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Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлік дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі – оның мемлекеттің жалпы ішкі өніміндегі үлесі. 2050 жылға дейін
Қазақстан шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құндағы үлесін 50%-ға жеткізуді жоспарлап
отыр. Көздеген мақсатқа жету үшін кәсіпкерлік дамуына арналған қолайлы жағдайды қолдап, дамыту
және негізгі көрсеткіш мәнін жыл сайын жақсартып
отыру қажет.
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің алдын ала мәліметтеріне сәйкес 2018 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттің жалпы ішкі өніміндегі шағын және
орта кәсіпкерліктің үлесі 28,3%-ды құрады, бұл 2017
жылғы көрсеткіштен 3,2 пайыздық бөлімге жоғары,
сондай-ақ ол дамыған экономикасы бар мемлекеттердің деңгейінен айтарлықтай төмен көрсеткіш.
Дүниежүзілік Банктің есептеулері бойынша қазіргі
таңда дамыған елдерде аталған көрсеткіштің орташа мәні 62-63%-ды құрайды. ЕАЭО елдері арасында
шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі бойынша жоғары көрсеткіш Қырғыз Республикасында,
ол 39,3%-ға тең.
Негізгі көрсеткішті жоғарылату мақсатында Қазақстан
шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
мен бизнесті жүргізудің жеңілдігін жақсарту бойынша кешенді шараларды әзірлеуде. Барлық өңірде
кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарының базаларында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін
сервистік қолдау ұйымдастырылған. «Атамекен» ҰКП
өңірлік палаталары арқылы кәсіпкерлерге қаржылай
емес қолдаудың кең ауқымы көрсетіледі, ал «Даму»
қоры жеңілдікпен несие беру мен қарыздарды кепілдендіру механизмі арқылы қаржылық қолдауды
атқарады.
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының
жүзеге асырылу уақытынан бастап (2010 жылдан
бастап) республикалық бюджеттен 455,4 млрд теңге
бөлінген, оның ішінде 2018 жылы 45,9 млрд теңге
бөлінді. 2019 жылға 71,6 млрд теңге көлемінде қаражат, соның ішінде 30 млрд теңге жалпы сипаттағы
трансферттер аясында қарастырылған.

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының
жүзеге асырылуы уақытынан бастап (01.01.2019
жылға) ел ауқымында қаржылық қолдау шараларымен жалпы сомасы 422,3 млрд теңге көлемінде
шағын және орта бизнестің 20 мыңнан астам субъектісі қамтылды (2018 жылы – 66 млрд теңге көлемінде
3 мың субъекті).
2019 жыл 1 қаңтардағы жағдайға сәйкес жаңа
тіркелген және жұмыс істейтін 22 847 кәсіпкер (іске
асырудан бастап 175,6 мың) кәсіпкерлік негіздері
курсына қатысты. Жоғарыда аталған қолдау шараларын жүзеге асырудың бүкіл кезеңі (2010 жылдан бастап) ішінде «Бизнестің жол каратасы-2020»
бағдарламасына қатысушыларына 13,5 млн теңге
көлемінде өнім шығару, 89,1 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын құруға көмектесті және 900,0 млрд теңге
көлемінде бюджетке салық төленді.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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КІРІСПЕ

Бұл есептің мақсаты – 2018 жылы Қазақстандағы
шағын және орта кәсіпкерліктің даму серпінін өңірлік кескінде көрсетіп, кәсіпкерліктің тиімділігін арттыруда мемлекеттік қолдау шаралары әсерін бағалау
болып табылады.
Серпін талдауын жүргізу 2018 жылдың алдын ала
деректерін 2017 жылдың нақтыланған деректерімен
салыстыру қажеттілігімен қиынға соғуда, өйткені
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комиеті ШОБ-тың ЖІӨ-дегі үлесі
сынды көрсеткіш деректерін шілде айында жариялайды. Бұл жайт шынайы жағдайды объективті талдауға кедергі келтіреді.
* 2015 жылғы 29 қазанда қабылданған Қазақстан
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілеріне жатқызу критерийлері есептің 1-қосымшасында келтірілген.
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2018 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІК ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ
1.1. 2018 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің жедел деректері бойынша
2018 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның ЖІӨ өсуі 4,1%-ды құрап, 2017 жылы
жиналған серпінді сақтап қалды, 1.1-суретті қараңыз. Экономика өсуінің негізгі факторлары жоғары инвестициялық және тұтынушылық сұраныс, сондай-ақ экономиканың базалық
салаларындағы белсенді өнімділік болды. /1/.
1.1-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Қазақстан жалпы ішкі өнімінің өсу серпіні

Дереккөз: Қазақстан Республикасының 2018 жылы әлеуметтік-экономикалық өсуі, ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің бюллетені, Нұр-Сұлтан, 2019

ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанына сәйкес ЖІӨ құрылымында тауар
өндірісі 38,3%-ды, қызмет көрсету – 54,4%ды құрады. Қазақстанның ЖІӨ-сінде негізгі үлесті өнеркәсіп алып отыр – 28,7%,
6

көтерме және бөлшек сауда, автомобиль
және мотоциклдерді жөндеу үлесіне 15,9%
тиесілі /2/.
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
деректері бойынша 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда өнеркәсіп өндірісінің көлемі

өңдеу өнімдері, химия өнеркәсібінің өнімдері, резіңке және пластмассалық бұйымдар, металл өнеркәсібі және машина
жасау өндірісінің көлемі артқан. Осы ретте қара металлургия өндірісі айтарлықтай
төмендеген. /4/.
Сыртқы сауда айналымы 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда 93,5 млрд АҚШ долларын құрады (2017 жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда19,7%-ға артқан, соның
ішінде экспорт – 61 млрд АҚШ доллары
(25,7%-ға артық) және импорт – 32,5 млрд
АҚШ долларын (9,9%-ға артты) құрады.

1.2-сурет. 2017-2018 жылдары Қазақстан сыртқы сауда айналымының серпіні

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

қолданыстағы бағаларда 27 576,1 млрд
теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 4,1%-ға жоғары көрсеткіш. Таукен қазу және карьерлерді әзірлеудегі өндіріс 4,6%-ға, өңдеу өнеркәсібінде – 4%-ға,
электрмен жабдықтау, газ, бу және ауамен
кондициялауда – 2,4%-ға артқан. Сумен
жабдықтау, кәріз жүйесі, қоқыстарды жинау
және бөлу өндірісі 1%-ға төмендеді. /3/.
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда 2017
жылмен салыстырғанда шикі мұнай, газ
және металл кендерін өндіру артты. Азықтүлік өнімдері, темекі өнімдері, мұнай

Дереккөз: Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы (2019 жыл қаңтар)

ЕАЭО елдерімен экспорт 5 891,9 млн
АҚШ долларын құрады, бұл көрсеткіш 2017
жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда
12,0%-ға артқан, импорт – 13 222,5 млн
АҚШ доллары (5,6%-ға артты).

Қазақстан тауарларды көбіне Италия,
Қытай, Нидерландыға экспорттайды, ал импорт бойынша Қазақстанға тауар тасымалдаудың көшбасшылары Ресей, Қытай мен
Германия болып отыр, 1.3-суретті қараңыз.

1.3-сурет. 2018 жылы Қазақстан экспорт-импорттық операцияларындағы
Топ-9 мемлекет, %

Дереккөз: Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы (2019 жыл қаңтар)
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жыл желтоқсанда тұтынушылық
бағалар индексі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 105,3%-ды құрады. Азық-түлік өнімдеріне бағалар 5,1%-ға,
азық-түлік емес тауарларға 6,4%-ға, халыққа арналған ақылы қызметтерге 4,5%ға артқан. Өндіруші-кәсіпорындардың
өнеркәсіптік өнімге деген бағалары 2018
жыл желтоқсанда 2017 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 12,4%-ға артты.
Негізгі капиталға инвестициялар көлемі
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда 11 130
млрд теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 17,2%-ға жоғары көрсеткіш.
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда бөлшек
сауда көлемі салыстырмалы бағаларда 10
069,7 млрд теңгені немесе 2017 жылдағы
деңгейге қарай 106,5%-ды құрады.
Көтерме сауда көлемі 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда 22 965,9 млрд теңгені немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңіне
қарай 108,2%-ды құрады (салыстырмалы
бағада).

2018 жыл қаңтар-желтоқсанда өнеркәсіп өндірісінің көлемі қолданыстағы
бағаларда 27 576,1 млрд теңгені, бұл 2017
жылмен салыстырғанда 4,1%-ға артық көрсеткіш, соның ішінде:
• тау-кең қазу өнеркәсібі – 4,6%,
• өңдеу өнеркәсібі – 4%.
Ауыл шаруашылығы өнімінің (қызмет)
жалпы шығарылымының көлемі 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда 4 410,1 млрд теңгені
құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда
3,4%-ға артты.
2018 жыл қаңтар-қарашада жүк айналымының көлемі 596,1 млрд тонна-километрді құрады (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкердің жүк
айнылымы көлемін бағалаумен қоса) және
2017 жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 7,3%-ға өскен. Жолаушылар тасымалының көлемі 281,5 млрд жолаушы-километрге көрсетіп, 3,2%-ға өсті.
2018 жылы Қазақстан Республикасы
экономиасының негізгі салаларын өсу серпіні бойынша бөлу 1.4-суретте көрсетілген.

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.4-сурет. 2018 жылы Қазақстан экономика салаларын өсу қарқыны бойынша бөлу
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Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Қазақстан экономикасы екінші жыл қатарынан тұрақты өсуді көрсетуде. 30 қаңтар, 2019. https://economy.gov.kz/kk/news/kazakstanekonomikasy-ekinshi-zhyl-katarynan-turakty-osuidi-korsetude
2. Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік-экономикалық дамуы (сәуір, 2018 жыл, 2-том, 28-бет). http://stat.gov.kz/edition/
publication/month
3. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда қысқа мерзімді экономикалық
индикатор 104,7%-ды құрады. http://economy.gov.kz/ru/news/
kratkosrochnyy-ekonomicheskiy-indikator-v-yanvare-dekabre2018g-sostavil-1047
4. Өнеркәсіп
өндірісінің
индексі
104,1%-ды
құрады. 11 қаңтар, 2019 жыл. http://economy.gov.kz/ru/news/
indeks-promyshlennogo-proizvodstva-sostavil-1041
5. 2018 жылғы қаңтар-желтоқсандағы Қазақстан Республика—
сының
әлеуметтік-экономикалық
даму
қорытындылары. 31 қаңтар, 2019 жыл http://economy.gov.kz/ru/pages/
itogi-ser-za-yanvar-dekabr-2018-goda

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Осылайша 2018 жылы Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуға жалпы қолайлы макроэкономикалық жағдай байқалды. Бұл жайт шағын және орта кәсіпкерлік даму көрсеткіштерінің
қарқынына қалай әсер еткенін қарастырайық.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

1.2. 2018 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ
Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік дамуының сүбелі көрсеткіштерінің
бірі – оның мемлекеттің жалпы ішкі
өніміндегі үлесі.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің деректеріне сәйкес

2018 жылдың қорытындысы бойынша жоғарыда аталған көрсеткіш 28,3%-ды құрады,
бұл 2017 жылдың нақтыланған деректерінен 3,2 пайздық бөлімге жоғары, 1.5-суретті қараңыз. (2-қосымшаны қараңыз).
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.5-сурет – 2008-2018 жылдар аралығында Қазақстанның ЖІӨ-де шағын және орта
кәсіпкерлік үлесінің серпіні, %.
Жалпы алғанда 2018 жылы Қазақстан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен
өндірілген жалпы қосылған құн көлемі бойынша тұрақты өсу байқалып отыр, 1.6-суретті
қараңыз.

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.6-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Қазақстан шағын және орта кәсіпкерлігі жалпы
қосылған құнының серпіні, млрд теңге.
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Алматы қ.

4863,75

Нұр-Сұлтан қ.

3229,66

Атырау облысы

1478,27

ШҚО

955,17

Маңғыстау облысы

797,70

Алматы облысы

729,89

Қарағанды облысы

696,35

БҚО

565,90

Ақтөбе облысы

526,33

Қостанай облысы

523,13

Шымкент қ.

498,70

Ақмола облысы
Павлодар облысы

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Қазақстанның шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 2018 жылы жалпы қосылған
құнды 16,84 трлн теңге сомасында өндірді, бұл көрсеткіш 2017 жылдағы деңгейден 18,1%ға жоғары. Аталған көрсеткіш өңірлер бойынша айтарлықтай құбылып тұр. Бірінші орында
Алматы қаласы, оның шағын және орта кәсіпкерліктің республикалық жалпы қосылған құн
көрсеткішіндегі салыстырмалы салмағы 28,9%-ды құрайды, екінші орында – Нұр-Сұлтан
қаласы тұр (19,4%), үшінші орында – Атырау облысы – 8,7%, 1.7-суретті қараңыз

446,84
384,70

СҚО

314,95

Түркістан облысы

310,39

Жамбыл облысы

277,10

Қызылорда облысы

243,12

1.7-сурет. Қазақстан өңірлерін 2018 жылы өндірілген жалпы қосылған құн бойынша бөлу.
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2018 жылдың қорытындысына сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен өндірілген жалпы қосылған құн
бойынша төмен көрсеткіштер Қызылорда
облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және
Павлодар облысында байқалуда. Осы ретте
2018 жыл ішінде 2017 жылмен салыстырғанда ЖҚҚ көрсеткіші өсуінің оң тенденциясы байқалуда.

2018 жыл қорытындысына сәйкес ЖІӨдегі шағын және орта кәсіпкерлік бойынша
ең жоғары үлес Нұр-Сұлтан қаласында –
55,5%, осы ретте аталған көрсеткіштің деңігей 2017 жылы 44,8% болған. Екінші орында Алматы қаласы – ЖӨӨ-де 39,5%. Батыс
Қазақстан облысы үштікке енді, алайда,
ЖӨӨ-дегі ҚҚС үлесі 2017 жылдағы 39,1%дан 2018 жылы 33,4%-ға төмендеді.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

28,3
25,6

ҚР
Нұр‐Сұлтан қ.

44,8

Алматы қ.

33,4

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
26,3

Алматы облысы

27,3
26,2
27,3
25,8
25,9
24,8

СҚО
Қостанай облысы
Шымкент қ.

Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы

19,5
18,5
0

18,8
18,7
18,4

Атырау облысы

16,5
13,7
15,8
12,7
15,5
16,8
14,4
13,3

ШҚО
Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы
Түркістан облысы

39,1

22,9

17,8
19,7
18,3

Түркістан облысы

39,5

24,4

0

Маңғыстау облысы

55,5

0

2018

2017

21,3

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, www.stat.gov.kz.

1.8-сурет. 2017-2018 жылдардағы шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі
бойынша Қазақстан өңірлерін бөлу.
Ел жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта
кәсіпкерлік үлесінің көрсеткіштеріне жалпы
республика бойынша және нақты өңірде ірі
бизнестің дамуы әсер етеді. ЖІӨ-дегі шағын
және орта кәсіпкерліктің үлесі көрсеткіші
бойынша өңірлер рейтингінде Алматы қаласы бірінші орында тұр. Бұл позиция 2017
жылы да болған. Алайда 2017 жылмен салыстырғанда көрсеткіштің 1,1 пайыздық
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бөлімге төмендегені байқалуда. Рейтингте
екінші орында 13,2%-бен Атырау облысы
тұр, ол 2018 жыл қорытындысы бойынша
2,3 бөлімге жоғары. Үшінші орында 9,8%
көрсеткішпен Нұр-Сұлтан қаласы орналасқан. ЖӨӨ өндірісінде ең төменгі көрсеткіш Солтүстік Қазақстан облысында – 1,9%,
1,9-суретті қараңыз.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы қ.

20,6

Атырау облысы

13,2

Нұр-Сұлтан қ.

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

БҚО

5,8

ШҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы

4,2

Қостанай облысы

3,4

Шымкент қ.

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы

2,7

Жамбыл облысы

2,4

СҚО

1,9

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, www.stat.gov.kz.

1.9-сурет. 2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі бойынша
Қазақстан өңірлерін бөлу.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері
Жалпы алғанда Қазақстанның жалпы ішкі
арасында республика жалпы ішкі өніміне айөнімінде шағын кәсіпкерліктің үлесінің өсу
тарлықтай үлесті шағын кәсіпкерлік салуда
тенденциясы 2012 жылдан бері байқалып
(ары қарай – ШК), 2018 жылы олардың үлесікеледі және 2012 жылғы 5,8%-дан 2018
не 22,7% тиесілі, осы ретте орта бизнеске
жылы 22,7%-ға артқан. Орта кәсіпкерліктің
небәрі – 5,5% тиесілі, 1.10-суретті қараңыз.
үлесі аталған кезең ішінде 2 есе төмендеген
2018 жылы шағын кәсіпкерлік және орта
– 11,3%-дан 2018 жылғы 5,5%-ға азайған.
кәсіпкерліктің 2017 жылмен салыстырғанда
Осы ретте жалпы ішкі өніміндегі орта кәсіпүлесі болмашы артқан.
керліктің ең үлкен үлесі 2010 жылы 13,6%
көрсеткіште болған.
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, www.stat.gov.kz

1.10-сурет. 2008-2018 жылдары шағын кәсіпкерлік және орта кәсіпкерліктің жалпы ішкі
өнімдегі үлесінің серпіні, %
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Жоғарыда айтылғандай, шағын және орта кәсіпкерліктің ЖҚҚ бойынша абсолютті көрсеткіштер өсіп жатыр. Аталған көрсеткіш серпініне жүргізілген талдау шағын кәсіпкерлік
және орта кәсіпкерлікті салыстырға өсу шағын кәсіпкерлік есебінен болып жатқанын көрсетті, 1.11-суретті қараңыз.
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.11-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында шағын кәсіпкерлік және орта кәсіпкерліктің
жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
Шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨдегі үлесін, сонымен қатар ЖҚҚ-ның абсолютті көрсеткіші бойынша Қазақстан өңірлерін бөлу есептің 2-5-қосымшаларында
берілген.

Жалпы қосылған құн бойынша өңірлер
рейтингінде орта кәсіпорындар арасында Алматы қаласында көш басында, екінші орында Нұр-Сұлтан қаласы, ал үшінші
орында – Атырау облысы, 5-қосымшаны
қараңыз.

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ
САНЫ ЖӘНЕ СЕРПІНІ
ЭЫДҰ мемлекеттерінде шағын және
орта бизнес субъектілері бизнес қауымдастықтың практикалық көпшілігін құрайды
(барлық кәсіпкерік субъектілерінің 90%-ы).
Халықтың 70%-ын жұмыс орындарымен
қамтып отырып, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері ЭЫДҰ елдерінің экономикасында негізгі қозғаушы күш. /1/.
Білікті кадрларға ғана емес, халықтың
экономикалық белсенді тобынан біліктілігі төмен мамандар үшін жұмыс орындарды қамтамасыз ететін негізгі көз ретінде
шағын және орта бизнес – экономика дамуын қамтамасыз етуде сүбелі рөлге ие.
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Халықаралық еңбек ұйымының деректеріне сәйкес әлемдік деңгейде ШОБ секторында жұмыспен қамтылу тренді байқалуда. Осылайша, соңғы он жылда шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың саны әлемнің 130 елінде екі еселеніп, 2016 жыл қорытындысы бойынша
шамамен 150 млн адамды құрады. /2/.
Ресми статистиканың 2019 жыл 1
қаңтардағы деректеріне сәйкес Қазақстан
Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің 1 241,3 мың субъектісі тіркелген, бұл 2017 жылмен (1 146,0 мың бірлік)
салыстырғанда 95,3 мың бірлікте жоғары

198,3; 16%

тиесілі. Орта кәсіпкерлік субъектілері критерийлеріне жататын заңды тұлғалардың
саны 2 620 бірлік, бұл шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілердің жалпы санының
0,21%-ы,1.12-суретті қараңыз.

231,3; 19%
Шағын кəсіпкерліктің заңды
тұлғалары
Орта кəсіпкерліктің заңды
тұлғалары
Жеке кəсіпкерлер

2,6; 0%

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар

ҚР бойынша барлығы:
1 241,3 мың бірлік

809,1; 65%

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

көрсеткіш. Шағын және орта кәсіпкерліктің құрылымында 65%-ы жеке кәсіпкерлікке тиесілі, шаруа қожалықтарына – 16%,
шағын кәcіпкерлік субъектілері критерийіне жататын заңды тұлғаларға – 19%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.12-сурет. 2018 жылдың соңына қарай Қазақстан Республикасының жұмыс істеп тұрған
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, мың бірлік.
2017 жылмен салыстырғанда ШОК
адамды, немесе экономикалық белсенді
құрылымының талдауы 2018 жылы жеке
халықтың 35,2%-ын жұмыспен қамтыды.
кәсіпкерлер саны 62 008 бірлікке артқанын
Жұмысшылардың
басым
көпшілігі
көрсетті, 2017 жылмен салыстырғанда заңды
шағын кәсіпкерлік субъектілері-кәсіпорынтұлғалардың саны 22 585 бірлікке артты.
дарында (40%) және жеке кәсіпкерлікте
2018 жылы Қазақстандағы шағын және
(40%) еңбектенеді, 1.13-суретті қараңыз.
орта кәсіпкерлік үш милионнан астам
280,5; 9%
1307,5; 40%
Шағын кəсіпкерліктің заңды
тұлғалары
Орта кəсіпкерліктің заңды
тұлғалары
Жеке кəсіпкерлер
Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
1315,2; 40%
364,6; 11%

ҚР бойынша барлығы:
3 267,8

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, www.stat.gov.kz

1.13-сурет. 2018 жылдың аяғына қарай Қазақстанның шағын және орта кәсіпкерлігінде
жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, мың адам.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жылы шағын кәсіпкерлікте жұмыс істеп жатқан адамдардың саны 2017
жылмен салыстырғанда шамалы көлемде
– 77 624 бірлікке өсті. Алайда 2017 жылы
шағын кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны 2016 жылдың 4-тоқсанымен салыстырғанда 10%-ға азайды. Сарапшылар
бұл жайтты жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілері, әсіресе жеке
кәсіпкерлер санының қысқаруымен түсіндіреді. 2017 жылдың бірінші жартысында республикадағы жеке кәсіпкерлік саны

66,2 мың бірлікке қысқарды. Аталған тенденция жеке кәсіпкерліктің 2016 жылы рекордтық 116,5 мың бірлікке қысқаруынан
кейін жалғасты.
Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылған өңірлер бойынша
бөлінуі бір қалыпты емес, жұмысшылардың
көбі Алматының шағын және орта кәсіпорындарында еңбектенеді (594 286 адам),
екінші орында – Нұр-Сұлтан қаласы (330
214 адам), үшінші орында – Алматы облысы (248 608 адам), 1.14-суретті қараңыз.
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.14-сурет. 2018 жылы шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыс істеп жатқандарды
Қазақстан өңірлері бойынша бөлу, адам
Осындай бөлініске өңірдегі халықтың жалпы саны әсер етті. Аталған фактордың айырмасын белгілеу мақсатында ШОК-та жұмыс істеп жатқандардың үлес көрсеткішін өңірдегі жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санына қарай қарастырып көрелік, 1.1-кестені
қараңыз.
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ҚР өңірі

Жұмыспен қамтылғанЖұмыспен
ШОК-та
дардың жалпы санына
қамтылған халық, қамтылғандар,
қарай ШОК-та жұмыспен
мың адам
мың адам
қамтылғандардың үлесі,
(2018 жыл)
(2018 жыл)
%

Нұр-Сұлтан қаласы

507,5

363, 2

71,6

Алматы қаласы

911,9

594,3

65,1

Атырау облысы
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133,6

43,9
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8 695,0

3 267,8

37,6

Қазақстан Республикасы

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

1.1-кесте. 2018 жылдың аяғына қарай Қазақстан өңірлері бойынша жұмыспен
қамтылғандардың жалпы санына қарай ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың үлесі

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

1.1-кестеден
байқалып
тұрғандай,
шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандардың саны бойынша НұрСұлтан қаласы көш бастап тұр (71,6%), екінші орында Алматы қаласы (65,1%), кейін
Атырау облысы (43,9%) тұр. Кесте соңында
Түркістан облысы (25,9%), Алматы облысы
(25,0%), Жамбыл облысы (23,4%) орналасты. Шағын және орта бизнесте жұмыспен
қамтылу деңгейі соңғы он жыл ішінде

30-37% шегінде тұр, бұл экономикасы дамыған елдердегі деңгейден біршама төмен
көрсеткіш (ЭЫДҰ елдерінде жұмыспен
қамтылудың орта деңгейі – 70%).
2018 жылдың қорытындысы бойынша
Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен 26 490,1 млрд теңге көлемінде өнім шығарылған, бұл 2017
жылмен салыстырғанда 14%-ға жоғары
көрсеткіш, 1.15-суретті қараңыз.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР-ЖЕЛТОҚСАН АЙЛАРЫНДА ШОК
СУБЪЕКТІЛЕРІ ШЫҒАРҒАН ӨНІМ, МЛРД ТЕҢГЕ
Шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары, Орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары, Жеке
кәсіпкерлер, Шаруа (фермерлік) қожалықтар
1304,3; 5%
1765,0; 7%
Шағын кəсіпкерліктің заңды
тұлғалары
Орта кəсіпкерліктің заңды
тұлғалары

5189,0; 19%

Жеке кəсіпкерлер
Шаруа (фермерлік)
қожалықтар

ҚР бойынша барлығы:
26 490,1 млрд теңге

18231,9; 69%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, www.stat.gov.kz.

1.15-сурет. 2018 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ҚР-дағы ШОК субъектілерінің
шығарған өнімі, млрд теңге.
1.15-суреттен байқалғандай, ШОК секторындағы барлық өнімнің 69%-ы заңды
тұлғалар – шағын кәсіпорындармен шағарылған. 2018 жылы жеке кәсіпкерлер үлесіне ШОК шығарған өнімнің небәрі 7%-ы тиесілі болған.
Шағын және орта кәсіпкерліктің

тиімділігін талдау үшін шағын және орта
кәсіпкерлік қызметкерлерінің өнімділік
көрскеткіші
немесе
1
қызметкерге
шақталған өнім шығарымы маңызды.
1.2-кестеде Қазақстан өңірлері бойынша
ШОК өндірген өнімінің көлеміне қатысты
ресми мәліметтер көрсетілген.

1.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда ШОК субъектілері шығарған өнім, млн теңге.
Шығарылған
Шағын кәсіп
өнімнің
керліктің
барлығы
заңды
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Соның ішінде
Орта
кәсіпкерлік
тің заңды

Жеке
кәсіп
керлік

Шаруа
(фермер
лік)

ҚР

26 490 130

18 231 911

5 188 984

1 764 985

1 304 250

Алматы қ.

7 070 168

5 381 203

1 332 524

356 441

0

Нұр-Сұлтан қ.

4 983 731

3 715 949

1 058 303

209 453
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Атырау қ.

2 459 906

1 997 534

353 168

92 219

16 985

БҚО

1 434 972

1 097 898

208 134

79 811

49 129

Қарағанды
облысы

1 325 134

840 036

268 047

114 851

102 200

Алматы облысы

1 255 807

598 644

277 749

105 481

273 933

Маңғыстау
облысы

1 165 119

876 990

197623

84 296

6 210

995 636

500 628

211 318

114 758

168 932

Ақтөбе облысы

876 503

579 781

164 288

73 554

58 880

Қостанай облысы 851 941

471 426

206 912

88 046

85 557

Шымкент қ.

781 993

468 523

201 991

108 815

2 664

Ақмола облысы

736 273

446 688

169 400

71 487

48 698

Павлодар
облысы

693 845

369 852

172 467

74 533

76 993

СҚО

537 355

272 595

130 496

51 665

82 599

Түркістан
облысы

495 323

202 840

49 372

53 545

189 566

Жамбыл облысы

458 148

196 959

88 590

50 653

121 946

Қызылорда
облысы

368 276

214 365

98 602

35 377

19 932
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ШҚО

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Тұтастай
алғанда,
2018
жылы
Қазақстанда барлық ШОК субъектілері
бойынша жұмыспен қамтылған бір адамға
шығарылым көлемі 8,11 млн теңгені құрады, оның ішінде:
• Шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары
– 13,9 млн теңге;
• Орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары –
14,2 млн теңге;
• Жеке кәсіпкерлер – 1,3 млн теңге;
• Шаруа және фермерлік қожалықтар –
4,6 млн теңге.
Есептелген деректерден көрініп тұрғандай, 1 жұмысшыға шақталған ең жоғары
шығарылым – ЖШС формасында ұйымдастырылған шағын бизнес кәсіпорындарында, өнімділік бойынша екінші орында орта
бизнес субъектілері тұр, үшінші орында
– шаруа және фермерлік қожалықтар. Ең
төмен шығарылым жеке кәсіпкерлікте орын
алған, ал оларға Қазақстанда тіркелген барлық ШОК субъектілерінің 65%-ы тиесілі.
«Атамекен» ҚР ҰКП есебінің деректері
бойынша ЭЫДҰ-ның ШОБ секторында бір
қызметкердің еңбек өнімділігі туралы орташа есептік көрсеткіштері сатып алу қабілеті
паритеті бойынша шамамен 67 мың АҚШ
долларын құрайды /3/.

ШОБ секторында жұмыспен қамтылу
көрсетіштерімен ғана емес сонымен қатар жалпы экономикалық даму деңгейімен ЭЫДҰ елдерінің деңгейіне жету үшін
Қазақстанға оның инклюзивті дамуға арналған әлеуетін ескере отырып шағын және
орта бизнес дамуын ынталандыру қажет.
Осы ретте шағын және орта бизнес
дамуына кешенді шараларды әзірлеу
мақсатында әлемнің анағұрлым бәсекеге қабілетті экономикалардың қолданыстағы тәжірибесін назарға алу маңызды.
Анағұрлым дамыған елдердің үздік тәжірибесі Қазақстанға арналған шараларды әзірлеуде назарға алынады өйткені осы елдер
шағын және орта бизнесті экономиканың
негізгі қозғаушы күшіне айналдыра алды.
Сондай-ақ жеке кәсіпкерлерге бағытталған мемлекеттің ақпараттық және
маркетингтік қолдауы оларға өткізу нарықтарын кеңейтіп, түсімді көбейтуге
көмектеседі. Аталған шара ШОК шығаратын
өнім көлемін айтарлықтай арттырып және
елдің жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
кәсіпкерлік үлесін ұлғайтуға жол ашады.
Шағын және орта кәсіпкерлік дамуын
Қазақстан өңірлері бойынша жан-жақты
қарастырып көрейік.
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2.1.

2018 ЖЫЛЫ НҰР- СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ
СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің алдын ала деректерІ бойынша Нұр-Сұлтан қаласының
жалпы өңірлік өнімі 2018 жылдың қорытындысы бойынша 5,82 трлн теңге немесе
Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 11%-ын
құрады. Қаланың республика көлеміндегі
ЖӨӨ үлесі – 9,8%-ды құрады. /1/.

Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
БҚО
Ақмола облысы
СҚО
Алматы облысы
Қостанай облысы
Шымкент қ.
Маңғыстау облысы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
Түркістан облысы
Атырау облысы
ШҚО
Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы

Қазақстан астанасы 2018 жылы шағын
және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы
қосылған құн үлесі сынды маңызды көрсеткіш бойынша өңірлер арасында бірінші
орын алды, 2.1.1-суретті қараңыз.

55,5
36,5
33,4
27,6
27,3
27,3
25,9
24,4
22,9
19,7
19,5
18,8
18,7
16,5
15,8
15,5
14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.1.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстан өңірлерінің жалпы өңірлік өнімінде шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Нұр-Сұлтан қаласының орны,%.
2019 жыл 1 қаңтарға сәйкес Нұр-Сұлтан
қаласында жұмыс істеп тұрған шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
саны 124,7 мың бірлікті құрады. Шағын
және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке
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кәсіпкерлер саны басым, олардың үлесіне
ШОК субъектілері жалпы көлемінің 67%-ы
тиесілі, кейін шағын кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары тұр – 33%, 2.1.2-суретті қараңыз.

0,208; 0%

Жеке кəсіпкерлер
Жеке
кәсіпкер

40,887; 33%
Шағын кəсіпкерліктегі
Шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
заңды
тұлғалар
Юридические
лица
Орта
кәсіпкерліктің
среднего
заңды тұлғалары
предпринимательства

83,339; 67%

Крестьянские
Шаруа
(фермерлік)
(фермерские)
қожалықтар
хозяйтсва

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің деректерімен құрылған

2.1.2-сурет. 2018 жылдың соңына қарай Нұр-Сұлтан қаласының жұмыс істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің құрылымы, мың бірлік, %.
Нұр-Сұлтан қаласының шағын және
орта кәсіпорындарында 363,2 мың адам
жұмыспен қамтылған, бұл көрсеткіш НұрСұлтанда жұмыспен қамтылған адамдардың жалпы санының 71,6%-ын құрайды.
Аталған көрсеткіш бойынша Нұр-Сұлтан қаласы республикада Алматыдан кейін екінші
орында тұр.
391; 0%

Жұмысшылардың басым бөлігі шағын
бизнес кәсіпорындарында шоғырланған
(55%), жеке кәсіпкерлік ШОК-та жұмыс
істеп тұрғандардың 36,8%-ын еңбекпен
қамтыды, ал 7% орта бизнес кәсіпорындарына тиесілі, 2.1.3-суретті қараңыз.
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0,251; 0%

28 354; 8%

Орта кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Шағын кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кəсіпкерлер
133 691; 37%

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
200 778; 55%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.1.3-сурет. 2018 жылдың аяғына қарай Нұр-Сұлтан қаласының шағын және орта кәсіпкерлігінде
жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, мың адам, %
Нұр-Сұлтан қаласының шағын және орта
субъектілері және басқа да қызмет түрлерін
кәсіпкерлік субъектілері арасында көш
көрсететін кәсіпкерлік субъектілері арасынбастап келе жатқан экономикалық қызмет
дағы айырмашылық айтарлықтай – 22 409
түрі – көтерме және бөлшек сауда (33,1%).
бірлікті құрайды. Жылжымайтын мүлікпен
Басқа да қызмет түрлері көрсету сектооперациялар және құрылыс сияқты секторры басымдыққа ие экономикалық қызмет
ларда ШОК субъектілері біркелкі бөлінген
түрі бойынша екінші орында (15,1%). Осы
11,6% және 10,0% сәйкесінше, 2.1.4-суретретте саудамен айналысатын кәсіпкерлік
ті қараңыз.
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Көтерме жəне бөлшек сауда

33,10%

Басқа қызмет түрлерін көрсету

15,10%

Жылжымайтын мүлікпен…

11,60%

Құрылыс

10,00%

Көлік жəне қаттау
Орналастыру жəне тамақтандыру…

5,90%
3,50%

Өңдеу өнеркəсібі

3,10%

Ақпарат жəне байланыс

2,70%

Білім беру

2,30%

Өнер, ойын-сауық жəне демалыс

1,40%

Денсаулық сақтау

0,90%

Қаржы жəне сақтандыру қызметі

0,70%

Ауыл, орман жəне балық… 0,50%
Тау-кен қазу өнеркəсібі

0,30%

Электр энергиясымен жабдықтау

0,20%

Сумен жабдықтау

0,10%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.1.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Нұр-Сұлтан қаласындағы жұмыс істеп тұрған шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы, %
2018 жылы Нұр-Сұлтан қаласының шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 4 983, 7
млрд теңге көлемінде өнім шығарды, барлық өнімнің 74,5%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілері – заңды тұлғаларға тиесілі болды, 21% – орта кәсіпкерлікке, 4% – жеке кәсіпкерлерге
тиесілі, 2.1.5-суретті қараңыз.

209,4
0,26
1 058

Шағын кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
3 715

2.1.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласындағы
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен шығарылған өнім, млрд теңге
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2,3%

2,2%

2,1%

Өнеркәсіп

3,6%

Көтерме және бөлшек сауда

3,9%
25%

4,8%

қорытындысына сәйкес 1 249, 9 млрд теңгені құрады. ШОК субъектілерінің басымдыққа ие экономикалық қызмет түрлері
бойынша екінші орында – көтерме және
бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу тұр, онда өнім көлемі 1
095, 9 млрд тенгені құрады. Үшінші орынға
– 940, 6 млрд теңге сомасымен құрылыс саласы орнықты, 2.1.6-суретті қараңыз.

Құрылыс
Автомобильдер және мотоциклдарды
жөндеу
Көлік және қаттау

11%
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Сондай-ақ, шығарылған өнім бойынша
ШОК субъектілерін экономикалық қызмет
түрлерінің көшбасшылар үштігі бірмаша
өзгеше. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ШОК
субъектілерімен шығарылған өнім көлемі
бойынша көшбасшы позициясында өнеркәсіп (тау-кен қазу өнеркәсібі және карьерлерді әзірлеу, өңдеу өнеркәсібі) тұр, оның
өнім бойынша шығарылымы 2018 жылдың

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Ақпарат және байланыс
18,8%

22%

Әкімшіліктендіру және қосымша қызмет
көрсету
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Тамақтандыру және орналастыру бойынша
қызмет

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.1.6-сурет. Экономикалық қызмет түрлері бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің құрылымы
2018 жылдың қорытындысы бойынша
Нұр-Сұлтан қаласы экономикасының 10
саласы оң серпінді көрсетті, олардың қатарында тау-кен қазу өнеркәсібі; өңдеу өнеркәсібі; кәсіби, ғылыми және техникалық
сала; көлік және қаттау бар.
Нұр-Сұлтан қаласы экономикасының 5
саласы теріс серпінді байқатты. Олардың
қатарында өнім шығару бойынша доминантты салалар, атап айтқанда, бөлшек
және көтерме сауда, автомобильдер және

мотоциклдарды жөндеу, құрылыс саласы.
Айтарлықтай төмендеу экономиканың
келесі салаларында орын алды:
• Көтерме және бөлшек сауда – 7,7%;
• Қаржы және сақтандыру қызметі
– 72,8%;
• Жылжымайтын мүлікпен операциялар – 7,9%;
• Әкімшіліктендіру және қосымша қызмет көрсету қызметі – 21,6%, 2.1.1-кестені
қараңыз.
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2.1.1-кесте. 2018 жылы Нұр-Сұлтан қаласы экономикасы салаларының өсу серпіні
Экономика саласының атауы

2017 жыл

2018жыл

Өсу
қарқыны,
%

Млрд тг

%

млрд тг

%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

3,9

0,08

6,1

0,12

56,4

Тау-кен қазу өнеркәсібі

358,9

7,3

571,9

11,5

59,3

Өңдеу өнеркәсібі

477,6

9,8

510,6

10,2

6,9

Электр энергиясымен
жабдықтау

99,7

2,0

120,6

2,4

21

Сумен жабдықтау

33,3

0,7

46,9

0,9

40,8

Құрылыс

975,9

20

940,6

18,9

3,6

1 186,7

24,3

1 095,9

22

7,7

Көлік және қаттау

200,4

4,1

240,3

4,8

19,9

Орналастыру және
тамақтандыру бойынша қызмет

74,9

1,5

105,3

2,1

40,6

Ақпарат және байланыс

164,6

3,4

179,7

3,6

9,2

Қаржы және сақтандыру
қызметі

341,8

7

93,1

1,9

72,8

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар

211,8

4,3

195,1

3,9

7,9

Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет

406,1

8,3

546,0

11

34,4

Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет

148,9

3

116,7

2,3

21,6

Білім беру

26,5

0,5

30,8

0,6

16,2

Денсаулық сақтау

35,0

0,7

37,0

0,7

5,7

Өнер, ойын-сауық және
демалыс

38,9

0,8

39,7

0,8

2,1

Басқа да қызметтерді көрсету

104,0

2,1

107,2

2,2

3,1

Көтерме және бөлшек сауда

3500

3000

685,82
370,01

2500

2500

398,42
358,27

871,69

2000

2000

1500

1500
2422,98

1000
500
0

3000

710,59
209,92

313,37

353,49

491,89

1612,85

1854,18

2 543,83
2184,64

1000
500

568,37

141,05

128,76

160,09

184,14

188,73

303,1

1

2

3

4

5

6

ШОКМСП
ЖҚҚ
ВДС

0
7

ШК
ВДСЖҚҚ
МП

8

9

10

11

ОК
ВДС СП

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.1.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Нұр-Сұлтан қаласындағы
шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнының серпіні, млрд теңге
2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталға инвестициялар
көлемі 1 056,7 млрд теңгені құрады, соның
ішінде шағын кәсіпорындар бойынша –
753,5 млрд теңге, орта кәсіпорындар бойынша – 753,5 млрд теңге.
Тұтастай алғанда, инвестициялардың
басым көзі шаруашылық құрушы субъектілердің жеке қаражатынан құрылған – инвестициялардың жалпы көлемінің 65,4%ы, басқа қарыз қаражат – 17,6%, ақшалай
мәнде – 692,0 млрд теңге және 185,9 млрд
теңге.
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3500

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың басым үлесі жылжымайтын
мүлікпен операцияларға тиесілі (42,5%),
одан кейін – көлік және қаттау (28,3%),
үштікті – әкімшілік және қосалқы қызмет
көрсету саласындағы қызмет (6,7%) аяқтап
тұр. Негізгі капиталдағы ең төмен үлес
кәсіби, ғылыми және техникалық қызметке (0,8%) түсіп тұр, ары қарай мемлекеттік
қызмет және қорғаныс (0,3%), үштікті басқа
да қызметтерді көрсету саласы аяқтап тұр,
2.1.8-суретті қараңыз.

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.1.8-сурет. Нұр-Сұлтан қаласындағы кәсіпорындардың негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректеріне сәйкес Нұр-Сұлтан
қаласының сыртқы сауда айналымы 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда 6 934,4 млн АҚШ долларын құрап, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 66,2%-ға артқан, соның
ішінде тауар экспорты – 5 287,9 млн АҚШ доллары (+117,7%). Осы ретте импорт 2017
жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 5,4%-ға төмендеп, 1 646, 5 млн АҚШ долларын
құраған. /1/.
2.1.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны, мың АҚШ
доллары

Өңір
экспорты
көлеміндегі
үлес, %

Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер

415 927,38

7,9%

72 735,35

4,42%

Минералды өнімдер

4 401 883,18

83,2%

158 769,71

9,64%

336 142,54

6,4%

238 437,51

14,48%

Былғары шикізаты, елтірі
және олардан жасалған
бұйымдар

4,32

0,00%

4 075,88

0,25%

Ағаш, орман материалдар
және целлюлоза-қағаз
өнімдері

398,81

0,00%

28 625,55

1,74%

Текстиль и текстиль
өнімдері

115,58

0,00%

33 439,09

2,03%

9,25

0,00%

6 811,45

0,41%

373,10

0,00%

42 738,32

2,60%

Металл және металл
бұйымдары

103 153,23

1,95%

138 988,13

8,44%

Машиналар, жабдық,
көлік құралдары, құрыл
ғылар және аппараттар

26 532,42

0,50%

856 711,61

52,03%

3 361,07

0,06%

65 120,40

3,96%

Тауар номенклатурасы

Химия өнімдері және
химиямен байланысты
өнеркәсіптік салалар

Аяқ киім, бас киім
бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары

Басқа да тауарлар

Өңір
Құны, мың
импорты
АҚШ доллары көлеміндегі
үлес, %

Өңірдегі кәсіпкерліктің дамуына «Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді, 1-кірістірмені қараңыз.
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Елордада Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы белсенді жұмыс істейді, бұл орталық
Мәңгілік Ел көшесі 55 мекенжайы бойынша «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының өңірлік
кеңсесінде орналасқан.
«Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасы бизнесті сервситік қолдау операторы болып
табылады, оның кеңсесі «Парасат» бизнес-орталығында орналасқан.
Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Республика д-лы 24.
Телефон: +7 (7172) 91-90-80.
Е-mail: astana@atameken.kz.
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1-кірістірме
Басқарма байланысы
Мекенжайы: 010000,
Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, 6-қабат
Тел. +7 (7172) 55-69-05
E-mail: astanaupp@mail.ru
Ресми сайт: http://upp.astana.kz/

МЕМЛЕКЕТ ТІК ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ
• «Нұр-Сұлтан қаласының Шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік
қаржыландыру». Пайыздық сыйақы мөлшерлемесі 8,5%-дан артық емес. Бір кәсіпкер үшін қарыздың ең жоғары сомасы 100
млн теңгеге дейін. Франшизаға құқықты алу
үшін жеке кәсіпкерлік субъектілері аталған
Бағдарламаға қатыса алады.
• «Astana – ZhasStarT» жастар кәсіпкерлігін дамыту. 29 жасқа дейінгі кәсіп
бастағысы келетін жас кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған, пайыздық сыйақы мөлшерлемесі 8,5%-дан артық емес. Қарыздың
ең жоғары сомасы бір кәсіпкерге 20 млн
теңгеге дейін.
• «Startup». Аталған бағдарлама бастауыш кәсіпкерлерге бағытталған, салалық
бағыттар бойынша шектеулер жоқ, осы ретте Бағдарлама шеңберінде Қор несиелерді
ішінара кепілдендіруді қарастырған. Несие
бойынша пайыздық мөлшерлеме 7,9%.
Қарыздың ең жоғары сомасы бір кәсіпкерге

50 млн теңгеге дейін.
• «Astana Service». Пайыздық сыйақы
мөлшерлемесі 8,5%-дан артық емес. Бір
кәсіпкер үшін қарыздың ең жоғары сомасы 150 млн теңгеге дейін. Сондай-ақ, несиені екінші деңгейлі банктерден рәсімдеу
кезінде несиелеу бойынша оң шешімге қол
жеткізу мақсатында мемлекеттік кепілдеме беріледі, яғни мемлекет өз қатысуымен
несие сомасына байланысты кепілдік
бөлімінің 50%-дан астамын қамтамасыз
етеді.
• «Astana Retail». Пайыздық сыйақы
мөлшерлемесі 8,5%-дан артық емес. Бір
кәсіпкер үшін қарыздың ең жоғары сомасы
200 млн теңгеге дейін.
Бағдарлама ритейл компаниялары және
өнім жеткізушілерін жеңілдікпен несиелеуді қарастырады.
Жоғарыда
айтылған
шаралардан
бөлек Нұр-Сұлтан қаласында «Бизнестің
жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен
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дамытудың бірыңғай бағдарламасы белсенді жүзеге асырылуда, оның шеңберінде
151 098,5 млн теңге сомасында 922 жоба
мақұлданды, соның ішінде:
• пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 706 жоба, несие тізбегі 147 457 млн
теңге.
• несиелерді кепілдендіру 197 жоба,
кепілдіктерді төлеу сомасына 1 067,6 млн
теңге (несиелеу портфелі бойынша НұрСұлтан қаласы өңірлер арасында 1 орын
алады)

• өндірістік инфрақұрылымға 3 108,0
млн теңге сомасына 39 жоба (электрмен
жабдықтау, жол жөндеу, кәріз жүйесі, сумен
жабдықтау, бу трассасын ауыстыру және
басқа).
Грант шеңберінде жалпы сомасы 535,5
млн теңгеге 177 жоба мақұлданды.
Соның нәтижесінде қала кәсіпорындарында 8,0 мыңнан астам жұмыс орны
сақталып, 5,3 мыңнан астам жаңа жұмыс
орны құрылды, бюджет табысына 19 млрд
теңге салықтық төлемдер түсті.

АЛМАТЫ
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2.2

2018 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Алматы – Қазақстанның ең ірі экономикалық орталығы. Тұрақты емес экономикалық жағдайда мегаполис бизнес-басталамалар үшін анағұрлым перспективалы
инвестициялық алаң болып қалуда.
Алматы қаласының жалпы өңірлік өнімі
2018 жылы 12,3 трлн теңгені құрады.
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің
жалпы қосылған құн үлесі 2018 жылдың
қорытындысы бойынша 39,5%-ды құрады,

бұл республикадағы екінші көрсеткіш, ол
республикадағы орта көрсеткіштен 11,2
пайыздық бөлімге жоғары, 2.2.1-суретті қараңыз. Айта кетелік, 2017 жылы ЖӨӨ-дегі
шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі 33,4%-ды құраған, осылайша Алматы өз көрсеткішін 2017 жылмен салыстырғанда 6,1 пайыздық бөлімге
жақсартты.

ҚР
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Нұр‐Сұлтан қ.

55,5

Аалматы қ.
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БҚО
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Түркістан облысы
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Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облысы

15,5

Қызылорда облысы
ОҚО

14,4
0
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2.2.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстан өңірлерінің жалпы өңірлік өнімінде
шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Алматы қаласының орны,%.
Қазақстан жалпы ішкі өнімінде ШОК үлесі көрсеткіші бойынша Алматы қаласы бірінші
орында тұр, бұл позиция Атырау облысын 7,4 пайыздық бөліммен және Нұр-Сұлтан қаласын 10,8 пайыздық бөліммен артқа тастап 20,6% көрсеткішпен 2017 жылы да болған,
2.2.2-суретті қараңыз.
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62,3; 36%
Шағын кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кəсіпкерлер
110,9; 64%

Шаруа (фермерлік) қожалықтар
0,7; 0%

Өңір бойынша –
549,3 мың адам

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.2.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына сәйкес Алматы қаласының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар
бойынша бөлу, мың адам, %
Алматы қаласының жұмыс істеп жатқан
субъектілерінің басым бөлігі көтерме және
бөлшек саудада жұмылған – Алматы қаласының ШОК субъектілерінің жалпы көлемінен 64 780 бірлік немесе 37,1%. Маңызы
жағынан экономикалық қызмет түрі – басқа
Көтерме жəне бөлшек сауда
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Жылжымайтын мүлікпен…
Кəсіби, ғылыми жəне техникалық…
Құрылыс
Көлік жəне қаттау
Өңдеу өнеркəсібі
Əкімшіліктендіру саласындағы…
Байланыс жəне ақпарат
Тамақтандыру жəне орналастыру…
Білім беру
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік…
Ауыл шаруашылығы
Қаржы жəне сақтандыру қызметі
Тау-кен қазу өнеркəсібі
Электр энергиясымен жабдықтау
Сумен жабдықтау
Государственное
управление
и…
Мемлекеттік
басқару
0

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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0,593; 0%

да қызметтерді көрсету – Алматы қаласы
бойынша ШОК субъектілері жалпы санының 29 958 бірлік немесе или 17,2%.
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
саласы үштікті аяқтап тұр – 20 756 бірлік
немесе 11,9%, 2.2.5-суретті қараңыз.
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2.2.5-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Алматы қаласындағы жұмыс істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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2018 жылы Алматы қаласының ШОК субъектілері 7 070,5 млрд теңге көлемінде өнім
шығарды, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 16,4%-ға жоғары (2017 жылы – 6 069,1 млрд
теңге). Шығарылған өнім бойынша ең үлкен үлес шағын кәсіпорындарға тиесілі – 5 381,2
млрд теңге немесе 76%, 2.2.6-суретті қараңыз.
Шағын кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар

0; 0%

356,4; 5%
1 332,50; 19%

Орта кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кəсіпкерлер
Шаруа (фермерлік)
қожалықтар

5 381,20; 76%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.2.6-сурет. 2018 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Алматыда шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің шығарған өнімі, млрд теңге, %
Осы ретте ШОК субъектілерінің шығарылған өнім көлемі бойынша экономикалық қызмет түрлерінің көшбасшылар үштігі жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері
құрылымына қарағанда ерекшелеу. Бірінші
орында көтерме және бөлшек сауда, ондағы шығарылған өнім көлемі 2 085,8 млрд
теңге немесе
0,9
3,2
4

8,1

0,7

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс

0,2 0,6
0,6
3,9

1,2
0,2

8,4

14,4

3,9

Сумен жабдықтау
Электр энергиясымен жабдықтау
Тау-кен қазу өнеркəсібі
Қаржы жəне сақтандыру қызметі
Ауыл шаруашылығы
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер

7,7

Өнер, ойын-сауық жəне демалыс

11,4
1,2

Алматы қаласында шығарылған өнмінің жалпы көлемінің 29,5%-ын құрады.
Маңызы бойынша екінші 1 020,5 млрд теңге немесе 14,4% көрсеткішпен құрылыс саласы тұр. Үшінші орында көлік және қаттау
саласы – 806,0 млрд теңге немесе 11,4%,
2.2.7-суретті қараңыз.

29,5

Білім беру
Тамақтандыру жəне орналастыру бойынша
қызмет
Байланыс жəне ақпарат
Əкімшіліктендіру саласындағы қызмет
Өңдеу өнеркəсібі
Көлік жəне қаттау
Құрылыс

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.2.7-сурет. Экономикалық қызмет түрлері кескінінде шығарылған өнім көлемі бойынша
шағын және орта кәсіпкерліктің құрылымы
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Келесі қызмет түрлерінде өсу қарқыны анағұрлым жоғары:
• Қаржы және сақтандыру қызметі +93,6%;
• Электр энергиясымен жабдықтау +88,6%;
• Ақпарат және байланыс 43,1%.
•
•
•
•
•
•
•

Алматы қаласы экономикасының 6 саласы өсудің теріс серпінін көрсетті:
Өнер, ойын-сауық және демалыс – 23,3%;
Сумен жабдықтау – 12,3%;
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 10,2%;
Басқа да қызмет түрлерін көрсету – 7,7%;
Білім беру – 2,0%;
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет – 0,5%.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың 12 саласы оң серпінді көрсетті,
олардың ішінде шығарылған өнім бойынша ілгері экономикалық қызмет түрлері:
• Көтерме және бөлшек сауда + 8,3%;
• Құрылыс +10,3%;
• Көлік және қаттау +43,1%.

2.1.1-кесте. 2018 жылы Алматы қаласы экономикасы салаларының өсу серпіні
2017 жыл

Экономика саласының атауы

2018 жыл
Өсу
ШығралымШығралымқарқыны,
ның жалпы
млрд тг ның жалпы млрд тг
%
көлемінен
көлемінен %
%

Ауыл, орман және балық
11,6
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
32,6
Өңдеу өнеркәсібі
478,7
Электр энергиясымен жабдықату 43,7
Сумен жабдықтау
12,2
Құрылыс
925,1
Көтерме және бөлшек сауда
1926,0
Көлік және қаттау
563,2
Орналастыру және тамақтандыру
75,0
бойынша қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
340,2
Қаржы және сақтандыру қызметі 70,0
Жылжымайтын мүлікпен
276,9
операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық
637,1
қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету саласындағы
225,7
қызмет

0,2

16,0

0,2

37,9

0,5
7,9
0,7
0,2
15,2
31,8
9,3

41,5
590,4
82,4
10,7
1020,5
2085,8
806,0

0,6
8,4
1,2
0,2
14,4
29,5
11,4

27,3
23,3
88,6
12,3
10,3
8,3
43,1

1,2

83,1

1,2

10,8

5,6
1,1

544,3
275,5

7,7
3,9

60,0
93,6

4,6

286,0

4,0

3,3

10,5

571,9

8,1

10,2

3,7

224,6

3,2

0,5
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Мемлекеттік басқару және
қорғаныс
Білім беру
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа да қызмет көрсету

0,00

0

0

0

0

49,1

0,8

48,1

0,7

2,0

44,2

0,7

61,6

0,9

39,4

56,5
301,6

0,9
5,0

43,3
278,5

0,6
3,9

23,3
7,7

Алматы қаласы шағын және орта кәсіпкерлігінің ЖӨӨ-дегі үлесі 2017 жылдағы
33,4%-дан 2018 жылы 39,5%-ға өскен,
сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерліктің
ақшалай мәнде жалпы қосылған құнының

оң серпіні байқалуда. Жалпы қосылған құнның өсуі шағын кәсіпкерлік субъектілері,
сонымен қатар орта кәсіпкерлік субъектілерімен де қамтамасыз етілген, 2.2.8-суретті қараңыз.
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2.2. 8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Алматы қаласы шағын және орта
кәсіпкерлігінің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
Алматының индустриялық аймағында
жалпы сомасы пайдалануға берілген соң
5 мың жұмыс орнын құруға бағытталған
155,2 млрд теңгеге 41 жоба жүзеге асырылып жатыр. Жалпы сомасы 155,2 млрд
теңгеге 5 мың жұмыс орнын құрумен 5 инвестициялық жоба іске қосылды.
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
Кәсіпкерлікті қолдау картасы бойынша
236,4 млрд теңге көлемінде 13,7 мың жұмыс орнын құруға бағытталған 110 жоба
қосылған.
2015-2018 жылдар аралығында 6,6 мың
жұмыс орнын құрумен 77,9 млрд теңгеге 60
жоба (жеке қаражат есебінен) жүзеге асырылды. /2/.
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2018 жылы ШОК негізгі капиталына
салынған инвестициялар көлемі Алматы
қаласына
тартылған
инвестициялардың жалпы көлемінің 72,4%-ын құрады.
Инвестициялардың басым көзі шаруашылығы құрушы субъектілердің жеке қаражаты – 469,7 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінің 64,2%-ы.
Бюджет қаражатының көлемі 160,5 млрд
теңге немесе инвестициялардың жалпы
көлемінің 21,9 млрд теңгені құрайды.
Негізгі капиталға инвестициялардың
басым бөлігі жылжымайтын мүлікпен операциялар саласына тиесілі (29,70%), көлік
және қаттау (19,20%), көтерме және бөлшек саудаға (8,10%) тиесілі, 2.8.9-суретті
қараңыз.

