамадан едәуір асып түсетін инвестициялардың 

"жылдамдығы" және тауарды жылжыту бойынша басқа да акциялар. 

Жаһандық деңгей. Тоқыма және былғары өнімдері нарығында жаһандық сауда 

желілері мен дистрибьюторлар (ритейлерлер) айқындаушы рөл атқарады. 

Тоқыма және былғары ҚҚТ түпкі сатып алушылардың қажеттіліктеріне 

байланысты болғандықтан, тоқыма өнімінің ҚҚТерте кезеңдері (иірімжіп, 

мата, былғары) тігін өндірісі тарапынан және сайып келгенде, соңғы сатып 

алушыларға жақын негізгі ритейлерлер тарапынан сұраныстың болуына 



байланысты. Негізгі нарықтардағы әртүрлі деректер бойынша топ 10 сауда 

желілері дайын киімнің жалпы сатылымдарында 25-30% дейін алады және 

дамушы елдердегі өндірістің едәуір бөлігін бақылайды. Осылайша, Gap өнімді 

одан әрі өткізу үшін әлемнің 60 елінде 900 жуық жеткізушіден сатып алады 

(тапсырыс береді), олардың ішінде Қытай, Бангладеш, Шри Ланка, Пәкістан, 

Вьетнам, Түркия және Үндістан. Nike жеткізушілері әлемнің 38 елінде (Қытай, 

Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Түркия, Үндістан, Малайзия және т.б.). 

Fast fashion сегментінде жұмыс істейтін Компания - Inditex - 2005 жылы 

Zara, Massimo Dutti және Bershka брэндімен 448 жаңа дүкен, ал H&M — 145 

дүкен ашты. 

Киім мен аяқ киім тігілетін Zara фабрикаларының жартысынан астамы 

Еуропада орналасқан, өйткені өз дүкендерінің сөрелерінде тауарларды тез 

жаңарту үшін компания тасымалдау уақытын барынша қысқартуға мәжбүр. 

Жылдам серпін Inditex сәндегі "сәтсіздік" проблемаларынан аулақ болуға 

мүмкіндік береді. Тауарлар шектеулі партиялармен шығаратындықтан, 

тауарларды өткізу тәуекелінің жалпы нәтижеге әсері төмендейді. 

Әмбебап дүкендердің үлесіне 16,3% келеді, бұл $ 39,3 млрд. 

гипермаркеттер, супермаркеттер мен дискаунтер сегменті 8,4% құрайды. 

Өзгелерге 8,1% келеді. 

Осылайша, сән индустриясының келесі жалпы әлемдік үрдістері 

байқалады: 

 жылдам сән әсері: соңғы технологиялық және дизайнерлік жаңалықтар 

жоғарыдан төмен - масс-маркетке дейін тез жетеді; 

 ең төменгі баға бойынша жылдам сән; 

 ассортименттің ауысуының өте жоғары қарқыны (жылына 6-12 

коллекция); 

 брендтің табысы: сатып алушының сұранысы, бөлшек саудадағы дұрыс 

баға саясаты, кең ассортименті, коллекциялардың жиі ауысуы; 

 fashion-индустрияда жылжудың тең жағдайында сатушының 

ассортименті мен сапалы консультациясы бірінші орынға шығады. 
 

Ішкі өндіріс  

Өндірістің жылдық көлемі 

Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібі жоғарыда көрсетілгендей 

үш сала бойынша ұсынылған, бұл: тоқыма бұйымдары өндірісі; киім өндірісі; 

Былғары және оған қатысты өнімдер өндірісі. 

2018-2019 жылдар кезеңінде тоқыма және тігін өнеркәсібінің даму үрдісі 

жеңіл өнеркәсіптің тұрақсыз және секірмелі дамуын көрсетеді, бұл ретте 

жылдар бойынша ғана емес, сонымен қатар өнім түрлері бойынша да әртүрлі 

конъюнктуралық факторларға, оның ішінде сәнге байланысты. 

2018-2019 жылдары Былғары және оған жататын өнімдер өндірісінде 

айтарлықтай ауытқулар байқалады – 2016-2017 жылдары күрт құлдырау 

үрдісі, содан кейін 2018-2019 жылдары күрт өсумен ауысты. Былғары және 

оған жататын өнімдер өндірісінде ең көп төмендеу 2017 жылы тіркелген, бұл 

кезде құлдырау өткен жылдың деңгейіне қарағанда 41,5% құрады. 2018 



жылдан бастап сұранысты қалпына келтіру және Үкімет қабылдаған шаралар 

нәтижесінде жағдай түзеле бастады. 2018 жылы өндіріс көлемінің біршама 

төмендеуі және оны одан әрі қалпына келтіру өнеркәсіптің экономикалық 

қызметінің басқа түрлерінің дағдарыстан кейінгі даму схемасын қайталайды. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша Былғары және оған жататын өнім 

өндірісі 2016 жылдың деңгейінен асты (өндірістің ең жоғары деңгейі). 2019 

жылы өндіріс өткен жылмен салыстырғанда 115,5% артты. 

 

8 Кесте- 2018-2019 жж. жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің жекелеген түрлері 

бойынша өндіріс 
Өнімнің атауы 

Тоқыма бұйымдарын өндіру 
Өндіріс көлемі 

% 2019 

жыл 
2018 жыл 

Тоқыма бұйымдарын өндіру 

Кардочан және тарақпен таралған жүннен немесе 

жануарлардың қылынан немесе жылқы қылынан 

жасалған маталар, мың шаршы метр 

3 493,0 9 837,0 35,5 

Мақта-мата маталар, мың ш. м  33,1  

Көрпелер (электр көрпелерінен басқа) және жол 

көрпелері, мың дана 
19 247,7 35 740,9 53,9 

Кілемдер және кілем бұйымдары, 48,4 62,1 77,9 

мың шаршы м 6,4 6,2 103,2 

Киім өндірісі 

Сырт киім, мың дана 612,1 506,6 120,8 

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж 

сырт киім, мың дана 
32,3 42,0 77,1 

Іш киім, мың дана 882,7 1 479,5 59,7 

Емшектегі балаларға арналған киім және киім 

аксессуарлары, мың теңге 

417 

144,0 
391 805,0 106,5 

Спорттық, шаңғы тебетін және суға түсетін 

костюмдер және өзге де киімдер, мың дана 
245,4 238,6 102,8 

Колготкалар, рейтуздар, шұлықтар, ұйықтар және 

машинамен немесе қолмен тоқылған өзге де 

трикотаж шұлық бұйымдары, мың теңге 

242 

208,0 
245 127,0 98,8 

Машинамен немесе қолмен тоқылған свитерлер, 

жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, жилеттер 

және ұқсас трикотаж бұйымдар, мың дана 

65,4 97,8 66,9 

Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі 

Спорттық, қорғаныш және ортопедиялық аяқ киім, 

мың жұп 
1 692,1 1 836,5 92,1 
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2019 жылдың қорытындысы бойынша жалпы жеңіл өнеркәсіп бойынша 

өндіріс көлемінің төмендеуі байқалды. 2019 жылға НКИ 2018 жылға 98,5% 

құрады. Сала өндірісі көлемінің қысқаруы тоқыма бұйымдары өндірісінің 



НКИ– нің төмендеуімен байланысты, ол 2019 жылы 83,3% құрады (2018 ж. - 

100,5%). 

Сала өнімін өндіру көлемінің құндық мәнде өсуі баға факторының 

әсерінен туындайды. Осылайша, 2017-2019 жылдары жеңіл өнеркәсіп 

кәсіпорындары өнімдеріне бағаның өсуі байқалады. 

Ағымдағы жылы жеңіл өнеркәсіпте өндіріс көлемінің артуы байқалады. 

Осылайша, 2016 жылдың 8 айында саланың өсімі 2019 жылдың сәйкес 

кезеңіне қарағанда 6,6% құрады (НКИ - 106,6%), оның ішінде: тоқыма 

бұйымдары өндірісінде – 105,7%. Киім өндірісінде 37% (НКИ-63%) және 

Былғары және оған жататын өнімдер өндірісінде – 8,3% (НКИ-91,7%) 

төмендегені байқалады. 

Өнеркәсіп өндірісінің жалпы құрылымында жеңіл өнеркәсіп өндірісі 

көлемінің үлесі өте төмен және небәрі 0,2% – ды құрайды, оның ішінде: 

тоқыма бұйымдарын өндіру – 0,1%; киім өндіру – 0,1%; Былғары және оған 

жататын өнімдерді өндіру-0,02%. 

Осылайша, жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне ішкі нарықтың негізгі 

қажеттіліктері импортталатын өнім есебінен қанағаттандырылады. 2019 жылы 

Жеңіл өнеркәсіп ресурстарының жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі 

бар болғаны 20,7% құрады. 

2019 жылы ішкі нарықтың қажеттілігі отандық мақта-мата (68,5%) 

иірімжіп және мақта-мата (36,8%) маталар өндірісімен қанағаттандырылды. 

Ең аз дегенде-сыртқы трикотаж киіммен (1,3%), трикотаж бұйымдармен 

(1,7%), сыртқы киіммен (5,3%), іш киімдермен (5,3%). Бұл жағдай, біздің 

ойымызша, түрлі конъюнктуралық факторларға және, ең алдымен, сән 

тауарларының дамуындағы ауытқуларға байланысты. Қазақстандық 

кәсіпорындардың көпшілігі өз мүмкіндіктеріне байланысты нарықтың 

қолайлы конъюнктурасын толық көлемде пайдалана алмайды, өйткені жаңа 

құрылымдар тауарларының және олардың өнімдерінің түр-түрлеріндегі сәнді 

дизайндардың үлесі әзірге шамалы. 

Қазақстанда өз шикізаты болған жағдайда жүн маталар өндірісі мүлдем 

жоқ. 

 

сурет 1- Өнім түрлері бойынша 2019 жылғы Жеңіл өнеркәсіп 

ресурстарының жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі, % 
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Қазіргі уақытта Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі экономиканың нақты 

секторы мен өңдеу өнеркәсібінің құрылымында шағын үлесті алады, 

өндірістің рентабельділігі 6% - дан аспайтын табысы төмен сала ретінде 

сипатталады. Жеңіл өнеркәсіптің негізгі капиталына инвестициялар көлемі 

соңғы 3 жылда 2,2 есеге қысқарды. 

 

Өндірістік қуаттар 

Тоқыма өндірісіндегі ірі және орта кәсіпорындардағы өндірістік қуаттар 

7-40% деңгейінде пайдаланылады және тек мақта-мата иірімжіп өндірісі 

өндірістік қуаттарды жүктеудің жоғары деңгейімен сипатталды. Бұл жерде 

2017 және 2019 жылдары кәсіпорындардың орташа жылдық қуатын пайдалану 

деңгейі тиісінше 83,1% және 79,1% құрады. Алайда, өндірістік қуаттардың 

жоғары жүктемесі бар бұл кәсіпорындар бұл көрсеткіштерді 2019 жылға қарай 

айтарлықтай төмендетті. Қазіргі уақытта жүн иірімжіптерді өндіру кезінде 

өндірістік қуаттардың жүктемесі 10% – ды, мақта талшығын өндіру кезінде – 

21,6% - ды, мақта-мата иірімжіптерін өндіру кезінде-28,8% құрайды. 

Қарастырылып отырған кезеңде синтетикалық, х/б және жүн маталарын 

өндіру жөніндегі кәсіпорындарды жүктеу пайдаланудың әртүрлі дәрежесімен 

сипатталады. 

2017-2019 жылдар кезеңінде мақта-мата маталарын өндіру кезінде 

қуаттардың жүктелуі оң динамикамен сипатталады. Егер 2016 жылы 

қуаттарды жүктеу 8,5% құраса, келесі жылдары біртіндеп ұлғайып, 2017 

жылға қарай өзінің ең жоғары көрсеткішіне (89,1%) жетті, содан кейін 2018 

жылы 43,4% дейін қысқарды, ал 2019 жылы 81,3% жетті. Дегенмен, 2019 

жылы жүктеу 28 пайыздық тармаққа қысқарған. 

Синтетикалық және жүн маталарын өндіру кезінде 2017-2019 

жж.қуаттарды жүктеу деңгейі тұрақты төмендеуде. Бұл әсіресе синтетикалық 

маталарды өндіруге тән. 2017 жылы өндірістік қуаттардың жоғары жүктемесі 

бар кәсіпорындар (63,4%) 2018 жылға қарай бұл көрсеткіштерді айтарлықтай 

төмендетті (23%), төмендеу 40,4 пайыздық тармақты құрады (2017-2019 

ж.деректер жоқ). 
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Осындай жағдай жүн маталарын өндіру кезінде қуаттарды пайдалану 

арқылы байқалды. Қазақстанда өз шикізаты болған жағдайда жүн маталар 

өндірісі мүлдем жоқ. Отандық кәсіпорындар өндіретін өнімнің шамалы 

көлемін олар өз мұқтаждарына тұтынады. 2019 жылы өндірістік қуаттарды 

жүктеу деңгейі 2017 жылы 27,7% қарсы 3% құрады. Тігін кәсіпорындарының 

жүн маталарына деген қажеттілігі импортталатын өнім есебінен 

қанағаттандырылады. 

Трикотаж бұйымдарын өндіру кезінде кәсіпорындардың өндірістік 

қуаттарын пайдалану да жүктеменің төмен дәрежесімен сипатталады. 

Қуаттардың максималды жүктемесі 2016 жылы байқалды: 38,6% - трикотаж 

шұлықтарын өндіру кезінде; 26,1% - трикотаж шұлықтарын өндіру кезінде, 

содан кейін 2019 жылға қарай бұл көрсеткіштер тиісінше 17,7% және 20% 

дейін төмендеді. 

2017-2019 жылдары ірі және орта кәсіпорындардағы өндірістік қуаттар 

өнім түріне байланысты киім өндіру кезінде 0,7% - 71% деңгейінде 

пайдаланылды. Өндіріс жүктемелігінің неғұрлым төмен деңгейі 2016 жылы 

0,7% - дан 2019 жылы 4,2% дейін былғары киім өндірісіне тән (2018-2019 

жылдар бойынша деректер жоқ). Сыртқы киімді өндіру кезінде 

кәсіпорындардың максималды жүктеме деңгейі 2017 жылғы 33,2% қарсы 2018 

жылы (57,7%) белгіленді. 2019 жылға қарай бұл көрсеткіш өткен жылға 

қарағанда 33,5% дейін төмендеді (2018-2019 жылдар бойынша деректер жоқ). 

Өндірістік қуаттарды жүктеудің жоғары деңгейімен пуловерлер, 

кардигандар және т.б. ұқсас бұйымдар өндіретін кәсіпорындар сипатталады. 

Бұл жерде 2018 және 2019 жылдары кәсіпорындардың орташа жылдық қуатын 

пайдалану деңгейі тиісінше 70,7% және 71,1% құрады. Алайда, өндірістік 

қуаттардың жоғары жүктемесі бар бұл кәсіпорындар бұл көрсеткіштерді 2019 

жылға қарай 10,4% дейін айтарлықтай төмендетті. Трикотаж іш киімдерін 

өндіру кезінде кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын пайдалану секіріс 

түрінде болды және жүктемеліктің төмен дәрежесімен – 19-39% шегінде 

сипатталады. 

Қуаттардың максималды жүктелуі 2017 жылы - 39,4% байқалды, содан 

кейін 2019 жылға қарай бұл көрсеткіш 24,5% дейін төмендеді (14,9 пайыздық 

тармаққа қысқарту). 

Бас киімдер мен Үлбір бұйымдарын өндіру кезінде кәсіпорындардың 

өндірістік қуаттарын пайдалану да жүктеменің төмен дәрежесімен 

сипатталады. 

Қарастырылып отырған кезеңде бас киімдерді өндіру кезінде өндірістік 

қуаттарды пайдалану секіріс түрінде болды. Қуаттардың максималды 

жүктелуі 2018 жылы - 34,2% байқалды, содан кейін 2019 жылға қарай бұл 

көрсеткіш 14,8% дейін төмендеді (19,4 пайыздық тармаққа қысқарту). 

Үлбір бұйымдарын өндіру кезінде қуаттарды пайдалану 2016 жылғы 

31,9% - дан 2017 жылы 23,2% дейін ең жоғары мәннен біртіндеп төмендеумен 

сипатталады (2018 жылы кейбір ұлғаюмен 27,7% дейін және 2019 жылы 20,8% 

дейін). 



Былғары бұйымдарын (чемодандар, саквояждар, сөмкелер, портфельдер 

және т.б.) өндіру жөніндегі кәсіпорындардың қуаттарын жүктеу біртіндеп 

төмендеумен сипатталады: 2017 жылғы 84,7% - дан 2016 жылы 18,8% дейін 

және 2018 жылы 26,6% дейін, содан кейін 2019 жылы кейбір ұлғаюмен 46,3% 

дейін, бұл оң факт ретінде қарауға болмайды, себебі ол 2017 жылы 85% дерлік 

ең жоғары деңгейге жетпеді. Соңғы жылдары деректер жоқ. 

Аяқ киім өндіру кезінде өндірістік қуаттарды жүктеу көрсеткіштерінің ең 

аз төмендеуі байқалады: 2019 жылы өндірістік қуаттарды жүктеу деңгейі 2017 

жылғы 35,1% қарағанда 32,5% құрады. 

Республиканың өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы өндірістік қуаттар 

балансына сәйкес 2019 жылы орташа жылдық қуаттың айтарлықтай өсуі 

алдыңғы жылмен салыстырғанда жүн (3,7 есе) және трикотаж бұйымдарын 

өндіру кәсіпорындарында (1,9 есе), мақта – мата иірімжіптерін өндіру 

кәсіпорындарында (53,3%) байқалады.  

 

9 кесте- 2019 жылы Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарын 

мамандандырылған қуаттарда жүктеу 

 

Орташа жылдық 

қуаты. 

Орташа жылдық 

шамасын қолдану 

қуаты, % 

2018 жыл 2019 жыл 

 2018 

жыл 

2019 

жыл 

Тоқыма бұйымдарын өндіру 

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың 

шаршы метр 7,5 8,2 80,0 98,8 

Мақта-мата маталар, мың ш. м 43 608,0 36 041,0 81,3 53,3 

Бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған 

тарақпен таралған талшықтардан жасалған 

мақта-мата иірімжіп, тонна 22 621 12 065 45,6 28,8 

Кардтық және тарақпен тарауға 

ұшырамаған майсыздандырылған жүн( 

қой), тонна 4 635 17 084 51,2 23,6 

Кардо - және тарақпен тарақпен таралған 

мақта (мақта талшығы), тонна 257 729 347 229 35,3 21,6 

Бөлшек сауда үшін өлшеніп оралмаған 

кардочан жүн иірімжіп, тонна 551 541 12,7 10,0 

Кард-таралған жүннен жасалған маталар, 

мың ш. м 1 087,0  3,0  

Киім өндірісі 

Трикотаж іш киімдер машинамен немесе 

қолмен тоқылған, трикотаж, мың дана 104,9 110,6 11,0 24,5 

Машинамен немесе қолмен тоқылған 

трикотаж ұйықтар, мың жұп 11 165,2 10 336,3 22,6 20,0 

Машинамен немесе қолмен тоқылған 

трикотаж колготкалар, мың дана 2 099,4 2 070,2 16,5 17,7 

Қалпақтар мен бас киімдер, мың теңге 433 523 596 745 20,2 14,8 

Машинамен немесе қолмен тоқылған 

свитерлер, жемпірлер, пуловерлер, 
294 779 561 659 30,6 10,4 



кардигандар, жилеттер және ұқсас 

трикотаж бұйымдар, дана 

Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі 

Спорттық, қорғаныш және ортопедиялық 

аяқ киім, мың жұп 3 139,0 4 185,4 36,7 32,5 

Ірі қара малдың терісінен немесе жүнсіз 

жылқы тұқымдас жануарлардың терісінен 

жасалған былғары, мың шаршы ДЦ 732 219,0 824 659,0 13,6 7,8 

Қой, ешкі немесе шошқа терісінен 

жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы 2 735,0 2 756,1 15,5 4,1 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

2018 жылғы деңгейге қарағанда 2019 жылы өндірістік қуаттарды 

пайдалану деңгейінің едәуір қысқаруы трикотаж бұйымдарын, жүн және 

синтетикалық маталарды, тері бұйымдарын, сыртқы киімдер мен былғары 

киімдерді және т.б. өндіру кезінде байқалады. 

2019 жылы кілем және кілем бұйымдарын (98,8%), мақта – мата 

маталарын (53,3%) және аяқ киімді (32,5%) өндіру жөніндегі кәсіпорындарда, 

ең азы-қой, ешкі немесе шошқа терісінен (4,1%), ІҚМ терісінен немесе жылқы 

тұқымдас жануарлардың терісінен (7,8%), жүн кардозалы иірімжіптен (10%), 

трикотаж бұйымдарын (10,4%) өндіру бойынша байқалады. 

Өткен жылмен салыстырғанда кілем (18,8 п.т.) және іш киім (13,5 п. т.) 

өндірісі бойынша кәсіпорындарда жүктеме артқаны байқалады. Өнімнің 

қалған түрлері бойынша жүктеменің төмендеуі байқалады, оның ішінде мақта-

мата маталары (28,0 т.т.), қой жүні (27,6 Т. Т.) және трикотаж бұйымдары (20,2 

т. т.) өндірісінде едәуір төмендеу байқалады. 

Сала өнімінің кейбір түрлерін өндіру мамандандырылмаған қуаттарда да 

жүзеге асырылды. Бұл ретте, егер мамандандырылмаған қуаттарда қой жүні, 

трикотаж бұйымдары мен аяқ киім сияқты өнім түрлері бойынша жалпы 

өндірістен өнімнің шамалы үлесі (1% - дан кем) жүргізілсе, онда шляпалар мен 

бас киімдер мен трикотаж іш киімдерінің мамандандырылмаған қуаттарында 

өндіріс үлесі тиісінше 33,0% және 16,4% құрайды. 

Осылайша, бір жағынан, қолда бар өндірістік қуаттар ішкі нарықтың 

перспективалы қажеттіліктерін қамтамасыз ете алмайды, ал екінші жағынан, 

негізінен, толық емес болып қалады. Бұл көбінесе шикізат пен оны сатып алу 

үшін айналым қаражатының тапшылығымен, шығарылатын өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігінің төмендігіне және өндірістік инфрақұрылымның тозуына 

байланысты қалыптасқан нарықтық жағдаймен түсіндіріледі. 

Бір жыл ішінде өндірістік қуаттарды енгізу/шығару 

Өндірістік әлеуетті нақты жаңартуды сипаттайтын қайта өндіру 

процесінің маңызды компоненттері жаңа кәсіпорындарды енгізу және жұмыс 

істеп тұрғандарын кеңейту және ескірген еңбек құралдарын пайдаланудан 

шығару (қорлардың тозуынан және таусылуынан шығып қалу) болып 

табылады. 



Кестеде 2016-2019 жж. кезеңдегі динамикадағы әртүрлі факторлардың 

әсері нәтижесінде Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының 

өндірістік қуаттылығының өзгеруі көрсетілген. 



 

10 кесте- Жылына жеңіл өнеркәсіпте өндірістік қуаттарды енгізу және шығару 

Жыл 

Жыл 

басындағы 

қуаты 

Есепті жылдағы өндірістік қуаттың өзгеруі Есепті жыл 

өнімдерінің 

номенклатурасында 

және түр-түрлерінде 

жыл соңындағы 

қуат 

Бір жылғы 

өзгеріс, % 

қуаттың 

артуы, 

барлығы 

соның ішінде есебінен қуаттың 

азаюы 

барлығы 

соның ішінде 

есебінен 

жаңа кәсіпорындарды 

іске қосу және жұмыс 

істеп тұрғандарын 

кеңейту 

істен шығу 

(қорлардың 

тозуы, 

сарқылуы) 

Кардо және тарақпен тарақпен таралған мақта талшығы, тонна 

2016 373 879     373 879 100,0 

2017 449 679   6 600  443 079 98,5 

2018 443 079 13 400  106 750  349 729 78,9 

2019 349 729     347 229 99,3 

Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынбаған жүн иірімжіп, тонна 

2016 751   200  551 73,4 

2017 551     551 100,0 

2018 551     551 100,0 

2019 551     541 98,2 

Бөлшек сауда үшін өлшеніп салынбаған мақта-мата иірімжіп, тонна 

2016 17 119     17 119 100,0 

2017 24 113 1 488  634  24 967 103,5 

2018 24 967 7 085  6 094  25 958 104,0 

2019 25 958     23 733 91,4 

Жүн маталары, мың шаршы метр 

2016 1 287,0   200,0  1 087,0 84,5 

2017 1 087,0     1 087,0 100,0 

2018 1 087,0     1 087,0 100,0 

2019 1 087,0     1 087,0 100,0 

Арнайы маталардан басқа, мақта-мата маталар, мың шаршы метр 

2016 47 599,0 994,0    48 593,0 102,1 



 

2017 84 285,0   2 904,0  81 381,0 96,6 

2018 81 381,0   33 645,0  47 736,0 58,7 

2019 47 736,0     45 177,0 94,6 

Синтетикалық штапельді талшықтардан жасалған маталар, мың шаршы метр 

2016 2951     2951 100 

2017 2951     2951 100 

2018 2951     2951 100 

2019 2951       

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың шаршы метр 

2016 394     394 100,0 

2017 2,0     2,0 100,0 

2018 2,0 6,0    8,0 400,0 

2019 8,0     8,2 102,5 

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж колготкалар, мың дана 

2016 2 070,8     2 070,8 100,0 

2017 2 070,8 292,0  256,0  2 106,8 101,7 

2018 2 106,8 512,4  549,0  2 070,2 98,3 

2019 2 070,2     2 070,2 100,0 

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж шұлықтар, мың жұп 

2016 9 167,8 3 648,0  875,0  11 940,8 130,2 

2017 11 940,8 3 184,0  5 710,5  9 414,3 78,8 

2018 9 414,3 6 424,0  5 502,0  10 336,3 109,8 

2019 10 336,3     10 336,3 100,0 

Машинамен және қолмен тоқылған трикотаж пуловерлер, кардигандар және ұқсас бұйымдар, мың теңге 

2016 886 411,0 19 418,0  126 114,0  779 715,0 88,0 

2017 509 114 30 852  500  539 466 106,0 

2018 539 466 26 673  200  565 939 104,9 

2019 565 939     561 659 99,2 

Былғары киім, мың теңге 



 

2016 48845 1    48846 100 

2017 48846 2918    51764 106 

2018 48 850,0     48 850,0 100 

2019 48 850   1 418  47 432 97,1 

Сыртқы киім, мың теңге 

2016 2504252 299201 66000 12413 9900 2791040 111,5 

2017 2831628 234569 1000 772038 751985 2294159 81,0 

2018 2299193 1312928  121787  3490334 151,8 

2019 2033654 52280  18834 4 2067100 101,6 

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж іш киім, мың дана 

2016 121,8 7,2  21,7  107,3 88,1 

2017 107,3 35,1  3,0  139,4 129,9 

2018 139,4 0,2   30,7 108,9 78,1 

2019 108,9     110,4 101,4 

Шляпалар мен бас киімдер, мың теңге машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж іш киімдер, мың дана 

2016 460 598,0 3 773,0  343,0  464 028,0 100,7 

2017 491 674 95 555  4 574  582 655 118,5 

2018 582 655 57 283  13 893  626 045 107,4 

2019 626 045     598 422 95,6 

Үлбір; Үлбір бұйымдары, мың теңге 

2016 1050140 16696  13000  1053836 100,4 

2017 1053836 31269  2545  1082560 102,7 

2018 1 067 632 80 580  162  1 148 050 107,5 

2019 1 150 740   3 560  1 147 180 99,7 

Чемодандар, саквояждар, сөмкелер, портфельдер және ұқсас бұйымдар, қайыс-ер бұйымдары және өзге де былғары бұйымдар, мың 

теңге 

2016 50029 15033  11000  39289 78,5 

2017 39289 2718    42007 106,9 

2018 27 285,0 18,0    27 303,0 100,1 



 

2019 27 303 3 000   510 29 793 109,1 

Спорттық және қорғаудан басқа аяқ киім, мың жұп 

2016 3 659,3 0,4  17,0  3 642,7 99,5 

2017 3 649,1 317,9  682,1  3 284,9 90,0 

2018 3 284,9 1 008,9  201,5  4 092,3 124,6 

2019 4 092,3     4 205,7 102,8 

Ірі қара малдың терісінен немесе жүнсіз жылқы тұқымдас жануарлардың терісінен жасалған былғары, мың шаршы 

2016 739 233,0   43 747,0  695 486,0 94,1 

2017 695 486,0 50 703,0    746 189,0 107,3 

2018 746 189,0   250,0  745 939,0 100,0 

2019 745 939,0     826 230,0 110,8 

Қой, ешкі және шошқа терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы 

2016 69494,8 504  972  69026,8 99,3 

2017 2 806,0 6,0    2 812,0 100,2 

2018 2 812,0 0,1  40,0  2 772,1 98,6 

2019 2 772,1 250,0  266,0  2 756,1 99,4 

Майсыздандырылған, кардо - және тарақпен тарауға ұшырамаған жүн (қой), тонна қой, ешкі және шошқа терісінен жасалған түгі 

жоқ былғары, мың шаршы 

2016 4 913   300  4 613 93,9 

2017 4 613 50    4 663 101,1 

2018 4 663 3 256  769  7 150 153,3 

2019 7 150     17 084 238,9 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК»



 

Талдау көрсеткендей, 2016-2019 жылдары жеңіл өнеркәсіп 

кәсіпорындарында, жалпы алғанда, өндірістік қуаттардың артуы олардың 

азаюымен салыстырғанда жоғары болды. 

Тұтастай алғанда, талданып отырған кезеңде қуаттарды ұлғайту 

жөніндегі тұрақты экономикалық жағдайлар мақта-мата иірімжіпті, кардочан 

жүннен жасалған маталарды, синтетикалық талшықтардан жасалған 

маталарды, кілемдер мен кілем бұйымдарын, трикотаж бұйымдарын және 

сырт киімдерді, ІҚМ терісінен жасалған былғарыны, қой жүнін, былғары 

бұйымдарын, аяқ киімдерді, бас киімдерді, мақта талшықтарын өндіру 

жөніндегі кәсіпорындарға тән болды. 

Өндірістік қуаттардың өсуіне жаңа кәсіпорындарды енгізу және жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту, сондай-ақ әр жылдары ескі негізгі 

қорлардың, негізінен мақта талшығын (2016-2018 жж.), сыртқы киімдерді 

(2016-2017 жж.), бас киімдерді (2017 ж.), мақта-мата иірімжіптер мен 

маталарды (2018 ж.) өндіру жөніндегі кәсіпорындарда істен шығуы ықпал етті. 

