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ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР
ҚР – Қазақстан Республикасы
ҰЭМ – Ұлттық Экономика министрлігі
ЖІӨ – Жалпы ішкі өнім
ЖҚҚ – Жалпы қосылған құн
ЖӨӨ – Жалпы өңірлік өнім
ШОК – Шағын және орта кәсіпкерлік
ШОКС – Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері
ШОБ – Шағын және орта бизнес –
ШК – Шағын кәсіпкерлік
ОК – Орта кәсіпкерлік
ЖК – Жеке кәсіпкер
ШҚ – Шаруа қожалығы
ЭЫДҰ – Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
АҚ – Акционерлік қоғам
ШҚО – Шығыс Қазақстан облысы
БҚО – Батыс Қазақстан облысы
СҚО – Солтүстік Қазақстан облысы
КҚКО – Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы
КҚО – Кәсіпкерлерді қолдау орталығы

КІРІСПЕ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Халыққа Жолдауында тиімді шағын
және орта кәсіпкерлік – елдің экономикалық және саяси өмірінде маңызды рөл
атқаратын, қала мен ауыл дамуының негізі
деп атап өтті.
Сондықтан шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы мәселесі елде басымдыққа ие
бағыттардың бірі.
2019 жылы экономикада шағын және
орта бизнестің үлесі 30,8%-ды құрады.
Өткен жылы шағын және орта бизнес 31,2
трлн теңгеге өнім шығарды. Республика
бойынша 3,4 млн адам шағын және орта
бизнес саласында жұмыс істейді.
Бизнес ахуалды жақсартуға қатысты қолға алынып жатқан реформалар
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2019 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІК ДАМУЫНЫҢ
НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Қазақстанға «Doing Business» рейтингінде
әлем бойынша 25-орынға шығуға мүмкіндік берді. Шағын және орта кәсіпкерлікті
қолдау үшін бизнес ахуалды жақсарту бойынша шаралар үнемі қолға алынып келеді.
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап
шағын кәсіпкерлік, соның ішінде микро
кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты тексерулер, профилактикалық бақылау және
қадағалауға мораторий үш жыл мерзімге
күшіне енді.
Орта мерзімді перспективада кәсіпкерлік дамуы жолында «жаңа күн тәртібі»
әзірленіп, Қазақстанның 2025 жылға дейінгі жаңа стратегиялық жоспарында шағын
және орта бизнесті дамытудың ары қарайғы бағыты қарастырылмақ.
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1.1. 2019 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің жедел
ақпаратына сәйкес 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның жалпы ішкі
өнімінің өсуі 4,5%-ды құрап, 2018 жылмен
салыстырғанда 0,4 пайыздық тармаққа
артқан, 1.1-суретті қараңыз.
Экономика
жоғарылауының
негізгі
факторлары жоғары инвестициялық және
тұтынушылық сұраныс, сондай-ақ экономиканың базалық салаларындағы өндірістік
белсенділік болды.
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша 2019 жылдың

қаңтар-желтоқсанында ЖІӨ құрылымында
тауарлар өндірісі 37,5%, қызмет көрсету өндірісі – 55,5%-ды құрады. ЖІӨ өндірісінде
негізгі үлесті өнеркәсіп – 27,5%, көтерме
және бөлшек сауда, автомобильдер мен
мотоциклдерді жөндеу саласы – 17,0% алып
отыр.
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында өнеркәсіптік өндірістік көлемі
қолданыстағы бағаларда 29 103,0 млрд
теңгені құрады, бұл 2018 жылға қарағанда
3,8%-ға жоғары көрсеткіш.

1.1-сурет. 2008-2019 жылдар аралығында Қазақстанның ЖІӨ өсу серпіні

Дереккөз: 2019 жылы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы. ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің бюллетені, Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

Тау-кен қазу өнеркәсібі және карьерерді
әзірлеу саласында өндіріс 3,6%-ға, өңдеу
өнеркәсібінде – 4,5%-ға, электр энергиясымен жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялау саласында – 1,3%-ға артты. Сумен
жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау, бөлуді бақылау саласындағы өндіріс
3,1%-ға өскен.
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 2018 жылмен салыстырғанда шикі
мұнай, табиғи газ және металл рудалары
өндірісі артқан. Азық-түлік өнмідері, темекі
өнімдері, мұнай өңдеу, химиялық өнеркәсіп
өнімдері, резіңке және пластмасса бұйымдары, металлургия өнеркәсібі және машина жасау өндіріс көлемдері өскен. Осы
ретте қара металлургия өндірісі төмендеген.

1,4%-ға артқан), соның ішінде экспорт – 57,7
млрд АҚШ долларын (5,5 пайызға төмен)
және импорт – 38,4 млрд АҚШ долларын
(14,0%-ға өскен) құраған.

1.2-сурет. 2018-2019 жылдары Қазақстанның сыртқы сауда айналымының серпіні
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында сыртқы сауда айналымы 96,1 млрд
АҚШ долларын құраған (2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда

Дереккөз: 2019 жылы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы (2020 жыл қаңтар)

ЕАЭО елдерімен экспорт 6 317,2 млн
АҚШ долларын құрап немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда
7,2%-ға артық болды, импорт – 14 978,8 млн
АҚШ доллары болды (13,3 пайызға артқан).

Қазақстан тауарларды көбіне Италия, Қытай
және Ресейге экспорттайды, Қазақстанға
импорт бойынша көш басында Ресей, Қытай
және Корея Республикасы, 1.3-суретті
қараңыз.

1.3-сурет. 2019 жылы Қазақстанның экспорт-импорттық операцияларындағы Топ-9 ел

Дереккөз: 2019 жылы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы (2020 жыл қаңтар).

2019 жылдың желтоқсан айында тұтынушылық бағалар индексі өткен кезеңмен
салыстырғанда 105,3%-ды құраған. Келесі
тауарларға бағалар:
− азық-түлік тауарларына – 8,2%-ға
− азық-түліктік емес тауарларға – 6,4%,
− халыққа арналған ақылы қызметтер –
5,7%-ға артқан.
2019 жылдың желтоқсан айында өнеркәсіптік өнімше өндіруші кәсіпорындардың

бағалары 2018 жылдың желтоқсан айымен
салыстырғанда 5,5%-ға артқан.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
негізгі капиталға инвестициялар 12 576,8
млрд теңгені немесе 2018 жылдың салыстырғанда 8,8 пайызға жоғары көрсеткіш.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында бөлшек сауда көлемі салыстырмалы бағаларда 11 345,7 млрд теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
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салыстырғанда 105,8%-ды құрады. 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында көтерме
сауда көлемі салыстрмалы бағаларда 26
127,4 млрд теңгені немесе 2018 жылдың
деңгейіне қарай 108,2%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
өнеркәсіптік өгндірістің көлемі қолданыстағы бағаларда 29 103,0 млрд теңгені
құрады, бұл 2018 жылмен салыстырғанда
3,8%-ға жоғары көрсеткіш, соның ішінде:
− тау-кен қазу өнеркәсібі – 3,7%,
– өңдеу өнеркәсібі – 4,4%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айында
ауыл шаруашылығы өінімі (қызмет) жалпы шығарылымының көлемі 5 240,0 млрд

теңгені құрады, бұл 2018 жылдағы деңгейден 0,9%-ға жоғары көрсеткіш.
2019 жылдың қаңтар-қарашасында жүк
айналымының көлемі 609,3 млрд тонна-километрді құрады (коммерциялық тасымалмен айналысатын жеке кәсіпкерлердің
жүк айналымы көлемін бағалауды қоса
алғанда) және 2018 жылың қаңтар-қарашасымен салыстырғанда 2,2 пайызға артты.
Жолаушылар айналымының көлемі 295,2
млрд жолаушы-км-ді құрап, 4,9 пайызға
өсті.
2019 жылы Қазақстан Республикасы экономикасының негізгі салаларын өсу қарқыны бойынша бөлу 1.4-суретте көрсетілген.