29,70%

Көлік жəне қаттау

19,20%

Көтерме жəне бөлшек сауда

8,10%

Қаржы жəне сақтандыру қызметі

5,70%

Өңдеу өнеркəсібі

5,20%

Ақпарат жəне байланыс

5,10%

Білім беру

4,50%

Электр энергиясымен жабдықтау

4,00%

Сумен жабдықтау

3,90%

Орналастыру жəне тамақтандыру бойынша…

3,50%

Əкімішіліктендіру саласындағы қызмет

2,80%

Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызмет…

2,30%

Строительство
Құрылыс

1,60%

Гос. управление
и оборона
Мемлекеттік басқару
және қорғаныс
Проф,және
научная
и тех. деятельность
Кәсіби, ғылыми
техникалық
қызмет
Предоставление
прочих
видов
услуг
Басқа да қызметтерді көрсету
и отдых
Өнер,Искусство,развлечения
ойын-сауық және демалыс
Сельское,
и рыбное
хозяйство
Ауыл, орман
жәнелесное
балық
шаруашылығы

1,30%
1,20%
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Жылжымайтын мүлікпен операциялар

0,90%
0,90%
0,40%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.2.9-сурет. Алматы қаласы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
«ҚР Ұлттық экспорттық стратегиясы»
бағдарламасын жүзеге асыру жоспары шеңберінде Алматы қаласының әкімдігі «2018
жылға экспорттық әлеуеті бар кәсіпорындарға қолдау көрсету және кәсіпорындардың экспорты көлемін арттыратын технологияларды енгізу жөніндегі жол картасын»
іске асырды. Аталған жол картасы келесі
іс-шараларды қамтыды: экспорттаушыларға мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру жұмыстарын жүргізу, Алматы қаласы
экспортаушы-компаниялардың катологын
әзірлеу, Алматы қаласы экспортаушы-компаниялардың халықаралық көрмелерге
қатысуы, экспорттық әлеуетті арттыру мақсатында өнеркәсіптік кәсіпорындардың қуатын жаңарту. Міндеттемелер орындалды.
Сондай-ақ, ҚРТұңғыш Президенттің 2015
жылғы 30 қарашадағы Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмаларын
орындау мақсатында Инвесторларды тарту
және Алматы қаласының инвестициялық

ахуалын жақсарту жөнінде кеңес (ары қарай – Кеңес) құрылды. 2019 жылға Алматы
қаласына инвестицияларды тарту бойынша
іс-шаралар жоспары бекітілді.
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер комитетінің деректеріне сәйкес
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Алматы қаласының сыртқы сауда айналымы 10 212,1
млн АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда
8,3%-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы – 9
430,0 млн АҚШ доллары).
2018 жылы тауарлар экспорты 2
419,8 млн АҚШ долларына жүзеге асырылды, бұл 2017 жылмен салыстырғанда
13,7%-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы – 2
128,4 млн АҚШ доллары). Алматы қаласының тауарлар импорты 2018 жылы 7 850,8
млн АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 7,5%-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы – 7 301,7 млн АҚШ доллары). /3/.
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2.1.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Алматы қаласының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны, мың АҚШ
доллары

Өңір
экспорты
көлеміндегі
үлес, %

Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер

412 298,96

17,0%

659 246,25

8,4%

Минералды өнімдер

1 075 761,66

44,5%

100 629,63

1,3%

323 998,10

13,4%

1 668 859,28

21,3%

Былғары шикізаты,
елтірі және олардан
дайындалған бұйымдар

4 830,88

0,2%

38 185,21

0,5%

Ағаш, орман
материалдары және
целлюлоза-қағаз
бұйымдары

5 506,95

0,2%

136 466,62

1,7%

Текстиль және текстиль
бұйымдары

36 042,80

1,5%

450 154,13

5,7%

Аяқ киім, бас киім
бұйымдары және
галантереялық тауарлар

1 374,75

0,06%

155 453,97

2,0%

Құрылыс материалдары

4 303,15

0,2%

61 758,18

0,8%

Металл және металл
бұйымдары

336 908,38

13,9%

369 780,75

4,7%

Машиналар, жабдық,
көлік құралдары,
құрылғылар және
аппараттар

153 739,25

6,4%

3 972 089,33

50,6%

Басқа да тауарлар

65 073,81

2,7%

238 141,19

3,0%

Тауар номенклатурасы

Химия және химия
өнімдері

Өңір
Құны, мың
импорты
АҚШ доллары көлеміндегі
үлес, %

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 3 552
жұмыс орнын құруға бағытталған, жалпы сомасы 45,4 млрд теңгеге 20 жоба іске асты:
1. «Әлем Тынысы» ЖШС – қауіпті қалдықтарды
утилизациялау
(антифриз,
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тосол, жылыөткізгіштер, суықтыөткізгіштер және су-гликоль сұйықтықтары)
және химиялық өнімдер өндірісі зауыты.
Жұмыс орын саны – 12;
2. «ПЭРИ» ЖШС – әйелдерге арналған
нейлон және эластаннан тоқылған колготкалар өндірісі. Жұмыс орын саны –26;
3. «Кислород АЗОК» ЖШС – табиғи

16. «Fishinvest» ЖШС – балықтан жасалған жартылай дайын өнімдер өндіру
бойынша өндірісті модернизацияу. Жұмыс
орын саны – 10;
17. «Брот Мастер» ЖШС – жұмыс істеп
тұрған өндірісте кепкен нан өндірісін іске
қосу. Жұмыс орын саны – 10;
18. «Самал» ЖШС – «Samal» сауда маркасымен шөлмектелген су өндірісі бойынша зауытты модернизациялау. Жұмыс орын
саны – 315;
19. «Шин Лайн» ЖШС – Балмұздақ өндіру цехын модернизациялау және кеңейту. Қуаттылығы – жылына 350 млн теңге.
Жұмыс орын саны – 250;
20. «Алматы электромеханикалық зауыты» ЖШС – жоғары вольтті, төмен вольтті
және басқа да электр-техникалық жабдықты өндіру бойынша жабдықты модернизациялау. Қуаттылығы – жылына 9 651
дана. Жұмыс орын саны – 195.
Алматы қаласы кәсіпкерлікті қолдау
картасы шеңберінде жұмыссыз бос тұрған
кәсіпорындар жоқ. /4/.
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы аясында – 230 жоба мақұлданды. 4 мыңнан астам жұмыс орны сақталды. 2018 жылы «Жібек жолы» өңірлік бағдарламасы бойынша осыған дейін 2,7 млрд теңге
көлемінде қаражат игерілді, 48 жоба қаржыландырылды. «Еңбек» нәтижелі жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде 1,8 млрд теңгеге
121 жоба қаржыландырылды. /5/.
Қаладағы кәсіпкерлік дамуына Алматы
қаласының әкімдігі «Кәсіпкерлік және инновация басқармасы» жетекшілік етеді.
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тасты өңдеу бойынша өндірісті модернизациялау. Жұмыс орын саны – 7;
4. «Tokyo Rope Almaty» ЖШС – инженерлік қауіпсіздік жүйелерін шығару бойынша
өндірісті басқа жерге орналастыру және
кеңейту. Жұмыс орын саны –30;
5. «KBS Engineering» АҚ – ет өнімдерін
өндіру бойынша зауытты модернизациялау
мен қайта жөндеу. Жұмыс орын саны – 30;
6. «Galaxia Technology» ЖШС – жарық-диод өнімдер өндірісін модернизациялау. Жұмыс орын саны – 12;
7. «Green Recycle» ЖШС – қайталамв
шикізатты өңдеу және флек өндірісі бойынша зауыт құрылысы. Жұмыс орын саны
– 528;
8. «КМК Investment» ЖШС – 220кВ-ға
дейін кернеуде тігілген полиэтиленді өндірі
бойынша зауыт құрылысы. Жұмыс орын
саны – 539;
9. «Хлебзавод №7» ЖШС – нан-тоқаш
өнімдерін өндіру бойынша зауытты модернизациялау. Жұмыс орын саны – 21;
10. «Falcon Euro Bus» ЖШС – ары қарай
жолаушы автобустарын құру әлеуетімен
жолаушы тасымалы бойынша автобус паркі
құрылысы. Жұмыс орын саны – 1300;
11. «Рахат» ЖШС – кондитер өнімдерін
өндіру және сатуды бойынша модернизациялау. Жұмыс орын саны – 63;
12. «KazTechInnovations» ЖШС – электр
құралдарын жасау саласында заманауи
инновациялық кәсіпорынды құру. Жұмыс
орын саны – 130;
13. «Компания Камертон» ЖШС – Ірішмік
өндіру зауыты. Жұмыс орын саны – 7;
14. «Келет» ЖШС – газ қазандықтарын
өндіру цехын құру. Жұмыс орын саны – 20;
15. «Адельфи» ЖШС – Жиһаз өндірісі
бойынша
зауытты
модернизациялау.
Жұмыс орын саны – 45;

39

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы қаласы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы
Мекенжайы: Алматы қ., Байзаков к., 303, 3-қабат
Басқарма жетекшісі: Наурызбеков Бақытжан Асанұлы
Телефон: 8 (7273) 902 111
Басқарма жетекшісінің орынбасары:
Ворошилов Рүстем Нұраллиұлы
Әбдіжаббарова Қарлығаш Қожаназарқызы
Е-mail: info@almaty.upp.kz
Ресми сайт: http://almaty.upp.kz

Алматыда бизнесті сервистік қолдау операторы «Атамекен» ҰКП өңірлік палатасы болып табылады. Палатаның жаңа мекенжайы: Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы 135/10а
(Амангелді к. қиылысы). Телефон: +7 (727) 331 01 33
Е-mail: almaty@atameken.kz.

2.2.3-кесте. 2019 жылдың қаңтар-сәуір аралығында Алматы қаласы экономикасы
салаларының нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны, %
Экономика салалары

Өсу қарқыны %

Құрылыс

3,9

Ауыл шаруашылығы

2,0

Көлік

3,9

Сауда

6,1

Байланыс

0,2

Өнеркәсіп

5,8

Пайдаланылған дереккөз тізімі:
1. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуына шолу, https://open-almaty.kz/
ru/content/obzor-socialno-ekonomicheskoe-razvitie-goroda-almaty/
2. Алматы қаласының Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы сайты, http://almaty.
upp.kz.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайты,
Сыртқы сауда көрсеткіштері http://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files/
4. Алматы қаласының Кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы сайты, (Жұмыс көрсеткіштері – Жеке кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі – 2018 жыл қаңтар-желтоқсанға сәйкес ақпарат) http://almaty.upp.kz
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2.3

2018 ЖЫЛЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша Шымент қаласының
жалпы өңірлік өнімі 2,0 трлн теңге деңгейінде бағаланған, осы көрсеткіш
өңірдің Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 3,4% үлесін қамтамасыз етті.
2018 жылдың қорытындысы бойынша Шымкент қаласы шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы ішкі өнімдегі үлесі бойынша 8-орынды алды,
2.3.1-суретті қараңыз.
ҚР

28,3

Нұр‐Сұлтан қ.

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облысы

15,5

Қызылорда облысы

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Шымкент
қаласының орны,%.
Қазақстан жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесінің көрсеткіші бойынша Шымкент қаласы 3,4% көрсеткішпен 11-орынды алып отыр.
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20,6

Атырау
облысы
Атырау
облысы

13,2

Нұр‐Сұлтан қ.
қ.
Нұр-Сұлтан

9,8

Карагандинская
Қарағанды

7,4

Мангистауская
Маңғыстау

5,8

Восточно‐Казахстанская
ШҚО

5,8

Западно‐Казахстанская
БҚО

4,8

Актюбинская
Ақтөбе

4,5

АлматыАлматинская
облысы

4,5

Павлодарская
Павлодар

4,2

Костанайская
Қостанай

3,4

Шымкент г.Шымкент
қаласы

3,4

Кызылординская
Қызылорда

2,8

Туркестанская
Түркістан

2,8

Акмолинская
Ақмола

2,7

Жамбылская
Жамбыл
Северо‐Казахстанская
СҚО

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы қ.
қ.
Алматы

2,4
1,9

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.2-сурет. 2018 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерлік
үлесі бойынша Шымкент қаласының өңірлер рейтингіндегі орны,%
2018 жыл қаңтар-желтоқсан айлажеке кәсіпкерлер басым бөлікті алып отыр
рында Шымкент қаласында жұмыс істеп
– 75,2% (43,7 мың бірлік), одан кейін заңды
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субътұлғалар – 21,2% (12,3 мың бірлік) шаруа
ектілерінің саны 58,0 мың бірлікті құрады.
(фермерлік) қожалықтарына 3,6% тиесілі
Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында
(2,1 мың бірлік), 2.3.3-суретті қараңыз.
3,6%

21,0%

0,2%

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

75,2%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.3-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарға сәйкес Шымкент қаласындағы жұмыс істеп тұрған
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша 1,1 млрд теңге игерілген (2017 жылы –1,6 млрд теңге)
29,8 мың адам қамтылды, соның ішінде:
• жөндеу жұмыстары және 51 инфрақұрылымдық жобаны жүргізуге уақытша 5929 жұмыс орны құрылды;
• 150 адам 2 млрд теңге сомаға микронесие алды;
• 21 550 адам тұрақты жұмыспен
қамтылды;
• 3591 адам кәсіптік оқытуға жіберілді, оқып шыққан 1330 адам тұрақты жұмыспен қамтылды;
• 482 адам әлеуметтік жұмыс орындарына жіберілді, оқу бітіргендердің 51%-ы
тұрақты жұмыспен қамтылды;
• 2598 адам жастар практикасына жіберілді, практикадан өткендердің 35,6%-ы
тұрақты жұмыспен қамтылды;

Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде
2018 жылдың ІІІ тоқсанында жұмыссыздық деңгейі 5,1%-ды, жастар арасындағы
жұмыссыздық деңгейі – 3,1%-ды, әйелдер
арасындағы жұмыссыздық деңгейі – 5,8%ды құрайды.
Облыста жұмыспен қамтылудың жалпы
көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің
үлесі 37,1%-ды немесе 143,2 мың адамды құрайды. Шағын және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 81,5 мың адамды
жұмыспен қамтыды, бұл Шымкент қаласы
бойынша шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың 56,9%-ын
құрайды (шағын кәсіпкерлік – 45,3% және
орта кәсіпкерлік 11,6%). Жеке кәсіпкерлер
41,5% немесе 59,4 мың адамды жұмысқа
тұрғызды. Шаруа (фермерлік) қожалықтар
1,6% немесе 2,3 мың адамды жұмыспен
қамтыды, 2.3.4-суретті қараңыз.

1,6%

45,3%

Шағын кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кəсіпкерлер

41,5%
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

11,6%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Шымкент қаласының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу,
мың адам, %
Шымкент қаласында жұмыспен істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің басым бөлігі көтерме және бөлшек саудада қамтылған – 24 228 бірлік
немесе ШОК-та жұмыс істейтіндердің субъектілердің 41,7%-ы. Екінші маңызды экономикалық қызмет түрі – басқа да қызметтерді
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көрсету саласы. Аталған секторда 13 353
бірлік немесе ШОК субъектілері жалпы санының 23,0%-ы жұмыс істейді. Ауыл, орман
және балық шаруашылығы Шымкент қаласында маңызы жағынан үшінші сала болды
– 3 233 бірлік немесе ШОК субъектілері санының 5,6%-ы, 2.3.5-суретті қараңыз.

0,10%

Сумен жабдықтау
0,20%
Сумен жабдықтау

0,20%

Тау‐кен қазу
өнеркәсібі
0,20%
Тау‐кен
қазу өнеркәсібі

0,20%

Өнер, ойын‐сауық
және демалыс
0,60%
Өнер, ойын‐сауық
және демалыс

0,60%

Қаржы және
сақтандыру
қызметі қызметі
0,70%
Қаржы
және сақтандыру

0,70%

Денсаулық
сақтау сақтау
1,00%
Денсаулық

1,00%

Ақпарат Ақпарат
және байланыс
1,30%
және байланыс

1,30%

Білім беру
1,60%
Білім беру

1,60%

Әкімшілік‐ру
ж/е қос‐ша
салаөғы
1,60%
Әкімшілік‐ру
ж/еқызмет
қос‐шакө‐ту
қызмет
кө‐ту …
салаөғы
…

1,60%

Орналастыру
және тамақтандыру
бойыншабойынша
…
2,40%
Орналастыру
және тамақтандыру
…

2,40%

Кәсіби, ғылыми
және техникалық
қызмет қызмет
2,80%
Кәсіби, ғылыми
және техникалық

2,80%

Өңдеу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі3,50%

3,50%

Жылжымайтын
мүлікпенмүлікпен
операциялар
Жылжымайтын
операциялар 4,40%

4,40%

Көлік және
қаттау
Көлік
және қаттау 4,60%

4,60%

ҚұрылысҚұрылыс 4,70%

4,70%

Ауыл, орман
балық
Ауыл,және
орман
жәнешаруашылығы
балық шаруашылығы 5,60%

5,60%

Басқа даБасқа
қызметтерді
көрсету көрсету
да қызметтерді

23,00% 23,00%

41,70% 41,70%

КөтермеКөтерме
және бөлшек
және сауда
бөлшек сауда

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Электр энергиясымен
жабдықтау
0,10%
Электр энергиясымен
жабдықтау

2.3.5-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Шымкент қаласындағы жұмыс істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %
Шымкент қаласындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 2018 жылы 781,9
млрд теңге көлемінде өнім шығарды. Шығарылған өнімнің салыстырмалы салмағының басым бөлігі шағын кәсіпорындарға тиесілі – 59,9% (468,5 млрд теңге), екінші орында 25,8%
(202,0 млрд тенге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар, 2.3.6-суретті қараңыз.
108,8

2,7
Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер

202,0

468,5
Шаруа (фермерлік)
қожалықтар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Шымкент қаласындағы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің өнім шығарылымы, млрд теңге
Экономикалық қызмет түрлері кескінінде шығарылған өнім көлемі бойынша көшбасышылық позицияны өңдеу өнеркәсібі
алып отыр, 2018 жыл қорытындысы бойынша аталған салада өнім шығарылымы 234,3
млрд теңгені құрады (30,0%). Шымкент
қаласында экомикалық маңыздылығы

бойынша қызмет түрі көтерме және бөлшек сауда саласы болып отыр, онда шығарылған өнім көлемі – 174,9 млрд теңгені
құрады (22,4). Үшніші орында – құрылыс
саласы, оның 2018 жылы шығарылған өнім
көлемі 156,1 млрд теңгені құраған (20,0%),
2.3.7-суретті қараңыз.
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Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі

1,0%
2,5%
2,1%
0,6%
1,2%

2,8% 1,3%
2,6%

1,7%

3,0% 1,6%

Өңдеу өнеркәсібі

0,7%

4,1%

Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау

30,0%

Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
22,4%

Көлік және қаттау
20,0%

1,2%
1,2%

Орна-ру ж/е тамақ-ру
бойынша қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.7-сурет. Шымкент қаласындағы жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері кескінінде шығарылған өнім көлемі
бойынша құрылымы, %
Шығарылған өнім көлемі бойынша салалардың өсу серпінін жан-жақты талдау мақсатында Оңтүстік Қазақстан облысындағы (2017 ж.) өнім шығарылым көлемін Түркістан облысы (2018 ж.) және Шымкент қаласында (2018 ж.) шығарылған өнім көлемімен салыстыруды
ұсынамыз.
2018 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың 10 саласы оң серпін көрсетті.
Өсудің анағұрлым жоғары қарқыны келесі қызмет түрлерінен байқалды:
• Қаржы және сақтандыру қызметі +96,1%;
• Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету + 29,9%;
• Көтерме және бөлшек сауда +25,6%.
Осы ретте экономиканың 8 саласы өсудің теріс серпінді көрсетті. Шығарылған өнім
көлемі бойынша анағұрлым теріс серпінді келесі салалар көрсетті:
• Жылжымайтын мүлікпен операциялар – 36,8%;
• Білім беру – 27,3%
• Сумен жабдықтау – 15,1%, 2.3.1-кестені қараңыз.
2.3.1-кесте. 2018 жылы Шымкент қаласының шығарылған өнім көлемі бойынша
экономика салаларының өсу серпіні
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Экономика
салалары

2017 жыл
ОҚО
шығарылған
млрд.
өнім
тг
көлемінен, %

2018 жыл
Түркістан облысы
шығарылған
млрд.
өнім
тг
көлемінен, %

2018 жыл
Шымкент қ.
шығарылған
млрд.
өнім
тг
көлемінен, %

Ауыл, орман
және балық
шаруашылығы

182,8

209,1

12,4

15,7

42,2

1,6

Өсу
қарқыны, %

21,2

23,3

2,0

18,4

3,7

5,6

0,7

3,0

272,1

23,4

80,4

16,2

234,3

30,0

15,7

13,9

1,2

3,0

0,6

9,8

1,2

7,9

12,6
219,4

1,1
19,0

1,4
60,9

0,3
12,3

9,3
156,1

1,2
20,0

15,1
1,1

189,5

16,3

59,4

12,0

174,9

22,4

25,6

56,2

4,8

7,3

1,5

31,9

4,1

30,2

11,8

1,0

2,4

0,5

9,6

1,2

1,7

5,8

0,5

1,2

0,3

4,5

0,6

1,7

10,3

0,9

4,0

0,8

16,2

2,1

96,1

41,3

3,6

6,3

1,3

19,8

2,5

36,8

20,9

1,8

2,6

0,5

20,4

2,6

10,0

23,9

2,1

3,7

0,7

22,3

2,8

8,8

28,2

2,4

22,7

4,6

13,2

1,7

27,3

12,7

1,1

6,2

1,3

10,3

1,3

29,9

9,0

0,8

0,2

0,0

7,8

1,0

11,1

25,9

2,2

5,8

1,2

23,7

3,0

13,9
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Тау-кен қазу
өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Электр
энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және
бөлшек сауда
Көлік және
қаттау
Орналастыру
және
тамақтандыру
бойынша қызмет
көрсету
Ақпарат және
байланыс
Қаржы және
сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын
мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми
және техникалық
қызмет
Әкімшіліктендіру
және қосалқы
қызмет көрсету
саласындағы
қызмет
Білім беру
Денсаулық сақтау
және әлемуеттік
қызмет көрсету
Өнер, ойынсауық және
демалыс
Басқа да
қызметтерді
көрсету
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2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталына инвестициялар
көлемі 130,0 млрд теңгені құрады, бұл
Шымкент қаласына тартылған барлық инвестициялардың жалпы көлемінің 22,3%ына тең көрсеткіш (582,1 млрд теңге).
Инвестициялардың басым көзі несие қаражат болып отыр – 396,3 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінің

68,1%-ы. Бюджет қаражатының мөлшері
52,8 млрд теңге немесе инвестициялардың
жалпы көлемінің 9,1%-ы.
Негізгі капиталға инвестициялардың
басым үлесі өңдеу өнеркәсібіне тиесілі –
76,0% (442,3 млрд теңге), жылжымайтын
мүлікпен операциялар – 8,7 % (50,4 млрд
теңге), көлік және қаттау – 7,2% (41,7 млрд
теңге), 2.3.8-суретті қараңыз.

Өңдеу өнеркəсібі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар

8,7

Көлік жəне қаттау

76,0

7,2

Білім беру

1,4

Мемлекетітк басқару жəне қорғаныс

1,1

Сумен жабдықау

1,0

Электр энергиясымен жабдықтау

0,9

Көтерме жəне бөлшек сауда

0,7

Өнер, ойын-сауық жəне демалыс

0,7

Құрылыс

0,7

Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызмет… 0,4
Ақпарат жəне байланыс

0,4

Орна-ру ж/е тамақтандыру бой-ша қызмет көрсету

0,2

Қаржы жəне сақтандыру қызметі

0,2

Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы

0,1

Тау-кен қазу өнеркəсібі

0,1

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет

0,1

Əкімшілік-ру ж/е қос-қы қы-т көр-у бо-ша қызмет

0,0

Басқа да қызмет түрлерін көрсету

0,0

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.3.8-сурет. Шымкент қаласы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы, %
Инвестициялар көлемінің ұлғаюы мұнай
өңдеу зауыты модернизациялау және қайта
жөндеумен түсіндіріледі.
Өңірде польшалық «Polpharma GROUP»,
оңтүстік кореялық «Lotte», ресейлік
«Фармасинтез», неміс «Heidelberg Cement
Group», түрік «Картал Хали» және басқа да
ірі команиялар белсенді жұмыс істеуде.
2018 жылы ек шетелдік инвесторға 38,8
млн АҚШ доллары сомасында қолдау көрсетілді. Атап айтқанда, Өңірлік үйлестіру
кеңесінің шешімімен дәрі-дірмек және
гигиеналық заттарды шығару бойынша
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өзбектің «Dentafill» кәсіпорнына «Тас-сау»
инвестициялық аймақ аумағынан бір гектар
жер телімі берілді.
Бұдан бөлек «Xian Yang Textiles Group»
қытай компаниясы «Оңтүстік» аранйы экономикалық аймағымен бірлесіп, жүннен
иірілген жіп өндірісі бойынша текстиль фабрикасын салу жобасын жүзеге асыру туралы меморандумға қол қойды (қордан жер
телімі анықталды).
Шетелдік инвесторларды тарту, қаланың
инвестициялық тартымдылығын арттыру
және мемлекеттік қолдау шараларымен

Қаржы министрлігі Шымкент қаласының сыртқы сауда айналымы 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда 531,3 млн АҚШ долларын құрады. Шымкент қаласының 2018
жыл қаңтар-желтоқсанда экспорты 296,0
млн АҚШ долларын құрады. Тауарлар импорты 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда 235,3
млн АҚШ долларын құрады, 2.3.2-кестені
қараңыз.

2.1.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Шымкент қаласының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны, мың АҚШ
доллары

Өңір
экспорты
көлеміндегі
үлес, %

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер

59 679,45

20,2

59 108,73

25,1

Минералды өнімдер

160 658,21

54,3

3 704,70

1,6

10 038,04

3,4

68 396,01

29,1

131,12

0,0

7,31

0,0

3 792,43

1,3

6 472,40

2,8

29 569,71

10,0

14 419,53

6,1

832,87

0,3

Тауар номенклатурасы

Химия және химия
өнімдері
Былғары шикізаты,
елтірі және олардан
дайындалған бұйымдар
Ағаш, орман
материалдары және
целлюлоза-қағаз
бұйымдары
Текстиль және текстиль
бұйымдары
Аяқ киім, бас киім
бұйымдары және
галантереялық тауарлар

603,51

0,2

6 145,28

2,6

Металл және металл
бұйымдары

29 559,85

10,0

8 391,94

3,6

Машиналар, жабдық,
көлік құралдары,
құрылғылар және
аппараттар

1 524,60

0,5

62 281,06

26,5

415,08

0,1

5 576,23

2,4

Құрылыс материалдары

Басқа да тауарлар
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таныстыру мақсатында Шымкент қаласында 2018 жыл 8 желтоқсанда Shymkent
Development 2018» алғашқы халықаралық
инвестицялық форум өтті. Оған 100-ден
астам өкіл, 20 ел және 300 қазақстандық делегат қатысты. Форумда жалпы сомасы 200
млн АҚШ долларына 11 меморнадум қабылданды. Форум щеңберінде Инвесторлар
кеңесінің алғашқы отырысы өтті.
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ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Өңірде кәсіпкерліктің дамуына «Шымкент қаласы Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді.

«Шымкент қаласының Кәсіпкерлік және
индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ
Шымкент қаласы, «Нұрсәт» ы/а, Н.Назарбаев д-лы, 10
Басқарма жетекшісінің міндетін атқарушы:
Бегулиев Нұркен Рахимұлы
E-mail: n.begaliev@shymkent.gov.kz

« БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ -2020» БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ МЕН
ҚОЛДАУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
2018 жылдың қорытындысы бойынша
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының шеңберінде 2,8 млрд теңге
көлемінде 236 жоба бойынша мемлекеттік
қолдау көрсетілді. Оның ішінде:
1) банк несиелері бойынша пайыздық
мөлшерлемені субсидиялау: 2 680,1 млн
теңгеге 201 жоба субсидияланды;
2) банк несиелері бойынша ішінара кепілдендіру – 89,8 млн теңгеге 24 жоба;

3) кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттарды беру – 33,0 млн теңгеге 11
жоба.
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған бағдарламасын тиімді
жүзеге асыру үшін қала әкімдігі және
«Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасымен бірге шаһарда «Атамекен-Шымкент»
микроқаржы ұйымы құрылды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚИННОВАЦИЯЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫМЕН
КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ КАРТАСЫ
Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық мемлекеттік бағдарламасымен кәсіпкерлікті қолдау картасы
шеңберінде 2018 жылы жалпы сомасы 9,7
млрд теңгеге тоғыз жоба жүзеге асырылды,
635 жұмыс орны ашылды.
Осы ретте Республикалық индустриялау
картасы шеңберінде «Петро Казахстан Ойл
Продактс» ЖШС-ны модернизациялу және
қайта құру аяқталды.
Олардың қатарындағы қала үшін анағұрлым ірі жобалар:
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«ПетроКазахстан Ойл Продактс» ЖШС
модернизациялау. Инвестициялар көлемі
580 млрд теңгені құрайды. Мұнай өнімдерін Еуро-4, Еуро-5 халықаралық экологиялық кластарға сәйкес өндіруді қаматамсыз
ететін ірі изомерацияны орналастыруды
іске қосу.
1. «Shymkent Temir» ЖШС – болат блюм
шығару бойынша болат құю өндірісі. Өнім
Өзбекстан және Орта Азия елдерінде экспортталады. Жоба құны – 5,9 млрд теңге,
440 жұмыс

Шымкент қаласының инвестициялық
ахуалы мен әлеуетін арттыру, шағын және
орта кәсіпкерлікті
жүргізуге қолайлы
жағдайды құру мақсатында қала аумағында екі индустриялық аймақ және «Оңтүстік»
арнайы экономикалық аймақ жұмыс істеп
тұр. Бұл жерде жеңіл өнеркәсібі, металлургия, химия өнеркәсібі, фармацевтика және құрылыс өнеркәсібінің өнімдері
шығарылады.
Қаладағы индустриялық аймақтарда 7
мыңнан астам жұмыс орнын құрумен жалпы сомасы 114,3 млрд теңгеге 117 жоба
жүзеге асырылуда.
Индустриялық
аймақтарда
жүзеге
асқан жобалардың саны 63 бірлікке жетті,
41,9 млрде теңге инвестиция тартылды, 4
мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылды.
2018 жылы 11,5 млрд теңгеге 9 жоба
іске асты, 820 жұмыс орны құрылды.
«Оңтүстік» индустриялық аймақта 5
мыңнан астам жаңа жұмыс орнын құруға
бағытталған 73,3 млрд теңгеге 89 жоба
жүзеге асырылуда. Оның ішінде 55 жоба
жүзеге асырылды, 4 мыңнан астам жұмыс
орны ашылды, 38,6 млрд теңгеге инвестициялар тартылды. Соның ішінде 2018 жылы
10,1 млрд теңгеге 6 жоба іске асты, 690 жұмыс орны құрылды.
«Тассай» индустриялық аймағында 1531
жұмыс орнын құрумен 41,0 млрд теңгеге 28 жоба жүзеге асырылуда. Оның ішінде 8 жоба жүзеге асты, 300 жұмыс орны
құрылды, 3,2 млрд теңгеге инвестициялар
тартылды.
Соның ішінде 2018 жылы 1,4 млрд теңгеге 3 жоба жүзеге асты, 130 жұмыс орны
құрылды.

Қазіргі таңда «Оңтүстік» арнайы экономикалық аймақ аумағында жүзеге асқан
жобалар:
• 1346 жұмыс орнын құрумен 28,4 млрд
теңгеге 12 жоба. Соның ішінде 2018 жылы
– 568 млн теңгеге екі жоба: «Tumar Тextile»
ЖШС – сүлгілер мен монша халаттарын тігу
фабрикасы (164 млн теңге) және «СП «Lux
Shoes» – аяқ киім тігу фабрикасы (404 млн
теңге).
2018 жыл ішінде әлеуетті серіктестер
және бизнес делегацияларымен 49 кездесу
өткізілді, соның ішінде 20 кездесу шетелдік
компаниялармен өтті.
Соның нәтижесінде 400 жаңа жұмыс
орнын құрумен жалпы сомасы 12,8 млрд
теңгеге жобаларды жүзеге асыру бойынша
6 инвестормен келісімдер жасалды.
«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймақ
инвестициялық аймақты ілгерілету бойынша жұмыс шеңберінде басқарушы компания үшін Орталық Азиядағы Дүниежүзілік
еркін экономикалық аймақтар ұйымының
өңірлік өкілдігінің мәртебесі үшін байқауда жеңіске жету – халықаралық деңгейдегі айтулы жетістік болды. Аталған мәртебе
әлемнің жетекші экономкиалық аймақтармен ынтымақтастықты жолға қойып, инвестицияларды тарту және арнайы экономикалық аймақтарды дамыту саласында озық
зерттеулерге қол жеткізуді қамтамасыз
етеді.
«Оңтүстік» арнайы экономикалық аймағы «FDi Global Free Zones 2018»
әлемдік рейтингіне еніп, үздік экономикалық аймақ ретінде танылды.
2019 жылдың басына құрылыстан басқа
өңірдегі барлық экономикалық салаларда
оң серіпн байқалуда, 2.3.3-кестені қараңыз.
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2.3.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Шымкент қаласының экономикалық салаларының
нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары

Өсу қарқыны, %

Құрылыс

-0,7

Көлік

2,4

Өнеркәсіп

17,5

Ауыл шаруашылығы

11,1

Байланыс

8,6

Сауда

3,0

Дереккөз: Шымкент қаласы Статистка департаменті

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Шымкент қаласы әкімдігінің ресми сайты https://shymkent.gov.kz/ru/page/98
2. ҚР ҰЭМ Статистика комитеті
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2.4

2018 ЖЫЛЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комиеттінің алдын ала деректеріне сәйкес Ақмола облысының жалпы
өңірлік өнімі 1,62 трлн теңге дейінгейінде
бағаланды. Бұл деңгей өңірдің ЖІӨ-дегі
2,7% үлесін қамтамасыз етті. Бұл көрсеткіш
2017 жылғы ЖІӨ-дегі үлестен (2,9%) болмашы төмен.

2018 жылдың қорытындысына сәйкес
Ақмола облысы ЖӨӨ-дегі шағын және орта
кәсіпкерліктің үлесі көрсеткіші бойынша
Қазақстан өңірлері арасында 2017 жылғы
деңгейді сақтап, 4 орын алды. Осы ретте
аталған көрсеткіштің 2017 жылмен салыстырғанда 1,3 пайыздық бөлімге өсу тенденциясы байқалуда, 2.4.1-суретті қараңыз.

ҚР

28,3

Нұр‐Сұлтан қ.

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облысы

15,5

Қызылорда облысы

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.4.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және
орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Ақмола облысының орны,%.
Қазақстан жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесінің көрсеткіші бойынша Ақмола облысы 2,7% көрсеткішпен 15-орынды алып отыр, 2.4.2-суретті қараңыз.
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20,6

Атырау облысы

13,2

Нұр-Сұлтан қаласы

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

ШҚО

5,8

БҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы

4,2

Қостанай облысы

3,4

Шымкент қаласы

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы

2,7

Жамбыл облысы
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Алматы қаласы

2,4

СҚО

1,9

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, www.stat.gov.kz.

2.4.2-сурет. 2018 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерлік
үлесі бойынша Ақмола облысының өңірлер рейтингіндегі орны,%
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Ақмола обласында жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерліктің саны 44,1 мың бірлікті немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда (2017 жылы – 41,7 мың бірлік) 105,7%-ды құрады. Шағын және орта кәсіпкерлік
құрылымында жеке кәсіпкерлер анағұрлым басым үлесті алып отыр – 72,9% (32,2 мың бірлік), кейін заңды тұлғалар – 16,3% (7,2 мың бірлік) шаруа (фермерлік) қожалықтар үлесіне
10,8% (4,7 мың бірлік) тиесілі, 2.4.3-суретті қараңыз.
16,0%

10,8%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

0,3%
16,0%

10,8%

0,3%

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар

2.4.3-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарға
облысында жұмыс істейтін
шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің құрылымы, %

Орта кәсіпкерліктегі заңды
Ақмола
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шағын кәсіпкерліктегі
заңды
тұлғалар

Шаруазаңды
(фермерлік) қожалықтар
Орта кәсіпкерліктегі
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
72,9%

72,9%

Шаруа (фермерлік) қожалықтар
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Ақмола облысында жұмыспен қамту
және әлеуметтік қорғау саласындағы ең
басты мәселе жұмыссыздықты қысқарту
және нәтижелі жұмыспен қамтуға жағдай
жасау арқылы еңбек нарығын тұрақтандыру. Облыста экономиканың барлық салаларында 17 727 жаңа жұмыс орны құрылды,
соның ішінде 8 035-сі – тұрақты. Құрылған
жаңа жұмыс орындарының басым үлесі
ауыл шаруашылығына – 14,7% (1 868 орын)
және көтерме және бөлшек сауда саласына
– 12% (1 529 орын) тиесілі. 2017 жылмен
салыстырғанда жұмыссыздарды жұмыспен
қамту орталықтары арқылы еңбекке тұрғызу 3,6%-ға артып, 2018 жылы өтінім жасағандар санының 95,9%-ын құрады (19
469 адам жұмысқа тұрды).
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы
шеңберінде 27 657 адам қолдау шараларымен қамтылды. Кәсіптік-техникалық
білім беру базасында оқумен облыстағы 18
колледжде 1 190 жас қамтылды.

Сұранысқа ие жұмысшы мамандықтар
бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқуға
1 713 адам жіберілді. Оқу орындарының
733 түлегі жастар практикасынан бастапқы тәжірибе жинақтап, қосымша құрылған
әлеуметтік жұмыс орындарда 809 адам
жұмыс істеді, қоғамдық жұмыстарға 2 817
адам қатысты. Аталған іс-шаралады жүзеге
асырудағы қолданылған шаралар жалпы
жұмыссыздықтың деңгейін 4,8%-да қамтамасыз етті. /1/.
Облыстағы жалпы жұмыспен қамтылу
көлеміндегі шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 32,2%-ды құрайды, бұл 121,9
мың адамға тең. Шағын және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 67,0 мың адамды жұмыспен қамтыды, бұл Ақмола облысы бойынша жұмыспен қамтылу көлемінің
50,8%-на тең көрсеткіш (шағын кәсіпкерлік
– 36,7% және орта кәсіпкерлік – 14,1%).
Жеке кәсіпкерлер 43,3%-ды немесе 51,2
мың адамды жұмыспен қамтыды. Шаруа
(фермерлік) қожалықтар – 5,9% немесе 7,8
мың адамды жұмыспен қамтыды, 2.4.4-суретті қараңыз.

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.4.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Ақмола облысының шағын және
орта кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық
формалар бойынша бөлу, мың адам, %
Ақмола облысындағы жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің
басым бөлігі – 17 943 бірлік немесе ШОК субъектілерінің жалпы көлемінің 40,7%-ы көтерме және бөлшек саудада еңбек етеді. Екінші орындағы экономикалық қымет түрі – ауыл,
орман және балық шаруашылығы. Аталған секторда 7 431 бірлік немесе субъектілердің
жалпы көлемінің 16,8%-ы жұмыс істейді. Басқа да қыметтерді ұсыну Ақмола облысы субъектілердің экономикалық қызмет түрі бойынша үшінші орында – бірлік немесе жалпы
көлемнен 11,5%-ды құрайды, 2.4.5-суретті қараңыз.
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0,10%

Сумен жабдықтау

0,30%

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,40%

Тау‐кен қазу өнеркәсібі

0,40%

Денсаулық сақтау

0,60%

Ақпарат және байланыс

0,60%

Өнер, ойын‐сауық және демалыс

0,70%

Білім беру

0,90%

Әкімшілік‐ру ж/е қос‐қы қыз‐т көр‐ту сала‐ғы…

1,70%

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

1,80%

Орналастыру және тамақ‐ру бойынша қызмет…
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
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Электр энергиясымен жабдықтау

2,80%
3,60%
4,50%
5,60%
6,90%

Басқа да қызметтерді көрсету

11,50%

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

16,80%

Көтерме және бөлшек сауда

40,70%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті2.4.5-сурет.

2018 жылдың қорытындысы бойынша Ақмола облысының жұмыс істеп тұрған шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы, %
Ақмола облысындағы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері 2018 жылы 736,4
млрд теңге көлемінде өнім шығарды, бұл
2017 жылмен салыстырғанда 12,7%-ға артық көрсеткіш (2017 жылы – 653,4 млрд
теңге). Шығарылған өнімнің айтарлықтай

салыстырмалы салмағы шағын кәсіпорындарға 60,7% (446,7 млрд теңге) тиесілі,
екінші орында 23,0% (169,4 млрд теңге)
көрсеткішпен орта кәсіпорныдар, 2.4.6-суретті қараңыз.

48,7
71,5
Шағын кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кəсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кəсіпкерлер
169,4

446,7

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.4.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Ақмола облысындағы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерімен өндіріген өнім, млрд теңге
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Осы ретте ШОК субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша озық
үштігі жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымына
қарағанда сәл өзгерек. Ауыл, орман және
балық шаруашылығы көш бастап тұр, 2018
жыл қортындысы бойынша аталған саладағы өнім шығарылымы 210,8 млрд теңгені
(28,7%) құрады. Ақмола облысында ШОК

субъектілерінің маңызды экономикалық
қызмет түрі бойынаш екінші орында көтерме және бөлшек сауда, ондағы шығарылған
өнім көлемі 173,2 млрд теңгені құрайды (23,5%). Үшінші орында өңдеу өнеркәсібіорнықты, 2018 жылы ондағы өнім
шағрылымы 138,8 млрд теңгені (18,9%)
құрады, 2.4.7-суретті қараңыз.

0,6%

1,0%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркəсібі

2,0%
0,2%

0,4%

1,3%

0,5%

0,3%

Өңдеу өнеркәсібі

0,9%

0,8%

Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау

5,2%
28,7%

Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда

23,5%

Көлік және қаттау
Орнала‐ру ж/е тамақ‐ыру
бойынша қызмет кө‐ту
Ақпарат және байланыс

18,9%

10,8%

1,6%

0,7% 2,9%

Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Әкімші‐ру ж/е қосалқы қыp‐т
көр‐у сала‐ғы қызмет
Образование
Білім беру

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.4.7-сурет. 2018 жылы Ақмола облысының шығарылған өнім көлемі бойынша
экономикалық қызмет кескінінде шағын және орта кәсіпкерлік құрылымы
2018 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың 9 саласы оң серпін көрсетті, соның
ішінде өнім шығару бойынша көш бастап тұрған экономикалық қызметтер:
• Ауыл, орман және балық шаруашылығы + 8,7%;
• Көтерме және бөлшек сауда + 44,1%;
• Өңдеу өнеркәсібі +18,0%.
Өсудің болмашы қарқыны келесі қызметтерде байқалуда:
• Электр энергиясымен жабдықтау +141,6%;
• Басқа да қызмет түрлерін көрсету + 55,0%;
• Көтерме және бөлшек сауда +44,1%.
Осы ретте Ақмола облысының 9 саласы өсудің теріс серпінін байқатты:
• Өнер, ойын-сауық және демалыс – 51,2%;
• Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету – 44,0%;
• Ақпарат және байланыс – 23,8%;
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2.4.1-кесте. 2018 жылы Ақмола облысының шығарылған өнім көлемі бойынша экономика
салаларының өсу серпіні
Экономика салалары

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету саласындағы
қызмет
Білім беру
Денсаулық және әлеуметтік қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа да қызметтерді көрсету

2017 жыл

2018 жыл

млрд
тг

млрд.
тг

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

Өсу
Шығарылым қарқыны,
%
ның жалпы
көлемінен%

193,8 29,7

210,8 28,7

8,7

12,1
117,6
8,9

1,9
18,0
1,4

11,6 1,6
138,8 18,9
21,5 2,9

4,1
18,0
141,6

6,0
94,5
120,2
34,5
10,0

0,9
14,5
18,4
5,3
1,5

4,9
79,8
173,2
38,2
5,6

0,7
10,8
23,5
5,2
0,8

18,3
15,5
44,1
10,7
44,0

2,1
2,5

0,3
0,4

1,6
2,9

0,2
0,4

23,8
16,0

16,8

2,6

14,4

2,0

14,3

7,5

1,1

7,4

1,0

1,3

11,7

1,8

9,6

1,3

17,9

3,2
3,9

0,5
0,6

3,4
4,3

0,5
0,6

6,3
10,3

4,1
4,0

0,6
0,6

2,0
6,2

0,3
0,9

51,2
55,0

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

• Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет – 17,9%;
• Құрылыс – 15,5%;
• Жылжымайтын мүлікпен операциялар – 14,3%;
• Тау-кен қазу өнеркәсібі – 4,1%;
• Кәсибі, ғылыми және техникалық қызмет – 1,3%, 2.4.1-кестені қараңыз.

Ақмола облысындағы шағын және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі үлесі 2017 жылдағы
26,3%-дан 2018 жылда 27,6%-ға артты, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерліктің ақшалай мәнде жалпы қосылған құнының оң серпіні байқалуда. Жалпы қосылған құнының
өсуін шағын кәсіпкерлік субъектілері және орта кәсіпкерлік субъектілері қамтамасыз етті,
2.4.8-суретті қараңыз.
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500
450
400

102,3

350
84,3

300
60,4

250
200

86,4
344

150

123,2

100
50
0

95,7

96,5

53,1

62,4

38,8

44

44,1

2008

2009

2010

104,2

108,1

226,4

267,1

273,6

2016

2017

156,2
65

56,8

2011

2012

ШОК МСП,
ЖҚҚ, млрд
ВДС
млрд.теңге
тг

78,2
2013

2014

ШК
теңге
ВДСЖҚҚ,
МП,млрд
млрд.
тг

2015

2018

ОК
ВДСЖҚҚ,
СП, млрд
млрд.теңге
тг

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.4.8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Ақмола облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталына салынған инвестициялар көлемі 222,8 млрд теңгені құрады,
бұл Ақмола облысына тартылған инвестициялардың жалпы көлемінің 82,6%-ы
(269,8 млрд теңге). Инвестициялардың
басым көзі шаруашылық құрушы субъектілерінің өз қаражатынан құралады – 133,7
млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінің 49,5%-ы. Бюджеттік қаражаттың мөлшері 59,1 млрд теңге немесе жалпы
көлемнің 21,9%-ы.
2017 жылы 95,4 млрд теңге сомасында
7 жоба іске қосылды, 1119 жұмыс орны
ашылды, соның ішінде айтарлықтай ірі
жобалар:
- «ПО «Кокше-Цемент» ЖШС цемент зауытын салу (Біржан сал ауданы, құны – 63,1
млрд теңге, қуаты – 2 млн тонна, 650 жұмыс
орны);
- «Казахалтын Technology» ЖШС Ақсу
кен орнында алтын іздеу фабрикасының
құрылысы (Степногорск қаласы, құны – 11,8
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млрд етңге, қуаты – 1100 келіге дейін Доре
құймасы, 103 жұмыс орны).
2018 жылы 52,3 млрд теңгеге 4 жоба
іске қосылды, 1146 жұмыс орны құрылды,
оның ішінде ең ірілері:
- «Макинская құс фабрикасы» ЖШС
жылына тірі салмақта 60 мың тонна бройлер балапандарын өсіру құс фабрикасын
салу (Бұланды ауданы, құны – 45,6 млрд
теңге, қуаты – 60 мың тонна, 910 жұмыс
орны);
- «Astana Ceramic» ЖШС қыш тастары мен блоктарын өндіру бойынша жаңа
тізбекті модернизациялау және кеңейту
(Целиноград ауданы, құны – 3,8 млрд теңге,
қуаты – 30 млн дана, 60 жұмыс орны). /2/.
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың басым бөлігі жылжымайтын
мүлікпен операцияларға тиесілі – 20,2%
(54,5 млрд теңге), өңдеу өнеркәсібі – 16,5%
(44,6 млрд теңге), электр энергиясымен
жабдықтау – 13,1% (35,4 млрд теңге),
2.4.9-суретті қараңыз.

8,60%

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету

Электр энергиясымен жабдықтау
Өңдеу өнеркәсібі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар

11,60%
12,70%
12,70%
13,10%
16,50%
20,20%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.4.9-сурет. Ақмола облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы, %
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректеріне сәйкес 2018
жыл қаңтар-желтоқсанда Ақмола облысының
сыртқы сауда айналымы 471,8 млн АҚШ
долларын құрап, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 7,6%-ға төмендеді
(2017 жылы – 510,7 млн АҚШ доллары).
Ақмола облысында 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда тауарлар экспорты 276,0 млн АҚШ

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Құрылыс
0,10%
Әкімшіл‐іру ж/е қосалқы қы‐т көрсету бойынша… 0,10%
Мемлекеттік басқару және қорғаныс
0,40%
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
0,70%
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
0,80%
Ақпарат және байланыс
0,80%
Көтерме және бөлшек сауда
1,00%
Денсаулық сақтау
1,80%
Білім беру
2,50%
Өнер, ойын‐сауық және демалыс
2,70%
Сумен жабдықтау
4,60%
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
3,60%
Көлік және қаттау
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

долларын құрады, бұл 2017 жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 15%-ға жоғары
көрсеткіш (2017 жылы – 240,0 млн АҚШ доллары). 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда тауар
импорты 195,8 млн АҚШ долларын құрады,
бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27,7%-ға төмен көрсеткіш (2017
жылы – 270,7 млн АҚШ доллары), 2.4.2-кестені қараңыз. /3/

2.4.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Ақмола облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы

Тауар номенклатурасы

ЭКСПОРТ
Өңір экс
Құны,
порты көле
мың АҚШ
міндегі үлес,
доллары
%

Мал және өсімдіктен өндірілген
267 797,01
өнімдер
Минералды өнімдері
2 450,65
Химия және химиямен байла
1 822,96
нысты салалар өнімдері
Былғары шикізаты, елтірі
және олардан дайындалған
бұйымдар
Ағаш, орман материалдары жә
6,71
не целлюлоза-қағаз бұйымдары
Текстиль және текстиль
бұйымдары

ИМПОРТ
Өңір
Құны,
импорты
мың АҚШ
көлеміндегі
доллары
үлес, %

97,0%

15 272,23

7,8%

0,9%

5 579,89

2.9%

0,7%

53 848,13

27.5%

33,96

0.0%

125,43

0,1%

3 817,35

1,9%

0,0%
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Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металл және металл
бұйымдары
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

439,91

0,2%

162,71

0,1%

697,97

0,4%

1 342,86

0,5%

7 038,58

3,6%

2 401,76

0,9%

107
663,62

55,0

56,16

0,0%

1 259,34

0,6%

Қазіргі таңда өңірде 80 экспорттаушы
компания жұмыс істейді: «Көкшетау минералды сулары» АҚ, «Астана-Агропродукт»
ЖШС, «Milk Project»ЖШС, «Тыныс» ЖШС,
«Асыл-Арман» ЖШС, «ЕПК-Степногорск»
АҚ, «Колутон» ЖШС, «Урожай» ЖШС және
басқа компаниялар.
Сыртқы экономикалық қызмет 90-нан
астам елмен жүзеге асырылады, олардың
қатарында Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан,
Ауғанстан, Түрікменстан, Қытай бар.
Ақмола
облысының
кәсіпорындары

шығаратын негізгі өнімдер: бидай және ауыл
шаруашылығы дақылдарының тұқымдары,
ұн, сүт өнімдері, ет өнімдері, мойынтірек, полиэтилен қаптар, алкогольсіз сусындар.
Сыртқы экономикалық қызметті дамыту
бойынша жұмыс шеңберінде әкімдік тоқсан сайын отандық тауар өндірушілердің
жаңартылған тізілім-балансы шет елдердің
елшіліктеріне жіберіледі, кәсіпкерлердің халықаралық, өңіраралық көрме-жәрмеңкелерге, бизнес-форумдарға, дөңгелек үстелдерге қатысулары қамтамасыз етіледі. /4/.

2018 ЖЫЛЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДАҒЫ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Өңірде кәсіпкерліктің дамуына «Ақмола облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және өнеркәсіп
басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді.
«Ақмола облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы» ММ
Көкшетау қаласы, Абай көшесі, 96
Басқарма жетекшісі: Телефон: +7(7162)24-00-00
Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бөлімі
Бөлім жетекшісі: Телефон: +7(7162)72-21-78, 24-00-15
Электрондық пошта: depprom@akmo.kz Ресми сайт: http://upp.akmo.gov.kz/
Ақмола облысында ШОК субъектілеріне сервистік қолдау көрсетуге «Атамекен» ҰКП
өңірлік кәсіпкерлер палатасы жауапты. Палатаның мекенжайы: Көкшетау қаласы, Абай көшесі 96, тел. +7 (7162) 72- 25- 48, kokshetau@atameken.kz.

« БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ -2020» БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ
ДАМЫТУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бағдарлама аясында 2018 жылы 3,4
млрд теңге бөлініп, 353 жоба қаржыланды.
Бағдарлама қатысушылары 479,4 млн теңге
көлемінде салық төленіп, 797 жұмыс орны
құрылды.
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Бағдарлама шеңберінде шағын бизнесті
дамытуға арналған маңызды құралдардың
бірі – жас және бастауыш кәсіпкерлерге жеке
кәсіпті ашуға үш миллионға дейін қайтарымсыз негізде қаражат алуға мүмкіндік беретін

және «Acros» комбайндардың жаңа моделін
игеру арқылы бидай оратын комбайндарды
құрастыру көлемін 4 есеге арттырмақ (350
бірлік).
«ЕПК-Степногорск» АҚ ресейлік теміржол
тапсырыстары көлемінің артуын есепке ала
отырып, мойынтіректердің шығарылымын
15%-ға арттыруды жоспарлап отыр.
Сондай-ақ, 2019 жылы Бурабай ауданында ЖШС базасында алтын іздеу бойынша
жаңа фабрика құрылысы басталады.
«RG Gold» қуаты 5 млн тоннаға дейін кен
өндіру, жылына 6 тоннаға дейін алтын шығару.
Бұл артықшылық аталған асыл металды өндіру бойынша республикада жетекші позицияларды еншілеуге мүмкіндік береді (Бүгінде
облысы ҚР бойынша жалпы көлемнің 31%ын өндіреді).
Құрылыс индустриясында тұрғын үй
құрылысының белсенділігі артуы себепті
«Кокше-Цемент» ЖШС, «Регион-Строй» ЖШС,
«ENKI» және «Astana Ceramic» кірпіш зауыттарының өнімдеріне үлкен сұраныс болатыны болжануда.
2019 жылы перспективалық жоба –
Көкшетау қаласында жылына 100 мың куб
метр қуаттылықпен «Намыс» ЖШС темірбетон өнімдерін шығаратын желіні іске қосу.
«Макинская құс фабрикасы» ЖШС жобасының 2-ші кегені жүзеге асыру жалғасып
жатыр, құрылыс 2020 жылы аяқталады деп
күтілуде. Кәсіпорын ішкі нарықтың 15%-ға
дейін қамтамасыз етпек. 50%-дан 30%-ға
дейін. (2017 жылы ҚР-да 349 мың тонна құс
еті тұтынылды; өндіріс –176 мың тонна, импорт – 173 мың тонна).
Қазіргі таңда фабрикадағы еңбек өнімділігі адам басына 25 мың АҚШ долларын құрайды, бұл сала бойынша деңгейден жоғары
көрсеткіш. Ал екінші кезекті іске қосудан кейін бұл көрсеткіш тағы 1,5 есе артады.
Бұдан бөлек келешекте фабрикада қуаттылықты 100 мың тоннаға дейін жеткізумен
3 кезекті жүзеге асыру (2020-2024 жж.), құс
етін терең өңдеу зауытын салу және жартылай дайын өнімдерді шығару (2020-2023жж.)
және май өңдеу кешенін салу көзделген
(2020-2023жж.).
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гранттық қаржыландыру. Жалпы сомасы 40
млн теңгеге 18 кәсіпкерге гранттар бөлінді.
Екінші деңгейлі банктер шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілеріне жалпы сомасы 67,8 млрд теңге көлемінде несие бөлді,
бұл берілген несиелердің 30,4%-ын құрайды. Несиелердің басым бөлігі ауыл шаруашылығы саласына берілді – 51,5%, сауда
саласына – 22,2%.
Қаржылай емес қолдау шараларымен 2145
кәсіпкер қамтылды, 18 кәсіпкерлікті қолдау орталығы арқылы 15 849 кеңес берілді.
Түрлі бағыттар шеңберінде («БизнесКеңесші», «Бизнес-Өсу», «Іскерлік байланыс», «Назарбаев Университеті» БАҰ жанындағы ШОБ топ-менеджменті) 946 адам оқуға
қатысты.
Сауда-саттықтың аукционды формасы
арқылы жалпы ауданы 102 гектар 276 жер
телімі коммерциялық мақсатта 408 млн теңгеге сатылды. Халықты бос жер телімдерімен
қамтамасыз ету мақсатында аудан, облыс қалаларының жергілкті атқарушы органдары
коммерциялық және ауыл шаруашылығына
бос жер телімдерін көрсетумен облыс қалаларында «Қолжетімді жер» интернет карталары әзірленіп, ақпаратттық порталдарға
жарияланды.
Кәсіпкерлікті ынталандыру мақсатында
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жапапй кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналаған бағдарламасы шеіберінде микронесиелеудің құралдары кеңейтілді.
Аталған бағыт бойынша 3,7 млрд теңге бөлінді, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 1,4 есе
көп көрсеткіш. Бөлінген микроқаржы саны
екі есеге 923 бірлікке дейін артты. /5/...
Өңірде 019 жылы қолға алынған кәсіпкерлікті дамыту бойынша келешекті жобалар
2019 жылы машина жасау, металлургия,
құрылыс индустриясы – өнеркәсіптік өсудің
драйверлері болып белгіленді.
Көкшетау қаласында «John Deer» маркадағы ауыл шаруашылығы техникасын жөндеу
және қызмет көрсету бойынша орталықтың
(ТОО «Eurasia Group Kazakhstan») құрылыс
аяқтау жоспарланған.
«Вектор» ЖШС өндірстік қуатты кеңейту
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2019 жылы Жақсы ауданында («Урожай»
ЖШС) жарма өндіру цехы, ұн өндіру бойынша
кәсіпорын іске қосылады, сүт өңдеу бойынша
жұмыс істеп тұрған 3 кәіпорынға модернизация жасау («Гормолзавод», «Есильский маслодельный комбинат», «Харсиев» ЖК) және

заманауи ет өңдейтін зауытты салу («Blic
terminal» ЖШС) жоспарланған.
2019 жылдың басына дейін өңірде
құрылыстан басқа экономиканың барлық салаларында оң серпін байқалды, 2.3.3-кестені
қараңыз.