Соңғы жылдары өндірісті жаңарту және кеңейту үдерістері баяулады, 

атап айтқанда, мақта талшығын (2017-2019 жж.), сыртқы былғары киімін, ш/қ 

маталарын, жүн иірімжіптерін, ҰҚМ терісінен теріні өндіру кезінде. 

Баяулаудың себептері, ең алдымен, кәсіпорындардың өндірістік қорларды 

жаңартуға арналған өз қаражатының қысқаруы, жоспарлаудың кемшіліктері, 

бәсекелестіктің болмауы және т.б., сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысының 

салдары болып табылады. 

Өндірістік қорларды жаңарту жеңіл өнеркәсіптің мынадай сегменттеріне 

іс жүзінде әсер етпеді: жүн және Ш/Қ иірімжіп, жүн маталар, синтетикалық 

талшықтардан жасалған маталар, кілемдер мен кілем бұйымдары, былғары 

киім, бас киім, былғары бұйымдар және т. б. өндірісі. 

Осы кестелер жеңіл өнеркәсіпте негізгі қорлардың істен шығуының төмен 

көрсеткіштері орын алғанын куәландырады, бұл кейінгі жылдары 

кәсіпорындарда тозған және ескірген объектілердің жинақталуына алып келді. 

Бұл өткен жылдардың елеулі кемшілігі болды, оның салдары қазіргі уақытта 

сезіледі. Бұл жағымсыз процестер жеңіл өнеркәсіптің барлық дерлік 

кәсіпорындарында және ең көп мөлшерде - жүн иірімжіптерді, олардың 

синтетикалық талшықтарының маталарын, тері киімдерін, ҰҚМ терісінен 

теріні, жүндерді өндіру жөніндегі кәсіпорындарда көрініс тапты, бұл жеңіл 

өнеркәсіп секторлары өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуінің 

салдары болды. 
 

Сыртқы сауда  

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің экспорты, импорты 



 

2018-2019 жылдардағы жеңіл өнеркәсіп өнімінің сыртқы сауда 

айналымының серпіні Қазақстанда импорттың өсу қарқыны өнім 

экспортының өсу қарқынынан айтарлықтай асып түсетінін көрсетті. 

 

11 кесте- 2016-2019 жж Қазақстан Республикасының Жеңіл өнеркәсіп 

өнімі экспортының серпіні 

Өнім Экспорт (млн. АҚШ доллары) 

Тауар тобы 
Атауы 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 

50-63 

Тоқыма және 

тоқыма бұйымдары 233,6 114,2 145,5 136,3 

64-67 

Аяқ киім, бас 

бұйымдар және 

галантереялық 

тауарлар 1,9 3,7 1,4 40,6 

41-43 

Былғары шикізаты, 

бағалы аң терісі 

және олардан 

жасалған бұйымдар 450,8 318,6 58,7 35,7 

Экспорт, барлығы 686,3 436,5 205,6 212,6 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

2016-2019 жылдары Қазақстаннан тоқыма және тоқыма бұйымдары 

экспортының құндық көлемі шамамен 2 есеге қысқарды. Мұның себебі осы 

тауар тобының негізгі экспорттық баптары – тарамаған мақта талшығы 

көлемінің қысқаруы болып табылады. Мақта талшығы экспортының қысқаруы 

табиғи мәнде де болды: 2019 жылы 2016 жылмен салыстырғанда мақта 

талшығының экспорты 6,4 есеге қысқарды. Бұл өнім Латвия, Ресей және 

Қытайға жеткізіледі. 2019 жылы барлық бағыттарда жеткізу көлемінің 

төмендеуі байқалады. 

Өңдеуге ұшыраған жүн экспортының көлемі 8,8 есе төмендеді (44 млн. - 

нан 5 млн. 

Өңделмеген жүн экспорты керісінше артты. 2016 жылмен салыстырғанда 

2019 жылы бұл өнімнің экспорты 83,3% ұлғайды. Сондай – ақ әйелдердің 

сыртқы киімдерінің экспорты 28 еседен астам, ерлердің сыртқы киімдерінің 

экспорты 12,3 есе артты, шұлық-ұйық бұйымдары, әртүрлі трикотаж 

бұйымдары және т. б. экспортының көлемі өсті. 

2016 жылы мақта мата экспорты 2019 жылмен салыстырғанда 42,4% 

төмендеді. Төмендеу негізінен ЕО елдеріне экспорттың азаюына байланысты 

болды.  



 

2 сурет- "Тоқыма және тоқыма бұйымдары" тауар тобы бойынша өнім 

экспортының салыстырмалы географиялық құрылымы» 

 
Дереккөзі: KAZNEX INVEST, ҚР ҚМ Кеден комитетінің ресми деректері 

негізінде 

 

Тұтастай алғанда, осы тауар тобы экспортының географиялық және 

тауарлық құрылымы іс жүзінде өзгерген жоқ. 2016 жылмен салыстырғанда 

Ресейге экспорттық жеткізілімдер үлесі айтарлықтай өсті (50% дейін) және 

Латвия мен Қытайдың үлесі төмендеді. 

2016-2019 жылдары тоқыма және тоқыма бұйымдары экспортының 

құндық көлемінің қысқаруы аясында қарастырылып отырған кезеңде импорт 

2,2 есеге ұлғайды. 

2019 жылы 2018 жылмен салыстырғанда импорт өсімі 63,7% құрады. 

Қазақстан нарығына импорттық тауар жеткізетін негізгі елдер Қытай, Ресей 

және Түркия болып табылады. 

Экспорттың нақты көлемінің көрсеткіштері бойынша ұқсас жағдай. 2019 

жылы қазақстандық тоқыма және тоқыма өнімдерінің экспорты 2016 жылғы 

деңгейге (экспорттың табиғи мәндегі ең жоғары көрсеткіштері жылы) 76,7% , 

ал импорт-3%  төмендеді. 

2016-2019 жылдары былғары шикізатының, бағалы аң терісі мен олардан 

жасалған бұйымдардың құндық экспортының төмендеуі 85% құрады, ал 

импорт тұрақты өсті және 2019 жылға қарай 2016 жылмен салыстырғанда 2,8 

есе өсті. Тауарлардың құндық экспортының ең жоғары көлемі 2017 жылы 

белгіленді, бұл шикізат тауарларына, атап айтқанда, тері шикізатына 

экспорттық бағаның өсуінің салдары болуы мүмкін. 

Қарастырылып отырған кезеңде, сондай-ақ, экспорттық бағалардың 

қысқаруымен салыстырғанда айтарлықтай емес, өнім экспортының нақты 

көлемінің тұрақты қысқаруы болды (2019 жылы экспорттың нақты көлемі 

2016 жылмен салыстырғанда 32% төмендеді). Бұл шикізат тауарларына 
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сыртқы сұраныстың, сондай-ақ кері экспорттың сақталуы есебінен мүмкін 

болды. 

Аяқ киімнің, бас бұйымдар мен галантереялық тауарлардың құндық 

экспортының серпінінде экспорттық жеткізілімдердің ұлғаюының оң үрдісі 

байқалады. Егер құндық экспорт 2016 жылы 3,1 млн. АҚШ долл., ал 2019 

жылы – 40,6 млн. АҚШ долларын құрады, яғни 13 есе өсті. 

Импорттың құндық көлемі өсудің Елеулі үрдісімен сипатталады-2016 

жылмен салыстырғанда 2019 жылы импорттың 4,3 есе ұлғаюы. 

Аяқ киім, бас бұйымдар мен галантереялық тауарлар экспортының нақты 

көлемінің көрсеткіштері бойынша ұқсас жағдай. 2019 жылы тауарлар 

экспорты 2016 жылдың деңгейіне (экспорттың табиғи мәндегі ең жоғары 

көрсеткіштерінің жылы) 4,7 есе, ал импорт – 4 есе ұлғайды. 

Өнімнің түрлері бойынша жеңіл өнеркәсіптің қазақстандық 

тауарларының экспорты мен импорты құрылымында елеулі айырмашылықтар 

бар. 

Шетелдік өндірушілердің Қазақстанға экспорты құрылымында негізгі 

үлесті қосылған құны жоғары өнім - киім, трикотаж, Былғары және аяқ киім, 

тері бұйымдары, техникалық тоқыма және т.б. тауарлар құрайды. 

Отандық өндірістің қысқаруы аясында жыл сайын өнімнің барлық түрлері 

бойынша импорт көлемі өсуде: мақта-мата, жүн маталар, кілемдер мен кілем 

бұйымдары, аяқ киім. Саланың импортталатын өнімінің көлемі өндіріс 

көлемінен айтарлықтай асып түседі. 

Өнім импортының өсуі жеңіл өнеркәсіп өнімдерін ішкі тұтыну оны өндіру 

бойынша өз мүмкіндіктерінен асып түсетініне негізделген. Нарықтың басым 

бөлігі жеке тұтынушыға байланысты, оның қалауына мемлекеттік Өнеркәсіп 

саясаты емес, өнімнің қолжетімділігі, сапасы мен дизайны, сату сервисі мен 

маркетинг әсер етеді, онда қанағаттанарлықсыз қажеттіліктер импортпен 

жабылады. Бұл ретте шетелдік тоқыма компаниялары отандық нарықтың 

сегменттеріне табысты ие болып отыр, бұл қазақстандық нарықтың сыртқы 

экономикалық конъюнктураға тауарлық тәуелділігінің жоғары деңгейі 

тұрғысынан ресурстардың теңгерімін қалыптастыруға теріс әсер етеді. 

 

Нарық көлемі  

Қазақстанда 2016 жылдан бастап Жеңіл өнеркәсіп секторында өндіріс 

көлемінің төмендеу үрдісі байқалды. Егер 2016 жылы ЖІӨ өндіріс көлемі 2,3% 

құраса, 2018 жылы бұл көрсеткіш 0,4% дейін төмендеді. 

2017 жылдың соңында және 2018 жылы саладағы жағдай тұрақтала 

бастады. Алдыңғы жылдары болғандай өндіріс көлемінің тез қысқаруы 

тоқтатылды. 



 

Жалпы, жеңіл өнеркәсіп бойынша 2018 жылы өндіріс көлемінің 

төмендеуі байқалды. Сала өндірісі көлемінің қысқаруы тоқыма бұйымдары 

өндірісінің НКИ – нің төмендеуімен байланысты, ол 2018 жылы 83,3% құрады 

(2017 жылы-100,5%). Тоқыма өнеркәсібіндегі құлдырау шикізат (мақта 

талшығы) бағасының өсуіне байланысты. 

2019 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында киім, тоқыма бұйымдарын 

өндіруде айтарлықтай үміт күттіретін жағдай байқалады. Былғары және оған 

қатысты өнімдер өндірісінде құлдырау байқалады. 

Өнім түрлері бойынша шляпалар мен бас киімдер (2,3 есе), машинамен 

немесе қолмен тоқылған трикотаж бұйымдар (1,5 есе) және сыртқы трикотаж 

киімдер (1,3 есе) өндірісінде едәуір өсім байқалады, қысқару – ірі қара малдың 

терісінен былғары (32,6%), жүн иірімжіптер (14%) және киім заттары, табиғи 

үлбірден жасалған аксессуарлар мен бұйымдар (37,5%) өндірісінде байқалады. 

 

12 кесте- ҚР Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары өндірген өнімнің 

(тауарлардың, қызметтердің) көлемі, кәсіпорындардың қолданыстағы 

бағаларында (ҚҚС-сыз және акцизсіз)) 

 2016 2017 2018 2019 

Жеңіл өнеркәсіп: 

 

мың АҚШ долл.АҚШ 228 305 189 404 232 300 235 011 

ҚР өнеркәсіп өндірісі 

көлеміндегі үлесі 
0,27% 0,31% 0,28% 0,22% 

Тоқыма бұйымдары 

 

мың АҚШ долл.АҚШ 119 939 91 581 124 982 113 565 

жеңіл өнімдегі үлесі 53% 48% 54% 48% 

Киім 

 

мың АҚШ долл.АҚШ 83 492 79 131 84 496 94 965 

жеңіл өнімдегі үлесі 37% 42% 36% 40% 

Былғары және оған 

қатысты өнімдер 

 

мың АҚШ долл.АҚШ 24 874 18 692 22 823 26 481 

жеңіл өнімдегі үлесі 
11% 10% 10% 11% 

Теңгенің орташа 

бағамы/АҚШ 

долл.АҚШ 

 120,3 147,5 147,35 146,62 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

2018-2019 ж.ж. жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің жекелеген түрлері 

бойынша өндіріс 

Өнім 

Өндіріс көлемі 

% 2018 

жыл 

2019 

жыл 

Тоқыма бұйымдарын өндіру 

Тарақпен таралған және тарақпен тарамдалған 

талшықтардан жасалған, бөлшектеп сату үшін 
3 493,0 9 837,0 35,5 



 

өлшеніп оралмаған немесе өлшеніп оралған мақта-

мата иірімжіп; мақта-мата тігін жіптері, тонна 

Кардочан және тарақпен таралған жүннен немесе 

жануарлардың қылынан немесе жылқы қылынан 

жасалған маталар, мың шаршы метр 

 33,1  

Мақта-мата маталар, мың ш. м 19 247,7 35 740,9 53,9 

Көрпелер (электр көрпелерінен басқа) және жол 

көрпелері, мың дана 
48,4 62,1 77,9 

Кілемдер және кілем бұйымдары, 6,4 6,2 103,2 

мың шаршы м 

Киім өндірісі 612,1 506,6 120,8 

Сырт киім, мың дана 32,3 42,0 77,1 

машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж сырт 

киім, мың дана 
882,7 1 479,5 59,7 

Іш киім, мың дана 417 

144,0 

391 

805,0 
106,5 

Емшектегі балаларға арналған киім және киім 

аксессуарлары, мың теңге 
245,4 238,6 102,8 

Спорттық, шаңғы тебетін және суға түсетін 

костюмдер және өзге де киімдер, мың дана 

242 

208,0 

245 

127,0 
98,8 

Колготкалар, рейтуздар, шұлықтар, ұйықтар және 

машинамен немесе қолмен тоқылған өзге де 

трикотаж шұлық бұйымдары, мың теңге 

65,4 97,8 66,9 

Машинамен немесе қолмен тоқылған свитерлер, жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, 

жилеттер және ұқсас трикотаж бұйымдар, мың дана 

Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі 1 692,1 1 836,5 92,1 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ СК 

 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне негізгі қажеттілік импортталатын өнім 

есебінен қанағаттандырылады. 2019 жылы Жеңіл өнеркәсіп ресурстарының 

жалпы көлеміндегі отандық өндірістің үлесі бар болғаны 20,7% құрады. Бұл 

келесі факторларға байланысты: 

 ішкі нарықтың жосықсыз импорттан қорғалмауы, айналым 

қаражатының жетіспеушілігі; 

 Жабдықтың техникалық жай-күйінің төмен деңгейі, оның моральдық 

және физикалық тозуы; 

 кәсіпкерлердің салаға инвестицияларға қызығушылығының болмауы; 

 ЕДБ кредиттеудің жоғары ставкалары.  



 

  
Дереккөзі: ҚР ҰЭМ СК 

 

2019 жылы ішкі нарықтың қажеттілігі отандық мақта-мата (68,5%) 

иірімжіп және мақта-мата (36,8%) маталар өндірісімен қанағаттандырылды. 

Ең аз дегенде-сыртқы трикотаж киіммен (1,3%), трикотаж бұйымдармен 

(1,7%), сыртқы киіммен (5,3%), іш киімдермен (5,3%), бұл, біздің ойымызша, 

түрлі конъюнктуралық факторлармен және, ең алдымен, сән тауарларының 

дамуындағы ауытқулармен байланысты. Қазақстандық кәсіпорындардың 

көпшілігі өз мүмкіндіктеріне байланысты нарықтың қолайлы 

конъюнктурасын толық көлемде пайдалана алмайды, өйткені жаңа 

құрылымдар тауарларының және олардың өнімдерінің түр-түрлеріндегі сәнді 

дизайндардың үлесі әзірге шамалы. 

 

13 кесте- Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне қажеттілігін 

қамтамасыз ету жөніндегі ресурстар теңгерімі 

Көрсеткіші 

Өлше

м 

бірліг

і 

Жүкте

у, % 

өндіріс, 

2019 жыл 

Ішкі 

қажетті

лік 

Қуат кезінде 

тапшылық/про

фицит (макс) 

Тоқыма бұйымдарын өндіру  

мақта иірімжіп тонна 
15,2 4 434,7 5 418,5 

28 

364,5 

523,5

% 

Бөлшек сауда үшін өлшеніп 

оралмаған кардочан жүн 

иірімжіп 

тонна 

83,0 60,0 253,2 -181,2 71,6% 

Мақта-мата маталар мың 
44,5 16 900,0 

36 

624,2 

-11 

480,2 
31,3% 

Киімнен, үй шаруашылығына 

арналған төсек-орын 

ш. м 
40,0 3 168,3 4 271,0 3 649,8 85,5% 

36.9

20.6

132.5

жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі Оның ішінде экспорт импорттау



 

жабдықтарынан басқа, дайын 

тоқыма бұйымдары 

Фетр және киіз, оның ішінде 

жабыны бар, сіңірілген 

немесе ламинатталған 

 

мың 

дана 
45,0 939,9 1 067,3 1 021,3 11,9% 

тенге 

Киім өндірісі  

Машинамен немесе қолмен 

тоқылған трикотаж сырт киім 

мың 

дана 
38,0 32,3 2 315,9 

-2 

230,8 
96,3% 

Сыртқы киім мың 

дана 
40,0 612,1 5 259,0 

-3 

728,7 
70,9% 

Машинамен немесе қолмен 

тоқылған свитерлер, 

жемпірлер, пуловерлер, 

кардигандар, жилеттер және 

ұқсас трикотаж бұйымдар 

мың 

дана 

40,0 65,4 2 607,6 
-2 

444,2 
93,7% 

Іш киім 

 

мың 
40,0 96,2 

12 

044,0 

-11 

803,5 
98,0% 

дана 

Шляпалар және бас киімдер 

 

млн. 
57,5 232 513,2 -99,5 19,4% 

теңге 

Машинамен немесе қолмен 

тоқылған өзге де трикотаж 

шұлық-ұйық бұйымдары 

 

млн. 

40,0 242,2 1 786,4 
-1 

180,8 
66,1% 

теңге 

Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі  

Табаны бар және үсті резеңке 

немесе полимер 

материалдардан жасалған аяқ 

киім 

мың 

жұп 
50,0 933,1 9 953,5 

-8 

087,3 
81,3% 

Үсті былғарыдан жасалған 

аяқ киім 

мың 

жұп 
30,0 744,5 4 399,1 

-1 

917,4 
43,6% 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ СК 

 

Қазақстанның қажеттіліктерін жеңіл өнеркәсіп өнімдерімен қамтамасыз 

ету жөніндегі ресурстардың теңгерімі жаңа қатысушылар үшін кеңістіктің 

болуын және жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту үшін тартымдылықты 

көрсетеді. 

Тігін саласының қазақстандық кәсіпорындарының ассортименттік 

стратегияны қалыптастыру жөніндегі қызметін талдау мынадай сипатты 

ерекшеліктерді көрсетеді: 

 тігін саласы кәсіпорындарының басым көпшілігі мемлекет пен 

жекелеген мекемелердің арнайы мақсаттағы өнімге кепілдік берілген 

тапсырыстары бойынша жұмыс істейді. Бұл арнайы киім нарығы серпінді 

дамып келе жатқан және кәсіпорындар үшін стратегиялық жағынан тиімді 



 

болып табылатындығымен, өйткені салынған қаражаттың жылдам 

айналымын, тұрақты экономикалық пайданы қамтамасыз ететіндігімен және 

өндірісті кеңейтуге ықпал ететіндігімен байланысты. Мәселен, сыртқы 

трикотаж киімдерін өндіретін кәсіпорындар мемлекеттік қорғаныс 

тапсырысына, ұлттық холдингтер мен жүйе құраушы кәсіпорындарды сатып 

алуға бағытталған. 

 бұдан басқа, құрылысшылар, мұнай-газ секторының қызметкерлері, 

Металлургтер, геологтар, орман шаруашылығы қызметкерлері, медицина 

қызметкерлері, күзет құрылымдары, омарта шаруашылығы, бастауыш сынып 

ұлдары мен қыздарына арналған мектеп формасы логотиптері бар жазғы және 

қысқы түрлі өндірістер үшін арнайы мақсаттағы өнімдер шығару жүзеге 

асырылады. 

Үсті былғарыдан жасалған аяқ киім өндіретін кәсіпорындар күш 

құрылымдары мен ұйымдарға арналған арнайы жұмыс аяқ киімін өндіруге 

бағдарланған. Шұлық бұйымдарын өндіретін кәсіпорындар күш 

құрылымдары үшін де, қарапайым тұтынушылар үшін де шұлық-шұлық 

бұйымдарының кең ассортиментін шығарады. 

Теріден (ІҚМ, ҰҚМ) тері өндірумен 8 кәсіпорын айналысады. Теріні 

қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар қайта бөлудің төмен деңгейдегі өнімдерін 

шығарады: ВетБлю жартылай фабрикаты, краст, чепрак, алепрак және т.б. 

Қазақстанда аяқ киім терісі мен халық тұтынатын тауарларды өндіру үшін 

былғары шығарылмайды, ішкі нарықта өнімді сату жоқ. Барлық өнім былғары 

зауыттарының экспортталады, Италия, Қытай, Белоруссия, Қырғызстан; 

 көптеген кәсіпорындардың тауар ассортиментін жаңарту негізінен 

өндіріске енгізілген үлгілердің модификациясы есебінен жүзеге асырылады, 

өйткені шығарылатын өнімнің ассортиментін түбегейлі өзгерту үшін 

инвестициялар қажет; 

 тігін кәсіпорындарында инновациялық технологиялар бейімделмейді, 

маркетинг қызметі төмен деңгейде және т. б. 

Бірыңғай экономикалық кеңістік 

2016-2019 жылдары Ресейдің жеңіл өнеркәсібінің даму үрдістерін талдау 

саланың жекелеген кезеңдерде өндіріс көлемін жоғалтқанын, жаңа 

прогрессивті технологияларды игеру қарқынын төмендегенін және челнок пен 

карго тасымалдарының ашық емес, бәсекеге қабілетсіз және кәдеге 

жаратылмаған нарығының қалыптасуымен сипатталғанын көрсетеді. 

Өсу қарқынының барынша төмендеуі адамның тіршілік әрекеті үшін 

қажетті жағдайларды қамтамасыз ететін салаларда - тігін, трикотаж және аяқ 

киім салаларында орын алды. Жеңіл өнеркәсіптің тұрақсыз дамуы әртүрлі 

конъюнктуралық факторларға байланысты болды. 2018-2019 жылдары 

шығару көлемінің өсу қарқыны әлемдік дағдарыстың әсерінен теріс мәнге ие 



 

болды. 2018 жылдан бастап ғана сала өнім өндіру көлемінің төмендеу үрдісін 

еңсеріп, жыл қорытындысы бойынша өндірістің барлық түрлері бойынша 

жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Тоқыма, тігін және үлбір өндірісінде 2018 

жылы өсім 12,1% құрады. 

2019 жылы тоқыма, тігін және үлбір өндірісінің өсуі 2,6% құрады. Тігін 

өндірісі 7,2% – ға, былғары, аяқ киім және былғарыдан жасалған бұйымдар 

8,6% өсті. 

 

14 кесте Ресейдің жеңіл өнеркәсібі өндірісінің негізгі түрлері бойынша 

өндіріс серпіні 
Өндіріс 2017 2018 2019 

алдыңғы жылға % - бен 

тоқыма, тігін және үлбір 83,8 112,1 102,6 

тоқыма 84,9 114,2 96,8 

тігін 83,3 110,0 107,2 

былғары, аяқ киім және былғарыдан 

жасалған бұйымдар 

99,9 118,7 108,6 

Дереккөзі: http://www.roslegprom.ru/ 

 

2019 жылы тоқыма 3,2% азайды, бірақ осы өндірістің барлық негізгі өнім 

түрлері бойынша (мата емес материалдардан басқа) құлдырау айтарлықтай 

көп. 2017 жылғы шығарылым тоқыма емес материалдар мен трикотаж 

бұйымдары бойынша ғана асып түсті. 

 

15 кесте- Ресейдің жеңіл өнеркәсібі өнімдерінің жекелеген түрлерін 

өндіру 
 2016 2017 2018 2019 2019/2016 

% 

2019/2018 

% 

Маталар, млн. ш. м 2485 2741 3397 3553 143,0 104,6 

Маталар тоқылмаған 

материалдарды есепке алмағанда 

2155 

1622 1732 1400 65,0 80,8 

мақта-мата 1915 1427 1540 1228 64,1 79,7 

жүн 23,9 17,5 15,8 14,0 58,6 88,8 

Жібек 114 122,3 113 103 90,4 90,8 

зығыр 97,9 46,2 51,9 46,9 47,9 90,3 

Мата емес материалдар 

(ватиндерден басқа) 

330 

1119 1665 2153 652,4 129,3 

Төсек-орын жабдықтары, млн. 

дана 

58,2 

52,2 53,2 43,9 75,4 82,5 

Шұлық-ұйық бұйымдары, млн. 

жұп 

319 

298 306 263 82,4 86,0 

Трикотаж бұйымдары, млн. дана 119 125,3 137 128 107,6 93,4 

Пальто, қысқа пальто, мың дана 1310 1212 1310 1388 106,0 105,9 
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Плащтар, мың дана.  240 294 222  75,5 

Костюмдер, мың дана 5013 3807 3895 3845 76,7 98,7 

Блейзерлер пиджактары, мың 

дана 

 

395 435 495  113,9 

Көйлектер, мың дана 3800 2735 3005 4054 106,7 134,9 

Шалбар, бриджилер, шорты, мың 

дана 

16173 

12369 12,3 17,0 0,1 138,1 

Юбка және юбка-шалбар, мың 

дана 

 

 3665 4535 

 

123,7 

Сыртқы жейделер, мың дана 3980 3119 3300 3450  104,5 

Жылы күртешелер, мың дана  1907 2237 2086  93,2 

Табиғи теріден жасалған әйелдер 

Пальто, мың дана 

96,5 

86,6 91,8 99,7 

103,3 

108,6 

Табиғи теріден жасалған бас 

киімдер, мың дана 

656 

671 417,3 403,9 

 

96,8 

Ерлерге арналған жинақтар, 

костюмдер, күртешелер 

(пиджактар) және блейзерлер, 

өндірістер. Және кәсіби, млн. 

дана 

 

16,2 18,2 21,4 

 

117,3 

әйелдерге, мың дана  1172 1584 1699  107,2 

Хром былғары тауарлары, млн. 

дм2 

1927 

1905 2133 2043 106,0 95,8 

Юфт былғары тауарлары, млн. 

дм2 

68,3 

49,8 62,9 68,1 99,9 108,3 

Қатты былғары тауарлары, млн. 

дм2 

66,5 

55,3 51,7 41,1 61,9 79,5 

Чемодандар, әйелдер сөмкелері 

және басқа да бұйымдар, млн. 

дана 

 

9,4 14,1 18,0 

 

127,7 

Қағаздарға арналған папкалар, 

мың дана 

 

221  269 

 

89,2 

Аяқ киім, млн. жұп 56,5 52,5 56,7 61,8 109,4 109,0 

Дереккөзі: http://www.roslegprom.ru/ 

 

2019 жылы маталар шығару 4,6% өсті және тоқыма емес материалдар 

өндірісін 29,3% ұлғайту есебінен қол жеткізілді, олардың ассортименті тұтас 

гамма болып табылады: Сүзгіш маталар мен геотекстильден бастап 

тұтынушылық және медициналық мақсаттағы тоқыма емес материалдарға, 

автомобиль шу оқшаулағыш жабындар мен жылу-күл-күлден оқшаулағыш 

базальт материалдарына дейін. Қалған маталардың барлық түрлері бойынша 

өндіріс қысқарды, мақта-мата маталарын шығару ең көп азайды (20,3%). 

Тігін бұйымдарының өндірісі физикалық көлемі бойынша 7,2% өсті. 

Өндірістің өсуіне мыналар ықпал етті: сыртқы киімнің (тоқыма және 
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трикотаж) бөлшек саудасының ұлғаюы; нарықтан тыс тұтынушылар үшін 

арнайы киім өндірісінің ұлғаюы; киім экспортының ұлғаюы. 

Тері, аяқ киім және былғарыдан жасалған бұйымдар өндірісінің 

динамикасын ретроспективті талдау өндірістің 2016 жылғы 117,4% - дан 2019 

жылы 95,8% дейін төмендеуін көрсетеді. 2019 жылы 4,2% төмендеуіне 

қарамастан, шығарылым 2016 және 2017 жылдардағы деңгейден асты. 

Құлдырау хром терісінің азаюына байланысты болды, дегенмен, ол соңғы 

жылдары ең үлкен болды. 

 

16 кесте- Ресейде табиғи былғары өндірісі 
Өндіріс, млн. ш. 2016 2017 2018 2019 

Хромды иленген былғары 1927 1883 2133 2043 

алдыңғы жылға %  95,5 97,7 113,3 95,8 

Юфть 68,3 50,7 62,9 68,1 

алдыңғы жылға %  77,4 74,2 124,0 108,3 

Тері аяқ киімнің астына арналған 66,5 55,1 51,7 41,1 

алдыңғы жылға %  89,5 82,9 93,8 79,5 

Барлығы 2061,8 1988,8 2247,6 2152,2 

Өткен жылға қарқыны 94,6 96,5 113,0 95,8 

Дереккөзі: http://www.roslegprom.ru/ 

 

Талданып отырған кезеңде өнімді тауарлық шығарудың құрылымы 

жақсарды, оның жалпы көлемінде халық үшін дайын өнімнің (киім, трикотаж 

және үлбір бұйымдары, аяқ киім) үлесі артты, аяқ киім мен былғары 

галантерея бұйымдары үшін сапалы табиғи және жасанды былғары көлемі 

артты, медициналық мақсаттағы өнімдердің жаңа түрлері пайда болды. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша ресейлік аяқ киім нарығының өсуі 

өткен жылмен салыстырғанда шамамен 12% құрады. Ресей нарығында аяқ 

киім, Киім және аксессуарлар сегментін ритейлерлер ең тиімді деп бағалайды 

және олардың бағалауынша, сатудың шамамен 69,6% құрайды. 

Ресей нарығы импортқа тәуелді, оның үлесіне сатудың 80% - ы тиесілі. 

2019 жылдың қорытындысы бойынша импорт көлемі заттай 10% және құндық 

мәнде 16% ұлғайды. 

Тауар топтары арасында Ресейге аяқ киімдерді жеткізу бойынша жетекші 

позицияларды былғарыдан жасалған аяқ киім алады, оның үлесіне импорттың 

жалпы көлемінің 55% – ы және табаны бар, үсті резеңке немесе пластмассадан 

жасалған аяқ киім-30% келеді. 