1.4-сурет. 2019 жылы Қазақстан Республикасы экономикасының
негізгі салаларын өсу қарқыны бойынша бөлу

1.2. 2019 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ
Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының маңызды көрсеткіштерінің бірі оның ел жалпы ішкі өніміндегі үлесі болып табылады.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметтері бойын-

8

ша, 2019 жылдың қорытындысы бойынша
жоғарыда аталған көрсеткіш 30,8% құрады,
бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 2,4 пайыздық тармаққа жоғары, 1.5-суретті қараңыз.

Тұтастай алғанда 2019 жылы Қазақстан
ШОК субъектілері шығарған жалпы

Отчёт о развитии малого и среднего предпринимательства
Республики Казахстан в 2019 году в разрезе регионов

1.5-сурет. 2008-2019 жылдары Қазақстан жалпы ішкі өнімінде
шағын және орта кәсіпкерлік үлесінің серпіні, %

қосылған құн көлемі бойынша тұрақты өсім
байқалуда, 1.6-суретті қараңыз.

1.6-сурет. 2010-2019 жылдар ішінде ҚР шағын және
орта кәсіпкерлігінің ЖҚҚ серпіні, млрд теңге

2019 жылы Қазақстанның шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілері жалпы қосылған құнды 21,2 трлн теңге сомасында
өндірді, бұл 2018 жылмен салыстырғанда
20,8%-ға жоғары.
Аталған көрсеткіш өңірлер бойынша
айтарлықтай құбылып тұр. Бірінші орында Алматы қаласы, оның республикадағы
шағын және орта кәсіпкерліктің ЖҚҚ
көрсеткішіндегі салыстырмалы салмағы

27,5%-ды құрайды, ары қарай Нұр-Сұлтан
қаласы орнықты, қаланың көрсеткіші –
19,1%, үштікті 9,6%-бен Атырау облысы
аяқтап тұр, 1.7-суретті қараңыз.
Жалпы қосылған құн бойынша ең төменгі көрсеткіштер 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қызылорда облысы, Жамбыл
облысы, Түркістан облысы, Солтүстік
Қазақстан облысы, Павлодар облысында.
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1.7—сурет. 2019 жылы Қазақстан өңірлерін шығарылған өнімнің
жалпы қосылған құны бойынша бөлу

2019 жыл ішінде 2018 жылмен салыстырғанда жалпы қосылған құн көрсеткіші
өсуінің оң тенденциясы бақылауда. Жалпы
өңірлік өнімде жалпы қосылған құнның
айтарлықтай үлесі бойынша 2019 жылы
Нұр-Сұлтан қаласы көш бастап тұр – 57,9%,
осы ретте аталған көрсеткіштің 2018 жылы
жоғары шегі 48,6% болған.
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Ары қарай ЖӨӨ-де 40,5% көрсеткішпен
Алматы қаласы тұр. 2019 жылы Батыс
Қазақстан облысы ЖӨӨ-де жалпы қосылған
құн үлесі бойынша көшбасшылар үштігіне
енді – 36,8%, 1.8.-суретті қараңыз.

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен елдің жалпы ішкі өніміне негізгі үлесі шағын кәсіпорындар салып отыр,
олардың үлесіне 2019 жылы 24,5% тиесілі,
осы ретте орта бизнес – ЖІӨ-де 6,3%-ды
құрап отыр, 1.9-суретті қараңыз.
2019 жылы шағын кәсіпкерлік және
орта кәсіпкерліктің үлесі 2018 жылмен
салыстырғанда болмашы ғана ұлғайған.
Тұтастай алғанда Қазақстан ЖІӨ-сінде

Отчёт о развитии малого и среднего предпринимательства
Республики Казахстан в 2019 году в разрезе регионов

1.8-сурет. 2018-2019 жылдары Қазақстан өңірлерін жалпы өңірлік
өнімдегі шағын және орта кәсіпкерлік үлесі бойынша бөлу

шағын кәсіпкерлік үлесінің өсу тенденциясы 2012 жылдан бері байқалып, 2012 жылдағы 5,8%-дан 2019 жылы 24,5%-ға дейін 4
есеге артқан.
Қаралып жатқан кезеңде орта кәсіпкерліктің үлесі 2 есеге кеміген – 11,3%-дан
2019 жылы 6,3%-ға дейін, осы ретте орта
кәсіпкерліктің жалпы ішкі өніміндегі болмашы үлесі 2010 жылы байқалып, 13,6%-ды
құраған.
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1.9-сурет. 2010-2019 жылдары шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨ-дегі үлес серпіні, %

ЭЫДҰ елдерінде шағын және орта бизнес кәсіпкерлік қауымдастығының іс жүзіндегі көпшілігін құрайды (барлық бизнес
субъектілерінің 90% немесе одан көпі).
Халықтың 70%-ын жұмыспен қамтамасыз
етіп отырған шағын және орта бизнес ЭЫДҰ
елдерінің экономикасының негізгі қозғаушы күші болып табылады.
Шағын және орта бизнес білікті мамандарға ғана емес, сонымен қатар халықтың
экономикалық белсенділері арасынана
біліктілігі төмен адамдарға жұмыс орындарының негізгі көзі бола отырып, экономика дамуын қамтамасыз етуде негізгі рөлді
атқарады.
Еңбек халықаралық ұйымының (ILO) деректеріне сәйкес әлемдк деңгейде шағын
және орта бизнес секторында жұмыспен
қамтылудың артуы бойынша тренд байқалып келеді. Осылайша, соңғы оң жылда
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шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандардың саны әлемнің 130 астам
елінде екі есе артып, 2016 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 150 млн адамды құраған.
Ресми статистика деректері бойынша 2020 дылдың 1 қаңтарында Қазақстан
Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің 1 330,2 мың бірлігі болған, бұл
2018 жылмен салыстырғанда 88,9 мыңға
артық көрсеткіш (2018 жылы – 1 241,3 мың
бірлік).
ШОК құрылымында 64% жеке кәсіпкерлерге тиесілі, шаруа қожалықтарына – 16%,
шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары –
20%. Орта кәсіпкерлікке жататын заңды
тұлғалар 2 502 бірліккке тең, бұл ШОКтың жалпы көлемінен 0,18%-ды құрайды,
1.10-суретті құрайды.

Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымына жасалған талдау көрсеткендей, 2018
жылмен салыстырғанда 2019 жылы жеке
кәсіпкерлер саны 46 805 бірлікке артты,
заңды тұлғалар саны 2018 жылмен салыстырғанда 26 922 бірлікке көбейді.
2019 жылы Қазақстанда шағын және
орта кәсіпкерлік үш млн-нан астам адамды

Отчёт о развитии малого и среднего предпринимательства
Республики Казахстан в 2019 году в разрезе регионов

1.10-сурет. 2019 жылы ҚР-да жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілер құрылымы, бірлік

немесе халықтың экономикалық белсенді тобының 38,9%-ын жұмыспен қамтыды. Жұмыскерлердің басым бөлігі шағын
кәсіпкерлік субъектілері кәсіпорындарында (40%) және жеке кәсіпкерлікте (41%)
қамтылған, 1.11-суретті қараңыз.

1.11-сурет. 2019 жылы Қазақстанның шағын және орта кәсіпкерлігінде жұмыспен
қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалары бойынша бөлу, мың адам
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2019 жылы шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны 2018
жылмен салыстырғанда болмашы көлемде 131 029 бірлікте өсті. Шағын және
орта кәсіпкерліте жұмыспен қамтылғандар өңірлер бойынша біркелкі бөлінбеген, жұмыскерлердің басым бөлігі Алматы

қаласында шағын және орта кәсіпорныдарда жұмылған (635 608 адам), екінші орында
Нұр-Сұлтан қаласы (379 799), үшінші орында – Алматы облысы (258 808), 1.12-суретті
қараңыз.