2.3.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Ақмола облысы экономикалық салаларының нақты
көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары

Өсу қарқыны, %

Құрылыс

-23,6

Көлік

0,1

Өнеркәсіп

5,2

Ауыл шаруашылығы

13,5

Байланыс

1,5

Сауда

1,5

Дереккөз: Ақмола облысы Статистика департаменті

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Ақмола облысының ресми интернет-ресурсы – Ақмола облысының әкімі Мәлік
Мырзалиннің «Ақмола облысының 2018 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму
қорытындылары және 2019 жылға арналған негізгі міндеттер туралы» есебі. http://
aqmola.gov.kz/news/read/Otchet_akima_Akmolinskoj_oblasti_Malika_Murzalina_Ob_itogah_
socialnoekonomicheskogo_razvitiya_Akmolinskoj_oblasti_za_2018_god_i_osnovnyh_
zadachah_na_2019_god.html?lang=kz
2. «Ақмола облысы Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқарамасының» мемлекеттік мекемсінің
ресми сайты – Индустрияландыру картасының (Кәсіпкерлікті қолдау картасының)
инвестициялық жобалары бойынша анықтама http://upp.akmo.gov.kz/page/read/Spravka_
po_investicionnym_proektam_Karty_industrializacii_Karty_podderzhki_predprinimatelstva.
html?lang=kz
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми
интернет-ресурсы – Сыртқы сауда көрсеткіштері http://kgd.gov.kz/ru/exp_trade_files/
4. «Ақмола облысы Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқарамасының» мемлекеттік мекемсінің
ресми сайты – Ақмола облысының экспорты артты http://upp.akmo.gov.kz/news/read/
Uvelichilsya_eksport_Akmolinskoj_oblasti.html?lang=kz
5. «Ақмола облысы Кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқарамасының» мемлекеттік мекемсінің
ресми сайты – Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалиннің «Ақмола облысының 2018
жылғы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары және 2019 жылға арналған негізгі
міндеттер туралы» есебі http://aqmola.gov.kz/news/read/Otchet_akima_Akmolinskoj_oblasti_
Malika_Murzalina_Ob_itogah_socialnoekonomicheskogo_razvitiya_Akmolinskoj_oblasti_
za_2018_god_i_osnovnyh_zadachah_na_2019_god.html?lang=kz
6. ҚР ҰЭМ Статистика комитеті және Ақмола облысы Статистика департаментінің деректері
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2.5

2018 ЖЫЛЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ СЕРПІНІ
МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің деректеріне сәйкес 2018 жылы Ақтөбе облысының жалпы
өңірлік өнімі 2 667,0 млрд теңгені құрады.
Есептік жылы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі бойынша

өңір 19,7% көрсеткішпен республикада 10орын алды. Аталған көрсеткіштің 2017 жылмен салыстырғанда 1,4 пайыздық бөлімге
өсу тенденцияда байқалуда, 2.5.1-суретті
қараңыз.

ҚР

28,3

Нұр‐сұлтан қ.

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облысы

15,5

Қызылорда облысы

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.5.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және
орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Ақтөбе облысының орны,%.
Қазақстан жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерлік үлесі көрсеткіші бойынша
Ақтөбе облысы 4,5% көрсеткішпен 8-орынды алып отыр, 2.5.2-суретті қараңыз.
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20,6

Атырау облысы

13,2

Нұр‐Сұлтан қ.

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

ШҚО

5,8

БҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы
Қостанай облысы

3,4

Шымкент қ.

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы

2,7

Жамбыл облысы
СҚО

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

4,2

2.5.2-сурет. 2018 жылы
Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде
шағын және орта кәсіпкерлік
үлесі бойынша Ақтөбе облысының
өңірлер рейтингіндегі орны,%

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы қ.

2,4
1,9

2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Ақтөбе
облысында жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінңң
саны 54,4 мың бірлікті немесе 2017
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 108,4%-ды құрады. Шағын және орта
10,6%

18,1%
0,2%

кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер үлкен үлесті алып жатыр – 71,1% (68,7
мың бірлік), кейін заңды тұлғалар – 18,3 %
(10,0 мың бірлік), шаруа (фермерлік) қожалықтарға 10,6% (5,8 мың бірлік) тиесілі,
2.5.3-суретті қараңыз.
Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер

71,1%

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.5.3-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Ақтөбе облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
2018 жылы 20,3 мың жұмыс орны
құрылды, оның ішінде тұрақты жұмыс
орындары – 13,6 мың орын 6,7 мың орын –
уақытша. 42,2 мың адам немесе жұмыспен
қамту орталықтарына өтінім бергендердің
91,3%-ы жұмыспен қамтылды (30,5% өсу).
Нарықта сұранысқа ие мамандықтар
бойынша кәсіптік және техникалық

дайындыққа 1 085 адам, қысқа мерзімді
кәсіптік білім алуға – 2676 адам жіберілді.
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша
кәсіпкерлік негіздеріне 2 231 адам оқыды. Халықты жұмыспен қамту бойынша
белсенді шаралардың нәтижесінде ІІІ тоқсан қорытындысы бойынша жұмыссыздық
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деңгейі 4,7%-ды, жастар арасындағы жұмыссыздық – 3%-ды құрады. /1/.
Облыстағы жалпы жұмыспен қамтуда шағын және орта кәсіпкерліктің
үлесі 33,3%-ды құрайды, бұл 138,9 мың
адамға тең көрсеткіш. Шағын және орта

кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 68,2 мыңды жұмыспен қамтыған, бұл облыстағы
жалпы жұмыспен қамтылудың 44,4%-ын
құрайды. Шаруа (фермерлік) қожалықтар –
9,0 мың адамды немесе 6,5%-ды жұмыспен
қамтыды, 2.5.4-суретті қараңыз.

6,5%
38,5%

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

44,4%
10,6%
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2.5.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Ақтөбе облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу,
мың адам, %
Ақтөбе облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің басым бөлігі – 19 808 бірлік немесе Ақтөбе облысы бойынша жұмыс істеп
жатқан субъектілердің 36,45%-ы көтерме және бөлшек саудамен айналысады.
Маңызы бар екінші экономикалық қызмет
Электр энергиясымен жабдықтау

0,00%

Сумен жабдықтау

0,30%

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,30%

Тау-кен қазу өнеркәсібі

0,30%

Өнер, ойын-сауық және демалыс

0,40%

Денсаулық сақтау

0,60%

Ақпарат және байланыс

0,80%

Білім беру

1,20%
2,10%

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

2,50%

Өңдеу өнеркәсібі

2,80%

Құрылыс
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Көтерме және бөлшек сауда
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Орналастыру және тамақтандыру бойынша…

Әкімшілік-ру ж/е қосалқы қызмет көр-ту…

түрі басқа да қызметтерді көрсету саласы
– 9 331 бірлік немесе субъектілердің жалпы санының 17,2%-ы. Көшбасшылардың
үштігін ауыо, орман және балық шаруашылығы 6991 бірлікпен немесе жалпы
саннан 12,8%-бен аяқтап тұр, 2.5.5-суретті
қараңыз.

2.5.5-сурет. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша
Ақтөбе облысындағы жұмыс
істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің
экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %

3,60%
5,00%
6,30%
7,40%
12,80%
17,20%
36,40%

73,6

жоғары салыстырмалы салмағы шағын
кәсіпорындарға тиесілі – 66,1% (579,8
млрд теңге), екінші орында 18,7% (164,3
млрд теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар орналасқан, 2.5.6-суретті қараңыз.

58,9
Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер

164,3

Шаруа (фермерлік) қожалықтар

579,8
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Ақтөбе облысының шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері 2018 жылы 876,5
млрд теңге сомасында өнім шығарды, бұл
2017 жылмен салыстырғанда 15,7%-ға
жоғары көрсеткіш (2017 жылы – 757,4 млрд
теңге). Шығарылған өнімнің анағұрлым

Сельское,және
лесное и рыбное
2.5.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Ақтөбе облысында шағын
орта
хозяйство
кәсіпкерлік субъектілерінің өнім шығарылымы, млрд теңге
Горнодобывающая
1,1%

0,9%
Шығарылған өнім көлемі бойынша
көш
3,0%
0,3%
2,7%
басында көтерме және бөлшек
0,4% сауда тұр,
6,6%
2018 жылы осы саладағы шығарылған
өнім
1,6%
көлемі 258,1 млрд теңгені немесе жал4,7%
пы шығарлыған өнім көлемінің 29,5%-ын
құрады. Шығарылған өнім көлемі бойынша
29,5%
екінші экономикалық қызмет түрі құрылыс
саласы болжы, ондағы шығарылған өнім

0,3%

Сельское,
лесное
и рыбное
Ауыл, орман
және
балық
хозяйство
шаруашылығы

0,3%
0,4%
1,6%

3,0%

1,1%
0,9%
2,7%
6,6%

Горнодобывающая
Тау-кен қазі өнеркәсібі
промышленность

0,3%

Өңдеу өнеркәсібі

1,7%
10,4%

Көлік және қаттау

Орналастыру және
тамақтандыру бойынша қызмет
көрсету
Ақпарат және байланыс

Электр энергиясымен
жабдықтау

6,5%
9,1%

4,7%

промышленность

көлемі 162,7 млрд теңгені
немесе жалӨңдеу өнеркәсібі
пы шығарылған
өнім
көлемінің
18,6%-ын
10,4%
Электр энергиясымен
6,5%
құрады. Үшінші орындажабдықтау
90,9 млрд теңгемен
немесе Ақтөбе9,1%облысындағы
Сумен жабдықтауШОК субъ1,1%
ектілері жалпы шығарған
өнім көлемінің
Құрылыс
10,4%-ы көрсеткішпен ауыл, орман және
18,6%
1,5%
балық шаруашылығы орнықты,
2.5.7-суретКөтерме және бөлшек
сауда
ті қараңыз.

1,7%

1,1%

Сумен жабдықтау
Құрылыс

29,5%

18,6%

1,5%

Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика
комитеті
тамақтандыру
бойынша қызмет
көрсету

Ақпарат және байланыс
2.5.7-сурет. Экономикалық қызмет түрлері кескінінде
шығарылған өнім көлемі бойынша
Ақтөбе облысының шағын және орта кәсіпкерліктің құрылымы

2018 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың 11 саласы оң серпін көрсетті.
Экономиканың келесі салаларында айтарлықтай өсу байқалған, олардың қатарында өнім
шығарылымы бойынша басымыдыққа ие экономикалық қызмет түрлері бар:
• Сумен жабдықтау + 111,5%;
• Көтерме және бөлшек сауда + 92,9%;
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• Электр энергиясымен жабдықтау +25,0%;
• Ауыл, орман және балық шаруашылығы +18,0%;
• Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету+17,1%
Осы ретте 2018 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың 7 саласы өсу бойынша
теріс серпін көрсетті:
• Өнер, ойын-сауық және демалыс – 46,9%;
• Тау-кен қазу өнеркәсібі – 26,7%;
• Басқа да қызмет түрлерін көрсету – 26,4%.

2.5.1-кесте. 2018 жылы Ақтөбе облысының шығарылған өнім көлемі бойынша экономика
салаларының өсу серпіні
Экономика салалары

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету саласындағы
қызмет
Білім беру
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа қызмет түрлерін көрсету
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2017 жыл

2018 жыл

млрд
тг

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

млрд.
тг

Өсу
Шығарылым қарқыны,
%
ның жалпы

77,0

10,1

90,9

10,4

18,0

78,5
75,5
8,0

10,4
10,0
1,1

57,5
80,2
10,0

6,5
9,1
1,1

26,7
6,2
25,0

6,1
173,9
133,8
39,9
12,3

0,8
23,0
17,7
5,3
1,6

12,9
162,7
258,1
41,1
14,4

1,5
18,6
29,5
4,7
1,6

3,7
2,6

0,5
0,3

4,0
2,4

0,4
0,3

8,1
7,7

28,3

3,7

26,5

3,0

6,4

53,7

7,1

57,8

6,6

7,6

25,6

3,4

23,9

2,7

6,6

6,1
7,9

0,8
1,0

7,5
9,5

0,9
1,1

22,9
20,2

4,9
19,7

0,6
2,6

2,6
14,5

0,3
1,7

46,9
26,4

көлемінен%

111,5
6,4
92,9
3,0
17,1

600
500

98,6

400
91,6
300

0

90,2

113,2
427,7

200
100

70,9

141,8

141,8

172,5

152,8
229,3

56,7

52,2

44,6

38,8

66,4

74,2

75,1

96,5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ШОК ЖҚҚ
млрд
теңге
ВДС
МСП,
млрд.
тг

2014

ШК ЖҚҚ
млрд
теңге
ВДС
МП,
млрд.тг

298,6

2015

330,0

331,1

2016

2017
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Ақтөбе облысында шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 2017
жылдағы 18,3%-дан 2018 жылы 19,7%-ға артты, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерліктің
ақшалай мәнде жалпы қосылған құнының оң серпіні байқалуда. ЖҚҚ өсуін шағын кәсіпкерлік және орта кәсіпкерлік субъектілері қамтамасыз етті, 2.5.8-суретті қараңыз.

2018

ОК ЖҚҚ
млрд
теңге
ВДС
СП,
млрд.
тг
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2.5.8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Ақтөбе облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталына инвестициялар
көлемі 256,9 млрд теңгені құрады, бұл
Ақтөбе облысына тартылған жалпы инвестициялар көлемінің 49,8%-ын құрайды
(516,2 млрд теңге). Инвестициялардың басым бөлігі шаруашылық құрушы субъектілер жеке қаражатынан құралған – 367,7
млрд теңге немесе жалпы инвестициялар
көлемінің 71,2%-ы. Бюджет қаражатыны
мөлшері 64,3 млрд теңге немесе жалпы инвестициялар көлемінің 12,5%-на тең.
Ақтөбе облысы әкімдігінің ресми сайтының ақпараты бойынша экономиканың түрлі салаларына шетелдік инвестицияларды
тарту бойынша белсенді жұмыс жалғасуда.
Өңірге трансұлттық корпорациялар және
басқа да ірі шетелдік компанияларлың келуі арқылы оң серпін байқалуда. Бүгінде
облыс аумағында 7 трансұлттық компания: Sinopec Group, CNPC, ERG, Yildirim
Group, Орыс мыс компаниясы жұмыс

істейді, оларға 2018 жылы Eni және General
Electric сынды әлемдік алпауыттар қосылды. Eni жне General Electric компаниялары
Қарғалы ауданында құны 33 млрд теңгеге жел электр станциясын салып жатыр.
Осылайша «Қазақстан мұнай жабдықтары зауыты» ЖШС-ның құны 1,8 млрд теңге блок-топтамалық өндірісі, құны 1 млрд
теңгеге «ЭкоЭкспресс Актобе» ЖШС мұнай
саласына арналған пеш өндірісі ашылды.
«Gas processing Company» газ өңдеу
кешенін салу өңір үшін маңызды жобаға
айналды. Аталған өндіріс өңірдің экономикалық дамуына сүбелі үлес қосып қана қоймай, сондай-ақ ілеспе газды өңдеу арқылы
экологиялық жағдайды жақсартуда. Осыған
дейін ілеспе газ шырақтар арқылы жағылып
жойылатын. Жобаға салынған инвестициялар көлемі 42 млрд теңгені құрады. Болжам
бойынша 7 жыл ішінде сыо зауыттан түскен
салық түсімдері арқылы жергілікті және
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республикалық бюджет 10 млрд теңгеге
толықпақ.
Агроөнеркәсіп кешені саласында «Green
Capital» ЖШС бесінші буын жылыжай кешенін салу бойынша ірі жоба. Жылыжай
кешенінң жалпы ауданы 22 гектарды құрамақ. Алайда, оларды 2021 жылға дейін кезең-кезеңмен іске қосады. жеке инвестициялардың жалпы көлемі 20 млрд-тан астам
теңге.
Сондай-ақ, құны 7 млрд теңге сомасында «Көктас Ақтөбе» АҚ құрылыс материалдарын шығару зауыты, жалпы сомасы 9,2
млрд теңгеге «Зерде Керамика ЖШС қыш

тақтасы және керамогранит өндіру зауыты
іске қосылу кезеңінде тұр. /2/
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың басым бөлігі тау-кен қазу
өнеркәсібіне – 44,9% (231,9 млрд теңге),
жылдымайтын мүлікпен операцияларға –
14,1% (72,7 млрд теңге), көлік және қаттау
саласына– 13,1% (60,8 млрд теңге) тиесілі,
2.4.9-суретті қараңыз.
Облыс бойынша, ауыл шаруашылығы
саласында 40-тан астам инвестициялық
жоба жүзеге асты. 2018 жылы ауыл шаруашылығына 17,2 млрд теңге инвестиция
тартылды. /1/

Тау-кен қазу өнеркәсібі

44,9

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

14,1

Көлік және қаттау

11,8

Өңдеу өнеркәсібі

10,1

Сумен жабдықтау

4,0

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

3,3

Білім беру

2,9

Электр энергиясымен жабдықтау

2,1

Өнер, ойын-сауық және демалыс

1,6

Денсаулық сақтау

1,4

Көтерме және бөлшек сауда

1,1

Орналастыру ж/е тамақтандыру бойы-а қызмет… 0,7
Ақпарат және байланыс

0,5

Мемлекеттік басқару және қорғаныс

0,3

Деят-сть в области адм и вспом. обслуживания

0,3

Әкім-тендіру ж/е қосалқы қыз-т көрсету… 0,2
Құрылыс

0,2

Басқа да қызмет түрлерін көрсету

0,1

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,1

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.5.9-сурет. Ақтөбе облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялардың құрылымы
Ақтөбеде жылсайынғы «Aktobe Invest –
2018» халықаралық инвестициялық форум
өтті, оған 23 мемлекеттен 400-ден астам
адам қатысты. Форум нәтижесінде 300
млрд теңге көлемінде ынтымақтастық туралы 9 меморандумға қол қойылды. /2/
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректеріне сәйкес Ақтөбе
облысының сыртқы сауда айналымы 2018
жыл қаңтар-желтоқсанда 2 924,8 млн АҚШ
долларын құрап, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанына қарай 25,6%-ға төмендеген

қаңтар-желтоқсанда тауарлар импорты
537,4 млн АҚШ долларын құрады, бұл 2017
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда
20,3%-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы
– 446,5 млн АҚШ доллары), 2.5.2-кестені
қараңыз.

2.4.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Ақтөбе облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір экс
порты көле
міндегі үлес,
%

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

38 250,91

1,6

95 296,31

17,7

Минералды өнімдер

1 151
667,84

48,2

3 644,31

0,7

Химия және химиямен
байланысты салалардың
өнімдері

126
358,05

5,3

54 369,94

10,1

Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар

207,96

0,0

144,99

0,0

1 472,44

0,1

796,60

0,1

110,35

0,0

3 796,96

0,7

Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары

2 202,53

0,4

Құрылыс материалдары

15 446,88

2,9

Тауар номенклатурасы

Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер

Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз
бұйымдары

Текстиль және текстиль бұйымдары

Металл және металл бұйымдары

1 066
315,81

44,7

112
934,35

21,0

Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар
және аппараттар

2 834,93

0,1

231
234,15

43,0

153,29

0,0

17 599,25

3,3

Басқа да тауарлар

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

(2017 жылы – 3 932,9 млн АҚШ доллары). Ақтөбе облысындағы тауар экспорты
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда – 2 387,3
млн АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 31,5%-ға төмен көрсеткіш (2017 жылы
– 3 486,5 млн АҚШ доллары). 2018 жыл

2018 жылы Ақтөбе облысында шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдау

Өңірде кәсіпкерлікті дамытуға «Ақтөбе облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік басқармасы»
мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Ақтөбе облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік басқармасы
Мекенжай: Ақтөбе қ., Сәнкібай батыр к., 22 К, кабинет 207
Жетекші: +7(7132) 74-21-80 (қабылдау бөлімі)
Сенім телефоны: +7(7132) 742-180
Е-mail: up_a2014@mail.ru
Сайт: http://kasipkerlik.aktobe.gov.kz/
Ақтөбе облысында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне сервистік қолдау көрсетуге «Атамекен» ҰКП өңірлік кәсіпкерлер палатасы жетекшілік етеді. Палатаның мекенжайы: Ақтөбе қаласы, Сәнкібай батыр даңғылы 22, «Қазына» бизнес орталығы,
тел. +7(7132) 74- 46- 07, aktobe@atameken.kz.
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
Биыл бағдарламаны жүзеге асыруға 1,9
млрд теңге бөлінді, оның ішінде:
- Несие мөлшерлемесін субсидиялау – 1
768,9 млн теңге;
- Несиелер бойынша кепілдендіру –
138,0 млн теңге;
- Гранттар – 40,0 млн теңге.
Аталған қаржы шеңберінде биыл
қолдауды шағын және орта кәсіпкерліктің
147 субъектісі алды, соның ішінде:
- ШОБ субъектілерінің 1,2 млрд теңге
сомасындағы несиеге 32 өтінімі;
- 3,2 млрд теңге сомасындағы несиеге
ШОБ субъектілерінің 88 жобасы;
- 200,1 млн теңге сомасына жеткіліксіз
инженерлік инфрақұрылымды жүргізуге 9
өтінім;
- 40,0 млн теңге көлемінде гранттар алу
бойынша 18 өтінім.
«Бизнестің
жол
картасы-2020»
бағдарламасын жүзеге асырудың басынан
(2010 жыл) өңірдің шағын және орта
бизнестің 1,5 мыңнан астам субъектісі 24
млрд теңге көлемінде қаржылық қолдау
алды.
Аталған бағдарламаның жүзеге асуы
арқылы кәсіпкерлер жеңілдікпен несие
алу, жетіспей тұрған инфрақұрылымды
жүргізуге кепілдік ала алады.
Өз кезегінде кәсіпкерлер өндіріс,
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құрылыс, білім беру, қайта өңдеу, сондай-ақ
қызмет көрсету саласында өз бизнестерін
табысты жүргізіп отыр.
Осылайша, 2010 жылы бағдарлама
қатысушылары 29 мың жұмыс орнын
сақтап, 9 мың жаңа жұмыс орнын құрды
және 50 млрд теңгеге салық төледі.
ҚР Тұңғыш Президенті өзінің 2018 жыл
8 қазандағы Жолдауында «Бизнестің жол
картасы-2020» бағдарламасына жыл сайын
30 млрд теңге бөлуді тапсырған болатын.
Аталған қаржы шеңберінде Ақтөбе
облысы 2,5 млрд теңге алады, бұл жалпы
көлемнің 9%-ы. Осы қаражат арқылы шағын
және орта кәсіпкерліктің 300 субъектісі
қолдау алады.
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай
кәсіпкерлікті
дамыту
бағдарламасы
шеңберінде биыл Ақтөбе қаласы және
Хромтау қаласына 1068,6 млн теңге
қарастырылған:
- микронесиелеу – 138,0 млн теңге;
- микронесиелеуді кепілдендіру – 63,0
млн теңге.
Соның ішінде ҚР Тұңғыш Президентінің
бес әлеуметтік бастамасы шеңберінде
микронесиелеуді кеңейтуге өңірге 500,0
млн теңге бөлінді.

арналған жобалар қорын құру міндеті
қойылған микронесие бойынша жұмысты
жандандыру қатысты кездесулер өткізілді.
Насихаттау жұмыстары БАҚ-та кең
жариялау арқылы тұрақты негізде өтеді,
«Ақтөбе», «Актюбинский вестник», «Керек
Инфо» газеттерінде, Басқарма, «Даму»
қоры және Өңірлік кәсіпкерлер палатасы
сайттарында мақалалар жарияланады. /3/
2019-2021
жылдарға
өңірде
кәсіпкерлікті дамыту бойынша келешекті
жобалар
Пайдалануға беру 2019 жылдан бастап
2021 жылға дейін жоспарланған:
- Шалқар ауданында «Жігер LTD» ЖШС
минерлды су өндіру бойынша зауыт салу.
Инвестициялар көлемі – 100 млн теңге.
Жұмыс орындары – 20 адам.
- «ПП
Технодом
СТ-KZ»
тіркеме
техникасын шығару бойынша зауытты
кеңейту. Инвестициялар көлемі – 600
млн теңге. Жұмыс орындары – 120 адам.
Пайдалануға беру – 2019 жылы.
- «AltynEx» «AltynEx Production» АҚ Таукен металлургия комбинаты. Инвестициялар
көлемі – 148 млрд теңге. Жұмыс орындары
– 700 адам. Пайдалануға беру – 2020 жыл.
- «Sazprom» ЖШС каолинды дымқыл
байыту фабрикасын салу. Инвестициялар
көлемі – 670 млн теңге. Жұмыс орындары
– 75 адам. Пайдалануға беру – 2020 жыл.
- «Ақтөбе мыс компаниясы» ЖШС байыту
өндірісін модернизациялау. Инвестициялар
көлемі – 884 млн теңге. Жұмыс орындары
– 24 адам. Пайдалануға беру – 2020 жыл.
«SM Minerals» ЖШС Бенкал және
Оңтүстік Бенкал кен орындарын үймелік
сілтісіздендіру, сұйықтық экстракция және
электролиз арқылы дайындау (HL-SX-EW).
Инвестициялар көлемі – 36,5 млрд теңге.
Жұмыс орындары – 425 адам. Пайдалануға
беру – 2021 жылы. /4/

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Мемлекет басшысының тапсырмасын
орындау мақсатында облыстың Кәсіпкерлік
басқармасы
Ақтөбе
және
Хромтау
қалаларында 1005,6 млн теңгеге ең кемі
64 жобаны микронесиемен қамтуды
жоспарлап отыр (есептеулер бір қарыз
алушыға 6,5 мың АЕК –15,6 миллион теңге
мөлшерінде ең жоғары соманы ескере
отырып жүргізілді). 2017 жылы 545 млн
теңге сомасында 45 жоба қолдау алды.
Ақтөбе және Хромтау қалалары бойынша
несиелеу екінші деңгейлі банктер арқылы
жүзеге асады. Қаржыны екінші деңгейлі
банкке қорға жинау және орналастыру
«Даму» қорымен жүзеге асырылады.
Қазіргі таңда «Даму» кәсіпкерлікті
қолдау қоры» АҚ Ақтөбе филиалында 968
млн теңге көлемінде қаражат орналасқан
(Сбербанк – 338,6 млн теңге, Қазақстан
Халық банкі – 248,3 млн теңге, АТФ – 281,1
млн теңге, Форте банк – 100 млн теңге).
Орналастырылмаған қаражаттың қалдығы
– 37,6 млн теңге.
17.10.2018 жылғы жағдайға сәйкес
екінші деңгейлі банктер 378,8 млн теңге
сомасында 36 жобаны мақұлдады, соның
ішінде 260,26 млн теңгеге 26 несие
берілді. Бұл екінші деңгеәлі банктерге
орналастырылған жалпы қаражаттың –
26,5%-ын құрайды. Қазіргі таңда 160,1
млн теңгеге 10-нан астам жоба қаралды.
Несиелерді кепілдендіру бойынша 60,4
млн теңгеге 17 өтінім мақұлданды, соның
ішінде 35,2 млн теңгеге 13 кепілдік келісімі
(Төленетін кепілдік үшін УП сомасы – 7,2
млн теңге) 2018 жылға жоспар ең кемі 20
жоба (2017 жылы 74,4 млн теңгеге 11 жоба
кепілдендірілді, төленген кепілдік сомасы
– 14,9 млн теңге).
Бизнес субъектілерінің бағдардамаға
қатысуын белсенділендіру мақсатында
Кәсіпкерлік басқармасы екінші деңгейлі
банктер және қаржы институттарының
қатысуымен әр бейсенбі сайын «Ашық есік
күндерін» өткізеді.
Бұдан бөлек, қаржы институттары мен
екінші деңгейлі банктерге кәсіпкерлерге
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2.3.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Ақтөбе экономикалық салаларының нақты көлем
индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары

Өсу қарқыны, %

Сауда

4,7

Көлік

0,2

Ауыл шаруашылығы

4,8

Өнеркәсіп

5,5

Құрылыс

16,2

Байланыс

9,7

Дереккөз: Ақтөбе Статистика департаменті

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Ақтөбе облысы әкімдігінің ресми сайты /Ашық әкімдік/ Ақтөбе облысы территориясын дамыту бағдарламасы, 2018 жылғы есеп.
2. Ақтөбе облысы әкімдігінің ресми сайты /2018 жылы Ақтөбе облысына 500
млрд-тан астам теңге инвестиция тартылды.
3. Ақтөбе облысы Кәсіпкерлік басқармасының ресми сайты / мемлекеттік бағдарламаларды орындау есептері http://kasipkerlik.aktobe.gov.kz/ru/
node/64055/
4. Ақтөбе облысы Индустриялық-инновациялық даму басқармасының ресми
сайты/ Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша есеп http://industria.aktobe.gov.kz/ru/node/61981/
5. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің Ақтөбе облысы бойынша статистика департаментінің деректері.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.6

2018 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің деректеріне сәйкес 2018 жылы Алматы облысының Жалпы
өңірлік өнімі 2,7 трлн теңгені құрады, бұл
өңірге Жалпы ішкі өнімде 4,5% үлесті
қамтамасыз етті.
2018 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысы шағын және орта
ҚР

28,3

Нұр‐Сұлтан қ.

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

2.6.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстанның
жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған
құн үлесі» көрсеткіші бойынша Алматы
облысының орны,%.

18,7

15,8

Павлодар облысы

15,5
14,4

Алматы қаласы

20,6

Атырау облысы

13,2

Нұр‐Сұлтан қаласы

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

ШҚО

5,8

БҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы

4,2

Қостанай облысы

3,4

Шымкент қаласы

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы
Жамбыл облысы
СҚО

78

министрлігінің

16,5

Қарағанды облысы

Қызылорда облысы

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика
Статистика комитеті

18,8

Атырау облысы
ШҚО

кәсіпкерліктің жалпы өңрлік өнімдегі үлесі
көрсеткіші бойынша 5 орынды (27,3%)
алды. Сонымен қатар 2017жылмен салыстырғанда шағын және орта кәсіпкерліктің
жалпы өңірлік өнімде үлесінің 1,1 пайыздық бөлімге өсу тенденциясы байқалуда,
2.6.1-суретті қараңыз.

2,7
2,4
1,9

8,9%
0,1%
Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар

39,0%

Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

52,0%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.6.3-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Алматы облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
2018 жылы Алматы облысы бойынша
Халықты жұмыспен қамтуға атсалысудың
кешенді жоспары бойынша жұмыспен
қамту шараларымен 54 959 адамды қамту
жоспарланған. Іс жүзінде белсенді шаралармен 69 942 адам немесе жылдық
жоспарға 127,3% қамтылды
Тұрақты жұмыспен 45 568 адам
қамтылды. 2018 жылы әлеуметтік жұмыс
орындарына 1 538 адам жіберілді, жастар
практикасына 1 755 адам және қоғамдық
жұмыстарға 11 439 адам барды. Қысқа
мерзімді кәсіптік оқумен 5 874 адам
қамтылды. Кәсіптік-техникалық білім беруге 1 535 адам жіберілді. Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде еңбектің электронды

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Шағын және орта кәсіпкреліктің Қазақстан жалпы ішкі өніміндегі үлесі көрсеткіші бойынша Алматы облысы 4,5% көрсеткішпен 9-орынды алып отыр, 2.6.6-суретті қараңыз.

биржасында 3 097 бос орын тіркелді, жыл
басынан еңбектің электронды биржасы
арқылы тікелей орналастыру бойынша 19
502 адам жұмыспен қамтылды. /1/
Шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыспен қамтылудың жалпы көлеміндегі үлесі 25,0%, бұл көрсеткіш 248,6 мың
адамды құрайды. Жеке кәсіпкерлер 94,7
мың адамды немесе 38,1%-ды жұмыспен
қамтыды. Шағын және орта кәсіпкерліктің
заңды тұлғалары 89,2 мың адамды немесе
Алматы облысы бойынша ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың жалпы көлемінен 35,9%ды жұмыспен қамтыды (ШК – 26,2% және
ОК – 9,7%), 2.6.4-суретті қараңыз.

26,2%

26,0%

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
9,7%

Шаруа (фермерлік) қожалықтар

38,1%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.6.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Алматы облысының шағын және орта кәсіпкерлігінде
жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
79

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің
басым бөлігі ауыл, орман және балық шаруашылығымен айналысады – 47,3 мың бірлік немесе жұмыс істеп тұрған шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы көлемінен 41%.
Басымдық бойынша екінші экономикалық
Электр энергиясымен қамту
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
Сумен жабдықтау
Қаржы және сақтандыру қызметі
Денсаулық сақтау
Өнер, ойын‐сауық және демалыс
Ақпарат және байланыс
Білім беру
Кәсіби, ғылыми және теникалық қызмет
Әкімшілік‐іру және қосалқы қызмет көрсету…
Орналастыру және тамақатандыру бойынша…
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Көтерме және бөлшек сауда
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

қызмет түрі – көтерме және бөлшек сауда,
онда 31,6 мың бірлік немесе жалпы көлемнен 27,3% жұмыс істейді. Көшбасшылар
үштігін басқа да қызмет түрлерін көрсету саласы 12,7 мың бірлік немесе жалпы
көлемнен 11,0% көрсеткішпен аяқтап тұр ,
2.6.5-суретті қараңыз.

0,10%
0,10%
0,20%
0,30%
0,50%
0,50%
0,80%
1,00%
1,10%
1,30%
2,10%
2,40%
2,70%
3,30%
4,30%

11,00%

27,30%

41,00%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті,

2.6.5-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысындағы жұмыс істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %
2018 жылы Алматы облысындағы шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 1 255,8
млрд теңге көлемінде өнім шығарды, бұл
2017 жылмен салыстырғанда 9,9%-ға
жоғары көрсеткіш (2017 жылы – 1 142,5
млрд теңге). Шығарылған өнімнің анағұрлым үлкен салыстырмалы салмағы шағын

кәсіпорындарға тиесілі – 47,7% (598,6
млрд теңге) екінші орында 47,7% (598,6
млрд теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар. Шаруа (фермерлік) қожалықтар
273,9 млрд теңге немесе Алматы облысында шығарылған жалпы көлемнен 21,8%-ға
өнім шығарды, 2.6.6-суретті қараңыз.

105,5

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар

273,9
598,6

Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

277,7
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика
комитеті

2.6.6-сурет. 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда Алматы
облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері
шығарған өнім, млрд теңге

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
0,8%

Өңдеу өнеркәсібі

0,5%

0,3%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
1,8%
2,5%

0,8%

1,3%

1,5%

Өңдеу өнеркәсібі

0,5%

Денсаулық сақтау
Өнер, ойын-сауық және
демалыс
Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау

1,4%

0,4%
0,9%
4,6%

Кәсіби, ғылымыи және
техникалық қызмет
Әкімшілік-ру ж/е қосалқы
қызмет көр-ту салас-ғы қызмет
Білім беру

Құрылыс

7,8%
26,6%

Көтерме және бөлшек сауда

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

1,8%

Электр энергиясымен
1,4% құрылымында экономикалық
Егер жұмыс істеп тұрған ШОК 2,5%
субъектілері
жабдықтауқызмет түрі
1,3%
Сумен жабдықтау
1,5%
бойынша көш басында ауыл, орман0,4%
және балық шаруашылығы, көтерме және
бөлшек сауда,
Құрылыс
7,8%
сондай-ақ басқа да қызмет түрлерін
шығарылған
өнім көлемі
0,9% көрсету саласы болса, онда
26,6%
Көтерме және бөлшек сауда
4,6%
бойынша Алматы облысы шағын және
орта кәсіпкерлік құрылымында экономикалық
қызКөлік және қаттау
мет түрлері кескінінде жетекші позияцияларға
мына салалар ие:
1,1% Орнал-ру және тамақтандыру
10,0%
бойынша қызмет көрсету
• ауыл, орман және балық шаруашылығы – 333,6 млрд теңге (26,6%); Ақпарата және байланыс
20,5%
Қаржы және сақтандыру
• өңдеу өнеркәсібі – 257,4 млрд теңге (20,5%);
14,1%
қызметі
3,9%
Жылжымайтын мүлікпен
• құрылыс – 177,6 млрд теңге (14,1%), 2.6.7-суретті қараңыз.
операциялар

Көлік және қаттау
1,1%

10,0%
20,5%

14,1%

3,9%

0,3%

Орнал-ру және тамақтандыру
бойынша қызмет көрсету
Ақпарата және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылымыи және
техникалық қызмет
Әкімшілік-ру ж/е қосалқы
қызмет көр-ту салас-ғы қызмет
Білім беру
Денсаулық сақтау
Өнер, ойын-сауық және

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика демалыс
комитеті
Басқа да қызмет түрлерін

көрсетушығарылған өнім көлемі бойынша
2.6.7-сурет. Экономикалық қызмет түрлері кескінінде
Алматы облысы шағын және орта кәсіпкерлігінің құрылымы

2018 жылдың қорытындсы бойынша
экономиканың 13 саласы оң серпін көрсетті. Өсудің анағұрлым жоғары қарқыны
келесі экономикалық қызмет түрлерінде
байқалды:
• Басқа да қызмет түрлерін көрсету
+396,4%;
• Қаржы және сақтандыру қызметі +
200,0%;
• Көлік және қаттау + 128,6%;
• Білім беру + 90,4%;
• Электр энергиясымен жабдықтау + 77,1%.

Сонымен қатар соңғы екі жылда ауыл,
орман және балық шаруашылығы (+5,4%)
және өңдеу өнеркәсібінде (+17,0%) оң серпін байқалуда, бұл екі сала 2018 жылы
өнім шығарылымы бойынша жетекші экономикалық қызмет түрлері болды.
Алайда, экономиканың 5 саласы теріс
серпін көрсетті:
• Орналастыру және тамақтандыру бойныша қызмет көрсету– 19,8%;
• Өнер, ойын-сауық және демалыс
– 19,15%;
• Сумен жабдықтау – 18,8%;
• Құрылыс – 16,3%;
• Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет
көрсетудегі қызмет – 7,8%.
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2.6.1-кесте. 2018 жылы Алматы облысының шығарылған өнім көлемі бойынша экономика
салаларының өсу серпіні
Экономика салалары

2017 жыл

2018 жыл

млрд
тг

млрд.
тг

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

Өсу
Шығарылым қарқыны,
%
ның жалпы
көлемінен%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

316,5 27,7

333,6 26,6

Тау-кен қазу өнеркәсібі

11,9

13,2

Өңдеу өнеркәсібі

220,0 19,3

257,4 20,5

17,0

Электр энергиясымен
жабдықтау

27,9

2,4

49,4

3,9

77,1

Сумен жабдықтау

4,8

0,4

3,9

0,3

18,8

Құрылыс

212,2 18,6

177,6 14,1

16,3

Көтерме және бөлшек сауда

121,4 10,6

125,3 10,0

3,2

Көлік және қаттау

45,1

3,9

58,0

4,6

128,6

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету

56,6

5,0

11,2

0,9

19,8

Ақпарат және байланыс

4,1

0,4

5,3

0,4

29,3

Қаржы және сақтандыру
қызметі

5,3

0,5

15,9

1,3

200,0

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар

23,0

2,0

30,8

2,5

33,9

Кәсіби, ғлымыи және техникалық қызмет

20,6

1,8

23,3

1,8

13,1

Әкімшіліктендіру жәнеқосалқы
20,5
қызмет көрсету бойынша қызмет

1,8

18,9

1,5

7,8

Білім беру

5,2

0,5

9,9

0,8

90,4

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету

5,6

0,5

6,5

0,5

16,1

Өнер, ойын-сауық және демалыс 22,0

1,9

17,8

1,4

19,1

Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

1,7

97,8

7,8

396,4

19,7

1,0

1,1

5,4
10,9

Алматы облысындағы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 2017
жылдағы 26,2%-дан 2018 жылы 27,3 %-ға артты, сондай-ақ ШОК-тың ақшалай мәндегі жалпы қосылған құнының оң серпіні байқалуда. Жалпы қосылған құнның өсуі шағын кәсіпкерлік, сондай-ақ орта кәсіпкерлік субъектілері қамтамасыз етті, 2.6.8-суретті қараңыз.
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600
144,1

500

300
183,9

200
100
0

106,0

178,5

400
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181,3

188,8

214,2
390,7

339,1

110,7
104,1

143,1

139,0

171,2

199,2

73
2008

2009

2010

2011

2012

2013

ШОК МСП,
ЖҚҚ млрд
теңге;
ВДС
млрд.
тг

163,1

2014

ШК ЖҚҚ
теңге;
ВДС
МП,млрд
млрд.
тг

2015

444,8

2016

493,0

2017

568,5

2018

ОК ЖҚҚ
теңге
ВДС
СП,млрд
млрд.тг

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті,

2.6.8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Алматы облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
2018 жылы ШОК-тың негізгі капиталына инестициялар көлемі 495,5 млрд теңгені құрады, бұл Алматы облысына тартылған жалпы инвестициялар көлемінің
86,3%-ын құрайды (574,3 млрд теңге).
Инвестициялардың басым көзі шаруашылық құрушы субъектілердің жеке қаражаты – 393,4 млрд теңге немесе жалпы
көлемнен 68,5%. Бюджеттік қаражаттың
мөлшері 122,1 млрд теңгеге немесе жалпы
инвестициялар көлемінің 21,3%-на тең.
2018 жыл ішінде:
1) Шетелдік өкілдер мен инвесторлармен 25 кездесу ұйымдастырылды;
2) Инвесторларды тарту және инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі өңірлік кеңестің 2 отырысы өтті, оның міндеті
аймақтағы инвестициялық ахуалды жақсарту бойынша ұсыныстар, қазақстандық
қамтуды дамытуда отандық және шетелдік
инвесторларға көмек көрсету, индустриялық-инновациялық даму, инвестициялық
жобаларды іске асыруда әкімшілік кедергілерді жою және т.б. болып табылады.
Жалпы сомасы 60,3 млрд теңгеге 3000
жұмыс орнын ашумен 40 инвестициялық
жоба жүзеге асырылды.
Пайдалануға берілген 40 жобаның
ішінде 2 жоба трансұлттық компания

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

800

қатысумен жүзеге асқаныны атап өткен
маңызды. Бұл Мемлекет басшысын қатысуымен өткен жыл сайынғы Индустриялау
күнінде Қапшағай қаласында іске қосылған
«МаревенФудТянь Шань» дайын азық-түлік
өнімдері және жартылай дайын өнімдерді
өндіру зауыты. Аталған зауыт 2018 жылы
инвестициялар көлемі және құрылған жұмыс орындарының саны бойынша ең ірі
жоба атанды. Кәсіпорында 523 жұмыс
орны құрылған, бұл жайт өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына және қала
тұрғындардың әл-ауқатына оң әсер етпек.
Шығарылған өнім «Made in Kazakhstan»
брендімен ТМД нарықтарына жеткізілетін
болады.
Екінші жоба – Сорғыш жабдығы мен
станцияларды жинау және қызмет көрету
бойынша өндірістік кешенді салу «WILO
CentralAsia» компаниясымен жүзеге асырылған. Инвестициялар көлемі 2 млрд теңгені құрайды. Жоба 2018 жылдың тамыз
айында пайдалануға берілді.
Жетісу өңірі көптеген шетелдік туристерге өзінің табиғатымен тартымды. Осыған
байланысты өңірдегі басымдыққа ие және
тез өсіп жатқан секторлардың бірі – туризм.
Алакөл жағалауын дамыту бойынша белсенді жұмысты атап өткен жөн, 2018 жылы
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Ақши аулыныда жалпы құны 2 млрд теңгеге 400 номерлік «Коктем Гранд Резортс»
көпсалалы қонақүй кешені салынды. Алакөл
жағалауында орналастыру объектілері арасында бірден ірі әрі жайлы нысандарға айналған аталған көпфункциялы без жұлдызды қонақүй кешенін ашу отандастарымызға
жоғары деңгейлі сервис және демалысты
алуға мүмкіндік береді.
Алматы облысы инвестицияларлы тарту
бойынша анағұрлым тартымды өңір. Өңір
экономикасына тартылған инвестициялар көлемі соңғы бес жыл ішінде 26%-ға
артқан. /2/
Бұдан бөлек, облыста 6 индустриялық аймақ (Талдықорған қаласындағы

«Талдықорған» индустриялық аймағы, Іле
ауданында «Береке» индустриялық аймағы және «Боралдай» индустриялық аймағы, Талғар ауданындағы «Қайрат» индустриялық аймағы, Қапшағай қаласындағы
«Арна» индустриялық аймағы, Жамбыл ауданы Қазбек бек станциясындағы «Қазбек
бек» индустриялық аймағы) инфрақұрылымын дамыту жұмысы жалғасуда. /3/
Негізгі капиталға инвестцииялардың басым үлесі көлік және қаттау –19,1% (110,1
млрд теңге), жылжымайтын мүлікпен операциялар 19,0 % (109,2 млрд теңге), өңдеу
өнеркәсібіне – 13,9% (80,0 млрд теңге) тиесілі, 2.6.9-суретті қараңыз.

Көлік және қаттау

19,1

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

19,0

Өңдеу өнеркәсібі

13,9

Электр энергиясымен жабдықтау

9,0

Өсімдік және мал шаруашылығы

8,8

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

8,8

Көтерме және бөлшек сауда

7,0

Сумен жабдықтау

4,9

Құрылыс

3,4

Өнер, ойын-сауық және демалыс

2,8

Білім беру

2,8

Денсаулық сақтау және әлеуметтік…

2,7

Орналастыру ж/е тамақтандыру…

1,6

Мемлекеттік басқару және қорғаныс

1,5

Әкімшілік-діру ж/е қосалқы қызмет кө-… 0,6
Ақпарат және байланыс

0,5

Тау-кен қазу өнеркәсібі

0,4

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,4

Басқа да қызмет түрлерін көрсету

0,4

Орман шаруашылығы және ағаш… 0,1
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Балық аулау және аква мәдениет

0
0

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.6.9-сурет. Алматы облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы, %
84

артқан (2017 жылы – 903,9 млн АҚШ доллары). 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Алматы
облысына тауарлар экспорты 179,2 млн
АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылғы
көрсеткіштен 15,6%-ға көбірек (2017 жылы
– 155,0 млн АҚШ доллары). 2018 жыл
қаңтар-желтоқсан ішінде тауарлар импорты 1 109,6 млн АҚШ долларын құрады,
бұл 2017 жылдағы көрсеткіштен 59,0%-ға
жоғары (2017 жылы – 748,9 млн АҚШ доллары), 2.6.2-кестені қараңыз.

2.4.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Алматы облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір экс
порты көле
міндегі үлес,
%

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

116
238,48

64,9

167 457,82

14,1

Минералды өнімдер

25 715,07

14,4

2 471,28

0,2

Химия және химиямен
байланысты салалардың
өнімдері

3 075,69

1,7

159 393,69

13,4

Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар

398,38

0,2

3 534,03

0,3

Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз өнімдері

3 681,18

2,0

61 360,37

5,2

Текстиль және текстиль өнімдері

3 709,15

2,1

92 001,10

7,7

290,87

0,2

32 049,53

2,7

Құрылыс материалдары

2 527,94

1,4

27 851,25

2,3

Металл және металл бұйымдары

4 169,82

2,3

101 160,63

8,5

Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар

18 494,16

10,3

433 121,36

36,4

889,61

0,5

110 196,77

9,3

Тауар номенклатурасы

Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдері

Аяқ киім, бас киімдер және галантерея заттары

Басқа да тауарлар

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Биыл Алматы облысы сыртқы экономикалық қызметті әлемнің 89 мемлекетімен
жүзеге асыруда, экспорттық жеткізілімдер
41 елге жөнелтіліп, импорт тауарлары 85
елден әкелінді.
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Алматы облысының сыртқы сауда айналымы 1 369,8
млн АҚШ долларын құрап, 2017 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 51,5% -ға
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Экспорттаушы-кәсіпорындарды мемлекеттік қолдау мақсатында «Экспорт 2020»
бағдарламасы жүзеге асырылып жатқанын атап өткен жөн, онда экспорттаушыларға қаржылық және сервистік қолдау
қарастырылған.
Бағдарлама өндірілген өнімді экспорттайтын кәсіпорындарды, сондай-ақ өнімді
шетелдік нарықтарға ілгерілете алатын
әлеуеті бар кәсіпорындарды қолдауға
бағытталған. Сонымен қатар бағдарлама

бағыттарының бірі – экономиканың өңдеуші секторларына тікелей шетелдік инвестицияларды тарту.
2018 жылы Алматы облысында шағын
және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдау
Өңірде кәсіпкерлікті дамытуға «Алматы
облысы әкімдігі Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді.

«Алматы облысы әкімдігі Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму
басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Талдықорған, Қабанбай батыр к.,26
Телефон: +7 (7282) 32-95-58
Басқарма жетекшісі
Телефон: +7(7282) 32-95-55
Кәсіпкерлікті дамыту бөлімі
Телефон: +7(7282) 32-95-69
E-mail: upiir@industry.gov.kz
Cайт: http://industry.gov.kz/

Алматы облысында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне сервистік қолдау көрсетуге «Атамекен» ҰКП өңірлік кәсіпкерлер палатасы жауапты. Палатаның мекенжайы:
Талдықорған қ., 8 ықшам ауданы, 2 «А», Көрме кешенінің ғимараты, 2 қабат
8 (7282) 401 499
zhetysu@atameken.kz
Микронесиелеу мәселелері бойынша
кәсіпкер:
* ауылдық жерлерде (соның ішінде
Талдықорған қаласының Еркін ауданы
және Өтенай ауылы, Текелі қаласының
Рудный ауылы), шағын қалаларда – «Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры»
АҚ, «Агронесиелеу корпорациясы» АҚ;
* қалаларда (соның ішінде Талдықорған
қаласы, Текелі қаласы) – «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қоры» АҚ, екінші деңгейлі банктер, микронесиелеу ұйымдарына
жүгінеді.
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы
2018 жылы «Еңбек» нәтижелі жұмыспен
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қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының үш бағытын жүзеге асыру үшін
10463,5 млн теңге бөлінді.
Бірінші бағыт бойынша кәсіптік оқуға
2203,9 млн теңге 6695 адамға бөлінді.
Соның ішінде:
-тегін кәсіптік-техникалық білім беруге 1229,1млн теңге 1535 адамға; қысқа
мерзімді кәсіптік оқуға 974,8 млн теңге
5160 адамға бөлінді.
Екінші бағыт бойынша 6096,3 млн теңге
бөлінді. Соның ішінде:
- 1176 әлеуетті қатысушыны микронесиелеуге 5724,3 млн теңге;
-қала мен ауылда микронесиелеуді кепілдендіруге – 79,3 млн теңге;
- микроқаржыландыру ұйымдарының

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқумен 3361 қатысушыны қамту көзделген, 228,0 млн теңге
бөлінді. (РБ-106,7 млн теңге, МБ-121,3 млн
теңге). Іс жүзінде кәсіпкерлік негіздеріне
3676 адам оқытылды (жоспарға 109,4 %).
Жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыруға
жалпы сомасы 156,6 млн теңге 100 АЕК-ке
дейін 652 грант бөлінді.
Үшінші бағыт бойынша 2163,3 млн теңге
бөлінді, соның ішінде:
-әлемуеттік жұмыс орындарына – 240,5
млн теңгеге 1251 адам;
- жастар практикасына – 459,3 млн теңгег 1285 түлек;
-қоғамдық жұмыстарға – 1446,6 млн
теңгеге 11229 адам. /1/
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
2018
жылға
Алматы
облысына
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасын жүзеге асыруға 4 млрд 353

млн 300 мың теңге бөлінді, соның ішінде:
кепілдендіру – 204,0 млн теңге; гранттар
– 72,0 млн теңге, пайыздық мөлшерлемені
субсидиялауға – 2 млрд 326 млн 600 мың
теңге бөлінді.
Жыл басынан Өңірлік үйлестіру кеңесінің
отырысында жалпы несиелік сомасы млрд
689 млн 600 мың теңгеге пайыздық мөлшерлемені субсидиялау бойынша 10 жоба
мақұлданды.
Биыл өңірде «Нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасының екін бағыты жүзеге асыру мақсатында микронесиелеуге 532 млн 225
мың теңге бөлінді. /4/
2019 жылға өңірде кәсіпкерлікті дамыту бойынша келешекті жобалар
2019 жылы 641 млрд теңгеге 96 жобаны жүзеге асыру көзделген, оның ішінде
137,1 млрд теңгеге шетелдік қатысумен 13
жоба, сонымен қатар трансұлттық компаниялардың қатысуымен 2 жоба – «ЛУКОЙЛ
Лубрикантс Орта Азия» ЖШС майлау материалдарын өндіру бойынша зауыт салу
және «Феникс Фид Миллс» ЖШС жем-шөп
зауытын салу. /2/.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

операциялық шығындарын субсидиялауға
– 14,8 млн теңге бөлінді.

2.6.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-мамырда Атырау облысының экономикалық салаларының
нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары

Өсу қарқыны, %

Құрылыс

1,2

Көлік

6,9

Өнеркәсіп

5,1

Ауыл шаруашылығы

2,4

Байланыс

-2,6

Сауда

4,1

Дереккөз: Ақмола облысы Статистика департаменті
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Алматы облысы әкімдігінің ресми сайты/ Ақпарат / Халықты әлеуметтік қорғау / жалпы ақпарат/2018 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ http://zhetysu.
gov.kz/ru/content/itogi-2018-goda-7.html/
2. Алматы облысының Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық
даму басқармасының ресми сайты/Жаңалықтар/Инвестициялық және инновациялық даму/ 2018 жылға инвестициялық қызмет нәтижелері туралы
http://industry.gov.kz/news/cat-4/165/
3. Алматы облысының Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының ресми сайты / Басты бет» Жоғарғы навигация/
Қызмет/Баяндамалар/ http://industry.gov.kz/pages/18/
4. Алматы облысының Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық
даму басқармасының ресми сайты/Басты бет» Жоғарғы навигация/Қызмет/
Кәсіпкерлік. http://industry.gov.kz/pages/14/
5. Алматы облысының Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық
даму басқармасының ресми сайты
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АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.7

2018 ЖЫЛЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің мәліметтеріне сәйкес 2018 жылы Атырау облысының жалпы
өңірлік өнімі 7 894,5 млрд теңгені құрады.
Есептік жылы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өніміндегі үлесі бойынша

өңір республикада 18,7% көрсеткішпен
13-орынды алып отыр. 2017 жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің 0,4
пайыздық бөлімге шамалы өсу тенденциясы байқалды (2017 – 18,3%), 2.7.1-суретті
қараңыз.

ҚР

28,3

Нұр-Сұлтан қ

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облысы

15,5

Қызылорда облысы

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Атырау
облысының орны,%
Шағын және орта кәсіпкерліктің Қазақстан жалпы ішкі өніміндегі үлесі көрсеткіші бойынша Атырау облысы 13,2% көрсеткішпен республикада 2-орынды алып отыр, 2.7.2-суретті
қараңыз.
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20,6

Атырау облысы

13,2

Нұр-Сұлтан қаласы

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

ШҚО

5,8

БҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы

4,2

Қостанай облысы

3,4

Шымкент қаласы

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы

2,7

Жамбыл облысы
СҚО

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы қаласы

2,4
1,9

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.2-сурет. 2018 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерлік
үлесі бойынша Атырау облысының өңірлер рейтингіндегі орны,%
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Атырау
облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 46,8
мың бірлікті немесе 2017 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 109,0%-ды құрады (2017 жылы – 43,0 мың бірлік). Шағын
5,3%

және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке
кәсіпкерлер саны басым – 79,4% (37,1
мың бірлік). Кейін заңды тұлғалар – 15,3%
(7,2 мың бірлік). Шаруа (фермерлік) қожалықтардың үлесіне 5,3% (2,5 мың бірлік)
тиесілі, 2.7.3-суретті қараңыз.

15,0%
0,2%

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

79,4%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.3-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Атырау облысында жұмыс істеп жатқан шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Жаңадан құрылған жұмыс орындарына
тұрақты негізде мониторинг жүргізіледі.
Есептік жыл ішінде облыс бойынша 32 263
жұмыс орны құрылды, соның ішінде 21
214-і тұрақты жұмыс орны.
Жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендердің ішінен 6 109 жұмыссыз адам
төленетін қоғамдық жұмысқа жіберілді, 2
064 жұмыссыз адам қайта дайындау және
біліктілікті жоғарылату курстарына жіберілді. Әлеуметтік жұмыс орындарына 841
адам жұмысқа тұрды және жоғары және
орта-кәсіптік оқу орындары түлектерінің
жұмыстың бастапқы тәжірибесін игеру мақсатында 1 186 түлек жастар практикасына
жіберілді. /1/
2,8%
37,20%

Жұмыспен қамтылудың жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі
43,9%-ды құрайды, бұл көрсеткіш 1336
адамға тең. Шағын және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 71,1 мың адамды
жұмыспен қамтыды, бұл Атырау облысы
бойынша жалпы жұмыспен қамтылғандардың 53,2%-ын құрайды. Жеке кәсіпкерлер
58,8 мың адамды жұмыспен қамтыды, бұл
ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 44,0%-ды құрайды. Шаруа
(фермерлік) қожалықтар 3,7 мың адамды –
2,8%-ды жұмыспен қамтыды, 2.7.4-суретті
қараңыз.

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер

44,0%

Шаруа (фермерлік) қожалықтар
16,0%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.4-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына Атырау облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу,
мың адам, %
Атырау облысында жұмыс істеп жатқан
қызмет – басқа да қызмет түрлерін ұсышағын және орта кәсіпкерлік субъекну – 7684 бірлік немесе жалпы көлемнің
тілердің басым бөлігі көтерме және бөл16,4%-ы. Үштікті көлік және қаттау саласы 4
шек саудамен айналысады – 15 467 бір530 бірлік немесе жұмыс істеп тұрған ШОК
лік немесе Атырау облысында жұмыс істеп
субъектілерінің жалпы көлемінен 9,7%-бен
тұрған ШОК субъектілердің жалпы көлеміаяқтап тұр, 2.7.5-суретті қараңыз.
нен 33,1%. Екінші маңызды экономикалық
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0,10%

Сумен жабдықтау

0,20%

Тау-кен қазу өнеркәсібі

0,20%

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,30%

Денсаулық сақтау

0,70%

Өнер, ойын-сауық және демалыс

0,90%

Ақпарат және байланыс

0,90%

Білім беру

1,50%

Орналастыру және тамақтандыру бойынша…

2,40%

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

2,40%

Өңдеу өнеркәсібі

2,40%

Құрылыс
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Әкімшілі-діру ж/е қосалқы қызмет көрсету…
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Электр энергиясымен жабдықтау

5,70%
6,20%
8,40%
8,50%
9,70%
16,40%

Көтерме және бөлшек сауда

33,10%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.5-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Атырау облысындағы жұмыс істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %
2018 жылы Атырау облысында шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 2 459,9
млрд теңгеге өнім шығарды, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 49,3%-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы – 2 459,9 млрд теңге).
Шығарылған өнімнің басым бөлігі шағын
3,7

кәсіпорындарға тиесілі – 81,2% (1 997,5
млрд теңге), жеке кәсіпкерлерге – 3,7%
(92,2 млр д теңге) тиесілі. Өнімнің ең төмен
шығарылымы шаруа (фермерлік) қожалықтарға тиесілі – 3,7% (92,2 млрд теңге),
2.7.6-суретті қараңыз.