Ассортимент құрылымында өндірістік-техникалық және арнайы 

мақсаттағы өнімдер маңызды орын алады: күштік федералдық 

ведомстволардың қызметкерлеріне арналған заттай мүлік; транспортер 

таспаларына арналған маталар; тамақ, химия және электр техникалық 
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өнеркәсіпке арналған сүзгіш және електі маталар; өрт жеңдері, арқан 

бұйымдары және т. б. 

Осы ассортименттік топтағы жоғары үлес салмағын өнеркәсіп және ауыл 

шаруашылығы қызметкерлері үшін арнайы және жұмыс киімі, әртүрлі 

зақымдаушы әсерлерден, қоршаған ортаның жағымсыз құбылыстарынан және 

зиянды өндірістік-тұрмыстық факторлардан жеке қорғану құралдары, 

геотекстиль, сүзгілер және басқа да көптеген өнім түрлері алады. 

Ресейдің өнеркәсіп сауда министрлігінің мәліметінше, тоқыма өнеркәсібі 

жеңіл өнеркәсіптің барлық салаларынан өндіріс көлемінің 50%  жуығын 

алады. Ең сұранысқа ие кіші сала мақта-мата бұйымдарын, содан кейін жібек 

және синтетикалық маталар өндірісі болып табылады. Бұл өндірістердің 

жиынтық көлемі шығарылатын өнімнің жалпы көлемінің 70% құрайды. 

Ресейлік өндірушілер төсек-орын (матрас қоса алғанда) және жұмыс 

киімдері сияқты сегменттерде көшбасшы болып табылады, ол соңғы жылдары 

сұранысқа ие болып келеді, бұл, ең алдымен, қызметкерлердің жайлылығы 

мен денсаулығы туралы ғана емес, сондай-ақ өз имиджі туралы қамқорлық 

оның компанияларының кеңінен пайдалануымен байланысты. Мысалы, 

медициналық халаттар су және қан өткізбейтін қасиеттерге ие, бірнеше рет 

жууға төзімді. Мұндай қасиеттер оларға осындай жағдайларда тез жарамсыз 

болатын әдеттегі киімді ауыстыруға мүмкіндік береді. Ресейде сатылатын 

жұмыс киімдерінің басым бөлігі ел аумағында өндірілген және өнімнің 

сапасына кепілдік беретін қажетті мемлекеттік стандарттарға сәйкес келеді. 

Төсек-орын сегментінде ресейлік өндірушілер өнімнің барлық 

ассортиментін (төсек-орын, төсек-орын жабдықтары, Сүлгілер, жастықтар 

және т.б.) ұсынады. 

Нарық талдаушыларының пікірінше, ағымдағы жылы Ресей киім саудасы 

саласындағы ең ірі нарықтардың рейтингісінде Канададан кейін 9-орынға ие 

болу мүмкіндігіне ие. Ресей компанияларында ересектер мен балаларға 

арналған арзан, сапалы киім сегменттеріндегі ең жоғары мүмкіндіктер. 

Миллиондаған қалаларда, әсіресе Мәскеу мен Питерде премиум киім 

өндірушілерде жақсы мүмкіндіктер байқалады. 

Әрине, ресейлік тауарлардың сапасы, әсіресе арзан киім сегментінде 

қытайлық және басқа да азиялық кәсіпорындар жеткізетін аналогтерден 

жоғары. Бірақ сәнді, сапалы және стильді тауарлар бүгінде көп емес және 

бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштері бойынша ресейлік өнімдер әлі шетелдік 

аналогтардан артта қалып отыр. 

Ресейдің тұтыну нарығының жеңіл өнеркәсіп тауарларына тауарлық 

қанықтығы тұрақты сипатты сақтап отыр. Бұрынғыдай халықты тігін 

бұйымдарымен (шамамен 56%), трикотаж бұйымдарымен (шамамен 55%), 

Үлбір бұйымдарымен, аяқ киіммен (шамамен 50%), шұлық-ұйық 



 

бұйымдарымен (шамамен 40%), кілемдермен және кілем бұйымдарымен (20% 

- дан жоғары) қамтамасыз етуде рыноктардың рөлі зор. 

Халық табысының өсуі жеңіл өнеркәсіп тауарларын сату көлемінің өсуіне 

ғана емес, сонымен қатар тауарларды тұтынудағы ассортименттік 

құрылымның өзгеруіне әкелді. Ауқатты халықтың сатып алу артықшылығы 

неғұрлым қымбат және сапалы тауарлардың, жақсартылған тұтынушылық 

қасиеттер мен сәнді дизайнның пайдасына ауысады. Халықтың табысы төмен 

және орташа кіріс топтарын сатып алуда орташа сапалы, бірақ бағасы 

бойынша қолжетімді бұйымдар басым (қытай, түрік, сондай-ақ бірлескен 

Отандық және Беларусь өндірісінің тауарлары). 

Елдің тоқыма саласындағы импорт проблемасы ұлттық экономиканың 

басқа секторындағы сияқты өткір тұр. Нарықтағы ресейлік компаниялардың 

жиынтық үлесі 13% құрайды. 2016 жылдан бастап 2019 жылға дейін Ресейге 

киім импорты 55% өсті және жақын болашақта бұл үрдіс сақталады. 

Нарықтағы жоғары импорттық құрауыштардың негізгі себебі Тоқыма өнімінің 

жоғары өзіндік құны болып табылады, ол Қытайдан келген өнімге қарағанда 

20-30% жоғары. 

Ресей нарығына киімнің негізгі жеткізушісі-Қытай, одан кейін Түркия. 

Пәкістан, Өзбекстан және басқалар сияқты қалған елдерге 3% - дан (заттай 

мәнде) 7% дейін (құндық мәнде) келеді. 

Саладағы экспорт өте аз, бұл сондай-ақ шетелдермен салыстырғанда 

өнімнің жоғары бағаларымен түсіндіріледі. 

Тұтыну нарығының және мониторингтің ВНИИ болжамы бойынша Ресей 

жеңіл өнеркәсіп тауарлары нарығының сыйымдылығы таяу жылдары жыл 

сайын кемінде 10-12% өседі және 2019 жылға қарай бөлшек сауда тауар 

айналымы 4,5-5,0 трлн. рубль. Нарық құрылымы айтарлықтай өзгереді, өндіріс 

пен импорттың арақатынасы неғұрлым теңдестірілген болады. 

Fashion Consulting Group болжамына сәйкес, Ресейдегі киім нарығының 

өсу қарқыны 2017 жылы шамамен жылына 5-7% құрайды. 2019 жылға қарай 

нарықтың әлеуетті көлемі 40-44 млрд еуро дәлізінде күтілуде. 

Жергілікті нарықтың өзгеруінің негізгі факторларының бірі-оның үдемелі 

"стандарттау", өсу қарқыны, қанықтығы, әлеуеті тұрғысынан да, оның 

құрылымы мен жұмыс істеу тетіктері тұрғысынан да еуропалық нарықтармен 

теңестіру. Мәселен, "өркениетті" сауда үлесінің тұрақты қысқаруы аясында 

(жыл сайын 3-4% жуық) "өркениетті" нарықты шоғырландыру, мықты 

ойыншыларды нығайту жүріп жатыр. 

Ресейде бөлшек сауда нарығын шоғырландыру деңгейі төмен деп 

бағаланады (мысалы, 5 ірі бөлшек компаниялардың үлесі ЕО 60% қарсы РФ 

11% құрайды) және бұл сегмент көшбасшыларының өсу әлеуетінің негізгі 

фактілерінің бірі болып табылады. Бұл фактор инвестициялық қорлардың ірі 



 

ресейлік бөлшек желілерге, оның ішінде киім ритейлерлеріне деген 

қызығушылығын айтарлықтай күшейтеді. 

Беларусьтің жеңіл өнеркәсібі, көптеген қиындықтарға қарамастан (өз 

шикізатының болмауы, "сұр" және "қара" импорт, азиялық өндірушілердің 

экспансиясы), қарастырылып отырған кезеңде аман қалып қана қоймай, 

белсенді дамып келеді. 

Концерн өнімі өндірісінің индексі 2017 жылы – 120,7% және 2018 жылы 

– 125,9% құрады. 2019 жылдың соңына дейін концерн көрсеткішке 133,8% 

деңгейінде қол жеткізуді жоспарлап отыр. 

Сала кәсіпорындары Үйге арналған маталар мен тауарлар, күнделікті 

сұраныс бұйымдары, оның ішінде медициналық мақсаттағы бұйымдар, киім 

мен аяқ киім (оның ішінде адамдардың денсаулығын қалпына келтіруге және 

қолдауға ықпал ететін емдеу-профилактикалық киім мен аяқ киім), жұмыс 

және арнайы киім шығарады. 

Тоқыма өндірісі өңдеуші өнеркәсіп құрылымында 3,5% құрайды. Осы 

кіші саланың кәсіпорындары иірімжіп пен матаның барлық түрлерін, 

котонизацияланған зығыр талшығын, мата емес материалдарды, кілемдер мен 

кілем бұйымдарын, тоқыма галантереясын, медициналық мақсаттағы 

өнімдерді, тігін және трикотаж бұйымдарын, үй тоқыма бұйымдарын 

(перделер, төсек-орын жабдықтары, ас үйге арналған тоқыма) және өзге де 

өнімдерді шығаруды жүзеге асырады. 

Тоқыма саласының өнімі республиканың басқа салалары үшін шикізат 

базасы болып табылады. Оны: республика халқы, бюджеттік ұйымдар, 

өнеркәсіп және сауда кәсіпорындары, Беллегпром, Белкоопсоюз, 

Белхудожөнеркәсіп, Белбыт, Белорус мүгедектер қоғамының кәсіпорындары, 

тұтыну тауарларын өндіруші – бірқатар жеке және коммерциялық 

құрылымдар және т. б. тұтынады. 

Маталар күш құрылымдары (Қорғаныс, Ішкі істер министрлігі, 

Мемлекеттік Кеден комитеті), сондай-ақ мынадай министрліктер: Денсаулық 

сақтау, халықты әлеуметтік қорғау, білім беру, спорт және туризм және т. б. 

үшін киім тігу кезінде пайдаланылады. 

Белоруссияның жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің барлық түрлерінің өндірісі 

өсуді көрсетеді. 

Елдегі жеңіл өнеркәсіп тауарларын ең ірі өндірушілердің бірі - "8 Марта" 

ААҚ өндіріс көлемі бойынша ғана емес, сонымен қатар өнім ассортименті 

бойынша, тұтынушылардың барлық топтарын сапалы ерлер, әйелдер, балалар 

іш киімі, жоғарғы және спорттық трикотаж, шұлық-ұйық бұйымдарында 

қамту бойынша. Көптеген модельдер бамбук, тенсел, модал, ангора, меринос 

жүні сияқты ең сәнді және жоғары сапалы шикізат түрлерінен жасалған. 



 

Өңдеу өнеркәсібі құрылымында тері, былғарыдан жасалған бұйымдар 

өндірісі және аяқ киім өндірісі 0,8% құрайды. Алайда, былғары тауарларын 

өндіру сала үшін маңызды болып табылады, өйткені аяқ киім, былғары 

галантерея бұйымдарын және басқа да тауарларды шығару үшін негізгі 

шикізат болып табылады. 

Беларусь жеңіл өнеркәсібі 2019 жылы экспортқа бағытталған концерн 

кәсіпорындары өз өнімдерін әлемнің 53 еліне жеткізді. ТМД елдеріне 

экспорттың үлес салмағы 86% құрады. Концерн өнімдері жеткізілетін он елдің 

қатарына Ресей, Украина, Германия, сондай-ақ Қазақстан кірді. 

 

17 кесте- "Беллегпром" концернінің 2016-2019 жж. экспорт көлемі 
 2016 2017 2018 2019 

Экспорт барлығы, 

млн. АҚШ 

634,2 492,4 620,4 689,7 

Ресей 470,0 381,0 495,5 547,3 

Қазақстан 8,0 6,3 9,2 12,0 

Дереккөзі: БЭК жағдайында Беллегпром концернінің 2019 жылға дейінгі 

салалық іс-қимыл стратегиясы 

 

Экспорттық өнімнің негізгі номенклатурасы: тігін бұйымдары, аяқ киім, 

трикотаж бұйымдары, көлемді иірімжіп, Жібек маталар, кілемдер мен еден 

төсеніштері, мақта-мата маталар, зығыр маталар, трикотаж маталар. 

Беларусь-шикізатты импорттаушы. Импортталатын шикізаттың негізгі 

номенклатурасы республикада өндірілмейтін мақта талшығын, жүнді, 

химиялық шикізат пен бояғыштарды қамтиды. 

Импорт алмастыру елдің жеңіл өнеркәсібі үшін өзекті болып табылады. 

2017 жылы Белегпромның 79 импорт алмастырушы жобасы бойынша 220 млн. 

Импорт алмастырушы өнімнің 14 атауы игерілді: трикотаж термобель ("8 

Марта" ААҚ), эластомер жіптері салынған вискозды полотнолардан жасалған 

трикотаж бұйымдар ("Світанак" ААҚ), тоқыма материалымен қосарланған 

кілемдер ("Витебские кілемдер" ААҚ), галантерея бұйымдары үшін серпімді 

тері ("Бобруйский былғары комбинаты"ААҚ). "Минск былғары өндірістік 

бірлестігі" ААҚ жиһаз терілері мен киім үшін былғары өндірісін одан әрі 

дамыту қарастырылуда. 

2019 жылы концерн кәсіпорындарында 75 импорт алмастырушы жоба 

іске асырылатын болады. Нәтижесінде 250 млн.долларға жуық өнім шығару 

жоспарлануда, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 11,7% артық. 

Жаһандық деңгей. Әлемнің жеңіл өнеркәсібі-тоқыма, тігін, тері, былғары-

аяқ киім салаларын қамтитын әлемдік шаруашылықтың неғұрлым серпінді 

дамып келе жатқан саласы. Тоқыма және тігін өнеркәсібі жетекші орынға ие. 



 

Соңғы онжылдықта әлемдік тоқыма өнеркәсібінде 5 негізгі өңір 

қалыптасты: Шығыс Азия, Оңтүстік Азия, ТМД, Еуропа және АҚШ. 

Шикізат орталықтарының көпшілігі Азия өңірінде орналасқан. 

Еуропа мен Американың ескі өнеркәсіп орталықтарының киім саны күрт 

азайды, бірақ оның сапасы жоғары болды. Дамушы елдердің киім саны, 

керісінше, өсті, бірақ оның сапасы жоғары дамыған елдердің бұйымдарынан 

өте өзгеше емес. 

Әлемдік тоқыма және тері нарығы үздіксіз және тұрақты өсумен 

сипатталады. Тоқыма өнімдерін тұтыну тұрақты түрде 2-4% – ға, аяқ киім-3-

4% өсіп келеді. Бұл ретте сарапшылардың болжамына сәйкес өсу қарқыны, 

оның ішінде халық санының өсуі мен табыс деңгейінің, әсіресе Азия 

елдеріндегі өсуінің арқасында тездетілуі тиіс. 

Әлемдік киім нарығы, саланың негізгі түпкілікті өнімі 1527 млрд. АҚШ. 

Батыс Еуропа (28%), Солтүстік Америка (23%) және Азия-Тынық мұхиты 

аймағы (29%) киімнің ең ірі өңірлік нарықтары болып табылады, олардың 

үлесіне әлемдік киім нарығының 80% жуығы келеді. Ең қарқынды дамып келе 

жатқан нарықтар Латын Америкасы, Шығыс Еуропа болып табылады. 

Әлемдік сауданы жаһандандыру және ырықтандыру нәтижесінде тоқыма 

және былғары өнімдері нарығында бәсекелестік күшейіп, өндірістер дамушы 

елдерге орын ауыстыруда. Мәселен, 2019 жылы Еуропалық сауда-өнеркәсіп 

палатасының еңбекақының, сондай-ақ өндірістің өзге де факторларының 

құнының ұлғаюы, қолайсыз климаттың салдарынан жүргізілген зерттеу 

нәтижелері бойынша әрбір 5 еуропалық инвестор өндірісті Қытайдан Вьетнам, 

Үндістан сияқты өзге елдерге немесе оңтүстік Америка елдеріне ауыстыруды 

жоспарлап отыр. 

Дамыған елдердің жеңіл өнеркәсібінде неғұрлым жоғары кірістілік 

әкелетін күрделі және жаңашыл тоқыма өнімінің үлесін ұлғайту жағына 

құрылымдық өзгеріс жүріп жатыр. 

Тұтынушылардың қалауының өзгеруі салдарынан тауашалар саны артып, 

fast fashion сегментінің және логистикалық құрамдас бөліктердің мәні көбірек 

дамып келеді. Осы сегментте жұмыс істейтін сауда желілері мен 

дистрибьюторлар сату нүктелерінің санын және сату көлемін арттырады. 

Дамушы және дамыған елдер аралық тоқыма өнімдерінің түрлі 

тауашаларына маманданған. Қытай және басқа, да Азия елдері ірі және арзан 

жасанды шикізат (Иірілген жіп, мата) өндіруге маманданған. АҚШ, Еуропа 

және Жапония - жоғары технологиялық жасанды талшықтарды (high 

performance fibers): арамид (aramid) және көміртекті (carbon) талшықтарды 

өндіру бойынша көшбасшылар. Сондай-ақ дәстүрлі емес шикізаттан (соя, 

бамбук талшықтары) тоқыма өнімдерін өндірудің жаңа технологияларын 

жылдам дамыту үрдісі байқалады. 



 

Дүниежүзілік банк, неміс аяқ киім өнеркәсібі одағы (NAS), италиялық аяқ 

киім өндірушілер қауымдастығы (ANCI), Бүкілресейлік былғары-аяқ киім 

бизнесі конгресінің және басқа да кейбір ақпараттық көздердің ақпараттық 

материалдарын талдау әлемдік былғары-аяқ киім өнеркәсібінің келесі даму 

үрдістерін көрсетеді. 

Әлемде жылына бір адамға орта есеппен 1,9 жұп аяқ киім сатып алынады. 

АҚШ-та аяқ киімді тұтынудың ең жоғары деңгейі-жылына бір адамға 6,5 жұп, 

Еуропада-3,8-4,5 жұп, Оңтүстік-Шығыс Азияда-0,7 жұп, Үндістан мен 

Қытайда-2 жұп, Украинада-2-3 жұп, Қазақстанда-2 жұп, Ресейде-1,4-2,6 жұп, 

Беларусь Республикасында-2,7 жұп, 

Аяқ киім өндірісінде Оңтүстік-Шығыс Азия елдері және бірінші кезекте 

Қытай алдыңғы орында тұр. Осылайша, барлық аяқ киімнің шамамен 82% 

Азияда өндіріледі, әрбір екінші аяқ киім Қытайда шығарылады. Қытайда аяқ 

киім өндірісінің бүкіл әлемдік көлемінен (жылына 13,5 млрд. жұп) шамамен 

жартысы өндіріледі. Елде 20000-нан астам аяқ киім кәсіпорындары бар. Бір 

адамға аяқ киімді жылдық тұтыну-жылына 2 жұп. 

Еуропада шамамен 1,2 млрд.жұп аяқ киім өндіріледі, оның 900 млн. жұбы 

– Батыс Еуропада және 300 млн. жұбы – Шығыс Қазақстанда. Аяқ киім 

өндірісінің көлемі бойынша Италия Қытай мен Бразилиядан кейін әлемде 3 

орын алады. Ресей әлемдік аяқ киім өндірісінің шамамен 0,3% – ын, Беларусь 

Республикасы-0,09% - ын шығарады. 

Германия негізінен жоғары сапалы, қатты, модельдік аяқ киім шығарады. 

Өндіріс орта және егде жастағы адамдарға бағытталған. 

Португал аяқ киім өнеркәсібі еуропалық аяқ киім өндірісінің 12% - ын 

және оның экспортының 6,1% - ын қамтамасыз етеді. Португалияда барлық 

еуропалық компаниялардың 11% - ы орналасқан. 

Түркия аяқ киімнің ең ірі әлемдік продуценттерінің қатарына кіреді, оның 

ішінде ол 10-шы орынды алады. Түркияда аяқ киім өндірісі шамамен 211 млн. 

жұпты құрайды, халықтың жан басына шаққанда тұтыну 2,5 жұпты құрайды. 

Экспортқа шамамен 25% аяқ киім жеткізіледі. 

Италия орта және жоғары сыныпты аяқ киім сегментінде әлемде жетекші 

және оның негізгі жеткізушісі болып табылады. 2017 жылы Италияда 241 

млн.жұп аяқ киім шығарылды. Итальяндық аяқ киім өнеркәсібінің құрылымы 

шағын және орта кәсіпорындар болып табылады. 

Discovery Research Group агенттігі сарапшыларының болжамына сәйкес 

әлемдік нарық 2016 жылға дейін өседі. 

2019 жылы әлемдік аяқ киім нарығының көлемі шамамен 241,3 млрд. 

АҚШ долларын құрады, бұл ретте 2017-2019 жылдардағы орташа жылдық өсу 

қарқыны 3,6% құрады. Салыстыру үшін, Еуропа және Азия нарығында осы 



 

кезеңде орташа жылдық өсу қарқыны 3,1% және 3,0% құрады, ал 2019 жылы 

нарық көлемі 96,1 млрд. АҚШ долл. және 41,2 млрд. АҚШ долл.құрады. 

Еуропа мен Американың үлесіне нарықтың жалпы көлемінің 80% - ы 

келеді, Азия елдерінің үлесі 17% - ды, Орта Шығыс пен Африка 4% жуықты 

құрайды. 

Discovery Research Group болжамына сәйкес 2016-2019 жылдардағы 

әлемдік аяқ киім нарығының орташа жылдық өсу қарқыны шамамен 5% 

деңгейінде күтілуде. Бұл ретте Еуропалық және азиялық нарықтағы орташа  

жылдық өсу қарқыны да 5% деңгейінде, ал 2016 жылы күтілетін нарық көлемі 

- 20 млрд. АҚШ долл. және 55 млрд. АҚШ долл.құрады. 

Ресей Федерациясы. РФ жеңіл өнеркәсібін дамыту "Ресейдің жеңіл 

өнеркәсібін дамытудың 2020 жылға дейінгі стратегиясы"перспективалық даму 

құжатына сәйкес жүзеге асырылады. Осы құжаттың негізгі идеясы - саланың 

технологиялық серпілісі және тартымды инвестициялық тетіктерді құру, 

сондай-ақ заңсыз импортты және жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің есепке 

алынбаған өндірісін қысқарту жөніндегі жүйелі жұмыс есебінен ішкі 

нарықтағы отандық өнім үлесінің 50% - ына қол жеткізу. 

2020 жылға дейін Ресейдің жеңіл өнеркәсібін дамыту стратегиясы саланы 

мемлекеттік қолдаудың мынадай шараларын іске асыруды көздейді: 

 шикізат пен материалдарды маусымдық сатып алуға, сондай-ақ 

технологиялық жабдықты сатып алуға алынған кредиттер бойынша 

пайыздарды төлеуге арналған шығындардың бір бөлігін өтеу; 

 өнеркәсіптік өнім экспорттаушыларына кредиттер бойынша 

пайыздарды төлеуге жұмсалған шығындардың бір бөлігін өтеу; 

 ішкі нарықта контрабандалық және контрафактілік өніммен күрес. 

Ресей 2019 жылдың тамызынан бастап ВТО мүше болды. Сала ВТО мүше 

елдердің импорттық тарифтерді "байланыстыру" бойынша міндеттемелерді 

өзіне алуға мәжбүр ететін мүшелігі шеңберінде елеулі проблемаларға сөзсіз 

тап болады. Ресей үшін бұл импорттық баждың 2-4 есе төмендеуін білдіреді, 

бұл отандық өндірушілерге теріс әсер етуі мүмкін. 

ВТО – ға кіру шарттары бойынша киімге кедендік әкелу баждары 20% -

10% - дан 5-7% дейін, тоқыма-9,5% - дан 7,3% дейін, аяқ киімге 10% - дан 5% 

дейін төмендейді. 

Мәселе мынада, БЭК нарығына, тиісінше Беларусь пен Қазақстанға арзан 

киім, аяқ киім, кілемдер келіп түседі, нәтижесінде бәсекелестік күшейе түседі. 

Маталар мен трикотаж бұйымдарына импорттық кеден бажы ставкаларының 

деңгейінің төмендеуі арзан импорт көлемінің ұлғаюына және жергілікті өнімді 

сату көлемінің төмендеуіне әкеледі. 

Беларусь Республикасы. БЭК-тің құрылуы, Ресейдің ВТО қосылуы 

Белоруссияның жеңіл өнеркәсібіне айтарлықтай әсер етеді, өйткені сала 



 

экспортқа бағдарланған болып табылады және шикізат импортына 

байланысты. Бірыңғай кедендік тарифті қабылдау жеңіл өнеркәсіптің бірқатар 

тауарларына импорттық баждың төмендеуін білдіреді, бұл сыртқы да, ішкі да 

нарықтарда бәсекелестікті айтарлықтай шиеленістіреді. Осыған байланысты 

"Беллегпром" концерні 2017 жылға дейінгі кезеңге БЭК жағдайында салалық 

іс-қимыл стратегиясын әзірледі, онда белоруссиялық жеңіл өнеркәсіп 

кәсіпорындары үшін негізгі тәуекелдер, сондай-ақ оларды қорғау шаралары 

анықталды. 

Ресейдің ВТО қосылуы жағдайында белоруссиялық жеңіл өнеркәсіп 

кәсіпорындары үшін белоруссиялық өнімнің бәсекеге қабілеттілігінің 

төмендігінен сыртқы нарықтың жоғалу тәуекелі (соның ішінде баға факторы 

бойынша), сондай-ақ импорттық өнімнің едәуір ағыны себебінен ішкі 

нарықтың жоғалу тәуекелі маңызды деп аталды. 

Тарифтік міндеттемелерді талдау Ресейдің ВТО кіруіне байланысты 

өңделмеген терілер мен краст - 0 - 5% дейін; химиялық жіптерден жасалған 

тігін жіптеріне-5-тен 10% дейін; Арнайы маталарға, шілтерге, кестелерге-15-

тен 20% дейін; аяқ киімнің бөлшектеріне - 0 - 5% дейін әкелу баждарының 

ставкаларының ұлғаюы күтілетінін көрсетеді. Бұл жағдай концерн 

кәсіпорындары шығаратын өнімнің өзіндік құнының артуына алып келеді 

және оның бәсекеге қабілеттілігін ішкі нарықта ғана емес, экспортқа сату 

кезінде де төмендетеді. 

Концернде сондай - ақ дайын өнімге, атап айтқанда кілемдер мен кілем 

өнімдеріне - 1 шаршы метр үшін 1 0,38 EUR дейін; трикотаж және тігін 

бұйымдарына-1 кг үшін 3-5 EUR-1 кг, нақты позицияға байланысты 1 кг үшін 

1,75-2,25 EUR дейін әкелу баждары енгізілді.10 белгі бойынша нақты 

позицияға байланысты оның жұбы үшін 0,8-1,5 EUR дейін одан әрі 

төмендеуімен. 

Бұл факторлар Беларуське неғұрлым арзан киім, аяқ киім және кілем 

бұйымдарын жеткізуді ынталандыратын болады, бұл бәсекелестікті күшейтеді 

және ішкі нарықтағы отандық өнім үлесінің төмендеуіне әкеледі. Жеңіл 

өнеркәсіптегі әлемдік көшбасшылар Қытай, орта және оңтүстік-шығыс Азия 

елдері, сондай-ақ соңғы уақытта қарқынды дамып келе жатқан Оңтүстік 

Америка елдері болып табылады. Демек, олардың Беларусь нарығында қатысу 

үлесінің артуын күтуге болады. Оның үстіне, ВТО кіру кезінде Ресей дайын 

өнімге әкелу бажының мөлшерлемесін төмендетті. Нәтижесінде, концерннің 

бағалауы бойынша, Беларусь нарығында жеңіл өнеркәсіптің импорттық дайын 

өнімі таяу жылдары Ресей тарапы тарифтік міндеттемелерді бекіткеннен кейін 

3 жыл ішінде 10-15 пайыздық пунктке артық болады. 

Стратегияның негізіне жеңіл өнеркәсіптің инновациялық даму моделіне 

көшуі, жаңа буындағы сапалы өнім шығаруды ұлғайту енгізілген. Техникалық 



 

қайта жарақтандыру, импорт алмастыру және экспорт, саланы материалдық-

шикізат ресурстарымен және кәсіби кадрлармен қамтамасыз ету мәселелеріне 

назар аударылды. 

Стратегияны әзірлеушілердің пікірінше, осы іс-шараларды іске асыру 

БЭК жағдайында концерн кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға, инновациялық өнім үлесін арттыруға, ішкі және сыртқы 

нарықтарда позицияларды нығайтуға және жаңа сегменттерді игеруге 

мүмкіндік береді. 

Отандық киім - кешек өндірушілерді қорғау мақсатында" Беллегпром " 

корсет бұйымдары мен іш киім өндірісі үшін импортталатын шикізатқа Кеден 

одағының бірыңғай кедендік тарифінің ставкаларын түзетудің бастамашылық 

ұсыныстарын дайындады-баждың төмендеуі. 

Жаһандық деңгей. Жеңіл өнеркәсіпке маманданған елдердің көптеген 

үкіметтері салаға елеулі қолдау көрсетеді. Ынталандыру шараларын қолдану 

Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде жеңіл өнеркәсіпті дамытуда шешуші рөл 

атқарады. Осы елдердің үкіметтері әлемдік сауданы ырықтандырудан кейін 

олардың тоқыма өнеркәсібіне салынатын ірі инвестицияларды қолдау 

қажеттілігін мойындайды. 

Түркия, Қытай және басқа да елдердің мысалында жеңіл өнеркәсіпті 

дамытудың шетелдік тәжірибесін зерттеу жеңіл өнеркәсіпті дамыту саланы 

дамыту үшін қолайлы жағдай жасаумен, оған инновациялық және әлеуметтік 

дамуда, мемлекеттік және өңірлік ауқымда өз өндірісі өнімінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруда жаңа серпін беруімен басталатынын көрсетеді. 

Интеграциялық процестерге қарамастан, тоқыма мен киімнің әлемдік 

нарығы протекционистік болып қалып отыр. Қытай мен Үндістаннан келетін 

өнімдер үшін негізгі әлемдік нарықтарға (АҚШ пен ЕО) экспорттың 

шектеулерінің болуы Бангладеш, Мексика, Кариб бассейні елдері сияқты 

басқа елдерде және Африка континентінің кейбір елдерінде тоқыма 

салаларының дамуына ықпал етті. 

Тоқыма мен киімнің әлемдік саудасы әртүрлі келісімдердің, еркін сауда 

туралы екі жақты шарттардың, преференциялық келісімдер мен неғұрлым 

қолайлы режиммен сауда туралы келісімдердің және т. б. көптеген санымен 

реттеледі. 