1.12-сурет. 2019 жылы шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды
Қазақстан өңірлер бойынша бөлу, адам

Мұндай бөлініске өңірдегі жалпы адам саны қатты әсер етті.
Аталған факторды бейтараптандыру үшін ШОК-та жұмыспен қамтылғандар үлесін өңірде
жұмыс істеп жатқандардың жалпы санына қарай қарастырып көрейік, 1.1-кестені қараңыз.
1.1-кесте. 2019 жылдың соңына қарай шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандардың Қазақстан өңірлері бойынша жұмыспен қамтылған халықтың жалпы
көлеміндегі үлесі
ҚР өңірі
Нұр-Сұлтан қалас
Алматы қаласы
Атырау облысы
Маңғыстау облысы
Шымкент қаласы
БҚО
Қарағанды облысы
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Жұмыспен қамтылға ШОК-та жұмыспен Жұмыспен қамтылғандардың
н халық, маң адам қамтылғандар, мың
жалпы санындағы ШОК
(2019 ж.)
адам (2019 ж.)
жұмыскерлерінің үлесі,%
553,3
379,8
68,6
936,5
635,6
67,9
316,3
137,8
43,6
305,5
120,5
39,4
409,8
159,4
38,9
321,7
119,5
37,1
648,9
239,9
37,0

293,4
416,5
390,5
681,0
484,8
408,0
332,3
784,3
991,0
507,0

1.1-кестеде көрініп тұрғандай, ШОК-та
жұмыспен қамтылғандар саны бойынша еің
үлкен үлес Нұр-Сұлтан қаласында (68,6%),
Алматы қаласында (67,9%), кейін Атырау облысында (43,6%). Кестенің төмен жағында
Түркістан облысы (27,7%), Алматы облысы
(26,1%), Жамбыл облысы (25,0%) орналасты.
Айта кету керек, шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандар деңгейі соңғы

105,7
149,2
134,5
232,5
156,7
129,7
94,9
217,6
258,8
126,7

36,0
35,8
34,4
34,1
32,3
31,8
28,5
27,7
26,1
25,0

он жыл ішінде 30-40%- деңгейде тұр, бұл
дамыған экономикасы бар елдердегі деңгейден әлде қайда тқмен көрсеткіш (ЕЫДҰ
елдеріндегі орташа көрсеткіш – 70%).
2019 жылдың қорытындысы бойынша
Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері 31 203,1 млрд теңгеге өнім
шығарған, бұл 2018 жылдың көрсеткішінен
12%-ға жоғары, 1.13-суретті қараңыз.
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СҚО
Ақтөбе облысы
Павлодар облысы
ШҚО
Қостанай облысы
Ақмола облысы
Қызылорда облысы
Түркістан облысы
Алматы облысы
Жамбыл облысы

1.1.3-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қазақстанда ШОК
субъектілері өндірген өнім шығарылымы, млрд. теңге.

1.1.3-суреттен байқалғандай, ШОК секторында шығарылған өнімнің 69%-ы заңды
тұлғалар – шағын кәсіпорындармен шығарылған. Жеке кәсіпкерлер үлесіне 2019
жылы ШОК шы,ғарған өнімнің небәрі 6%-ы
тиесілі болды.
Шағын және орта каәсіпкерлік тиімділігін
талдауға ШОК жұмыскерлерінің өнміділік

көрсеткіші немесе өнімнің 1 жұмыскерге
шаққандағы шығарылымы маңызды. 1.2-кестеде Қазақстан өңірлері бойынша ШОК
шығарған өнім көлемдері бойынша ресми
деректер берілген.
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1.2-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында ШОК субъектілері өндірген өнім шығарылымы, млрд. теңге

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

Барлығы

ШК заңды
тұлғалары

ОК заңды
тұлғалары

ЖК

ШҚ немесе ФҚ

31 203
8 022
5 948
3 170
1 618
1 536
1 401
1 249
1 190
1 109
1 021
947
865
822
706
669
512
419

21 617
6 129
4 593
2 812
1 179
728
889
667
625
671
656
583
478
508
292
348
218
240

5 996
1 517
1 128
244
298
320
242
260
470
242
249
205
220
164
97
138
84
116

1 903
376
227
92
79
111
135
122
87
98
114
86
79
72
78
59
52
36

1 687
0
0
22
62
376
135
199
8
97
3
73
87
77
238
124
158
26

Тұтастай алғанда, 2019 жылы Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерліктің барлық субъектілері бойынша бір жұмыскерге шығарылым 9,18 млн теңгені құрайлы, бұл 2018 жылдың
көрсеткішінен 13,2%-ға жоғары (8,11 млн теңге), соның ішінде:
• шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 15,9 млн теңге;
• орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 16,4 млн теңге;
• жеке кәсіпкерлер – 1,4 млн теңге;
• шаруа немесе фермерлік қожалықтар – 5,7 млн теңге.
Есептелген деректерден байқалғандай, бір жұмыскерге шығарылмынң ең жоғары көрсеткіші орта бизнес кәсіпорындарында, екінші орында ЖШС формасында ұйымдастырылған шағын бизнес өндірушілері тұр, үшінші орында – шаруа жән ефермерлік қожалықтар. Ең төменгі шығарылым жеке кәсіпкерлерде, оларға ҚР-да барлық тіркелген ШОК
субъектілерінің 64%-ы тиесілі.
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2019 жыл желтоқсан айығында елде
шағын және орта кәсіпкерліктің 1,6 млн
субъектісі тіркелген, бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,7%-ға жоғары.
Жұмыс істеп тұрғандар 1,3 млн – бұл өткен жылдан қарағанда 7,2%-ға жоғары.
Жұмыс істеп жатқан шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерінің 64,3%-ы – жеке
кәсіпкерлер;
19,4% – шағын кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары;
16,1% – шаруа және фермерлік
қожалықтар;
0,2% – орта кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары.
Өңірлік мәнде тіркелген жән ежұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері саны бойынаш Алматы қаласы
көш басында. Мегаполисте 190,2 мың жұмыс істеп жатқан ШОК субъектісі бар, ҚРдағы үлес 14,3%-ды құрады. Көшбасшылар
үштігіне Түркістан облысы (жұмыс істеп
жатқан 142 мың ШОК субъектісі) және НұрСұлтан қаласы (134,5 мың бірлік) енді. Үздік
бестікті Алматы және Шығыс қазақстан

облыстары аяқтап тұр – сәйкесінше 122,4
мың және 88,9 мың субъекті. Тұтастай
алғанда ШОК-тың жұмыс істеп жатқан
кәсіпорындарының 51 пайызы осы бес
өңірге келеді.
Шағын және орта бизнес субъектілерінің
саны өскен сайын олардың ұлттық экономикаға қосатын үлесі де арта түсуде. Егер
2014 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің
елдің ЖІӨ-дегі үлесі 25,9% -ды құраса, 2018
жылы бұл көрсеткіш 28,4%-ға жетті.
2019 жылы шағын және орта бизнестің
экономикадағы үлесі 30,8%-ды құрады.
Өткен жылы шағын және орта бизнес 31,2
трлн теңгеге өнім өндірді. Республикада 3,4
миллион адам шағын және орта бизнес саласында жұмыс істейді.
Жалпы алғанда 2018 жылы ҚР-да шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері өнімінің
шығарылымы 26,5 трлн теңгені құрапы,
жыл ішінде 13,9 %-ға артқан. 2019 жылдың
тоғыз айы ішінде өнім шығарылымы жы
ішінде 8,9%-ға артты (салыстырмалы бағаларда) және 21,1 трлн теңгені құрады.
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ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРЛЕРІНДЕ ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ
МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
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2.1

2019 ЖЫЛЫ ЕЛОРДАНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Қысқа мерзімді экономикалық
индикатор

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
қысқа мерзімді экономикалық индикатор
2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай
108,9%-ды құрады.

Өмір сүру деңгейі

Есептеулер бойынша, халықтың жан
басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай табысы 2019 жылдың ІІІ тоқсанында
169476 теңгені құрады және 2018 жылдың
ІІІ тоқсанымен салыстырғанда 15,3%-ға,
нақты ақшалай кірістер 9,3%-ға өсті.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жыл желтоқсан айы соңына қарай
жұмыссыздар ретінде тіркелгендер саны
2903 адамды құрады. Тіркелген жұмыссыздардың жұмыс күшіндегі үлесі 2019 жылдың желтоқсан айында 0,5% құрады. 2019
жылдың ІІІ тоқсанында жұмыссыздық деңгейі 4,4%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-қыркүйегінде
орташа айлық атаулы еңбекақы 282602
теңгені құрап, 2018 жылдың қаңтар-қыркүйегімен салыстырғанда 21,2%-ға, нақты
мәнде – 14,7%-ға артты.