0,7
Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар

14,4

Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар
81,2
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Атырау облысы шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
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Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі

0,9%
0,2%

Өңдеу өнеркәсібі

0,4%

1,0%

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

0,5%
6,4%

2,0%

0,2%
0,4%
0,5%

1,8% 3,9%

6,4%

2,0%
0,1%

1,0%

15,9%

Сумен жабдықтау

0,9%

Құрылыс

9,0%
экономикалық
қызмет түрі 390,9 млрд теңКөтерме және бөлшек сауда
ге немесе жалпы көлемнен 15,9% көрсетКөлік және қаттау
кішпен кәсіби, ғылыми және техникалық
Орнал-ру және тамақтандыру
қызмет болды. Үшінші орында
құрылыс
бойынша қызмет
көрсету орАқпарат және байланыс
нықты – 220,8
млрд теңге немесе Атырау
48,2%
Қаржы және сақтандыру қызметі
облысында ШОК субъектілері
өндірген өнім
Жылжымайтын мүлікпен
көлемінің 9,0%ы, 2.7.7-суретті
қараңыз.
операциялар

Шығарылған өнім көлемі
бойынша
көш
15,9%
0,1%
басында көтерме және бөлшек сауда болып
отыр, 2018 жылдың қорытындысы бойынша ондағы шығарылым 1 185,7
6,6% млрд теңгені немесе ШОК субъектілері шығарған
өнімнің жалпы көлемінен0,2%
48,2%-ды құрады. Шығарылған көлемі 1,9%
бойынша екінші
0,9%

Электр энергиясымен жабдықтау

0,1%

1,8% 3,9%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі

Кәсіби, ғылыми және техникалық
қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету
Білім беру

Өңдеу өнеркәсібі

Денсаулық сақтау

Электр энергиясымен жабдықтау

0,1%

Сумен жабдықтау

0,9%

Құрылыс

9,0%

Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орнал-ру және тамақтандыру
бойынша қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс

6,6%
0,2%

48,2%

1,9%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің

Қаржы және сақтандыру қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық
қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
Статистика
қызметкомитеті
көрсету
Білім беру

2.7.7-сурет. Экономикалық қызмет түрлері кескінінде
шығарылған өнім көлемі бойынша
Денсаулық сақтау
Атырау облысының шағын және орта кәсіпкерліктің құрылымы
2018 жылдың қорытындысы бойынша
экономиканың 15 саласы өсудің оң серпін
көрсетті. Өсімнің ең жоғары деңгейі экономиканың келесі секторларына тиесілі:
• Көтерме және бөлшек сауда +177,4%;
• Электр энергиясымен жабдықтау + 66,7%;
• Сумен жабдықтау + 59,4%;
• Көлік және қаттау + 56,1%;
• Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету +44,9%;

• Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет
көрсету саласындағы қызмет + 32,2%.
Осы ретті 2018 жылдың қорытындысы
бойынша экономиканың 3 саласы өсудің
теріс серпінін көрсетті:
• Кәсіби, ғылыми және техникалық
қызмет– 22,6%;
• Ақпарат және байланыс – 14,3%;
• Білім беру – 10,6%.

2.7.1-кесте. 2018 жылы Атырау облысының шығарылған өнім көлемі бойынша экономика
салаларының өсу серпіні
Экономика салалары
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2017 жыл

2018 жыл

Өсу
қар
қыны,
%

млрд
тг

Шығарылым млрд.тг
ның жалпы
көлемінен%

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

19,1

1,2

24,3

1,0

27,2

Тау-кен қазу шаруашылығы

35,8

2,2

44,9

1,8

25,4

Өңдеу өнеркәсібі

71,7

4,4

96,0

3,9

33,9

1,5

0,1

2,5

0,1

66,7

Сумен жабдықтау

12,8

0,8

20,4

0,9

59,4

Құрылыс

215,7 13,1

220,9

9,0

2,4

Көтерме және бөлшек сауда

427,4

1185,7

48,2

177,4

Көлік және қаттау

103,9 6,3

162,2

6,6

56,1

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету

32,3

2,0

46,8

1,9

44,9

Ақпарат және байланыс

5,6

0,3

4,8

0,2

14,3

Қаржы және сақтандыру
қызметі

1,4

0,1

1,6

0,1

14,3

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар

46,8

2,8

49,5

2,0

5,8

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

505,8 30,7

391,0

15,9

22,6

Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету саласындағы
қызмет

119,5 7,2

158,0

6,4

32,2

Білім беру

15,1

0,9

13,5

0,5

10,6

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету

8,4

0,5

10,9

0,4

29,8

Өнер, ойын-сауық және демалыс 4,5

0,3

5,1

0,2

13,3

Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

1,2

21,7

0,9

9,0

19,9

26,0

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Электр энергиясымен
жабдықтау

Атырау облысы шағын және орта кәсіпкерлігінің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі жылы
2017 жылғы 18,4%-дан 2018 жылы 18,7%-ға артты, сондай-ақ ақшалай мәнде шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнында оң серпін байқалуда. ЖҚҚ өсуін шағын кәсіпкерлік, сонымен қатар орта кәсіпкерлік субъектілері қамтамасыз етті, 2.7.8-суретті қараңыз.
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212,3

172,9

84,1

1266,0

118,7
923,5

167,5
138,4

157,4

170,7

198,4

205,3

156,7

47,6

43,1

60,1

62,8

56,8

73,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ШОКМСП,
ЖҚҚ млрд.тг
ВДС

513,4

496,7

2015

2016

215,4

2014

ШК ЖҚҚ
ВДС
МП, млрд. тг

2017

2018

ОК СП, млрд.тг
ВДС

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Атырау облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Атырау облысының әкімдігі өңірдік инвестициялық ахуалын жақсарту және облыс
экономикасына тілкелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша белсенді жұмыс
атқаруда .
2018 жылы Атырау облысына. ресми
сапармен таяу және алыс шетелден бірқатар делегациялар келді. Атап айтқанда
Жапония, Ұлыбритания, Франция, Ресей,
Германия, Латвия, Әзербайжан елдері.
Өзара ынтымақтастық туралы меморандумдар Абердин қаласы (Шотландия) және
Калмақ Республикасымен (Ресей) жасалды.
Бизнес құрылымдар және мемлекеттік
органдардың өкілдері инвестицияларды
тартуға арналған іс-шараларға белсенді
қатысады.
Отандық және шетелдік инвесторларға
сапалы және жылдам қызмет көрсету, ақпараттық-талдамалық және сервистік қолдауды «бір терезе» қағидаты бойынша көрсету мақсатында өңірде «Атырау ӘКК» және
«Kazakh Invest» ҰК» АҚ компаниялары жұмыс істейді.
Тау-кен қазу өнеркәсібі

Өңірдің
инвестициялық
қызметіне байланысты түйткілді мәселелерді
шешу үшін Атырау облысының әкімдігі
«Инвесторларды тарту және инвестцииялық ахуалды жақсарту жөніндегі өңірлік
кеңесін» құрды. /2/
2018 жылы ШОК-тың негізгі капиталына инвестициялар көлемі 393,6 млрд
теңгені құрады, бұл Атырау облысына тартылған жалпы инвестициялық көлемнің
(3 689,5 млрд теңге) 10,7%-ын құрайды. Инвестициялардың басым көзі шаруашылық құрушы кәсіпорындардың жеке
қаражатынан құралады – 3 314,8 млрд теңге немесе инвестициялар жалпы көлемінің
89,8%-ы. Бюджеттік қаражаттың мөлшері –
70,7 млрд теңге. Негізгі капиталға салынған
инвестициялардың басым бөлігі тау-кен
қазу өнеркәсібі – 85,0% (3 137,0 млрд теңге), көлік және қаттау – 5,4% (199,0 млрд
теңге), өңдеу өнеркәсібі – 2,7% (101,3 млрд
теңге), 2.7.9-суретті қараңыз.
85,0

Көлік және қаттау

5,4

Өңдеу өнеркәсібі

2,7

Орналастыру ж/е тамақтандыру бойынша қыз-т… 1,8
Жылжымайтын мүлікпен операциялар

1,3

Электр энергиясымен жабдықтау

0,9

Құрылыс

0,9

Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету

0,6

Сумен жабдықтау

0,2

Көтерме және бөлшек сауда

0,2

Ақпарат және байланыс

0,2

Мемлекеттік басқару және қорғаныс

0,2

Білім беру

0,2

Өнер,ойын-сауық және демалыс

0,1

Денсаулық сақтау

0,1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

0,1

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

0

Басқа да қызмет түрлерін көрсету

0

Қаржы және сақтандыру қызметі

0

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер департаменті деректеріне сәйкес
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Атырау облысының сыртқы сауда айналымы 26 677,9
млн АҚШ долларын құрап, 2017 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 43,4 %-ға
артқан (2017 жылы – 18 607,4 млн АҚШ
доллары). Атырау облысындағы тауарлар
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.7.9-сурет. Атырау облысы
кәсіпорындарының негізгі
капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
экспорты – 18 607,4 млн АҚШ долларын
құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда
41,0 %-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы –
16 825,4 млн АҚШ доллары). Атырау облысында тауарлар импорты 2 949,7 млн АҚШ
долларына жасалған (2017 жылы – 1 782,0
млн АҚШ доллары), 2.4.2-кестені қараңыз.

ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны, мың
АҚШ доллары

Өңір экс
порты көле
міндегі үлес,
%

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер

2961,88

0,00

6 790,61

0,3

Минералды өнімдері

23 661 075,51

99,7

9 528,60

0,3

Химия және химиямен
байланысты салалардың
өнімдері

3 885,98

0,0

142 983,16

4,8

Былғары шикізаты, елтірі
және олардан жасалған
бұйымдар

1,37

0,0

1 252,92

0,1

Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз
өнімдері

906,72

0,0

4 716,16

0,2

Текстиль және текстиль
бұйымдары

106,15

0,0

26 306,55

0,9

Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары

0,15

0,0

5 599,16

0,2

Құрылыс материалдары

12,42

0,0

6 579,94

0,2

Металл және металл
бұйымдары

16 103,16

0,1

864 306,91

29,3

Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар
және аппараттар

42 760,06

0,2

1 775
751,62

60,2

423,54

0,0

105 844,19

3,6

Тауар номенклатурасы

Басқа да тауарлар

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.4.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Атырау облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы

2018 жылы Атырау облысында шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік
қолдау

Өңірде кәсіпкерліктің дамуына «Атырау облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік басқармасы»
мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді
Атырау облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік басқармасының байланысы
Мекенжайы: Атырау қаласы, Әйтеке би көшесі 77;
Телефон: +7(7122) 354575;
Сенім телефон: +7(7122) 270914;
E-mail: atyrauobl_upp@mail.ru.
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Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы

2018 жылы 127 жұмыс орнын құрумен 6,7 млрд теңгеге 5 жоба жүзеге асырылды:
- «Карат» ЖШС диірмені;
- «New Ascent» ЖШС тауар бетоны өндірісін ұйымдастыру;
- «АНТА» ЖШС бірреттік, қағаз стақандар өндірісін ұйымдастыру;
- «Plasticcom» ЖШС полиэтилен пакеттерді өндіру;
- «Атырау бетон» ЖШС темір-бетон өнімдерін өндіру. /3/

Өңірде кәсіпкерлікті дамыту бойынша келешекті жобалар

2019 жылы 144 жұмыс орнын құрумен 7,9 млрд теңгеге 3 жобаны іске қосу мен пайдалануға беру жоспарланған:
- «Атыраунефтемаш» ЖШС ыстық мырыштау әдісімен металды тот басуға қарсы жабындыларды жағу өндірісін ұйымдастыру;
- «Эко Пластик» ЖШС пластика қалдықтарды өңдеу зауыты салу;
- «Meken Chicken» ЖШС бройлер бағытындағы құс фабрикасын салу.
2020 жылы 79 жұмыс орнын құрумен 7,4 млрд теңгеге 1 жобаны іске қосу көзделген:
- «Lumpan Caspian Pharmaceuticals LLP» ЖШС дәрі-дәрмекті өндіру бойынша фармацевтикалық зауыт.
- Сонымен қатар «Казхимпродакшн» ЖШС циклогександы өндіру бойынша зауытты салу,
жоба құны 21,4 млрд теңге, 85 жұмыс орнын құру көзделген. Пайдалануға беру 2021 жылға
жоспарланған.
2.7.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Атырау облысының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері және экономиканың негізгі салаларының өсу қарқыны
Сауда

40,9

Көлік

10,1

Ауыл шаруашылығы

0,5

Өнеркәсіп

2,8

Құрылыс

43,0

Байланыс

- 6,7

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Атырау облысы әкімдігінің ресми интернет ресурсы / 2019 жыл 1 қаңтарға халықтың
жұмыспен қамтылуы http://atyrau.gov.kz/is/read/12560.html
2. Атырау облысы әкімдігінің ресми интернет ресурсы / Басты бет Басқармалар Кәсіпкерлік,
индустриялық-инновациялық даму басқармасы Инвестициялар http://atyrau.gov.kz/page/
read/Investicii.html
3. Атырау облысы әкімдігінің ресми интернет ресурсы / Главная Басты бет Басқармалар
Кәсіпкерлік, индустриялық-инновациялық даму басқармасы Индустриялық-инновациялық
даму Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы http://atyrau.gov.
kz/page/read/GOSUDARSTVENNAYA_PROGRAMMA__INDUSTRIALNOINNOVACIONNOGO_
RAZVITIYA_20190118034743.html
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ОБЛЫСЫ

99

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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2.8

2018 ЖЫЛЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтеріне сәйкес Шығыс Қазақстан облысының
жалпы өңірлік өнімі 3,4 трлн теңге көлемінде бағаланды, бұл көрсеткіш елдің жалпы
ішкі өнімінде 5,8% үлесті қамтамасыз етті.
2018 жылдың қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан облысы шағын және

орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі көрсеткіші бойынша 14-орынды
алды (16,5%). Аталған көрсеткіш 2017 жылмен салыстырғанда 2,8 пайыздық бөлімге
артқан (2017 жылы – 13,7%), 2.8.1-суретті
қараңыз.

ҚР

28,3

Нұр‐Сұлтан қ.

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО
Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы

16,5
15,8
15,5
14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.8.1 2018 жылы «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта кәсіпкерліктің
ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Шығыс Қазақстан облысының
орны,%.
Шағын және орта кәсіпкерліктің Қазақстан жалпы ішкі өніміндегі үлесі көрсеткіші
бойынша Шығыс Қазақстан облысы 5,8% көрсеткішпен республикада 6-орынды алды,
2.8.2-суретті қараңыз.
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20,6

Атырау облысы

13,2

Нұр-Сұлтан қаласы

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

ШҚО

5,8

БҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы

4,2

Қостанай облысы

3,4

Шымкент қаласы

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы

2,7

Жамбыл облысы
СҚО

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2,4
1,9

2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Шығыс
Қазақстан облысында жұмыс істеп тұрған
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
саны 87,7 мың бірлікті немесе 2017 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 109,6%ды құрады. (2017 жылы – 80,0 мың бірлік).

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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Алматы қаласы

2.8.2-сурет. 2018 жылы Қазақстанның
жалпы ішкі өнімінде шағын және
орта кәсіпкерлік үлесі бойынша
Шығыс Қазақстан облысының өңірлер
рейтингіндегі орны,%
Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында
жеке кәсіпкерлер саны басым – 69,7% (61,7
мың бірлік), кейін шаруа (фермерлік) қожалықтар – 17,7% немесе 15,5 мың бірлік, кейін заңды тұлғалар – 12,5% (11,0 мың бірлік)
2.8.3-суретті қараңыз.

12,3%
0,2%

17,7%

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

69,7%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.8.3-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Шығыс Қазақстан облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
Шығыс Қазақстан облысында жалпы
жұмыспен қамтылуда шағын және орта
кәсіпкерліктің үлесі 33,8%-ды құрайды, бұл
22,9 мың адамға тең көрсеткіш. Жеке кәсіпкерлер 109,4 мың адамды немесе 47,7%ды жұмыспен қамтыды. Шағын және орта

кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 94,6 мың
адамды жұмыспен қамтыды, бұл 41,2% (ШК
– 30,5% және ОК – 10,7%). Шаруа (фермерлік) қожалықтар – 11,1% немесе 25,6 мың
адамды жұмыспен қамтыды, 2.8.4-суретті
қараңыз.
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11,1%
30,5%
Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар
10,7%
47,7%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.8.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Шығыс Қазақстан облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
Шығыс Қазақстан облысында жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің басым бөлігі көтерме және
бөлшек саудамен айналысады – 32,7 мың
бірлік немесе жалпы жұмыс істеп жатқан
ШОК субъектілерінің 37,3%-ы. Өңірде
екінші маңызды экономикалық қызмет –
ауыл шаруашылығы, орман және балық
Электр энергиясымен жабдықтау

0,10%

Сумен жабдықтау

0,20%

Тау‐кен қазу өнеркәсібі

0,20%

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,50%

Ақпарат және байланыс

0,60%

Денсаулық сақтау

0,70%

Өнер, ойын‐сауық және демалыс

0,90%

Білім беру

0,90%

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

2,10%

Орналастыру және тамақтандыру бойынша…

2,40%

Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету…

2,70%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Өңдеу өнеркәсібі

3,70%

Құрылыс

3,90%

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету

7,30%
8,10%
9,10%

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Көтерме және бөлшек сауда

Шығыс Қазақстан облысындағы шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 2018
жылы 995,6 млрд теңге көлемінде өнім
шығарды, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 10,6%-ға жоғары көрсеткіш (2017 жылы
– 900,2 млрд етңге). Шығарылған өнімнің
102

шаруашылығы. Аталған секторда 16,9 мың
бірлік немесе жалпы көлемнен 19,3% қызмет істейді. Басқа да қызмет түрлерін көрсету саласы жұмыс істеп жатқан ШОК көп басшылығында үшінші экономикалық қызмет
болып отыр – 8,0 мың бірлік немесе жалпы
көлемнен 9,1%, 2.8.5-суретті қараңыз.

19,30%

37,30%

2.8.5-сурет. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша
Шығыс Қазақстан облысындағы жұмыс істеп тұрған
шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша
құрылымы, %

анағұрлым басым салыстырмалы салмағы
шағын кәсіпорындарға тиесілі – 50,3%
(500,6 млрд теңге), екінші орында – орта
кәсіпорындар – 21,2% (211,3 млрд теңге),
2.8.6-суретті қараңыз.

Шағын кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар

114,8

Орта кәсіпкерліктегі заңды
тұлғалар
1,5%

500,6

Ауыл, орман және балық

шаруашылығы
Жеке кәсіпкерлер

Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі

1,2%

0,5%
211,3
0,7%
3,2%
0,6%
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің5,3%
Статистика
1,1% комитеті
1,6%

Электр энергиясымен жабдықтау
Сумен жабдықтау

0,4%

Құрылыс

20,1%
1,3%
2.8.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда
Шығыс Қазақстан
облысы
шағын және орта
Көтерме және бөлшек сауда
4,9%
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
Көлік және қаттау
Орналастыру ж/е тамақтандыру

13,7%
Шығарлыған өнім көлемі бойынша келесі салалар жетекші позицияларға
ие:көрсету
бойынша қызмет
Ақпарат және байланыс
25,3%
• көтерме және бөлшек сауда– 251,5 млрд теңге (25,3%);
Қаржы және сақтандыру қызметі
• ауыл, орман және балық шаруашылығы – 200,016,6%
млрд теңге (20,1%);
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
2,0%
Кәсіби, ғылыми және техникалық
• құрылыс – 165,1 млрд теңге (16,6%), см. рисунок 2.8.7.
1,5%
Ауыл, орман және балық
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
1,2%
0,6%
0,4%

3,2%

0,7%
5,3% 1,6%

0,5%

0,3%

қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету
Білім беру

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

168,9

Денсаулық сақтау

Өңдеу өнеркәсібі

Өнер, ойын-сауық және демалыс

Электр энергиясымен жабдықтау

Басқа да қызмет түрлерін көрсету

Сумен жабдықтау

1,1%

Құрылыс

20,1%

1,3%
4,9%

Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
13,7%

25,3%

Орналастыру ж/е тамақтандыру
бойынша қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру қызметі

16,6%

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық
қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету
Статистика
комитеті
Білім беру

2,0%
0,3%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің

сақтау
2.8.7-сурет. Экономикалық қызмет түрлеріДенсаулық
кескінінде
шығарылған өнім көлемі бойынша
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Шығыс Қазақстан облысындағы шағын
және орта кәсіпкерліктің құрылымы
Басқа да қызмет түрлерін көрсету

2018 жылдың қорытындысы бойынша
экономиканың 13 саласы оң серпін көрсетті, олардың ішінде шығарылған өнім көлемі
бойынша басымдыққа ие экономикалық
қызметтер де бар:
• көтерме және бөлшек сауда +4,9%;
• ауыл, орман және балық шаруашылығы
+13,9%;
• құрылыс – 165,1 млрд. тенге +10,8%.
Жоғарыда көрсетілген экономикалық
қызметтерден басқа өсудің ең жоғары деңгейі келесі қызмет түрлерінде байқалады:
• Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет +131,9%;
• Қаржы және сақтандыру қызметі
+80,6%;

• Басқа да қызмет түрлерін көрсету +
73,8%;
• Білім беру + 36,0%;
• Ақпарат және байланыс +33,3%.
Шығыс Қазақстан облысында экономиканың 5 саласы шығарылған өнім бойынша
келесі салаларда теріс серпін байқалды:
• Өнер, ойын-сауық және демалыс
– 59,5%;
• Сумен жабдықтау – 48,2%;
• Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет
көрсету – 28,4%;
• Тау-кен қазу өнеркәсібі – 21,1%;
• Электр энергиясымен жабдықтау –
5,2%, 2.8.1-кестені қараңыз.
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2.8.1-кесте. 2018 жылы Шығыс Қазақстан облысының шығарылған өнім көлемі бойынша
экономика салаларының өсу серпіні
Экономика салалары

2017 жыл
млрд
тг

2018 жыл

Шығарылым млрд.тг
ның жалпы
көлемінен%

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

Өсу
қар
қыны,
%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

175,6 19,5

200,0

20,1

13,9

Тау-кен қазу өнеркәсібі

18,5

14,6

1,5

21,1

Өңдеу өнеркәсібі

135,4 15,0

136,7

13,7

1,0

Электр энергиясымен
жабдықтау

21,1

2,3

20,0

2,0

5,2

Сумен жабдықтау

5,8

0,6

3,0

0,3

48,2

Құрылыс

148,8 16,5

165,0

16,6

10,8

Көтерме және бөлшек сауда

239,8 26,6

251,6

25,3

4,9

Көлік және қаттау

37,6

4,2

48,5

4,9

29,0

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету

10,3

1,1

12,6

1,3

22,3

Ақпарат және байланыс

3,3

0,4

4,4

0,4

33,3

Қаржы және сақтандыру
қызметі

3,1

0,3

5,6

0,6

80,6

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар

23,7

2,6

31,8

3,2

34,2

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

22,6

2,5

52,4

5,3

131,9

Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету

21,8

2,4

15,6

1,6

28,4

Білім беру

5,0

0,6

6,8

0,7

36,0

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету

10,1

1,1

11,8

1,2

16,8

Өнер, ойын-сауық және демалыс 11,6

1,3

4,7

0,5

59,5

Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

0,7

10,6

1,1

73,8

6,1

2,1

Шығыс Қазақстан облысында шағын және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі үлесі 2017 жылдағы 13,7%-дан 2018 жылы 16,5%-ға артты, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерліктің
ақшалай мәндегі жалпы қосылған құнында оң серпін байқалуда. ЖҚҚ өсуін шағын кәсіпкерлік, сондайа-ақ орта кәсіпкерлік субъектілері қамтамасыз етті, 2.8.8-суретті қараңыз.
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120,1

500
100,8

400

96,7
89,0

300

103,8

200

141,4

141,7

134,6

445,8
371,8

104,2

100
0

56,4

57,3

65,9

77,8

97,6

2008

2009

2010

129,1

137,6

2011

2012

ШОК
ЖҚҚ, млрд
теңге
ВДС МСП,
млрд.тг

165,9

2013

219,4

2014

ШК ЖҚҚ,
ВДС
МП, млрд
млрд.теңге
тг

315,0

267,9

2015

2016

2017

2018

ОК
теңге
ВДСЖҚҚ,
СП, млрд
млрд.тг

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.8. 8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Шығыс Қазақстан облысындағы шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
Қазіргі таңда бизнесті қолдау картасында 15 жұмыс орнына 1,3 мың жұмыс орнын
құру жоспарланған. Облыста 72 инветициялық жоба іске асырылады. Бірінші бесжылдық шеңберінде (2010-2014 жылдар)
Бизнес ті қолдау картасында 202,3 млрд
теңге қаражат бөлініп, 30 жоба пайдалануға берілді. Екінші бесжылдық шеңберінде (2015-2019 жылдары) Өңірдің кәсіпкерлігін қолдау картасымен жалпы сомасы 1,1
трлн теңгеге 9,7 мың жұмыс орны ашылды.
Облыста 47 жоба жүзеге асырылады.
2010-2018 жылдар аралығында жалпы сомасы 707,8 млрд теңгеге 8,5 бірлікті құрумен 47 жоба пайдалануға берілді.
2018 жылы жалпы сомасы 135,7 млрд теңгеге 1276 жұмыс орнын құрумен 6 жоба
пайдалануға беріледі:
1. «Бақыршық тау-кен комбинаты» ЖШС
– қуаты – 20 млн грн. Кен өндіру бойынша
тау-байыту кешенін салу;
2. «Өскемен конденсациялық зауыты»
ЖШС – Энергияны үнемдеудің жаңа жабдығын өндіру: күштік трансформаторлар,
қуатты ұлғайту канденсаторлар;
3. «Фаворит» ЖШС – шере өндіру бойынша ағаш өңдеу кәсіпорнын реструктуризациялау мен дамыту;
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4. «Кузьмич» ЖШС – аквамәдениет,
жылыжай шаруашылығы, жем-шөп және
биогум өндірудің кешенді жүйесі;
5. «VERF-строй» ЖШС – Темір бетон
бұйымдарын өндіру бойынша зауытты
модернизациялау;
6. «Усть-Каменогорск Крепик» ЖШС
кірпіш топырағы көлемін өндіру және толық қамтамасыз ету (сұралатын территориялардағы тау жұмыстары) өндірісін
модернизациялау;
2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталына салынған инвестициялар саны 243,0 млрд теңгені құрады,
бұл Шығыс Қазақстан облысына тартылған
жалпы инвестициялар көлемінің 49,7%-на
тең көрсеткіш. Инвестициялар көзінің басым бөлігі шаруашылық жүргізуші субъектілердің жеке қаражаты – 318,9 млрд
теңге немесе жалпы көлемнің 65,2%-ы.
Бюджеттік қаражаттың мөлшері
104,1
млрд теңгеге немесе инвестициялардың
жалпы көлемінен 21,3%-ды құрайды.
Негізгі капиталған салынған инвестициялардың айтарлықтай бөлігін тау-кен
қазу өнеркәсібі – 34,4% (168,0 млрд теңге), көлік және қаттау – 11,9% (58,1 млрд
теңге), өңдеу өнеркәсібі – 11,9% (58,0 млрд
теңге) өндірді, 2.8.9-суретті қараңыз.

105

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Тау-кен қазу өнеркәсібі

34,4

Көлік және қаттау

11,9

Өңдеу өнеркәсібі

11,9

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

10,4

Электр энергиясымен жабдықта

6,8

Сумен жабдықтау

6,1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

5,5

Көтерме және бөлшек сауда

2,8

Білім беру

2,2

Өнер, ойын-сауық және демалыс

2,1

Құрылыс

1,5

Денсаулық сақтау

1,5

Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету

0,7

Орналастыру ж/е тамақтандыру бойы-а қызмет… 0,7
Ақпарат және байланыс

0,6

Мемлекеттік басқару және қорғаныс

0,4

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

0,3

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,2

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.8.9-сурет. Шығыс Қазақстан облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы, %
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметіне сәйкес 2018
жыл қаңтар-желтоқсанда Шығыс Қазақстан
облысында сыртқы сауда айнылымы 2
606,7 млн АҚШ долларын құрап, 2017
жыл қаңтар-желтоқсанына қарай 20,5%ға төмендеген (2017 жылы – 3 280,6 млн
АҚШ доллары). Шығыс Қазақстан облысында тауарлар экспорты 1 552,0 млн

АҚШ долларын құрады, бұл 2017 жылы
қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда
34,5%-ға төмен көрсеткіш (2017 жылы
– 2 370,6 млн АҚШ доллары). 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда тауарлар импорты 1
054,8 млн АҚШ долларын құрады, бұл 2017
жылмен салыстырғанда 15,9%-ға жоғары
көрсеткіш (2017 жылы – 910,0 млн АҚШ
доллары), 2.8.2-кестені қараңыз. /2/

2.8.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысының барлық
елдермен жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ
Тауар номенклатурасы

Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер
Минералды өнімдер
Химия және химиямен
байланысты салалардың
өнімдері
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ИМПОРТ

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір экс
порты көле
міндегі үлес,
%

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

257 150,69

16,6

123 029,25

11,7

100 275,50

6,5

318 227,76

30,2

63 443,60

4,1

202 468,90

19,2

0,57

0,0

1 172,65

0,1

14 648,10

0,9

7 879,50

0,7

Текстиль және текстиль
өнімлері

3,11

0,0

5 487,90

0,5

Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары

0,05

0,0

18 732,55

1,8

1 731,13

0,1

11 646,97

1,1

Металл және металл өнімдері

820 012,00

52,8

84 824,39

8,0

Машиналар, жабдық, көлік
құралрады, құрылғылар
және аппараттар

1 719,56

0,1

272 401,85

25,8

293 006,78

18,9

8 839,39

0,8

Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз
бұйымдары

Құрылыс материалдары

Басқа да тауарлар

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Былғары шикізаты, елтірі
және олардан дайынлағн
өнімдер

Шығыс Қазақстан облысында 2018 жылы шағын және орта кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау

Өңірде кәсіпкерліктің дамуына «ШҚО Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық
даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді
«ШҚО Кәсіпкерлік және
индустриялық-инновациялық даму басқармасы»ММ
Мекенжайы: Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 40
Телефон: +7(7232) 71-31-21. Факс: +7(7232) 26-38-71
E-mail: u.predprinimatelstva@akimvko.gov.kz.
Сайт: http://upiir.vko.gov.kz/ru/

Өңірде кәсіпкерлерге қаржылай қолдауды «Даму» қоры көрсетеді, кәсіпкерлерді қаржылай емес қолдауды «Атамекен» ҰКП өңірлік палатасы көрсетеді, мекенжайы: Өскемен қаласы, Победа көшесі, 6, 2-қабат. Тел. +7 (7232) 25- 12- 87. E-mail: oskemen@atameken.kz
2010 жылдан бастап «Іскерлік бизнес»
(разве есть такая программа?) бизнесті қолдау мен дамыту бағдарламасы шеңберінде
кәсіпкерлікті қаржылай қолдау бойынша
жалпы сомасы 148,6 млрд теңгеге 1012
жоба іске қосылды.
Субсидиялар көлемі 13,6 млрд АҚШ
долларын құрады. 2018 жылы несиелердің
жалпы сомасы 7,3 млрд АҚШ долларын

құрады. Жалпы сомасы 1 885,9 млн теңгеге
субсидиялауға 115 жобаға келісімдер жасалды. 2017 жылы 14,7 млрд теңге сомасына 191 жоба субсидияланған болатын,
ал 2017 жылы 1,6 млрд теңге мөлшерінде
субсидиялар төленді. Дотациялық жобалар
саны бойынша өңір республикада бірінші
орынды алып отыр;
- несиелердің жалпы сомасы 11,8 млрд
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теңгені құрады. 359 жоба кепілдендірілді,
берілген кепілдік саны 5,0 млрд теңге.
- берліген кепілдіктер бойынша өңір республикада үшінші орында тұр;
-390,7 млн теңгеге 143 жоба кеплідендірілді, соның ішінде 2018 жылы – 150,0
млн теңге.
- сомасы 56 млн теңгеге 56 грант бөлінді.
2018 жылы бизнес негіздеріне оқуға
арнлаған қаржылай емес қолдау бойынша
бастауыш кәсіпкерлерді «Бизнес-Көмекші»
және «Бизнес-Өсу» бағдарламалары қолдайды. Аталған құрауыштар бойынша 1855
студент оқытылды. «Жас кәсіпкер мектебімен» 95 адам оқыды.
«Қолданыстағы бизнесті сервистік қолдау» жобасы шеңберінде 2814 клиентке
7184 қызмет көрсетілді. Кәсіпкерлерді
қолдау орталықтарында 13 769 клиентке

28015 консультациялық көмек көрсетілді.
Басымдыққа ие жобаларды несиелеу мақсатында өңірде «Даму» қорымен бірлесіп,
«Жылдық 8,5%-бен қосымша 7-жылдық
қаржыландыру» өңірлк бағдарламасы іске
қосылды. Осы мақсатқа облыс бюджетінен
және «Даму» қоры бюджетінен –3,3 млрд
теңге бөлінді.
2019 жылы жалпы сомасы 32,3 млрд
теңгеге 410 жұмыс орнын құрумен 5 жоба
құру көзделген. 2020-2023 жылдар аралығында инвестициялардың жалпы көлемі
6,1 жаңа жұмыс орнын ашумен, 551,8
млрд теңгені құрайды. 20 жобаны іске қосу
жоспарланған.
2019 жылдың басына өңірде экономиканың барлық саласында оң серпін байқалған, 2.8.3-суретті қараңыз.

2.8.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Шығыс Қазақстан облысының экономикалық
салаларының нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары

Өсу қарқыны, %

Құрылыс

5,7

Көлік

15,1

Өнеркәсіп

13,3

Ауыл шаруашылығы

3,7

Байланыс

5,4

Сауда

7,3

Дереккөз: Шығыс Қазақстан облысы Статистика департаменті

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. «Шығыс Қазақстан облысы Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму
бсқармасы» ММ ресми сайты/ Басты бет/Инвестициялау/ШҚО Бизнесті қолдау картасы жобаларын жүзеге асыру http://upiir.vko.gov.kz/kz/investition1.htm
2. ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми интернет-ресурсы /
Басты бет » Қызмет » Статистика » ҚР сыртқы сауда статистикасы http://kgd.gov.kz/
ru/exp_trade_files
3. «Шығыс Қазақстан облысы Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму
бсқармасы» ММ ресми сайты / ШҚО-да шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту туралы ақпарат http://upiir.vko.gov.kz/kz/business3.htm/
4. «Шығыс Қазақстан облысы Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму
бсқармасы» ММ ресми сайты / ШҚО Бизнесті қолдау картасы жобаларын жүзеге асыру http://upiir.vko.gov.kz/kz/investition1.htm
5. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері
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2.9

2018 ЖЫЛЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің алдын ала мәліметтеріне сәйкес 2018 жылы
Жамбыл облысының жалпы өңірлік өнімі
1,42 трлн теңгені құрады, бұл көрсеткіш
өңірге Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде
2,4 % үлесті қамтамасыз етті (2017 жылы
– 2,5%).

2018 жылдың қорытындысы бойынша
Жамбыл облысы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнының үлесі
көрсеткіші бойынша (19,5%), 11-орынды
алды, өңір 2017 жылмен салыстырғанда 2
позицияға төмендеген. Осы ретте аталған
көрсеткіштің 1 пайыздық бөлімге өсу тенденцяисы байқалуда, 2.9.1-сурет.

Нұр‐Сұлтан қ.
Алматы қ.
БҚО
Ақмола облысы
Алматы облысы
СҚО
Қостанай облысы
Шымкент қ.
Маңғыстау облысы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
Түркістан облысы
Атырау облысы
ШҚО
Қарағанды облысы

ҚР бойынша барлығы:
28,3%

Павлодар облысы
Қызылорда облысы
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Жамбыл
облысының орны,%.
2019 жыл 1 қаңтарға сәйкес Жамбыл облысында жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 63,3 мың бірлікті құрады, бұл 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырағнда 107,8%-ды құрады. Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында
жеке кәсіпкерлер саны басым – 64,3%, шаруа қожалықтар – 26,3%, заңды тұлғалар – 9,4%.
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ОК заңды
тұлғалар; 0,1

Жеке
кәсіпкерлер;
64,3%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Ақтөбе облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен өңірде жұмыс істеп жатқан
тұрғындардың 23,4%-ы қамтылған, бұл
118,7 мың адамға тең көрсеткіш. Жеке
кәсіпкерлер адамдардың басым бөлігін
жұмыспен қамтыған– ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың
жалпы
көлемінің
Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар;
19,9%
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ШК заңды тұлғалар;
9,4%

аруа (фермерлік)
қожалықтар;
26,3%

– 49,6%-ы (58,9 мың адам), 2.9.3-суретті
қараңыз.
2018 жылдың қорытындысы бойынша Жамбыл облысы ШОК-та жұмыспен
қамтылу бойынша Қазақстанның 17 өңіріне
ішінде соңғы позицияны еншіледі.
ШК заңды
тұлғалар; 24,2%

ОК заңды
тұлғалар; 6,2%

Жеке
кәсіпкерлер;
49,6%

Өңір бойынша барлығы:
118,7 мың бірлік

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.3-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Жамбыл облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу,
мың адам, %
Жамбыл облысында жұмыс істейтін
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің басым бөлігі көтерме және бөлшек саудада жұмыс істейді – 22 180 бірлік
немесе жұмыс істейтін ШОК субъектілері
жалпы көлемінің 35,1%-ы. Екінші маңызды экономикалық қызмет түрі – ауыл, орман және балық шаруашылығы. Аталған

секторда шағын және орта кәсіпкерліктің
20 377 субъектісі немесе жалпы көлемнен
32,2 % жұмыс істейді. Басқа да қызмет түрлерін көрсету Жамбыл облысындағы келесі
маңызы бар экономикалық қызмет болып
отыр – 7 300 бірлік немесе жұмыс істейтін
ШОК субъектілері жалпы көлемінің 11,5%ы, 2.9.4-суретті қараңыз.
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Сумен жабдықтау
Электр энергиясымен жабдықтау
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
Қаржы және сақтандыру қызметі
Өнер, ойын‐сауық және демалыс
Денсаулық сақтау
Білім беру
Ақпарат және байланыс
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету

2.9.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Жамбыл облысындағы жұмыс істеп тұрған шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша
құрылымы, %

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Құрылыс
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2018 жылы Жамбыл облысындағы
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері
458,15 млрд теңгеге өнім шығарды, бұл
2017 жылмен салыстырғанда 6,3%-ға
жоғары. Шығарылған өнімнің айтарлықтай

жоғары салыстырмалы салмағы шағын
кәсіпорындарға тиесілі (43%), екінші орында 27% көрсеткішпен шаруа (фермерлік)
қожалықтар орналасқан, 2.9.5-суретті
қараңыз.

Шаруа (фермерлік)
қожалықта; 122,0
ШК заңды
тұлғалар; 197,0

Жеке кәсіпкерлер;
50,7

ОК заңды
тұлғалар; 88,6

Өңір бойынша барлығы:
458,15 млрд теңге

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Жамбыл облысындағы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің өнім шығарылымы, млрд теңге
Осы ретте өнім шығарылымы бойынша
ШОК субъектілерінің экономикалық қызмет
түрлері бойынша көшбасшылары үштігі жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері құрылымына қарағанда басқаша. Көш басында
ауыл, орман және балық шаруашылығы,
2018 жылдың қорытындысы бойынша ондағы өнім шығарылымы 136,7 млрд теңгені
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құрады. Жамбыл облысы ШОК субъектілерінің маңызды екінші экономикалық
қызмет құрылыс саласы болды, ондағы
өнім шығарылымы – 97 млрд теңгені құрады. Үшінші орында өңдеу өнеркәсбі орналасты, онда шығарылым 2018 жылы 74,1
млрд теңгені құрады, 2.9.6-суретті қараңыз.

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Көлік және қаттау
Құрылыс
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Өңдеу өнеркәсібі
Денсаулық сақтау
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
Электр энергиясымен жабдықтау
Басқалары

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.6-сурет. Шағын және орта кәсіпкерліктің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы

2018жылдың қорытныдысы бойынша өңірдегі экономиканың 13 саласы оң серпін көрсетті, олардың қатарында Жамбыл облысының доминантқа ие салалары да бар:
• Ауыл, орман және балық шаруашылығы +12,2%;
• Көтерме және бөлшек сауда +12,7%;
• Өңдеу өнеркәсібі +26%.
Жамбыл облысы экономикасының 5 саласы теріс серпін көрсетті, олардың ішінде 1 доминант сала – құрылыс бар. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімдегі
құрылыстың үлесі 4,1 пайыздық бөлімге төменеді, өнмі шығарылымы – 12,6%-ға қысқарды.
Экономиканың келесі салаларында да айтарлықтай төмендеу бар:
• Жылжымайтын мүлікпен операциялар – 21,6%;
• Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 36,9%;
• Әкімшіілктендіру және қосалқы қызмет көрсету – 38,6%;
• Сумен жабдықтау – 29,3%, 2.9.1-кесте.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Көтерме және бөлшек сауда

2.9.1-кесте. 2018 жылы Жамбыл облысындағы экономика салаларының серпіні
Экономика салалары

2017 жыл

2018 жыл

Өсу
қар
қыны,
%

млрд
тг

Шығарылым млрд.тг
ның жалпы
көлемінен%

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

Көтерме және бөлшек сауда

64,4

14,9%

72,6

15,8%

12,7

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

121,8 28,3%

136,7

29,8%

12,2

Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

5,4

1,3%

6,1

1,3%

13,0

Көлік және қаттау

8,4

1,9%

8,7

1,9%

3,60

Құрылыс

99,5

23,1%

87,0

19,0%

12,6

Жылдымайтын мүлікпен
операциялар

7,4

1,7%

5,8

1,3%

21,6

Өңдеу өнеркәсібі

58,8

13,6%

74,1

16,2%

26,0

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету

5,3

1,2%

5,4

1,2%

1,90
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Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

8,4

1,9%

5,3

1,2%

36,9

Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету

5,7

1,3%

3,5

0,8%

38,6

Ақпарат және байланыс

1,9

0,4%

3,8

0,8%

100

Білім беру

4,4

1,0%

6,0

1,3%

36,4

Денсаулық сақтау

5,5

1,3%

7,5

1,6%

36,4

Өнер, ойын-сауық және демалыс 0,6

0,1%

0,9

0,2%

50,0

Қаржы және сақтандыру
қызметі

2,2

0,5%

2,3

0,5%

4,50

Тау-кен қазу қызметі

17

3,9%

17,4

3,8%

2,40

Электр энергиясымен
жабдықтау

10,3

2,4%

12,2

2,7%

18,4

Сумен жабдықтау

4,1

1,0%

2,9

0,6%

29,3

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Жамбыл облысында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы жағдай жасалған және
2018 жылы жалпы қосылған құн өсуі жалғасты. Аталған өсу шағын кәсіпкерліктің ғана есебінен
ғана болды, өйткені орта кәсіпкерлікте ЖҚҚ-ның болмагы төмендеуі орын алды, 2.9.7-сурет.
300,0

300,0
250,0

53,6
41,7

200,0
67,0

0,0

150,0

93,4

100,0
38,6

14,9

45,1

61,1

76,8

51,3

2012

49,8

46,4

48,4

53,6

2008

2009

2010

2011

129,4

ВДС МСП,
ШОК
ЖҚҚ, млрд.тг.
млрд теңге

171,9

192,9

203,8

223,5

2014

ВДСЖҚҚ,
МП, млрд
млрд.тг
ШК
теңге

100,0
50,0

75,5

2013

250,0
200,0

30,3

150,0

50,0

44,4

2015

2016

2017

2018

0,0

ВДС,
СП, млрд
млрд.тг
ОК ЖҚҚ,
теңге

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Жамбыл облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
2018 жылы шағын және орта кәсіпкержәне мемлекеттік бюджет қаражаты –
ліктің негізгі капиталына салынған инве22,2%. Олардың көлемі сәйкесінше 181
стициялар көлемі 216 547,3 млрд теңгені
414,7 млрд теңге және 56 485,5 млрд теңқұрады, бұл Жамбыл облысына тартылған
гені құрады.
жалпы инвестициялар көлемінің 84,9%-ын
Есептік жыл ішінде машина, жабдық
құрады.
және құралдарды алуда 41,8%-ға жоғарыЖалпы алғанда инвестициялар көзінің
лау және ғимарттар мен нысандарды салу
басым бөлігін шаруашылық құрушы субъжәне күрделі жөндеу жүргізу жұмыстарына
ектілер өз қаражатынан қамтамасын етті
бағытталған инвестициялық салымдардың
– инвестициялар жалпы көлемінің 71,1%-ы
0,9%-ға төмендеуі байқалды.
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ауа кондициялау (14,9%), жылжымайтын
мүлікпен операциялар (13,4%), сондай-ақ
ауыл, орман және балық шаруашылығына
(9,2%) тиесілі, 2.9.8-сурет.

Өңдеу
өнеркәсібі
Обрабатывающая
промышленность

16,6%

Көлік
және қаттау
Транспорт
и складирование

15,2%

Электроснабжение
Электр энергиясымен
жабдықтау

14,9%

Операции с недвижимым
имуществом
Жылжымайтын
мүлікпен операциялар
лесное
и рыбное
хозяйство
Ауыл, Сельское,
орман және
балық
шаруашылығы

13,4%
9,2%

Оптовая және
и розничная
Көтерме
бөлшекторговля
сауда
Горнодобывающая промышленность
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
Водоснабжение
Сумен жабдықтау
Образование
Білім беру
Услуги по проживанию и питанию
Ор‐ыру ж/е тамақтандыру бойынша қыз‐т көрс‐у
Здравоохранение и социальные услуги
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету
Деятельность в области адм. и вспом.…
Әкімшіліктендіру және қосымша қызмет көрсету
Искусство, развлечения и отдых
Өнер, ойын‐сауық
және демалыс
Информация
и связь

5,8%
5,2%
4,8%
4,7%
4,6%
1,8%
1,4%
1,0%
0,5%

Ақпаратпрочих
және байланыс
Предоставление
видов услуг
Басқа да қызмет түрлерін
көрсету
Строительство

0,3%
0,2%

Құрылыс,Финансовая
Қаржы және
сақтандыру
қызметі
и страховая
деятельность

0,2%

МемлекеттікГос.
басқару
және қорғаныс
управление
и оборона

0,2%

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Негізгі капиталға салынған инвестициялардың айтарлықтай бөлігі өңдеу өнеркәсібі
(16,6%), көлік және қаттау (15,2%), электр
энергиясымен жабдықтау, газ, бу беру және

Профессиональная,
и техническая
Кәсіби,
ғылыми және научная
техникалық
қызмет … 0,1%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.9.8-сурет. Жамбыл облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кіріішінде экспорт – 621,9 млн АҚШ долларын
стер комитетінің деректерәне сәйкес 2018
(–11,1%), импорт – 186,1 млн АҚШ долларын
жыл қаңтар-желтоқсанда Жамбыл облы(– 38,6%) құрады. Сыртқы сауда айналымның
сының сыртқы сауда айналымы 808,1 млн
сальдосы 435,8 млн АҚШ доллары көлемінде
АҚШ долларын құрап, 2017 жыл қаңтр-желоң құралып, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанына
тоқсанға қарай 19,4%-ға төмендеген. Соның
қарай 10%-ға артқан. /1/
2.9.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Жамбыл облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы

Тауар номенклатурасы
Химия және химиямен
байланыст салалардың өнімі
Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер
Металл және металл
бұйымдары
Минералды өнімдер
Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз
өнімдері
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар

ЭКСПОРТ
Өңір экс
Құны, мың
порты көле
АҚШ доллары міндегі үлес,
%

ИМПОРТ
Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

533 204,21

85,73%

10 259,78

5,51%

39 249,94

6,31%

67 962,23

36,51%

21 976,47

3,53%

6 043,34

3,25%

14 200,45

2,28%

205,82

0,11%

12 875,02

2,07%

5 542,86

2,98%

223,76

0,04%

66 455,19

35,70%
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Текстиль және текстиль
өнімдері
Былғары шикізаты, елтірі
және олардан жасалған
бұйымдар
Басқа да тауарлар

132,32

0,02%

13 611,23

7,31%

45,57

0,01%

13,96

0,01%

31,96

0,01%

12 485,35

6,71%

Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары

0,04

0,00%

2 054,14

1,10%

Құрылыс материалдары

9,48

0,00%

1 503,46

0,81%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Өңірдегі кәсіпкерліктің дамуына «Жамбыл облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және
индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ жетекшілік етеді.
«Жамбыл облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму
басқармасы» ММ - Мекенжайы : Таразқаласы, Төле би даңғылы, 35
Басқарма жетекшісі: Кенжебеков Жандәулет Несіпбекұлы
Телефон: 8(7262) 438910
Басқарма жетекшісінің орынбасары: Шалдарбеков Талғат Базарбайұлы
Кәсіпкерлік және сауданы қолдау бөлімі Телефон: 8(7262)438894
E-mail: akim_dpp@mail.ru. Сайт: http://dppzhambyl.gov.kz
Жамбыл облысының Кәсіпкерлік палатасы келесі мекенжайда орналасқан:
Тараз қаласы, Төле би даңғылы, 93А
Тел.:+7 (7262) 55 -59- 00. E-mail: zhambyl@atameken.kz
2.9.2-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Жамбыл облысының экономикалық салаларының
нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары

Өсу қарқыны, %

Құрылыс

1,2

Көлік

1,5

Өнеркәсіп

2,1

Ауыл шаруашылығы

2,6

Байланыс

4,1

Сауда

4,6

Дереккөз: Жамбыл облысы Статистика департаменті

Жамбыл облысында шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары

Жамбыл
облысының
Кәсіпкерлер
палатасы «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қаржылау
емес қолдау» төртінші бағыты шеңберінде
бизнеске сервистік қолдау көрсетеді.
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2018 жылдың 15 шілдесінен Жамбыл
облысындағы Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықытары және Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында өзін-өзіне қызмет көрсету аймақтары ашылды. Кәсіпкер services.
atameken.kz интернет-ресурсы арқылы
қажетті қызмет түрлеріне тапсырыс беріп,
ала алады.

Қаржылай
емес
қолдау
құралы
бойынша:
2018 жылы Кәсіпкерлерге қолдау көрсету орталығы кәсіпкерлер мен облысы
тұрғындарына 770 кеңес берді. Бұдан
бөлек «Шағын және орта бизнестің топ-менеджментін оқыту» құрауышы шеңберінде
Орталық бизнес өкілдеріне арнап «Назарбаев Универистетінде» оқыту ұйымдастырды, 16 адам оқудан өтті.
Бұдан бөлек Кәсіпкерлерді қолд
аудың мобильді орталығы – консуль
тациялық қызметтерді беруге арналған
мамандандырылған автобус бар. Кәсіп
керлерді қолдаудың мобильді орталығы
облыстың кәсіпкерлік басқармасы және
Өңірлік кәсіпкерлер палатасының ма
құлдауымен ай сайын Жамбыл облысының
аудандар мен қалаларына шығады.
2. «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы
Бұл бағдарлама Жамбыл облысы
бойынша үш қалада: Тараз, Қаратау және
Жаңатаста жүзеге асуда
2018 жылы Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 1 млрд 232,8 млн теңге бөлінді,
15 желтоқсандағы жағдайға сәйкес 1 млрд
097,5 млн теңге келесі банктерге бөлінді:
* «Сбербанк» АҚ – 385,6 млн теңге;
* «Қазақстан Халық банкі» АҚ – 217 млн
теңге;
* «Банк ЦентрКредит» АҚ – 100 млн теңге;
* «АТФ Банк» АҚ – 130 млн теңге;
* Forte Bank» – 220 млн теңге;
* «Евразийский банк» АҚ 45 млн теңге
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Бұл жаңашылдық елдегі цифрландыру
науқаны шеңберіне енгізіліп, қызмет
көрсету процедураларын оңтайландыруға
бағытталған.
Өңірлік
кәсіпкерлер
палатасының
деректеріне сәйкес шілде айы ортасында
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кәсіпкер
services.atameken.kz
порталының қызметтерін пайдаланған.
Жамбыл облысында «Даму» қоры келесі
мемлекеттік бағдарламалардың операторы:
1. «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті
дамыту
және
қолдаудың
мемлекеттік бағдарламасы;
2. «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021
жылдарға
арналған
бағдарламасы;
3. Өңдеу өнеркәсібінде жұмыс істейтін
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін
қолдау бағдарламасы;
4. «Береке» өңірлік бағдарламасы.
Бағдарламаларды шағын және орта бизнес
қаржылай қолдау және қаржылай емес
қолдаудың түрлі құралдары қарастырылған.
1. «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті
дамыту
және
қолдаудың
мемлекеттік бағдарламасы
15 желтоқсандағы жағдайға сәйкес
бағдарламаны жүзеге асырудан бастап
Жамбыл облысында 600 кәсіпкер қолдау
алды, атап айтқанда:
– Субсидиялау құралы бойынша:
жалпы сомасы 94 млрд теңгеге 803 жоба
мақұлданды, осылайша Қор төлеген
несиелер бойынша субсидиялар 7 млрд
теңгені құрайды. Биыл несиелердің
жалпы сомасы 1 млрд теңгеге 32 жоба
субсидияланды. 2018 жылы барлық
жобалар бойынша 1,7 млрд теңге субсидия
төленді.
– Кепілдендіру құралы бойынша 324
жоба мақұлданды, бұл жайт кәсіпкерлерге
10,3 млрд теңгеге несие алуға жол ашты,
осы ретте Қор төлеген кепілдіктер сомасы
3,8 млрд теңгені құрады. Оның ішінде
2018 жылы 1,5 млрд теңгеге 54 несие
келісімшарты жасалды, «Даму» қорымыен
берілген кепілдіктердің жалпы сомасы
526,3 млн теңгені құрады.

2018 жылдың басынан 838,9 млн теңге
сомаға 78 жоба қаржыландырылды, соның
ішінде:
•
2017 жылғы қаражат есебінен
471,3 млн теңге сомасында 47 несие бөлінді. Осылайша Тараз қаласында 449,6 млн
теңгеге 38 жоба, Қаратауда 13,1 млн теңгеге 1 жоба, Жаңатас қаласында 8,6 млн теңгеге 3 жоба жүзеге асырылып жатыр.
11 несие бойынша 60,5 млн теңгеге Қор
кепілдігі берілді.
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2018 жылғы қаражат есебінен жалпы
сомасы 367,6 млн теңгеге 36 несие берілді, олардың барлығы Тараз қаласында жобаларды жүзеге асыруға берілген. Үш жоба
бойынша жалпы сомасы 18,7 млн теңгеге
Қордың кеплдігі берілген.
•
2018 жылдағы қаражат есебінен
367,6 млн теңгеге 36 несие берілді, оның
ішінде 32 жоба Тараз қаласында жүзеге
асырылуға жіберлді, 2 жоба Қаратау қаласына, 2 жоба Жаңатас қаласына жіберілді.
18 жоба бойынша жалпы сомасы 72 млн
Қордың кепілдігі берілген.
3. Өңдеу саласында жұмыс істейтін
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін
қолдау бағдарламасы
Жамбыл облысында жалпы сомасы
18,2 млрд теңгеге 53 кәсіпкер несие
алды, биыл 706 млн теңгеге 6 бизнесмен
қаржыландырылды.
5. «Береке-3» шағын және орта кәсіп
керлік субъектілерін өңірлік қаржыланды
ру бағдарламасы
Жоғарыда
аталған
мемлекеттік
бағдарламалардың болуына қарамастан
өңірде жеңілдікпен несиелеу көлемін
қосымша ұлғайту мақсатында Жамбыл
облысы әкімдігі және «Даму» қорымен
бірге «Береке» бағдарламасын әзірледі.
Бағдарлама
серіктестерге
қаражатты
паритетті негізде бөлуді көздейді.
1) «Береке-1»:
2016 жылы жалпы сомасы 500 млн
теңгеге алғашқы пул қалыптасты, оның
ішінде 250,0 млн теңгені Жамбыл облысының әкімдігі бөлді және 250,0 млн теңгені
«Даму» қорыү Аталған қаражатты сол жылы
«Казкоммерцбанк» АҚ және «Қазақстан Ха-

лық банкі» АҚ банктеріне берілді. Нәтижесінде «Береке-1» бағдарламасы шеңберінде 14 кәсіпкерге жеңілдетілген несиелер
бөлінді.
2) «Береке-2»:
2017 жылы Жамбы облысының әкімдігі
және «Даму» қоры қаражат пулын 1 млрд
теңгеге дейін ұлғайту бойынша шешім
қабылдады, 500,0 млн теңгені – әкімдік,
500,0млн теңгені – «Даму» қоры бөлді. Атлаған қаражатты сол жылы «Қазақстан Халық банкі» АҚ, «АТФ Банк» АҚ, «Нұрбанк»
АҚ және «Forte Bank» АҚ банктеріне берілді. Нәтижесінде «Береке-2» бағдарламасымен 40 қарыз алушы қаржыландырылды.
3) «Береке-3»:
Өңірлік бағдарламаның тиімділігін
ескере
отырып,
Жамбыл
облысы
әкімдігімен аталған бағдарламаны 2018
жылы жалғастыру бойынша келісімдер
жасалды.
Осылайша, 2018 жылы «Береке-3»
бағдарламасын жүзеге асыру үшін 1,5 млрд
теңге бөлінді, 500,0 млн теңгені – әкімдік
және 1 млрд теңгені – «Даму» қоры бөлді.
Тамыз айының аяғында қаражат екінші
деңгейлі банктерге мына тәртіпте бөлінді:
* «Қазақстан Халық банкі» АҚ – 600,0
млн теңге;
* «Банк ЦентрКредит» АҚ – 400,0 млн
теңге;
* «Сбербанк России» АҚ – 500,0 млн
теңге.
2018 жылы жалпы сомасы 437,7 млн
теңгеге 19 жоба қаржыландырылды, соның
ішінде жүзеге асырылуға Тараз қаласына
10 жоба, Жамбыл облысы аудандарына 9
жоба жіберілді. /3/

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Жамбыл облысының 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда әлеуметтік-экономиалық дамуының
қорытындысы, http://economica-zhambyl.gov.kz/rus/itogi_soc_razvitiya/
2. Қазақстан Республикасындағы жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері санына мониторинг жүргізу. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің жедел-ақпараты
3. «Zhambyl news» облыстағы бірінші ақпараттық агенттігі http://ru.zhambylnews.kz/
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2.10

2018 ЖЫЛЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жылдың қорытындысы бойынша
Батыс Қазақстан облысының жалпы өңрлік
өнімі 2,86 трлн теңгені құрады, бұл көрсеткіш Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 4,8%
үлесті қамтамасыз етті (2017 – 4,3%).