Тоқыма және киім бойынша ВТО келісімі шеңберінде дамыған елдердің 

нарығына тоқыма және киім әкелуге квоталар қолданысының күшін жоюға 

қарамастан, импорттық тарифтер, уақытша шектеулер (Safeguards), сондай-ақ 

өзге тарифтік емес шаралар (стандарттар, демпингке қарсы тексерулер) 

түрінде рыноктарды қорғаудың басқа шаралары қолданылуда. Ең алдымен, 

бұл тетіктер АҚШ пен ЕОнегізгі нарықтарында Қытайдан келген тауарларға 

қарсы енгізілді. 



 

Протекционистік шаралардың мөлшері әр түрлі елдердегі тауарлар 

импортына байланысты. Осылайша, жоғары қосылған құны бар Тоқыма 

өнеркәсібінің өнімдері жоғары қорғаныс шараларына ұшырайды. Шикізат 

тауарларына салық салынбайды немесе салық салынады, бірақ импортқа, ал 

дайын өнімге жоғары импорттық тарифтер салынады. 

Жоғарыда айтылғандай, халықаралық тоқыма саудасы әртүрлі 

құжаттармен реттеледі. Қазақстан сондай-ақ екіжақты шарттар мен өзге де 

нормативтік актілер арқылы халықаралық саудаға кіріктірілген. Осылайша, 

Қазақстан тоқыма тауарларының кейбір топтары бойынша АҚШ пен ЕО үшін 

GSP жүйесіне кіреді және Үндістанмен, Пәкістанмен, Өзбекстанмен, 

Қырғызстанмен және т. б. артықшылықтарды пайдаланады. 

ҚР РФ және Белоруссиямен қатар Бірыңғай экономикалық кеңістікке 

кіреді. Бұдан басқа, қазіргі уақытта Қазақстан мен ТМДкейбір елдері арасында 

еркін сауда аймағы туралы екі жақты келісімге қол қойылды. 

Тұтастай алғанда, тоқыма өнімдерінің кейбір ірі жеткізушілерімен 

(Бангладеш, Түркия, Оңтүстік Корея, Италия және т.б.) салыстырғанда 

Қазақстанның негізгі тұтынушы нарықтарында (ЕО, АҚШ, Жапония, Қытай) 

преференциялар саны аз екенін атап өткен жөн. Дегенмен, өзге Орталық Азия 

елдерімен (Өзбекстан, Қырғызстан), сондай-ақ Үндістан мен Қытаймен 

салыстырғанда нарықтарға қол жеткізу бойынша тең жағдайда тұр. 

Қазақстанның ВТО кіруі негізгі нарықтарға-тоқыма өнімдерін тұтынушыларға 

дереу еркін қол жеткізуді білдірмейді. Сонымен қатар, сауданы 

ырықтандыруға қарай тең бағалы бәсекелестік үшін мүмкіндік пайда болады, 

оның шеңберінде нарықтық тетіктердің әрекеті нәтижесінде ҚР тоқыма 

кәсіпорындарының тауашасы айқындалатын болады. 

Сақталып отырған протекционизм жағдайында табыстың негізгі факторы 

тоқыма және былғары өнімдерінің негізгі нарықтарына кедергісіз қол жеткізу 

болып қала береді. Тоқыма және былғары өнімдерінің негізгі жетекші 

өндірушілері (Түркия, Бангладеш, Пәкістан, Қытай, Үндістан, Оңтүстік Корея) 

негізгі нарықтарға (NAFTA, ASEAN, ЕО) кедергісіз қол жеткізе алады немесе 

төмендетілген импорттық баждар бойынша. Бұл ретте тоқыма және былғары 

өнімдерін ірі өндірушілер негізгі нарықтарда протекционистік шаралардың 

әртүрлі айналма схемаларын қолданады. Осылайша, Қытай Қытайдан келген 

тауарларға қатысты АҚШ-тың қорғаныс шараларын айналып өту үшін Африка 

елдерінде тоқыма өнімдерін өндіруді орналастырады. 

 

Баға шолуы  

Өндіруші кәсіпорындар елдің ішкі нарығына өткізген төсек-орын құны 

2017 жылдың соңына тауардың бір бірлігі үшін орташа 1135 теңге мөлшерінде 

қалыптасты, бұл 2016 жылғы деңгейден 2,4% төмен. 2018 жылдың қыркүйек 



 

айының соңында құны 2017 жылдың сәйкес кезеңіне 6% ұлғайып, 1207 теңгені 

құрады. 

2018 жылдың қыркүйек айының соңында төсек-орын жиынтығының 

бағасы 7974 теңгені құрады, бұл 2017 жылдың тиісті кезеңінен 480 теңгеге 

немесе 6,4% жоғары. 

2018 жылдың қыркүйек айының соңында бір төсек-орын жиынтығы 

құнының ең жоғары мөлшері Нұр – сұлтан қаласының бөлшек сауда 

дүкендерінде-13595 теңге, бұл орташа республикалық деңгейден 5621 теңгеге 

немесе 70,5% – ға артық, сондай-ақ Өскеменде-11280 теңге. Өңірлер арасында 

төсек-орын жиынтығының ең аз бағасы Қарағанды қаласында (5369 теңге) 

тіркелді, бұл орташа республикалық деңгейден 32,7% төмен. Өңірлер 

бөлінісінде төсек-орын жиынтығының ең жоғары және ең төменгі құны 

арасындағы алшақтық 2,5 есе құрайды. 

 

18 кесте- Өңірлер бөлінісінде төсек-орын жиынтығына бөлшек сауда 

бағаларының серпіні 
 2016 2017 I-IX 2018 

Қазақстан Республикасы 7 211 7 619 7 974 
Көкшетау қаласы 8 347 8 958 9 223 
Ақтөбе қаласы 6 586 6 889 7 255 
Талдықорған қаласы 7 231 7 343 7 786 
Атырау қаласы. 7 186 7 418 7 787 
Орал қаласы  6 553 6 775 6 806 
Тараз қаласы 6 034 6 169 6 489 
Қарағанды қаласы 4 857 5 279 5 369 
Жезқазған қаласы 9 048 9 183 9 478 
Қостанай қаласы 6 207 7 213 7 455 
Қызылорда қаласы 5 700 5 969 6 538 
Ақтау қаласы 6 388 7 102 7 374 
Павлодар қаласы 6 612 6 768 6 943 
Петропавл қаласы 7 290 7 403 7 595 
Усть-Каменогорск қаласы 9 863 10 789 11 280 
Семей қаласы 7 422 7 804 8 267 
Нұр-сұлтан қаласы 11 559 12 841 13 595 
Алматы қаласы 8 520 9 003 9 408 
Шымкент қаласы 7 129 7 375 8 244 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Тұтынушылық мінез-құлық  

Тұтынушылардың әсерін талдау 

Адамзат тарихы жеңіл өнеркәсіптерсіз мүмкін емес. Адам қоғамының 

дамуымен киімге, аяқ киімге, маталарға, сән-салтанат заттарына деген 

қажеттілік өсіп келеді, бұл өз кезегінде тоқыма, тігін, тері-тері және аяқ киім 



 

өндірісін дамытуға ынталандыру болып табылады. Бүгінгі күні жеңіл 

өнеркәсіпте 18 кіші сала бар және OECD деректері бойынша, сату көлемі 

бойынша машина жасау, автомобиль жасау, ӘПК, химия өнеркәсібі және т. б. 

озық әлемдік жетекші салалардың құрамына кіреді. 

Жеңіл өнеркәсіп тауарларын тұтыну көлемі Жер халқының өсіміне 

қарағанда неғұрлым жоғары қарқынмен өсіп келеді. Қоғамның даму деңгейі 

мен әл-ауқаты неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жеңіл өнеркәсіп өнімі көп 

тұтынылады. Соңғы он бес жылда маталар мен киім сату өсті: ЕО елдерінде 

және АҚШ - та – екі есе, Жапонияда-үш еседен астам. 

Тұтынушылар индустриясындағы шоғырлану 

Қазақстанда 2019 жылғы 15 қазандағы жағдай бойынша 1495 жеңіл 

өнеркәсіп кәсіпорындары тіркелген, оның ішінде ШОБ субъектілері 1476 

кәсіпорын болып табылады және тек 19 компания ғана ірі бизнес ұсынады, 

оларда жұмыс істейтіндердің саны 250 адамнан асады. 

 

19 кесте- 2019 жылғы 15 қазандағы жағдай бойынша Қазақстанның 

жеңіл өнеркәсібінің ірі кәсіпорындары 
Өңір, қызмет түрі, кәсіпорынның атауы Саны 

Түркістан облысы 12 

МАҚТА-МАТА ТАЛШЫҒЫН ДАЙЫНДАУ 8 

МАҚТА КЕЛІСІМ-ШАРТ КОРПОРАЦИЯСЫ " АҚ"  

KHANSUAR INVEST COMPANY " ЖШС"  

БАГАРА-МАКТА " ЖШС"  

КОМПАНИЯ ДЖИН-ТЕКС " ЖШС"  

АҚ-АЛТЫН КОРПОРАЦИЯСЫ " ЖШС"  

АЙША-БИБІ "МАҚТА ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ" ЖШС"  

"МАҚТА ӨҢДЕУ ЗАУЫТЫ "ЖШС МЫРЗАКЕНТ"  

ЖШС "ЮГАГРОЭКС"  

СЫРТҚЫ КИІМ ӨНДІРІСІ 1 

"ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА" ГАУХАР " ЖШС"  

МАҚТА-МАТА МАТАЛАРЫН ӨНДІРУ 1 

SOUTH TEXTILINE KZ " ЖШС"  

МАҚТА-МАТА ТАЛШЫҒЫН ИІРУ 2 

МЕЛАНЖ " АҚ"  

АҚ "ЮТЕКС"  

Жамбыл облысы 2 

ТЕРІНІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ БОЯУ БЫЛҒАРЫ 1 

ТАРАЗКОЖОБУВЬ " ЖШС"  

ІШ КИІМ ӨНДІРІСІ 1 

ӨК "БИІК"  

Маңғыстау облысы 1 

АРНАЙЫ КИІМ ӨНДІРІСІ 1 

ЖАНАР " ЖШС"  



 

Қостанай облысы 1 

АРНАЙЫ КИІМ ӨНДІРІСІ 1 

БОЛЬШЕВИЧКА "ӨК"  

Алматы облысы 1 

ДАЙЫН ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 1 

ЖШС "ПКФ "ҚАЗАҚСТАН ТЕКСТИ-ЛАЙН"  

Ақмола облысы 1 

КИІМНЕН БАСҚА, ДАЙЫН ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ 1 

НОВОПЭК " ЖШС"  

Қарағанды облысы 1 

СЫРТҚЫ КИІМ ӨНДІРІСІ 1 

TEMIRTAU ASSOCIATES AND ANCILLARIES " ЖШС"  

Барлығы 19 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Кәсіпорындардың басым бөлігі (12) Оңтүстік Қазақстан облысының 

аумағында орналасқан, бұл шикізат көздерінің жақындығына байланысты. 

"Гаухар" тігін фабрикасы " ЖШС-нен басқа барлық кәсіпорындар мақтаны 

бастапқы өңдеумен және мақта-мата өндірісімен айналысады. Басқа 

аймақтарда орналасқан кәсіпорындар негізінен арнайы киім шығарады. 

Қазақстанда шығарылатын киімдердің ассортименті мен көлемі бәсекеге 

қабілеттіліктің төмендігінен шектелген. 

Қазақстанда 2019 жылғы қаңтар-қыркүйекте бір адамға шаққанда: 

 102 грамм жүн; 

 2,4 кг мақта; 

 208 грамм жіп; 

 1,05 шаршы метр мақта мата; 

 0,15 дана дайын тоқыма бұйымдары, оның ішінде төсек-орын 

жабдықтары; 

 1000 адамға 46,8 шаршы метр мата емес материалдар; 

 1000 адамға 11 жұп аяқ киім; 

 1000 адамға 3,3 дана сыртқы трикотаж киім; 

 36 қалпақ және бас киім және т. б. 

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Қазақстан экономикасының дамуы 

кезеңінде жеңіл өнеркәсіптің тұрақты даму үшін рөлі мен маңызы жете 

бағаланбаған. Нәтижесінде өндіріс көлемінің тұрақты төмендеуі, 

шығарылатын өнім түр-түрінің қысқаруы және тиісінше отандық өндіріс 

тауарларының ішкі нарықта шоғырлану деңгейінің төмендеуі байқалады. Ішкі 

нарықтағы қазақстандық өнімнің негізгі бәсекелестері Қытайдан және Кеден 

одағы елдерінен, соның ішінде Ресейден келген тауарлар болып табылады. 

 



 

20 кесте- 2016-2019 жж. динамикадағы жеңіл өнеркәсіп тауарларының 

ҚР импортының өңірлік құрылымы 

 

Импорт (млн. долл. США) 

2016 

жыл 

2017 

жыл 

2018 

жыл 

2019 

жыл 

Былғары шикізаты, бағалы аң терісі және олардан 

жасалған бұйымдар 28,9 24,2 27,0 47,3 

Қытай 13,5 12,6 15,5 25,6 

КҚ 3,6 2,1 2,2 9,5 

ЕО 8,3 7,1 6,1 7,2 

Әлемнің басқа елдері 3,6 2,4 3,1 5,0 

Тоқыма және тоқыма бұйымдары 365,7 303,6 389,0 636,6 

Қытай 101,0 72,6 107,5 192,8 

КҚ 94,4 77,4 91,9 146,6 

ЕО 84,6 72,2 69,9 81,0 

Әлемнің басқа елдері 85,8 81,5 119,7 216,2 

Аяқ киім, бас бұйымдар және галантереялық 

тауарлар 63,0 45,9 65,1 191,6 

Қытай 20,3 15,3 24,0 112,2 

КҚ 11,3 10,3 14,8 37,3 

ЕО 11,7 7,9 9,8 15,1 

Әлемнің басқа елдері 19,7 12,5 16,5 27,0 

Барлығы 457,6 373,7 481,1 875,5 

Дереккөзі: «ҚР ҰЭМ СК» 

 

Кеден одағына кіретін елдердің нарықтарын қарастыра отырып, Ресейдегі 

жағдай ұқсас түрде дамып келе жатқанын атап өткен жөн. 

Ресейдің Тоқыма өнеркәсібінің заманауи орналасуы ерекшеленеді: 

 мақта-мата және жібек маталар өндірісін қамтамасыз ететін жеке 

шикізат базасының болмауы; 

 шикізат базалары мен дайын өнім өндірісі арасындағы, сондай-ақ 

өндіріс пен тұтыну арасындағы аумақтық алшақтықтар; 

 зығыр өнеркәсібін қоспағанда, тұтыну аудандарына өндіріс бағдарының 

басым болуы. 

Ресейде маталар өндірісінің негізгі ауданы орталық болып қалады, оның 

үлесіне елде шығарылатын маталардың барлық түрлерінің 70% - дан астамы 

келеді. Тоқыма өнеркәсібінің жетекші саласы-мақта, Ресейдегі барлық 

маталардың 78% - ын береді. Ол Орталық Азия, Әзірбайжан мемлекеттерінен 

және алыс шетелдерден (Египет, Сирия, Судан және т.б.) импорттық табиғи 

шикізатты пайдаланады. 

Негізгі өндіріс еңбек ресурстары мен біліктілік дағдыларына бағытталған 

және бұрынғысынша орталық ауданда шоғырланған-бұл Иваново (Иваново, 



 

Шуй, Кинешма), Мәскеу (Мәскеу, Ногинск, Орехово — Зуево), Тверь (Тверь, 

Вышний Қасқыр) және Владимир (Ковров) облыстары. Санкт-Петербургте 

және оның маңында өндіріс тоқтатылды. Еуропалық бөліктің басқа 

аудандарында орналастыру үшін еңбек ресурстары — Камышин (Поволжье), 

Чебоксары (Волга-Вятский район), Шахтинск қаласы (Солтүстік Кавказ) 

үлкен маңызға ие болады. Барнаул, Омбы, Новосибирск, Томск, Канск 

қалаларындағы шығыс аймақтың кәсіпорындары тұтынушыға бағытталған. 

Жібек өнеркәсібі өндірілетін өнім көлемі бойынша екінші орынға ие және 

елде мата шығарудың 5% - ын береді. Шикізат ретінде жасанды және 

синтетикалық талшықтарды кеңінен пайдалануға байланысты тұт жібек 

көбелегі өсірілетін табиғи шикізатты Орта Азиядан, Кавказдан жеткізуге 

тәуелділік минимумға дейін жинақталған. 

Жібек маталарының негізгі өндірушілері Химиялық талшықтар мен 

жіптерді пайдаланатын Урал — Чайковский (Пермь өлкесі), Орынбор; 

көлікографиялық орналасуының пайдасын және жұмыс күшінің біліктілігін 

пайдаланатын орталық аудан — Мәскеу және Мәскеу облысы, Владимирская, 

Рязань облыстары және Поволжье, мұнда 

Балашево қаласы (Саратов облысы) капроннан синтетикалық маталар 

шығарады. 

Зығыр өнеркәсібі — тоқыма өндірісінің көне және көне орыс саласы, 

Ресейде маталарды шығару құрылымында үшінші орын (шамамен 4%) алады. 

2016 жылдан бастап зығыр мата өндірісінің көлемі 10% азайды. Саланың 

айрықша ерекшелігі жеке шикізат базасымен салыстырмалы қамтамасыз 

етілуі болып табылады. Зығыр өсіру және дәстүрлі аудандардан басқа 

(орталық, солтүстік-батыс, солтүстік) зығыр талшығын дайындау Батыс және 

Шығыс Сібірдің оңтүстігінде жүзеге асырыла бастады. Зығыр маталар 

солтүстік — батыс, солтүстік, Волго-Вятск, Орал және Батыс-Сібір 

аудандарында шығарылады. 

Жүн өнеркәсібі маталарды шығаруда төртінші орынды алады (1,1%). Бұл 

сала Тоқыма өнеркәсібінің басқа да өндірістерінен көп зардап шекті-2017 

жылы жүн маталарын шығару көлемі 2016 жылғы деңгейге қарағанда 6,2% 

құрады. 

Жүнді бастапқы өңдеу Елеулі қалдықтармен (алғашқы салмағының 

жартысынан астамы) және су шығынымен байланысты. Негізгі жүн жуу 

кәсіпорындары қой шаруашылығы аудандарында: Поволжье, Батыс және 

шығыс Сібірде, Солтүстік Кавказда және т. б. жұмыс істейді. 

Жүн маталарын өндіру еңбек ресурстарына, шикізатқа және тұтынушыға 

бағдарланады. Ірі аудан, бұрынғысынша, Орталық аймақ - Мәскеу және 

Мәскеу, Брянск, Ивановский, Тверь және басқа облыстар. Басқа аудандар 

арасында Поволжье, Батыс және шығыс Сібір ерекшеленеді. 



 

Тоқыма өнеркәсібі тоқыма өндірісінің басқа салаларына қарағанда 

жартылай фабрикаттарды (маталарды) емес, дайын бұйымдарды — шұлық-

шұлық бұйымдарын, қолғап, іш киім-кешек және жоғарғы трикотаж 

шығарады. Шикізат ретінде табиғи және химиялық талшықтарды 

пайдаланатын трикотаж өнеркәсібі елдің барлық аудандарында, негізінен 

тұтыну аудандарына бағдарланып дамыды. 

Тігін өнеркәсібі-жеңіл индустрияның жалпы өнім көлемі бойынша екінші 

саласы. Ол еркін орналастыру сипатымен ерекшеленеді және тұтынушымен 

тығыз байланысты. Тігін өнеркәсібі материалды көп қажет ететін салаларға 

жатады. Шығындар құрылымында шикізат пен материалдардың үлесіне 80% 

дейін келеді. Сала біртекті емес, және күрделілігі мен еңбек сыйымдылығы 

әртүрлі бұйымдар орналастырудың әртүрлі сипатына ие — тұрақты сыртқы 

пішіні бар қарапайым тауарларды өндіру (жұмыс киімі) барлық жерде 

таралған, неғұрлым күрделі және аз тұрақты ассортиментті шығару ірі 

қалалық орталықтарға бағдарланған. Бұл сала әрбір экономикалық ауданда 

ұсынылған және сонымен бірге ол дәстүрлі (орталық, солтүстік-батыс) және 

жаңа аудандарда (Солтүстік Кавказ, Волга-Вятск ауданы, Орал) 

шоғырлануымен ерекшеленеді. 

Жеңіл өнеркәсіп салалары арасында былғары-аяқ киім және тері 

өнеркәсібі үшінші орынға ие. Бұған табиғи және жасанды тері, пленкалы 

материалдар, илеу сығындылары, Үлбір, қой терілері, аяқ киім, тері 

бұйымдары, былғары галантерея және т. б. өндірісі кіреді. 

Былғары және аяқ киім өндірісі тығыз байланысты. Былғары өнеркәсібі 

қатты, хром немесе юфталық тері шығаратын мамандандырылған 

кәсіпорындармен ұсынылған. Былғары шикізаты барлық аудандарда бар, 

алайда оның сапасы мен ассортименті мал шаруашылығы аудандарының 

мамандануына байланысты. Жасанды терілерді, пленка және тоқыма 

материалдарын пайдалану аяқ киім өнеркәсібінің шикізат базасын едәуір 

кеңейтеді. Негізгі өндіріс Башқұртстан және Мария Эл республикаларында, 

Нижегород және Тверь облыстарында шоғырланған. 

Аяқ киім өнеркәсібін орналастыру тұтынушыға бағытталған, бірақ ең 

алдымен сала елдің еуропалық бөлігінде дамыған, онда аяқ киім шығарудың 

96% шоғырланған. Соңғы онжылдықта Орталық, Орталық-қара топырақты, 

Волго-Вятский және Поволжье аудандарының үлесін ұлғайту және солтүстік, 

солтүстік-батыс және Қиыр Шығыс аудандарының үлесін азайту жағына 

орналасуда жылжумен қатар жүрді. 

Үлбір өнеркәсібі шикізат-бояу және қайыру-тігу өндірісін қамтиды, онда 

аң терісі мен Үлбір шикізатының әртүрлі түрлерін өңдеу, бояу және әрлеу 

және олардан әр түрлі бұйымдар жасау жүзеге асырылады. Қазіргі уақытта 

Ресейдің тауар нарығы тері бұйымдарымен жоғары қанығумен сипатталады, 



 

алайда 80% Италиядан, Грециядан, Түркиядан, Канададан, Аргентинадан, 

Қытайдан, жақын шетелдерден жеткізілетін импорттық өнімге тиесілі. 

Сонымен қатар, Ресей Пушкиннің ірі өндірушілері мен 

экспорттаушыларының бірі болып қала береді. Ресейде жануарлардың 90 түрі 

бар, олардың терісі тері өндірісінде қолданылады. Үлбір өнеркәсібінің шикізат 

базасын қой шаруашылығы, Аң шаруашылығы, терісі бағалы (аңшылық) және 

аң аулау кәсіпшілігі құрайды. Үлбір бұйымдарын шығару орталық, Поволжск, 

Волга-Вята және солтүстік-батыс аудандарында өндірістің аумақтық 

шоғырлануының жоғары деңгейімен ерекшеленеді. 

Белоруссияның өнеркәсіп кешенінде жеңіл өнеркәсіп тұтыну тауарларын 

өндіру бойынша маңызды салалардың бірі болып табылады. Осыны ескере 

отырып, республикада 63 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған 110 

кәсіпорынды біріктіретін "Беллегпром" мамандандырылған концерні жұмыс 

істейді. Концерн кәсіпорындары тұтыну, өндірістік-техникалық және арнайы 

мақсаттағы өнімдердің кең ассортиментін шығарады. Концерн кәсіпорындары 

шығаратын өнімнің жалпы көлеміндегі ең үлкен үлес салмағын былғары-аяқ 

киім саласы алады – 33%. Тоқыма саласының үлесі 27,8% – ды құрайды, тігін 

бұйымдарына 21,8% - ды, трикотаж өнімдеріне-16,8% құрайды. Концерн 

кәсіпорындарының Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін шығару Беларусь 

Республикасының Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары шығаратын жалпы 

көлемде 55,5 пайызды құрайды. 

Саланың ірі кәсіпорындарының көпшілігі Кеңес кезеңінде құрылған және 

бүкіл КСРОқажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, бұл қазіргі 

уақытта қолда бар өндірістік қуаттар мен елдің ішкі қажеттіліктері, қажетті 

шикізатпен және қаржыландырумен қамтамасыз ету мүмкіндіктері 

арасындағы теңгерімсіздікті тудырады. 

"Беллегпром" концернінің экспорты 2019 жылы 689,9 млн. АҚШ 

долларын құрады, өндіріс көлеміндегі экспорттың үлес салмағы – 46,9%. 

 

21 кесте"Беллегпром" концернінің БЭК елдеріне экспорт серпіні, 2016-

2019 жж. млн. АҚШ 
 2016 жыл 2017 жыл 2018 жыл 2019 жыл 

Беллегпром " 

концернінің 

экспорты» 

634,2 492,4 620,4 689,9 

Ресей Федерациясы 470,0 381,0 495,5 547,3 

Қазақстан 

Республикасы 
8,0 6,3 9,2 12,0 

Дереккөзі: "Беллегпром" концернінің 2017 жылға дейінгі кезеңге арналған 

салалық іс-қимыл стратегиясы» 

 



 

Экспорттың негізгі баптары тігін бұйымдары, аяқ киім, трикотаж 

бұйымдар, көлемді және трикотаж жаймалар, жібек, мақта-мата және зығыр 

маталар, кілемдер мен еден төсеніштері, былғары болып табылады. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібіндегі істің қанағаттанғысыз жай-күйінің 

негізгі себептерін Кеден одағы (Ресей және Беларусь) бойынша серіктестерде 

объективті және субъективті деп бөлуге болады. 

Объективті себептерге жатады: 

1. Жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіру мен тұтынудың әлемдік жаһандануы. 

Экономикалық орындылық капиталдың және өндірістің үшінші әлем елдеріне 

өтуіне әкелді. Бүгінгі күні Тоқыма және жеңіл өнеркәсіптің әлемдік нарығы 

қалыптасты. Жетекші өндірушілер, экспорттаушылар және өнімді 

импорттаушылар анықталды; 

2. Отандық шикізат базасының іс жүзінде толық болмауы; 

3. Еңбектің Социалистік бөлінуі және оның салдары. Жеңіл өнеркәсіпке 

"Б" тобының өнеркәсібіне қатынасы және соның салдарынан оны қалдық 

қағидат бойынша қаржыландыру. 

Субъективті себептер: 

1. Негізгі технологиялық жабдықтың физикалық тозуының жоғары 

дәрежесі және оның моральдық ескіруі; 

2. Кадрлардың жетіспеушілігі; 

3. Ғылыми-техникалық артта қалу; 

4. Засилье импорт. Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің отандық нарығының 

едәуір үлесі заңды және заңсыз импортқа, сондай-ақ ескерілмеген өндіріске 

келеді. Осыған байланысты, жеңіл өнеркәсіптің отандық тауарларының 

бәсекелестік сипаттамаларын жақсарту үшін ҚР Жеңіл өнеркәсібінің 

кәсіпорындарын өз өнімдерінің экспортына бағыттау керек; 

5. Меншікті айналым қаражатының жетіспеушілігі. Жеңіл өнеркәсіпке 

салынған инвестициялардың жалпы көлемі кәсіпорындардың өз қаражатының 

жетіспеушілігінен елеусіз қалып отыр. Өз қаражатының көлемі қарапайым 

жаңғырту процесін қолдау үшін де жеткіліксіз. 

Жаһандық ауқымда жеңіл өнеркәсіп секторларының дамуын дайын өнім 

өндіруге бағдарланған жеткізушілер мен тұтынушылардың тізбегі ретінде 

қарастыруға болады, әрбір буындардағы тұтынушылардың шоғырлану деңгейі 

түпкі өнім шығару кезеңіндегі тұтынушылардың әсерін көрсетеді. Ақыр 

соңында дайын өнімді тұтыну бүкіл өндіріс тізбегінің тұрақты жұмыс істеуі 

үшін локомотив болып табылады. 

Киім және тоқыма нарығы-сатып алушылардың рөлін анықтайтын нарық 

(Buyer-driven Value Chain). Киім нарығындағы басым күш-Zara, H&M, Wall 

Mart, Nike, C&A, Levi ' s және т.б. сияқты сауда желілері (retailers) болып 

табылады. Қосылған құн тізбегінің (ҚҚТ) тән ерекшеліктерінің бірі тізбектің 



 

неғұрлым кеш кезеңдеріндегі қатысушылар неғұрлым ерте кезеңдердегі 

қатысушылардың қызметіне елеулі әсер етуі мүмкін. Мәселен, тоқыма 

саласында ірі халықаралық сауда желілерінің өз өндірістік қуаты жоқ, бірақ 

әлемде өнім өндіруді ұйымдастырады және бақылайды және өнімнің бағасын, 

жеткізу мерзімі мен сапасын және қолданылатын материалдардың құрамын 

анықтайды (көп бөлігі бойынша)  

3 Сурет-Жеңіл өнеркәсіптегі жеткізушілер мен тұтынушылар тізбегі 

 
Осыған байланысты, әлемдік тоқыма саласының дамуына Еуропа елдері 

мен АҚШ экономикасында дағдарыстық құбылыстар барынша әсер етеді, 

өйткені олар сала өнімінің негізгі тұтынушылары болып табылады. 

ЕО - дағы дағдарыс тек Еуропада ғана емес, бүкіл әлемде де ұзақ мерзімді 

әсер етеді. ЕО тоқыма өнімдерін тұтынудың ең ірі нарығы, оның ішінде 

Бангладеш экспортының жартысына жуығы, сондай-ақ Қытайдан, 

Үндістаннан және АСЕАН басқа елдерінен тоқыма және киім экспортының 

львина үлесі болып табылады. Нәтижесінде, бұл елдерде киім дайындайтын 

көптеген фабрикалар өз мүмкіндіктерінен төмен жұмыс істейді немесе мүлде 

тоқтайды, өйткені Батыс нарықтарындағы тұрақсыз экономикалық жағдайға 

байланысты тапсырыстар саны азаяды. 

Бангладеш өзінің өткізу нарығын кеңейту үшін Ресейдің, сондай-ақ 

Латын Америкасының бірқатар елдерінің нарықтарын зерттеуге ниетті. Ресми 

Дакка өкілдерінің тобы Ресей киім нарығының әлеуетін зерттеу мақсатында 

Ресейде болды. Бангладеш бюросының ақпараты бойынша, қазіргі уақытта 



 

саудадағы тарифтік емес кедергілерді жою бойынша екіжақты келіссөздер 

процесі жүріп жатыр. 