Баға

2019 жылдың желтоқсан айында тұтынушылық бағалар индексі 2018 жылдың
желтоқсанымен салыстырғанда 105,8%ды құрады. Азық-түлік тауарларға бағалар
10,6%-ға артты, азық-түліктік емес тауарларға бағалар 5,8%-ға өсті. Халыққа арналған ақылы қызметер 0,3%-ға төмендеген.

Ұлттық экономика

2019 жылдың тоғыз айы ішінде жалпы
өңірлік өнімнің көлемі ағымдағы бағаларда 456 4991,6 млн теңгені немесе 2018
20

жылдың тоғыз айы деңгейіне қарай 107,2%ды құрады. Қаланың жалпы өңірлік өнімінің
республикадағы үлесі – 10,3%.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айында
негізгі капиталға иневестициялар көлемі
913699,1 млн теңгені (2018 жылдың деңгейіне қарай 85,3%) құрады.
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген заңды тұлғалардың саны
73 704 бірлікті құрады, олардың 51 479-ы
жұмыс істейді. Жұмыс істеп жатқан заңды
тұлғалардың ішінде шағын кәсіпорындар
(100 адамнан кем) 50 739 бірлікті құрайды.
Жұмыс істеп тұрған шағын және орта
кәсіпкерліктің саны 2020 жылдың 1 қаңтарына 134 475 бірлікті құрады (өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,9%ға өсті), оның ішінде заңды тұлғалар – 47
622, жеке кәсіпкерлер – 86 559, шаруа немесе ермерлік қожалықтары – 294.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында «Сауда» саласы (көтерме және бөлшек
сауда автомобильдер мен мотоциклдерді
жөңдеу) ойынша нақты көлем индексі
108,8%-ды құрады. Бөлшек сауда көлемі
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында 1
313 046,9 млн теңге немесе 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанына қарай 105,1%-ды
құрады. Көтерме сауда көлемі 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында 3 345 224,3 млн
теңге немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 10,1%-ды құрады.

Экономиканың нақты секторы

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
өнеркәсіптік өндірісі көлемі қолданыстағы
бағаларда 755 389,9 теңге болды немесе
2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай
112%-ды құрады.

көлемін ескере отырып), 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда
100%-ды құрады. Жолаушылар айналымының көлемі 21 383,7 млн жолаушы/км-ні
құрап, 11,1%-ға артты.

Қаржы жүйесі

Нұр-Сұлтан қаласы Қаржы басқармасының жедел ақпараты бойынша елорданың
мемлекеттік бюдежт кірісі 2019 жылдың 1
жлтоқсанында 377 412,8 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 103,7%-ға тең, шығыс 336
605,2 млн теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 1,4%-ға төмендеген.
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2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда өңдеу өнеркәсібінде өндіріс 11,1%-ға артты, электр энергиясымен
жабдықтау, га, бу беру0 ауа кондициялауда
– 15%, сумен жабдықтау, кәріс жүйесі, қалдықтарды жинау және бөлуді басқаруда –
7,2%-ға артты.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Көлік» саласы (көлік және қаттау) нақты
көлем индексі 110,8%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында жүк айналымының көлемі 9831,1 млн
тонна-километрді құрап (коммерциялық
тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымының болжамды

2.1.1. 2019 ЖЫЛЫ НҰР- СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің алдын
ала мәліметтері бойынша Нұр-Сұлтан қаласының 2019 жыл ішіндегі жалпы өңірлік

өнімінің ағымдағы бағалардағы көлемі 7,01
трлн теңгені құрады. Қаланың жалпы өңірлік өнімінің республикалық көлемдегі үлесі
– 10,2%.

2.1.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес Нұр-Сұлтан қаласының «Қазақстан
өңірлерінің ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі»
көрсеткіші бойынша позициясы, %
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2020 жылдың 1 қаңтарына Нұр-Сұлтан
қаласында жұмыс істеп жатқан шағын және
кәсіпкерлік субъектілердің саны 134,5
мың бірлікті құраған. Шағын және орта
кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым, олардың үлесіне жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік

субъектілердің жалпы санының 64,4%-ы
тиесілі; одан кейін шағын кәсіпкерліктің
заңды тұлғалары – 35,2%, шаруа-фермерлік
қожалықтар және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны сәйкесінше 0,2%-дан құрайды, 2.1.2-суретті қараңыз.

2.1.2-сурет. 2019 жылдың соңына қарай Нұр-Сұлтан қаласында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, мың бірлік, %

Нұр-Сұлтан қаласының шағын және
орта кәсіпкерлік кәсіпорындарында 379,8
жұмыскер жұмыспен қамтылған, бұл елорданың жұмыспен қамтылған тұрғындарының 68,8%-ын құрайды. Аталған көрсеткіш
бойынша Нұр-Сұлтан қаласы республикада

бірінші орында тұр. Жұмыскерлердің басым бөлігі шағын бизнес кәсіпорындарында (56,2%) жұмыс істейді, жеке кәсіпкерлік
ШОК-та жұмыс істейтіндердің 35,6%-ын еңбекпен қамтыды, 8,0% орта бизнес кәсіпорындарына тиесілі, 2.1.3-суретті қараңыз.

2.1.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Нұр-Сұлтан қаласында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастыру-құқықтық формалар бойынша
бөлу, мың адам, %
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кәсіпкерліктің заңды тұлғалары, 19%-ы
– орта кәсіпкерлік, небәрі 3,8%-ы – жеке
кәсіпкерлерге тиесілі, 2.1.4-суретті қараңыз.

2.1.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Нұр-Сұлтан қаласында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

2019 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталға инвестицияларының
көлемі 913,7 млрд теңгені құрады. Тұтастай
алғанда, инвестициялардың басымдыққа ие
көзі шаруашылық құрушы субъектілерінің
жеке қаражаты болып отыр – инвестициялардың жалпы көлемінен 69,0%, басқа қарыз қаражат көлемі 9,5%, ақшалай мәнде –
630,9 млрд теңге және 87,2 млрд теңге.
Негізгі капиталға инвестициялардың айтарлықтай үлесі жылжымайтын мүлікпен
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2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласының
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері
5948,0 млрд теңге сомасына өнім өндірген, барлық өнімнің 77,2%-ы – шағын

операцияларға тиесілі (46,8%), ары қарай
көлік және қаттау (21,5%), үштікті – білім
беру саласы аяқтайды (4,5%). Негізгі капиталда ең төменгі үлесі мемлекеттік басқару
және қорғаныс, міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету (0,7%), кейін орналастыру және
тамақтандыру бойынша қызмет көрсету
саласы (0,3%), үштікті 0,3% көрсеткішпен
басқа да қызметтерді көрсету аяқтайды,
2.1.5-суретті қараңыз.

2.1.5-сурет. Нұр-Сұлтан қаласы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019
жылдың қаңтар-желтоқсан айында НұрСұлтан қаласының сыртқы сауда айналымы
7 565,6 млн АҚШ долларын құраған. 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында тауарлар

2.1.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Нұр-Сұлтан қаласының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының сауда құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен
байланысты өнеркәсіп
салаларының өнімі (каучук пен
пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары
және галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар мен
аппараттар
Басқа да тауарлар

Экспорт, мың,
АҚШ доллары

Жалпы
Импорт, мың,
экспорттағы
АҚШ доллары
үлес

Жалпы
импорттағы
үлес

398 971,6

6,8

58 089,6

3,5

4 507 997,7

76,4

118 139,5

7,1

816 882,5

13,8

281 462,7

16,9

8,9

0,0

4 118,1

0,2

3 350,0

0,1

25 334,8

1,5

294,0

0,0

30 025,7

1,8

22,3

0,0

4 985,9

0,3

674,0

0,0

39 866,0

2,4

116 241,7

2,0

117 878,0

7,1

50 250,7

0,9

937 949,6

56,3

3 917,3

0,1

49 113,1

2,9

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай өңірдегі банктер несиелері 1 708,3 млрд теңгені құрады, соның ішінде 16,0%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 19,3%-ды құраған,
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экспорты 5 989,6 млн АҚШ долларын құрады (жалпы айналымнан 78,0%), ал тауарлар
импорты 2019 жылдың қаңтар-желтоқсан
аралығында 1 667,0 млн АҚШ долларын
құрады (жалпы айналымның 22,0%-ы).