Есептік жыл ішінде Батыс Қазақстан облысы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі көрсеткіші бойынша 33,4% көрсеткішпен Қазақстан өңірлері
арасында үшінші орынды алды, облыс 2017
жылмен салыстырғанда өз рейтингін 1 позицияға төмендетті, 2.10.1-сурет.

г.Нур‐Султан

55,5

г.Алматы

39,5

БҚО

33,4

Акмолинская

27,6

Алматы облысы

27,3

СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.,

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облсысы

15,5

Қызылорда облысы

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.10.1-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Шағын және орта кәсіпкерліктің
Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Батыс
Қазақстан облысының орны,%.
2019 жыл 1 қаңтарда Батыс Қазақстан
облысында жұмыс істеп тұрған шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 40,1
мың бірлікті немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 107,95%-ды құрады.
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Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер – 69,6%, шаруа қожалықтар – 15,6%, заңды тұлғалар – 14,8%-ды
құрады, 2.10.2-сурет.

Жеке
кәсіпкерлер
69,6%

Өңір бойынша барлығы;
40,1 мың бірлік
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.10.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Батыс Қазақстан облысында жұмыс істеп тұрған
шағын және орта кәсіпкерлер субъектілерінің құрылымы, %
2019 жыл 1 қаңтарда Баытс Қазақстан
облысында шағын және орта кәсіпкерлікте
жұмыс істеп жатқандардың саны 113,5 мың
адамды құрады. Оның ішінде жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалар сәйкесінше
50,9 мың және 52,1 мың адамды жұмыспен
қамтыды. Шаруа қожалықтар 10,4 мың
адамды жұмыспен қамтыған, 2.10.3-суретті
қараңыз.

Өңір бойынша 2018 жылы шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың саны БҚО-да жұмыспен қамтылғандардың жалпы көлемінен 35,4%-ды
құрады. 2019-2020 жылдары Қазақстан
Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 287 жұмыс орнын құрумен құны 4,1 млдр теңге 6 жобаны жүзеге
асыру көзделген.

Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
9,2%

Жеке
кәсіпкерлер
45,9%
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ШК заңды
тұлғалар, 14,5%
ОК заңды
тұлғалар, 0,2%

Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар,
15,6%

ШК заңды
тұлғалар
27,5%

ОК заңды
тұлғалар
17,4%

Өңір бойынша барлығы:
113,5 мың адам
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.10.4-сурет. 2018 жылдың 1 қаңтарына Батыс Қазақстан облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
БҚО-да жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілердің басым бөлігі бөлшек және көтерме саудамен айналысады – 16 033 бірлік немесе жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері жалпы көлемінен
39,9%. Маңызы жағынан екінші экономикалық қызмет – ауыл, орман және балық

шаруашылығы. Аталған секторда 7 267
ШОК субъектісі немесе жұмыс істеп тұрған
субъектілердың жалпы көлемінен 18,2%-ы
жұмыс істейді. Көш басшылар үштігін 2 905
бірлікпен құрылыс саласы аяқтап тұр, бұл
жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер жалпы
көлемінің 7,23%-ы, 2.10.5-суретті қараңыз.
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Электр энергиясымен жабдықтау
0,07%
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
0,15%
Статистика комитеті
Сумен жабдықтау
0,50%
2.10.5-сурет. 2018 жылдың
Өнер, ойын‐сауық және демалыс
0,75%
қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет… 0,75%
Қаржы және сақтандыру қызметі
облысындағы жұмыс істеп тұрған шағын
1,00%
Ақпарат және байланыс
1,00%
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
Білім беру
1,25%
экономикалық қызмет түрлері бойынша
Орналастыру және тамақтандыру бойынша…
2,24%
құрылымы, %
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
2,99%
Өңдеу өнеркәсібі
3,49%
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
4,49%
Құрылыс
5,24%
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
5,49%
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
5,74%
Көлік және қаттау
7,23%
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
18,20%
Көтерме және бөлшек сауда
39,90%

2018 жыл қаңтар-желтоқсанда БҚО
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 1 425 млрд теңгеге өнім шығарды,
бұл 2017 жылмен салыстырғанда 0,9%-ға
көп. Шығарылған өнім анағұрлым үлекен

Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
3,4%

Жеке
кәсіпкерлер
5,6%

ОК заңды
тұлғалар
14,5%

салыстырмалысалмағы шағын кәсіпорындарының заңды тұлғалары (76,5%), екінші орында орта кәсіпорындардың заңды
тұлғалары тұр, олардың салыстырмалы салмағы – 14,5%-ды құрайды, 2.10.5-сурет.

ШК заңды
тұлғалар
76,5%

Өңір бойынша барлығы:
1 425 млрд теңге
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.10.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Батыс Қазақстан облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлерінің
өндіріс көлемі бойынша көшбасшылар
үштігі жұмыс істеп жатқан ШОК субъектілері құрылымына қарағанда өзгешелеу.
Көш басында тау-кен қазу өнеркәсібі, 2018
жылдың қорытындысы бойынша аталған
секторда шығарылған өнім көлемі 805,8
млрд теңгені құрады, бұл 2017 жылмен
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салыстырғанда 18,3%-ға жоғары көрсеткіш.
Маңызы жағынан екінші экономикалық
қызмет түрі құрылыс болды, ондағы өнім
шығарылымы 157,7 млрд теңгені құрайды.
Үшінші орында көтерме және бөлшек сауда
орналасты, 2018 жылы өнім шығарылымы
136,6 млрд теңгені құрады, 2.10.7-суретті
қараңыз.

Сельское,
лесное
и рыбное
Ауыл, орман
және
балықхозяйство
шаруашылығы
Горнодобывающая
промышленность
Тау‐кен қазу өнеркәсібі

4%

Обрабатывающая
промышленность
Өңдеу өнеркәсібі

10%

Строительство
Құрылыс

11%
6%

56%

Оптовая
и розничная
торговля
Көтерме
және бөлшек
сауда
Транспорт
и складирование
Көлік және
қаттау
Операции
с недвижимым
имуществом
Жылжымайтын
мүлікпен
операциялар
Профессиональная,
научная
и
Кәсіби, ғылыми және
техникалық
қызмет
техническая деятельность
Деятельность
в обл. және
адм. иқосалқы
вспом. қызмет
Әкімшіліктендіру
обслуживания
көрсету

2018 жылдың қорытындысыбойынша
өңірдегі экономиканың 8 саласы өсудің
оң серпінін көрсетту, олардың қатарында
Батыс Қазақстан облысында 3 доминантты
экономикалық сала бар:
• құрылыс +20,3%;
• тау-кен қазу өнеркәсібі +18,3%;
• өңдеу өнеркәсібі +10,7%;
БҚО жекелеген салалардың оң серпініне қарамастан , облыстағы 9 сала өндірістің
нақты көлемінің төмендеуін көрсетті.
Олардың қатарында өңірде доминанатты

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика
комитеті

2.10.7-сурет. Шағын
және орта кәсіпкерліктің
экономикалық қызмет
түрлері бойынша
құрылымы

екі сала бар – көтерме және бөлшек сауда
және ауыл шаруашылығы. Аталған саллардың шығарған өнім көлемі 2018 жылдың
қорытындысы бойынша сәйкесінше 53,3%
және 13,8%-ға төмендеген.
Келесі салаларда да айтарлықтай төмендеу байқалған:
• көлік және қаттау – 31,2%;
• жылжымайтын мүлікпен операциялар
– 10,2%
• Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету – 40,8%, 2.10.1-кесте.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

3%

4%
1% 2% 3%

2.10.1-кесте. Батыс Қазақстан облысы экономика салаларының өсу серпіні
Экономика салалары

2017 жыл

2018 жыл

Өсу
қар
қыны,
%

млрд
тг

Шығарылым млрд.тг
ның жалпы
көлемінен%

Шығарылым
ның жалпы
көлемінен%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

71,1

4,9%

61,3

4,3%

13,8

Тау-кен қазу өнеркәсібі

681,2 47,0%

805,8

56,2%

18,3

Өңдеу өнеркәсібі

84,3

5,8%

93,3

6,5%

10,7

Электр энергиясымен
жабдықтау

21,6

1,5%

24,5

1,7%

13,4

Сумен жабдықтау

1,9

0,1%

1,6

0,1%

15,8

Құрылыс

131,1 9,1%

157,7

11,0%

20,3

Көтерме және бөлшек сауда

293

20,2%

136,6

9,5%

53,3

Көлік және қаттау

54,2

3,7%

37,3

2,6%

31,2

Орналастыру және тамақатандыру бойынша қызмет көрсету

12,5

0,9%

7,4

0,5%

40,8

Ақпарат және байланыс

2,6

0,2%

2,6

0,2%

0

Қаржы және сақтандыру
қызметі

1,4

0,1%

1,1

0,1%

21,4
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету
Білім беру
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

19,5

1,3%

17,5

1,2%

10,3

31,1

2,1%

31,5

2,2%

1,30

28,5

2,0%

41,8

2,9%

46,7

3,9
3,6

0,3%
0,2%

3,8
4,7

0,3%
0,3%

2,60
30,6

2,8
3,7

0,2%
0,3%

1,5
4,9

0,1%
0,3%

46,4
32,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2015-2018 жылдар аралығында Батыс
Қазқастан облысындағы шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған
құны тұрақты өсуді көрсетіп келеді. ЖҚҚ
құрылымы шағын кәсіпорындармен қалыптастырылған – шамамен 85%. Өңірдегі
шағын кәсіпкерлік және орта кәсіпкерлік
субъектілерін жалпы қосылған құн бойынша салыстыру келмейтіндіктен, шағын
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құны орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнынан 3
есе артық, – 2.10.8-суретті қараңыз.
Батыс Қазақстан облысының жалпы қосылған құны Қазақстан Республикасының
индустриялық-инновациялық
дамуының
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру
есебінен қамтамсыз етілген. Бағдарлама
аясында 2018 жылы 297 жұмыс орнын
құру арқылы 10,2 млрд теңгеге 10 жоба
іске қосылды:

1. Сендвич-панельдерді өндіру («Агран»
ЖШС);
2. Химиялық-өндірістік база салу
(«Топан» ЖШС);
3. Малдан өндірілген өнім қалдықтарын
қайта өңдеу цехын салу («Кублей» ЖШС);
4. Кондитерлік өнмідерді өндіру цехын
модернизациялау («Хасанов» ЖК);
5. Бетон-араластыру торабы («Global
Procurement» ЖШС);
6. Май комбинатын модернизациялау
(Теректі май комбинаты» ЖШС);
7. Құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру
(КазСтрой Маркет» ЖШС);
8. Сыраларды ыдысқа (кегалар) құю өндәрә бойынша тізбек (Нұржанар» АҚ);
9. Азаматтық құрылысқа арналған мыс
кабелін өндіру («ОК Орал Кабель» ЖШС);
10. Көкөніс өғдеу цехы («DMD
Production» ЖШС). /2/
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.10.8-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Батыс Қазақстан облысындағы шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
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Басқа да қызмет түрлерін көрсету
0,0%
Қаржы және сақтандыру қызметі
0,1%
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
0,2%
Ақпарат және байланыс
0,2%
Өнер, ойын‐сауық және демалыс
0,4%
Орналастыру және тамақтандыру бойынша…
0,8%
Құрылыс
0,8%
Денсаулық сақтау
0,9%
Білім беру
0,9%
Мемлекеттік басқару және қорғаныс
0,9%
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
1,3%
Электр энергиясымен жабдықтау
1,5%
Көтерме және бөлшек сауда
1,6%
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
1,7%
Сумен жабдықтау
2,4%
Өңдеу өнеркәсібі
0,0%
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Тау‐кен қазу өнеркәсібі
0,0%

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес 2018
жыл қаңтар-желтоқсанда Батыс Қазақстан
облысының сыртқы сауда айналымы 6
245,1 млн ҚШ долларын құрап, 2017 жыл
қаңтар-желтоқсанға қарай 29,6%-ға артты.
Соның ішінде тауарлар экспорты – 5 989,4

– бетон-араластыру торабы;
• «Хасанов» ЖК – кондитерлік өнімдер
өндірісі;
• «Гидроқұрылғы» ҒЗИ» АҚ – шағын катер
кеме салу өндірісін кеңейту және жаңарту.
Есептік жыл ішінде ғимараттар мен
нысандарды салу мен күрделі жөңдеу жасау бойынша жұмысқа бағытталған инвестициялық салымдар 15,7%-ға және
құрылыс-монтаждау жұмысұа бағытталған
салымдар – 19,1%-ға артқаны, сонымен
қатар машина, жабдық және құралдарды
сатып алуға инвестициялар көлемі 19%-ға
төмендегені байқалды.
Негізгі капиталға инвестициялардың
басым көлемі тау-кен қазу өнеркәсібіне
тиесілі – 62,1% немесе 281,2 млрд теңге.
Екінші орында көлік және қаттау секторы
(11,0%), инвестициялар көлемінде айтарлықтай айырмашылықпен – 231,5 млрд
теңге. Жылжымайтын мүлікпен операциялар да инвестициялар бойынша үлесі
бар – 9,5%, ал инвестициялардың қалған
17,4%-ы экономиканың инвестициялау
деңгейі шамалы салалары арасында бөлінді, 2.10.9-суретті қараңыз.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Өңір дамуына инвестицияларды тиімді
тарту оң әсер етуде. 2018 жылдың қорытындысы бойынша ШОК негізгі капиталына
инвестициялар көлемі 131,03 млрд теңгені
құрады, бұл Батыс Қазақстан облысына тартылған жалпы инвестициялар көлемінінң
28,9%-ын құрайды. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда негізгі капиталға инвестициялар
453 мрд теңге немесе 2017 жылмен салыстырғанда 102,7%-ды құрады. Өңірдік жалпы республикалық көлемдегі үлесі 4,1%.
Инвестицияларды қаржыландыру көздері құрылымындағы мемлекеттік бюджеттің салымы 12,6%, шетелдік кәсіпорындар
қаражатын қоса алғанда кәсіпорындардың
жеке қаражаты – 86%, банк несиелері мен
резиденттердің қарыз қаражаты – 1,4%-ды
құрайды.
Облыста шетелдік қатысумен 156 млрд
теңгеге 7 ірі жоба іске асырылуда:
• «Кублей» ЖШС – малдан өндірілген
қалдықтарды қайта өңдеу цехы;
• «Агран» ЖШС – сэндвич-панельдер өндіру зауытын салу;
• «Топан» ЖШС – химиялық-өндірістік
база салу;
• «134» ЖШС – кірпіш зауытын салу;
•
«Global
Procurement»
ЖШС

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

2.10.8-сурет. Батыс Қазақстан облысы
кәсіпорындарының негізгі капиталына
салынған инвестициялар құрылымы

9,5%
11,0%

млн АҚШ долларына (+33,7%) артты және
импорттың 25,1%-ға 85,8 млн АҚШ доллары көлемінде төмендеуі байқалды. Сыртқы
сауда айналымының сальдосы оң құралып,
5 733,8 млн АҚШ долларын көрсетіп, 2017
жыл қаңтар-желтоқсан деңгейіне қарай
38,6%-ды құрады. /1/.
125

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.10.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Батыс Қазақстан облысының барлық
елдермен жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы

Тауар номенклатурасы
Химия және химия
өндірісімен байланысты
салалардың өнімі
Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімер
Металл және металдан
жасалған бұйымдар
Минералды өнімдері
Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз
бұйымдары
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Текстиль және текстиль
бұйымдары
Былғары шикізаты, елтірі
және олардан жасалған
бұйымдар
Басқа да тауарлар
Аяқ киім, бас киімдер және
галантерия тауарлары
Құрылыс материалдары

ЭКСПОРТ
Өңір экс
Құны, мың
порты көле
АҚШ доллары міндегі үлес,
%

ИМПОРТ
Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

4 950,68

0,08

19 079,73

7,46

18 554,65

0,31

63 549,96

24,86

1 908,63

0,03

40 371,47

15,79

5 951 944,94

99,37

695,46

0,27

145,34

0,00

1 015,65

0,4

4 058,83

0,07

123 120,25

48,16

16,35

0,00

2 654,93

1,04

242,20

0,00

845,14

0,33

7 600,77

0,13

2 780,45

1,09

1,37

0,00

410,42

0,16

0,60

0,00

1 148,74

0,45

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Өңірде кәсіпкерліктің дамуына «Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және
индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді.
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы
Мекенжайы: Орал қаласы, Хамит Чурин көшесі, 116 ,1-қабат
Басқарма жетекшісі: Жалмағамбетов Арман Жанатұлы
Тел.: +7 (7112) 50 -80- 09, 51 54 53, E-mail: industry-bko@mail.ru
Сайт: www.business-bko.gov.kz/index.php/ru/
Батыс Қазақстан облысының Кәсіпкерлер палатасы Орал қаласы, Чагано-Набережная
көшесі 84 мекенжайында орналасқан. Тел: +7 7112 24 30 954,
e-mail: uralsk@atameken.kz, www.uralsk.atameken.kz
Батыс Қазақстан облысы шағын және
орта кәсіпкерлігінің негізгі көрсеткіштерінің
өсуі өңірдің жалпы әлеуметтік-экономикалық дамуымен тығыз байланыста. 2018
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жылы шағын және орта кәсіпкерліктің даму
қортындысы Батыс Қазақстан облысы айтарлықтай өнеркәсіптік әлеуеті бар экономикалық тұрақты өңір болып отыр. Осы ретте

Байланыс

6,8

Сауда

0,8

Дерккөз: Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті

Батыс Қазақстан облысында шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
шаралары
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
2018 жылы «Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті
қолдауға 2391,5 млн теңге бөлінді, соның ішінде несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені
субсидиялауға – 2250,5 млн теңге, ішінара кепілдендіруге – 94,0 млн теңге, гранттық қаржыландыруға – 47,0 млн теңге берілді. /3/
2018 жылдың 11 айында Батыс Қазақстан
облысында несиенің 11,4 млрд теңге сомасына субсидиялаудың 52 келісіміне қол
қойылды. Несие портфелінің 2,4 млрд теңге
сомасында кепілдендіру бойынша 91 жоба
мақұлданды, кеплідендіру сомасы – 101
млрд теңге.
«Еңбек» нәтижелі жұмасыпен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған бағдарламасы
Аталған бағдарлама шеңберінде кәсіпкерлік әлеуеті бар жұмыссыз бен өзін-өзі
жұмыспен қамтығандарды және жұмыс
істеп жатқан кәсіпкерлердің бизнес-жобаларын жүзеге асыруға «Даму» қорының кепілдігіне жылдық 6%-бен 6 500 АЕК-ке дейін
микронесиелеу қарастырылған.
2018 жылдың 11 айында серіктес-банктер 847,9 млн теңге сомасында 97
жобаны қаржыландырды.
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жоғары экономикалық көрсеткіштерді сәйнақты көлем индексі 3,5%-ға төмендеді.
кес деңгейде ұстап отыру мүмкін емес.
Нақты көлем индексінің айтарлықтау өсуін
Осылайша 2019 жылдың төрт айы ішінде
құрылыс саласы +20,8%, связь +6,8% көр(қаңтар-сәуір) аралығында өнеркәсіптің
сетті, 2.10.3-кестені қараңыз.
2.10.3-кесте. Батыс Қазақстан облысы экономика салаларының 2019 жыл қаңтар-сәуірде 2018 жылдың қаңтар-сәуіріне қарай нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
20,8
Көлік
0,3
Өнеркәсіп
-3,5
Ауыл шаруашылығы
2,6

Бағдарлама шеңберіндегі жобалар арасында мына жобаларды атап өтуге болады: «Алмагүл» жеке кәсіпкерлігі (бахила
өндірісі), «Cleanser» ЖШС (сұйық сабын
өндірісі), «Бондаренко А.А.» жеке кәсіпкерлігі (мобильді блок контейнерлер өндірісі), «Абдулова М.И.» жеке кәсіпкерлігі (Монтесори балалар түзету-дамыту
орталығын ашу) атап өтуге болады.
«Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының
бағдарламасы
Екінші деңгейлі банктер механизміне сәйкес сыйақы мөлшерлемесі бойынша жеке
құрылыс компанияларға несие беріледі,
қазіргі таңдағы базалық мөлшерлеме жылдық 14,25%-ды құрайды. Оның ішінде «Даму»
қоры сыйақы мөлшерлемесінен жылдық 7%ды субсидиялайды. Қалған 7,25%-ды құрылыс
компаниясы төлейді. Субсидиялар өз қызметін
қолданыстағы тұрғын нысандарын реконструкция немесе қайта жөндеуге емес, тұрғын
үй салуда жүзеге асыратын кәсіпкерлердің
жаңа несиелері бойынша беріледі.
2018жылдың 11 айында серіктес-банктер
бағдарлама аясында 220 млн теңгеге 2 жоба
мақұлдады.
Бағдарлама аясындағы жобалар ішінде
«Қазхол» ЖШС жобасы ерекшеленеді.
«Даму» қоры және Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің «Даму-Ақжайық» бірлескен
бағдарламасы
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Бағдарлама шеңберінде Батыс Қазақстан
облысында тіркелген немесе территториясында қызмет атқаратын шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыруға
қаражат бөлінеді. Ең жоғары сома – 50
млн теңге. Жылдық мөлшерлеме 8,5%-ды
құрайды. Басым салалар: салалық шектеусіз
шағын қалалар мен моноқалалардағы жобалар. Осы ретте бастапқы игеру кезінде екінші деңгейлі банктерден бөлінген қаражаттан 22% өңдеу өнеркәсібіндегі жобаларды
қаржыландыруға жіберілуі керек.
Бағдарлама шеңберінде жүзеге асырудан бастап серіктес банктер жалпы сомасы
1 647,4 млн теңгеге 42 жобаны қаржыландырды. Соның ішінде 20 жоба (47,6%) облыс
аудандарында іске асырылуда. Несиенің
орташа сомасы 48 млн теңге. 2018 жылдың
қыркүйек айында осы қаражат бойынша
«Қазақстан Халық банкі» Батыс Қазақстан
облысы бойынша филиалына орналастыру
арқылы 254 млн теңгеге қайталама игеру
жүзеге асырылды Бағдарлама шеңберінде жобалар ішінен: «ҚазСтройМаркет»
ЖШС (құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру),
«WestKazConstruction» (жатақханалар салу),
«Тұрғалиев» жеке кәсіпкерлігі (ірі қара
өсіру), «Доктор Самат» ЖШС (тіс емдеу бойынша қызмет көрсету) атап өтуге болады.
2018 жылы БҰҰДБ-ның «Төмен көмірсулы дамуға арналған тұрақты қалалар»
Қазақстан қалаларында энергия сервистік
бастамаларды қолдауға бағытталған жаңа
бағдарлама қабылданды.
Бағдарлама энергия сервистік компанияларды қолдауға бағытталған, яғни бағдарламаға негізгі қызметі энергетикалық

Пайдаланылған дереккөз тізімі

қызметтерді ұсыну, энергетикалық қызмет
көрсету туралы келісімшарт жасасу арқылы
энергияны үнемдейтін жобалар мен іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, сондай-ақ
объектінің иелері (ғимараттар, инженерлік
желілер мен жүйелер, энергия өндірісінің
көздері және басқалар) қатыса алады.
Осы ретте Бағдарлама шеңберінде келесі
қолдау құралдары көрсетілуі мүмкін:
1. Субсидиялау (су, субсидиялау мөлшері
несие мөлшерлемесінен субсидилау мерзімі
3 жыл, 6 жылға дейін ұзарту мүмкіндігі
бар. Субсидиялау мөлшері: несие бойынша
сыйақы мөлшерлемесінен 10%-ды мемлекет өтейді, ал 4,25% мөлшеріндегі айырмашылықты Кәсіпкер төлейді);
БҰҰДБ-ның «Төмен көмірсулы дамуға
арналған тұрақты қалалар» бағдарламасы
шеңберінде жалпы сомасы 40 млн теңге 1
жоба мақұлданды.
2018 жылдың 11 айы ішінде Кәсіпкерлерге
қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері жеке кәсіпкерлік субъектілірінң екінші
деңгейлі банктердің мақұлдауына дейін 271
жобаны сүйемелдеді, сонымен қатар 2459
субъектіге кеңес берілді.
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде кәсіперлікті
қаржылай емес қолдау шаралары жүзеге
асырылуда, оған кәсіпкерлерге арнлағна оқу
бағдардамалары және іскерлік байланысты
кеңейту шаралары кіреді. 2018 жыл ішінде
БҚО бойынша «Шағын және орта бизнестің
топ менеджменті оқыту» жобасы бойынша
шағын және орт абизнес компанияларының
11 жетекшісі оқуға қатысты.

1. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы;
2. Қазақстан Республикасындағы жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерліктің
санына мониторинг. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің жедел
ақпараты;
3. БҚО-да өңдеу өнеркәсібінің 11,4%-ға өсуі және білім беру және денсаулық сақтау
сапасын арттыру бойынша қолға алынған шаралар https://primeminister.kz/ru/;
4. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Батыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы;
5. БҚО бойынша «Даму» қорының филиалы «ШОБ қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламаларын жүзеге асыру» тақырыбында баспасөз конференциясын өткізді /
https://damu.kz/.
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2.11

2018 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Қарағанды облысы қазба байлықтардың деңгей бойынша ең бай өңірлердің
бірі. Қарағанды көмір бассейніндегі қор,
алтын, мырыш, темір, мұнай, газ, молибден, вольфрам, қорғасын, марганец кен
орны облысты өндіру орталығы және өңдеу
өнеркәсібінің қайнары етеді. Территориясы
бойынша Қарағанды облысы Қазақстан облыстары арасында бірін орынды алады.
2018 жылдың қорытындысы бойынша Қарағанды облысының жалпы өңірлік

өнімі 4,41 трлн теңгені құрады, бұл өңірге
Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 7,4% үлесті
қамтамасыз етті (2017 – 7,9%).
Есептік кезеңде Қарағанды облысы
шағын және орта кәсіпкерлің жалпы өңірлік
өнімдегі үлесі көрсеткіші бойынша 15,8%
мөлшерде Қазақстан өңірлері арасында
15-орын алып отыр, 2017 жылмен салыстырғанда өңір 1 позицияға көрсеткішін
жақсартқан, 2.11.1-суретті қараңыз.

Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
БҚО
Ақмола облысы
Алматы облысы
СҚО
Қостанай облысы
Шымкент қ.
Маңғыстау облысы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
Түркістан облысы
Атырау облысы
ШҚО

ҚР бойынша барлығы:
28,3%

Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.11.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстан өңірлері арасында шағын және орта кәсіпкерліктің
ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Қарағанды облысының орны,%.
Қарағанды облысы шағын және орта
кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі үлесі көрсеткішін
2017 жылмен салыстырғанда 3,1 пайыздық
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бөлімге жақсарттыү ШОК дамуының оң серпініне олардың жеке өнімділігінінен басқа
кластерлік қағидаты бойынша өңірдегі ірі

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар 10%

теңгегесатып алды, тауар, жұмыс және қызмет бойынша қазақстандық қамту 323,9
млрд теңгені немесе жалпы көлемнен
74,5%-ды құрады.
2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда отандық тауар өндірушілердің сатып
алу сомасы 51,7 млрд теңгеге артып немесе
2,3 пайыздық өсуді көрсетті /1/.
2019 жыл 1 қаңтарда Қарағанды облысында шағын және орта кәсіпкерліктің 84,0
бірлігі тіркелген немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 106,0%. ШОК
құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым,
олардың үлесіне жұмыс істеп жатқан ШОК
субъектілерінің жалпы көлемінен 69,1% тиесілі. Шағын кәсіпорындардың заңды тұлғалары – 20,4%, 2.11.2-суретті қараңыз.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

кәсіпорындардың тиімді қызметі де әсер
етуде. Өңірдегі жүйе құрушы кәсіпорындар:
«АрселорМитталТеміртау» АҚ – металл
прокат дайындау; т
«Корпорация Казақмыс» ЖШС – тау-кен
металлургиялық өнеркәсіп;
«Евразиан Фудс» АҚ – маргарин және аспаздық майларды өндіру;
«Эфес Қазақстан» – сыра өндірісі;
«Қазцентрэлектропровод» АҚ – кабель-сым, электротехникалық және телекомминикциялық өнімдер өндірісі;
«Central Asia Cement» АҚ – цемент
өндірісі;
«Карцемент» АҚ – цемент өндірісі.
2018 жылдың 9 айы ішінде облысытң
жүйе құрушы кәсіпорындары тауар, жұмыс,
қызмет түрлерін жалпы сомасы 434,9 млрд

Шағын кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар 21%
Орта кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар 0%
(181 б.)

Жеке
кәсіпкерлер 69%,

Өңір бойынша барлығы:
84,0 мың бірлік
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті,

2.11.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Қарағанды облысында жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
2019 жыл 1 қаңтарға қарай Қарағанды
облысы бойынша ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың саны 236,1 мың адамды құрады. Қызметкерлердің басым бөлігі
жеке кәсіпкерлікте және шағын кәсіпорындарда шоғырланған: сәйкесінше 100,6
мың адам (43%) және 96,8 мың адам (41%),
2.11.3-суретті қараңыз.

Өңір бойынша ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың өңір бойынша жұмыспен
қамтылғандардың жалпы көлеміндегі үлесі
36,1% құрады, бұл орта республикадық
мәннен (38%) 1,9 пайыздық бөлімге төмен
көрсеткіш.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
5%

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
41%

Жеке
кәсіпкерлер
43%

Өңір бойынша
барлығы:
236,1 мың адам

Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
11%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.11.3-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына Қарағанды облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
Қарағанды облысында жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
басым үлесі көтерме және бөлшек саудамен айналысады – 37 074 бірлік немесе жұмыс істеп жатқан ШОК субъектілері
көлемінен 44,1%. Екінші маңызды экономикалық қызмет ауыл, орман және балық
шаруашылығы тұр. Аталған секторда 9 849

ШОК субъектісі немесе жалпы көлемнен
11,7% қызмет атқарады. Үштікті басқа да
қызмет түрлерімен айналысатын кәсіпорындар аяқтап тұр – 7 875 бірлік немесе
жұмыс істеп тұрған ШОК субъектісінің жалпы көлемінен 9,4%, 2.11.4-суретті қараңыз.

Мемлекеттік басқару және қорғаныс
Электр энергиясымен жабдықтау
Сумен жабдықтау
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Денсаулық сақтау
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Білім беру
Ақпарат және байланыс
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Әкімшіілктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
Жылжымайтын мүлекпен операциялар
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Көтерме және бөлшек сауда

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті,

2.11.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы, %
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Жеке кәсіпкерлер
9%

салыстырмалы салмағы шағын кәсіпорындардың заңды тұлғаларына тиесілі (63%),
екінші орында – орта кәсіпорындардың
заңды тұлғалары, олардың салыстырмалы
салмағы 20%-ды құрайды, 2.11.5-суретті
қараңыз.

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
8%

Шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
63%
Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
20%

Өңір бойынша
барлығы:
1 325,1 млрд теңге

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қарағанды
облысында шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері шығарған өнім көлемі 1 325,1
млрд теңгені құрады, бұл 2017 жылмен
салыстырғанда 28,5%-ға жоғары көрсеткіш. Шығарылған өнімнің анағұрлым үлкен

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.11.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қарағанды облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлерінің
өндіріс көлемі бойынша көшбасшылар
үштігі жұмыс істеп жатқан ШОК субъектілері құрылымына қарағанда өзгешелеу.
Жетекші позиицяда көтерме және бөлшек
сауда, ондағ ышығарылған өнім көлемі
2018 жылы 363,1 млрд теңгені құрады, бұл

2017 жылдағы деңгейден 77,7%-ға жоғары көрсеткіш. Шығарылған өнім бойынша екінші маңызды экономикалық қызмет
түрі – өңдеу өнеркәсібі онда шығарылым
көлемі 266,4 млрд теңгені құрайды. Үшінші
орында – құрылыс, бқл секторда өнім
шығарылымы 211,6 млрд теңгені құрады,
2.11.6-суретті қараңыз.
Көтерме және бөлшек сауда
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Құрылыс
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен жабдықтау
Сумен жабдықтау
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Қалған салалар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.11.6-сурет. Экономикалық қызмет түрлері бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің
құрылымы
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жылдың қорытындысы бойынша
өңірдің барлық салалары өсудің оң серпіні
көрсетті, олардың қатарында 5 жетекші сала
бар:
тау-кен қазу өнеркәсібі +107,5%;
көтерме және бөлшек сауда +77,7%;
өңдеу өнеркәсібі +16%;
ауыл, орман және балық шаруашылығы
+11,6%;
құрылыс +0,14%.
2017

2018

млрд тг

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

шығарылған
өнім
млрд тг
көлемінен, %

Өсу
шығарылған
қарқыны,
өнім
%
көлемінен, %

121,0

11,7%

135,0

10,2%

11,6

Тау-кен қазу өнеркәсібі

45,5

4,4%

94,4

7,1%

107,5

Өңдеу өнеркәсібі

229,6

22,3%

266,4

20,1%

16,0

17,7

1,7%

19,4

1,5%

9,60

8,9
211,3
204,3
33,0

0,9%
20,5%
19,8%
3,2%

13,5
211,6
363,1
43,9

1,0%
16,0%
27,4%
3,3%

51,7
0,14
77,7
33,0

12,2

1,2%

8,0

0,6%

34,4

8,8

0,9%

23,7

1,8%

69,3

10,5

1,0%

14,7

1,1%

40,0

48,2

4,7%

33,0

2,5%

31,5

36,8

3,6%

45,7

3,4%

24,2

21,3

2,1%

24,2

1,8%

13,6

3,3

0,3%

5,4

0,4%

63,6

10,3

1,0%

12,9

1,0%

25,2

3,6

0,3%

1,7

0,1%

52,8

5,1

0,5%

8,6

0,6%

68,6

Экономика салалары

Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және
тамақтандыру бойынша
қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және
қосалқы қызмет көрсету
Білім беру
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық және
демалыс
Басқа да қызмет түрлерін
ұсыну
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Қарағанды облысы экономикасының
небәрі 3 саласы нақты көлем индексінің
төмендеуін көрсетті:
өнер, ойын-сауық және демалыс – 52,8%
орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету – 34,4%,
жылжымайтын мүлікпен операциялар –
31,5, 2.11.1-кесте.
2.11.1-кесте. Қарағанды облысы экономика
салаларының өсу серпіні

ШОК ЖҚҚ

ШК ЖҚҚ

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Экономикалық секторлардың оң динамикасы аймақтағы соңғы он жыл ішінде ШОБ
субъектілерінің жалпы қосылған құнының өсу үрдісіне ықпал етті. 2014-2018 жылдар аралығында жалпы қосылған құнның құрылымы шағын кәсіпорындармен қамтамасыз етілді
– шағын және орта кәсіпкерліктің ЖҚҚ жалпы көлемінің 75%-ы, 2.11.7-сурет.

ОК ЖҚҚ

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.11.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Қарағанды облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
Өңір дамуына тиімлді тартылған инвестициялар әсер етуде. 2018 жылдың қорытындысы бойынша ШОК негізгі капиталына
салынған инвестициялар көлемі 212,9 млрд
теңгені құрады, бұл Қарағанды облысына
тартылған жалпы инвестицияның 45,3% -ын
құрайды. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда негізгі капиталға инвестициялар 469,8 млрд теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 120,7%-ды құрайды. Соның ішінде 73,1%
(343 258,4 млн теңге) – кәсіпорындардың қаражаты есебінен, 14,5% (68 283,2 млн теңге)
– бюджет қаражаты, 2,1% (9 935,7 млн теңге)
– банк несиелері, 10,3 % (48 337,7 млн теңге)
– басқа қарыз ашқа есебінен.
Негізгі капиталға салынған инвестицияларды пайдалану бойынша өткен жылдың
тиісті кезеңімен салыстырғанда көтерме
және бөлшек саудада 20,2% -ға (9,452,9
млн теңге), ақпарат және байланыс – 28,1%
(1 541,5 млн теңге), қаржы және сақтандыру қызметі – 13,7% (1 055,5 млн теңге),
жылжымайтын мүлікпен операциялар –
16,2% (44 693 млн теңге), Әкімшіліктендіру

және қосалқы қызметтер – 67,4% (1 693,1
млн теңге), Мемлекеттік басқару, қорғаныс,
міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету – 24,1%
(3 633,7 млн теңге) , Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету –17,1% (7,893
млн теңге), Өнер, ойын-сауық және демалу –
43,1% (1 236 млн. теңге), басқа қызметтерге
38,3%-ға (558,2 млн теңге) инвестициялардың көлемінің төмендеуі байқалды,
Өнеркәсіпке салынған инвестициялар
көлемі 323 547 млн теңге немесе 2017
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырағнда –
135,6%-ды құрады.
Өңірлік өнеркәсіпке инвестиция көлемінің
ең көп үлесі Қарағанды (14,4%), Теміртау
(13,6%), Сарань (12,0%), Сәтпаев (10,3%),
Қаражал (9,5%), Шахтинск (7,2%), Балқаш
(6,4%), Жезқазған (6,3%) қалаларына тиесілі.
Негізгі капиталға инвестициялардың басым бөлігі өңдеу және тау-кен қазу өнеркәсібіне тиесілі, сәйкесінше – 27,2% және
24,1%. Үшінші орында – электр энергиясымен жабдықтау 14,1%, 2.11.8-суретті
қараңыз.
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Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Қаржы және сақтандыру қызметі
Өнер, ойын-сауық және өнер
Ақпарат және байланыс
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Мемлекеттік басқару және қорғаныс
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Құрылыс
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету Білім беру
Көтерме және бөлшек сауда
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Сумен жабдықтау
Көлік және қаттау
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Электр энергиясымен жабдықтау
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.11.8-сурет. Қарағанды облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
2018 жылы Қарағанды облысында 1782
жұмыс орнын құрумен жалпы сомасы 20 млрд
теңгеге 299 жаңа бизнес объектісі ашылды.
2018 жылы қала құрушы кәсіпорындар шағын
кәсіпорындармен 87,1 млрд теңгеге 1947
серіктестік келісімшарт жасады /1/.
Қазіргі таңда арнайы экономикалық аймақтың ірі инфрақұрылымдық нысандарының құрылысы аяқталды. Арнайы экономикалық аймаққа қатысушысы мәртебесіне
15 компания ие:
- қолданыстағы жобалар – 7 кәсіпорын;
- жүзеге асу жолында – 8 жоба:
1.ТОО «Steel Manufacturing» (строительство патронного завода) объем инвестиций
– 27,3 млрд. тенге, планируется создание
164 рабочих мест. Строительно-монтажные
работы завершены, ведутся пуско-наладочные работы первой линии, запуск запланирован в 1 квартале 2019 года.
2.«Өтеміс LTD» ЖШС (полимербетон
конструкциялар өндіру), жоба құны – 1 200
млн теңге, 128 жұмыс орнын құру жоспарланған. Құрылыс-монтаждау жұмыстары
жүргізілуде.
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3. «Қарағанды кешенді құймалар зауыты» (ферросиликоаллюминий өндіру), жоба
құны – 86,0 млрд теңге, 500 жұмыс орнын құру көзделген, жобаны «БРК» АҚ-тан
несие қаражат алу арқылы жүзеге асыру
жоспарланған. Қазіргі таңда аталған мәселе қаралуда;
4. «Бүркіт» СП» ЖШС (өнеркәсіптік жарылғыш заттарды өндіру), жоба құны –
8 100 млн теңге, 120 жұмыс орнын құру
көзделген. Жобаны Yunnan Industrial
Explosive Group Co қытай инвесторларын
тарту арқылы жүзеге асыру көзделген.
Жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп,
мемлекеттік сараптамаға жіберілген;
5. «Қарағанды құбыр жаймалау зауыты»
АҚ «тік тігісті құбырлар өндірісі), жоба құны
– 7,1 млрд теңге, 122 жұмыс орнын құру
көздлеген. Жобалық-сметалық құжаттама
дайындау басталды;
6. «Аркус Инвест» ЖШС (пестицид және
гербицид өндірісі), жоба құны – 0,9 млрд
теңге, 19 жұмыс орнын құру жоспарланған.
Жобалық-сметалық құжаттама дайындау
басталды;

6903 жаңа жұмыс орны құрылды.
Облыстың Кәсіпкерлікті қолдау картасына 2015-2019 жылдарға 662,4 млрд
теңгеге 7002 жаңа жұмыс орнын құрумен
45 жоба қосылды. 2018 жылы жалпы сомасы 39,9 млрд теңге болатын 3 жоба іске
қосылып, 489 жаңа жұмыс орны ашылды:
-«Maker» ЖШС «Машина жасау өндірісті
модернизациялау» жобалық қуаттылығы
– 11,9 тонна өнім (машина жасау саласы).
Жоба құны 13,7 млрд теңге, 99 жұмыс орны;
-«АҚ Алтыналмас» АҚ «Пустынное» алтын іздеу фабрикасының өнімділігін арттыру. Жобалық қуаттылығы – жылына 2,3 млн
тонна, 2900 кг алтын (сала –негізгі асыл
және түсті металдар өндірісі).
- «Sary-Arka Copper Processing» ЖШС
«Кадодты мысты шығару бойынша зауыт
құрылысы», жобалық қуаттылығы – 6 мың
тонна (сала – металлургия). Жоба құны –
14,1 млрд теңге, 350 жұмыс орны құрылды.
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қарағанды
облысының сыртқы сауда айналымы
4 010,7 млн АҚШ долларын құрап, 2017
жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда
10,1%-ға артты. Соның ішінде экспорт –
3 153,6 млн АҚШ доллары (+4,5%) және тауар импорты – 36,8,1%-ға артып, 857,1 млн
АҚШ долларын құрады. Сыртық сауда айналымының сальдосы оң құралып, 2 296,6
млн АҚШ доллары деңгейінде болды, 2017
жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 4,0%-ға төмендеді.
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7. «Терма Форм» ЖШС (виброқұймалы,
қалыпты, отқа төзімді бұйымлар өндірісі),
жоба құны – 1,5 млрд теңге, 40 жұмыс орнын
құру жоспарланған. Құрылыс-монтаждау
жұмысы жүргізілуде;
8. «Outlook» ЖШС – Megacam.Limit аппаратты-бағдарламалық кешендерін өндіру, жоба құны – 0,04 млрд теңге, 10 жұмыс орнын құру көзделген. /1/
Мемлекет басшысының тапсырмасы
бойынша инвестициялар тарту жөніндегі жұмысты жандандыру мақсатында
Инвестиция тарту және аймақтағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңес
құрылды.
Индустриялау және инвестициялар саласында Қазақстан-Қытай ынтымақтастығы
шеңберінде жобаларды жүзеге асыру жұмысы жалғасуда.
Облыста қайта бөлудің жоғары деңгейі
және инновациялық құрамдас бөлігі бар
4000-нан астам жұмыс орындарын құрумен жалпы 1,158 млрд теңгеге 7 жоба
енгізілді.
Кәсіпкерлікті қолдау картасына 485,4
млрд теңгеге 103 жоба қосылды, 11598
жұмыс орнын құру көзделген.
Облыстағы
18
өңірдің
барлығы
Кәсіпкерлікті
қолдау
картасында
көрсетілген.
Өңірлік картада – жалпы сомасы 536,1
млрд теңгеге 9 119 жұмыс орнын құрумен
100 жоба қарастырылған.
Карта шеңберінде қазіргі таңда 87 жоба
жүзеге асырылды, инвестицияилардың жалпы сомасы 292 млрд теңге. Кәсіпорындарда

2.11.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қарағанды облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Өңір
Өңір
Құны,
Құны,
Тауар номенклатурасы
экспорты
импорты
мың АҚШ
мың АҚШ
көлеміндегі
көлеміндегі
доллары
доллары
үлес, %
үлес, %
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түлік
40 109,6
1,3%
100 214,7 11,7%
тауарлары
Минералды өнімдер

302 146,9

9,6%

31 268,6

3,6%
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Химия және химия өнеркәсібімен
байланысты салалары өнімі (каучук
және пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары,
целлюлоза-қағаз өнімдері
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киімдер және
галантеря тауарлары
Құрылыс материалдары

36 595,1

1,2%

137 406,7

16,0%

175,8

0,0%

826,5

0,1%

723,4

0,0%

4 232,0

0,5%

104,4

0,0%

6 103,7

0,7%

0,5

0,0%

340,5

0,0%

882,5

0,0%

34 697,6

4,0%

Металл және металл бұйымдары

2 603 798,7 82,6%

109 456,4

12,8%

Машина, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар және аппараттар

5 803,1

423 266,7

49,4%

0,2%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Қарағанды облысы шағын және орта
кәсіпкерлігінің негізгі
көрсеткіштерінің
өсуі өңірдің жалпы әлеуметтік-экономикалық дамуымен тығыз байланыста. 2018
жылы шағын және орта кәсіпкерлік дамуының қортындысы Қарағнды облысы
өнеркәсіптік әлеуеті мықты экономиалық
тұрақты өңір екенін байқатуда. Осы ретте

жоғары экономикалық көрсеткіштерді сәйкес деңгейде ұстап отыру мүмкін емес.
Осылайша 2019 жылдың төрт айы ішінде
(қаңтар-сәуір) аралығында өнеркәсіптің
нақты көлем индексі 3,0%-ға төмендеді.
Нақты көлем индексінің айтарлықтай өсуін
құрылыс саласы +52,8% көрсетті, 2.11.3-кестені қараңыз

2.11.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Қарағанды облысының экономикалық
салаларының нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
52,8
Көлік
2,7
Өнеркәсіп
-3,0
Ауыл шаруашылығы
2,5
Байланыс
7,3
Сауда
5,6

Дереккөз: Қарағанды облысы Статистика департаменті

Өңірде кәсіпкерлік дамуына Қарағанды облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік басқармасы жетекшілік етеді.
Кәсіпкерлік басқармасы
Мекенжайы: Қарағанды қаласы, Әлиханов көшесі 13, 317-каб.,
Басқарма жетекшісі: Аблаева Татьяна Юрьевна
Тел.: +7 (7212)42-50-69
E-mail: oblup@krg.gov.kz.
Сайт: www.upkrg.gov.kz
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және жоғары қосылған құны бар жаңа өндірістер құру.
«Е-commerce Center». Электрондық коммерцияны дамыту мақсатында «Қазпошта»
ұлттық почта операторы биылғы жылдың
24 мамырында Қарағанды қаласында
«Е-commerce Center» алғашқы электронды
сауда орталығын ашты. Бұл кәсіпкерлер
жаңа өнімдер мен механизмдер жайында
ақпарат алатын, жеке кәсіпті қалай ашуға
болады, қолданыстағы дүкенді қалай ілгерілетіп, оның логистикасы мен маркетингін қалай дамытуға болатыны жайында кең
мағлұмат беретін алаң. Орталық сондай-ақ
клиенттермен қарым-қатынасты басқару
(CRM) жүйелерін енгізу, жарнамалық кампанияларды дамыту, Call Center қызметтерін ұсыну және шағын және орта бизнес
үшін онлайн төлем қызметтерін пайдалануға арналған құралдарды ұсынады. /3/
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Кәсіпкерлікті қолдау және бизнесті
қорғауды өңірде ШОК субъектілеріне арналған сервистік қызметтерді операторы
– «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасы
жүзеге асырады.
Кәсіпкерлер Өңірлік палатаға келесі мекенжай бойынша хабарласа алады:
Қарағанды қаласы, Ермеков көшесі, 29;
Кәсіпкер үйі. Тел. +7 (7212) 50-05-84.
E-mail: karaganda@atameken.kz.
Сондай-ақ, өңірде даму институттары
жұмыс істейді:
«Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация. Мемлекеттік және жекеше секторларды шоғырландыру арқылы Қарағанды
облысының
экономикалық
дамуына
ықпалдасу;
Инвесторларға қызмет көрсету орталығы. Қарағанды облысының имидждік
стратегиясын қалыптастыру, инвестициялық мүмкіндіктер туралы хабардар ету.
Қарағанды облысының бизнес-жобаларына инвестиция тарту үшін отандық және
шетелдік инвесторларды іздестіру, оларды
өңірлік деңгейде сервистік қолдау.
«Қарағанды облысы мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің өңірлік орталығы» АҚ.
Мемлекет пен жеке меншік сектор арасындағы әріптестікті нығайту, инвестициялық
жобаларды МЖӘ механимздері арқылы
дайындау арқылы Қарағанды облысының
инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдесу.
Қарағанды облысының сауда-өнеркәсіп
палатасы. Кәсіпкерлік қызмет үшін қолайлы жағдайлар жасау, шетелдік әріптестермен экономика, сауда, ғылым саласында тікелей қатынастарды дамытуға жәрдемдесу.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ. Интегратор және қаржылық, консалтингтік қызмет көрсету операторы ретінде
шағын және орта кәсіпкерліктің, сондай-ақ
Қазақстанның микроқаржы ұйымдарының
сапалы дамуына ықпалдасу.
«Технопарк «Сары-Арқа» ЖШС. Өңірдің,
ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың проблемаларын шешу мақсатында ғылыми
зерттеулердің нәтижелерін коммерциаландыратын шағын қосылған инновациялық
компаниялардың дамуына жәрдемдесу

Қарағанды облысында шағын және
орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
шаралары
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
2018 жылдың қорытындысы бойынша
Қарағанды облысында 172 жоба қолдау
тапты, соның ішінде:
Жетіспейтін инфрақұрылымды тарту бойынша 3,0 млрд теңгеге 5 жоба
мақұлданды;
Гранттық қаржыландыру бойынша 28
млн теңгеге 14 жоба мақұлданды.
Соның нәтижесінде облысы кәсіпорындарында 4239 жұмыс орны сақталып, 2201
жаңа жұмыс орны ашылды. Бюджет кірісіне
153 млн теңге салықтық төлемдер түсті, 11
млрд теңге инвестиция тартылды.
Кәсіпкерлерді қаржылай емес қолдау
шеңберінде:
-«Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша
13565 адам оқыды, соның ішінде 2019
жылы – 125 адам;
-«Топ-менеджмент» жобасы бойынша
229 кәсіпкер оқытылды;
- «Іскерлік байланыс» жобасы бойынша
– 292 адам;
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- 14859 кәсіпорынға сервистік қолдау
көрсетілді, шамамен 24,9 мың қызмет, соның ішінде 2019 жылы 288 кәсіпорын 399
кеңес алды;
-2021
жылдан
беру
бизнес-инфрақұрылыммен (КҚКО, КҚО, МКҚО) 54,5
мың клиентке 145,2 мың кеңес берілді, соның ішінде 2019 жылы 3,8 мың кеңес 1,1
мың кәсіпкерге берілді.
Жастар кәсіпкерлігін дамытуға 28,9 млн
теңге бөлініп, 61 грант берілді.
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы
Барлығы бағдарлама бойынша
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және

жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасымен
1245 кәсіпкер 5 млрд теңгеге микронесие
алды.
Бағдарламаның екінші бағытын дамытуға 2018 жылы қалаларда 1505 млн теңге
бөлінді, соның ішінде 362,1 млн теңгеге 30
жоба қаржыланды, 15 кепілдеме берілді.
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша
кәсіпкерлік негіздеріне 2017 жылы 1313
өзінөзі жұмыспен қамтыған және жұмыссыз адам оқыды (жоспардың 100%), 2018
жылы 1989 адам оқып шықты /3/.
Өңірде Қарағанды облысы шағын және
орта кәсіпкерлікті өңірлік қаржыландыру
бағдарламасы жүзеге асырылады.

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Облыстың 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда индустриялық-инновациялық дамуын жүзеге асыру бойынша ақпарат;
2. Қазақстан Республиксында жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санына мониторинг жүргізу. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің жедел ақпараты;
3. Қарағанды облысының әкімдігі https://karaganda-region.gov.kz/
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2.12

2017 ЖЫЛЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жылдың қорытындысы бойынша
Қостанай облысының жалпы өңірлік өнімі
2,02 трлн теңгені құрады, бұл көрсеткіш
өңірдің Қазақстан жалпы ішкі өнімінде
3,4% үлесін қамтамасыз етті (2017 жылы
– 3,4%).

Есептік кезең ішінде Қостанай облысы
шағын жіне орта кәмсіпкерліктің жалпы
өңірлік өніміндегі үлесі көрсеткіші бойынша Қазақстан өңірлері арасында жетінші
орын алды, өңір 2017 жылы болған деңгейін сақтап қалды, 2.12.1-суретті қараңыз.

Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
БҚО
Ақмола облысы
Алматы облысы
СҚО
Қостанай облысы
Шымкент қ.
Маңғыстау облысы
Ақтөбе облысы,
Жамбыл облысы
Түркістан облысы
Атырау облысы
ШҚО
Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.1-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан өңірлері арасында шағын
және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Қостанай облысының орны,%.
Қостанай облысы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі
көрсеткішін 2017 жылмен салыстырғанда
1,1 пайыздық бөілмге жақсартты.
2019 жыл 1 қаңтарға сәйкес Қостанай
облысында шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілердің 51,1 мың бірлігі саналды
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немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңіне қарай 105,9%-ды құрады. ШОК құрылымында
жеке кәсіпкерлердің саны басым, олардың
үлесіне жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері жалпы көлемінің 75%-ы тиесілі.
Шағын кәсіпорындардың заңды тұлғалары
– 14%, 2.12.2-суретті қараңыз.

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
14%
Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
0%

Жеке кәсіпкерлер
75%

Өңір бойынша
барлығы:
51,1 мың бірлік

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Қостанай облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
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Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
11%

2019 жыл 1 қаңтарда Қостанай облысында ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың саны
156,9 мың адамды құрады. Жұмысшылардың басым бөлігі жеке кәсіпкерліктежәне шағын
кәсіпорындарда шоғырланған: сәйкесінше 68,6 мың адам (43,7%) және 53,2 мың адам
(33,9%), 2.12.3-сурет.
Өңір бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың үлесі өңір бойынша жұмыспен
қамтылғандардың жалпы көлемінен 32,1%, бұл ортареспубликалық мәннен (38%) 5,9 пайыздық бөлімге төмен көрсеткіш.
Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
7%

Өңір бойынша
барлығы:
156,9 мың адам

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
34%

Жеке кәсіпкерлер
44%

Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
15%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.3-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысының шағын және орта кәсіпкерлігінде
жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, мың адам, %
Қостанай облысында шағын және орта кәсәпкерлік субъектілерінің басым бөлігі
көтерме және бөлшек саудамен айналысады – 20 055 бірлік немесе немесе қолданыстағы ШОК субъектілерінің жалпы
санының 39,3%-ын құрады. Екінші маңызды экономикалық қызмет – ауыл, орман
және балық шаруашылығы – 7 104 ШОК
субъектісі немесе ШОК субъектілері жалпы

санының 13,9%-ы. Жетекші үштікті басқа
да қызмет түрлерін көрсететін кәсіпорындар аяқтап тұр – 6 426 бірлік немес жұмыс
істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санынан 12,6%,
2.12.4-суретті қараңыз.
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Электр энергиясымен жабдықтау
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Сумен жабдықтау өнеркәсібі
Қаржы және сақтандыру қызметі
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Ақпарат және байланыс
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету
Білім беру
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету,
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Көтерме ждіне бөлшек сауда

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы, %
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қостанай
облысында шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері 851,9 млрд теңгеге өнім (тауар
және қызмет) шығарды, бұл 2017 жылмен
салыстырғанда 11,4%-ға жоғары көрсеткіш.
Шығарылған өнімнің анағұрлым жоғары

салыстырмалы салмағы шағын кәсіпорындардың заңды тұлғаларына тиесілі (56%),
екінші орында – орта кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары, олардың салыстырмалы салмағы
24%-ды құрайды, 2.12.5-суретті қараңыз.

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
10%
Жеке кәсіпкерлер
10%
Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
24%

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
56%

Өңір бойынша
барлығы:
851,9 млрд теңге

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қостанай облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлерінің
өндіріс көлемі бойынша көшбасшылар
үштігі жұмыс істеп жатқан ШОК субъектілері
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құрылымына қарағанда өзгешелеу. Жетекші
позицияда көтерме жіне бөлшек сауда тұр,
2018 жылдың қорытындысы бойынша саладағы өнім шығарылымы 238,5 млрд

шығарылым 197,8 млрд теңгені құрайды.
Үшінші орында – өңдеу өнеркәсібі, шығарылған өнім көлемі 2018 жылы 172,9 млрд
теңгені құрады, 2.12.6-суретті қараңыз.

Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Қалғаны

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 18,3%-ға жоғары.
Шығарылған өнім бойынша екінші
маңызды экономикалық қызмет түрі – ауыл,
орман және балық шаруашылығы, ондағы

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.6-сурет. Экономикалық қызмет түрлері бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің
құрылымы
2018 жылдың қорытындысы бойынша
өңір экономикасының 12 саласы оң серпін көрсетті, олардың қатарында 6 жетекші
сала бар:
тау-кен қазу өнеркәсібі +21,1%;
көтерме және бөлшек сауда +18,3%;
өңдеу өнеркәсібі +0,3%;
ауыл, орман және балық шаруашылығы
+7,0%;
құрылыс+13,6%;
көлік және қаттау +60,5%

Қостанай облысы экономкиасының 6
саласы өзндірістің нақты көлем индексінің
төмендеуін көрсетті:
электр энергиясымен жабдықтау – 4,8%,
сумен жабдықтау – 23,1%,
орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету – 4,1%,
ақпарат және байланыс – 8,0%,
жылжымайтын мүлікпен операциялар
– 9,9%,
өнер, ойын-сауық және демалыс –
16,1%, 2.12.1-кесте.