Еуропадағы қарыз дағдарысының күшеюі нәтижесінде Қытайдан 

экспортты қысқарту жалғасуда. 2019 жылғы қарашада Қытайдың сауда 

балансының белсенді сальдосы 17 14,5 млрд. АҚШ. 

Дағдарыс Үндістанға да әсер етті. Үкімет тарапынан қолдаудың 

ұлғаюына қарамастан, өндірушілер әлдеқайда аз нарықтық бағаларға ие 

болуға тиіс. 

Әлемдік нарықтағы, әсіресе ЕО мен АҚШ-та белгісіздік салдарынан 

экспорт бәсеңдеуде, Үнді жүн киімін өндірушілер жоғары технологиялық 

өнімнің ішкі нарығында бай клиенттер тарапынан өсіп келе жатқан сұранысқа 

қайта бағытталды. Өндірілген өнімнің 85% - дан 90% дейін ішкі нарыққа 

бағытталады, өйткені соңғы екі тоқсанда сұраныс айтарлықтай өсті. Үнді жүн 

бұйымдары үшін негізгі нарық болып табылатын ЕО және АҚШ тарапынан 

сұраныстың төмендеуі өткен жылмен салыстырғанда 2018-2019 жылдары 

экспорттың шамамен 16,3% төмендеуіне әкелді. Кейбір еуропалық елдердегі 

жалғасып жатқан дағдарыс және АҚШ-тағы қарыз проблемалары ағымдағы 

жылға экспорт перспективасына көлеңке салды. Өз өнімдерін экспорттағысы 

келетіндердің саны да азайды. Мысалы, Лудхияна-Үндістанның трикотаж 

орталығында, 2000 өндірушіден өз өнімдерін экспорттауға тек 20 ғана ниет 

білдірген. 

Қазақстан мақта талшығын қоспағанда, тоқыма өнімінің барлық топтары 

бойынша іс жүзінде нетто-импорттаушы болып табылады. Оның үстіне 

әлемдік импортта Қазақстанның үлесі жыл сайын өсуде, яғни импорт көлемі, 

әсіресе дайын киім импортының көлемі (61,63,64 топтар) ҚР жылдан жылға 

ұлғаюда. 

Индустрияда өндірілетін өнімді стандарттау деңгейі 

Қазақстанда стандарттау мен сертификаттаудың, әсіресе шикізат 

тауарлары бойынша сапалы жүйесі жеткілікті деңгейде дамымаған. Бүгінгі 

күні республика аумағында жеңіл өнеркәсіп саласында мемлекеттік 

стандарттар – 139 бірлік, оның ішінде халықаралық талаптармен үйлестірілген 

– 77 бірлік, бұл үйлестірудің жалпы пайызын 55,3 % құрайды. "Бос 

компанияларға" мемлекеттік органдардың сатып алу нарығына қатысуға 

мүмкіндік беретін CT-KZ сертификатын берудің объективтік емес жүйесі. 

Дайын киімді дайындау үшін сапалы бастапқы материалдарды өндіру 

кәсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ету және қолда бар өндірістік 

қуаттарды тиеу жөніндегі жоғары материалдық және қаржылық шығындарға 

байланысты Қазақстан аумағында неғұрлым тиімсіз болып отыр. 

Республикада өсірілетін шитті мақта талап етілетін стандартталған сапа 

талаптарына сәйкес келмейді және жоғары технологиялық өнім өндіру үшін 



 

шикізат бола алмайды. Сонымен қатар, республикада осы уақытқа дейін елде 

өндірілетін мақтаға стандарт жоқ. 

Қазақстанда шығарылатын жеңіл өнеркәсіп тауарларының көлемі өте аз, 

ал кәсіпорындардың өндіріске инвестиция салу үшін жеткілікті қаражаты жоқ 

және шетелдік фирмалармен бәсекелестікке төтеп бере алмайды. Импорт 

қысымымен Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі іс жүзінде өмір сүруін тоқтатты: 

саланың көлемі бір ірі кәсіпорынмен салыстырылатын мөлшерге дейін 

таралды. Жеңіл өнеркәсіп серпінін талдау елдің өнеркәсіп өндірісі көлеміндегі 

оның үлесінің 2016 жылғы 15,8% - дан 2019 жылғы 0,1% дейін одан әрі 

төмендеуін көрсетеді. 

Ресейлік жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары осындай жағдайға тап. Ресейде 

бүгін Ресей аумағында жеңіл қатты мақта-мата маталарын иіру мен тоқу 

экономикалық тиімсіз болды, ал оларды Орта Азия республикаларынан сатып 

алу, ал Ресей комбинаттарында бояу мен әрлеуді жүзеге асыру тиімдірек 

болды. 

Әлемде қазір өз шығындарын қысқарту және өз өнімдерінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру үшін көптеген дамыған елдер "main stream" класындағы 

өнім өндірісін дамушы әлем аумағына ауыстыратын үрдіс байқалуда. 

Дамыған елдер өз аумағында жоғары технологиялық, ғылымды 

қажетсінетін және эксклюзивті өнімдер шығаруды қамтамасыз ететін 

өндірістерді ғана қалдырады. "Алтын миллиард" елдері негізінен жоғары 

технологиялық тоқыма шығаруға – бұл техникалық және арнайы тоқыма, 

сондай-ақ басқа елдерде өндірілген Маталарды бояу және қорытынды өңдеу 

жүргізуге шоғырланды. Мұндай үрдіс болашақта Қазақстан мен Ресейді күте 

алады. 

Сапаға қойылатын талаптар 

Кеден одағы комиссиясының 2019 жылғы 9 желтоқсандағы № 876 

шешімімен "жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі туралы"Кеден одағының 

техникалық регламенті (КО ТР 017/ 2019) бекітілді. Осы құжатпен Кеден 

одағының бірыңғай кедендік аумағында айналымға шығарылатын жеңіл 

өнеркәсіптің барлық тауарлары үшін қолдануға және орындауға міндетті 

бірыңғай талаптар белгіленеді. Атап айтқанда, осы регламенттің күші: 

 Тоқыма материалдар; 

 Киім және тігін және трикотаж бұйымдары; 

 Жабындар мен кілем бұйымдары машина өндіру тәсілі; 

 Былғары галантерея, тоқыма-галантерея бұйымдары; 

 Киіз, фетр және мата емес материалдар; 

 Аяқ киім; 

 Үлбір және үлбір бұйымдары; 



 

 Тері және былғары өнімдері; 

 Тері жасанды. 

Техникалық регламент адам өмірі мен денсаулығын қорғау, сондай-ақ 

пайдаланушыларды (өнімді тұтынушыларды) жаңылыстыратын әрекеттердің 

алдын алу мақсатында қабылданды. 

Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің қауіпсіздігі келесі көрсеткіштер бойынша 

бағаланады: 

 механикалық (үзілу жүктемесі, бекіту беріктігі, икемділік, соққы күші); 

 химиялық (тізбесі материалдың химиялық құрамына және (немесе) 

өнімнің мақсатына байланысты айқындалатын ауа және (немесе) су ортасына 

зиянды химиялық заттардың рұқсат етілген шекті бөлінуі); 

 биологиялық (гигроскопиялық, ауа өткізгіштігі, су өткізгіштігі, 

электростатикалық өрістің кернеулігі, уыттылық индексі немесе жергілікті-

тітіркендіргіш әсері, бояудың тұрақтылығы). 

Кеден одағы аумағында жеңіл өнеркәсіп өнімдерін сертификаттау КО 

(Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы) 

қатысушы-елдердің аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын барлық 

сала субъектілері үшін міндетті. Осы актімен реттелетін, сертификаттау 

талаптарына сәйкестігін растаған өнім Кеден одағы - ЕАС нарығындағы 

айналым белгісімен таңбалануы тиіс. 

ИСО халықаралық стандарттары өнімдер мен қызметтер Қауіпсіз, сенімді 

және сапалы болып табылатындығына кепілдік береді. Бизнес үшін олар 

қалдықтар мен қателерді азайту және өнімділікті арттыру арқылы 

шығындарды төмендетудің стратегиялық құралдары болып табылады. Олар 

компанияларға жаңа нарықтарға қол жеткізуге көмектеседі, дамушы елдер 

үшін тең жағдайларды қамтамасыз етеді және еркін және әділ халықаралық 

саудаға ықпал етеді. Халықаралық стандарттар тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау жөніндегі БҰҰбасшылық принциптеріне негізделеді тұтынушылардың 

физикалық денсаулығын сақтауға, олардың экономикалық мүдделерін 

сақтауға, тұтыну тауарлары мен қызметтерінің қауіпсіздігі мен сапасын 

қамтамасыз етуге, тұтынушыға өтемақы алуға мүмкіндік беретін шараларды 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

Қазақстанда жеңіл өнеркәсіптің барлық ірі кәсіпорындарының ИСО сапа 

стандарттарына сәйкестік сертификаттары бар. Мысалы, Семей аяқ киім 

фабрикасы 2017 жылы ИСО 9001-2017 (сапа менеджменті жүйесі) алды. 

Сатып алушылар үшін индустрияның тартымдылығы 

Қазіргі заманғы компаниялардың қызметі тез өзгеретін бәсекелестік орта 

жағдайында өтеді, бұл жаһандану үдерістерімен, нарықтарды 

ырықтандырумен, сондай-ақ технологиялық прогреспен байланысты. Мұндай 



 

жағдайда компания қызметінің табысы көбінесе түпкі өнімді немесе қызметті 

құрудың және жылжытудың әртүрлі сатыларында басқа компаниялармен 

өзара іс-қимылдың тиімділігіне, басқа сөзбен айтқанда, тік интеграцияның 

тиімділігіне байланысты. 

Тік интеграция-бұл компанияның құрылымына бірыңғай технологиялық 

тізбекпен байланысты фирмаларды қосу немесе бірыңғай технологиялық 

тізбекті өндіру сатыларының бірігуі және бір компанияның оларға бақылау 

орнатуы. Бұл ретте өндіріс сатысы нәтижесінде өнімнің бастапқы құнына 

қосылған құн қосылатын, ал өнімнің өзі түпкілікті тұтынушыға тізбек 

бойынша ауысатын процесс ретінде түсіндіріледі. 

Сатып алушылар үшін индустрияның тартымдылығын арттыруға ықпал 

ететін тік интеграцияның неғұрлым тиімді бағыттарының бірі кластерлік даму 

болып табылады. Кластердің экономикалық ортасы материалдық және 

материалдық емес ресурстарды өндіру, алмасу, бөлу және тұтыну процесінде 

бір-бірімен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын экономиканың көптеген 

субъектілері болып табылады. Кластерге кіретін компаниялар оң тәжірибемен 

бөлісуге және сол қызметтер мен жеткізушілерді бірлесіп пайдалана отырып, 

шығындарды азайтуға мүмкіндік бере отырып, бәсекелестік күресте ұтады, 

бұл осы құбылысты кластерлердің синергетикалық әсері ретінде белгілеуге 

мүмкіндік береді. 

Қазақстанда 2000 жылдардың басынан бастап экономиканың өңдеуші 

салаларын, оның ішінде тоқыма саласын кластерлік дамыту мәселелері 

қаралды. Тоқыма саласында кластерлік бастаманы іске асыру үшін "Оңтүстік" 

арнайы экономикалық аймағы (СЭЗ) - өнеркәсіптік аумақ құрылды, онда 

шикізатты қайта өңдеуден бастап әлемдік брендтердің дайын бұйымдарын 

шығаруға дейін — толық циклдегі тоқыма және мақта өңдеу кәсіпорындарын 

шоғырландыру болжанған. СЭЗ Қазақстанның оңтүстік өңірінде орналасуы 

мақтаны қайта өңдеу және дайын өнім шығару жөніндегі өндірістерді дамыту 

үшін шикізат көздерінің жақындығымен айқындалды. СЭЗ "Оңтүстік" негізгі 

мақсаты тоқыма өнеркәсібін дамыту және оның бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру, отандық мақтаны тұтыну үлесін ұлғайту және қосылған құны жоғары 

дайын тоқыма өнімдерін шығару, сондай-ақ жұмыс орындары мен жоғары 

технологиялық өндірістер құру болып табылады. бірінші кезектегі міндеті 

өңір үшін де, жалпы Қазақстан үшін де перспективалы тоқыма секторына 

инвесторларды тарту болып табылады. Бір млрд. долларға жуық жеке 

инвестициялар тарту жоспарланған. "Оңтүстік" СЭЗ аумағына Шымкентке 

жақын жерде көлік және отын инфрақұрылымына қатысты тиімді орналасқан 

200 га жер бөлінді. Үш жыл ішінде екі жүз гектар жер телімінде 15 иіру, 

тоқыма және тігін кәсіпорындары пайда болуы тиіс болатын. Кәсіпорындар 

жыл сайын 100 мың тонна мақта талшығын өңдейді деп болжанған. 



 

Ауқымды жоспарларды іске асыру үшін "Оңтүстік" экономикалық 

аймағында жұмыс істейтін кәсіпорындарға өндірісті ұйымдастыру үшін 

корпоративтік және табыс салығын, мүлік пен жер салығын, СЭЗ "Оңтүстік" 

аумағына сатылатын тауарлардың қосылған құн салығын төлеуден босату 

жөнінде айтарлықтай преференциялар көзделген. Мемлекет 

инфрақұрылымды тарту және коммуникациялар жүргізу жөнінде өзіне 

міндеттемелер алды. Бюджеттен СЭЗ инфрақұрылымына 8,2 млрд. теңге 

инвестицияланды. 

Бүгінгі таңда СЭЗ жеке сектор өндірісін ұйымдастыру үшін мемлекет 

есебінен салынған инженерлік желілері бар, жалпы қуаты 160 Мвт газбен 

жабдықтау, электрмен жабдықтау, айына жалпы қуаты 85 мың текше метр 

сумен жабдықтау және кәріз бар. Инфрақұрылым, жолдар толық жүргізілген, 

ал аумақ қоршалған. 

Сонымен қатар, СЭЗ "Оңтүстік" жоспарланған ондаған кәсіпорынның 

үшеуі ғана іске асырылды, оларға 26 млрд.теңгеден астам жеке инвестициялар 

тартылды. Әлемдік экономикадағы дағдарыстық құбылыстарға байланысты 

СЭЗ аумағында өз қызметін жүзеге асыру жөніндегі әлемдік тоқыма 

брендтерінің барлық жоспарлары бұзылған. СЭЗ аумағында тоқыма 

бұйымдарын, киім, былғары және оған қатысты өнімдерді, қағазды және қағаз 

өнімдерін өндіру болжанған. Бірақ бүгін СЭЗ үш кәсіпорынның екі ғана 

жұмыс істейді. Оның үстіне, толық қуатта — тек бір ғана. Бұл "мақта-

Целлюлоза" ЖШС, ол өнімнің үлкен спектрін шығарады. 

"Мақта-целлюлоза" ЖШС кәсіпорны тоқтаусыз жұмыс істейді. 2019 

жылы ол жалпы сомасы 600 млн.теңгеге 1120 тонна мақта целлюлоза, 300 

тонна техникалық карбоксиметилцеллюлоза, 120 тонна гигроскопиялық мақта 

өндірді. Өндірілген целлюлоза Ресейге экспортталады: қазан мен Тамбов және 

Украинаға. Жақын арада бізде Түркияға және басқа елдерге экспорттау 

мәселесі пысықталатын болады". 

Кәсіпорын өнімдері синтетикалық жуғыш заттарды, борланған қағазды 

және желім ретінде өндіруге, Мұнай және газ өндіру өнеркәсібінде және оқ — 

дәрі дайындауды қоса алғанда, түрлі салалардың ондығына қолдануға 

арналған. 

Бүгінгі таңда СЭЗ "Оңтүстік" аумағында бес жоба жүзеге асырылуда. 

Олардың ішінде:" Шымкент-Кашемир " ЖШС жүн өңдеу және қой, түйе 

жүнінен және мамықтан тоқылған көрпе шығару. "АГФ групп "ӨК" ЖШС-

материалдан дайын бұйымдар жасау. "Ютекс-КZ" АҚиірімжіп және дайын 

маталар өндірісі бойынша жобасы. "Kagaz Shahary SEZ" ЖШС қағаз өндіру 

жобасы. Бұл жобаларды жыл соңына қарай іске қосу көзделіп отыр, өндірісте 

жұмыс істейтіндердің жалпы саны 350 адамды құрайды. 



 

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей отырып, жүргізілген интеграцияның 

СЭЗ қызметін жүзеге асыру процесінде әсер ететін бірқатар қате тәсілдер 

болуы мүмкін екенін атап өту қажет. Біріншіден, өз шикізатына байланыстыру 

бәсекелестіктің төмендеуіне ықпал етеді және сыртқы неғұрлым арзан көздер 

болған жағдайда түпкілікті өнімнің өзіндік құнын арттырады. Екіншіден, 

тұрақсыз және күтпеген сұраныс кезінде өндірістің бір технологиясына 

байланыстыру түпкілікті өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне кері әсер етеді. 

Белгілі болғандай, жеңіл өнеркәсіп сұранысқа ие сән үрдістеріне байланысты. 

Сондықтан бұл фактор өндірістің осы саласында өзекті болып табылады. 

Үшіншіден, интеграция басқару шығындарын төмендетсе де, ол оларды 

толығымен жоя алмайды және бұл компанияның рентабельділігіне 

байланысты тік интеграция шектерін кеңейтудің нақты шектеуін білдіреді. 

Осыған байланысты, аталған факторлар жүйелі проблемаларды 

туындатуы мүмкін, олар сайып келгенде бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуіне 

және өндірістің тоқтауына алып келеді. Жеңіл өнеркәсіп субъектілері 

мобильді және сән мен сұраныстың жаңа ағымдарына жедел әрекет етуге 

қабілетті болуы тиіс. 

Ресейде тоқыма кластерлерін құру да табысты іске асырылмады. Мысалы, 

Ресейде 2001 жылы "Альянс "Русский текстиль" ААҚ құрылды, оның 

құрамына: 

 "Тейковский ХБК" ААҚ" 

 "Тверь Мануфактура серіктестігі" ААҚ" 

 "Муромский ХБК "ААҚ Қызыл Луч" 

 "Камышинский ХБК" ЖШҚ" 

 "Тейков мақта регенерациясы фабрикасы" ЖШҚ" 

 "Қазақ орыс Тоқыма альянсы" ("орыс Тоқыма" Альянсының 

"Мырзакент" ААҚқазақ әріптесімен бірлескен жобасы") 

Росстаттың мәліметтері бойынша, 2018 жылы "Орыс тоқыма" төсек-орын 

сегментінде нарықтың 23% жуығын алған. 2017 жылы салыстырмалы түрде 

табысты дамуына қарамастан, ААҚ дағдарыс нәтижесінде өз қызметін 

жалғастыру мүмкін болмауына байланысты жойылды. 

Ресейде Мақта-мата маталарының ірі өндірушісі Еділ тоқыма 

компаниясында да осындай жағдай орын алды. Компания 2006 жылдың тамыз 

айында "Чебоксар мақта-мата комбинаты "корпорациясы" ААҚ және 

"Чебоксар трикотаж"жақ кәсіпорындарының бірігуі нәтижесінде құрылды. 

Компания 2017 жылға дейін жұмыс істеді, содан кейін 2017 жылғы 17 

қыркүйекте Чуваш Республикасы төрелік сотының шешімімен "Волж тоқыма 

компаниясы" ААҚ қатысты банкроттық-бақылау рәсімі енгізілді. 



 

Келтірілген мысалдар саладағы және тұтастай алғанда, әлемдік 

экономикадағы конъюнктуралық күйзелістер алдындағы тік интеграцияның 

нәтижесінде құрылған ірі компаниялардың осалдығын көрсетеді. 

Индустриялардың бәсекеге қабілеттілігі мен тартымдылығын арттыру 

әдістерінің әлемдік тәжірибесі әртүрлі. Осы материалда мысал ретінде 

Қытайдың тоқыма өнеркәсібін табысты дамыту факторларының бірі – бір 

аумақта нақты өнім өндірісін шоғырландыру деп қарастыруға болады. 

Қазіргі заманғы Қытай өнеркәсібінің тән ерекшеліктерінің бірі 

өндірушілер, мысалы, шұлықтар бір-бірінің қоршауы арқылы орналасқан 

кезде өндірістің шоғырлануы болып табылады. Бір жерде әртүрлі 

масштабтағы нақты саланың өндірушілері шоғырланған: іс жүзінде үй 

өндірісінен ұлттық масштабтағы фабрикаларға дейін. Бұл ерекшелік Қытай 

өнеркәсібінің негізгі салаларының бірі - Тоқыма өнеркәсібінің дамуына оң 

әсер етті. 

Қытай экономикасын реформалау өткен ғасырдың 70-ші жылдардың 

аяғында басталды: жоспарланғаннан нарыққа бағдарланғанға көшу. Сол 

жылдары айтарлықтай дами бастаған алғашқы салалардың бірі тоқыма болды, 

өйткені ол басты артықшылықты, жұмыс күшінің үлкен әскерін жүзеге 

асыруға көмектесті. Сол кезде өндіріс шоғырлана бастады: Әйелдер киімі – 

Ханчжоу, Ерлер киімі – Вэньчжоу, галстуктер – Чэнчжоу, трикотаж – 

Чжанчада және т.б. ілеспе өндіріс кәсіпорындары да жақын орналасқан. 

Қазіргі уақытта Қытайда маталар мен киім шығаратын 20 жуық ірі 

мамандандырылған қалалар мен уездер бар. 

Қытайдың тоқыма өнеркәсібіндегі өндірістің мұндай шоғырлануы 

Қытайдың әлемдік нарықтарда позицияларының күшеюіне және мата мен 

киімнің жетекші әлемдік экспорттаушысы болуға ықпал етті. 

Белгілі бір елді мекен өндірісінің мамандануын таңдау жиі кездейсоқ 

сипатқа ие. Әрине, объективті факторлар да (порттардың орналасуы, 

жақындығы) және жергілікті билік саясаты да әсер етті. 

Ашықтық пен реформалар саясатының басталуымен алғашқы тоқыма 

кластерлері Гонконг компанияларының инвестицияларының арқасында 

Гуандун провинциясында Жемчужной өзенінің атырауы ауданында пайда 

болды. Гуандунда өндірістің дамуымен Янцзы өзенінің сағасы мен атырауы 

басталды. Сол кезде ұжымдық және жеке меншік нысанындағы көптеген 

кәсіпорындар ашылды. Оның ішінде тоқыма өнеркәсібінде. Бір саланың жас 

кәсіпорындары бір жерге шоғырлана бастады. Сол жылдары Тоқыма 

өнеркәсібінің қарқынды өсу себептері бірнеше. Біріншіден, нарыққа шығу 

үшін төмен шек: тоқыма өндірісі капитал мен технологияның минимумын 

талап етті. Екіншіден, жақын орналасқан ауылдарды арзан жұмыс күшінің 

үлкен ағыны қамтамасыз етті. Сондай-ақ, кейбір кәсіпкерлер зейнетке шыққан 



 

мемлекеттік тоқыма фабрикаларының бұрынғы қызметкерлерін жалдады. 

Олар күріш отырғызудан қашқан жұмысшыларды дайындау үшін белгілі бір 

тәжірибе мен білімге ие болды. Үшіншіден, сол кезде Қытайда тек пайда 

болған нарық тұтыну тауарларының, соның ішінде киім мен маталардың үлкен 

жетіспеушілігін бастан кешірді, сондықтан клиенттерді іздеу үшін 

өндірушілер іс жүзінде күш жұмсауға және маркетингке қаражат салуға тура 

келді. 

Осылайша, Тоқыма өнеркәсібінің пионерлері ауылдастары үшін үлгі 

болды. Өйткені олардың көпшілігі тұрды, тіпті туыстық байланыстарға, бірақ 

олар бастапқыда қарастырдық бірін-бірі ретінде бәсекелестер, сондықтан тіпті 

көмектесті техникалық немесе қаржылық жоспарлары. 

Нәтижесінде бұл кәсіпорындар екі аймақта шоғырланған болашақ тоқыма 

кластерлерінің үлгілеріне айналды: Жемчужной (Гуандун провинциясы) және 

Янцзы (Цзянсу және Чжэцзян провинциясы) өзендерінің атырауларында. 

Қазіргі уақытта бұл Қытайдағы ең экономикалық дамыған өңірлер. Қазір 

тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарының мамандануы мен шоғырлануының үш 

түрін атап өтуге болады: 

1. Тоқыма өнеркәсіп базалары экономиканың негізін тоқыма өнеркәсібі 

құрайтын орта қалаларда орналасқан. Бұл топқа ұқсас 10 базалар кіреді: 

Дунгуань, Кайпин, Чжуншань (Гуандун провинциясы), Хайнин, Шаосин, 

Сяошань (Чжэцзян провинциясы), Чаншу, Цзинь, Чжанцзяган (Цзянсу 

провинциясы) және Хайчэн (Ляонин провинциясы). 

2. Мамандандырылған қалалар. Төменде мұндай қалалардың бірнеше 

негізгі мысалдары бар: 
Провинция Қаласы Мамандануы 

Чжэцзян Пинху Экспортқа арналған киім 

 Шэнчжоу Галстук 

 Тяньтай Сүзгілерге арналған мата 

 Юйхан Маталар 

Цзянсу Чаншу Күнделікті киім 

 Цзиньтань Экспортқа арналған киім 

Шаньдун Чанъи Бояу және басып шығару 

 Цзимо Трикотаж 

Хэбэй Цинхэ Кашемир 

Фуцзянь Шиши Күнделікті киім 

 

Тар маманданған шағын қалалар мен уездер тауарлардың тар тобын 

өндіру мен мамандандырудың жарқын мысалдары болып табылады 
Провинция Қаласы Мамандануы 

Гуандун Далан Жүн жемпірі 

 Хумэнь Әйелдер киімі 



 

 Шаси Күнделікті киім 

 Сицзяо Маталар 

 Синьтан Деним киімі 

 Яньбу Іш киім 

 Чжанча Трикотаж 

Чжецзян Датан Шұлық 

 Фенцяо Жейделер 

 Мацяо Трикотаж 

 Пуюань Жемпір 

 Суйцунь Ішкі маталар 

 Ючеган Флок 

 Яньсюньцяо Негізі 

 Чжили Балалар киімі 

Цзянсу Хутан Тоқыма өндірісі 

 Саньсин Үй тоқыма 

 Шэнцзе Жібек, жеңіл маталар 

 

Сатып алушылар үшін индустрияның тартымдылығына әртүрлі 

әдістермен қол жеткізуге болады. Алайда, кез келген жағдайда өндірілетін 

өнімге сұраныстың өзгеру серпінін, сондай-ақ тұтынушылардың талғамында 

болып жатқан өзгерістерге өндірістің ден қою жылдамдығын, шикізат 

нарықтарындағы өзгерістердің серпінін, алмастырғыш өнімдерінің болуын 

назарға алу керек. Басқаша айтқанда, өндірісті біріктіру немесе шоғырландыру 

бойынша қабылданатын барлық шешімдер шығарылатын өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігі мен жоғары технологиялылығын арттыруға бағытталуы тиіс. 
 

Жобаның өнімі/қызметі бойынша қалыптасқан нарық 

конъюнктурасының сипаттамасы  

Портер бәсекелестігінің бес факторының моделі бәсекелестік қысымның 

бес көзін анықтайды: 

Алмастырушы тауарлар тарапынан бәсекелестік. Тікелей 

алмастырғыштардың болуы сұраныстың бағаға қатысты серпімді болатынын 

білдіреді. Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде алмастырушы тауарлар 

тарапынан бәсекелестік өндірушілер негізінен осындай отандық өніммен 

бәсекелесетін өнімнің тар нарығына тән. 

Нарықтың жаңа әлеуетті қатысушылары тарапынан бәсекелестік. 

Жаңа бәсекелестердің пайда болу қаупінің маңыздылығы екі факторға 

байланысты: нарыққа ену жолындағы кедергілер және нарықта әрекет ететін 

компаниялардың күтілетін реакциясы, жаңа қарсыластың келуіне. Егер 

жаңадан келген адам нарықтың үлесін алу қиын болса және/немесе 

экономикалық себептер бойынша оның жағдайы осы нарықта жұмыс істейтін 



 

фирмалардың жағдайына қарағанда қолайлы емес болса, онда бұл салада 

нарыққа енуге кедергі келтіретін кедергілер бар дегенді білдіреді. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде нарықтың жаңа қатысушылары 

қатысып отырған компаниялармен тең дәрежеде бәсекеге түсе алмайды, бұл 

саладағы жеткілікті жоғары кіріс кедергілерімен байланысты: 

 капиталға жоғары қажеттілік. Қазақстандық жеңіл өнеркәсіп үшін 

өндірістік қуаттарға, материалдық ресурстарға, инвестицияларға, оның ішінде 

ҒЗТКЖ деген жоғары қажеттілік тән. Бұл отандық нарықты жаңа 

қатысушылардың ағынынан қорғауға мүмкіндік береді; 

 кең өткізу нарығы. Өнім өндіру кезінде компанияның шығындары 

неғұрлым жоғары болса, компания өндіріс шығындарын өтеу үшін осы 

өнімнің көп мөлшерін сатуы керек; 

 ЕДБ несиелері бойынша жоғары ставкалар; 

 дистрибуция арналарына қол жеткізу; 

 заңнамалық кедергілер. 

Сала ішіндегі бәсекелестік. Егер салада әлсіз шоғырлану басым болса, 

онда бағалар шамамен бірдей және бәсекелестік негізінен жаңа тауарларды 

әзірлеуге, жарнамаға, өнімді өткізуді ынталандыруға негізделеді. Көптеген 

салаларда қиындық фирманың кез келген стратегиясы бәсекелестер 

пайдаланатын стратегияларға және осы стратегиялар бекітілген ресурстарға 

байланысты. Компанияның бәсекелік артықшылыққа қол жеткізуге 

бағытталған ең жақсы стратегиясы да бәсекелестер-фирмалардың 

позицияларының күші мен олардың стратегиясына байланысты. 

Қазақстандық өндіріске нарықтағы тиімді бәсекелестік үшін тек 

өндірілетін өнімге ғана емес, сонымен қатар маркетингтік саясатқа, өнімдерді 

нарыққа жылжытуға және тұтастай алғанда стратегиялық басқаруға назар 

аудару қажет. 

Сатып алушылардың нарықтық күші. Нарықта құндылық сатып алушы 

мен сатушы үшін де жасалады. Бұл құндылық табыстылық тұрғысынан 

олардың арасында қалай бөлінеді, мәміленің екі қатысушысының әрқайсысы 

қандай нарықтық билікке ие болады. Сатушылармен салыстырғанда сатып 

алушылардың мөлшері мен концентрациясы маңызды. Сатып алушылар саны 

аз және сатып алу көлемі көп болған сайын, сатып алушылар нарықтық 

билікке ие болады. Сатып алушыларды және олардың билігін саралау 

тұрғысынан Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі біркелкі емес. 