демек көрсеткіш 3,3 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылар құрылымында 90,3%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 9,7%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.1.6-сурет.

Мемлекеттік кірістер комитетінің деректерй бойынша Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 2019 жылға мемлекеттік бюджетке
салықтық түсімдер 1 117,5 млрд теңгені
құрады, бұл 2018 жылдағы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 4,6 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жыл ішінде – 1 068,3
млрд теңге). 2019 жылға салықтық түсімдер
құрылымында республикалық бюджетке
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2.1.6-сурет. Нұр-Сұлтан қаласында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

төлемдер 76,8% немесе 858,8 млрд теңге,
және жергілікті бюджетке 23,2 % немесе
258,7 млрд теңгені құраған. Негізгі үлес
(43,9% немесе 490,3 млрд теңге) табысқа
табыс салығына тиесілі. Ары қарай тауар,
жұмыс және қызметке ішкі салықтар (400,6
млрд теңге немесе 35,8%) және басқа да
салықтар (97,9 млрд теңге немесе 8,8%),
2.1.7-суретті қараңыз.

2.1.7-сурет. Нұр-Сұлтан қаласының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.2

2019 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің бағалауы
бойынша халықтың жан басына шаққандағы атаулы ақшалай кірісі 150384 теңгені
құрады, бұл 2018 жылдың ІІІ тоқсандағы
көрсеткіштен 7,2%-ға төмен, көрсетілген
кезеңде нақты ақшалай кірістерр 1,9%-ға
артқан.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың ІІІ тоқсанында жұмыссыздар саны 50,3 мыңды құрады.
Жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшіне қарай 5,1%-ды құрады. Жұмыспен қамту оргндарында жүмыссыз ретінде есепте тұрған
саны 2019 жыл желтоқсан айының соңына
қарай 9506 адам немесе жұмыс күшіне 1%ды құрады.
1 жұмыскердің орташа айлық атаулы
еңбекақы 2019 жылдың ІІІ тоқсанында
222013 теңге болды.

Баға

2019 жылғы желтоқсанда тұтынушылық
бағалардның индексі 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 105,2%-ды
құрады. Азық-түлік тауарларына бағалар
мен тарифтер 9,5%-ға, азық-түлік емес тауарларға – 5,4%-ға, ақылы қызметтерге –
0,3-ға төмендеді. 2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің
бағасы 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 0,6%-ға өсті.

Өңірлік экономика

2019 жылдың тоғыз айы ішінде жалпы өңірлік өнімнің көлемі 8210,0 млрд
теңгені құрады. 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жалпы өңірлік өнім
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4,8%-ға өсті. ЖӨӨ құрылымында тауарлар
өндірісінің көлемі 7,9%, қызметтер – 84,6%.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
негізгі капиталға инвестициялар көлемі
820973,6 млн теңгені құрады, бұл 2018
жылға қарағанда 8,3%-ға көп.
2020 жылдың 1 қаңтарына тіркелген
заңды тұлғалар саны 125 554 бірлікті құрады және 2019 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 1,4%-ға артты, соның ішінде
қызметкер саны 100-ден кем 123 812 бірлік. Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың
саны 75 888 құрады, олардың ішінде шағын
кәсіпорындар 74424 бірлікке тең.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 104% болды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
бөлшек сауда көлемі 3 556,5 млрд теңгені
немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанындағы деңгейге 112,1%-ды құрады (салыстырмалы бағаларда).
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
кқтерме сауда көлемі 12 162,8 млрд теңгені
немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 101,6%-ды құрады (салыстырмалы бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіп өнімінің көлемі ағымдағы бағаларда 957,1 млрд теңгені құрады, бұл 2018
жылмен салыстырғанда 4,5%-ға көп.
Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс 5,3%-ға,
электрмен жабдықтау, газ беру және ауаны кондициялау 0,1%-ға, сумен жабдықтау,
кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуы мен
таратылуын бақылау 28,8%-ға артты.

айналымы көлемін бағалауды ескере отырып) және 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 5,9%-ға артқан. Жолаушы
айналымының көлемі 43 820 млн жолаушы-километр болып, 9,6%-ға өскен.

Қаржы жүйесі

Өндірісінде 100-ден астам қызметкері
бар кәсіпорындардың 2019 жылдың III тоқсанындағы қаржылық нәтижесі 472,9 млрд
теңге пайда ретінде анықталды. Табыстылық
(шығын) деңгейі 15,6%-ды құрады. Есеп берудің жалпы санынан шығынды кәсіпорындардың үлесі 29,2%-ды құрады.
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2019 жыл қаңтар-желтоқсанда ауыл
шаруашылығы өнім (қызмет) жалпы шығарылымының көлемі 6967,4 млн теңге болды,
бұл 2018 жылға қарағанда 1,5%-ға артық.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
құрылыс жұмыстарының (қызметтерінің)
көлемі 364 330 млн теңгені құрады, бұл
2018 жылмен салыстырғанда 3,4%-ға көп.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы көлік
индустриясы (көлік және қаттау) көлемінің
индексі 111,9%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда жүк
айналымының көлемі 27 244 млн тонна-километр болды (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк

2.2.1 2019 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
Алматы – Қазақстанның ірі экономикалық орталығы. Тұрақты емес экономикалық
жағдайда меганолис бизнес-бастамалар
үшін анағұрлым қолайлы инвестициялық
алаң болып отыр. 2019 жылы Алматы қаласының жалпы өңірлік өнімі 14,4 трлн
теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 20,9%-ын
құрады. Есептік жылда қала шағын және

орта кәсіпкерлікті жалпы өңірлік өнімдегі
үлесі бойынша республикада 40,5% көрсеткішпен 2-орынды еншілеп отыр. 2018 жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің
0,4 пайыздық тармаққа өсу тенденциясы
байқалады (2018 – 40,1%), 2.2.1-суретті
қараңыз.
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2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Алматы
қаласында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілердің саны 190,2
мың бірлік немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 109,0%-ды құрады.
Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында

жеке кәсіпкерлер 62,4%, шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 36,9%-ды құрайды, шаруа (фермерлік) қожалықтар мен
орта кәсіпкерліктің заңды тұлғаларының
үлесі болмашы, 2.2.2-суретті қараңыз.

2.2.2-сурет. 2019 жылдың соңына қарай Алматы қаласында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

Тұтастай алғанда, өңірдің жалпы жұмыспен қамтылу құрылымыдағы шағын
және орта кәсіпкерліктің үлесі 67,9% – бұл
Нұр-Сұлтан қаласынан кейінгі екінші көрсеткіш. Жұмыспен қамтылғандардың басым

бөлігі шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғаларына тиесілі – 361,4 мың адам немесе
56,9%. Ең төменгі көрсеткіш шаруа (фермерлік) қожалықтарға тиесілі – 1 140 адам,
2.2.3-суретті қараңыз.

2.2.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Алматы қаласында шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастыру-құқықтық формалар
бойынша бөлу, мың адам, %
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көрсеткіш (2018 жылы – 7 070,2 млрд теңге).
Өндірілетін өнімнің ең үлкен үлесі шағын
кәсіпорындарға тиесілі – 6 128,6 млрд теңге немесе 76,4%, 2.2.4-суретті қараңыз.