2.12.1-кесте. Қостанай облысы экономикасы салаларының өсу серпіні
2017
2018
шығарылған
шығарылған
Экономика салалаы
млрд тг өнім
млрд тг өнім
көлемінен %
көлемінен %
Ауыл, орман және балық
184,8
24,2%
197,8
23,2%
шаруашылығы

Өсу
қарқыны,
%
7,0

Тау-кен қазу өнеркәсібі

23,7

3,1%

28,7

3,4%

21,1

Өңдеу өнеркәсібі

172,4

22,5%

172,9

20,3%

0,3

Электр энергиясымен
жабдықтау

6,3

0,8%

6,0

0,7%

4,8
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Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және
тамақтандыру бойынша
қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялр
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және
қосалқы қызмет көрсету
Білім беру
Денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық және
демалыс
Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

2,6
60,4
201,6
31,4

0,3%
7,9%
26,4%
4,1%

2,0
68,6
238,5
50,4

0,2%
8,1%
28,0%
5,9%

23,1
13,6
18,3
60,5

7,4

1,0%

7,1

0,8%

4,1

5,0

0,7%

4,6

0,5%

8,0

2,0

0,3%

2,6

0,3%

30

23,2

3,0%

20,9

2,5%

9,9

14,8

1,9%

16,2

1,9%

9,5

9,5

1,2%

11,1

1,3%

16,8

2,2

0,3%

2,4

0,3%

9,1

6,2

0,8%

8,4

1,0%

35,5

5,6

0,7%

4,7

0,6%

16,1

5,9

0,8%

9,0

1,1%

52,5

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Экономикалық секторлардың оң динамикасы соңғы бес жылда аймақтағы ШОБ субъектілерінің ЖҚҚ өсу үрдісіне ықпал етті. 2015 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде ЖҚҚ
құрылымы негізінен шағын кәсіпорындар субъектілермен қамтамасыз етілді - шамамен
ШОБ субъектілерінің жалпы санының 75% -ын құрайды, 2.12.7-сурет.

ШОК ЖҚҚ

ШК ЖҚҚ

ОК ЖҚҚ

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Қостанай облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
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Соның ішінде 70% (172 498,1 млн теңге)
– кәсіпорындардың жеке қаражаты есебінен, 25% (61 061,0 млн теңге) – бюджет
қаражаты, 2,0% (4 940,9 млн теңге) – банк
несиелері, 3,0 % (9 903,8 млн теңге) – басқа
қарыз қаражат есебінен.
Негізгі капиталға салынған инвестициялардың басым бөлігі тау-кен қазу өнеркәсібіне – 33,8%, екінші орында ауыл, орман және балық шаруашылығында (14,9%),
үшінші орында жылжымайтын мүлікпен
операциялар (13,1%), 2.12 .8-суретті
қараңыз.

Басқа да қызмет түрлерін ұсыну
Әкімшіліктендіру және қосалқықызмет көрсету
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Қаржы және сақтандыру қызметі

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Соңғы жылдары Қостанай облысында
инвестиция тарту үшін көп жұмыстар атқарылды. Өткен жылмен салыстырғанда, өңірдегі шетелдік инвестициялар көлемі екі есе
өсті. 2018 жылдың қорытындысы бойынша
ШОК негізгі капиталына салнған инвестицияиалао көлемі 138,0 млрд теңгені құрады,
бұл Қостанай облысына жалпы тартылған
инвестициялардың 56,3%-ын құрайды.
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда негізгі капиталға инвестициялар 245,3 млрд теңгені
немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 113,3%-ды құрайды.

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Мемлекеттік басқару және қорғаныс
Білім беру
Құрылыс Көтерме және бөлшек сауда
Денсаулық сақтау
Ақпарат және байланыс
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Электр энергиясымен жабдықтау
Сумен жабдықтау
Өңдеу өнеркәсібі
Көлік және қаттау
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.12.8-сурет. Қостанай облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
2017 жылдан бастап облыста 14 жаңа
жоба іске қосылды, соның ішінде жалпы сомасы 20 млрд теңгеге 4 жоба биыл
қосылады. Инчестиция тартқан жобалар
қатарында:
«Баян Сұлу» АҚ жұмыс істеп тұрған өндірісіті кеңейту;
Қостанай қаласында тәулігіне 200 тонна
қуаттылықпен жем-шөп зауытын салу;
Әуликөл ауданында қайталама шикізат
негізінде жем-шөп өндіру;
Рудныйда цемент зауытын ашу;

«Торғай ЕТ» ЖШС ет комбинатын іске
қосу.
«Қостанай» индустриялық аймағында
жалпы құны 1 трлн теңгеден асатын 12
жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Жоспарланған жобалар машина жасау,
ауыл шаруашылығы, газ өнеркәсібі салаларына қатысты.
2.12.8-сурет. Қостанай облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
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2017 жылдан бастап облыста 14 жаңа
жоба іске қосылды, соның ішінде жалпы сомасы 20 млрд теңгеге 4 жоба биыл
қосылады. Инчестиция тартқан жобалар
қатарында:
«Баян Сұлу» АҚ жұмыс істеп тұрған өндірісіті кеңейту;
Қостанай қаласында тәулігіне 200 тонна
қуаттылықпен жем-шөп зауытын салу;
Әуликөл ауданында қайталама шикізат
негізінде жем-шөп өндіру;
Рудныйда цемент зауытын ашу;
«Торғай ЕТ» ЖШС ет комбинатын іске қосу.
«Қостанай» индустриялық аймағында
жалпы құны 1 трлн теңгеден асатын 12
жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр.
Жоспарланған жобалар машина жасау,

ауыл шаруашылығы, газ өнеркәсібі салаларына қатысты.
Облыс әкімдігіні ақпараты бойынша
жағын жылдары (2018-2025) өңірде жалпы
сомасы 2,1 трлн теңгеге 40 инвестициялық
жоба пулын қалыптастырған. /1/.
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметіне сәйкес
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қостанай
облысының сыртық сауда айналымы
922,2 трлн АҚШ долларын құрап, 2017
жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда
-2,8%-ға төмендеген. Осы ретте экспорт
8,9%-ға артты, импорт 13,9%-ға төмендеді.
Сырты сауда айналымының сальдосы 82,6
млн АҚШ доллары деңгейінде оң құралып,
2017 жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 317%-ға артты.

2.12.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қостанай облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Өңір
Өңір
Құны,
Құны,
Тауар номенклатурасы
экспорты
импорты
мың АҚШ
мың АҚШ
көлеміндегі
көлеміндегі
доллары
доллары
үлес, %
үлес, %
Мал және өсімдіктен өндірілген өнім
420 053,51
дер, дайын азық-түлік тауарлары

83,6%

71 054,09

16,9%

Минералды өнімдер
Химия және химия өнеркәсібімен
байланысты салалардың өнімі (каучук
және пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан дайындалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
целлюлоза-қағаз өнімдері
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары

75 550,12

15,0%

740,44

0,2%

239,18

0,0%

98 160,53

23,4%

2 962,64

0,6%

109,57

0,0%

52,32

0,0%

504,93

0,1%

0,48

0,0%

5 234,88

1,2%

0,0%

170,79

0,0%

13,31

0,0%

1 771,83

0,4%

Металлы және металл бұйымдары

2 293,69

0,5%

8 647,15

2,1%

1 250,96

0,2%

232 121,11 55,3%

0,49

0,0%

1 269,01

Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
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0,3%

тұрақты өңір екенін байқауға болады. 2019
жылдың 4 ай қортындысы бойынша өнеркәсіптік нақты көлем индексі 10,6%-ға артты. Нақты көлем индексінің айтарлықтау
өсуін құрылыс саласы көрсетті +21,3%,
2.12.3-суретті қараңыз.

2.12.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Қостанай облысы экономикасы салаларының
нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
21,3
Көлік
2,5
Өнеркәсіп
10,6
Ауыл шаруашылығы
4,2
Байланыс
5,7
Сауда
0,2

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Қостанай облысының ШОК негізгі көрсеткіштерінің оң динамикасы тұтастай
алғанда экономиканың негізгі салаларының дамуымен тығыз байланысты. 2018
жылы ШОК дамуының нәтижесі Қостанай
облысы өсу әлеуметі бар экономикалық

Дереккөз: Қостанай облысы Статистика департаменті

2019 жылы «Қостанай» индустриялық
аймағында дәнді және майлы дақылдарды терең өңдеу үшін ауыл шаруашылық
хабын салуды бастау жоспарланып отыр.
Жоспарланған хаб –қазақстандыі BioGrain
кәсіпорны және қытайдың China Marine
Bunker кәсіпорынның бірлескен жобасы.
Жобаның жалпы құны – 300 млн АҚШ доллары. BioGrain компаниясы Шаньси компаниясымен Қытайға шығаруға жоспарланған
барлық өнімдерді экспорттау үшін Шаньси
компаниясымен меморандумға (off-take
контракт) қол қойды. /1/.

Қостанай облысында машина жасау
саласы тиімді даму үстінде. 2019 жылы
жергілікті автопром ТМД нарығына арнап
CKD (ұсақ түйінді жинау) әдісімен Peugeot
301 автомобильдер өдірісін іске асырмақ. «СарыарқаАвтоПром» ЖШС алаңында
2018 жылы 7772 жеңіл автокөлік және 93
жүк көлігі, 10 орындықтан жоғары 76 жолаушы тасымалына арналған кқлік шығарылды. «АгромашХолдинг» АҚ-та 2,1 есе
өсумен 225 комбайн жиналды. /1/

Өңірде кәсіпкерліктің дамуына Қостанай облысы әкімдігіні Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы жетекшілік етеді.

Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы
Қостанай қаласы, әл-Фараби д-лы, 65, 9-қабат
Басқарма жетекшісі: Құдабеков Иса Мұсаұлы
Тел.: +7 (7142) 575-240, 575-234
E-mail: upp@kostanay.kz.
Сайт: www.upp.kostanay.gov.kz
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Қостанай облысында шағын және
орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
шаралары
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
2018 жылдың қорытындысы бойынша
Қостанай облысында жалпы сомасы 13,5
млрд теңге болатын несиенің 339 кепілдігі бекітілді, кепілдік сомасы 4,3 млрд теңге
болды.
2019 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша 394 адам оқытылды, оның ішінде:
«Бизнес-Кеңесші» құрауышымен – 367
адам, «Бизнес-Өсу» – 27 адам.
Облыстың 286 кәсіпкеріне «Қолданыстағы
кәсіпкерлік қызметке сервистік қолдау көрсету» құралдарын енгізу аясында 366 кәсіпкерлік қызмет көрсетілді (бухгалтерлік, заң
қызметтері, кедендік рәсімдерге байланысты
қызметтер және т.б.).
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылға арналған бағдарламасы

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасының екінші бағытын жүзеге асыруға
На реализацию Қостанай облысы қалаларында биыл 740,8 млн теңге қарастырылған, соның ішінде:
-микроқаржыландыруға – 703,8 млн
теңге (466,7 млн теңге – 2018 жылға өтетін
қаражат, 237,1 млн теңге – республикалық
бюджет қаражаты);
-микронесиелерді кепілдендіруге – 37,0
млн теңге (облыстық бюджет қаражаты.
Ағымдағы жылдың 1 ақпанындағы
жағдай бойынша. Жалпы сомасы 20,9 млн
теңгеге 4 микро несие берілді, 6 млн теңгеге 1 микро несие мақұлданды.
Берілген микро несиелер бойынша жалпы сомасы 9,5 млн теңгеге 2 кепілдік берілді (1,9 млн теңге - 20% ЖАО).

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Қостанай облысы: 2018 жылы табыс пен жетістіктер https://www.inform.kz/ru/
2. Облыстың 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда индустриялық-инновациялық дамуын жүзеге асыру бойынша ақпарат;
3. Қазақстан Республиксында жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санына мониторинг жүргізу. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің жедел ақпараты;
4. Қостанай облысының әкімдігі https://karaganda-region.gov.kz/
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шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл
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2018 ЖЫЛЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жылдың қорытындысы бойынша Қызылорда облысының жалпы өңірлік өнімі 1,68
трлн теңгені құрады, бұл өңірдің Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 2,8%-ын қамтамасыз етті
(2017 жылы – 2,7%).
Есептік кезең ішінде Қызылорда облысы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік
өнімінде үлесі көрсеткіші бойынша 14,4% мөлшерде Қазақстантөңірлері арасында соңғы
орынға тұрақтады, облыс 2017 жылмен салыстырғанда өз рейтингін 1 позицияға төмендеткен, 2.13.1-суретті қараңыз.
Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
БҚО
Ақмола облысы
Алматы облысы
СҚО
Қостанай облысы
Шымкент қ.
Маңғыстау облысы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
Түркістан облысы
Атырау облысы
ШҚО
Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.1-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан өңірлері арасында шағын
және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Қызылорда облысының орны,%.
Кызылординская область улучшила показатель доли МСП в ВРП по сравнению с
2017 годом на 1,1 процентный пункт.
Қызылорда облысының ЖӨӨ-дегі шағын
және орта бизнестің үлесі 2017 жылға қарағанда 1,1 пайыздық бөлімге артты.
2019 жыл 1 қаңтарда Қызылорда облысында шағын және орта кәсіпкерліктің 42,3
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мың субъектісі тіркелген немесе 2017 жылдың сійкес кеезңіне қарай 112,8%. ШОК
құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым, олардың үлесіне барлық жұмыс істеп
тұрған субъектілердің 73%-ы тиесілі, шаруа
қожалықтарға – 14% тиесілі, 2.13.2-суретті
қараңыз.

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар…
Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
0%

Өңір бойынша
барлығы:
42,3 мың бірлік

Жеке кәсіпкерлер
73%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитет

2.13.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Қызылорда облысында жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілердің құрылымы, %
2019 жыл 1 қаңтарда Қызылорда облысы бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың саны 93,0 мың адамды құрады. Жұмысшылардың басым бөлігі жеке
кәсіпкерлікте және шағын кәсіпорындарда жұмыс істейді: сәйкесінше 44,0 мың
адам (47,3%) және 28,9 мың адам (31,1%),
2.13.3-суретті қараңыз.
Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
11%

Жеке кәсіпкерлер
47%

Өңірде
жұмыспен
қамтылғандардың жалпы санынан облыста жұмыспен
қамтылғандардың үлесі өте төмен, 27,9%,
бұл орта республикалық мәннен 10,1 пайыздық бөлімге төмен (38%).
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Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
15%

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
31%

Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
11%

Өңір
бойынша барлығы
93,0 мың адам

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.3-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына Қызылорда облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
Қызылорда облысында жұмыс істейтін шағын және орта бизнес субъектілерінің басым
бөлігі 14 650 бірлік немесе ШОК субъектілерінің жалпы санының 34,6%-ы көтерме және бөлшек саудамен айналысады.
Екінші маңызды экономикалық қызмет
– ауыл, орман және балық шаруашылығы.
Аталған секторда 8 057 ШОк субъектісі

немесе жалпы көлемнен 19,0% жұмыс
істейді. Көшбасшылар үштігін басқа да
қызмет түрлерін ұсынатын кәсіпорындар
аяқтап тұр – 9 498 бірлік немесе жұмыс
істейтін ШОК субъектілер жалпы көлемінен
15,3%, 2.13.4-сурет.
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Тау-кен қазу өнеркәсібі
Электр энергиясымен жабдықтау
Сумен жабдықтау
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Ақпарат және байланыс
Денсаулық сақтау
Қаржы және сақтандыру қызметі
Білім беру
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Өңдеу өнеркәсібі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Құрылыс
Көлік және қаттау
Бсқа да қызмет түрлерін көрсету
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Көтерме және бөлшек сауда

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы, %
2018
жыл
қаңтар-желтоқсанда
Қызылорда облысында шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері 368,3 млрд теңгеге өнім (тауар және қызмет) шығарды,
бұл 2017 жылмен салыстырғанда 13,0%ға жоғары көрсеткіш. Шығарлыған өнімнің

Жеке кәсіпкерлер
10%

Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
27%

анағұрлым жоғары салыстырмалы салмағы
шағын кәсіпорындардың заңды тұлғаларына тиесілі (58%), екінші орында – орта
кәсіпорындардың заңды тқлғалары, олардың салыстырмалы салмағы 27%-ды құрайды, 2.13.5-суретті қараңыз.

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
5%

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
58%

Өңір бойынша
барлығы:
368,3 млрд теңге
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қызылорда облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
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құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда
20,2%-ды құрады. Қызылордаоблысы ШОК
субъектілерінің екінші маңызды экономикалық қызмет көтерме және бөлшек сауда,
шығарылған өнім көлемі – 61,0 млрд теңге.
Үшінші орында – тау-кен қазу өнеркәсібі –
өнім шығарылымы 2018 жылы 53,9 млрд
теңгені құрады, 2.13.6-сурет.
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Көлік және қаттау
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
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Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлерінің
өндіріс көлемі бойынша көшбасшылар
үштігі жұмыс істеп жатқан ШОК субъектілері құрылымына қарағанда өзгешелеу.
Жетекші позицияға құрылыс саласы
ие, 2018 жылдың қорытындысы бойынша
шығарыған өнім көлемі 72,6 млрд теңгені

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру жіне қосалқы қызмет көрсету
Электр энергиясымен жабдықтау
Білім беру
Қалған салалар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.6-сурет. Экономикалық қызмет түрлері бойынша ШОК құрылымы
2018 жылдың аяғында өңірлік экономиканың барлық секторлары оң серпінді көрсетті,
оның ішінде экономиканың 6 басым саласы бар:
тау-кен қазу өнеркәсібі + 1,9%;
көтерме және бөлшек сауда +17,5%;
өңдеу өнеркәсібі +1,8%;
ауыл, орман және балық шаруашылығы +5,5%;
құрылыс +20,2%;
кәсіби, ғыдыми және техникалық қызмет +49,0%
Қызылорда облысы экономикасының 3 саласы өсудің теріс серпінін көрсетті:
көлік және қаттау – 8,8%,
орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету – 23,9%,
жылжымайтын мүлікпен операциялар – 15,2%, 2.13.1-кесте.
2.13.1-кесте. Қызылорда облысы экономика салаларының өсу серпіні
2017
2018
Экономика салалары
млрд Шығарылған жал млрд Шығарылған
тг
пы көлемнен %
тг
жалпы көлемнен
Ауыл, орман және балық
30,7 9,4%
32,4 8,8%
шаруашылығы
Тау-кен қазу өнеркәсібі
52,9 16,2%
53,9 14,6%
Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен
жабдықтау

Өсу
қарқыны,
%
5,5
1,9

33,1

10,2%

33,7

9,1%

1,8

6,0

1,8%

6,4

1,7%

6,7

155

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек
сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және
тамақтандыру бойынша
қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және
қосалқы қызмет көрсету
Мемлекеттік басқару жіне
қорғаныс
Білім беру

2,0
60,4

0,6%
18,5%

2,2
72,6

0,6%
19,7%

10
20,2

51,9

15,9%

61,0

16,6%

17,5

18,1

5,6%

16,5

4,5%

8,8

6,7

2,1%

5,1

1,4%

23,9

1,6

0,5%

1,8

0,5%

12,5

1,0

0,3%

1,4

0,4%

40,0

7,9

2,4%

6,7

1,8%

15,2

32,4

9,9%

48,3

13,1%

49,0

5,3

1,6%

6,0

1,6%

13,2

0,0

0,0%

0

0,0%

0

3,8

1,2%

5,5

1,5%

44,7

Денсаулық сақтау
Өнер, ойын-сауық және
демалыс
Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

3,5

1,1%

5,1

1,4%

45,7

3,0

0,9%

3,3

0,9%

10,0

5,5

1,7%

6,3

1,7%

14,5

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Экономика салаларының оң серпініне соңғы 7 жылда ШОК жалпы қосылған құнының
өсу тенденциясы әсер етті. 2015-2018 жылдар аралығында ЖҚҚ құрылымын шағын кәсіпорындар субъектілер қамтамасыз етті, ШОК ЖҚҚ көлемінен шамамен 75%, 2.13.7-сурет.

ШОК ЖҚҚ

ШК ЖҚҚ

ОК ЖҚҚ

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Қызылорда облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
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72% (232,8 млрд теңге) – бюджеттік қаражат, 7% (22,4 млрд теңге) – банк несиелері,
8,0 % (24,5 млрд теңге) – басқа да қарыз
ақша есебінен.
Негізгі капиталға исалынған инвестициялардың басым бөлігі тау-кен қазу саалсына
тиесіді – 37,4%, екінші орында – көлік және
қаттау (19,2%), үшінші орында –жылжымайтын мүлікпен операциялар (14,9%),
2.13.8-сурет.

Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Құрылыс
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету,
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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2018 жылдың қорытындысы бойынша
ШОК негізгі капиталына салынған инвестициялар көлемі 180,0 млрд теңгені құрады,
бұл Қызылорда облысына тартылға жалпы
инвестициялар көлемінен 55% тең көрсеткіш. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда негізгі капиталға инвестициялар көлемі 325,5
млрд теңгені немесе 2017 жылды сәйкес кезеңімен салыстырғанда 125,5%-ды құрады.
Соның ішінде 72% (232,8 млрд теңге) –
кәсіпорындардың жеке қаражаты есебінен,

Ақапарат және байланыс
Мемлекеттік басқару және қорғаныс
Қаржы және сақтандыру қызметі
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Көтерме және бөлшек сауда
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Білім беру
Денсаулық сақтау
Электр энергиясыгазбен жабдықтау
Сумен жабдықтау
Өңдеу өнеркәсібі
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Тау-кен қазу өнеркәсібі

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.13.8-cурет. Қызылорда облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қызылорда
облысының сыртық сауда айнылымы 807,0
млн АҚШ долларын құрап, 2017жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27,6%-ға
ұлғайған. Соның ішінде тауарлар экспорты

– 640,1 млн АҚШ долларын (+7,4%) және
тауарлар импорты +359,3%-ға артып, 166,8
млн АҚШ долларын құраған. Сыртқы сауда айналымының сальдосы 473,3 млн
АҚШ доллары көлемінде оң құралып, 2017
жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда
15,4%-ды құрады.
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2.13.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Қызылорда облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Өңір
Өңір
Құны,
Құны,
экспорты
экспорты
Тауар номенклатурасы
мың АҚШ
мың АҚШ
көлемінен
көлемінен
доллары
доллары
үлес, %
үлес, %
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түлік
25 847,58
4,0%
224,68
0,1%
тауарлар
Минералды өнімдер
Химия өнеркәсібімен байланысты
салалардың өнімдері
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан дайындалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
целлюлоза-қағаз бұйымдары
Текстиль және текстиль бұйымдары
Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металл және металл бұйымдары
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар мен
аппараттар
Басқа тауарлар

537 754,80 84,0%

283,78

0,2%

69 570,92

10,9%

15 048,63

9,0%

0,07

0,0%

0,43

0,0%

70,29

0,0%

259,00

0,2%

7,58

0,0%

977,96

0,6%

0,0%

85,62

0,1%

0,0%

2 071,35

1,2%

448,15

0,1%

15 957,31

9,6%

6 259,26

1,0%

131
372,48

78,7%

153,83

0,0%

568,51

0,3%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2018 жыл 4 айы қорытындысы бойынша, өнеркәсіптің нақты көлем индексі 6,0%-ға
төмендеген. Осы ретте Нақты көлем индексінің өсу тенденциясы құрылыс саласында байқалуда +9,0%, көлік +1,6%, 2.13.3-кесте.
2.13.3-кесте. 2019 жылдың қаңтар-сәуір айларында Қызылорда облысының өнеркәсібінің
өсу қарқыны 2018 жылдың қаңтар-сәуір айларында физикалық көлем индексіна қарай
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс

9.0

Көлік

1.6

Өнеркәсіп

6.0

Ауыл шаруашылығы

1.4

Байланыс

2.2

Сауда

0.6

Дереккөз: Қызылорда облысы Статистика департаменті
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Кәсіпкерлік және туризм басқармасы
Ресми сайт: kasipkerlik.e-kyzylorda.gov.kz
Қызылорда облысында шағын және
орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
шаралары
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті дамытуға 2018 жылы 1 319,238 млн теңге
бөлінді. Атап айтқанда:
- субсидиялауға – 820,238 млн теңге;
- кепілдендіруге – 299 млн теңге;
- мемлекеттік грантқа – 200 млн теңге.
2018 жылы Бағдарлама шеңберінде
несиелердің пайыздық мөлшерлемесін
субсидиялауға 9,8 млрд теңгеге 153 жоба
мақұлданды.
Ішінара кепілдендіру бойынша жалпы сомасы 1,2 млрд теңгеге 65 жоба мақұлданды.
Бұдан бөлек, 2018 жыл сәуір айында
мемлекеттік гранттар беру байқауы жарияланды, онда облыстың 778 кәсіпкері
қатысты.нәтижесінде байқау комиссиясы
миробизнес субъектілерінің 224 жобасы
қаржыландырылды/
https://e-kyzylorda.gov.kz/ru/content/
realizaciya-programmy /.
2018 жылы «Бизнес-Кеңесші» жобасы
бойынша 1 347 адам, ал «Бастау Бизнес»
жобасымен 1 600 адам оқып шықты.
«Еңбек» нәтижелі жұмасыпен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы
Бағдарлама шеңберінде Қызылорда
қаласында микроқаржыландыруға 2018
жылы республикалық бюджеттен 89,49 млн
теңге бөлінді. Қаражат «Даму» қорымен
бөлінген қаражат екінші деңгецлі банктерге
бөлінді:

- «АТФ банк»– 45,12 млн теңге;
- «Қазақстан Халық банкі» АҚ – 25,21
млн теңге;
- «Сбербанк России» АҚ – 19,16 млн
теңге.
Бүгінде аталған банктер 51,6 млн теңгеге
4 жобаны мақұлдады.
Бұдан бөлек, миронесиелерді кепілдендіруге 51,083 млн теңге бөлінді.
Сонымен қатар микронесиелеуді жалғастыру үшін республикалық бюджеттен қосымша 189 млн теңге бөлінді. Ағымдағы
жылдың 26 маусымында салалық министрліктермен қосымша келісім жасалды. Бүгінгі
таңда бұл қорларды «Даму» қорына аудару
бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Болашақта Қызылорда қаласындағы
шағын несие беру үшін облыстық бюджеттен бірлескен қаржыландыру негізінде қосымша 21 млн. Теңге бөлінеді.
«Микробизнес-Қызылорда»
бағдарламасы
Бағдарлама шеңберінде микронесиелерді беру мақсатында облыс бюджетінен
1 млрд теңге бөлінді. Бүгінде Өңірлік инвестициялық орталық жалпы сомасы 1 019,8
млн. теңгеге 261 жоба мақұлданды.
Бұл қаражаттан басқа Нәтижелі жұмасыпен қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
бағдарламасы шеңберінде микро несиелеуге биыл маусым айында «Аграрлық несие
корпорациясы» 500 млн теңге көлемінде
қаражатты «Қызылорда» инвестициялық
өңірлік орталыққа жіберді.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Өңірде кәсіпкерліктің дамуына Қызылорда облысы Кәсіпкерлік және туризм басқармасы жетекшілік етеді.
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Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Облыстың 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда индустриялық-инновациялық дамуын жүзеге асыру бойынша ақпарат;
2. Қазақстан Республиксында жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің санына мониторинг жүргізу. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің жедел ақпараты;
3. Қызылорда облысының әкімдігі / https://e-kyzylorda.gov.kz/

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
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2018 ЖЫЛЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Маңғыстау облысы Батыс макроөңірге
кіреді және мал шаруашылығы мен мұнайгаз
өнеркәсібіне
мамандандырылған.
Маңғыстау облысы өнеркәсіптік өндірісі
үлесі бойынша ел ауқымынада 2-орын
алып отыр. Өңірдегі өнеркәсіп – тау-кен
өнеркәсібімен сипатталады. Осы салада орта және ірі кәсіпорындар көп. Өңдеу
өнеркәсібінде металлургия және дайын
бұйымдар, машина жасау және химия өнеркәсібі өндірісі ұсынылған.

2018 жылдың қорытындысы бонйыша
Маңғыстау облысының жалпы өңірлік өнімі
3,48 трлн теңгені құрады, бұл көрсеткіш
Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 5,8% үлесіт
қамтамасыз етті, (2017 жылы – 6,2%).
Шағын және орта кәсәпкерліктің ЖӨӨдегі 22,9% мөлшері үлесі Қазақастан өңірлері арасында 9-орын алды, 2017 жылмен
салыстырғанда облысы өз рейтингін 2017
жылмен салыстырғанда 3 позицияға арттырған, 2.14.1-суретті қараңыз.

Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қ.
БҚО
Ақмола облысы
Алматы облысы
СҚО
Қостанай облысы
Шымкент қ.
Маңғыстау облысы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
Түркістан облысы
Атырау облысы
ШҚО
Қарағанды облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.1-сурет. 2018 жылы «Қазақстан өңірлері арасында шағын және орта кәсіпкерліктің
ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Маңғыстау облысының орны,%.
Маңғыстау облысындағы ШОК субъектілерінің ЖӨӨ-дегі үлесі 2017 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5,1 пайыздық бөлімге өсті. ШОК дамуының оң серпініне жеке өнімділіктен бөлек, кластерлік
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принципі бойынша өңірдегі ірі кәсіпорындар қызметінің тиімділігі бар. Маңғыстау
облысында жүйе құрушы кәсіпорындары:
Тау-кен өнеркәсібі:
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ,

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
4%

көліктік-логистикалық,
инфрақұрылымы
бар және халықаралық маңызы бар сервистік әлеуеті Қазақстан Республикасының
шекаралас аймағы ретінде Каспий аймағының мультиұлтты жүйесіне кіреді. Облыс
аумағы арқылы Шығыс Еуропаны Орта
Азиямен және Солтүстік Еуропаны парсы
шығанағымен байланыстыратын екі халықаралық көлік дәлізі – ТРАСЕКА және
«Север-Юг» өтеді. /1/
Маңғыстау облысында 2019 жыл 1
қаңтарға шағын және орта кәсіперліктің
51,1 мың бірлік немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 108,7%-ды
құрады. ШОК құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым, олардың үлесіне жұмыс
істейтін жалп ШОК үлесінен 80,8% тиесілі,
шағын кәсіпорындардың заңды тұлғалары
– 16,0%, 2.14.2-сурет.
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«Өзенмұнайгаз» АҚ,
«Қаражанбасмұнай» АҚ,
«Қарақұдұқмұнай» ЖШС,
«БузачиОперейтингЛТД» ФК
Машина жасау:
«Ақтау машина жасау зауыты» ЖШС
«Касқор-Машзавод» АҚ
«АқтауОйлМаш» АҚ,
«Сага-Аташ» ЖШС.
Машиналар мен жабдықтан басқа дайын
металл бұйымдар өндірісі:
«Caspian
Offshore
and
Marine
Construction» ЖШС,
«Қазақстан
Каспиан
Оффшор
Индастриз» ЖШС,
«Ерсай Каспиан Контрактор» ЖШС,
«Sewon-Vertex Heavy Industry» АҚ,
«GММОS Қазақстан» ЖШС және т.б.
Облыста
трансұлттық
транзит,

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
16%
Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
0%

Жеке кәсіпкерлер
80%

Өңір бойынша
барлығы:
51,1 мың бірлік
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Маңғыстау облысында жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
2019 жыл 1 қаңтарда Маңғыстау облысы бойынша шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің саны 127,0 мың адамды
құрады. Жұмысшылардың басым бөлігі
жеке кәсіпкерлікте және шағын кәсіпорындарда еңбектенеді: сәйкесінше 58,7 мың
адам (46%) және 51,6 мың адам (41%),
2.14.3-сурет.
Өңір бойынша ШОК-та жұмыс істейтіндердің үлесі 41,7%-ды құрады, бұл орта
респбликалық деңгейден 4,1 пайыздық
бөлімге жоғары (37,6%).

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылға арналған бағдарламасын жүзеге асыруды ескере отырып, 2018 жылы
халықты жұмыспен қамту шеңберінде 35
мың жұмыс орны құрылды, маусымдық жұмыстарға – 4 050 адам, жергілікті бюджет
қаражатына төленетін әлеуметтік жұмыстарға – 3 148 адам.
Бұдан басқа, әлеуметтік-еңбек саласын
цифрландыру шеңберінде электрондық
еңбек биржасы табысты жұмыс жасайды.
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Нәтижесінде жұмысқа орналасу процесі екі
есе азайып, процедураның өзі ашық болды.
Қазіргі уақытта биржада 1,2 мыңнан астам
жұмыс беруші тіркелген, 4,5 мыңнан астам
өтініш беруші бар. Шамамен 4 мыңдай бос
Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
2%
Жеке
кәсіпкерлер
46%

орын және 9 мыңнан астам түйңндеме ресурсқа орналастырылды. Enbek.kz порталы
арқылы облыстың 4 мыңға жуық тұрғыны
жұмыс істейді. 3 жұмыспен қамту агенттігі
порталға қосылған / 3 /.

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
41%

Өңір бойынша
барлығы:
127,0 мың адам

Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
11%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.3-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына Маңғыстау облысыны шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
Маңғыстау облысында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің басым бөлігі көтерме және бөлшек
саудамен айналысады – 17 139 бірлік немесе жұмыс істеп жатқан шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілердің жалпы көлемінен 33,5%-ды құрады. Екінші маңызды

экономикалық қызмет тұрлі юасқа да қызмет түрлерін көрсету болып табылады –
9 307 бірлік немесе жалпы көлемнен 18,2%.
Көлік және қаттау секторында 4 853 бірлік
тіркелген немесе жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілердің жалпы
көлемінен 9,5%, 2.14.4-суретті қараңыз.

Мемлекеттік басқару және қорғаныс
Электр энергиясымен жабдықтау
Қаржы және сақтандыру қызметі
Сумен жабдықтау
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Денсаулық сақтау
Ақпарат және байланыс
Білім беру
Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Өңдеу өнеркәсібі
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Құрылыс, Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Көтерме және бөлшек сауда
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Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.4-сурет. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша жұмыс
істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің
экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %

Орта
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
17%

Жеке кәсіпкерлер
7%

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
1%

шағын
кәсіпкерліктегі
заңды тұлғалар
75%

Өңір бойынша
барлығы:
1 165,1 млрд теңге
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2018 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Маңғыстау облысының шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері тауарларды (тауарлар мен қызметтерді) 1 165,1 млрд теңгеге өндірді, бұл 2017 жылға қарағанда 48,5%-ға көп. Өндірілетін өнімнің ең үлкен үлесі шағын
кәсіпорындардың заңды тұлғаларына тиесілі (75%), екінші орында - орта кәсіпкерлік субъектілерінің заңды тұлғалары, олардың үлесі 17%, 2.14.5-сурет.

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Маңғыстау облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлерінің
өндіріс көлемі бойынша көшбасшылар
үштігі жұмыс істеп жатқан ШОК субъектілері құрылымына қарағанда өзгешелеу.
Жетекші позицияны көтерме және бөлшек
сауда алып отыр, 2018 жыл қорытындысы бойынша саладағы өнім шығарылымы

265,1 млрд теңгені құрады, бұл 2017 жылдың деңгейімен салыстырғанда 61,3%-ға
жоғары. Өнім шығарылымы бойынша екінші
маңызды экономикалық қызмет – құрылыс
саласы, ондағы шығарылым – 25303 млрд
теңге. Үшінші орында – көтерме және бөлшек сауда, ондағы шығарылым 232,2млрд
теңге, 2.14.6-сурет.
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау
Орналатсыру және тамақтандыру
бойынша қызмет көрсету
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Кәсіби, ғылми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Қалған салалар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.6-сурет. Экономикалық қызмет түрлері бойынша ШОК құрылымы
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2018 жылдың қорытындысы бойынша облыс эономикасының 10 саласы оң серпін көрсетті, олардың қатарында жетекші салалар да бар:
Тау-кен қазу өнеркәсібі +61,3%;
Көтерме және бөлшек сауда +55,9%;
ауыл, орман және балық шаруашылығы +44,9%;
құрылыс +62,6%.
көлік және қаттау +96,1%
Маңғыстау облысы экономикасының 7 саласы өсудің теріс серпінін көрсетті, олардың
қатарында өңірдің ірі салалары бар:
өңдеу өнеркәсібі – 1,0%,
орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету – 5,6%, 2.14.1-кесте.
Осылайша, 2018 жылы облыстың ШОК ірі тау-кен компанияларының тапсырыстарына
қатты тәуелді. Өңдеу өнеркәсібін дамыту және шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау облыс
экономикасының нарықтық ауытқуларға бейімделуін жақсартуға мүмкіндік береді.
2.14.1-кесте. Маңғыстау облысы экономикасы салаларының өсу серпіні
2017
2018
шығарылған
шығарылған
Экономика салалары
млрд тг
өнім
млрд тг өнім
көлемінен %
көлемінен %
Ауыл, орман және балық
6,9
0,9%
10,0
0,9%
шаруашылығы

Өсу
қарқыны,
%
44,9

Тау-кен қазу өнеркәсібі

164,4

20,9%

265,1

22,7%

61,3

Өңдеу өнеркәсібі
Электр энергиясымен
жабдықтау
Сумен жабдықтау
Құрылыс
Көтерме және бөлшек
сауда
Көлік және қаттау
Орналастыру және
тамақтандыру бойынша
қызмет көрсету
Ақпарат және байланыс
Қаржы және сақтандыру
қызметі
Жылжымайтын мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет
Әкімшіілктендіру және
қосалқы қызмет көрсету

86,2

11,0%

85,3

7,3%

1,0

7,2

0,9%

5,1

0,4%

29,2

11,7
155,6

1,5%
19,8%

13,9
253,0

1,2%
21,7%

18,8
62,6

148,9

19,0%

232,2

19,9%

55,9

64,0

8,2%

125,5

10,8%

96,1

21,3

2,7%

20,1

1,7%

5,6

3,6

0,5%

4,0

0,3%

11,1

0,9

0,1%

0,8

0,1%

11,1

23,8

3,0%

23,8

2,0%

0

38,8

4,9%

36,4

3,1%

6,2

30,0

3,8%

62,7

5,4%
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0

0,0%

0

0,0%

0

5,3

0,7%

5,1

0,4%

3,8

5,5
Денсаулық сақтау
Өнер, ойын-сауық және
2,7
демалыс
Басқа да қызмет түрлерін
8,3
ұсыну

0,7%

7,1

0,6%

29,1

0,3%

2,2

0,2%

18,5

1,1%

12,7

1,1%

53,0

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Онжылдық кезеңде ЖҚҚ өсуі 2008 жылы
84,6 млрд теңгеден 2018 жылы 797,7 млрд.
теңгеге дейін байқалды. Дегенмен, қаралып
отырған кезеңде өсу үрдісі төмендеу мен
өсу кезеңдерімен ауыспалы. Осылайша,
дағдарыстан кейінгі кезеңде шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы
қосылған құны төмендеу үрдісін көрсетеді. Сол кезде құрылымға орта бизнес

ШОК ЖҚҚ

басым болды. 2014 жылдан бастап, 2015
және 2017 жылдары ЖҚҚ деңгейінің
төмендеуімен циклді түрде ауысатын ШОБ
кәсіпорындарының ЖІӨ-нің күрт ұлғаюы
байқалады. 2014 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің ЖҚҚ құрылымында шағын
кәсіпорындардың ЖҚҚ-сы басым – 80%,
2.14.7-сурет.

ШК ЖҚҚ

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Мемлекеттік басқару
және қорғаныс
Білім беру

ОК ЖҚҚ

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Маңғыстау облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
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Маңғыстау облысы қазба байлыққа бай өңір. Маңғыстау облысында шағын және орта
бизнестің табысты дамуы аймақта 59 кен орнын игерудің нәтижесінен орын алған. Сондайақ өңір өнеркәсіптік ірі аймақ ретінде сипатталады, онда Қазақстанның мұнайының шамамен 30%-ы өндіріледі. Тау-кен өнеркәсібінің үлесіне өңірдегі өнеркәсіптің жалпы көлемінің
86%-ы тиесілі. Осылайша ШОК тауарларға, қызметтерге, жұмысқа, ғылыми және жобалық
зерттеулерге, білім беру қызметтеріне деген қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы негізінен аталған секторға бағытталған.
Осылайша, мұнай сервисі кластерін құру – өңірдің дамуындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруда ең қолайлы бағыт болып табылады. Қазіргі уақытта Маңғыстау облысында
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне сәйкес осы кластерді қалыптастыру бойынша
жұмыс жүргізілуде. Бұдан басқа, облыста 284,1 млрд теңге инвестицияланған және 2 970
адамға жұмыс орындарын құрумен шетелдік инвесторлардың қатысуымен табысты инвестициялық жобалар жүзеге асырылуда, 2.14.2-кесте.
2.14.2-кесте. Шетелдік инвесторлардың қатысуымен жүзеге асырылып жатқан инвестициялық жобалар тізбесі
Объем
Пайдалану
вестиция
Жұмыс
ға беру
№ Жоба атауы
Инвестор (елі)
Сала
көлемі (млн орны
(жылы)
теңге)
«Битум эмульсия
«BTI Kazakhstan»,
негізінде қатты
компания «SATEX
және сұйық гиGmbH» ЖШС ком- Мұнай
1 дроэлементтер
4 710
60
2018
паниясы Германия; өңдеу
өндірісі
«Bitum teknik
оқшаулағыш
izolasyon», Түркия
материалдар»
«Ақтау
Трансформатор Энергомаш» комЭлектр
2 және кабель өн- паниясы АТЭФ
7 730
340
2018
жабдығы
діру зауыты
Энергомаш,
Әзірбайжан
«Topan Chemical
Каустика содасы Industries»
және и хлорЖШС, «Chemical Химия
3
28000
200
2020
лы өнім өндіру
Industries Ltd.»
өнеркәсібі
зауыты
компаниясы,
Сингапур
«K Caspian
Үлкен жүк ав1 кезең
Fabrication» ЖШС,
томобильдерКөлік және
– 2016ж.
4
«Caspian Sea
30
10
ге арналған
логистика
2 кезең
Solutions bv» комавтопаркинг
– 2022ж.
паниясы, Норвегия
Құрық портында
«РД «КМГ» АҚ
кеме жасау және
5
және ENI SPA,
Кеме салу 75 739,4
1200
2020
кеме жөндеу заИталия
уытын салу

«A + A Logistic»
көпфункционал7 ды логистикалық
орталығының
құрылысы

«Техногран Ақтобе», CRRRI
STATE RIGHT
INVESTMENT, КНР,
Гонконг

Тау-кен
металлур- 5 400
гиясы

120

2019

«A+A»Kazakhstan»
ЖШС, ООО «А+А» Көлік және
8 500
компаниялар тобы, логистика
Азербайдан.

440

2022

600

2025

«SEMURG INVEST»
«Саржа» көпЖШС, Semurg
Көлік және
8 функциялы теңіз
154 000
Holding, Ltd,
логистика
терминалын салу
Сингапур
Барлығы
284 109,4

2970

Дереккөз: Индустрияландыру картасы аясында және «Ақтау теңіз порты» АЭА аумағында шетелдік капиталдың
қатысуымен Маңғыстау облысының инвестициялық жобаларының тізбесі», http://invest.mangystau.kz/
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«Жездібассай»
кен орнындағы
6
катодты мыс
өндіру

Осылайша, инвестициялардың табысты дамуы өңірдің дамуына ықпал етеді. 2018 жылдың соңында ШОБ негізгі капиталына инвестициялардың көлемі 273,5 млрд теңгені құрады,
бұл Маңғыстау облысына тартылған инвестициялардың жалпы көлемінің 55,0% -ын құрайды. 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанда негізгі капиталға салынған инвестициялар 499,7 млрд
теңгені құрады немесе 2017 жылғы тиісті кезең деңгейіне 106,5%.
Оның ішінде 80% (398,8 млрд теңге) – кәсіпорындардың жеке қаражаты есебінен, 8%
(27,9 млрд теңге) – бюджет қаражаты, 2% ( 11,8 млрд теңге) – банк несиелері, 10% ( 47,8
млрд теңге) – басқа да қарыз ақша.
Индустриялау картасы шеңберінде 2019 жылы жалпы сомасы 66 млрд теңгеге 23 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланған. /2/
Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялардың басым бөлігі тау-кен өнеркәсібіне тиесілі, 46,9%. Екінші орында – көлік және қаттау 22,6%
және көшбасшылар үштігін – жылжымайтын мүлікпен операциялар аяқтап тұр 15,6%,
2.13.8-сурет.
Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Мемлекеттік басқару және қорғаныс
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Қаржы жіне сақтандыру
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Көтерме және бөлшек сауда
Денсаулық сақтау
Ақпарат және байланыс
Орналастыру және тамақтандыру бойынаш қызмет көсрету

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

2.14.8-сурет. Маңғыстау облысы
кәсіпорындарының негізгі капиталына
салынған инвестициялар құрылымы

Құрылыс
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Өңдеу өнеркәсібі
Сумен жабдықтау
Білім беру
Электр энергиясымен жабдықтау
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Көлік және қаттау
Тау-кен қазу өнеркәсібі
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Облыс әлемнің 101 елімен экспорт-импорттың операциялардың жүзеге асырады, экспорттық операциялар – 41 елмен,
импорттық операциялар – 99 елмен. ҚР
Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтеріне сәйкес
Маңғыстау обылсының сыртқы сауда айналымы 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда
5 506,0 млн АҚШ долларын құрап, 2017

жылмен салыстарғанда 24,7%-ға ұлғайған.
Соның ішінде экспорт – 5 032,3 млн АҚШ
доллары (+19,5%) және импорт – 131,6%ға артып, 473,7 млн АҚШ долларын құрады. Сыртқы сауда айналымының сальдосы
4 558,6 млн АҚШ долларын деңгейінде оң
құрап, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанға қарай
13,8%-ға артқан.

2.14.3-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Маңғыстау облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Өңір
Өңір
Құны,
Құны,
экспорты
импорты
Тауар номенклатурасы
мың АҚШ
мың АҚШ
көлемінен
көлемінен
доллары
доллары
үлес, %
үлес, %%
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түлік
6 610,5
0,1%
40 541,22 8,6%
тауарлары
Минералды өнімдер
Химия өнеркәсібімен байланысты
салалар өнімдері
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдар,
целлюлоза-қағаз өнімдері
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металл және металл бұйымдары
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

4 958 675,3 98,5%

13 832,56

2,9%

17 239,0

0,3%

23 879,16

5,0%

0,1

0,0%

84,63

0,0%

28,8

0,0%

1 110,74

0,2%

12,1

0,0%

5 231,14

1,1%

0,5

0,0%

614,99

0,1%

0,5

0,0%

5 025,94

1,1%

16 851,5

0,3%

85 611,76

18,1%

32 874,7

0,7%

288 935,13 61,0%

0,03

0,0%

8 874,10

1,9%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Маңғыстау облысы шағын және орта
кәсіпкерлігінің негізгі көрсеткіштерінің өсуі
өңірдің жалпы әлеуметтік-экономикалық
дамуымен тығыз байланыста. 2018 жылы
шағын және орта кәсіпкерліктің даму қортындысы Маңғыстау облысы айтарлықтай
өнеркәсіптік әлеуеті бар экономикалық
тұрақты өңір болып отыр. Осы ретте жоғары
170

экономикалық көрсеткіштерді сәйкес деңгейде ұстап отыру мүмкін емес.осылайша
2019 жылдың 4 айында өнеркәсіптің нақты
көлем индексі экономиканың 5 негізгі саласы бойынша төмендеп кетті: құрылыс,
өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, байланыс
және сауда, 2.14.4-кесте.

Дереккөз: Маңғыстау облысы Статистика департаменті

Өңірде кәсіпкерліктің дамуына Маңғыстау облысы Кәсіпкерлік және сауда басқармасы
жетекшілік етеді.
Кәсіпкерлік және сауда басқармасы
Мекенжайы: Ақтау қаласы, 14 ы-а. №1-үй, 3-қабат, 304-каб.
Басқарма жетекшісі: Мұстапаева Венера Тұранқызы
Тел.: +7 (7292)31-45-37
E-mail: g.ordabaeva@mangystau.gov.kz
Сайт: www.mangystau.gov.kz
Кәсіпкерлікті қолдау және бизнесті
қорғауды өңірде ШОК субъектілеріна арналған сервситік қызметтерді операторы
– «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасы
жүзеге асырады.

Кәсіпкерлер Өңірлік палатаға келесі мекенжай бойынша хабарласа алады: Ақтау
қаласы, 35-ы/а,
Кәсіпкерлерге қызмет
көрсету ғимараты, Тел. +7 (7292) 30-29-25,
E-mail: aktau@atameken.kz.

Маңғыстау облысында шағын және
орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
шаралары
Кәсіпкерлікті қолдау жұмысы екі бағытта жүргізіледі: микроқаржыландыру және
өңірлік бағдарламаны жүзеге асыру.
2018 жылы өткен жылмен салыстырғанда микронесиелер 1,7 есе көп бірілді.
Жалпы сомасы 2,2 млрд теңгені құрады
(2017 жылы – 1,3 млрд теңге).
Сонымен бірге, 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша екінші деңгейдегі
банктер 30,2 млрд теңгеге шағын несие ресурстарын ұсынды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,2 есе көп.
Микро несиелеу келесі ұйымдар арқылы
жүзеге асады:
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ:

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры» АҚ
«Аграрлық несие корпорациясы» Ақтау
қаласы бойынша филиалы;
«Атамекен» микроқаржы ұйымы» ЖШС;
«Маңғыстау» несие серіктестігі.
2018 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамсытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
2018 жылы 100 млн теңгеге 88 жоба мақұлданды, нәтижесінде 450-ден астам жұмыс
орны құрылды. Өз кезегінде «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылға арналған бағдарламасы шеңберінде жылдың
басынан бері барлық шағын несие ұйымдары мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ-пен жалпы сомасы 2158,6 млн теңгеге
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2.14.4-кесте. Маңғыстау облысы экономика салаларының 2019 жыл қаңтар-сәуірде 2018
жылдың қаңтар-сәуіріне қарай нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
3,2
Көлік
4,8
Өнеркәсіп
1,7
Ауыл шаруашылығы
0,1
Байланыс
14,3
Сауда
0,8
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421шағын несие берілді, нәтижесіне 569
жаңа жұмыс орны құрылды. «Нұр Капитал»
өңірлік бағдарламасымен 818,9 млн теңгеге 42 микро несие берілді. /3/.
Экономика секторларында цифрландыру элементтерін енгізу нәтижесінде жалпы
жинақ 188 млн. Теңгені құрады. Әлеуметтікеңбек саласында «ebek.kz» еңбек биржасының электронды порталы енгізілді.
Нәтижесі – жұмыс іздеушілер өздерінің
түйіндемелерін үйден шықпай-ақ ресурсқа
орналастыра алады (2018 жылы 5 592 түйіндеме жарияланды, 1,1101 жұмыс беруші
еңбек биржасында тіркелді).
Көлік саласында аудан аралық және қалалық бағыттағы 104 автобус GPS-навигатормен жабдықталған, «InfoBus.kz» мобилді
қосымша іске қосылған.

Ақтауда BusReport диспетчерлік жүйесі
пайдалануға берілді, оған 65 қала мен 39
қалалық автобус қосылған.
Нәтижесі – осы шаралар нтәижесінде көлік құралрады ағынынң жылдамдығы18%-ға артты, жолдағы орташа
уақыт – 20%-ға артты.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
саласы Ақтау қаласының 15 ықшамауданындағы 10 үйде пилоттық тәртіпте жылу
есептегіш құрылғылары орнатылды.
Нәтижесі – бір жылу маусымы әшәнде
осы 10 үйдің жалпы үнемдеген қаражаты
10 млн теңгені құрады. Сондай-ақ табиғи
монополия субъектілеріне тексерушілерінің
келуі 12-ден 2 есеге дейін қысқартылады.

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Облыстың 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда индустриялық-инновациялық дамуын
жүзеге асыру бойынша ақпарат;
2. Маңғыстау облысының әкімі Е.Л. Тоғжановтың халыққа қорытынды есептіккездесуіндегі
сөйлеген сөзі (2019 жылғы 20 ақпан);
3. INVEST IN MANGYSTAU ақпараттық порталы http://invest.mangystau.kz/
4. Маңғыстау облысының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы. «Жаңа
Жібек жолы» жобасын іске асыру және транзиттік-көлік әлеуетін дамыту: 2018 жылы
Маңғыстау облысының жетістігі қандай? https://primeminister.kz
5. Маңғыстау облысында жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
санына мониторинг жүргізу. ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің жедел
ақпараты;
6. Маңғыстау облысы әкімдігі https://mangystau.gov.kz/
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2.15

2018 ЖЫЛЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Павлодар облысы Қазақстанның тау-кен
өндіретін жетекші өңірі болып саналады.
Облыс көмір қоры бойынша бірінші орынды, никель қоры бойынша екінші орынды,
алтын қоры бойынша төртінші орын және
мыс пен молибден қоры бойынша республикада бесінші орын алады. Облыста
Қазақстан бойынша көмір қорының үштен
бір бөлігі бар. Көмірдің негізгі қоры
Екібастұз және Маукөбен көмір бассейндеріндегі кен орындарынада орналасқан.

2018 жылдың қорытындысы бойынша
Павлодар облысының жалпы өңірлік өнімі
2,48 трлн теңгені құрады, бұл көрсеткіш
өңірге Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 4,2%
үлесті қамтамасыз етті (2017 – 4,4%).
Есептік кезең ішінде шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы ішкі өніміндегі үлесі
бойынша облыс Қазақстан өірлері арасында 15,5% көрсеткішпен 16-орынды
алып отыр, 2017 жылмен салыстарғанда
өңір өз позициясын 3-сатыға төмендеткен,
2.15.1-сурет.

г.Нур‐Султан
Нұр‐Сұлтан
қ.

55,5

г.Алматы
Алматы
қ.

39,5

Западно‐Казахстанская
БҚО

33,4

Акмолинская
Ақмола
облысы

27,6

Алматинская
Алматы
облысы

27,3

Северо‐Казахстанская
СҚО

27,3

Қостанай
облысы
Костанайская

25,9

Шымкент
қ.
г.Шымкент

24,4

Маңғыстау
облысы
Мангистауская

22,9

Ақтөбе
облысы
Актюбинская

19,7

Жамбыл
облысы
Жамбылская

19,5

Түркістан
облысы
Туркестанская

18,8

АтырауАтырауская
облысы

18,7

ШҚО
Восточно‐Казахстанская

16,5

Қарағанды
облысы
Карагандинская
Павлодар
облысы
Павлодарская
Қызылорда
облысы
Кызылординская

15,8
15,5
14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.1-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде
шағын және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Павлодар облысының орны,%.
Павлодар облысында шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі салыстырмалы салмағы 2017 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 1,3 пайыздық
174

бөлімге азайған. ШОК дамуының оң серпініне жеке өнімділіктен бөлек, кластерлік
принципі бойынша өңірдегі ірі кәсіпорындар қызметінің тиімділігі бар.

Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
8%

құбырлар), «Кастинг» ЖШС (болат құю, жаймалау) сынды компаниялар өндіреді.
Облыс территориясында меншіктің түрлі
формаларында машина жасаудың 30-дан
астам ірі және орта кәсіпорны бар, сонымен
қатар тау-кен қазу және мұнай-химия саласының бірқатар кәсіпорны жұмыс істейді.
2019 жыл 1 қаңтарға Павлодар облысында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің 43,8 мың бірлігі тіркелген. Бұл
2017 жылмен салыстырғанда 106,1%-ды
құрады. ШОК құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым, оларға өңірде барлық жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің 71%ы тиесілі, шағын кәсіпорындардың заңды
тұлғалары – 21,0%, 2.15.2-суретті қараңыз.
ШК заңды
тұлғалар
21%
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Ірі кәсіпорындармен көрсетілген облыс
экономикасындағы жетекші сала қара және
түрлі-түсті металлургия, оның өңдеу өнеркәсібіндені үлесі – 75%.
Түсті
металлургия
«Алюминий
Қазақстан» АҚ және «Қазақ эликтролиз зауыты» АҚ сынды ірі компаниялар арқылы
сәтті дамып келеді. 2007 жылы экономика
үшін маңызды – бастапқы алюминий өндіру
бойынша алғашқы отандық электролизді
зауыт ашылды (Қазақ электролиз зауыты»
АҚ).
Қара металлургияны «Қазхром» тренсұлттық компаниясы» АҚ филиалы Ақсу
темір балқыту зауыты (жоғары сапалы темір
балқытпалары), «KSP Steel» ЖШС (тігіссіз

ОК заңды
тұлғалар
0%

Жеке кәсіпкерлер
71%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда Павлодар облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы,%
2019 жыл 1 қаңтарға қарай Павлодар
облысында шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың саны 130,8
мың адамды құрады. Жұмысшылардың басым бөлігі жеке кәсіпкерлікте және шағын
кәсіпорындарда жұмыс істейді: сәйкесінше
60,9 мың адам (47%) және 46,9 мың адам
(36%), 2.15.3-сурет.

Өңір бойынша шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың өңір
бойынша жалпы жұмыспен қамтылғандар
көлемінен 33,3%-ды құрады, бқл жалпы республикалық мәннен 4,3 пайыздық бөлімге
төмен (37,6%).
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Шаруа
(фермерлік)
қожалықтар
5%

ШК заңды
тұлғалар
36%

Жеке
кәсіпкерлер
47%
ОК заңды
тұлғалар
12%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.3-сурет – 2019 жылдың 1 қаңтарына Павлодар облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
Павлодар облысында шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінңң басым бөлігі
көтерме және бөлшек саудамен айланысады – 18 865 бірлік немесе ШОК субъектілері жалпы көлемінен 43,1%. Екінші
маңызды экономикалық қызмет түрі – ауыл,

орман және балық шаруашылығы – 5 036
бірлік немесе жалпы көлемнен 11,5%. Көлік
және қаттау саласында 4 093 бірлік немесе
жалпы көлемнен 9,3% тіркелген, 2.15.4-суретті қараңыз.

Мемлекеттік басқару және қорғаныс

0,0%

Электр энергиясымен жабдықтау

0,1%

Тау-кен қазу өнеркәсібі

0,2%

Сумен жабдықтау

0,3%

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,5%

Денсаулық сақтау

0,8%

Өнер, ойын-сауық және демалыс

1,0%

Білім беру

1,1%

Ақпарат және байланыс

1,2%

Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет…
Орналастыру және тамақтандыру қызметі
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Өңдеу өнеркәсібі

2,3%
2,3%
3,0%
4,9%

Құрылыс

5,6%

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

5,7%

Басқа да қызмет түрлерін көрсету
Көлік және қаттау
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

7,2%
9,3%
11,5%

Көтерме және бөлшек сауда

43,1%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Павлодар облысындағы жұмыс
істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы, %
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төмен көрсеткіш. Шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары шығарылған өнімнің басым
бөлігін өндірді – 53%, орта кәсіпкерліктің
заңды тұлғалары –25% өндірді, 2.15.5-суретті қараңыз.