Әлеуетті сатып алушылар болып табылады: 

 халық; 

 жеке кәсіпкерлер; 



 

 экономиканың түрлі салаларында жұмыс істейтін компаниялар (мұнай, 

тау-кен өндіру, құрылыс, жол, күштік құрылымдар және т.б.). 

Тұтынушылар сатып алынатын өнімнің бағасына әсер ете алады. 

Жеткізушілердің нарықтық күші. Өнеркәсіптің қандай да бір саласының 

жеткізушілері күшті немесе әлсіз бәсекелестік күш болып табыла ма, салада 

қалыптасқан жағдайларға, жеткізуші фирмаларға және олар жеткізетін 

тауарды тұтынушы үшін маңыздылыққа байланысты. Өнім берушілер 

тарапынан бәсекелестік әсер айтарлықтай дәрежеде төмендейді, егер олар 

жеткізетін өнім сұранысты толық қамтамасыз ететін фирмалардың көп 

санымен ашық нарыққа жеткізілетін тұтынудың стандартты нысаны болып 

табылады. Егер нарықта алмастырушы тауарлардың үлкен партиялары пайда 

болса, ал оларға ауыстырып қосу күрделі болып көрінбесе және айтарлықтай 

шығындарды талап етпесе, өнім берушілердің бәсекелестік күші де 

төмендейді. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінде кәсіпорындардың көпшілігі толық 

циклді ("Оңтүстік" СЭЗ басқа) өндірістік кәсіпорындар болып табылмайды, 

бұл олардың нарықтағы қалыптасқан жағдайға тәуелділігін арттырады.  

Жауабын оқу Талап етілетін ресурстардың жоғары деңгейінің арқасында 

жеңіл өнеркәсіп нарықтарына жоғары кіру кедергілері жаңа қазақстандық 

ойыншылардың енуіне кедергі келтіреді. Сауданы ырықтандыруға 

байланысты тұтынушылардың шетелдік өнімді таңдауға мүмкіндігі бар 

болғандықтан, бұл кедергілер үлкен капиталы, ауқымды зияткерлік 

ресурстары, дистрибуция арналары, белгілі брендтер, неғұрлым ауқымды 

өткізу нарықтары бар халықаралық компаниялар тарапынан салаішілік 

бәсекелестіктен қорғамайды. Бұл жағдай халықаралық компанияларды 

қазақстандық жеңіл өнеркәсіп компанияларымен салыстырғанда неғұрлым 

тиімді жағдайға қояды. 

Бұл қорытынды төмен кірістілікті көрсететін саланың экономикалық 

көрсеткіштерінің көпшілігін растайды: төмен өсу қарқыны; төмен 

рентабельділік, ал кейбір салаларда (тоқыма бұйымдары мен былғары және 

оған қатысты өнімдер өндірісі) тіпті теріс; импорттық өнімнің жоғары үлесі, 

Қытайдан, Түркиядан және т. б. шетелдік тауарлармен салыстырғанда жоғары 

бағалар. 

 

Жобаны іске асыру нәтижесінде пайда болатын өнімге 

(тауарларға/қызметтерге) сұраныстың қазіргі және болжамды 

конъюнктурасын талдау - проблемалар, шешімдер, іске асырылатын 

жобалардың мәртебесі  

Нарыққа кіру және нарықтан шығу үшін кедергілер нарық құрылымының 

маңызды сипаттамалары болып табылады. Нарыққа кіру үшін кедергілер-бұл 



 

объективті немесе субъективті сипаттағы факторлар, соның салдарынан жаңа 

кәсіпорындарға таңдалған салада өз ісін бастау қиын немесе мүмкін емес. 

Осындай кедергілердің арқасында нарықта жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар 

бәсекелестіктен іс жүзінде қорықпауы мүмкін, соның нәтижесінде бұл нарық 

жетілмеген бәсекелестік нарығына айналады. 

Нарықта жаңа бәсекелестердің пайда болуы мүмкін қауіп қаншалықты 

маңызды болып табылады, индустрияға кіру үшін кедергілердің болуына және 

қазіргі бәсекелестердің реакциясына байланысты. Егер кіру кедергілері 

жоғары болса және үміткерлер салада берік орныққан бәсекелестердің күшті 

қарсы іс-қимылына тап болса, елдің нарығына кіру тұрғысынан елеулі қауіп 

болмайтыны анық. 

Халықаралық бәсекелестік теориясына сәйкес М. Портер индустрияға 

кіруге кедергі жасайтын негізгі алғышарттарды қарастырайық. 

Өндіріс ауқымының өсуіне байланысты үнемдеу. Өндіріс ауқымындағы 

үнемдеу әлеуетті бәсекелестерді қорқытады, өйткені ол бірден өнімнің үлкен 

көлемін (қымбат және, мүмкін, қауіпті) өндіруге мәжбүр етеді немесе оларды 

шығындар бойынша тиімсіз жағдайға қояды (пайданы азайтады). Нарықта 

бірден көп өнім өндіруге дайын жаңа қатысушылар саладағы қайта өндіріс 

жағдайын туғызуы және басқа фирмаларға қауіп төндіруі мүмкін, бұған олар 

өз позицияларын сақтауға ұмтыла отырып, тиісті түрде жауап береді (бағаны 

төмендетіп, жарнамаға шығындарды көбейтіп және т.б.). Кез келген жағдайда 

жаңа қатысушы төмен табысқа дайын болуы керек. Ауқымдағы үнемдеу тек 

өндіріске ғана емес, жарнамаға, маркетингке, өткізуге, қаржыландыруға, 

сатудан кейінгі қызмет көрсетуге, шикізат сатып алуға және ҒЗТКЖ да 

қатысты болуы мүмкін. 

Осылайша, мақсатты елдердің саласы үшін өндіріс ауқымындағы 

үнемдеу шығындар бойынша абсолюттік артықшылықты қалыптастырады, 

бұл үміткерлердің басып кіруін тежейді, оларды не өндірістің үлкен 

ауқымында салаға кіруге, не көтеріңкі шығасылармен алдын ала келісуге 

мәжбүр етеді. Ел ішіндегі өндіріс көлемінің төмендеуімен бұл кедергіні жеңу 

оңай. 

Өнімді саралау. Тұтынушының тауар маркасын өндірушімен теңдестіру 

басып кіру үшін елеулі кедергі болып табылады, өйткені жаңа қатысушылар 

тұтынушылардың қолданыстағы маркаларға адалдығын жеңу қажет. Мұндай 

міндеттеме нарыққа шығатын компания тұтынушылардың өз тобын құру үшін 

өз өнімдерін жарнамаға және жылжытуға елеулі соманы жұмсауға дайын 

болуы керек дегенді білдіреді. Бұл процесс ұзақ уақыт кетуі және ірі қаржы 

салымдарын талап етуі мүмкін. Сонымен қатар, егер тұтынушыға басқа тауар 

маркасына ауысу қиын болса немесе тауар маркасын ауыстыру қымбат 

процесс болып табылса, жаңа қатысушы тұтынушыларды оның тауар маркасы 



 

осы шығындардың тұратынына сендіруі тиіс. Бір тауар маркасынан екіншісіне 

ауысумен байланысты кедергілерді жеңу үшін нарыққа шығатын 

қатысушылар өнімнің неғұрлым жаңа сапалы түрлерін ұсына алады. Мұның 

бәрі пайда азаюын және жаңа бастаған компаниялар үшін тәуекелдің өсуін 

білдіреді, олар әсіресе одан әрі инвестициялар үшін қажетті жылдам және ірі 

кірістерге тәуелді. 

Қазақстандық кәсіпорындар үшін аналогтары жоқ өнімнің түбегейлі жаңа 

түрлерін шығару күрделі проблема болып табылады және өндірушімен 

теңдестірілген тауар маркалары ішкі нарықта іс жүзінде жоқ, бұл индустрияға 

кіруді жеңілдетеді. 

Ресей және Беларусь кәсіпорындарына келетін болсақ, осы елдердің 

нарығында сатып алушылардың адалдығы мен өнімнің жекелеген түрлері 

бойынша сауда маркасының танымалдылығы бар компаниялар бар. Нарықтың 

жаңа қатысушылары үшін бұл жағдай жарнамаға және өткізуді ынталандыруға 

айтарлықтай қаражат жұмсау қажеттілігімен байланысты. Бұл фактор 

нарықтың жаңа қатысушылары үшін кіруді қиындатады. 

Бұдан басқа, ішкі нарықтағы жеңіл өнеркәсіп саласы өнімінің негізгі 

бәсекелестік артықшылықтары тұтынушылармен ұзақ мерзімді байланыстар 

болып табылады. Бұл жағдай нарыққа басқа өндірушілердің кіруіне 

айтарлықтай кедергі келтіреді, демек, Ресей және Беларусь өнеркәсібіндегі 

бәсекелестіктің дамуын тежейді, өйткені өнім берушілер мен 

тұтынушылардың дәстүрлі өндірушілерге байланыстылығы кәсіпорындарға 

өнімді өткізу географиясын кеңейтуге кедергі келтіреді.  

Капитал қажеттілігі. Нарыққа табысты кіруді қамтамасыз ету үшін 

қажетті инвестициялардың көлемі неғұрлым көп болса, соғұрлым осы нарыққа 

енуді қалайтындар аз болады. Өз қызметінің бастапқы кезеңінде жаңа 

қатысушыға кәсіпорынды сатып алу немесе салу, жабдықтарды сатып алу, 

қажетті қорлар жасау, тұтыну несиесін қаржыландыру, шығындарды жабу 

және, әсіресе, егер бұл инвестициялар алдын ала жарнама немесе ғылыми-

зерттеу жұмысы сияқты қайтарылмайтын шығындармен байланысты болса, 

қаражат қажет. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі өндірістік қуаттарға, материалдық 

ресурстарға, ҒЗТКЖ инвестицияларға және т.б. жоғары қажеттіліктермен 

ерекшеленеді. Қазақстандық кәсіпорындардың басым көпшілігінде Елеулі 

капитал салымдарын жүзеге асыру үшін жеткілікті меншікті ресурстары жоқ, 

олардың салыстырмалы қымбатшылығына және кредиттердің 

қайтарымдылығын қамтамасыз етудің болмауына байланысты банк 

кредиттері мен банктен тыс қарыздардың елеулі көлемін кеңінен пайдалануға 

мүмкіндігі жоқ. Бұл нарықты жаңа мүшелерден қорғауға мүмкіндік береді. 



 

Ресейдің жеңіл өнеркәсібі саласындағы капиталға қажеттілік жоғары. 

Жекелеген өндірістер капиталды көп қажет ететін (тоқыма, былғары, әрлеу) 

болып табылады, бұл оларды бүгінгі деңгейден мемлекеттің көмегінсіз осы 

немесе өзге түрде қазіргі деңгейге дейін көтеру іс жүзінде мүмкін емес. 

Салыстырмалы түрде арзан қаржы ресурстарына қол жеткізе алатын шетелдік 

компаниялар бұл проблеманы ресейлік компанияларға қарағанда шешу 

оңайырақ. 

Ресейдің жеңіл өнеркәсібіндегі инвестициялардың бүгінгі деңгейі өндіріс 

ауқымын ұлғайту және салалық ғылымның тиімді жетістіктерін игеру үшін 

жеткіліксіз. Бұл жеңіл өнеркәсіптің қазіргі заманғы технологиялық базасын 

құруда кедергі болып табылады, бұл ғылымды қажетсінетін өндірістердің 

тозуына, өндіріс көлемінің одан әрі құлдырауына, соның салдарынан 

мемлекеттің шет елдерге тауарлық және стратегиялық тәуелділігін күшейтуге 

әкелуі мүмкін. 

Беларусьтің жеңіл өнеркәсібі кәсіпорындарды мақсатты техникалық 

жаңғырту, мемлекеттің бастамасы бойынша инвестициялар ағыны арқасында 

Ресей мен Қазақстан Республикасына қарағанда жақсы жабдықталған, бұл ел 

индустриясына жаңа қатысушылардың табысты кіруіне ықпал етпейді. 

Жақын арадағы перспективада инвестициялық қызметтің негізгі бағыты 

– бұл физикалық және моральдық ескірген жабдықтарды жоғары өнімді, 

энергия үнемдейтін жабдықтарға ауыстыра отырып, қолданыстағы 

өндірістерді кешенді техникалық қайта жарақтандыру. 

Өндірісті техникалық қайта жарақтандыру өндіріс көлемінің одан әрі 

өсуі, ассортиментті кеңейту және шығарылатын өнімнің сапасын арттыру 

үшін база болып табылатын сала кәсіпорындарының тұрақты дамуына ықпал 

ететін болады. 

Жоғары шығындар. Берік позицияға ие компаниялар, олардың мөлшері 

мен өндірістің мүмкін ауқымдарына қарамастан, әлеуетті бәсекелестер үшін 

қол жетпейтін шығындар бойынша артықшылыққа ие болуы мүмкін. Бұл 

деңгейге әлеуетті бәсекелестер өз өлшемдеріне қарамастан әрқашан қол 

жеткізе алмайды. Мұндай артықшылықтар алдыңғы қатарлы технологияларды 

пайдалануға, неғұрлым арзан шикізатқа қол жеткізуге, бұрын неғұрлым төмен 

бағамен сатып алынған активтерге, мемлекеттік субсидияларға немесе тиімді 

орынға негізделуі мүмкін. 

Жеңіл өнеркәсіп салаларының қазақстандық кәсіпорындарының өнімнің 

бәсекеге қабілеттілігін айқындайтын өндіріс шығындары бойынша 

артықшылықтары жоқ. Қазақстанда мақта өсіріледі, ол елдің оңтүстік 

өңірлерінде шоғырланған тоқыма кәсіпорындары үшін негізгі шикізат болып 

табылады, дегенмен, Қазақстанның дайын тоқыма және былғары бұйымдарын 

өндіру үшін жеткілікті шикізат саны жоқ. Отандық мақта шикізатының сапалы 



 

Иірілген жіп өндіру үшін қажетті жеткілікті механикалық-физикалық 

қасиеттері жоқ. Жасанды талшықтарды өндіру үшін отандық шикізаттың 

болмауы елде аралас және синтетикалық материалдардан жасалған арзан 

сегменттегі тоқыма бұйымдарын өндіруді ұйымдастыру мүмкіндігін шектейді. 

Жеңіл өнеркәсіп салаларының қазақстандық өнімі дамушы елдердің 

өнімдерімен бағалық бәсекелестікке төтеп бере алмайды. Өнімнің өзіндік 

құнын қысқарту жөнінде тиісті түсінік жоқ. 

Қазақстанда электр энергиясының құны тоқыма және былғары өнімдерін 

жетекші өндіруші елдердің негізгі бөлігінен тұтастай төмен. Бұл факт елде 

жеңіл өнеркәсіптің өзге салаларымен (өзге де қолайлы жағдайлар кезінде) 

салыстырғанда қол еңбегінің (иірімжіп, мата) үлесі аз энергияны қажет ететін 

тоқыма өндірістері үшін қолайлы жағдайлар бар екенін білдіреді. Дегенмен, 

электр энергиясының құны жыл сайын артып, өңірге байланысты едәуір 

өзгеріп отырады. Батыс өңірлерде Атырау облысындағы электр энергиясының 

құны Қызылорда облысындағы электр энергиясының құнынан 3 есе артық. 

Бұдан басқа, болашақта инвестициялық құрамдас бөлікті құнға қосуға 

мүмкіндік беретін электр энергиясы нарығын жаңа реттеуге байланысты 

электр энергиясы бағасының өсуін күтуге болады. 

Ресей жеңіл өнеркәсіп үшін шикізат ресурстарының едәуір бөлігін 

импорт бойынша сатып алады: мақта талшығының 100% - ы импортталады, 

Ресейде Химиялық талшықтар мен жіптер өндірісі оларға отандық 

кәсіпорындардың қажеттілігінің 46% - ынан аспайды. Полиэфирлі талшықтар 

мен жіптердің көптеген түрлері импортталады, отандық термоэласттар, 

полиуретандар, табиғи жібек жоқ, Ресейде меринос және биязы жүн 

өндірілмейді. 

Ресей нарығындағы мақта талшығының бағасы оны өндіретін елдерге 

қарағанда жоғары. Бұл факторлық жағдай бойынша мақта-мата 

кәсіпорындары шетелдік қатысушыларға, соның ішінде қазақстандық 

қатысушыларға ұтылып отыр. Бірақ сонымен бірге ресейлік кәсіпорындардың 

бірқатар артықшылықтары бар, оның ішінде арзан еңбек және энергетикалық 

ресурстарға қол жеткізу. Бірақ ВТО мүшесі ретінде олар осы 

артықшылықтардың бірінен айрылады, өйткені ВТО ережелері сыртқы және 

ішкі нарықтардағы энергия ресурстарына тарифтерді теңестіруді талап етеді. 

Теңестіру, әрине, арттыру жағына қарай болады. Электр энергиясына 

тарифтердің өсуі ресейлік тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін төмендетудің 

негізгі факторларының бірі болып табылады. Шетелдік жұмыс күшін тарту 

мүмкіндігі артады, бірақ жұмыс күшін ұстауға арналған шығындар да өседі. 

Бұл жағдай сондай-ақ осы елдердің ВТО қосылуы кезінде қазақстандық және 

Беларусь кәсіпорындарына қолданылады. 



 

Одан да жоғары шығындардың тағы бір факторы соңғы жылдары 3-4 

есеге өскен су тарифі жоғары болып табылады. 

Импорттық өнім тарапынан бәсекелестікті күшейту өнім сапасын 

жетілдіруге, ассортиментті кеңейтуге, жарнамаға шығындардың айтарлықтай 

өсуіне әкеп соғады. 

Белоруссиялық жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары импорттық шикізатты 

жеткізуге, мақта талшығына әлемдік бағаның өсуіне байланысты. Өндіріс 

шығындарына отын-энергетикалық ресурстардың өсуі әсер етеді. 

Тік интеграция, сондай-ақ кіру үшін жаңа кедергілер тудырады: егер 

нарықта жұмыс істейтін сала кәсіпорындарының бірі өндіріс факторларының 

немесе түпкілікті өнімді өткізу нарықтарының ірі меншік иесі болып табылса, 

жаңа қатысушыларға осы нарыққа қол жеткізу қиынға соғады, өйткені бұл 

кәсіпорын әрқашан жаңа қатысушыға ресурстарды жеткізуден бас тарта алады 

немесе мұны жаңа қатысушы үшін өте тиімсіз жағдайларда жасай алады. 

Сондықтан жаңа қатысушы қосымша қаржы ресурстары (ақшалай мәндегі ең 

төменгі тиімді мөлшердің ұлғаюы) проблемасын туындататын және кіру 

қаупін нақты тәуекелге ұшырататын тігінен интеграцияланған бола отырып 

ғана нарыққа кіре алады. 

Нарықта жұмыс істейтін кәсіпорын өндірістік процестің бастапқы 

сатыларының (бірінші типті интеграциялау - ресурстарды интеграциялау) 

немесе кейінгі кезеңдердің (екінші типті интеграциялау - түпкі өнімді 

интеграциялау) меншік иесі бола алады. Әрине, интеграцияның түрлерін бөліп 

алу өте шартты болып табылады, өйткені нақты нарықтың кәсіпорынына 

байланысты. 

Қаралып отырған 3 елде жеңіл өнеркәсіп салаларында тігінен 

интеграцияланған компаниялар бар, ол оларға қосымша бәсекелестік 

артықшылықтар береді не өндіріс факторларын сатып алу кезінде не 

интеграциядан үнемдеу салдарынан түпкі өнімді сату кезінде. 

Қазақстанда бірінші типтегі интеграцияның мысалы ретінде "Оңтүстік" 

СЭЗ ресурстарды интеграциялау деңгейінде қызмет ете алады. Екінші типті 

интеграцияның мысалы ресейлік "Глория-Джинс" жақ компаниясы - тігінен 

интеграцияланған ритейлер бола алады. 

Әртараптандыру бір тауар шығаруды болжайтын тік интеграцияға 

қарағанда, жақын алмастырушы болып табылмайтын әртүрлі өнім 

нарықтарындағы сала кәсіпорнының қызметін болжайды. Қызметті 

әртараптандыру кәсіпорынға нақты нарыққа байланысты шаруашылық 

жүргізу тәуекелін төмендетуге мүмкіндік береді. Әртараптандырылған 

кәсіпорын бір нарықтағы қызметтен пайда табу мүмкіндігі есебінен неғұрлым 

тұрақты. Бұдан басқа, салада әртараптандырылған компанияның болу 

фактісінің өзі әлеуетті бәсекелестерді қорқытуы мүмкін, себебі олар 



 

бәсекелестік күресті ұзақ және қатаң әдістермен жүргізу мүмкіндіктері туралы 

біледі. 

Егер әртараптандыруды нарыққа ену әдісі ретінде пайдаланса, онда жаңа 

қатысушылардың Ресей және Беларусь нарықтарына кіруі осы елдер 

кәсіпорындарының көп әртараптандырылуына байланысты қазақстандық 

нарыққа қарағанда анағұрлым қиын болып отыр. 

Ашық экономика және сыртқы сауданы ырықтандыру жағдайындағы 

шетелдік бәсекелестік салада шоғырлану деңгейін төмендететін, нарықтық 

агенттердің монополиялық билігін және нарықтың жетілмеу дәрежесін 

шектейтін фактордың рөлін атқарады. Салаға кіру үшін тосқауылдардың 

биіктігі импорттық Тарифтердің ставкасына байланысты - импорттық тариф 

неғұрлым төмен болса, шетелдік бәсекелес үшін салаға кіру үшін тосқауылдар 

соғұрлым төмен болады. 

Ресейдің ВТО мүше ретінде елге әкелінетін жеңіл өнеркәсіп өнімдеріне 

импорттық кеден баждары ставкаларының мөлшерін төмендетуі нарықтың 

жаңа қатысушылары үшін индустрияға кіру үшін кедергілерді төмендетеді. 

Осылайша, Ресейдің өнеркәсіп сауда министрлігінің есептеулері бойынша 

импорттық баждың төмендеуіне байланысты киім өндірісі көлемінің 5-10% – 

ға төмендеуі мүмкін, тері шикізатын өңдеу көлемі үш еседен астам, осыған 

ұқсас тері өндірісі қысқарады. 

Ресейдің ВТО мүшелігі жағдайында Беларусь пен Қазақстан 

Республикасының Жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының бәсекеге 

қабілеттілігінің төмендеу тәуекелі де ұлғаюда. 

Индустрияға кіру кедергілері тарату арналарына қол жеткізу, үкімет 

саясаты, тұтынушылардың өнімнің белгілі бір маркаларына бейілділігі болып 

табылады. 

Индустриядан шығу кедергілері 

Саладан шығу кедергілеріне кәсіпорынның меншік иелері үшін қызметті 

тоқтату және банкроттық рәсімдерімен байланысты шығындар жатады. 

Оларға жатады: 

 Қызметкерлерді жұмыстан шығаруға байланысты шығындар • 

Қызметкерлерге демалыс жәрдемақысын төлеуге арналған шығындар өте 

маңызды болуы мүмкін, олар бизнесті жалғастырудан болған жыл сайынғы 

шығындардан бірнеше есе асып кетуі мүмкін. Егер кәсіпорын Ақша 

қаражатының тапшылығына тап болса, онда ол үшін біраз уақыт бойы 

қызметін жалғастыра береді және басқа кәсіпорындар бірінші болып 

өндірістік қуаттарды қысқартады деп үміттенеміз, осылайша, уақытты 

жылжытады немесе қызметкерлерді жұмыстан босатуға ақша жұмсау 

қажеттілігін мүлде жояды. 



 

 Күрделі шығындарды есептен шығару. Бизнестен кету қымбат зауыттар 

мен жабдықтарды есептен шығаруға себеп болуы мүмкін, олар тек осы 

бизнесте ғана пайдаланылуы мүмкін. 

 Бизнестен кетуге байланысты нақты шығындар. Нарықтан кету кейде 

қызметкерлерді жұмыстан босату шығындарынан басқа, нақты бір жолғы 

шығындарға әкелуі мүмкін. Шығындардың ең маңызды түрлерінің бірі меншік 

жалдауға арналған ұзақ мерзімді шарттар болып табылады, ол осы фирма 

Төлегендей жоғары ставкалар бойынша қайта жалға берілуі мүмкін емес және 

олар бойынша төлемдер бизнес жабылғаннан кейін де жүзеге асырылуы тиіс. 

 Бірлескен шығындар. Шығынды бизнестен кетудегі қиындықтар жиі 

туындайды, себебі бұл күтім басқаның шығасысының өсуіне әкеліп 

соқтырады, себебі оларға байланысты шығындардың бір бөлігі ортақ болды. 

 Экономикалық емес себептер. Шығудағы кедергілер жиі экономикалық 

емес. Экономикалық емес себептердің арасында менеджменттің адалдығы мен 

олардың бизнеске деген эмоционалдық байланысы, қауіптілік (әдетте негізсіз 

немесе асыра) деп атауға болады, бұл бизнестен шығу саланың имиджіне және 

серіктестермен өзара қарым-қатынасқа, немесе жай ғана әрекетсіздік пен ең аз 

қарсылық жолын таңдауға әсер етеді. 

Нарықтың көптеген зерттеушілерінің пікірінше, кәсіпорындардың 

саладан шығуының қиындығы және соған байланысты жоғары айқын және 

анық емес шығындар тиімді бәсекелестікке кедергі келтіретін маңызды 

факторлардың бірі болып табылады. Нарықтан шығу күрделілігімен ұштасқан 

жоғары тәуекел әлеуетті бәсекелестер саласына кіруді ынталандыратын 

фактор болып табылады. 

Мақсатты елдердің жеңіл өнеркәсібінде ауыр қаржылық жағдайда болған 

кәсіпорындар жүзбелі ұстап тұруға, тіпті құлдырап бара жатқан рентабельділік 

пен капиталға кірістің болмауы жағдайында да нарықта өз орнын сақтауға 

ұмтыла отырып, қорғаныс саясатын жүргізуге мәжбүр. Оның үстіне, бұл ретте 

нарықтан кетуге арналған шығындар (өндірісті консервациялау, жұмыстан 

босатылатын персоналға өтемақы төлеу, салаға экономикалық тәуелділік: 

мысалы, егер компания әртараптандырылмаса, ол салада қалуға мәжбүр 

болады және т.б.) бәсекелестік күресті жалғастыруға байланысты 

шығыстардан асып түседі. 

Осылайша, демалыс кедергілері әлеуметтік болуы мүмкін (әсіресе 

кәсіпорындар қала құраушы, бұл Ресей мен Беларуське тән), экономикалық 

және эмоционалдық салдары. Соңғысы жаңа салаларда табысқа жеткен 

кәсіпорындар шығынға қарамастан, өзінің бұрынғы ісі үшін табанды түрде 

ұстанатын жағдайға қатысты. Мұндай жағдайлар сирек, бірақ олар әдетте 

тиісті салаларда пайда болатын кәсіпорындар үшін елеулі қиындықтар 

тудырады. 



 

Ресейдің ВТО мүшелігі және алдағы уақытта Қазақстан мен Беларусьтің 

осы ұйымға кіруі жеңіл өнеркәсіптің жекелеген кәсіпорындары жұмысының 

тиімділігіне әсер етуі мүмкін. Мәселен, белоруссиялық және ресейлік 

өндірушілер, көп жағдайда, қазақстандық өндірушілер қазіргі уақытта 

шетелдік ойыншыларға қарсы тұра алмайды: сала технологиялық қайта 

жарақтандыруды және сауатты менеджментті қажет етеді.  

 

Іске асырылған жобалардың сипаттамасы (объектінің 

функционалы, артықшылықтары мен кемшіліктері) 

Салада жұмыс істейтін қатысушылар-кәсіпорындар саны 

Өндірісті жеңіл өнеркәсіпте шоғырландыру - сала немесе өңір шеңберінде 

оның мөлшерін кеңейтудің объективті экономикалық процесі. Белгілі бір 

шектерге дейін шоғырлану өндіріс ауқымын ұлғайтуға, еңбек өнімділігін 

арттыруға, өнім бірлігінің өзіндік құнын төмендетуге және т. б. мүмкіндік 

береді. 

Ірі кәсіпорындардың экономикалық тартымдылығы ауқым әсерін алуға 

мүмкіндік беретін өндірістің үлкен көлемімен ғана байланысты емес. Ірі 

өндірістің қаржылық және технологиялық мүмкіндіктер есебінен, сондай-ақ 

ірі кәсіпорындарда филиалдардың, оның ішінде халықаралық кең желісінің 

болуына байланысты үлкен экономикалық тұрақтылығы бар. Бұл шағын және 

орта өндіріспен салыстырғанда ірі өндірістің экономикалық әсері. 

Өндірістің шоғырлану деңгейі жоғары кәсіпорындардың экономикалық 

тиімділігі оларға елеулі нарықтық артықшылықтар береді. Ірі өндірушілерге 

әлемдік нарықтарды игеру оңай. Бұл, атап айтқанда, кәсіпорындар өндірісінің 

мөлшері мен олардың өнім экспортының өсу қарқыны арасындағы тәуелділік 

туралы қолда бар статистикамен расталады. Алайда, жеңіл өнеркәсіптің 

ерекшелігі мынадай, аз ірі кәсіпорындар өнімге сұраныстың өзгеруіне 

неғұрлым икемді әрекет ете алады, нарықтық конъюнктураны ескереді. Ең 

дамыған елдерде бұл салада ұсақ кәсіпорындар басым. 

Қазақстан Республикасы жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының саны 2019 

жылғы 15 қазандағы жағдай бойынша 1495 құрады, оның ішінде шағын 

кәсіпорындар – 1414, орта кәсіпорындар - 62 және ірі кәсіпорындар-19. Жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындардың жалпы санының 54% - ын киім өндіретін 

кәсіпорындар, тоқыма және тігін өнеркәсібі кәсіпорындарының 31% - ын 

(киімнен басқа тоқыма және тігін бұйымдарын өндіретін), Былғары және аяқ 

киім өндіретін кәсіпорындар 9% - ды, Былғары және теріден киім өндіретін 

кәсіпорындар-6% құрайды. 

Тоқыма бұйымдары өндірісінде кәсіпорындар саны 437, киім өндірісінде 

- 786 және Былғары және оған жататын өнімдер өндірісінде - 272 құрайды. 

Тоқыма өнеркәсібінде 34 ірі және орта кәсіпорын жұмыс істейді. 



 

Мақтаны қайта өңдеу жөніндегі негізгі кәсіпорындар: "Корпорация " 

Textiles.kz" ("Ютекс" АҚ/ "Меланж" АҚ), "South Textiline.kz" жылына 18,8 

мың тонна мақта талшығын өңдейді. 

"Меланж" АҚ, "Ютекс" АҚ, "SOUTH TEXTILINE KZ" ЖШС, "Oxi 

Textile"ЖШС тігін жіптерінен басқа мақта-мата иірімжіптерін өндірумен 4 ірі 

кәсіпорын айналысады. 