2.2.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы қаласында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге, %
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2019 жылы Алматы қаласында шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 8022,2
млрд теңгеге өнім өндірді, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 13,5%-ға жоғары

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

Инвестициялардың басым көзінің бірі
шаруашылық құру субъектілердің жеке
қаражаты болып отыр – 619,6 млрд теңге
немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 75,5%. Бюджеттік қаражаттың мөлшері
122,1 млрд теңге немесе инвестицялардың

жалпы көлемінен 14,9%-ына тең. Негізгі
капиталға инвестициялардың басым үлесі
жылдымайтын мүлікпен операцияларға
(34,3%), көлік және қаттау (20,0%), көтерме
және бөлшек саудаға (7,2%) тиесілі, 2.2.5-суретті қараңыз.
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2.2.5-сурет. Алматы қаласы кәсіпорындарының негізгі
капиталына инвестициялар құрылымы

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы қаласының сыртқы сауда айналымы 11 412,9
млн АҚШ долларын құрады, бұл 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанында болған көрсеткіштен 11,8%-ға жоғары (2018 жылы – 10
212,1 млн АҚШ доллары). 2018 жылы тауарлар экспорты 2 906,8 млн АҚШ долларына

жүзеге асырылды, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 20,1%-ға жоғары (2018 жылы
– 2 419,8 млн АҚШ доллары). 2018 жылы
Алматы қаласының тауарлар импорты
8 506,2 млн АҚШ долларын құрады, бұл
2018 жылдағы деңгейден 8,3%-ға жоғары
көрсеткіш (2018 жылы – 7 850,8 млн АҚШ
доллары).

2.2.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы қаласының барлық елдермен
сауда-саттықтағы экспорт және импортының сауда құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль бұйымдары
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
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Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
Жалпы
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
үлес
үлес

489 129,2

16,8

612 618,5

7,2

1 086 801,3

37,4

88 053,1

1,0

361 237,0

12,4

1 684 495,9

19,8

3 520,9

0,1

36 675,4

0,4

6 558,1

0,2

121 076,1

1,4

25 299,8

0,9

403 398,9

4,7

1 028,4

0,0

122 908,6

1,4

4 571,0

0,2

67 581,0

0,8

368 161,3

12,7

481 057,4

5,7

468 177,4

16,1

4 632 944,6

54,5

92 266,3

3,2

255 355,7

3,0

2020 жылдың 1 қаңтарында өңірде банктер несиелері 7 080,2 млрд теңгені құрады, соның ішінде 16,5%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 18,2%-ды құраған,

демек көрсеткіш 1,7 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерлік займдарын
алушылар құрылымында 95,5%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 4,5%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.2.6-сурет.

2.2.6-сурет. Алматы қаласында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019 жыл ішінде Алматы
қаласы бойынша республикалық бюджетке салықтық түсімдер 2 193,5 млрд теңгені
құрады, бұл 2018 жылдағы көрсеткіштен
16,2 пайыздық тармаққа жоғары (2018
жылы – 1 888,8 млрд теңге). 2019 жылға салықтық түсімдер құрылымында республикалық бюджетке төлемдер 80,2% немесе 1
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Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
өнімдер
Машиналар, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар мен аппараттар
Басқа да тауарлар

758,8 млрд теңге, және жергілікті бюджетке
19,8 % немесе 434,7 млрд теңгені құраған.
Негізгі үлес (52,9% немесе 1 160,5 млрд
теңге) тауарларға ішкі салықтарға тиесілі.
Ары қарай табысқа табыс салығы (789,3
млрд теңге немесе 36,0%) және әлеуметтік салық (145,7 млрд теңге немесе 6,6%),
2.2.7-суретті қараңыз.
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2.2.7-сурет. Алматы қаласының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
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2.3

2019 ЖЫЛЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

Бағалауға сәйкес, халықтың жан басына
шаққандағы орташа атаулы ақшалай табысы 2019 жылдың ІІІ тоқсанында қала бойынша айына орташа есеппен 70774 теңгені
құрады және 2018 жылдың тиісті кезеңімен
салыстырғанда 13%-ға, нақты ақшалай табыстар 6,7%-ға өсті.

Еңбек нарығы және еңбекақы

Бағалау бойынша 2019 жылдың ІІІ тоқсанында жұмыссыздар саны 22,2 мың адамды
құрады. Жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшіне қарай 5,1%-ды құрады.
Жұмыссыздар ретінде жұмыспен қамту
органдарында тіркелгендер саны 2019 жыл
желтоқсан айының соңында 9,1 мың адамды немесе жұмыс күшіне қарай 2,2 пайызды құраған.
2019 жылдың ІІІ тоқсанында жұмыскерлерге тағайындалған орташа айлық атаулы
еңбекақы 141 007 теңге болды. 2018 жылдың ІІІ тоқсаына қарай өсу 24%-ды құраған.
Осы тоқсанда нақты еңбекақының индексі
117,1%-ды құрады.

Баға

2019 жылы инфляция деңгейін сипаттайтын тұтынушылық бағалар индексі
105,7%-ды құраған. Азық-түлік өнімдеріне
бағалар 11,04 пайызға артқан, азық-түліктік
емес тауарларға – 5,2 пайызға, ал халыққа
арналған ақылы қызметтер – 0,8 пайызға
төмендеген. 2019 жылы өнеркәсіптік өнім
өндіруші компаниялардың бағалары 2,6
пайызға көтерілген.

Ұлттық экономика

2019 жылғы қаңтар-қыркүйекте жалпы
өңірлік өнім көлемі 1 467 476,6 млн теңгені
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құрады, нақты көлем индексі өткен жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 104,7%ды құрады. ЖӨӨ құрылымында тауарлар
өндірісінің үлесі 31,6%, қызметтер – 61%
болды.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда қаладағы негізгі капиталға 194,478 млн теңге
инвестициялар бағытталды, бұл 2018 жылдың деңгейіне қарай 33% болды.
2019 жыл 1 қаңтарға қарай 23116 шаруа
құрушы субъекті тіркелген (заңды тұлғалар), соның ішінде жұмыс істейтіні – 15
798. Тіркелген шағын кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары ішінде (100 жұмыскерге дейін)
– 22 711, орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары (101-ден 250 адамға дейін) – 295, ірі
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары (250 адамнан жоғары) – 110, соның ішінде жұмыс
істейтіні – сәйкесінше – 15 408, 285 және
105 бірлік.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 105,4% болды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
бөлшек саула көлемі 381591,9 млн теңгені
немесе 201д жылдың қаңтар-желтоқсанындаңы деңгейге 107,1% болды. Көтерме сауда көлемі 802438,4 млн теңге немесе 2018
жыл қаңтар-желтоқсан деңгейәне қарай
103,6%-ды құрады.
2019
жылғы
қаңтар-қарашада
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
елдермен (бұдан әрі – ЕАЭО) өзара сауда-саттық көлемі 457,4 млн АҚШ долларын
немесе 2018 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда 92,4%-ды құрады, соның ішінде сәйкесінше экспорт – 70,1 АҚШ долларын немесе 73,6%, импорт – 387,3 млн АҚШ
долларын немесе 96,9%-ды құрады.

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
өнеркәсіптік өндірісі көлемі қолданыстағы
бағаларда 562 278,8 млн теңгеге тең болды,
бұл 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 15 пайызға көп.
Өңдеу өнеркәсібініде өндіріс 13,9%ға, электр энергиясымен жабдықтау, газ,
су беру жән еауа кондициялау саласында
– 31%, сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау және бөлуде бақылау саласында – 4,9%-ға артты, тау-кен қазу өнеркәсібі және карьерлерді өңдеуде 8,8%-ға
төмендеген.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда ауыл,
орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (қызметтер) жалпы өнім көлемі 29
455,7 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылғы
қаңтар-желтоқсанға қарағанда 6,3%-ға көп.
«Көлік» (көлік және қаттау) саласы бойынша нақты көлем индексі 2019 жылғы
қаңтар-желтоқсанда 104,9%-ға тең болған.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы жүк
айналымының көлемі 7 394,8 млн тонна/км құрады және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда(коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке

кәсіпкерлердің жүк айналымының болжамды көлемін ескере отырып) 10,7%-ға артты
Жолаушылар айналымы 19238,5 миллион
жкм. құрады және 0,5%-ға артты.
Қалада 523,7 мың шаршы ментр тұрғын
пәтер берілді, бұл 2018 жылдың деңгейіне
қарай 119,2%-ды құрайды. 2020 жылдың 1
қаңтарына қарай жұмыс істеп жатқан ШОК
субъектілерінің саны 69 435 бірлік немесе 2019 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
119,6%-ды құрады.
2019 жылдың 1 қазанына жағдай бойынша шағын және орта кәсіпкерлікті жұмыспен қамтылғандардың саны 147 789
адамды немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай 104%-ды құрады.
Шағын және орта кәсіпкерліктің өнім
(жұмыс және қызмет) шығарылымы 2019
жылдың қаңтар-қыркүйегінде 630 527 млн
теңгені немесе 2018 жылдың қаңтар-қыркүйегіне қарай 108,9 пайызды құрады.
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Экономиканың нақты секторы

Қаржы жүйесі

2019 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай
бойынша бюджеттің кірісі 201 067,8 млн
теңге, шығыстар 188 901,5 млн.теңге, бюджет профициті – 9 858,7 млн теңгеге тең
болды.