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
11%

Жеке
кәсіпкерлер
11%

ШК заңды
тұлғалар
53%

ОК заңды
тұлғалар
25%

Өңір бойынша барлығы –
693,8 млрд теңге
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2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Павлодар
облысындағы шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері 693,8 млрд теңгеге өнім (тауар
және қызмет) шығарды, бұл 20147 жылжың
сәйкес кезеңімиен салыстарғанда 6,9%-ға

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.5-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Павлодар облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млд теңге
Шығарылған өнім көлемі бойынша ШОК
субъектілері экономикалық қызмет түрлерінің жетекші үштігі жұмыс істеп тұрған
ШОК субъектілері құрылымына қарағанда
сәл өзгешелеу. Құрылыс саласы көш бастап
тұр, 2018 жылдың қорытындысы бойынша
саланың шығарған өнім көлемі 155,0 млрд
теңгені құрады, 2017 жылдағы деңгеймен

салыстырғанда 33,3%-ға төмен. Екінші
орында көтерме және бөлшек сауда, ондағы өнім шығарылымы 130,7 млрд теңгені
құрады. Үшінші орында – өңдеу өнеркәсібі,
бұл саладағы шығарылған өнім көлемі
2018 жылы 112,4 млрд теңгені құрады,
2.15.5-суретті қараңыз.
Ауыл, орман және балық шаруашылығы

3%

3%

2%

7%

15%

Тау-кен қазуөнеркәсібі

3%

10%

Өңдеу өнеркәсібі
Құрылыс

16%
19%

Көтерме және бөлшек сауда
Көлік және қаттау

22%

Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету
Басқа

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.7-сурет. Шағын және орта кәсіпкерліктің экономикалық қызмет түрлері бойынша
құрылымы, %
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2018 жылдың қортындысы бойынша өңір экономикасының 11 саласы оң серпін көретті,
олардың қатарында экономиканың жетекші салалары бар:
• тау-кен қазу өнеркәсібі +48,0%;
• көтерме және бөлшек сауда +20,3%;
• ауыл, орман және балық шаруашылығы +9,3%;
• көлік және қаттау +0,4%.
Павлодар облысының 7 саласы нақты көлем индексінің төмендеуін көрсетті, одардың
қатарында өңірдің ірі салалары бар:
• өңдеу өнеркәсібі – 3,8%,
• құрылыс – 33,6%, 2.15.1-кесте.
2.15.1-кесте. Павлодар облысы экономика салаларының өсу серпіні области
Экономика салалары

2017 жыл

2018 жыл

Өсу
қар
қыны,
%

млрд
тг

Шығары
млрд.тг
лымның
жалпы
көлемінен%

Шығары
лымның
жалпы
көлемінен%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

94,9

12,7%

103,7

15,0%

9,3

Тау-кен қазу өнеркәсібі

12,7

1,7%

18,8

2,7%

48,0

Өңдеу өнеркәсібі

116,9 15,7%

112,4

16,2%

3,8

Электр энергиясымен
жабдықтау

4,6

0,6%

7,2

1,0%

56,5

Сумен жабдықтау

3,4

0,5%

5,0

0,7%

47,1

Құрылыс

233,3 31,3%

155,0

22,3%

33,6

Көтерме және бөлшек сауда

108,7 14,6%

130,7

18,8%

20,3

Көлік және қаттау

71,9

9,6%

72,2

10,4%

0,4

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көрсету

8,1

1,1%

6,1

0,9%

24,7

Ақпарат және байланыс

6,7

0,9%

6,8

1,0%

1,5

Қаржы және сақтандыру
қызметі

4,2

0,6%

3,8

0,5%

9,5

Жылжымайтын мүлікпен
операциялар

22,7

3,1%

18,9

2,7%

16,7

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

23,3

3,1%

20,6

3,0%

11,6

Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету

12,6

1,7%

16,6

2,4%

31,7

Білім беру

2,7

0,4%

2,8

0,4%

3,7

6,3

0,8%

7,5

1,1%

19,0

Өнер, ойын-сауық және
демалыс

9,0

1,2%

1,2

0,2%

86,7

Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

3,4

0,5%

4,5

0,6%

32,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Онжылдық кезең ішінде шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнының өсуі 2008 жылдағы 59,4 млрд теңгеде
2018 жылы 384,7 млрд теңгеге дейін өсуі
байқалуда. Алайда талдамалы кезең ішінде
өсу тенденциясы құбылмалы, төмендеу және
ұлғаю кезеңдері бар. Осылайша 200-2015
жылдар аралығында ШОК субъектілернің

жалпы қосылған құны тұрақты өскен.
2016 жылы 12,5%-ға төмендеу байқалды,
2017 жылы 36,4%-ға бірден өсу болды,
2018 жылы 5,6%-ға құлдырау орын алған.
2014-2018 жылдар аралығында ШОК ЖҚҚ
құрылымында шағын кәсіпорындарының
жалпы қолсығна құны басымдық көрсетті –
орта есеппен 80%, 2.15.7-суретті қараңыз
450,0

450,0
400,0

95,6

51,1

300,0

78,9

250,0
150,0
100,0

69,2
29,1

101,0

107,0

18,1
41,3

51,5

68,3

78,6

74,1

2008

2009

2010

2011

2012

113,3
243,7

290,4

250,0
334,8

242,4

200,0
289,1

ВДС МСП
ШОК
ЖҚҚ

150,0
100,0
50,0

100,2

2013

350,0
300,0

56,3

200,0

0,0

400,0

72,5

350,0

50,0
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Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету

2014

ВДС
МП
ШК ЖҚҚ

2015

2016

2017

2018

0,0

ВДС
СП
ОК ЖҚҚ

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.14.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Павлодар облысындағы шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
2018 жылдың қорытындысы бойынша ШОК негізгі капиталына инвестициялар көлемі 62,1 млрд теңгені құрады. Бұл
Павлодар облысына жалпы тартылған инвестициялар көлемінің 62,1%-ын құрайды. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда негізгі
капиталға инвестициялар 473,1 млрд теңгені немесе 2017 жылдың сәйкес кезеңіне
90,1%-ды құрады
Оның ішінде 64% (304,6 млрд теңге)
– кәсіпорындардың жеке қаражаты, 26%

(121,8 млрд теңге) – бюджеттік қаражат,
7% ( 34,8 млрд теңге) –банк несиелері, 3%
( 11,9 млрд теңге) – басқа қарыз қаражат
есебінен.
Пайдалану бағыттары бойынша негізгі
капатлаға инвестициялардың басым үлесі
өңдеу өнеркәсібіне тиесілі – 28,5%. Екінші
орында – электр энергиясымен жабдықтау
– 15,2% және үштікті – көлік және қаттау
саласы 14,8%-бен аяқтап тұр, 2.15.8-суретті қараңыз.
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научная и техническая
Кәсіби,Профессиональная,
ғылыми және техникалық
қызмет … 0,1%
Финансовая
и страховая деятельность
Қаржы
және сақтандыру
қызметі

0,1%

Услуги
по проживанию
и питанию
Орналастыру ж/е тамақтандыру
бойы‐а
қызмет көрсету

0,1%

Строительство
Құрылыс

0,3%

Гос. управление
и оборона
Мемлекеттік басқару
және қорғаныс

0,5%

БасқаПредоставление
да қызмет түрлерін
көрсету
прочих видов
услуг

0,6%

Әкімшіліктендіру
және
қосалқы
қызмет
көрсету
Деятельность
в обл.
адм. и вспом.
обслуживания

0,8%

Білім
беру
Образование

1,0%

Ақпарат Информация
және байланыс
и связь

1,0%

Денсаулық
сақтау
Здравоохранение

1,2%

Көтерме
және
бөлшек торговля
сауда
Оптовая
и розничная

1,3%

Өнер, ойын‐сауық
және демалыс
Искусство, развлечения
и отдых

1,4%

СуменВодоснабжение
жабдықтау
Жылжымайтын
операциялар
Операциимүлікпен
с недвижимым
имуществом

5,8%
6,5%

Ауыл, орман
және балық
Сельское,
лесное ишаруашылығы
рыбное хозяйство

10,1%

Тау‐кен қазу
өнеркәсібі
Горнодобывающая
промышленность

10,6%

Көлік ижәне
қаттау
Транспорт
складирование

14,8%

Электр энергиясымен
жабдықтау
Электроснабжение

15,2%

Өңдеу
өнеркәсібі
Обрабатывающая
промышленность

28,5%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.15.8-сурет. Павлодар облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
Өңір экономикасының бісекеге қабілеттігінің негізгі көрсеткіштерінің бірі экспорттың көлемі мен сапалы құрылымы болып табылады. Павлодар облысы ірі тұтынушылық
нарықтың ортасында орналасқан.
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер
комитетінің мәліметтеріне сәйкес 2018 жыл
қаңтар-желтоқсанда Павлодар облысының
сыртқы сауда айналымы 2 277,3 млн АҚШ долларын құрап, 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 57,4%-ға артқан. Соның
ішінде экспорт – 1 951,3 млн АҚШ доллары

(+85,4%), импорт көлемі 17,3%-ға төмендеп,
326,0 млн АҚШ долларын құрады. Сыртқы сауда сальдосы 1 625,3 млн АҚШ долларынада
оң серпін көрсетіп, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанға қарай 146,8%-ды құрады.
Экспорт саясатында өңір көп жағдайда Ресей нарығына бағдарланған – үлестің
42,3%-ы (алюминий оксиді, тас көмір, электр
энергиясы, алюминий, ферробалқытпалар
және т.б.) және Қытайға – үлестің 33,3%-ы
(кен, мыс концетраттары, мұнайлы кокс).

2.15.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Павлодар облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы

Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен
өндірілген өнімдер, дайын
азық-түоік тауарлары
Минералды өнімдер
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ЭКСПОРТ
Өңір экс
Құны, мың
порты көле
АҚШ доллары міндегі үлес,
%

ИМПОРТ
Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

28 356,27

1,5%

24 298,85

7,5%

485 093,82

24,9%

21 297,20

6,5%

782,28

0,0%

70 276,93

21,6%

80,08

0,0%

10,13

0,0%

5 589,54

0,3%

1 020,73

0,3%

75,02

0,0%

3 789,15

1,2%

0,0%

102,40

0,0%

4 828,97

0,2%

19 698,47

6,0%

1 416 452,80

72,6%

29 518,92

9,1%

9 985,72

0,5%

151 093,15

46,3%

21,79

0,0%

4 878,94

1,5%
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Химия және химия
өндірісімен байланысты
салалар өнімі (каучук пен
пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі
және олардан жасалған
бұйымдар
Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз
бұйымдары
Текстиль және текстиль
өнімдері
Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металл және металл
бұйымдары
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар мен
аппараттар
Басқа да тауарлар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Негізгі экономикалық көрсеткіштерге сәйкес 2018 жыл ішінде Павлодар облысында
шағын және орт акәсіпкерліктің дамуы төмендеп барады. Алайда 2019 жыл қаңтар-сәуір
айларында экономиканың негізгі секторларында өсу тенденциясы байқалуда, төмендеу сауда саласында ғана бар (-5,4%), 2.15.3-кесте.
2.15.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Павлодар облысының экономикалық салаларының нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
23,9
Көлік
6,7
Өнеркәсіп
0,8
Ауыл шаруашылығы
4,1
Байланыс

2,9

Сауда

5,4

Дереккөз: Павлодар облысы Статистика департаменті

Өңірдегі кәсіпкерліктің дамуына Павлодар облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік және сауда
басқармасы жетекшілік етеді.
Кәсіпкерлік және сауда басқармасы
Мекенжайы: Маңғыстау облысыны, Астана көшесі, 61-үй
Басқарма жетекшісі: Жайық Хасанов
Тел.: +7 (7182)32-49-94
E-mail: kense.dpp@pavlodar.gov.kz, Сайт: www.upt.pavlodar.gov.kz
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Кәсіпкерлікті қолдау және бизнесті қорғауды өңірде ШОК субъектілеріна арналған сервситік қызметтерді операторы – «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырады.
Кәсіпкерлер Өңірлік палатаға келесі мекенжай бойынша хабарласа алады: Павлодар
қаласы, Ломов көшесі 21, тел: +7 (7182)67-62-21
Павлодар облысында шағын және орта
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары
2018 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамсытудың мемлекеттік бағдарламасын жүзеге
асыруға 2 587,7 млн теңге бөлінді, соның
ішінде:
- несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау –2 207,3 млн теңге;
- несиелер бойынша кепілдеме беру –
89,8 млн теңге;
- гранттық қаржыландыру – 43 млн
теңге;
- жетіспейтін өндірістік инфрақұрылымды (индустриялық)тарту – 247,6 млн теңге.
Мемлекеттк бағдарлама шеңберінде
2018 жылы жалпы сомасы 6 640,6 млн теңгеге 159 жоба мақұлданды, соның ішінде:

- несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау құралы бойынша 5 475
млн теңгеге 69 жоба мақұулданған;
- несиелерді ішінара кеплідендіру құралы бойынша 875 млн теңгеге 71 жоба
мақұлданды;
-мемлекеттік гранттарды беру құралы бойынша 43 млн теңгеге 15 жоба
мақұлданды;
- жетіспейтін өндірістік инфрақұрылымды тарту құралы бойынша 247,6 млн теңгеге 4 жоба мақұлданды.
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылға арналған бағдарламасына
биыл республикалық бюджеттен 1, 785
млрлд теңге бөлінді /3/.

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Облыстың 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда индустриялық-инновациялық дамуын жүзеге
асыру бойынша ақпарат;
2. Павлодар облысынң инвестициялық порталы http://investinpavlodar.com/;
3. Inbusiness.kz ақпараттық порталы https://inbusiness.kz/ru/
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.16

2018 ЖЫЛЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ
КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жылдың қорытындысы бойынша Солтүстік Қазақстан облысының жалпы ішкі өнімі
1,16 трлн теңгені құрап Қазақстанның жалпы ішкі өнімінде 1,9% үлесті қамтамасыз етті
(2017 – 2,1%).
Есептік кезеңде жалпы ішкі өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі Қазақстан
өңірлері арасында 27,3%-бен 6-орынды алады. Өңір өзінің 2017 жылы болған көрсеткішін
сақтап қалды, 2.16.1-суретті қараңыз.
Нұр‐Сұлтан
қ.
г.Нур‐Султан

55,5

Алматы
қ.
г.Алматы

39,5

БҚО
Западно‐Казахстанская

33,4

Ақмола
облысы
Акмолинская

27,6

Алматы
облысы
Алматинская

27,3

СҚО
Северо‐Казахстанская

27,3

Қостанай
облысы
Костанайская

25,9

Шымкент
қ.
г.Шымкент

24,4

Маңғыстау
облысы
Мангистауская

22,9

Ақтөбе
облысы
Актюбинская

19,7

Жамбыл
облысы
Жамбылская

19,5

Түркістан
облысы
Туркестанская

18,8

Атырау
облысы
Атырауская

18,7

ШҚО
Восточно‐Казахстанская

16,5

Қарағанды
облысы
Карагандинская

15,8

Павлодар
облысы
Павлодарская

15,5

Қызылорда
облысы
Кызылординская

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.10.1-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Шағын және орта кәсіпкерліктің
Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Батыс
Қазақстан облысының орны,%.
2019 жыл 1 қаңтарда Солтүстік Қазақстан облысында шағын және орта кәсіпкерлікте
жұмыс істеп жатқандардың саны 104,0 мың адамды құрады. Жұмысшылардың басым бөлігі
жеке кәсіпкерлік және шағын кәсіпорындарда шоғырланған: сәйкесінше 39,6 мың адам
(38%) және 37,7 мың адам (36%), 2.16.3-сурет.
Өңір бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны 35,1%-ды құрады, бұл
республикалық орташа мәннен 2,5 пайыздық бөлімге төмен көрсеткіш (37,6%).
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ШК заңды
тұлғалар
17%

ОК заңды
тұлғалар
0% (134 ед.)

Өңір бойынша барлығы:
28,97 мың бірлік

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
Жеке кәсіпкерлер
70%

2.16.2-сурет. 2019 жыл 1 қаңтарда
Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің құрылымы,%

2019 жыл 1 қаңтарда Солтүстік Қазақстан
облысында шағын және орта кәсіпкерлікте
жұмыс істеп жатқандардың саны 104,0 мың
адамды құрады. Жұмысшылардың басым бөлігі жеке кәсіпкерлік және шағын кәсіпорындарда шоғырланған: сәйкесінше 39,6 мың адам
(38%) және 37,7 мың адам (36%), 2.16.3-сурет.

Өңір бойынша ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың жалпы саны 35,1%-ды
құрады, бұл республикалық орташа мәннен 2,5 пайыздық бөлімге төмен көрсеткіш
(37,6%).

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
13%

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
7%
ШК заңды
тұлғалар
36%
Жеке кәсіпкерлер
38%

ОК заңды тұлғалар
19%

Өңір бойынша барлығы:
104,0 мың адам

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.16.4-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына Солтүстік Қазақстан облысының шағын және орта
кәсіпкерлігінде жұмыс істеп жатқандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің басым бөлігі көтерме және
бөлшек саудамен айналысады – 12 006
бірлік немесе жұмыс істеп жатқан ШОК
субъектілердің жалпы көлемінен 41,4%.
Екінші орындағы экономикалық қызмет

түрі ауыл, орман және балық шаруалығы
– 5 631 бірлік немесе ШОК субъектілері
жалпы көлемінің 19,4%-ы. Басқа да қызмет
түрлерін көрсету секторында 2 513 бірлік
немесе ШОК субъектілері жалпы көлемінің
8,7%-ы, 2.16.4-суретті қараңыз.
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Мемлекеттік басқару
және қорғаныс
Государственное
управление
и оборона;… 0,0%
Электр энергиясымен
жабдықтау
0,0%
Электроснабжение
Тау‐кенпромышленность
қазу өнеркәсібі
Горнодобывающая
Сумен
жабдықтау
Водоснабжение

Қаржы және сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность
Денсаулық сақтау
Здравоохранение
Білім беру
Образование
Өнер, ойын‐сауық және демалыс
Искусство,
развлечения
и отдых
Ақпарат
және байланыс

0,2%
0,3%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

0,4%
0,5%

2.16.4-сурет. 2018 жылдың қорытындысы
бойынша жұмыс істеп тұрған шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
экономикалық қызмет түрлері бойынша
құрылымы, %

0,6%
0,7%

0,8%
Информация
и связь
Әкімшіліктендіру және
қосалқы қызмет
Деятельность в обл. адм.көрсету
и вспом.… 1,5%

Кәсіби,
ғылыми жәненаучная
техникалық
қызмет …
Профессиональная,
и техническая
Орналастыру
жәнепо
тамақтандыру
Услуги
проживанию бойынша
и питанию
қызмет көрсету
Строительство
Құрылыс
Обрабатывающая промышленность
Өңдеу өнеркәсібі
Операции с недвижимым имуществом
Жылжымайтын мүлікпен операциялар
Транспорт и складирование
Көлік және қаттау
Предоставление
видов
услуг
Басқа қызметпрочих
түрлерін
көрсету

2,1%
2,6%
3,5%
4,2%
4,4%

лесное
и рыбное
хозяйство
Ауыл,Сельское,
орман және
балық
шаруашылығы
Оптовая
и
розничная
Көтерме және бөлшекторговля
сауда

2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Солтүстік
Қазақстан облысында шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім (тауар және қызмет) көлемі 537,4 млр теңгені
құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда

8,5%
8,7%
19,4%
41,4%

9,6%-ға жоғары. Шағын кәсіпкерліктің
заңды тұлғалары өнімнің басым бөлігін
шығарған – 51%, орта кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары – 24%, 2.16.5-суретті қараңыз.

Шаруа (фермерлік)
қожалықтар
15%
Жеке
кәсіпкерлер
10%

ШК заңды тұлғалар
51%

Өңір бойынша барлығы:
537,4 млрд теңге

ОК заңды тұлғалар
24%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.16.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Солтүстік Қазақстан облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млрд теңге
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің экономикалық қызметінің түрлері
бойынша өндіріс көлемі бойынша үш көшбасшы жұмыс істейтін ШОК құрылымына қарағанда біршама ерекшеленеді. Көш басында ауыл, орман және балық шаруашылығы,
онда шығарылған өнім көлемі 2018 жыл
қорытындысы бойныша 226,8 млрд теңгені
186

құрады, бұл 2017 жылдағы деңгейден 7,5%
жоғары. СҚО-да шығарылған өнім бойынша
екінші экономикалық қызмет түрі – көтерме және бөлшек сауда, ондағы көлем 98,8
млрд теңгені құрады. Үшінші орында – өңдеу
өнеркәсібі, ондағы өнім шығарылымы 81,7
млрд теңгені құрады, 2.16.6-сурет.

2% 1%

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

6%

Өңдеу өнеркәсібі

42%

18%

Құрылыс
Көтерме және бөлшек сауда
Автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу

10%

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

15%

Электр энергиясымен жабдықтау
Басқалары

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.16.7-сурет. Экономикалық қызмет түрлері бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің
құрылымы
2018 жылдың қорытындысы бойынша
• құрылыс + 16,2%.
өңір экономикасының 12 саласы оң серпін
• көлік және қаттау +45,4%
көрсетті, олдардың қатарында жетекші салСолтүстік Қазақстан облысы экономикалар да бар:
сының 5 саласы өсудің теріс серпінін көр• өңдеу өнеркәсібі + 6,0%;
сетті. Олардың қатарында өңірдегі ірі сала
• көтерме және бөлшек сауда + 20,0%;
– жылжымайтын мүлікпен операцяилар
• ауыл, орман және балық шарусекторы бар (- 43,4%), 2.16.1-кесте.
ашылығы +7,5%;

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

6%

2.15.1-кесте. СҚО экономика салаларының өсу серпіні
Экономика салалары

2017 жыл
млрд
тг

2018 жыл

Шығары
млрд.тг
лымның
жалпы
көлемінен%

Шығары
лымның
жалпы
көлемінен%

Өсу
қар
қыны,
%

Ауыл, орман және балық
шаруашылығы

211,0 43,0%

226,8

42,2%

7,5

Тау-кен қазу өнеркәсібі

1,4

0,3%

2,8

0,5%

2,0

Өңдеу өнеркәсібі

77,1

15,7%

81,7

15,2%

6,0

Электр энергиясымен
жабдықтау

6,7

1,4%

5,2

1,0%

22,4

Сумен жабдықтау

2,6

0,5%

3,1

0,6%

19,2

Құрылыс

46,3

9,4%

53,8

10,0%

16,2

Көтерме және бөлшек сауда

82,3

16,8%

98,8

18,4%

20,0

Көлік және қаттау

20,7

4,2%

30,1

5,6%

45,4

Орналастыру және тамақтандыру бойынша қызмет көсрету

4,6

0,9%

3,4

0,6%

26,1

Ақпарат және байланыс

2,6

0,5%

2,6

0,5%

0

Қаржы және сақтандыру
қызметі

2,6

0,5%

2,9

0,5%

11,5
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Жылжымайтын мүлікпен
операциялар

19,6

4,0%

11,1

2,1%

43,4

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

3,8

0,8%

4,2

0,8%

10,5

Әкімшіліктендіру және қосалқы
қызмет көрсету

3,2

0,7%

3,9

0,7%

21,9

Білім беру

1,4

0,3%

1,3

0,2%

7,1

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көсрету

1,6

0,3%

1,9

0,4%

18,8

Өнер, ойын-сауық және
демалыс

0,9

0,2%

0,7

0,1%

22,2

Басқа да қызмет түрлерін
көрсету

1,8

0,4%

3,3

0,6%

83,3

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Онжылдық кезең ішінде жалпы қосылған құнның 2008 жылы 89,4 млрд теңгеден 2018
жылы 315,0 млрд теңгеге өсуі байқалған. 2014-2018 жылдар аралығында ШОК ЖҚҚ
құрылымында шағын кәсіпорындардың жалпы қосылған құны басым – орта есеппен 72%,
2.16.7-сурет.
350,0

350,0

300,0

76,5

250,0

67,7

200,0
150,0

89,1

100,0
50,0
0,0

43,4

46,2

106,0

106,0

66,3

46,0

45,1

50,7

2008

2009

2010

79,9

67,9

85,9

2011

2012

2013

76,9

123,7

2014

52,0

300,0
250,0
200,0

61,9

150,0

147,7

162,1

2015

2016

208,4

238,5

100,0
50,0

2017

2018

0,0

ШОК ЖҚҚ
ШК ЖҚҚ
ОК ЖҚҚ
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.16.7-сурет. 2008-2018 жылдар аралығында Солтүстік Қазақстан облысындағы шағын
және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні, млрд теңге
2018 жылдың қорытындысы бойынша ШОК-тың негізгі капиталына салынған
инвестициялар көлемі 185,9 млрд теңгені
құрады, бұл Солт.стік Қазақстан облысына
тартылған жалпы инвестициялар көлемінің
87,7%-ы. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда
негізгі капиталға инветициялар 212,0 млрд
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теңгені немесе 2017 жылдың деңгейне қарай 108,1%-ды құрады.
Соның ішінде (130,0 млрд теңге) –
кәсіпорындардың жеке қаражаты; 26,7%
(56,5 млрд теңге) – бюджеттік қаражат, 5,7%
( 12,1 млрд теңге) – банк несиелері, 6,3% (
13,4 млрд теңге) – басқа қарыз қаражат.

Әкімшіліктендәру
және
қосалқы
қызмет
көрсету
Деятельность в обл.
адм.
и вспом.
обслуживания

Облыс кәсіпорындарында технологиялық жабдықты жаңарту, жоғары технологиялық өндірістер және бәсекеге қабылетті
өнім түрлерін игеру бағытталған келешекті
инвестициялық жобалар әзірленіп, жүзеге
асырылуда.
Мемлекеттік индустриялық-инновациялық
даму бағдарламасы шеңберінде 2018 жылы
1,1 млрд теңгеге 4 жоба жүзеге асқан. /3/
0,1%

Кәсіби,
ғылыми жәненаучная
техникалық
қызмет … 0,1%
Профессиональная,
и техническая
Басқа да қызметпрочих
түрлерін
көрсету
Предоставление
видов
услуг

0,2%

Мемлекеттік
басқару
және қорғаныс
Гос.
управление
и оборона
Қаржы және
сақтандыру
қызметі
Финансовая
и страховая
деятельность

0,3%

Орналастыру және тамақтандыру бойынша
питанию
қызмет көрсету
Услуги по проживанию и
Құрылыс
Строительство
Ақпарат және байланыс
Информация и связь
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет
Здравоохранение и социальные
услуги
көрсету
Искусство,
развлечения
и отдых
Өнер,
ойын‐сауық
және демалыс
Горнодобывающая
Тау‐кенпромышленность
қазу өнеркәсібі
Оптовая
розничная
торговля
Көтермеижәне
бөлшек
сауда
Образование
Білім беру
Электроснабжение
Электр энергиясымен
жабдықтау

0,4%
0,7%
0,9%
1,2%
1,3%
1,6%
1,7%
2,6%
3,3%
4,8%

Сумен
жабдықтау
Водоснабжение

7,3%

өнеркәсібі
ОбрабатывающаяӨңдеу
промышленность

7,8%

Жылжымайтын
мүлікпен операциялар
Операции с недвижимым
имуществом

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Пайдалану бағыттары бойынша негізгі
капиталға салынған инвестициялардың айтарлықтай үлесі ауыл, орман және балық
шаруашылығына тиесілі – 39,1%. Екінші
орында – көлік және қаттау 17,9%, үштікті – жылжымайтын мүлікпен операциялар
10,0%-бен аяқтап тұр, 2.16.8-сурет.

10,0%

Көлік
және қаттау
Транспорт
и складирование

17,9%

Ауыл,
орман және
балық
шаруашылығы
Сельское,
лесное
и рыбное
хозяйство

39,1%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.16.8-сурет. Солтүстік Қазақстан облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына салынған
инвестициялар құрылымы
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер департаментінің мәліметтеріне сәйкес
Солтүстік Қазақстан облысының сыртқы
сауда айналымы 217,3 млн АҚШ долларын құрап, 2017 жыл қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 8,8%-ға артты. Соның
ішінде экспорт – 150,5 млн АҚШ долларын (+30,9%) құрады, ал импорт -21,2%-ға
азайып, 68,8 млн АҚШ долларын құрады.
Сыртқы сауда айналымның сальдосы 83,6
млн АҚШ долларына деңгейінде оң құралып, 2017 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 177,1%-ға артты.
Экспорт бойынша негізгі серікстер

Ауғанстан, Өзбекстан, Қытай, Бельгия,
Түркия, Польша.
Экспорттық жеткізілімдерде «Мал және
өсімдіктен өндірілген өнімдер, дайын азықтүлік тауарлары» басым (экспорттың жалпы
көлемінен 99,5% немесе 86,7 АҚШ доллары).
Импорттық өнімдерді жетекші жеткізушілер – Германия, Қытай, Украина, АҚШ,
Канада.
Импорттық жеткізілімдерде келесі тауарлық топтар негізгі үлеске ие: «Машиналар,
жабдық, көлік құралдары, құрылғылар және
аппараттар» (импорттың жалпы көлемінен 62,4% немесе 33,0 млн АҚШ доллары),
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«Мал және өсімдіктен өндірілген өнімдер, дайын азық-түлік тауарлары» (жалпы
көлемнен 13,1% немесе 6,9 млн АҚШ доллары), «Химия және химия өнеркәсібімен
байланысты салалардың өнімі» (10,2%

немесе 5,4 млн АҚШ доллары), «Ағаш, орман материалдары және целлюлоза-қағаз
өнімдері» (6,4% немесе 3,4 АҚШ доллары),
«Металл және металл бұйымдары» (3,8%
немесе 2,0 млн АҚШ доллары). /4/

2.16.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Солтүстік Қазақстан облысының барлық
елдермен жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ

ИМПОРТ

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір экс
порты көле
міндегі үлес,
%

Құны,
мың АҚШ
доллары

Өңір
импорты
көлеміндегі
үлес, %

Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түлік
тауарлары

149
408,16

99,3%

10 659,89

16,0%

Минералды өнімдер

535,36

0,4%

858,18

1,3%

3,71

0,0%

6 166,83

9,2%

0,0%

4,22

0,0%

Тауар номенклатурасы

Химия және химия
өнеркәсібімен байланысты
салалардың өнімі (каучук және
пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан дайындалған өнімдер
Ағаш, орман материалдары
және целлюлоза-қағаз өнімдері

2,67

0,0%

4 112,38

6,2%

Текстиль және текстиль
өнімдері

8,60

0,0%

1 271,23

1,9%

0,0%

15,51

0,0%

Аяқ киім, бас киімдер және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары

55,53

0,0%

173,69

0,3%

Металл және металл
бұйымдары

3,53

0,0%

2 643,96

4,0%

Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар

377,51

0,3%

39 927,55

59,8%

Басқа да тауарлар

64,29

0,0%

987,44

1,5%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2019 жылдың 4 айы ішінде экономиканың барлық негізгі салалары бойынша нақты
көлем индексі өсу көрсетіп тұр, 2.16.3-кестені қараңыз.
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Байланыс

3,2

Сауда

5,6

Дереккөз: СҚО Статистика департаменті

Өңірдегі кәсіпкерліктің дамуына Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Кәсіпкерлік
және туризм басқармасы жетекшілік етеді.
Кәсіпкерлік және туризм басқармасы
Мекенжайы: Петропавл қаласы, Қазақстан Конституциясы көшесі, 58, 514-кабинет
Басқарма жетекшісі: Жарова Құралай Амангелдіқызы
Тел.: +7 (7152)36-04-02
E-mail: upt@sko.kz
Сайт: www.upt.sko.gov.kz
Өңірде шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілеріне арналған сервистік қызметтердің операторы – «Атамекен» ҰКП Өңірлік
палатасы кәсіпкерлікті қолдау және бизнес
мүддесін қорғау қызметін жүзеге асырады.
Кәсіпкерлер Өңірлік палатаға келесі мекенжай бойынша хабарласа алады:
Петропавл қаласы, Абай көшесі 29, тел: +7
(7152) 50-22-85.
Солтүстік Қазақстан облысында шағын
және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
Кәсіпкерлік субъектілерінің мүддесін
қорғау және ілгерілету мақсатында облыста қоғамдық бірлестіктер желісі дамуда,
жұмысты әкімдіктер жанындағы Кәсіпкерлік
мәселелері жөніндегі сарапшылық кеңестер
атқарады (жеке кәсіпкерлік мүддесіне қатысты нормативтік-құқықтық актілер жобасы сарапшылық қорытындыларды әзілеуге
қатысады).
Облыста «қоғамдық қабылдау» жұмыс
істейді, дөңгелек үстелдер, кезедсулер, семинарлар мен жиындар өтеді. Шағын және
орта кәсіпкерлік мәселелері БАҚ көздерінде,

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.15.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде СҚО экономикалық салаларының нақты көлем
индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
15,6
Көлік
8,1
Өнеркәсіп
7,5
Ауыл шаруашылығы
2,7

Facebook, Twitter әлеуметтік желілер, СҚО
Кәсіпкерлік және туризм басқармасының
сайтында тұрақты негізде жарияланады.
2018 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік картасын жүзеге асыруға 2,028
млрд теңге бөлінді, соның ішінде субсидиялауға 1,802 млн теңге (Кешенді жоспар шеңберінде – 900 млн теңге), кепілдендіруге –
210 млн теңге, гранттық қаржыландыру – 16
млн теңге бөлінген.
2018 жылдың қорытындысы бойынша
122 жобаға қолдау көрсетілді, соның ішінде екінші деңгейлі банктердің несиелерінің
сыйыақы мөлшерлемесін бір бөлігін субсидиялауға кредиттік портфельдің 7,1 млрд
теңге сомасына 64 өтінім мақұлданды, кепілдендіру бойынша 1 млрд теңгеге 49 жоба,
гранттық қаржыландыруға 16 млн теңгеге 6
жоба, жетіспейтін инфрақұрылымды тартуға
3 жоба қолдау тапты.
2019 жылы Бағдарламаны жүзеге асыруға 1 128 млн теңге бөлінді. /5/
018 жыл қаңтар-желтоқсанда облыстың

191

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

индустриялық-инновациялық дамуын жүзеге асыру бойынша ақпарат;
2. Қазақстан Республиксында жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің санына мониторинг жүргізу.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің жедел ақпараты;
3. СҚО инвестициялық порталы http://
investinsko.kz/;

4. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Солтүс
тік-Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы бойынша
анықтама;
5. «Солтүстік Қазақстан облысы Кәсіп
керлік және туризм басқармасы» КММ.

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда облыстың индустриялық-инновациялық дамуын жүзеге асыру бойынша ақпарат;
2. Қазақстан Республиксында жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің санына мониторинг жүргізу. ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің жедел ақпараты;
3. СҚО инвестициялық порталы http://investinsko.kz/;
4. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Солтүстік-Қазақстан облысының әлеуметтікэкономикалық дамуының қорытындысы бойынша анықтама;
5. «Солтүстік Қазақстан облысы Кәсіпкерлік және туризм басқармасы» КММ.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2.17

2018 ЖЫЛЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДАҒЫ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

2018 жылы 19 маусымда Қазақстан
Республикасының Президенті «Қазақстан
Республикасының әкімшілік-территориялық
жағдайының кейбір мәселелері туралы» жарлыққа қол қойды. Қазақстан Республикасының
әкімшілік-территориялық
құралымындағы
өзгерістерге байланысты Оңтүстік Қазақстан
облысы Түркістан облысына өзгерді, әкімшілік
орталығы болып Түркістан қаласы бекітілді. Ал
Шымкент қаласы республикалық мәндегі қалаға айналды.

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің алдын
ала деректері бойынша Түркістан облысының жалпы өңірлік өнімі 1,65 трлн теңгені
құрады, бұл көрсеткіш өңірге ЖІӨ-де 2,8%
үлесті қамтамасыз етті.
2018 жылдың қорытындысы бойынша
Түркістан облысы шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі көрсеткіші бойынша 12-орын алды, 2.17.1-суретті қараңыз.

ҚР

28,3

Нұр‐Сұлтан қ.

55,5

Алматы қ.

39,5

БҚО

33,4

Ақмола облысы

27,6
27,3

Алматы облысы
СҚО

27,3

Қостанай облысы

25,9

Шымкент қ.

24,4

Маңғыстау облысы

22,9

Ақтөбе облысы

19,7

Жамбыл облысы

19,5

Түркістан облысы

18,8

Атырау облысы

18,7

ШҚО

16,5

Қарағанды облысы

15,8

Павлодар облысы

15,5

Қызылорда облысы

14,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.17.1-сурет. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан өңірлері арасында шағын
және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Түркістан облысының орны,%.
Шағын және орта кәсіпкерліктің Қазақстан жалпы ішкі өнімдегі үлесі бойынша Түркістан
облысы 2,7%-бен 14-орын алды.
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20,6
13,2

Нұр‐Сұлтан қаласы

9,8

Қарағанды облысы

7,4

Маңғыстау облысы

5,8

ШҚО

5,8

БҚО

4,8

Ақтөбе облысы

4,5

Алматы облысы

4,5

Павлодар облысы

3,4

шымкент қаласы

3,4

Қызылорда облысы

2,8

Түркістан облысы

2,8

Ақмола облысы

2,7

СҚО

2,4
1,9

2019 дыл 1 қаңтарда
Түркістан облы5,4%
сында жұмыс істейтін
шағын
және орта
0,1%
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 130,8 мың
бірлікті құрады. Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында шаруа (фермерлік)

қожалықтар 52,7% көрсеткішпен (69,0 мың
бірлік) басым. Кейін 54,7 мың бірлікпен
жеке кәсіпкерлер тұр, бұл 41,8%-ға тең
көрсеткіш. Заңды тұлғалар – 5,5% (7,1 мың
бірлік), 2.17.3-суретті қараңыз.

ШК заңды тұлғалар

5,4%
0,1%

ОК заңды тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер

41,8%

52,7%

министрлігінің

2.17.2-сурет. 2018 жылы Қазақстанның
жалпы ішкі өнімінде шағын және орта
кәсіпкерлік үлесі бойынша Түркістан
облысының өңірлер рейтингіндегі орны,%

4,2

Қостанай облысы

Жамбыл облысы

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика
Статистика комитеті

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Алматы қаласы
Атырау облысы

Шаруа (фермерлік) қожалықтар
ШК заңды тұлғалар

Дереккөз:
Ұлттық
ОК заңдыҚР
тұлғалар
комитеті
Жеке кәсіпкерлер

41,8%

52,7%

экономика

министрлігінің

Статистика

Шаруа (фермерлік) қожалықтар
2.17.3-сурет.
2019 жыл 1 қаңтарда Түркістан облысында
жұмыс істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің құрылымы,%
Облыстағы жалпы жұмыспен қамтылу40,4%. Жеке кәсіпкерлер 34,1%-ды немедағы шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі
се 69,7 мың адамды жұмыспен қамтыды.
25,9%-ды құрайды, бұл 204,4 мың адамға
Шағын және кәсіпкерліктің заңды тұлғалатең. Шаруа (фермерлік) қожалықта жұмыс
ры 52,1 мың адамды жұмыспен қамтыды,
істеп жатқандардың саны басым – 82,6
бұл Түркістан облысында ШОК-та жұмыс
мың адам немесе Түркістан облысы ШОКістеп жатқандардың 25,5%-ы, 2.17.4-сурет21,6%
та жұмыспен қамтылғандардың
санынан
ті қараңыз.

21,6%

40,4%

ШК заңды тұлғалар
ОК заңды тұлғалар

3,8%

ЖекеШК
кәсіпкерлер
заңды тұлғалар

40,4%

3,8%

Шаруа
қожалықтар
ОК(фермерлік)
заңды тұлғалар

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.17.4-сурет. 2019 жылдың 1
Шаруа (фермерлік) қожалықтарқаңтарына Түркістан облысының
шағын және орта кәсіпкерлігінде
жұмыс істеп жатқандарды
ұйымдастырушылық формалар
бойынша бөлу, %
Жеке кәсіпкерлер

34,1%
34,1%
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Түркістан облысында жұмыс істейтін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің басым бөлігі ауыл, орман және
балық шаруашылығымен айналысады –
78,412 брлк немесе жұмыс істеп жатқан
ШОК субъектілер жалпы көлемінің 60,0%ы. Екінші маңызды экономикалық қызмет
Электр энергиясымен жабдықтау

0,00%

Сумен жабдықтау

0,10%

Тау‐кен қазу өнеркәсібі

0,10%

Өнер, ойын‐сауық және демалыс

0,20%

Қаржы және сақтандыру қызметі

0,20%

Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет көрсету

0,30%

Денсаулық сақтау

0,40%

Ақпарат және байланыс

0,40%

Ғылыми, кәсіби және техникалық қызмет

0,50%

Білім беру

0,80%

Құрылыс

1,10%

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

1,30%

Өңдеу өнеркәсібі

1,40%

Орналастыру және тамақтандыру бойынша…
Көлік және қаттау
Басқа да қызмет түрлерін көрсету

түрі – көтерме және бөлшек сауда. Аталған
секторда 29 021 бірлік немесе жалпы
көлемнен 22,2% жұмыс істеп жатыр. Басқа
да қызмет түрлерін көрсету 8 402 бірлікпен
немесе жлпы көлемнен 6,4%-бен үштікті
аяқтап тұр, 2.17.5-суретті қараңыз.

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика
комитеті

1,50%
3,10%
6,40%

Көтерме және бөлшек сауда

22,20%

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

60,00%

Түркістан облысы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 2018 жылы 495,3 млрд
теңгеге өнім шығарды. Шығарылған өнімнің
салыстырмалы салмақтың басым бөлігі шағын кәсіпорындарға тиесілі – 40,9%

189,6

2.17.5-сурет. 2018 жылдың
қорытындысы бойынша
Түркістан облысындағы
жұмыс істеп тұрған шағын
және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің
экономикалық қызмет
түрлері бойынша
құрылымы, %

(202,8 млрд теңге), келесі шаруа (фермерлік) қожалықтар – 38,3% (189,6 млрд теңге),
үшінші орында жеке кәсіпкерлер – 10,8%
(53,5 млрд теңге), 2.17.6-суретті қараңыз.

202,8

ШК заңды тұлғалар
ОК заңды тұлғалар
Жеке кәсіпкерлер
Шаруа (фермерлік) қожалықтар

53,5

49,4

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.17.6-сурет. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Түркістан облысы шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім, млд теңге
Түркістан облысында шығарылған өнім көлемі бойынша жетекші экономикалық қызмет
түрлері:
1) Ауыл, орман және балық шаруашылығы – 209,1 млрд теңге немесе 42,2%;
2) Өңдеу өнеркәсібі – 80,4 млрд теңге немесе 16,2%;
3) Құрылыс – 60,9 млрд теңге немесе12,3%, 2.17.7-суретті қараңыз.
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0,3%
0,5%

0,5%
1,3%

0,7%
4,6%

Ауыл, орма және балық
шаруашылығы

1,3%
0,0%

Тау-кен қазу өнеркәсібі

1,2%
Өңдеу өнеркәсібі

1,5%
12,0%

42,2%

Электр энергиясымен
жабдқытау
Сумен жабдықтау

12,3%

Құрылыс
16,2%

Көтерме және бөлшек сауда

0,3%
0,6%

3,7%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2.17.7-сурет. Экономикалық
қызмет түрлері кескінінде
шығарылған өнім көлемі
бойынша Түркістан
облысы шағын және орта
кәсіпкерлігінің құрылымы

Көлік және қаттау
Орналастыру және
тамақтандыру бойынша қызмет
көрсету

Көрнекі талдау жасау мақсатында шығарылған өнмі көлемі бойынша салалары өсу
серпінін Оңтүстік Қазақстан облысы (2017
жыл) Түркістан облысы (2018 жыл) және
Шымкент қаталасының (2018 жыл) шығарылған өнім көлемдерімен салыстыруды
ұсынамыз.
2018 жылдың қорытындысы бойынша
өңір экономикасының 10 саласы оң серпін
көрсетті.
Өсу қарқыны бойынша жетекшілікті келесі
салалар көрсетті:

• Қаржы және сақтандыру қызметі +96,1%;
• Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету + 29,9%;
• Көтерме және бөлшек сауда +25,6%.
Осы ретте Түркістан облысы экономикасының 8 саласы өсудің теріс серпінін көрсетті. Теріс серпін келесі салаларда байқалды:
• Жылжымайтын мүлікпен операциялар
– 36,8%;
• Білім беру – 27,3%
• Сумен жабдықтау – 15,1%, 2.17.1-кестені қараңыз.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

0,8%

2.17.1-кесте. 2018 жылы Түркістан облысының шығарылған өнім көлемі бойынша экономика салаларының өсу серпіні
2017 жыл
2018 жыл
2018 жыл
ОҚО
Түркістан облысы Шымкент қаласы
Өсу
Экономика
шығарыл
шығарыл
шығарыл қарқысалалары
ған өнім млрд ған өнім млрд ған өнім
ны, %
млрд тг
келемінен
келемінен тг
келемінен тг
%
%
%
Ауыл, орман
және балық
182,8
15,7
209,1 42,2
12,4 1,6
21,2
шаруашылығы
Тау-кен қазу
23,3
2,0
18,4 3,7
5,6
0,7
3,0
өнеркәсібі
Өңдеу өнеркәсібі 272,1
23,4
80,4 16,2
234,3 30,0
15,7
Электр энергия13,9
1,2
3,0
0,6
9,8
1,2
7,9
сымен жабдықтау
Сумен жабдықтау 12,6
1,1
1,4
0,3
9,3
1,2
15,1
Құрылыс
219,4
19,0
60,9 12,3
156,1 20,0
1,1
Көтерме және
189,5
16,3
59,4 12,0
174,9 22,4
25,6
бөлшек сауда
Көлік және қаттау 56,2
4,8
7,3
1,5
31,9 4,1
30,2
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Орналастыру және
тамақтандыру
бойынша қызмет
көсрету
Ақпарат және
байланыс
Қаржы және
сақтандыру
Жылжымайтын
мүлікпен
операциялар
Кәсіби, ғылыми
және техникалық
қызмет
Әкімшіліктендіру
және қосалқы қызмет көрсету
Білім беру
Денсаулық сақтау
және әлемуеттік
қызмет көрсету
Өнер, ойын-сауық
және демалыс
Басқа да қызмет
түрлерін көрсету

11,8

1,0

2,4

0,5

9,6

1,2

1,7

5,8

0,5

1,2

0,3

4,5

0,6

1,7

10,3

0,9

4,0

0,8

16,2

2,1

96,1

41,3

3,6

6,3

1,3

19,8

2,5

36,8

20,9

1,8

2,6

0,5

20,4

2,6

10,0

23,9

2,1

3,7

0,7

22,3

2,8

8,8

28,2

2,4

22,7

4,6

13,2

1,7

27,3

12,7

1,1

6,2

1,3

10,3

1,3

29,9

9,0

0,8

0,2

0,0

7,8

1,0

11,1

25,9

2,2

5,8

1,2

23,7

3,0

13,9

2018 жылы Түркістан облысында 169
инвестициялық жобаны жүзеге асыруға республикалық және облыс бюджетінен 38,7
млрд теңге бөлінді. Оның ішінде 71 объектіні 2018 жылы пайдалануға берді, қалған
98-і 2019 жылы пайдалануға беріледі. /1/
Жылжымайтын мүлікпен оепарциялар

19,4

Білім беру

18,7

Электр энергиясымен жабдықтау

12,3

Көлік және қаттау

10,2

Тау-кен қазу өнеркәсібі

8,1

Көтерме және бөлшек сауда

6,5

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

5,7

Орналастыру ж/е тама-ыру бойынша қызметт…

4,5

Сумен жабдықтау

4,5

Өңдеу өнеркәсібі
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3,2

Өнер, ойын-сауық және демалыс

2,4

Денсаулық сақтау

2,3

Әкімшіліктендіру және қосалқы қызмет

0,7

Басқа да қызмет түрлерін көрсету

0,4

Мемлекеттік басқару және қорғаныс

0,4

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

Негізгі капиталға инвестицияларлдың
басым бөлігі жылжымайтын мүлікпен операцияларға тиесілі – 19,4% (28,6 млрд теңге), білім беру – 18,7 % (22,8 млрд теңге),
электр энергиясымен жабдықтау – 12,3%
(18,1 млрд теңге), 1.17.8-суретті қараңыз.

0,3

Ақпарат және байланыс

0

Қаржы және сақтандыру қызметі

0

Құрылыс

0

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

2.17.8-сурет. Түркістан облысы
кәсәіпорындарының негізгі капиталға
салынған инвестициялар құрылымы, %

Түркістан облысының тауарлар экспорты
2018 жыл қаңтар-желтоқсанда – 213,0
млн АҚШ долларын құрады, тауарлар импорты – 127,6 млн АҚШ долларын құрады,
2.17.2-кестені қараңыз.

2.17.2-кесте. 2018 жыл қаңтар-желтоқсанда Түркістан облысының барлық елдермен
жүргізген экспорт пен импортының тауарлық құрылымы
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
Өңір
Құны,
Өңір экспорты Құны,
Тауар номенклатурасы
импорты
мың АҚШ
көлеміндегі
мың АҚШ
көлеміндегі
доллары
үлес, %
доллары
үлес, %
Мал және өсімдіктен өндірілген
60755,12 28,5
74639,78 58,5
өнімдер
Минералды өнімдер
72776,04 34,2
302,92
0,2
Химия және химия
өнеркәсібімен байланысты
53056,94 24,9
11027,91 8,6
салаларыдң өнімі
Былғары шикізаты, елтірі және
0
0,0
9,97
0,0
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
2303,77
1,1
1098,22
0,9
целлюлоза-қағаз өнімдері
Текстиль және текстиль
19373,90 9,1
7567,80
5,9
бұйымдары
Аяқ киім, бас киімдер және
0
0,0
656,59
0,5
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
3,42
0,0
318,73
0,2
Металл және металл бұйымдары 3145,56
1,5
3622,13
2,8
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
1581,04
0,7
26319,18 20,6
аппараттар
Басқа да тауарлар
18,64
0,0
2048,47
1,6

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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ҚР Қаржы министрлі Мемлекеттік кірістер департаменті мәліметтеріне сәйкес Түркістан облысының 2018 жыл
қаңтар-желтоқсандағы сыртық сауда айналымы 340,6 млн АҚШ долларын құраған.

Түркістан облысында шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
Өңірде
кәсіпкерліктің
дамуына
«Түркістан облысы Кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік мекемесі жетекшілік етеді.
2020 жылға дейін саланы дамытудағы
басымдықтар жаңа өндірістерді қолдау,
өңірде бизнес ахуалды жақсарту, білікті мамандарды дайындау болмақ.
Жету жолдары:
- «Бизнестің
жол
картасы-2020»
бағдарламасы
аясында
өндірісті

модернизациялау және кеңейтуге бағытталған жаңа инновациялық жобаларды жүзеге асыру;
- «Максимум» өңірлік инвестициялық
орталықтың жарғылық капиталын ұлғайту,
несиелеу шегін қлғайту және несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемені төмендету,
кеплдікті мүлік тізбегін кеңейту;
- «Бизнестің
жол
картасы-2020»
бағдарламасы аясында облыс экономикасына қажетті, оның ішінде жергілікті
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бюджет қаражаты есебінен кәсіпорындардың коммуналдық шығындарының бір
бөлігін субсидиялау туралы;
- әкімшілік кедергілерді, бюрократиялық процедураларды жеңілдету және жаңа
кәсіпорындар жолындағы бизнесті реттеудің «озық тәжірибесін» енгізу арқылы
барлық кәсіпорындар үшін тең жағдайлар
жасау;
- «Бизнестің
жол
картасы-2020»
бағдарламасы шеңберінде өндірістерді
модернизациялау және кеңейтуге бағытталған жаңа ивестицялық жобаларды жүзеге асыру;
- кәсіпкерлермен түсіндірме семинарлар, тренингтер, «дөңгелек үстелдер» өткізу,
шағын және орта бизнеске арнап буклеттер
мен оқу-әдістемелік құралдарды шығару. Облыс аудандары мен қалаларында
тұрақты негізде жұмыс істейтін кәсіпкерлік
мектептерін ашу;
- «Бизнестің
жол
картасы-2020»
бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлердің
біліктілігін арттыру;

- «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасыынң қатысушыларын микронесиелеу;
- өңірдегі кәсіпкерлікті дамыту бойынша ҰКП(Ұлттық кәсіпкерлер палатасы)
қатысуымен оқыту семинарлары, дөңгелек
үстелдер, семинарлар, кездесулер өткізу;
- «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде несиелердің
пайыздық мөлшерлемесін субсидяилау;
- облыста сауда объектілерін салу.
2018-2020 жылдарға кәсіпкерлікті
қолдау картасы шеңберінде Түркістн облысы бойынша 29,6 млрд теңгеге 4 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Жобаларды жүзеге асыру кезеңінде
700-ден астам жаңа жұмыс орнын құру
көзделген.
2019 жылдың басына қарай өңір экономикасының барлық салаларында оң серпін
байқалуда, 2.17.3-кестені қараңыз.

2.17.3-кесте. 2019 жыл қаңтар-сәуірде Түркістан облысы экономикалық салаларының
нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны
Экономика салалары
Өсу қарқыны, %
Құрылыс
40,2
Көлік
0,4
Өнеркәсіп
3,8
Ауыл шаруашылығы
2,5
Байланыс

5,8

Сауда

2,8

Дереккөз: Түркістан облысы Статистика департаменті

Пайдаланылған дереккөз тізімі
1. Түркістан облысы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы http://turkistan.gov.kz/ru/
news/v-turkestanskoy-oblasti-v-2018-godu-velos-stroitelstvo-170-investproyektov;
2. Түркістан облысы әкімдігінің ресми интернет-ресурсы http://turkistan.gov.kz/ru/
programma-razvitiya-oblasti;
3. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері.
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2.18

2018 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН
ӨҢІРЛЕРІНДЕ
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ҚР Ұлттыө экономика министрлігі
Сатистика комитетінің алдын ала деректеріне сәйкес 2018 жылы Қазақстанның
жалпы ішкі өнмі 59,6 трлн теңгені құрады.
Жалпы ішкі өнмі құрылымында 12,3 трлн
СҚО
Северо‐Казахстанская

1,9%

Жамбылская
Жамбыл
облысы

2,4%

Акмолинская
Ақмола
облысы

2,7%

Туркестанская
Түркістан
облысы

2,8%

Кызылординская
Қызылорда
облысы

2,8%

Костанайская
Қостанай облысы
г. Шымкент
Шымкент қаласы
Павлодарская
Павлодар облысы
Алматинская
Алматы облысы
Актюбинская
Ақтөбе облысы
Западно‐Казахстанская
БҚО
Восточно‐Казахстанская
ШҚО
Мангистауская
Маңғыстау
облысы
Карагандинская
Нұр‐Сұлтан
қаласы
г. Нур‐Султан
Атырау
облысы
Атырауская

теңге немесе 20,6% Алматы қаласының
жалпы өңірлік өнмініе тиесілі, екінші орында Атырау облысы, үшінші орында – НұрСұлтан қаласы, 2.18.1-суретті қараңыз.

Қазақстан бойынша
барлығы: 59,6 трлн теңге

3,4%
3,4%
4,2%
4,5%
4,5%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

4,8%
5,8%

2.18.1-сурет. 2018 жылы ҚР
өңірлерін жалпы өңірлік өнім
көлемі бойынша бөлу

5,8%
7,4%
9,8%
13,2%

Алматыг.қаласы
Алматы

20,6%

Жылдың деңгейіне қарай барлық өңірлер дерлік жалпы өңірлік өнімнің өсуін көрсетті. ЖӨӨ нақты көлем индексі бойынша
айтарлықтай өсуді Атырау облысы (+15,1%)
және Шымкент қаласы (+11,9%) көрсетті.
Төмендеу Нұр-Сұлтан қаласы (-3%), Батыс
Қазақстан облысы (-0,7%) және Қызылорда
облысында (-0,1%) байқалған.
2018 жылдың қорытындысы бойынша
шағын және орта кәсіпкерліктің Қазақстан
жалпы ішкі өніміне қосқан жалпы салымы
28,3%-ды құрады.
2018 жылы ШОК-тың ЖӨӨ-дегі үлесі бойынша жетекші – Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы

қаласыжәне Батыс Қазақстан облысы.
ЖӨӨ-де шағын және орта кәсіпкерліктің
өсуін 16 өңірден 15 өңір байқатты (ОҚО
Шымкент қаласы мен Түркістан облысы
арасындағы орташа арифметикалық көрсеткіштермен салыстырылады), 2.18.1-кестені қараңыз.
Ең үлкен өсуді Маңғыстау облысы көрсетті (+46,8%), ең төмен көрсеткіш Павлодар
облысында (–10,9%).
Кіріспеде айтылғандай, зерттеу кезеңінде 2018 жылдың алдын ала деректері және
2017 жылдың нақтыланған деректері салыстырылды. Кейін нақтылау жасалуы мүмкін.

2.18.1-кесте. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі үлесінің өзгеруі, %
ҚР өңірі
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
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2017 жыл
54,4
35,3
-

2018 жыл
55,5
39,5
24,4

Өсім қарқыны
2,0 %
11,9%
-

25,1
18,3
26,4
16,8
15,7
18,8
30,1
12,7
25,1
14,2
15,6
17,4
25,4

27,6
19,7
27,3
18,7
16,5
19,5
33,4
15,8
25,9
14,4
22,9
15,5
27,3
18,8
-

21,9

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

Кәсіпкерлік дамуының екінші негізгі көрсеткіштің бірі – ШОК-та аймақтағы жұмыспен
қамтудың жалпы көлеміндегі шағын және
орта кәсіпкерліктегі жұмыспен қамтылу үлесі.
Қазақастан бойынша орташа аталған көрсеткіш 37,6%-ды құрайды, бқл ЕАЭО мемлекеттері арасында ең жақсы мән.
Бірақ осындай жоғары деңгейді небәрі
бірнеше өңір, бірінші кезекте Нұр-Сұлтан
және Алматы қалалары қамтамасыз етіп
Жамбыл облысы
Жамбылская
область

23,4

Алматы облысы
Алматинская
область

25

Түркістан
облысы
Туркестанская
Қызылорда облысы
Кызылординская
область

27,9
32,1

Ақмола облысы
Акмолинская
область

32,2

Ақтөбе облысы
Актюбинская
область

33,2

Павлодар облысы
Павлодарская
область

33,3

ШҚО
Восточно ‐ Казахстанская

33,8

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

СҚО
Северо‐Казахстанская

35,1

БҚО
Западно‐Казахстанская

35,4

Қарағанды облысы
Карагандинская
область

36,1

Шымкент
қаласы
Город Шымкент

37,1

Атырау облысы
Атырауская область
Алматы қаласы
город Алматы
Нұр‐Сұлтан қаласы
город Нур ‐ Султан

отыр, онда ШОК-та жұмыс істеп жатқандардің үлесі 60,0%-дан асады, 2.18.2-суретті қараңыз.
Кәсіпкерлік дамудың басты міндеті – халықты жұмыспен қамтылуы және өмір деңгейін арттыру болғандықтан, Қазақстанның
көптеген өңірлеріне осы бағытта көп жұмыс
істеу керек. Шағын және орта кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау шаралары дәл аутсайдер-өңірлерде күшейткен жөн.