Мақта-мата маталарын өндіруді Оңтүстік Қазақстан облысының 2 ірі 

кәсіпорны жүзеге асырады: "Меланж" АҚ және "SOUTH TEXTILINE KZ" 

ЖШС, олар маталардың кең ассортиментін: сатин, миткаль, қатал, джинсы 

және т. б. шығарады. 

"Таран ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі (Қостанай 

облысы, Таран ауданы, Таран ауылы, Калинин к - сі, 60, 27 каб., телефоны 

(871436) 36081-тел / факс, электрондық адрес: <url>) " Б " корпусының бос 

мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға конкурс жариялайды: 

Ең ірі кәсіпорындар: "Мурагер LTD" ЖШС, "Силуэт – Т" ЖШС, "Ботагоз" 

ЖШС, "Аист" ЖШС және "Большевичка" ӨК. 

Киіз және фетр өндірумен 13 кәсіпорын айналысады. 

Ең ірі кәсіпорындар: "Роза" ЖШС, "Войлоочная фабрика" ЖШС және 

"Аяз" ЖШС. 

Тігін өнеркәсібінде 27 кәсіпорын жұмыс істейді. Тігін кәсіпорындары 

республиканың барлық өңірлерінде орналасқан. Олардың ішінде: "Сәуле 

"тігін фабрикасы" ЖШС корпорациясы (Шымкент қ.); "Диана-Плюс" ЖШС 

(Орал қ.), "Қазақстан Тексти-лайн" ЖШС (Алматы қ.), "ҚазСПО-Н" ЖШС, 

"Ерке-Нұр" ЖШС (Алматы қ.), "Successful Trade"ЖШС жаңа туған 

нәрестелерге арналған киім; "Сымбат" сән академиясы ЖШС "ПКФ"Рауан" 

ЖШС. 

Машинамен немесе қолмен тоқылған сыртқы трикотаж киімдерін 

(пальто, костюмдер, спорттық костюмдер, блэйзерлер) өндірумен 100 астам 

кәсіпорын айналысады. 

Ең танымал кәсіпорындар: "Жібек "трикотаж фабрикасы" ЖШС, 

"Алтэкс" ЖШС, "Қазақстан Тексти-Лайн" ПКФ "ЖШС," КазСПО-N "ЖШС," 

Талғар трикотаж комбинаты " ЖШС, "Рауан-1"ЖШС. 

Трикотаждан басқа, өзге де сырт киімдерді (ерлер мен әйелдердің 

плащтары, костюмдері, шалбар, юбка) өндірумен 200 кәсіпорын айналысады. 

Ең ірі кәсіпорындар:" Көкшетау тігін фабрикасы "ЖШС," ТФ Ажар 

"ЖШС," Диана-плюс "ЖШС," Ютария ltd "ЖШС," Большевичка "ӨК," жанар 

"ЖШС, "Сәуле"тігін фабрикасы" ЖШС. 

Свитерлер, жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, жилет және ұқсас 

трикотаж, машинамен немесе қолмен тоқылған бұйымдар өндірумен 16 

кәсіпорын айналысады. 



 

Ең ірі кәсіпорындар: "Жібек" трикотаж фабрикасы "ЖШС," Алтэкс " 

ЖШС, "КазСПО-N" ЖШС, "Талғар трикотаж комбинаты" ЖШС, "Рауан-

1"ЖШС. 

Қалпақтар мен бас киімдер өндірісімен тек 2 кәсіпорын айналысады: 

"Медиатекс-Н бас киімдер фабрикасы" ЖШС және "Elegant "эксклюзивті 

қалпақтар салоны"ЖШС. 

Шұлық-ұйық бұйымдарын өндірумен 15 кәсіпорын айналысады, оның 

ішінде "Эластик LTD" ЖШС және "Тэгам"ЖШС айналысады. 

Былғары-аяқ киім саласының ең ірі кәсіпорындары Шығыс Қазақстан 

("Семей былғары-тері комбинаты" ЖШС, "Семей аяқ киім фабрикасы" ЖШС), 

Жамбыл ("ТаразКожОбувь" ЖШС), Қостанай ("Рудный Былғары зауыты" 

ЖШС), Солтүстік Қазақстан ("Петропавл былғары зауыты" ЖШС), 

Маңғыстау ("Жамал-ай" ақ) облыстарында орналасқан. 

Теріден (ірі қара малдан немесе қой, ешкі және шошқа тұқымдас 

жануарлардың терісінен, жүнсіз) былғары өндірумен 8 кәсіпорын айналысады. 

Теріні қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындар төмен деңгейдегі қайта өңделген 

өнімдер шығарады: ВетБлю жартылай фабрикаты, краст, чепрак, алепрак және 

т. б. 

Ірі кәсіпорындар:" Энерго-Лимитед Петропавловск "ЖШС," Алматы 

Былғары зауыты "ЖШС," ТаразКожОбувь "ЖШС," Ырыс-Бақыт "ЖШС," 

Петропавл былғары зауыты "ЖШС," Семей былғары-тері комбинаты "ЖШС," 

Turan-Skin "ЖШС,"Қазэкспорткожа" ЖШС. 

Былғарыдан жасалған аяқ киім өндірісімен күш құрылымдары мен 

ұйымдарға арналған арнайы жұмыс аяқ киімін өндіруге бағытталған 40 

кәсіпорын айналысады. 

Табаны бар және үсті резеңке мен полимер материалдардан жасалған аяқ 

киім өндірісінде кәсіпорын - "Арго" ЖШС белсенді жұмыс істейді. 

Кәсіпорын құрылыс компанияларының, мұнай-газ өндіру кешенінің, тау-

кен шахталарының, тамақ кәсіпорындарының, медицинаның, ауыл 

шаруашылығының жұмысшы ұжымдары үшін, белсенді демалыс 

әуесқойлары-балықшылар мен аңшылар үшін, сондай-ақ күнделікті өмірде 

пайдалану үшін аяқ киім шығарады. 

"Бизнестің жол картасы 2020 "бағдарламасы аясында 2019 жылдың 

қыркүйегінен бастап" Serif "ЖШС (ТМ"Тентек") балалар аяқ киімін шығару 

бойынша жоба басталды. Жобаның мақсаты Қазақстан нарығын өзінің 

қазақстандық өндірісінің орташа баға диапазонында (жұп үшін 3000-7000 

теңге) сапалы балалар аяқ киімімен толтыру болып табылады, бұл тұтыну 

нарығының осы сегментіндегі импортқа тәуелділіктің төмендеуіне, жаңа 

жұмыс орындарын құруға және жеңіл өнеркәсіп саласында, атап айтқанда аяқ 



 

киім секторында өндірісті қалпына келтіруге әкеледі. Аяқ киімнің бірінші 

партиясы 2019 жылы шығарылды. 

"Семей аяқ киім фабрикасы" ЖШС күш құрылымдары мен халық 

шаруашылығының түрлі салаларына арналған табиғи және жасанды 

былғарыдан жасалған арнайы аяқ киім шығарады.  

Бірыңғай экономикалық кеңістік (БЭК) 

Жеңіл өнеркәсіп Беларусь Республикасы Халықты тұтыну тауарларымен 

қамтамасыз етуге тікелей қатысатын 10-нан астам сала мен ондаған 

өндірістерді біріктіреді. Өнімнің бір бөлігі (бүкіл өндірістің шамамен 1/4) 

экспортқа жеткізіледі. 

Жеңіл өнеркәсіп құрамында шығарылатын өнімнің көлемі бойынша ең ірі 

тоқыма өнеркәсібі болып табылады. Беларусьте матаның барлық түрлері 

шығарылады, трикотаж кәсіпорындар республиканың көптеген қалаларында 

жұмыс істейді, олардың ең ірілері Минскіде және Солигорскіде орналасқан. 

Белоруссияда Тоқыма өнеркәсібінің 200 астам кәсіпорны бар. 

Бұл саладағы маңыздылығы жағынан екінші сала - тігін өнеркәсібі - 250 

астам кәсіпорын мен өндіріс. 

"Беллегпром" концерні 60 мыңнан астам қызметкерлері бар әр түрлі 

меншік нысанындағы 110 ұйымның мүддесін білдіреді. Концерннің құрамына 

92 өнеркәсіптік кәсіпорын кіреді (ұйымдардың жалпы санынан 83,6%), оның 

ішінде "Милавица", "Купалинка", "Коминтерн", "Полесье", "Элема", 

"Белвест", "Марко", "Галантэя", "Витебск кілемдері"сияқты тұтынушыларға 

танымал сауда маркаларын өндірушілер. 

"Беллегпром" кәсіпорындарының үлесіне елде өндірілетін жеңіл 

өнеркәсіп өнімдерінің 70% - дан астамы келеді. Концерн компаниялары 

тоқыма, кілем, иірімжіп, трикотаж, киім, іш киім, аяқ киім, былғары 

галантерея және тері сияқты тауарлардың кең ассортиментін шығарады. 

Беларусь тоқыма саласының ірі өкілдері: 

 "Лента" ААҚ (тоқыма галантерея өндірісі); 

 "Оршан зығыр комбинаты" РУПТП (зығыр маталар және олардан 

жасалған бұйымдар өндірісі); 

 "Кобрин ПТФ" Ручайка " ААҚ (тоқыма және трикотаж мақсаттағы 

иірімжіп өндірісі, ПВХ-мен жабылған немесе сіңірілген техникалық маталар 

мен тоқыма материалдары); 

 "Ветков мақта өңдеу фабрикасы" РБК»; 

 "Моготекс" ААҚ (арнайы және нысанды киімдерге, плащ, арнайы 

жабдықтар мен былғары галантерея өнеркәсібіне, астар, сәндік, жиһаз, 

гардиналық, трикотаж, техникалық жаймаларға, үй тоқыма бұйымдарына 

арналған маталардың кең ассортиментін өндіру); 



 

 "Витебск Жібек маталар комбинаты" ААҚ»; 

 "Кілемдер Бреста" ААҚ (мата кілемдер, кілемдер, еден төсеніштері, таза 

жүн кілемдер, жартылай жүн, полипропилен және кілем бұйымдары); 

 "Витебские кілемдер" ААҚ»; 

 "БПХО" ААҚ (тоқыма өндірісі); 

 "СП Сопотекс" жақ (мақта-мата иірімжіп, полиэфирлі және аралас, 

техникалық және киім маталарын қатаң түрде өндіру); 

 "Слонимская КПФ" ААҚ (трикотаж және тоқыма өндірісіне арналған 

таза жүн және жартылай жүн иірімжіптер өндірісі); 

 "Камволь" ААҚ (таза жүн және жартылай жүн маталар өндірісі), күш 

құрылымдары, кеден қызметі, азаматтық авиация және т. б. үшін нысанды киім 

тігу үшін камвольды таза жүн және жартылай жүн маталар шығаратын елдегі 

жалғыз кәсіпорын.); 

 "Сукно" ААҚ (маталар мен көрпелер өндірісі); 

 "Гроднотекстиль" РУПП»; 

 "Гронитекс "тобы (мақта-мата және аралас иірімжіптер, 

котонизацияланған зығыр талшықтары, киім мақта өндірісі), "Беллегпром" 

концернінің құрамына кіреді.»; 

 "Полесье" ААҚ (барлық жас топтары үшін жоғарғы трикотаж бұйымдар, 

жартылай жүнді және жоғары алынбалы трикотаж жаймасы); 

 "8 Марта" ААҚ (ерлер, әйелдер, балалар киімін, жоғарғы және спорттық 

трикотаж, шұлық-шұлық бұйымдарын өндіру). 

 Тігін саласында ірі тігін кәсіпорындарының қатарына жатады: 

 "Коминтерн" ААҚ (ерлер мен әйелдер киімдерінің жоғарғы өндірісі); 

 "Индустрияландыру Туы" ААҚ (ерлер мен әйелдер киімі өндірісі); 

 "Калинка" жақ (ересектер мен балаларға арналған сыртқы киімдердің 

барлық түрлері); 

 "Милавица" ЖАҚ БК (корсет әйелдер бұйымдарын өндіру); 

 "Элема" ААҚ (Әйелдер киімі өндірісі); 

 "Выснянка" Могилев тігін фабрикасы ААҚ (жоғары сапалы әйелдер мен 

ерлер киімі, оқушыларға арналған іскерлік стильдегі киім); 

 "Прогресс" ААҚ. 

 Тері-аяқ киім өнеркәсібі-республикадағы ең көне кәсіпорындардың бірі. 

"Беллегпром" концернінің былғары-аяқ киім саласына 34 ұйым кіреді. Салада 

20 астам кәсіпорын жұмыс істейді, оның ішінде ірі кәсіпорындар: 

 ААҚ Бобруй былғары комбинаты; 

 "Лида аяқ киім фабрикасы" ААҚ»; 

 "Марко" ББҰ»; 



 

 "Минск былғары өндірістік бірлестігі" ААҚ»; 

 "Белвест" СОО (табанды бекіту, желімдеу және борт тарту әдісі), бүгінгі 

күні Беларусьте шығарылған әрбір төртінші жұп аяқ киім - бұл "БЕЛВЕСТ" 

сауда белгісі бар аяқ киім"; 

 Минск аяқ киім "Луч" ашық акционерлік қоғамы - "аяқ киім – 

"Луч"холдингінің Басқарушы компаниясы. 

Ресей Федерациясының жеңіл өнеркәсібі - 17 кіші саладан тұратын ірі 

халық шаруашылығы кешені, сала 14 мыңнан астам кәсіпорынды (оның ішінде 

2500 ірі және орта кәсіпорындарды) біріктіреді. Барлық кәсіпорындар 

акционерленген. Шағын кәсіпорындардың үлесі трикотаж, тігін және үлбір 

өндірісі секторында елеулі. 

Росстаттың мәліметінше, жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарында 500 мыңнан 

астам адам жұмыс істейді. 

Жеңіл өнеркәсіптің кіші салалары үш негізгі топқа біріктірілді: 

 тоқыма, оның ішінде зығыр, мақта-мата, жүн, жібек, трикотаж, сондай-

ақ зығырды, жүнді бастапқы өңдеу, мата емес материалдар өндірісі, тор тоқу 

өнеркәсібі, киіз басу, тоқыма галантерея өндірісі және т. б.; 

 тігін; 

 былғары, тері, аяқ киім. 

Жеңіл өнеркәсіп құрылымында ең үлкен үлес салмақты тігін және тоқыма 

кіші салаларының өнімдері алады. 

Ресейдің жеңіл өнеркәсібіне басқа салалармен салыстырғанда аумақтық 

мамандану тән емес, өйткені іс жүзінде әрбір өңірде оның қандай да бір 

кәсіпорындары бар. Алайда, Ресейде арнайы аудандарды, әсіресе тоқыма 

өнеркәсібінде, белгілі бір өнім ассортиментін береді. Мысалы, Ивановка және 

Тверь облыстары мақта-мата өнімдерін шығаруға маманданған. Орталық 

экономикалық аудан (ОЭР) Тоқыма өнеркәсібінің барлық салаларының 

өнімдерін өндіруге маманданған. Бірақ көбінесе жеңіл өнеркәсіптің кіші 

салалары өңірлердің ішкі қажеттіліктерін ғана қамтамасыз ететін өңірлердің 

шаруашылық кешенін толықтыратын болып табылады. 

Тоқыма өнеркәсібі. Саланың негізгі өнімі - мата-халықтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға, сондай-ақ тігін, аяқ киім, тамақ 

өнеркәсібінде, машина жасауда және т. б. шикізат және қосалқы материалдар 

ретінде пайдаланылады. 

Тоқыма өнеркәсібі құрылымында жылына 5 млрд.м2 астам мата, оның 

ішінде жан басына шаққанда 28 м2 астам мата беретін мақта-мата жетекші рөл 

атқарады. 

Мақта – мата өнеркәсібінің негізгі ауданы-орталық (Ресейде өндірілетін 

барлық мақта-мата маталарының 80% - ы). 



 

ЦЭР мақта-мата маталарын шығару бойынша бірінші орынды Ивановка 

облысы алады, одан әрі Мәскеу және Владимирская (ауданның 90% - дан астам 

өндірісі). 

Ивановка облысында 40-тан астам мақта-мата өнеркәсібі кәсіпорындары 

(бұлақтар, Вичуга, Наволоки, Кинешма, Шуя және т. б.) орналасқан. 

Мәскеуде - "үш тау мануфактура"комбинаты. Мәскеу облысында 50 

астам кәсіпорын (Глухов комбинаты, Ореховский комбинаты, Серпухов иіру-

тоқу фабрикасы және т. б.) шоғырланған. 

Владимир облысында (Қарабаново, Александров, кілемдер, Муром және 

т. б.) - 20 астам. 

Сонымен қатар, Тверь, Рязань, Ярославль, Калуга және Смоленск 

облыстарында, Поволжьеде (Волгоград облысындағы Камышин қаласы), 

Солтүстік Кавказда (көбінесе Краснодар өлкесінде), Волго - Вятк ауданында 

(Чебоксар мақта-мата комбинаты - елдегі ең ірілерінің бірі), Оралда және 

Батыс Сібірде (ірі кәсіпорын - Барнаул мақта-мата комбинаты) бар. 

Зығыр өнеркәсібі бастапқыда зығыр өндіретін аудандарға ғана 

байланысты болды, бірақ қазіргі уақытта шикізат факторы орналастыруда аз 

рөл атқарады, өйткені зығыр талшықтарының тасымалдауға арналған 

шығындар иірілген жіптің өзіндік құнында аз. Білікті еңбек ресурстарымен 

қамтамасыз етілу аса маңызды. Зығырды бастапқы өңдеу зығыр себетін 

аудандарда шоғырланған. 

Кәсіпорындардың негізгі көпшілігі төрт облыста шоғырланған: 

Владимир, Ивановка, костром және Ярославская. Смоленск облысында ірі 

зығыр комбинаттары бар. 

Зығыр өнеркәсібінің екінші аймағы - Солтүстік (Вологда облысы) және 

солтүстік-батыс (Псков облысы). Кәсіпорындар Волга-Вятка, Поволжск, Орал 

және Батыс-Сібір экономикалық аудандарында орналасқан. Олардың ең 

ірілері Новгород, Қазан, Киров, Екатеринбург және Бийск қалаларында 

орналасқан. 

Тоқыма өнеркәсібінің басқа да салалары сияқты жүн өнеркәсібі ЦЭР 

шегінде шоғырланған, кәсіпорындардың негізгі саны Мәскеу мен Мәскеу 

облысында орналасқан: Мәскеу шұға фабрикалары, тас иіру, жүн иіру, тоқу, 

тоқу фабрикалары, камвол комбинаты және Мәскеудегі басқалары; Купавнин 

тонкосукон фабрикасы, Павлово-Камвол комбинаты, Ново-Ногин жүн иіру 

фабрикасы, Люберц пен Обуховодағы Мәскеу өндірістік кілем бірлестіктері 

және т. б. 

Жүн маталар өндірісі Брянск (Клинцы), Ивановск (Шуя), Тверь 

(Завидово), Калуга (Боровск), Рязань облыстарында (Мурмино) дамыған. 

Жүн маталарын шығару бойынша екінші орынды Поволжье алады. 

Негізгі кәсіпорындар Ульянов және Пенза облыстарында шоғырланған. 



 

Үшінші орында Орталық-қара жер Экономикалық ауданы (Тамбов облысы 

(Рассказово, Моршанск). 

Жібек өнеркәсібі негізінен Мәскеу және Мәскеу облысында (Наро-

Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад және т.б.) орналасқан. Ең ірі 

кәсіпорындар: Орынбор жібек комбинаты, Пермь облысындағы Жібек маталар 

Чайковский комбинаты, Краснояр жібек комбинаты, Поволжье қаласындағы 

плащ маталар Балқаш комбинаты, Кемерово Жібек маталар комбинаты. 

Трикотаж өнеркәсібі шикізат ретінде табиғи және химиялық 

талшықтарды пайдалануға негізделеді, өзінің тоқыма өнеркәсібі дамыған 

аудандарына және тұтынушыға орналастыруына бағдарланған. Трикотаж 

өнеркәсібі трикотаж мата, іш киім және жоғарғы трикотаж, шұлық, қолғап 

және басқа да өнімдерді шығарады. 

Ресейде тігін өнеркәсібі елдің барлық аумағы бойынша салыстырмалы 

түрде біркелкі орналастырылған және негізінен өңірдің ішкі қажеттіліктерін 

қамтамасыз етуге арналған. Дайын киім шығаратын кәсіпорындар көбінесе ірі 

өнеркәсіп орталықтарында шоғырланған. Тігін өнеркәсібін орналастырудың 

негізгі факторы - тұтыну, өйткені маталар дайын бұйымдарға қарағанда 

экономикалық тұрғыдан неғұрлым тасымалданған. 

Тігін өндірісінде дамыған шет елдермен табысты ынтымақтастық 

ресейлік өндірушілерге тігін өнімінің сапасын арттыруға мүмкіндік береді, сол 

арқылы оны ішкі және әлемдік нарықтарда бәсекеге қабілетті етуге мүмкіндік 

береді. Бұл ынтымақтастық халықаралық кооперация нысанын пайдаланады, 

бұл ретте шет елдердің модельдері бойынша және маталарынан киім өндіруге 

тапсырыстар ресейлік кәсіпорындарда орналастырылады. 

Шетелдік өндірушілерді елде еңбек құны төмен болған кезде 

жұмысшыларды кәсіби даярлаудың жоғары деңгейі, технологияның жоғары 

деңгейі, Батыс нарығына аумақтық жақындығы тартады. Тігін және былғары-

аяқ киім өндірістеріндегі дамыған елдермен ынтымақтастық өнімнің сапасын 

жақсартуға, оны ішкі және әлемдік нарықтарда неғұрлым бәсекеге қабілетті 

етуге мүмкіндік береді. 

Киім тігудің негізгі көлемі Ресейдің ірі тігін кәсіпорындарында 

өндіріледі: 

 "Большевичка" ААҚ (Мәскеу қ.); 

 "Большевичка" жақ (Санкт-Петербург қ.); 

 "Липчанка" ААҚ (Липецк облысы); 

 "Маяк" жақ (Нижегород облысы); 

 "Глория-Джинс "корпорациясы" ЖАҚ (Ростов облысы); 

 "Тверь тігін фабрикасы" ААҚ (Тверь облысы). 



 

Тек тоқыма ғана емес, сонымен қатар соңғы он жылда тігін өнеркәсібінің 

көшбасшысы Ивановка өңірі болды. Ивановка облысының аумағында барлық 

отандық өнімнің 50% - дан астамы өндіріледі. Ресей нарығында және жақын 

шетел нарықтарында үлкен сұранысқа ие ивановский трикотажы, түрлі-түсті 

және ыңғайлы, ол сатып алушыны өзіне тартады және жоғары сапалы және өте 

аз құнды. 

Былғары өндірісінің көшбасшылары болып табылады: 

 "Осташковский кожевенный завод" ЖАҚ (Тверь обл.); 

 "Русская кожа" жақ және Спасский кожзавод (Рязань обл.) 

 "Хром" ЖШС (Ярославль обл.); 

 "Курская Қожа" ЖШҚ»; 

 "Бокоз" жақ, ААҚ "Хромтан "жақ және" Богородский завод хромовых 

кож "ААҚ (Нижегородская обл.); 

 "Таганрог Былғары зауыты" ААҚ (Ростов облысы.); 

 "Кожзавод" ЖШҚ (Кабардино-Балкария); 

 "Вахруши-юфть" ЖШҚ және "Артекс" ЖШҚ (Киров обл.) және т. б. 

Ресейдің жеңіл өнеркәсібінде ірі кәсіпорындардың басым болуымен, ұсақ 

кәсіпорындардың "жуып-шаю" көрінген өндірістің шоғырлануының тұрақты 

өсуі байқалды. Шоғырлану тоқыма, аяқ киім және былғары өнеркәсібі 

кәсіпорындарына тән өндірісті біріктірумен тығыз байланысты. 

Жетекші ресейлік компаниялар: 

"Восток-Сервис" компаниялар тобы (Мәскеу). Топ құрамына аяқ киім 

жасайтын 4 фабрика және арнайы киім тігетін 8 кәсіпорын кіреді. Олардың 

әрқайсысында шикізат пен материалдарды қабылдау кезеңінен бастап дайын 

өнімді шығару кезеңіне дейінгі үш сатылы сапаны бақылау жүйесі жұмыс 

істейді. 2019 жылдың қараша айында компания ИСО 9001: 2018 сапа 

менеджменті жүйелерінің сәйкестігінің жаңа сертификатын алды. Шығыс-

Сервис " жетекші кәсіпорындары»: 

"РОБА" ЖШҚ (тігін өнімдерін дайындау); 

 "Қарашілік" Силуэт "тігін ашық қоғамы" ААҚ (жылы костюмдер мен 

күртешелер өндірісі); 

 "Чаплыгин тігін фабрикасы "ЖАҚ ("Еуроспецодежда" санатындағы 

жазғы модельдерді шығару, кепка); 

 "Торжокская обувная фабрика" жақ (табанды бекіту әдісімен аяқ киім 

өндірісі); 

 "Жұмыс стилі" ЖШҚ (табанды бекіту әдісімен аяқ киім өндірісі). 

"TexRepublic" компаниялар тобы (тоқыма өнімі) Ресей нарығында 15 

жылдан астам жұмыс істейді. 



 

"Брис - Босфор" ЖШҚ-бұл аяқ киім шығарылған сәттен бастап оны соңғы 

тұтынушыға сатуға дейінгі процестердің барлық циклін қамтамасыз ететін 

компаниялар тобы, "ESPA"сауда маркасымен ресейлік аяқ киімнің 30% - ын 

шығарады. Компаниялар тобына кіреді: 

 "Брис – Босфор" ЖШҚ тәулігіне 90 000 жұп аяқ киім өндірістік қуаттары 

бар ірі өндірістік кәсіпорны; 

 Мәскеу мен Новороссийск қаласында "А" санатындағы қойма алаңдары 

бар логистикалық құрылым; 

 "Бразис-аяқ киім" ЖШҚ Сауда үйі»; 

 РФ аймақтарындағы аймақтық және филиалдық өкілдіктердің кең 

желісі. 

"Панинтер" концерні (Мәскеу) - Ресейдің жеңіл өнеркәсібінің ірі жеке 

кәсіпорны: 1500 астам қызметкер, 16000 ш.м. өндірістік алаңдар, 7000 ш. м. 

сауда алаңдары, 1,5 млн тоқыма және тоқыма бұйымдары жылына 100 астам. 

Киім коллекцияларын "Панинтер" өз дизайнымен дамытады және ең 

соңғы сән үрдістерін қамтиды, ал өз жоғары технологиялық өндірісі жоғары 

сапа стандарттарына төтеп беруге мүмкіндік береді. 

"Глория-Джинс "жақ (Ростов-на-Дону) -" Gloria Jeans "және"Gee Jay" 

сауда маркаларының балалар мен ересектерге арналған джинсы киімінің 

жетекші ресейлік өндірушісі. 

Компания халықаралық консалтинг агенттіктерімен (KSA, McKinsey, 

JDA) тығыз ынтымақтасады және олардың көмегімен компанияның өсуін 

қолдау үшін озық технологияларды енгізеді; 

"Sela" - күнделікті киім саласында көшбасшы, соның ішінде балалар 

дүкендері мен географиялық қамту бойынша; 

"НОРДТЕКС" корпорациясы (Балашиха, Мәскеу обл., 2016 жылға дейін 

"Яковлевский "Тоқыма холдингі) - корпоративтік арнайы киімге арналған 

мақта-мата нарығының 60% жуығы; 

төсек-орын үшін кең мақта мата нарығының 20% - дан астамы; 

Төсек-орын нарығының 7%. 

Ресейдің 33 ірі қалаларында және Еуропа елдерінде "Нордтекс" сауда үйі 

филиалдарының желісі. 

Негізгі ресейлік өндірушілер мен тоқыма жеткізушілерінің арасында, 

сондай-ақ мыналарды атап өтуге болады: 

"Трехгорная мануфактура" ААҚ (мақта-мата және зығыр маталар, төсек-

орын, киім, кәдесый маталар мен купондар өндірісі, сондай-ақ дайын тігін 

бұйымдарын шығару: дастархандар, майлықтар, перделер, жапқыштар, төсек-

орын, Кәдесый өнімдері; 

"Большая Костромская зығыр мануфактура" жақ (жақ "БКЛМ") - 

Ресейдегі зығыр тоқыма саласының ең ірі кәсіпорындарының бірі. 



 

"ТДЛ-Текстиль" ЖШҚ-үй тоқыма өндірушісі және жеткізушісі. "ТДЛ 

Текстиль "танымал экономикалық" Секрет фирмы " журналының 

зерттеулеріне сәйкес мақта-мата маталары нарығындағы ең ірі компания деп 

танылды. Росстаттың деректері бойынша, ТДЛ өндірістік кәсіпорындары 

өндірушілер рейтингінде жетекші орынға ие. Кәсіпорындарда 10 мыңнан 

астам адам жұмыс істейді. 

ТК "Чайковский текстиль" ЖШҚ-арнайы киім мен униформаға арналған 

жетекші ресейлік мата өндірушісі. Компанияға "Ресей экономикасының 

көшбасшысы" мәртебесі берілді және ол сала мен елдің үздік 

кәсіпорындарының қатарына кіреді. "Чайковский текстиль "матасының 

Жоғары сапасы үшін ресейлік және халықаралық көрмелердің жүлделерімен 

және наградаларымен марапатталды," Үздік отандық тауар"," жыл матасы 

"және"бірегей өнім" атақтарына ие болды. Холдинг құрылымына кіреді: 

 мата өндіру комбинаты 

 тігін өндірісі 

 Ресейдің 12 қаласында және ТМД елдерінің 3 қаласында филиалдық 

желі 

 екі сервистік-логистикалық орталық. 

ХБК "Шуйский ситцы" ААҚ 20 артикулға дейін маталар шығарады: 

миткали, бөз, фланель, сүлгі маталар, сатин. Әрлеу өндірісі әр түрлі әрлеу 

түрлерімен тегіс боялған және толтырылатын маталарды шығарады - барлығы 

ай сайын 10 миллион погонды метрден астам жоғары сапалы дайын маталар. 

Тігін фабрикасы әйелдер мен ерлер киімін, төсек-орын, асхана және ас үй 

тоқыма, жұмыс және медициналық киім жасайды; 

"РОСО" өнеркәсіптік тобы (Үй тоқыма және арнайы киім үшін маталар) - 

Ресейдің ең ірі тігінен біріктірілген тоқыма холдингтерінің бірі. Компания 

ресейлік тоқыма нарығының ірі қатысушыларының ондығына сенімді орынға 

ие; 

"Юнистайл Холдинг" жақ Иванов облысындағы бірқатар өндірістік және 

сауда кәсіпорындарын біріктіретін ірі тоқыма тобының құрамына кіреді. 