2.3.1 2019 ЖЫЛЫ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономикасы Статистика
жөніндегі комитетінің деректері бойынша Шымкент қаласының жалпы өңірлік
өнімі 2,0 трлн теңге деңгейінде бағаланған,
бұл өңірге жалпы ішкі өнімде 3,2% үлесті

қамтамасыз етті. 2019 жылдың қорытындсы бойынша Шымкент қаласы шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі
үлесі көрсеткіші бойынша 6-орынды еншіледі, 2.3.1-суретті қараңыз.
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2.3.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес Шымкент қаласының «Қазақстан
өңірлерінің ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі»
көрсеткіші бойынша позициясы, %

2019
жылдың
қаңтар-желтоқсанда
Шымкент қаласында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің саны 69,4 мың бірлікті құрады.
Шағын және орта кәсіпкерліктің құрылымында жеке кәсіпкерлердің үлесі басым
74,7% (51,9 мың бірлік), ары қарай шағын

кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 20,5% (14,2
мың бірлік), шаруа (фермерлік) қожалықтар
үлесіне 4,6% (3,2 мың бірлік) тиесілі және
орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары небәрі
0,2% (125 бірлік), 2.3.2-суретті қараңыз.

2.3.2-сурет. 2019 жылдың соңына қарай Шымкент қаласында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %
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құрайды (шағын кәсіпкерлік – 40,5% және
орта кәсіпкерлік – 12,2%). Жеке кәсіпкерлер 45%-ды немесе 71,8 мыңды адамды
еңбекпен қамтыды. Шаруа (фермерлік) қожалықтар – 2,3 % немесе 3,6 мың адамды
жұмыспен қамтыды, 2.3.3-суретті қараңыз.

2.3.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Шымкент қаласында шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастыру-құқықтық формалар
бойынша бөлу, %

2019 жылы Шымкент қаласында шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 1021,1
млрд теңгеге өнім өндірді. Өндірілген
өнімнің негізгі үлесі шағын кәсіпорындарға
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Облыстағы жалпы жұмыспен қамтылу
көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің
үлесі 159,4 мың адамды құрайды. Шағын
және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғаларымен 84,1 мың адам еңбекпен қамтылған,
бұл Шымкент қаласы бойынша шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың жалпы көлемінен 52,7%-ды

тиесілі – 64,2% (656,0 млрд теңге), екінші
орында 24,3% (248,5 млрд теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар, 2.3.4-суретті
қараңыз.

2.3.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Шымкент қаласында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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2019 жылы негізгі капиталға инвестициялар көлемі 194,5 млрд теңгені құрады.
Инвестициялардың басымдыққа ие көзі
шаруашылық құрушы субъектілердің өз
қаражаты – 113,0 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 58,1%.
Бюджеттік қаражат мөлшері 45,9 млрд
теңгеге немес инвестициялардың жалпы

көлемінен 23,6%-ға тең. Негізгі капиталға
инвестициялардың айтарлықтай үлесі
жылжымайтын мүлікпен операцияларға тиесілі 33,3% (64,8 млрд теңге), өңдеу өнеркәсібі – 22,5% (43,7 млрд теңге), көлік және
қаттау – 12,8% (25,0 млрд теңге), 2.3.5-суретті қараңыз.

2.3.5-сурет. Шымкент қаласы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында Шымкент
қаласының сыртқы сауда айналымы 1
191,0 млн АҚШ долларын құраған. 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында Шымкент

қаласының тауарлар экспорты 562,3 млн
АҚШ долларын құрады. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты
628,7 млн АҚШ долларын құраған, 2.3.1-кестені қараңыз.

2.3.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Шымкент қаласының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының сауда құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
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Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
Жалпы
Импорт, мың
экспорттағы
импорттың
АҚШ доллары
үлес
үлесі

147 116,5

26,2

114 774,7

18,3

263 930,0

46,9

2 438,5

0,4

10 947,6

1,9

208 065,2

33,1

1 715,3

0,3

353,8

0,1

10 266,3

1,8

22 886,6

3,6

67 369,4

12,0

48 159,6

7,7

3,7

0,0

1 647,9

0,3

1 438,7

0,3

14 542,7

2,3

52 157,8

9,3

22 896,4

3,6

5 509,6

1,0

178 115,9

28,3

1 840,2

0,3

14 813,9

2,4

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай өңірдегі банктер несиелері 537,4 млрд теңгені құрады, соның ішінде 13,7%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 15,9%-ды құраған,

демек көрсеткіш 2,2 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылар құрылымында 56,0%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 44,0%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.3.6-сурет.
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Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар мен аппараттар
Басқа да тауарлар

2.3.6-сурет. Шымкент қаласында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік
кірістер департаментінің деректері бойынша 2019 жыл ішінде мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер 188,8 млрд теңгені
құрады, бұл 2018 жылдағы көрсеткіштен
40,9 пайыздық тармаққа жоғары (2018
жылы – 78,4 млрд теңге). 2019 жылға салықтық түсімдер құрылымында төлемдер

республикалық бюджетке 51,5% немесе
97,2 млрд теңгені, жергілікті бюджетке 48,5
% немесе 91,6 млрд теңгені құрады. Негізгі
үлес (52,6% немесе 99,3 млрд теңге) тауарларға ішкі салықтарға тиесілі. Ары қарай табысқа табыс салығы (49,0 млрд теңге немесе 26,0%) және әлеуметтік салық (18,9 млрд
теңге немесе 10,0%), 2.3.7-суретті қараңыз.
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2.3.7-сурет. Шымкент қаласының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
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2.4.

2019 ЖЫЛЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Еңбек нарығы жән ееңбекақы

Ақмола облысы Жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру
басқармасының деректері бойынша 2020
жылдың 1 қаңтарына қарай жұмыссыздар
ретінде жұмыспен қамту орталықтарында
тіркелгендер саны 1 133 адамды немесе
2019 жылдың 1 қаңтарына қарай 14,8%-ды
құраған.
2019 жылдың басында жұмсыпне қмату
мәселесі бойынша 23121 адам өтінім жасаған, 20 582 адам немесе өтініш бергендердің жалпы санынан 89% жұмысқа тұрды. 2020 жылдың 1 қаңтарында тіркелген
жұмыссыздардың үлесі 0,3%-ды құраған
(2019 жыл қаңтарда – 0,2 пайыз).
2019 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары
бір қызметкердің орташа айлық атаулы еңбекақысы (мәліметтер шағын кәсіпорындарды есептемегенде, есепті кезеңде есеп
берген кәсіпорындар шеңбері бойынша),
135 065 теңгені құрады, бұл 2018 жылдың
сәйкес кезеңіндегі деңгейден 14,8% -ға
жоғары.

Баға

2019 жылғы желтоқсандағы тұтынушылық бағалардың индексі 2018 жылдың желтоқсанына қарай 105,1%-ды құрады, оның ішінде тамақ өнімдері – 109,6%,
азық-түліктік емес тауарлар – 105%, халыққа ақылы қызмет көрсету – 99,8%-ды
құрады.
2019 жылдың желтоқсанында өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындардың
бағасы 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13 пайзыға артқан.