25,9

Қостанай облысы
Костанайская
область

Маңғыстау облысы
Мангистауская
область

-

10,0%
7,7%
3,4%
11,3%
5,1%
3,7%
11,0%
24,4%
3,2%
1,4%
46,8%
10,9%
7,5%

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
ШҚО
Жамбыл облысы
БҚО
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
СҚО
Түркістан облысы
ОҚО

2.18.2-сурет. 2018 жылы жұмыспен
қамтудың жалпы көлемінде шағын
және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылу үлесі ҚР өңірлерін
бойынша бөлу

41,7
43,9
65,1
71,6
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн серпіні анағұрлым қызығушылық тудырады. Жалпы қолсыған
құн кәсіпкерлердің өндірістік қызметінің
түпкі нәтижесін көрсетіп, құндылық, белгілі бір өндірістік процесте өңдеу арқылы
қосылған құнды сипаттайды. 2.18.2-кестеден байқалып тұрғандай, жалпы республика бойынша 2018 жылы аталған көрсеткіш

2017 жылмен салыстырғанда 18,1%-ға
ұлғайды. Ең үлкен өсу Маңғыстау облысында (+56%), сондай-ақ ЖҚҚ бойынша жоғары өсу қарқынын келесі өңірлер көрсетті:
• Атырау облысы – +51,9%;
• Қарағанды облысы – +30,1%
• Ақтөбе облысы – +27,4%;
• Қызылорда облысы – +20,7%.

2.18.1-кесте. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 2018 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі үлесінің өзгеруі, %
ҚР өңірі
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
ШҚО
Жамбыл облысы
БҚО
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау облысы
Павлодар облысы
СҚО
ОҚО
Қазақстан Республикасы

2017 жыл
3 056,8
4 084,0
381,0
413,0
636,9
973,9
487,2
248,2
916,8
535,0
447,8
201,4
510,7
407,3
276,1
681,1
14 257,3

2018 жыл
3 229,7
4 863,7
498,7
446,8
526,3
729,9
1 478,3
565,9
277,1
955,2
696,3
523,1
243,1
797,7
384,7
315,0
16 841,9

Өзгеруі, %
5,7
19,1
17,3
27,4
14,6
51,9
16,2
11,6
4,2
30,1
16,8
20,7
56,2
5,5
14,1
18,1

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

2018 жылы Қазақстанда кәсіпкерлікті
дамыту бойынша іс-шаралар кешені және
нарықтың қолайлы конъюнктурасы 2019
жылдың қаңтар-сәуір айларында 2018
құрылыс
строительство

8,4%

сауда
торговля

7,3%

көлік
транспорт

4,8%

ауыл,сельское,
орман және
балық
шаруашылығы
лесное
и рыбное
хозяйство

3,6%

өнеркәсіп
промышленность
байланыс
связь
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жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда экономиканың барлық секторларының
өсуіне әкелді, 2.18.3-суретті қараңыз.

2,9%
0,5%

Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

01.01.2018-01.01.2019 жж. кезеңде барлық бағыттар бойынша жобаларды
сусидиялау

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамыт мемлекеттік
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру қорытындысы

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры

01.01.2018 жылдан 01.01.2019 жалдағы жағдайға сәйкес
1,2 және 3-бағыттар бойынша субсидиялау
Қол қойылған жобалар саны
Атырау облысы
163
Алматы облысы
145
Нұр-Сұлтан
қ.
Астана
қаласы
132
Қызылорда облысы
128
Восточно-Казахстанская…
115
Алматы қаласы
98
Қарағанды облысы
97
Ақтөбе облысы
95
Түркістан облысы
82
Ақмола облысы
76
Қостанай облысы
64
СҚО
61
ШҚО
55
Жамбыл облысы
47
Павлодар облысы
44
Шымкент қаласы 18
Маңғыстау облысы 12

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры

Алматы қаласы
27,96
Нұр-Сұлтан қаласы
23,73
Атырау облысы
20,50
Түркістан облысы
16,32
Алматы облысы
11,80
Қостанай облысы
11,24
Ақмола облысы
10,50
Қызылорда облысы
8,59
БҚО
7,50
ШҚО
7,35
Қарағанды облысы
6,13
Ақтөбе облысы
5,80
СҚО 5,31
Шымкент қаласы 3,97
Павлодар облысы 3,08
Жамбыл облысы 2,11
Маңғыстау облысы 1,26
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жыл ішінде – 1432 жобаға қол қойылды, соның ішінде біріннші бағыт
бойынша– 753 жоба, екінші бағыт бойынша – 664 жоба, үшінші бағыт бойынша –
15 жоба
Анағұрлым белсенді өңірлер: Атырау облысы, Алматы облысы, Нұр-Сұлтан
қаласы
Кепілдендіру: 01.01.2019 жылға сәйкес өңірлер кескінінде мақұлданған, бірақ
қол қойылмаған жобалар
Мақұлданған келісімшарттар саны бойынша
Қызылорда
облысы
Кызылординская
область

11

Павлодар
облысы
Павлодарская
область

9

Алматы облысы
Алматинская
область

9

Маңғыстау
облысы
Мангистауская
область

7

Қарағанды
облысы
Карагандинская
область

7

Атырау
облысы
Атырауская
область

5

Мақұлданған келісімшарттар сомасы
бойынша

БҚО
ЗКО

4

Нұр‐Сұлтан қаласы
Астана

Ақтөбе облысы
Актюбинская
область

4

Қызылорда
облысы
Кызылординская
область

ОҚО
ЮКО
Қостанай
облысы
Костанайская
область
Жамбыл
облысы
Жамбылская
область
Нұр‐Сұлтан қаласы
Астана
ШҚО
ВКО
Ақмола облысы
Акмолинская
область

3

БҚО
ЗКО

3

Қарағанды
облысы
Карагандинская
область

3

Алматы облысы
Алматинская
область

2
1
1

342500000
219 401 818
184 110 000
183 964 000
147 248 700

Павлодар
облысы
Павлодарская
область

93 228 760

ШҚО
ВКО

89 436 000

Атырау
облысы
Атырауская
область

55 175 000

Маңғыстау
облысы
Мангистауская
область

50 471 200

Ақтөбе облысы
Актюбинская
область

38 355 000

Қостанай
облысы
Костанайская
область

36 275 000

Түркістан облысы
ЮКО

36 000 000

Жамбыл
облысы
Жамбылская
область

7 960 000

Ақмола облысы
Акмолинская
область

676 000

29.12.2018 ж. кепілдендіру қорытындысы бойынша – несиелік портфелінің
3,593 млрд теңгеге 69 жоба қол қою кезеңінде, соның ішінде кепілдендіру
сомасы 1,485 млрд теңге
Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры
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3.1. 2018 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДА ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚОЛДАУ
Қазақстан Республикасының Тұңғыш
Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаевтың
«Қазақстан-2050» жолдауында кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау ұлттық экономиканың жетекші күші, басымдыққа ие міндет
ретінде белгіленген.
«Отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы күші болып табылады, шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай, ең
аз дегенде, екі есе өсуге тиіс. Іскерлік мәдениетінің деңгейін көтеру мен кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру маңызы зор»
– делінген.
Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау саясаты осы міндетке сәйкес келеді.
Осылайша соңғы жылдары кәсіпкерлік сектордың өсуіне қолайлы жағдай жасалған.
Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі
мақсаттары:
- тиімді және өнімді кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға арналған қолайлы жағдай
мен ынталандыруды құру;
- бәсекеге қабілетті ортаны және қоғамның орта класын қалыптастыру факторы
ретінде ШОК-тың тұрақты дамуы;
- ЖІӨ-ні қалыптастыруда шағын және
орта кәсіпкерліктің республикалық және
жергілікті бюджетте салықтық түсімдердегі
үлесін ұлғайту.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін дамыту мен қолдау мақсатында Қазақстанда екі бағдарлама жүзеге
асырылуда:

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы
Бағдарламаның мақсаты – Өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін
қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс
орындарын сақтау және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру. Мақсатқа жету үшін
Бағдарламаны жүзеге асыру төрт бағыт
бойынша жүреді.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

3

2018 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ӨҢІРЛЕРДІҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫНА ӘСЕРІ

1) моноқалалар, шағын қалалар мен
ауылдық елді мекендер кәсіпкерлерінің
жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;
2) экономиканың басым секторларында
және өңдеу өнеркәсіп салаларында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлерге салалық қолдау көрсету;
3) кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету;
4) кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау
шараларын ұсыну.
Қолдаудың төртінші бағыты бизнесті
жүргізу негіздеріне оқыту, әлеуетті және
жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлерді консультациядық сәйемелдеу кешенінен тұрады.
Аталған бағдарлама шеңберінде қаржылай
емес қолдаудың келесі құралдарын беру
қарастырылған, 3.1.1-суретті қараңыз.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

Қаржылай емес қолдаудың
құралдары:

1) "кәсіпкерлікті
ақпараттық-талдамалық
қамтамасыз ету"
функционалдық бағыт
бойынша:

- "Бизнес-Насихат"
құрауышы бойынша
мемлекеттік қолдау
шараларын түсіндіру
-ЕАЭО мұше
мемлекеттерінде
кәсіпкерлікті жүргізу
шарттару туралы
түсіндіру;
-АӨК субъектілерін
мемлекеттік қолдау
шараларын түсіндіру.

2) "кәсіпкерлердің
біліктілігін арттыру"
функционалды бағыт
бойынша:

3) "кәсіпкерлердің
өнімділігін арттыру"
функционалды бағыт
бойынша: :

-кәсіпкерлік қызмет
негіздеріне оқыту;
- кәсіпорынның
мамандары, топменеджерлерінің
біліктілігін арттыру;
повышение;
-жұмыс істеп тұрған
кәсіпкерлік қызметті
жүргізуге сервистік
қолдау көрсету;
-рұқсат құжаттары мен
техникалық шарттар алу
мәселелері бойынша
консультациялар беру;

басқарудың жаңа
әдістерін, өндіріс
технологияларын
енгізу,
кәсіпорындардың
өнімділігін және
энергия үнемдеуін
арттыру мәселелері
бойынша сырттан
консультанттар
тарту;

4) "іскерлік
байлнаысты
арттыру"функци
оналды бағыт
бойынша:

шетелдік
серікстермен
іскерлік
байланыс
орнату.

3.1.1-сурет. «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде қаржылай емес
қолдау құраларды
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының іске асырылуының бүкіл
кезеңі ішінде (2010 жылдан) бюджеттен
455,4 млрд теңге, соның ішінде 2018 жылы
45,9 млрд теңге бөлінген. 2019 жылға 71,6
млрд теңге көлемінде қаражат қарастырылған, соның ішінже 30 млрд теңге жалпы
сипаттағы трансферттер шеңберінде.
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау және дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылудың бүкіл кезеңінде (01.01.2019
жылға қарай) е бойынша қаржылай қолдау
шараларымен жалпы сомасы 422,3 млрд
теңгеге (2018 жылы – 66 млрд теңгеге 3
мың субъекті) шағын және орта кәсіпкерліктің 20 мың субъектісі қамтылды.
01.01.2019 жылдағы жағдайға қарай келесідей қаржылай қолдау көрсетілді:
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- несиелердің жалпы сомасы 173,2 млрд
теңгеге 1 432 жоба сусидияланды (жүзеге
асырылу кезеңінен бастап 2 340,5 млрд
теңге), соның ішінде төленген субсидиялар
сомасы 39,9 млрд теңгені құрады (жүзеге
асырылудан бастап 221,6 млрд теңге);
-жалпы сомасы 48,7 млрд теңгеге (жүзеге асырылудан бастап 178,6 млрд теңге) 1 191 жоба (жүзеге асырылудан бастап
4853 млрд теңге) кеплідендірілді, ал берліген кеплідендіру сомасы 18,9 млрд теңгені
(жүзеге асырылудан бастап 73,5 млрд теңге) құрады;
-жалпы сомасы 684,34 млн теңгеге (жүзеге асырылудан бастап 4,7 млрд теңге)
436 жоба бойынша мемлекеттік гранттар
берілді (жүзеге асырылудан бастап 2 098
жоба);
- жетіспейтін индустриялық инфрақұ
рылымды тарту бойынша 6,5 млрд теңгеге

Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында:
-96,3 мың клиентке бизнесті ме 208,6
млекеттік қолдау шаралары бойынша
мыңнан астам консультация берлді:
- 42,8 мың (жүзеге асырылудан бастап
226,5 мың) кәсіпкерге 45,2 мың (жүзеге
асырылудан бастап 410,2 мың) сервисті
қызмет көрсетілді /1/.
Бизнес-инкубациялау бағдарламасы
2018 жылы «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында
индустриялық-инновациялық жобаларды
бизнес-инкубациялау бағдарламасы жүзеге асыру басталды. Аталған бағдарлама
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018
жыл 25 тамыздағы №522 қаулысымен
бекітілген.
Үкімет қаулысына сәйкес осы бастаманы
іске асыру операторы «QazTechVentures»
АҚ («Технологиялық даму жөніндегі ұлттық
агенттіктің» АҚ құқықтық мирасқоры) болып бекітілді.
Бағдарламаның мәні:
Жеке бизнес-инкубацияларға қаржылай

және әдістемелік қолдау көрсету ( экожүйесін дамыту, технологиялық кәсіпкерлікке
қолдау көрсету (жылына 35 млн теңгеден
аспайтын операциялық шығындардың 50%
-ын бірлесіп қаржыландыру);
Бағдарлама
шеңберінде
индустриялық-инновациялық жобалар бойынша
бизнес-инкубаторлардың резиденттеріне
жаңа немесе айтарлықтай жақсартылған
өнімді немесе бизнес-процесті құру үшін
мемлекеттік гранттар беру жоспарланып
отыр (80% дейін негізделген жарияланған
шығындарды бірлесіп қаржыландыру, бірақ
50 млн. теңгеден артық емес).
Бағдарламаны жүзеге асыру болашақта
бизнес-инкубаторлар қаржылық жағынан
да, біліктілігі жоғары деңгейде де өздігінен
қамтамасыз ете алуы, бизнес-инкубаторлардың құзыретін күшейту және ірі технологиялық компанияға айнала алатын сапалы стартаптардың дамуына жағдай жасау,
технологиялық кәсіпкерлікке қолдау көрсету үшін бизнес-инкубациялаудың экожүйесін дамытуына серпін жасауға мүмкіндік
береді.
2018 жылы ҚР Ұлттық экономика министрлігінің 2018 жылғы 30 наурыздағы
№ 129 «Технологиялық даму жөніндегі
ұлттық агенттік» (бұдан әрі – Агенттік) бизнес-инкубаторының қызметін бәсекелестікке қабілетті таңдау мен қолдау ережелерін
бекіту туралы »бұйрығына сәйкес үш бизнес-инкубатор таңдалды: BeInTech ЖШС
«SmArt. PointAlmaty», « Жас кәсіпкерлер
клубы» ЖШС, олармен үшжылдық мерзімге
бизнес-инкубтордың шығындарын бірлесіп
қаржыландыру және қаржылай емес қолдау
көрсету туралы келісімшарттар жасалды.
2018 жылы Агенттік «Бизнестің жол
картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды жүзеге асыру» 087
бюджеттік бағдарламасы бойынша және
«Бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау»
112 қосалқы бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен бөлінген қаражаттан
жалпы сомасы 18 725 мың теңгеге шығындардың бір бөлігін бірлесіп қаржыландыру
жүзеге асырылды.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

(жүзеге асырлыдуна бастап 122,5 млрд
теңге) 10 жоба қаржыландырылды (жүзеге
асырылудан бастап 809 жоба).
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша қаржылай емес қолдау
2019 жыл 1 қаңтардағы жағдайға сәйкес жаңа және жұмыс істеп тұрған 22 847
кәсіпкер (жүзеге асырылудан бастап 175,6
мың) кәсіпкерлік негіздері бойынша оқуға
қатысты, соның ішінде:
«Бизнес-мектеп» құралы бойынша бизнес-тренингтерге 21 854 тыңдаушы қатысты (жүзеге асырылудан бастап 168,2 мың);
ШОБ топ-менеджменті оқыту бойынша
424 кәсіпорын жетекшісі оқуғңа қатысты
(жүзеге асырылудан бастап 2 949 адам);
«Іскерлік байланыс» жобасы бойынша
569 адам оқуға қатысты (жүзеге асырылудан бастап 4 468 адам), соның ішінде жүзеге асырылудан бастап АҚШ пен Германияда
салалық
кәсіпорындардан
шетелдік
тағылымдаға 494 адам қатысты.
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2018 жылы 2018 жылы сырттан сарапшы тарту арқылы үш бизнес-инкубатор
қызметіне әдістемелік қолдау көрсету бойынша жұмыс атқарылды. Сырттан сарапшы
тарту бизнес-инкубация экожүйесін дамыту саласындағы шетелдік сарапшылардың бірінен жүзеге асырылды. Осылайша
2018 жыл 10 қазанда Агенттік ресейлік
«Акселетатор ФРИИ» ЖШҚ-мен келісімшарт жасады.
Әдістемелік сүйемелдеудің функциясы:
1)практикаларды қолдану бойынша консультацяиылқ көмек;
2)бизнес-инкубатор жұмыс жоспарлау
мен ұйымдастыру;
3) бизнес-инкубатордың проблемалық
аймақтары және өсуін диагностикалау;
4) бизнес-инкубатор қызметкерлерін
біліктілігін арттыру арқылы проблемаларды шешу;
5) стартап жобаларды іріктеу мен инкубацяилауға атсалысу.
Әдістемелік сүйемелдеу қызметін көрсету шеңберінде сыртқы сарапшы әр бизнес-инкубаторға тиімды жұмыс форматын
таңдады.
Мемлекеттік гранттарды беру «Бизнестің
жол картасы-2020» шеңберінде (қаражат
респбликалық бюджеттен бөлінетін болса)
тиімді жұмыс істейтін механизм арқылы
көзделген.
Экономикалық тиімділікке қол жеткізу
үшін «QazTechVentures» компаниясының оң
технологиялық, қаржылық, экономикалық
және заңдық қорытындыларын ескере отырып, бизнес-инкубаторлардың резиденттері болып табылатын бизнес-жобаларға
мемлекеттік гранттар берілетін болады.
Гранттарды беру механизмі
Жергілікті атқарушы орган өтінімдерді
қабылдауды ұйымдастырады;
«QazTechVentures»
АҚ
жобаларға
технологиялық,
ұаржы-экономикалық,
құқықтық-экономикалық сараптаманы жүзеге асырады;
Жергілікті атқарушы орган жанындағы
комиссия «QazTechVentures» АҚ ұсынымдарын ескере отырып, шешім қабылдайды.

210

Грант бөлінген соң «QazTechVentures»
АҚ оның нысаналы жұмсалуына мониторинг жүргізеді.
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы,
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016
жыл 29 желтосақндағы №919 қаулысы.
Бағдарлама шеңберінде ауылда және
қалалардағы ісін енді бастаған және жұмыс
істеп жтақна кәсіпкерлерге жаңа шағын
кәсіпорындарды құру және қолданыстағы
ыбизнесті кеңейтуге микронесиелеу түрінде мемлекеттік қолдау қарастырылған.
Қалалар мен ауылдардағы микронесиелеу
салалаық шектеулерсіз жүзеге асырылуда.
Микронесиелер түпкі қарыз алушыға
5 жылға дейін, мал шаруашылығы саласы
және ауыл шаруашылық кооперативтерін
құруға – 7 жылға дейін беріледі. Түпкі қарызалушыға атаулы сыйақы мөлшерлемесі
жылдық 6%-дан аспайды.
Қалалар мен моноқалалардағы мирконесиенің ең жоғары сомасы (Нұр-Сұлтан,
Алматы, Ақтау, Атырау қалдалардан басқа)
– 6,5 мың АЕК-ке дейін (16,4 млн теңге),
Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау қалдаларында – 8,0 АЕк-ке дейін (20,2 млн теңге).
Қалалардағы микронесиелеуді 7 екінші
деңгейлі банк («АТФ Банк» АҚ, «Сбербанк»
ЕҰ АҚ, «Қазақстан Халық
банкі»,
«Евразийский Банк» АҚ, «Банк ВТБ» ЕҰ АҚ,
«БанкЦентрКредит» АҚ, «ForteBank» АҚ)
және 2 микроқаржы ұйымы («Ырыс» және
«РИЦ Қызылорда») жүзеге асырады.
Ауылда микронесиелеудің ең жоғары
сомасы – зәкірлі кооперацияға құруға – 8,0
мың АЕК-ке (20,2 мон теңге) дейін, басқа
бағыттар бойынша – 2,5 мың АЕК-ке дейін
(6,3 млн теңге) қарастырылған.
2018 жылы Мемлекет басшысының
шағын несиелік бағдарламаны кеңейту
жөніндегі төртінші Әлеуметтік бастамасын
іске асыру аясында микрокредит беруді
қаржыландыру көлемі 20 млрд теңгеге артып, 54 млрд теңгені құрады.оның ішінде
ауылдық жерлерде микронесиелеуге – 44,7
млрд теңге бағытталды, қалаларға 9,3 млрд
теңге (республикалық бюджеттен ғана
бөлінген қаражат) бөлінді.

Мкиронесиелеу шеңберінде жұмыссыз және өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
кәсіпкерлікпен айналысуға, сондай-ақ қызметті қалыптастыруға мүмкіндік алды.
Оның нәтижесінде 14 мың адам жұмыспен қамтылды.
2019 жылы 14000 микронесие беру
жоспарланған, соның ішінде қалаларда –
2000 микронесие, ауылда – 12 000 микронесие бөлу көзделген.
2019 жылға республикалық бюджеттен
54 млрд теңгеге қаражат бөлу қарастырылған. Соынң ішінде қалаларда микронесиелеуге – 9,3 млрд теңге, ауылда – 44,7
млрд теңге.
Бұдан бөлек жергілікті бюджеттен қалалар мен ауылдарда микронесиелеуге 7,0 млрд теңге мөлшерінде қаражат
қарастырылған.
Микронесиелеу шеіберінде 2019 жылы
14 мыңнан астам адамды жұмыспен қамту
көзделген.
2018 жыл 1 қазандағы жағдайға сәйкес
Бағдарламаға 523,7 мың адам қатысты, соның ішінде жұмыссыздар – 229,6 мың адам,
өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 93,0 ымң
адам, қалғандары жұмыс күші құрамына
кірмейтін (кәсіптік-техникалық білм берудің қатысушылары) азаматтар. Есептік кезеңде 411 мың адам еңбекпен қамтылды,
соның ішінде тұрақты жұмысқа 293,5 мың
адам немесе 71% тұрды.
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша 2018
жылы бизнес ждүргізу дағдыларына 30
мыңға жуық ауыл тұрғындарын және шағын
және моноқалалардың тұрғындарын оқыту жоспарланды. 2018 жыл 1 қазандағы
жағдайға сәйкес кәсіпкерлікке оқытуға
21,6 мың адам қамтылды.
Осылайша, шағын және орта бизнесті қолдау саясатына шолу Қазақстан
Республикасында кәсіпкерліктің дамуы
үнемі мемлекеттің қадағалауында екенін

көрсетеді. Қазақстанда 2010 жылдан
бастап ШОБ қолдау және дамыту бойынша
бірқатар мемлекеттік бағдарламалар іске
асырылды және қолайлы іскерлік ахуалды қалыптастыруға және бизнесті жүргізуді реттеуге бағытталған кәсіпкерлік қызметті заңнамалық реттеу үшін берік негіз
қаланды.
Шағын және орта кәсіпкерлікті институционалдықолдау мемлекеттік, квазимемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдармен
кешенді түрде жүзеге асырылады.
Кәсіпкерлік саласында саясатты жүзеге асырып отырған жоғары мемлекеттік
орган – ҚР Ұлттық экономика министрлігі
болып табылады. Министрлікте кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауда мемлекеттік
саясатты және құқықтық реттеуді қалыптастыру жөніндегі функцияларды орындайтын Кәсіпкерлікті дамыту департаменті
ұйымдастырылған.
Кәмсіпкерлікті қолдау бойынша мемлекеттік құрылымдардың келесі деңгейі
Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларынаң әкімдіктер аппараттары тарапынан
жергілікті атқарушы органдар болып отыр.
Сонымен қатар, кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру өз құзыреті шегінде салалық министрліктердің
және осы мақсаттар үшін арнайы құрылған
квазимемлекеттік ұйымдар арқылы жүзеге
асырылады.
Кәсіпкерлікті қолдау шараларды қаржылай және қаржылай емес деп екі блокқа
бөлуге болады. Кәсіпкерлікті қаржылай
қолдау шараларын дәстүрлі түрде «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры екінші деңгейлі банктер жүзеге асырады, ауыл шаруашылығы саласында – «ҚазАгроҚаржы»
іске асырады. Сондықтан ШОБ үшін
қаржылық емес қолдау шараларын қарау
туралы толығырақ тоқталамыз.
Қаржылай емес қолдау шараларын іске
асыру мақсатында кәсіпкерлік субъектілеріне арнап Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары ұйымдастырылды (ары қарай
–КҚО), Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары (КҚКО), сондай-ақ кәсіпкерлікті
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2018 жылы бөлінген қаражаттар есебінен 14 мыңнан астам микронесие бөлінді,
бұл 2017 жылмен салыстырғанда екі есе
үлкен сома. Берліген 12 736 несие ауылдық жерге тиесілі, қалаларда – 1 311 несие.
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қолдаудың мобильді орталықтары (КҚМО)
ашылды.
«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтары арқылы облыс деңгейінде
және Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары
аудандық деңгейде сервистік қолдау және
ақпараттық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетеді, осылайша елдің белсенді қоғамдастығын барынша қамту жүзеге
асырылуда. «Бизнес-Кеңесші» құрауышы
ббойынша қызмет моноқалалар, шағын
қалалар және аудан орталықытарында
Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары арқылы,
Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей, Түркістан қалалары және облыс орталықтарында
Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асырылуда.
Бұдан бөлек ШОК субъектілерін қолдау бойынша қызметті салалық квазимемлекеттік мекемелер атқаруда. Мәселен,

«Агротехнологиялардың трансферті және
коммерциялау» ЖШС жарғылық капиталда
мемлекеттің 100% қатысуымен Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жүйесінде арнайы құрал болып
табылады. Орталық технология трансферті
және елдің агроөнеркәсіптік кешеніне (бұдан әрі – АӨК) инвестиция салу операторы
қызметін атқаруда.
Жоағырда аталғаннан бөлек Қазақстанда
технологиялық парктер жұмыс істеуде.
Технологиялық парктер негізінен ғылыми
жобалар, ғылыми-зерттеу жобалар және
техноллогиялық инкубациялау жобаларын
қоса алғанда инвестициялық жобалармен
жұмыс істейді. Бұдан бөлек, парктер тренингтер мен консалтингтік қызмет көрсетуді, сондай-ақ құрылыс және реконструкциялау бойныша қызмет көрсетуді ұсынады,
алайда бизнес-инкубаторлар стартап жобаларға қызмет ұсынады.

Өткізілген реформалар мен экономикалық қайта құрулардың нәтижесі тек ресми
статистика ғана емес, сонымен қатар бизнес ортасын бағалау бойынша әлемдік рейтингтердегі Қазақстанның мықты позицияларын айтуға болады.
Дүниежүзілік банк, Еуропа менеджмент жөніндегі институты (Institute of
Management Development, IMD, Швейцария)
сынды жетекші халықаралық ұйымдардың
Индикаторлар

бағалауы бойынша елдегі іскерлік ахуалды
жақсартатын және ішкі және сыртқы инвестицияларды тартуды жеңілдететін реформалар жолында Қазақстан Республикасын
ілгерілету тұрақты және айқын.
Дүниежүзілік Банктің 2018 жылы жарияланған «Doing Business 2019» рейтингі
нәтижесі бойынша Қазақстан 2010 жылмен
салыстырғанда рейтингін 31 пунктке жақсартып, 28-орын алды, 3.2.1-сурет.

Рейтинг 2018

Рейтинг 2019

+/-

Миноритарлы инвесторларды
қорғау

1

1

0

Келісімшарттардың орындалуын
қамтамасыз ету

6

4

+2

Меншікті тіркеу

17

18

-1

Төлеуге қабілеттілікті шешу

39

37

+2

Кәсіпорындар ашу

41

36

+5

Салық салу

50

56

-6

Құрылыс салуға рұқсат алу

52

35

+17

Электр энегриясымен жабдықтау
жүйесіне қосу

70

76

-6

Несие алу

77

60

+17

Халықаралық сауда

123

102

+21

Рейтинг

36

28

+8
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3.2

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САРАПШЫЛАРДЫҢ
БАҒАЛАУЫ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАНДА
БИЗНЕСТІ ЖҮРГІЗУ ЖАҒДАЙЫ

Дереккөз: http://russian.doingbusiness.org/

3.2.1-сурет. Дүниежүзілік Банктің «Doing Business 2019» рейтингі шеңберінде
индикаторлар бойынша көрсеткіштер
Қазақстан рейтингте Испания (30-орын), Франция (32-орын), Польша (33-орын),
Португалия (34-орын), Швейцария (38-орын), Япония (39-орын), Турция (43-орын) сынды
мемлекеттерді озды. Еуразиялыөэкономикалық одақ мемлекеттері арасында Қазақстан
көшбасшы, рейтинг бойынша төмен Ресей (31-орын), Беларусь (37-орын), Армения (41орын) және Қырғызстан (70-орын) орналасқан.
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Кәсіпорындарды
тіркеу
Регистрация предприятий

36

салуға
рұқсат алу
ПолучениеҚұрылыс
разрешений
на строительство

35

2019 жылғы баяндамадағы Қазақстан;

41

Электр энергиясымен жабдықтау
Подключение к системе электроснабжения
жүйесіне рұқсат алу

52

76

2018 жылғы баяндамадағы Қазақстан;

70

18

Регистрация
собственности
Меншікті
тіркеу

17

60

Получение
кредитов
Несие
алу

Дереккөз: http://russian.
doingbusiness.org/
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1
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1
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3.2.2-сурет. Индикаторлар
кескінінде Қазақстанның
«Doing Business 2018» және
«Doing Business 2019»
бойынша позицияларын
салыстыру диаграммасы

Казахстан в докладе 2018г.

Төменде Doing Business рейтингінің әр
индикаторы бойынша егжей-тегжейлі талдау берілген.
Кәсіпорындарды ашу
«Doing Business 2019» рейтингінің нәтижесінде Қазақстан «Кәсіпорын ашу» индикаторы бойынша 36-орын алды.
«Doing Business 2019» баяндамасының
деректеріне сәйкес кәсіпорын ашу 5 процедураны өтуді талап етеді. Процедураны өтуге қажетті уақыт 5,0 күнді алады, процедура құны жан басына шаққандағы табыстың
0,3% -ын құрайды, ал жан басына шаққандағы ең төменгі капиталдың 0,0% -ы қажет.
Днинежүзілік банкі «Doing Business
2019» есебінде Қазақстанның кәсіпорынды ҚҚС төлеуші ретінде 2 күн ішінде тіркеу
бойынша реформасын белгілеген.
Құрылысқа рұқсат алу
«Doing Business 2019» рейтингінде
«Құрылысқа рұқсат алу» индикаторы бойынша Қазақстан 35-орын алды.
«Doing Business 2017/2018» деректеріне сәйкес құрылысқа рұқсат алу 18 процедураны өтуді талап етеді, 101,5 күнді алады,
процедура құны құрылыс объектінің нақты
құнынан 2,0%-ды құрайды. Құрылыстың
сапасын бақылау индексі 15 бал ішінен 13
балды құрайды.
Электр энергиясы жүйесіне қосылу
«Doing Business 2019» рейтингі «Электр
энергиясы жүйесіне қосылу» индикаторы бойынша Қазақстан «жетекші аралықтан» алшақтықты 0,2 пункте қысқартты,
бірақ былтырғы жылмен салыстырғанда

рейтингтегі позиция 6 позицияға төмендеген («Doing Business 2019» рейтингінде
76-орын).
«Doing Business 2019» деректерін сәйкес электр энергиясы жүйесіне қосылу 7
процедцраны талап етеді, 77 күн уақытты
алады, жан басына шаққандағы табыстан
43,2%-ды құрайды. Электр энергиясымен
жабдықтау сенімділігінің индексі және тарифтер ашықтығы 8 балдың 8-ін құрайды.
Өткен жылмен салыстырғанда осы индикатордағы төрт көрсеткіштің үшеуі өзгеріссіз қалды. Өзгеріс тек қосылу құны мен сапа
көрсеткішіне ғана әсер етті – шығындар
жан басына шаққандағы табыстың 4,2% -ға
(47,4% -дан 43,2% -ға дейін) төмендеді.
Меншікті тіркеу
«Doing Business 2019» рейтингінің
«Меншікті тіркеу» индикаторы бойынша Қазақстан «жетекші аралықтан» алшақтықты 0,01 пунктке қысқартты, алайда
атаулы мәнде рейтинг 1 орынға төмендеді
(Қазақстан «Doing Business 2019» ретингінде 18-орын алады).
«Doing Business 2017/18» рейтингтеріне сәйкес меншікті тіркеуге 3 процедура
талап етіледі, 3,5 күн жұмсалып, мүлік құнынан 1% төлеу қажет. Жер ресурстарын
басқару жүйесінің сапа көрсеткіші 30-дан
17 баллды құрайды.
Былтырғы
жылмен
салыстырғанда
аталған индикатор бойынша төрт көрсеткіште ешқандай өзгеріс жоқ.
Несие алу
«Doing Business 2019» рейтингінің

«жетекші аралықтан» өзгерістер 2.48 баллға қысқарды, осылайша Қазақстан «Doing
Business 2019» баяндамасында 102-орын
алды.
«Doing Business» баяндамасында жинақталған деректерге сәйкес, халықаралық саудада темір және болатты Қытайға
экспорттау үшін құжаттарды рәсімдеу 128
сағатты алады және 200 АҚШ долларын
құрайды, ал кедендік және шекаралық
бақылау 105 сағатты алып, 470 АҚШ долларын құрайды.
Ресейден автокөлік бөлшектерін және
аксессуарларын импорттау үшін құжаттар
рәсімдеу 6 сағатты алады және импорттаушыға тегін жасалады, ал шекара мен кедендік бақылау 2 сағатты алады және импорттаушы үшін ақысыз жүргізіледі.
Келісімшарттардың орындалуын қамтамасыз ету
«Doing Business 2019» рейтингінің
«Келісімшарттардың орындалуын қамтамасыз ету» индикаторы бойынша «жетекші
аралықтан» алшақтық бойынша Қазақстан
өз позицияларын 3.7 пунктке жақсартты.
Сондай-ақ рейтинг 2 позицияға жақсарған,
осылайша Қазақстан 4-орын алып, «Doing
Business 2019» баяндамасында өңірлік
көшбасшы болып қалып отыр.
«Doing Business» баяндамасында жинақталған деректерге сәйкес, келісімшарттардың орындалуын қамтамасыз ету 370
күнді алып, талаптың құнынан 22,0%-ды
құрайды, ал Сот істерін қарау тіиімділігінің
- 18 балдан 16 балды құрайды.
3 көрсеткіштің 2-уі өзгеріссіз қалды,
Сот ісінің тиімділігі индексі 2 тармаққа
жақсарды.
Төлеуге қабілетсіздікті шешу
«Doing Business 2019» рейтингінің
«Төлеуге қабілетсіздікті шешу» көрсеткіші
бойынша Қазақстан «озық аралықтан» 0,31
тармаққа дейін қашықтықты қысқартты, сонымен қатар рейтингті 2 орынға жақсартты,
осылайша «Doing Business 2019» есебінде
Қазақстан 37-ші орынға ие болды.
Doing Business» баяндамасында жинақталған деректерге сәйкес, төлеуге қабілетсіздікті шешу бойынша процедура
орта есеппен 1,5 жылды құрайды және
құны борышкер мүлкінің 15%-ын құрайды, демек компания бөлшектеп сатылымға
шығарылатыны ықтимал. Орташа қалпына
келтіру көрсеткіші – бір АҚШ доллары үшін
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«Несие алу» индикаторы бойынша Қазақстан
«жетекші аралықтан» қашықтықта өзгеріс
жасамады, бірақ осы ретте рейтинг 17 позицияға жақсарып, Қазақстан «Doing Business
2019» баяндамасында 60-орын алды.
«Doing
Business
2019»
жинақталған деректерге сәйкес «Қазақстан
Республикасындағы заңды құқықтардың
тиімділігі индексі» көрсеткіші 6 баллды
құрады, «Несиелік ақпарат тереңдігі индексі» – 7 балл, мемлекеттік тізілімде емепте тұрған адамдар саны (ересектер %) 0.0
және жекемншік несие бюросында – 54.4.
Миноритарлы инвесторларды қорғау
«Doing Business 2019» рейтингінің
«Миноритарлы инветорларды қорғау» индикаторы бойынша Қазақстан «жетекші
аралықтан» қашықтықты жақсартқан жоқ.
Бірақ Қазақстан әлем бойынша көшбасшы
позицияны – «Doing Business 2019» баяндамасында бірінші орын алып отыр.
«Doing Business 2016/17» жинақталған
деректерге сәйкес «Миноритарлы инвесторларды қорғау» индикаторы бойынша
Қазақстан Республикасында мәміле туралы
ақпаратты ашу индексі 9.0 баллды құрайды, Директордың жауапркешлігі индексі
6.0, Акционерлердің талап арзы беруі индексі – 8,0 балл, Акционерлердің құқықтары индексі ең жоғары – 10,0 балл құрады,
Басқарманың құрылымын дамыту индексі
– 8,0, Корпоративтік ашықтық индексі –
9,0, Инвесторлардың миноритарлық мүдделерін қорғаудың жалпы индексі – 10,0
максималды баллдан 8,0 құрайды.
Салық салу
«Doing Business 2019» рейтингінде «Салық салу» индикаторы бойынша
Қазақстан «жетекші аралықтан» алшақтап
кетті, онда Қазақстан «Doing Business
2019» баяндамасында 56-орын алып отыр.
«Doing Business» баяндамасында жинақталған деректерге сәйкес, салық салуға
қатысты компаниялар жылына 7 салықтық
төлем жасап, құжаттарды толтыру, дайындау және салық төлеуге жылына 182 сағаттай уақыт жұмсайды, жалпы алғанда табыстан 29,4%-ды салық төлейді. Есептілікті
берген соң процедуралар және салық төлеу
индексі жалпы 100 балдың 48.85 балын
құрайды.
Халықаралық сауда
«Doing Business 2019» рейтингінің
«Халықаралық сауда» индикаторы бойынша
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38,9 цент тұрады. Нормативтік тиімділік индексі ең көбі 16 ұпайдан 15-ке дейін. 4 көрсеткіштің 3-уі өзгеріссіз қалды. Қаражатты
қайтару коэффициенті (1 доллар үшін 1
цент) 38,3 пункттен 0,6-ға артып, бір АҚШ
долларына 38,9 центті құрады
2017 жылдан бастап Дүниежүзілік Банк
өңірлер кескінінде мамандандырылған
субұлттық рейтингті жүзеге асырады. 2018
жыл бойынша рейтингтің қорытындысы
2019 жыл 17 маусым күні жарияланады.
Осы ретте Қазақстанда ҚР Тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017
жыл 31 қаңтардағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауы шеңберінде тапсырмасын

орындау үшін бизнесті жүргізу жеңілдігі
бойынша өңірлер рейтингі енгізілді.
Рейтингтің негізгі мақсаты – қолайлы
іскерлік ахуалды қалыптастыру және аймақтағы кәсіпкерлермен өзара іс-қимыл
жасауда қолданыстағы күшті және нашар
әлсіз жақтарын қалыптастыру үшін жергілікті билік органдарының жұмысының
әлеуетті бағыттарын анықтау.
Рейтингтің 2018 жылы желтоқсанда
Индустриялау күнінде айтылған 2017 жыл
бойынша қорытынды нәтижелеріне сәйкес
бизнесті жүргізуге ең қойлайлы аймақ болып Қызыорла облысы танылды. Үздіктер
рейтингінде Атырау облысы және НұрСұлтан қаласы бар, 3.2.1-кестені қараңыз.

3.2.1-кесте. 2017 жыл бойынша облыстар, Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы қаласы және
Шымкент қаласын саралау
орын
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Өңірлер мен қалалар
Қызылорда облысы
Атырау облысы
Нұр-Сұлтан қаласы
Батыс Қазақстан облысы
Солтүстік Қазақстан
облысы
Қарағанды облысы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Қостанай облысы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Ақмола облысы
Маңғыстау облысы
Алматы облысы
Павлодар облысы
Түркістан облысы

Статистикалық
деректер (50%
салмақ)
3,57
3,07
3,26
2,79

Сауланма деректері
( 50% салмақ)

Жалпы
балл

3,95
3,89
3,59
3,59

3,76
3,48
3,43
3,19

3,15

3,18

3,16

2,71
2,90
2,86
3,06
2,76
2,33
2,28
2,60
2,70
2,04
2,78
2,59

3,60
3,36
3,30
3,01
3,26
3,37
3,40
3,01
2,78
3,35
2,45
2,22

3,15
3,13
3,08
3,04
3,01
2,85
2,84
2,81
2,74
2,70
2,61
2,40

Дереккөз ҚР ҰЭМ ресми сайты

2017 жылғы рейтингінің қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысының
Теректі ауданы 197 елдімекен арасында бизнесті жүргізуге ең қолайлы аймақ
деп танылды, жетекші аудандар ондығына
Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы,
Шиелі ауданы, Арал ауданы және Сырдария
ауданы, Қызлорда қаласы, Петропавл қаласы, Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы,
Жамбыл облысының Жуалы ауданы және
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Батыс Қазақстан облысының Шыңғырлау ауданы кіреді.
Рейтингтің
төменгі
позицияларын
Павлодар облысының Май ауданы, Железин
ауданы, Қашыр ауданы, Ертіс ауданы,
Солтүстік Қазақстан облысының Есіл ауданы,
Жамбыл облысының Қордай аудын, Түркістан
облысының Созақ ауданы, Қостанай облысының Қарабалық ауданы, Денисов ауданы,
Павлодар облысының Ақсу қаласы алды.

2018 жылдың 24 мамырында Мемлекет
басшысы «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне бизнесті
реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Заңға дария түрде қол қойды.
Заң отандық тауар өндірушілеріне қолайлы жағдау жасауға бағытталған, осы
ретте Заңның негізгі міндеттері:
– мемлекеттік бақылау-қадағалау қызметті реформалау, алдын алу бақылау институтын енгізу;
– ақпараттық құралдар санын қысқарту
және оларды жалпы 30%-ға оңтайландыру;
– табиғи монополиялар субъектілері

400000
350000

және квазимемлекеттік кәсіпорындар көрсететін қызметті ұсынуды регламенттеу;
– Реттеушілік әсерді талдау институтын
қызметін өңірлік деңгейде кеңейту;
– шығындарды жаппай төмендету;
– «Doing
Business»
рейтингінде
Қазақстанның позициясын жақсартуға
бағытталған нормалар.
Тұтастай алғанда, шағын және орта бизнесті қолдауға бағытталған саясаттың арқасында шаруашылық субъектілеріне қатысты
қорғаныс шараларына қол жеткізілді:
1) Тексерілер саны қысқартылды. 2010
жылмен салыстырғанда тексерулер саны
4,2 есе қысқарды.

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

3.3

ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ
РЕТ ТЕЙТІН НОРМАТИВТІК- ҚҰҚЫҚТЫҚ
АКТІЛЕРГЕ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР

Тексереулер саны
349236

300000
250000
183503
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101019
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19 %
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0

81659
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ-нің 2017 жылы Қазақстан Республикасындағы бизнесті реттеу жағдайы туралы есебі

2) заңды тұрғыда тексерулердің мерзімдері қысқартылды, бақылау салалары, қадағалау
функциялары алынып тасталды.
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3.3.2-сурет. Мемлекеттік бақылау-қадағалау қызметті реформалау
Дереккөз: ҚР Ұлттық экономика минситрлігінің ресми сайты

https://economy.gov.kz/kk/pages/kr-ulttyk-ekonomika-ministri-t-m-suleymenovtyn-kr-keybirzannamalyk-aktilerine-ksipkerlik
3) 2011 жылға қарай рұқсат беру құжаттардың саны 3,2 есе қысқартылды
Өсу серпіні және рұқсат беру құжаттардың қысқаруы
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Дереккөз: ҚР-да рұқсат беру жүйені реттейтін нормативтік-құқықтық актілер (2011-2016 жж.)

3.3.3-сурет. Өсу серпіні және рұқсат беру құжаттырдың қысқаруы
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
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1– ҚОСЫМША Қазақстан Республикасында шағын және орта

кәсіпкерлікке жатқызу критерийлері

1. Қызметкерлердің орташа жылдық
санына және орташа жылдық кірісіне байланысты кәсіпкерлік субъектілері төмендегі
категорияларға бөлінеді:
• шағын кәсіпкерлік субъектілері, оның
ішінде микро кәсіпкерлік субъектілері;
• орта кәсіпкерлік субъектілері;
• ірі кәсіпкерлік субъектілері.

2. Бірінші тармақта көрсетілген кәсіпкерлік субъектілерін жатқызу категориялар
келесі мақсаттар үшін қолданылады:
• мемлекеттік статистиканы жүргізу;
• мемлекеттік қолдау көрсету;
• Қазақстан Республикасының заңнамасының басқа да нормаларын қолдану.

Мемлекеттік статистиканың мақсаттары үшін қызметкерлердің орташа жылдық
санының өлшемі ғана қолданылады.

Мемлекеттік қолдауды көрсету мақсаттары мен Қазақстан Республикасының заңнамасының басқа да нормаларын қолдануда екі критерий: қызметкерлердің орташа жылдық
саны мен ортажылдық табыс қолданылады.
Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау бағдарламалары бойынша өзге критерийлер қарастырылуы мүмкін.

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне жатқызу критерийлері
ШОК субъектілері

Қызметкерлердің
орташа жылдық саны

Шағын кәсіпкерлік
субъектісі

100 адамнан көп емес

Микро кәсіпкерлік
субъектісі

50 адамнан көп емес

Орта кәсіпкерлік
субъектісі

100-ден 250 адамға
дейін

Жылдық орташа табыс
300 мың АЕК-тен аспайды (2017
жылдың шартымен 680 млн
теңгеден аспайды*)
30 мың АЕК-тан аспайды (2017
жылдың шартымен 68 млн теңгеден
аспайды
300 мыңнан 3 млн АЕК-ке дейін
(2017 жылдың шартымен 680 млннан 6807 млн теңге дейін)

Сонымен қатар ҚР Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабы 3-тармағына сәйкес есірткі, радиоактивті материалдардың айналымы, ойын бизнесі, акцизделетін өнімді өндіруді және (немесе) көтерме саудада өткізу және басқа қызметтегі субъектілер қызеткерлері санына қарамастан орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.

Жылдық орташа табыс қалай есептеледі?
Жылдық орташа табыс жылпы жылдыұ табыс немесе Қазақстан Республикасының салық
заңнамасына сәйкес патен немесе жеңілдетілген декларция негізінде арнайы салық режимін
қолданатын кәсіпкерлік субъектілерінің соңғы үш жылдағы үшке бөлінген табыс сомасы
есептеледі.
Дереккөз: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 24-бабы, 29 қазан 2015 жыл, №375-VЗРК
*2018 жылдың айлық есептік көрсеткіші (АЕК) 2405 теңге көлемінде бекітілген.
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кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі бойынша бөлу, %

Нұр-Сұлтан қаласы

43,7

Алматы қаласы

32,1

БҚО

28,6

Алматы облысы

21,2

Ақмола облысы

21,2

СҚО

20,6

Қостанай облысы

19,6

Маңғыстау облысы

19,1

Шымкент қаласы

18,1

Түркістан облысы

16,9

Ақтөбе облысы

16,0

Атырау облысы

16,0

Жамбыл облысы

15,8

ШҚО

13,0

Қарағанды облысы

12,6

Павлодар облысы
Қызылорда облысы

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

2– ҚОСЫМША 2018 жылы Қазақстан Республикасы өңірлерін шағын

11,6
10,6
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

3– ҚОСЫМША 2018 жылы Қазақстан Республикасы өңірлерін орта

кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі бойынша бөлу, %

Нұр-Сұлтан қаласы

11,8

Алматы қаласы

7,5

СҚО

6,6

Ақмола облысы

6,3

Қостанай облысы

6,3

Шымкент қаласы

6,3

Алматы облысы

6,0

БҚО

4,8

Қызылорда облысы

3,9

Маңғыстау облысы

3,9

Павлодар облысы

3,9

Жамбыл облысы

3,8

Ақтөбе облысы

3,7

ШҚО

3,5

Қарағанды облысы

3,2

Атырау облысы
Түркістан облысы
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2,7
1,9

кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлесі бойынша бөлу, %

Алматы қаласы

3 947,1

Нұр-Сұлтан қаласы

2 543,8

Атырау облысы

1 266,0

БҚО

816,6

Маңғыстау облысы

662,4

Алматы облысы

568,5

Қарағанды облысы

555,5

ШҚО

445,8

Ақтөбе облысы

427,7

Қостанай облысы

396,1

Шымкент қаласы

369,9

Ақмола облысы

344,0

Павлодар облысы

289,1

Түркістан облысы

279,5

СҚО

238,5

Жамбыл облысы

223,5

Қызылорда облысы

178,0

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

4– ҚОСЫМША 2018 жылы Қазақстан Республикасы өңірлерін орта

ҚР бойынша барлығы: 13 551,9 млрд теңге
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

5– ҚОСЫМША 2018 жылы орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнын

Қазақстан өңірлері бойынша бөлу

Алматы қаласы

916,7

Нұр-Сұлтан қаласы

685,8

Атырауская

212,2

Алматы облысы

161,4

Қарағанды облысы

140,9

БҚО

138,5

Маңғыстау облысы

135,3

Шымкент қаласы

128,8

Қостанай облысы

127,0

ШҚО

120,1

Ақмола облысы

102,8

Ақтөбе облысы

98,7

Павлоар облысы

95,6

СҚО
Қызылорда облысы
Жамбыл облысы
Түркістан облысы

76,5
65,1
53,6
30,9

ҚР бойынша барлығы: 3290 млрд теңге
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2018 жылдың аяғына қарай заңды тұлғалар мен шағын
кәсіпкерлік субъектілерін Қазақстан өңірлері бойынша
бөлу, бірлік

Алматы қаласы

62 324

Нұр-Сұлтан қаласы

40 887

Қарағанды облысы

17 122

Шымкент қаласы

12 178

ШҚО

10 818

Алматы облысы

10 246

Ақтөбе облысы

9 856

Павлодар облысы

9 199

Маңғыстау облысы

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

6– ҚОСЫМША

8 322

Қостанай облысы

7 278

Түркістан облысы

7 084

Ақмола облысы

7 072

Атырау облысы

7 037

Жамбыл облысы

5 916

БҚО

5 825

Қызылорда облысы

5 194

СҚО

4 967

ҚР бойынша барлығы: 231 235 бірлік
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

7– ҚОСЫМША 2018 жылдың аяғына қарай орта кәсіпкерлік субъектілерін

Қазақстан өңірлері бойынша бөлу, бірлік

г.Алматы

661

Нұр-Сұлтан қаласы

251

Қарағанды облысы

181

ШҚО

171

Алматы облысы

162

Қостанай облысы

149

СҚО

134

Шымкент қаласы

120

Ақмола облысы

116

Атырау облысы

114

Павлодар облысы

110

Ақтөбе облысы

105

Маңғыстау облысы

92

БҚО

91

Қызылора облысы

59

Жамбыл облысы

54

Түркістан облысы

50

ҚР бойынша барлығы: 2 620 бірлік
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2018 жылдың аяғына қарай жеке кәсіпкерлерді Қазақстан
өңірлері бойынша бөлу, бірлік

Алматыг.Алматы
қаласы

110931

Нұр‐Сұлтан
қаласы
г.Нур‐Султан

83339

ШҚО
Восточно‐Казахстанская

61149

Алматы
облысы
Алматинская

60103

Қарағанды
облысы
Карагандинская

58040

Түркістан
облысы
Туркестанская

54685

Шымкент
қаласы
г.Шымкент

43667

Жамбыл
облысы
Жамбылская

40677

Маңғыстау
облысы
Мангистауская

40576

Ақтөбе
облысы
Актюбинская

38687

Қостанай
облысы
Костанайская

37970

Атырау
облысы
Атырауская

37139

Ақмола
облысы
Акмолинская

32173

Павлодар
облысы
Павлодарская

31263

Қызылорда
облысы
Кызылординская

30642

БҚО
Западно‐Казахстанская
СҚО
Северо‐Казахстанская

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

8– ҚОСЫМША

27895
20179

ҚР бойынша барлығы: 809 115 бірлік
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

9– ҚОСЫМША 2018 жылдың аяғына қарай шаруа қожалықтарды

Қазақстан өңірлері бойынша бөлу, бірлік

Қазақстан Республикасы
Республика Казахстан

198268

Алматы қаласы
г.Алматы

593

Нұр‐Сұлтан ақласы
г.Нур‐Султан

208

Алматы
облысы
Алматинская
Қарағанды
облысы
Карагандинская
ШҚО
Восточно‐Казахстанская

45119
8689
15540

Түркістан
облысы
Туркестанская
Қостанай
облысы
Костанайская
Шымкент
қаласы
г.Шымкент
Ақтөбе
облысы
Актюбинская

68985
5696
2089
5782

Атырау
облысы
Атырауская

2466

Ақмола
облысы
Акмолинская

4745

Павлодар
облысы
Павлодарская

3248

Маңғыстау
облысы
Мангистауская

2106

Жамбыл
облысы
Жамбылская

16615

БҚО
Западно‐Казахстанская

6251

СҚО
Северо‐Казахстанская

3689

ҚР бойынша барлығы: 198 268 бірлік
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2019 жыл 1 қаңтарға сәйкес Қазақстан Республикасы
бойынша ШОК суъектілерінде жұмыс істеп тұрғандар саны,
адам

Алматыг.Алматы
қаласы

594286

Нұр‐Сұлтан
қаласы
г.Нур‐Султан

363214

Алматы
облысы
Алматинская

248608

Қарағанды
облысы
Карагандинская

236081

ШҚО
Восточно‐Казахстанская

229569

Түркістан
облысы
Туркестанская

204448

Қостанай
облысы
Костанайская

156945

Шымкент
қаласы
г.Шымкент

143214

Ақтөбе
облысы
Актюбинская

138 907

Атыраау
облысы
Атырауская

133568

Ақмола
облысы
Акмолинская

131 859

Павлодар
облысы
Павлодарская

130801

Маңғыстау
облысы
Мангистауская

126987

Жамбыл
облысы
Жамбылская

118727

БҚО
Западно‐Казахстанская

113485

СҚО
Северо‐Казахстанская
Қызылорда
облысы
Кызылординская

Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

10– ҚОСЫМША

104018
93040

ҚР бойынша барлығы: 3 267 757 бірлік
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Өңірлер кескінінде Қазақстан Республикасының
шағын және орта кәсіпкерлігінің дамуы туралы есеп - 2017 жыл

11- ҚОСЫМША 2008-2018 жылдар аралығында Қазақстан өңірлері

бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің ЖӨӨ-дегі
үлесінің серпіні

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2015

2016 2017 2018

Қазақстан
Республикасы

16,7 17,7

20,6

17,3

17,1

16,7

25,9

24,9

26,8

26,8 28,3

Ақмола облысы

19,2 20,3

24

23,4

20,1

19,5

23,1

25,6

26,1

25,1 27,6

Ақтөбе облысы

11,6 10,6

17,7

13,8

14,1

13,5

17,8

22,1

19,4

18,3 19,7

Алматы облысы

19,4 27,8

33,1

25,9

24,9

23,7

27

25,1

26,9

26,4 27,3

Атырау облысы

10,3 10,2

8,1

6,9

7,3

5,8

8,8

14,2

11,8

16,8 18,7

БҚО

12,4 26,9

32,3

12,6

11

13,6

38,7

39,9

41,9

40,1 33,4

Жамбыл облысы

27,2 17,6

21

18,1

16,9

19,3

20,1

19,9

19,8

18,8 19,5

10,7

10,7

11,1

11,1

12,4

12,7

12,1

12,7 15,8

Қарағанды
облысы

7,7

7,6

Қостанай облысы

21,5 17,4

21

20,2

17,7

17,6

23,3

21,8

23,2

25,1 25,9

Қызылорда
облысы

8,3

11,2

14,3

8,7

11,3

10,6

12

13,5

13,2

14,2 14,4

Маңғыстау
облысы

7,7

9,1

16,1

10,7

10,2

9,7

17,6

19,9

22,9

15,6 22,9

ОҚО

17

14,8

21,2

18,7

16,6

16,1

19,7

20,2

22,9

21,9 -

Павлодар облысы

6,9

9,3

13,3

11,8

11,9

12,1

18,5

19,7

15,1

17,4

СҚО

22,2 22,6

25

25,3

25,6

25,6

25,2

23,9

24,4

25,4 27,3

Түркістан облысы

15,5

18,8

ШҚО

13,7 13,7

16,2

16,7

15,4

14,6

14,2

15,4

16,9

15,7 16,5

Нұр-Сұлтан
қаласы

27,2 32,2

28,9

31,5

28,6

29,1

61,8

46

57,4

54,4 55,5

Алматы қаласы

27,8 25,4

30,2

25,8

25,4

22,3

33,9

29,1

33,7

35,3 39,5

Шымкент қаласы

24,4

Источник: Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан. Экспресс-информация
Комитета по статистике МНЭ РК.
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