Холдингтің құрамына: 

 "Юнистайл" ЖШҚ - Unistyle және U ' LC сауда маркаларының балалар 

және жасөспірімдер киімдерін өндіру және сату; 

 "Сэми" ЖШҚ - Samy және Paprica сауда маркаларының әйелдер 

киімдерін өндіру және сату; 

 "Магнум" ЖШҚ - Normann сауда маркасының жастар киімін өндіру; 

 "Иванов тігін фабрикасы "және" Кинешем тігін фабрикасы". 



 

"Юнистайл холдинг" ЖАҚ - ның бәсекелестік артықшылығы өндірістің 

бірнеше түрін-тігін және трикотажды шоғырландыру болып табылады. 

Холдинг құрамына кіретін компаниялар әртүрлі киім түрлерін шығарады: 

 жоғарғы ассортимент (курткалар, ветровкалар, плащтар); 

 трикотаж (жемпір, свитер, Жакет, бас киім, шарф және т. б.)); 

 жеңіл ассортимент (блузалар, юбкалар, шалбар, көйлектер, футболкалар 

және т. б.); 

 спорттық киім; 

 мектеп формасы. 

Жаһандық нарық. Әлемнің жеңіл өнеркәсібі-бұл әлемнің көптеген 

елдерінің мемлекеттік бюджеттерін қалыптастыруға тікелей қатысатын 

әлемдік экономиканың тұтас саласы. Ол көптеген салалар мен кіші салаларды 

біріктіреді, олардың ішінде негізгілері тігін, аяқ киім және тоқыма болып 

табылады. 

Соңғы 10-15 жылда әлемдік тоқыма өнеркәсібінде елеулі өзгерістер 

болды. Әлемдік экономиканың жаһандануы нәтижесінде тоқыманы өндіру 

орталығы Еуропа мен АҚШ – тан "үшінші әлем" елдеріне-Оңтүстік-Шығыс 

Азияға (тоқыманың барлық көлемінің 70% - на дейін), Оңтүстік Америкаға 

көшті. 

Соңғы онжылдықта Қытайда, Пәкістанда, Үндістанда, Түркияда және 

өзге де елдерде жылдық айналымы 500 млн. Ең заманауи жабдықтармен 

жабдықталған және әрлеу нұсқалары мыңдаған маталардың жүздеген 

түрлерінің ассортиментін шығаратын мыңдаған ұсақ өндірушілер. Бұл 

компаниялар әлемдік тоқыманың негізгі көлемін өндіреді. Мысалы, Түркияда 

тоқыма өндірісі барлық өнеркәсіп өнімінің 20% - ына және Түркияның барлық 

ЖІӨ-нің 10% - ына жетеді. Түркияның ірі тоқыма компанияларының көпшілігі 

тұйық өндірістік циклі бар тік холдингтер болып табылады, ол талшықтар мен 

жіптерді дайындау мен қайта өңдеуден бастап дайын тігін бұйымдарын 

өндіруге дейінгі тоқыма бұйымдарының бүкіл өндірістік циклін қамтиды. Бұл 

мұндай компанияларға өнімнің бағасы мен сапасы бойынша соңғы тұтынушы 

үшін бәсекелі күресте жеңіске жетуге мүмкіндік береді. 

Тоқыма өнеркәсібі тігін өнеркәсібіне қарағанда капиталды көп қажет 

ететіндіктен, Тоқыма өнеркәсібінің көптеген кәсіпорындары көлемі бойынша 

орташа болып табылады. Секторда интеграцияланған өндірістік қуаттары бар 

ірі кәсіпорындар да жұмыс істейді. Елдің 7 500 тоқыма фабрикалары экспортқа 

өнім шығарады. Өндіріс негізінен Стамбул, Измир, Денизли, Бурса, 

Кахраманмараш және Газиантепада шоғырланған. 



 

Егер тоқыма өнеркәсібін тауарлар мен өнімдер санаты тұрғысынан 

қарайтын болсақ, Азия елдері әлемдік нарыққа барлық жүн және мақта-мата 

маталарын 50% дейін жеткізеді. 

Мақта маталарын шығаратын ең ірі өндірушілер-Қытай (30% дейін 

жеткізеді), Үндістан (10% жуық), АҚШ, Тайвань, Жапония, Индонезия. 

Жүн тіндері бойынша жағдай іс жүзінде ұқсас. Бұл сегменттегі Қытайдың 

үлесі 15%, Италия - 14%. Одан әрі Жапония, АҚШ, Түркия және Үндістан 

маңызды. Бұл тізімді бірнеше Батыс Еуропа елдері аяқтайды. 

Италияның Тоқыма өнеркәсібінің негізгі өндірістік қуаты елдің 

солтүстігінде, атап айтқанда, мақта-мата, жібек және зығыр фабрикалары 

шоғырланған Ломбардияда шоғырланған. 

Өнеркәсіп санағы бойынша Италияда 767 жүн тоқу фабрикалары, 750 

жуық жүн тоқу фабрикалары болды. Салада 145,4 мың адам жұмыспен 

қамтылған, олардың 60% - ын әйелдер құрайды 

Италия штапельдің негізгі өндірушілерінің бірі болып табылады, оның 

үлесіне әлемдік штапель талшығының өндірісінің 5% келеді. Алайда, оны елде 

шығару Синтетикалық талшықтар, оның ішінде инновациялық: полиамид, 

поливинил, полиэфир, полиакрил және тиісінше олардың иірімжіптері мен 

маталары өндірісінің тез дамуына байланысты төмендеуде. 

Жасанды талшықтарды өндіретін ірі компания-"СНИА-Вискоза". 

Тоқыма өнеркәсібі Өзбекстан экономикасының неғұрлым серпінді дамып 

келе жатқан салаларының бірі болып табылады. Республиканың жеңіл 

өнеркәсіп кәсіпорындарының елеулі бөлігі мақта-мата, жібек, трикотаж, тігін 

және басқа да кіші салалар кәсіпорындарын біріктіретін "Узбекенгилсаноат" 

мак-на (Өзбеклегпром) келеді. Компанияның құрамына елдің тоқыма 

саласының 240 кәсіпорны кіреді. 

Республикада өндірілетін тоқыма өнімінің 75% - ы "Трючлер", 

"Шлафхорст", "Цинзер" (Германия); "Ритер" (Швейцария); "Тойода", 

"Мурата" (Жапония), "Савио", "Оризио", "Марцоли" (Италия) және т. б. 

сияқты жетекші әлемдік тоқыма машина жасау компанияларының қазіргі 

заманғы жабдықтарымен жарақтандырылған бірлескен және шетелдік 

кәсіпорындарға тиесілі. 

Республиканың тоқыма кәсіпорындарында әлемдік стандарттарға сай 

келетін өнімдердің кең ассортименті өндіріледі: мақта-мата иірімжіп және 

маталар, дайын тоқыма және тігін бұйымдары, шұлық-ұйық бұйымдары, 

кілемдер және еден төсеніштері. 

Тоқыма өнімдері Өзбекстанда өсірілетін жоғары сапалы мақтадан 

жасалады. 

Әлемнің тігін өнеркәсібі киім-кешек және басқа да бұйымдар өндірісімен 

айналысады. Бұл саладағы сурет тоқыма саласынан айтарлықтай 



 

айырмашылығы жоқ. Мұндай өнімнің әлемдегі жетекші экспорттаушылары 

Қытай, Оңтүстік Корея, Үндістан, Колумбия, Тайвань болып табылады. 

Түркия киім жеткізу бойынша әлемде 4-орында тұр, оның өндірісі 

Түркияның жеңіл өнеркәсібі 35 000 компаниясымен ұсынылған. Мақта, 

трикотаж, мата киім және аксессуарлар, сондай-ақ үйге арналған тоқыма 

өнімдері Түркияның Тоқыма өнеркәсібінің негізгі көлемін құрайды. 

Тоқыма және тігін өнеркәсібінің интеграцияланған өндірістік 

қуаттарынан басқа елде киім өндірумен және экспорттаумен айналысатын 

мыңдаған шағын және орта кәсіпорындар жұмыс істейді. 11000-нан астам 

мамандандырылған фабрикалар экспортқа киім шығарады. Әсіресе мәрмәр 

және Эгей теңіздерінің аймақтарында қарқынды киім өндірісі дамыды. 

Стамбул, Бурса, Текирдаг, Чорлу, Измир және Газиантеп - өндірістік қуаттар 

мен экспорт көлемі тұрғысынан жетекші провинциялар. 

Дамыған елдер тек элиталық, сәнді және жеке бұйымдардың шағын 

көлеміне маманданған. 

Аяқ киім өнеркәсібі әлемдік шаруашылықта экономикасы дамып келе 

жатқан елдерге көшуге ұшырады. Бұл көбінесе осы елдердегі 

жұмысшылардың арзан еңбегімен байланысты. 

Сарапшылардың бағалауы бойынша әлемде орта есеппен 13,5 млрд. жұп 

аяқ киім шығарылады. Әлемдік ауқымда Қытай жетекші орынға ие. Қазіргі 

заманғы бағалау бойынша Қытайдың өнімі әлемдегі барлық тұтыну 

нарығының 40% - ын құрайды. Аяқ киім өндірісін қамтамасыз ету үшін Қытай 

бүкіл әлем бойынша үлкен көлемде былғары шикізатын сатып алады. 

Аяқ киім өндірушілердің жетекші елдерінің қатарына Үндістан кіреді, ол 

жыл сайын 2 млрд. астам жұп аяқ киім шығарады және Үндістанда 

шығарылған аяқ киімнің 95% ішкі нарықта сатылады. 

Италияда жылына шамамен 1,2 млрд. жұп аяқ киім шығарады. Еуропа мен 

Америка өндірушілері демографиялық және экономикалық факторға 

байланысты қымбат жоғары сапалы аяқ киім – ортопедиялық, жайлы, "люкс" 

класты және балаларға арналған аяқ киім жасауға шоғырланған. 
 

SWOT-талдау - әлеуетті күшті және әлсіз жақтарын, жобаны іске 

асыру шеңберінде болжанатын тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердің мүмкіндіктері мен қауіптерін анықтау және бағалау 

(есептерді қоса бере отырып, маркетингтік зерттеулер жүргізудің 

пайдаланылатын ақпарат көздері міндетті түрде көрсетіледі) 

Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібі бейінінің табыстың негізгі 

факторларына сәйкестігі (ТНФ) 

Табыстың негізгі факторлары саланың барлық кәсіпорындары үшін ортақ 

факторлар бар, оларды іске асыру өзінің бәсекелестік ұстанымын жақсарту 



 

перспективаларын ашады. Міндет осы салада бәсекелестікте табысқа жетудің 

кілті беретін факторларды айқындаудан тұрады. Нақты салаға арналған КФҚ-

ны бөлу бірінші қадам болып табылады, одан кейін салаға тән КФҚ-ны игеру 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу керек. 

ТНФ түрлі салалар үшін бірдей емес, ал нақты сала үшін уақыт өзгеруі 

мүмкін. 

ТНФ критерийлері төмендегі кестеде келтірілген, олар Қазақстанның 

жеңіл өнеркәсібінің бейініне сәйкестігін көрнекі түрде көрсету үшін. 

Ұсынылған кесте субъективті сипатқа ие, өйткені болуы немесе болмауы 

фактордың толық болу немесе болмауы туралы, ал басым үрдістер туралы 

айтпайды. 

 
ТНФ критерийлері 

 

Болуы (+) немесе болмауы (-) 

Қазақстанда Салыстырмалы 

мысал үшін: 

Беларусьтегі 

"МИЛАВИЦА" 

кәсіпорны 

Ғылыми-техникалық артықшылыққа негізделген КФУ  

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру тәжірибесі 

(ҒЗТКЖ) 
- + 

Технологиялық және (немесе) 

ұйымдастырушылық жаңалықтарды жылдам 

жүзеге асыру қабілеті 

- + 

Озық технологиялармен жұмыс тәжірибесінің 

болуы 
- + 

Өндірісті ұйымдастырумен байланысты КФҚ  

Төмен өндіріс шығындары - - 

Өндірілетін тауарлардың жоғары сапасы - + 

Жоғары қор қайтарымы - + 

Кәсіпорынның орналасқан жеріне байланысты 

пайда 
+ + 

Білікті жұмыс күшіне қолжетімділіктің болуы + + 

Жақсы жеткізушілермен серіктестік + + 

Жоғары Еңбек өнімділігі - + 

ҒЗТКЖ және өндірістің технологиялық 

дайындығына төмен шығындар 
- + 

Әртүрлі үлгілер мен өлшемдерді өндірудегі 

икемділік, сатып алушылардың жеке 

сұраныстарын есепке алу мүмкіндігі 

- + 

Маркетинг негізінде ТНФ  

Жақсы ұйымдастырылған меншікті тарату желісі 

немесе тәуелсіз тарату желісімен қатты 

серіктестік қатынастардың болуы 

- + 



 

Төмен бөлу шығындары - + 

Логистикадағы артықшылықтар - + 

Өткізумен айналысатын жақсы дайындалған 

персонал 
- + 

Қолжетімді және жақсы ұйымдастырылған 

қызмет 
- + 

Тапсырыстарды ұқыпты орындау + + 

Ассортименттің кеңдігі және тауарларды таңдау 

мүмкіндігі 
- + 

Тартымды, сенімді және ыңғайлы орау - + 

Тауарларға кепілдіктің және міндеттемелерді 

орындау кепілдігінің болуы 
+ + 

КФУ білім мен тәжірибеге негізделген  

Кәсіби артықшылық, танылған бедел, өндіріс 

құпияларына ие болу 
- + 

Тауарлардың өзіндік және тартымды дизайнын 

жасай білу 
- + 

Белгілі бір технологияда тәжірибесінің болуы + + 

Жаңа өнімді жылдам әзірлеу және жылжыту 

қабілеті 
- + 

КФҚ ұйымдастыруға және басқаруға байланысты  

Тиімді және сенімді ақпараттық жүйелердің 

болуы 
- + 

Басшылықтың нарықтық жағдайлардың 

өзгеруіне тез жауап беру қабілеті 
- - 

Осы саладағы тәжірибелі және жақсы 

теңдестірілген басқару командасы 
- + 

Дереккөзі: ТНФ РК 

 

Осы тұрғыдан жақын болашақта ең маңызды факторлар болуы мүмкін: 

 Ғылыми-техникалық артықшылыққа негізделген ТНФ, атап айтқанда, 

технологиялық және (немесе) ұйымдастырушылық жаңалықтарды жылдам 

жүзеге асыру қабілеті; 

 ТНФ өндірісті ұйымдастыруға байланысты, яғни жоғары сапалы өнім 

және жоғары Еңбек өнімділігі; 

 Маркетинг негізінде ТНФ; 

 Өзіндік және тартымды дизайн жасауға бағытталған ТНФ; 

 Ұйымдастыру мен басқаруға байланысты ТНФ. 

Аталған ТНФ күнделікті өмірде қолданатын тікелей тұтынушыларға 

қойылатын өнімдерге қойылатын талаптар жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін ең 

маңызды болып табылады. 

"Милавица" белоруссиялық компаниясының мысалында компанияның 

Беларусьтің 100 жетекші ұлттық брендтерінің тізіміне енуіне және 



 

Беларусьтің ішкі нарығында ғана емес, сондай-ақ ТМД көптеген елдерінде де, 

Қазақстанды қоса алғанда, тармақталған тауар өткізетін фирмалық желіге ие 

болуына мүмкіндік берген ТНФ көрсетілді. 

Жеңіл өнеркәсіпті ПЭСТ-талдау 

ПЭСТ-талдаудың негізгі факторлары: 

 Саясат; 

 Экономика 

 Әлеуметтік-мәдени факторлар; 

 Технология. 

Саясат. Ағымдағы кезеңде Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің дамуына 

әсер ететін негізгі фактор Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ВТО) 

алдағы уақытта қосылуы болып табылады. ВТО кіру жеңіл өнеркәсіптің 

импорттық тауарларына ішкі нарыққа қол жеткізу кезінде сауда режимін 

ырықтандыруды көздейді, бұл өз кезегінде отандық тауарлар үшін 

бәсекелестікті күшейтеді. Осыған байланысты қазақстандық кәсіпорындар 

шығарылатын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі қызметті 

жүзеге асыруы тиіс. Бұдан басқа, саланы мемлекеттік қолдау шараларын 

күшейту қажет. ВТО мүшеліктің жаңа жағдайында дамушы және бәсекеге 

қабілетті кәсіпорындар ғана аман қалуы мүмкін. 

Экономика. Қазақстан экономикасының айқын шикізаттық бағыты бар. 

Шикізат секторының үлесін азайту үшін мемлекет экономиканың өңдеуші 

салаларын дамыту жөнінде бірқатар бағдарламалар қабылдауда. 

Қазақстанның жеңіл өнеркәсібінің алдында қосылған құны жоғары сала 

тауарларының экспортқа бағдарлануын арттыру және экспортқа жылжыту 

міндеті тұр. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін өнімнің танылуын күшейту, 

ұлттық брендтерді дамыту, өнімді стандарттау жөніндегі шаралар және БЭК 

нарығында толық циклді өндірістерді құру үшін Кеден одағына мүше елдердің 

жеңіл өнеркәсіп субъектілерімен неғұрлым тығыз интеграция бойынша 

шаралар қабылдау қажет. 

Әлеуметтік даму. Жеңіл өнеркәсіп әлеуметтік-бағдарланған сала болып 

табылады, өйткені сала кәсіпорындарының 95% - дан астамы шағын бизнес 

субъектілері болып табылады. Бұдан басқа, осы кәсіпорындарда жұмыс 

істейтіндердің негізгі үлесі – әйелдер. Саладағы жалақының орташа деңгейі ел 

экономикасындағы ең төмендердің бірі болып табылады және салаға жоғары 

білікті мамандарды тартуға ықпал етпейді. Өндірісті мәжбүрлі жабу немесе 

көшіру және одан кейін жұмысшылар санын қысқарту жеңіл өнеркәсіп 

өнімдерін өндіруге бағдарланған моноқалалар үшін ауыр болуы мүмкін. 

Саланы оң дамыту үшін "Моноқалаларды дамыту", "Бизнестің жол картасы-

2020" және басқа да Өңірлік даму бағдарламалары шеңберінде саланы қолдау 

шараларын жүзеге асыру қажет. 



 

Технологиялар. Қазақстанның жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары өндірісті 

түбегейлі техникалық және технологиялық жаңғыртуды қажет етеді, өйткені 

қолда бар жабдықтар мен технологиялар қажетті еңбек өнімділігін қамтамасыз 

етпейді. Ескірген жабдықта дайындалған тауар заманауи талаптарға жауап 

бермейді және төмен сапалы сипаттамалары бар. Өндірістік қуаттар паркін 

жаңарту үшін жеңіл өнеркәсіп саласында қызметін жүзеге асыратын ШОБ 

субъектілеріне лизинг нысанасы ретінде өндірістік жабдықтарды беру тетігін 

пайдалану керек. Сондай-ақ, инновациялық ассортиментті, техникалық, соның 

ішінде "Ақылды" тоқыманы кеңейту үшін жұмыс істеу керек.  

Жеңіл өнеркәсіпті дамыту бойынша ұсынымдар 

Жүргізілген талдау нәтижелерін назарға ала отырып, саланы қолдау және 

оның даму қарқынын арттыру жөніндегі шараларды күшейту қажет: 

1. Жеңіл өнеркәсіп саласында өз қызметін жүзеге асыратын субъектілерге 

салық жүктемесін одан әрі жеңілдету үшін мүмкіндіктерді қарау; 

2. Өз қызметін жеңіл өнеркәсіпте ең төменгі ставка бойынша жүзеге 

асыратын ШОБ субъектілеріне лизинг нысанасы ретінде өндірістік жабдықты 

беру мүмкіндігін қамтамасыз ету (0%); 

3. Кеден одағы аумағына жеңіл өнеркәсіп өнімдерін заңсыз әкелгені үшін 

жауапкершілікті күшейту; 

4. Жеңіл өнеркәсіп субъектілеріне энергия ресурстарына арналған 

шығыстардың бір бөлігін өтеуге республикалық бюджеттен субсидиялар беру 

мүмкіндігін қарастыру; 

5. Жаңа бастаған шағын кәсіпорындарға жеңіл өнеркәсіп өнімдерін 

өндіру саласындағы кәсіпкерлік қызметтің басталуына байланысты 

шығыстарды ішінара өтеуге гранттар белгілеу бөлігінде қазақстандық 

бюджеттің мүмкіндіктерін қарау; 

6. Жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің Ұлттық брендтерін ілгерілету жөніндегі 

қызметті қамтамасыз ету және оның танымалдылығын арттыру үшін жеңіл 

өнеркәсіп тауарларын отандық өндірушілер туралы телевизиялық 

бағдарламалар циклін дайындау және шығару жолымен саланы БАҚ-та 

ақпараттық қолдауды жүзеге асыру. 

Бизнес стратегиясын әзірлеу кезінде және ұйым менеджментінің 

басқарушылық шешімдерін қабылдау кезеңінде бастапқы стратегиялық 

қабылдау ретінде пайдаланылатын SWOT-талдау әмбебап аналитикалық 

құралы қолданылады. Ол ішкі нарықта тұрақты позицияларды жеңіп алу және 

сыртқы нарыққа жылжыту мақсатында тұтынушыға бағдарланған өндіруші 

болып табылатын объект туралы түсінік береді. Талдау маркетинг құрылымы 

туралы түсінік береді, бәсекелестік күресте көшбасшылық орынға ие болу, 

тауарға сұранысты арттыру және оның өмірлік циклінің ұзақтығына әсер ету 



 

үшін брендтің сипаттамалары бар тауарды әзірлеу және енгізу туралы дұрыс 

басқару шешімдерін қабылдауға бағыттайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-нарықты талдау дайын тоқыма бұйымдарын өндіру 
Күшті 

жақтары 
Әлсіз 

жақтары 
1. Өндірушілер бәсекелестігінің өсуі 
шығарылатын өнімнің сапасын 
арттырады 
2. Елдің ішкі нарығында тоқыма 
бұйымдарына сұраныстың жоғары 
деңгейі 
3. Өткізу нарығын кеңейту 
Еуразиялық экономикалық одақ 
4. Өз өткізу арналары бойынша тауарды 
жылжыту мүмкіндігі 
5. Тұрақты табысы бар тұтынушыларға 
бағдар 
6. Сауатты салалық менеджментті 
дайындау 
7. Шикізат нарығын және тауарлар 
нарығын білу 
8. Нарық үшін ашық 
және жеке қаржыландыру көздері. 

1. Негізгі қорлардың тозуы, осы саланың 

кәсіпорындарын жаңғырту қажеттілігі 

кәсіпорындардың техникалық 

жарақтандырылуының төмен деңгейі 

2. Әлемдік аналогтардан артта қалған 

еңбек өнімділігінің төмендігі 

3. Сапа стандарттарының болмауы 

4. Тоқыма бұйымдары нарығында 

бәсекелесуге мүмкіндік бермейтін 

отандық өнімдердің әлсіз ассортименті 

5. Елдің ішкі нарығына тауарларды 

жылжытудың нашар маркетингі 

6. Кадрлардың тұрақтамауы және жоғары 

білікті мамандардың болмауы мәселесі 

7. Салада жұмыс істейтін мамандар 

жалақысының төмен деңгейі 

8. Сала беделінің болмауы 

9. Өз шикізатының жеткіліксіздігі, оның 

жоғары құны 

10. Нарықтағы импорттық тауарлардың 

жоғары үлесі 

11. Шикізатқа жоғары кеден баждары, 

жеңілдікті қаржыландырудың болмауы, 
жоғары несие ставкалары 

Мүмкіндіктер Тәуекелдер 



 

1. Өнімнің осы түріне тұрақты сұраныс 

2. Жеткілікті үлкен ішкі нарық 

3. Халықаралық сауда қатынастары 

саласындағы менеджмент сауаттылығы 

4. Жеке корпоративтік саясатты әзірлеу 

5. Саланы мемлекеттік қолдаудың тиімді 

тетіктерінің болуы 

1. Нарықта арзан өніммен жаңа 

шетелдік өндірушілердің пайда болуы 

2. Үй-жайлар мен жабдықтарды 

жалдау ақысының жоғары деңгейі 

3. Кәсіпкерлік тәуекелдердің жоғары 

деңгейі 

4. Нарықтың төмен инвестициялық 

тартымдылығы 
5. Төмен кәсіпкерлік белсенділік 

 

Негізгі қорытындылар мен ұсынымдар 
Осы есепте жеңіл өнеркәсіптің бәсекелестік мүмкіндіктеріне үш 

деңгейде: Қазақстан, Бірыңғай экономикалық кеңістік (БЭК) және жаһандық 

деңгейде салыстырмалы талдау жүргізілді. Талдау "Портердің бес күші" 

моделінің негізінде жүргізілді, жеңіл өнеркәсіп сегменттерінің құрылымы 

"көлденең" бәсекелестіктің күштеріне қатысты: алмастырғыш өнімдердің 

пайда болу қаупі, жаңа ойыншылардың пайда болу қаупі, бәсекелестік күрес 

деңгейі; сондай-ақ "тік" бәсекелестіктің күштеріне қатысты: жеткізушілердің 

әсері және тұтынушылардың әсері қарастырылды. 

Жүргізілген талдау БЭК нарығында және әлемдік нарықта жеңіл 

өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігінің төмен екенін көрсетті. Сонымен қатар, 

зерттеу жеңіл өнеркәсіп қазіргі уақытта "өмірлік цикл қисығының" басында 

тұрғанын және шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайларында саланың пайда 

болу сатысынан өтіп жатқанын көрсетті. 

Қазіргі заманғы әлемдік тоқыма өндірісінде қазіргі уақытта негізгі 

өндіргіш күштердің өндірістің ең аз шығындарымен: шикізат пен тұтыну 

нарықтарының жақындығына байланысты ең аз көлік шығындарымен, сондай-

ақ арзан жұмыс күшімен әлем өңірлеріне ауысуы байқалады. Киім, аяқ киім 

және басқа да тоқыма бұйымдары нарығындағы негізгі ойыншылар соңғы 

уақытта Қытай, Түркия, Үндістан, Бангладеш, Бразилия және т.б. сияқты 

дамушы әлем елдері болып табылады. 

БЭК елдерінің нарықтарында жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары техникалық 

және технологиялық жаңғыртудың, еңбек өнімділігін арттырудың өткір 

қажеттілігімен байланысты бірдей қиындықтарға тап болады. Жеңіл өнеркәсіп 

сегменттері нарық қажеттіліктеріне, сәнді үрдістерге өте сезімтал. Сондықтан 

қолданылатын технологиялар барынша икемді, тұтынушылық сұраныстың 

өзгеруіне жедел әрекет етуге қабілетті болуы тиіс. Қазақстанның, Ресей мен 

Беларусь сияқты жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары бар проблемаларды еңсеру 

үшін өз мемлекеттері тарапынан ғана емес, БЭК аумағында өнімді өндіру мен 

бөлудің бірыңғай ережелерін қалыптастыруға да айтарлықтай қолдау қажет. 



 

Жеңіл өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін негізгі фактор 

өнімнің бағасы болып табылады. Сондықтан мемлекеттік қолдау, бірінші 

кезекте, тауар бағасына әсер ететін шығындарды азайтуға бағытталуы тиіс. 

Екіншіден, өндірістің әлемдік стандарттарын енгізу жолымен өнімнің жоғары 

сапасына қол жеткізуге көмек көрсетілуі тиіс. Үшіншіден, шығарылатын 

өнімді бөлу және өткізу арналарын құру және дамыту, ұлттық брендтерді құру 

және дамыту, өнімнің танымалдылығын арттыру үшін мемлекеттің 

жәрдемдесуі талап етіледі. 

Жүргізілген талдау Қазақстанның жеңіл өнеркәсібі өзінің дамуы үшін зор 

әлеуетке ие екендігін көрсетті: бастапқы шикізаттың, қаржыландыру 

көздерінің, ғылыми әлеуеттің болуы, мемлекеттік даму институттары 

тарапынан қажетті мемлекеттік қолдау. Процестің барлық қатысушылары 

мүдделерінің орынды теңгеріміне қол жеткізу және жеңіл өнеркәсіпті 

дамытудың тиімді моделін жасау маңызды міндет болып табылады. 

Тұтастай алғанда сала шамамен 5-7% рентабельді болып табылады, 

алайда өндіріс кезіндегі Елеулі тәуекелдермен байланысты, ең алдымен бұл 

шикізат іздеумен, технологиялық артта қалумен, өндірісте білікті кадрлардың 

(3-санаттағы қызметкерлер) жоқтығымен байланысты. Саланы жаңғырту өте 

төмен қарқынмен жүріп жатыр, нарықта еркін нарық және жеке нарықтағы 

тапсырыстардың үлесін арттыру есебінен емес, ең алдымен "мемлекеттік 

тапсырыспен" жұмыс істейтін шамамен 15 ірі және орта ойыншы Қорғаныс, 

Ішкі істер министрлігі, Жедел жәрдем станциялары және өзге де бюджеттік 

ұйымдар үшін көлемдерді дайындау және тігу жөніндегі мәмілелерді жүзеге 

асырады. Мемлекеттік реттелетін сатып алу нарығы 2020 жылдың 1 

тоқсанында шамамен 5 трлн. оның ішінде "жеңіл өнеркәсіп" өнімін сатып алу 

бойынша көлемі "қарапайым заттар экономикасы" жобалық офисі шеңберінде 

өңірлерде комиссияларды қарау қорытындысы бойынша 2,4 млрд.теңгені 

құрады, бұл ретте саладағы МӘМС (жергілікті қамту) үлесі бар болғаны 17% 

- ды құрады. Осылайша, сала ағымдағы жағдайлардың арқасында емес, 

керісінше дамиды деп айтуға болады. 

Алда сала ассортименттің "желісін" кеңейтуді, лекалоларды сатып алуды 

ұлғайтуды, компьютерлік және лазерлік кесуді және өнімді кесуді дамытуды 

күтеді. Шикізат өндірушілер мен өндірушілер компаниялары арасындағы 

тығыз ынтымақтастық. Тоқыма өнеркәсібінің дамуы саланы 

механикаландыруға, машина өндірісіне, жиынтықтауыштардың өндірісі әлі де 

жеткілікті дамымаған (есептемелік) жағдайда. 

Тоқыма өндірісімен айналысқысы келетін компаниялар мен ұйымдар ең 

алдымен отандық шикізат пен тиісті жабдықтарды іздеу мәселелеріне тап 

болады. Сондай-ақ тапсырыстарды іздеумен және игерумен байланысты 

проблемаларды ескеру қажет, өйткені тапсырыстардың негізгі көлемі 



 

реттелетін сатып алуы бар электрондық алаңдарда орналастырылады. sk.kz, 

tender.kz, т. б.). 
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