Ұлттық экономика
да
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсаныноблыс бойынша негізгі капиталға

инвестициялар 329 658,1 млн теңгені немесе 2018 жылға қарай 114,4%-ды құрады. Меншіктің барлық түріндегі кәсіпорындар мен ұйымдар жалпы ауданы 534,1
мың шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға
берілді. Бұл 2018 жылғы деңгейден 11,7%ға жоғары.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 111,5%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
бөлшек сауда айналымының көлемі 305
564,7 млн теңге боолды, бұл 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 1,5
пайызға жоғары.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
көтерме сауда көлемі 535,4 млрд теңге болды немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 18,6%-ды құрады (салыстрмалы бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіптік өндіріс қолданыстағы бағамен
769 006,5 млн теңгені құрады, өнеркәсіп
өнімінің индексі – 103,3% болды.
Тау-кен қазу өнеркәсібі және карьерлерді өндіру саласында 2018 жылдың
сәйкес кезеңіндегі өнеркәсіптік өндіріс
индексі 117,7%-ды, өңдеу – 101,1%, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны
кондициялау – 101,9%, сумен жабдықтау;
кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуы мен
таралуын бақылау – 94%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда ауыл
шаруашылығы саласы бойынша облыстағы
барлық санаттағы шаруа қожалықтары
мал мен құстың барлық түрінен 140,1 мың
тонна ет өндірілді (өткен жылдың сәйкес

106,3% болды. Жүк тасымалының жалпы
көлемі (коммерциялық тасымалдаумен
айналысатын жеке кәсіпкерлердің жұмыс
көлемін бағалауды ескере отырып) 130 млн
тоннаны немес 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай 102,7 пайызды құраған.

2.4.1 2019 ЖЫЛЫ АҚМОЛА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің алдын
ала мәліметі бойынша Ақмола облысының жалпы өңірлік өнімі 1,9 трлн теңге
көлемінде бағаланған, бұл өңірге жалпы
ішкі өнімде 2,8% үлесті қамтамасыз етті.
Бұл көрсеткіш 2018 жылдағы ЖІӨ-ге 2,7%
үлестен айтарлықтай жоғары. 2019 жылдың

қорытындысы бойынша жалпы өңірлік
өнімде шағын және орта кәсіпкерліктің
үлесі көрсеткіші бойынша Ақмола облысы
8-орынды алды (28,5%). Осы ретте 2018
жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің 0,9 пайыздық тармаққа өсу тенденциясы байқалуда, 2.4.1-суретті қараңыз.
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кезеңімен салыстырғанда 127,9%), сүт –
396,1 мың тонна (102,7%), тауық жұмыртқасы – 860, 4 млн дана (97,1%). Құс етінің өсімі
7,0%-ға, ірі қара 1,8%-ға артты. Шошқа басы
2,3%-ға, жылқы – 1,2%-ға, қой мен ешкі
0,6%-ға азайды.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда «Көлік»
саласы бойынша нақты көлем индексі

2.4.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес Ақмола облысының
«Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы
қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша позициясы, %
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Ақмола облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер
саны 45,5 мың бірлікті немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай 103,1%-ды құрады (2018 жылы – 44,1 мың бірлік). Шағын
және орта кәсіпкерлік құрылымында

айтарлықтай басымдықты жеке кәсіпкерлер алып отыр 70,4% (32,0 мың бірлік),
кейін заңды тұлғалар 16,9% (7,7 мың бірлік), шаруа (фермерлік) қожалықтар үлесіне
12,4% (4,6 мың бірлік) тиесілі), 2.4.2-суретті
қараңыз.

2.4.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Ақмола облысында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %

Жалпы жұмыспен қамтылу көлемінде
шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 31,8%,
бұл 129,7 мың адамға тең көрсеткіш. Шағын
және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 64,5 мың адамды жұмыспен қамтыған,
бұл Ақмола облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың

санынан 49,7%-ды құрайды (шағын кәсіпкерлік – 37,3% және орта кәсіпкерлік
– 12,4%). Жеке кәсіпкерлер 43,5% немесе 56,5 мың адамды жұмыспен қамтыған.
Шаруа (фермерлік) қожалықтар 6,7% немесе 8,7 мың адамды жұмыспен қамтыған,
2.4.3-суретті қараңыз.

2.4.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Ақмола облысында шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастыру-құқықтық формалар
бойынша бөлу, %

46

кәсіпорындарға тиесілі – 61,8% (508,4 млрд
теңге), екінші орында 20,0% (164,4 млрд
теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар,
2.4.4-суретті қараңыз.

2.4.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақмола облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

2019 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталына жасалған инвестициялар көлемі 329,7 млрд теңгені
құрады. Инвестициялардың басым көзі
шаруашылық құрушы субъектілердің өз
қаражаты – 202,2 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 61,3%.
Бюджеттік қаражаттың мөлшері 61,4 млрд
теңгеге немесе инвестициялардың жалпы
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2019 жылы Ақмола облысының шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 822,4
млрд теңге сомасында өнім өндірген, бұл
2018 жылмен салыстырғанда 86,1-ге артық
көрсеткіш (2018 жылы – 736,3 млрд теңге). Өндірілген өнімнің негізгі үлесі шағын

көлемінен 19,5 %-ға тең. Негізгі капиталға
салынған инвестициялардың басым бөлігі
электрмен жабдықтау саласы – 19,0% (62,6
млрд теңге), жылжымайтын мүлікпен операциялар – 18,4 % (60,7 млрд теңге), ауыл,
орман және балық шаруашылығына 15,8%
(52,0 млрд теңге) тиесілі, 2.4.5-суретке
қараңыз.

2.4.5-сурет. Ақмола облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметтері бойынша 2019
жылдың қаңтар-желтоқсан айында Ақмола
облысының сыртқы сауда айналымы 485,7
млн АҚШ долларын құрап, 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда
3,0%-ға артқан (2018 жылы – 471,8 млн
АҚШ доллары). 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақмола облысының тауралар
экспорты 291,2 млн АҚШ долларын құрады,

2.4.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақмола облысының барлық елдермен
сауда-саттықтағы экспорт және импортының сауда құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль бұйымдары
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металлы и изделия из них
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
Импорт, мың
экспорттағы
АҚШ доллары
үлес

Жалпы
импорттағы
үлес

265 195,1

91,1

25 487,5

13,1

705,4

0,2

5 452,4

2,8

9 575,7

3,3

47 592,7

24,5

4,0

0,0

9,0

0,0

7,2

0,0

104,5

0,1

0,6

0,0

2 673,9

1,4

0,0

0,0

101,3

0,1

132,8
6 207,6

0,0
2,1

6 196,7
6 600,6

3,2
3,4

9 263,8

3,2

99 244,7

51,0

60,7

0,0

1 123,4

0,6

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай өңірде банктер берген несиелер мөлшері 212,3
млрд теңгені құрады, соның ішінде 20,9%-ы
шағын кәсіпкерлік субъектілеріне берілген.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 30,8%-ды құраған,
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бұл 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 5,5%-ға жоғары көрсеткіш
(2018 жылы – 276,0 млн АҚШ доллары).
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты 194,6 млн АҚШ доллары
болды, бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 0,6%-ға төмен көрсеткіш
(2018 жылы – 195,8 млн АҚШ доллары),
2.4.1-кестені қараңыз.

демек көрсеткіш 9,9 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылары құрылымында 75,6%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде, 24,4%-ы жеке
тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.4.6-суретті қараңыз.

Ақмола облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне
сәйкес мемлекеттік бюджетке салықтық
түсімдер 187,1 млрд теңгені құрады, бұл
көрсеткіш 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 24,4 пайыздық тармаққа
жоғары (2018 жыл ішінде – 150,4 млрд теңге). 2019 жылғы салықтық түсімдер құрылымында респбуликалық бюджетке түсімдер
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2.4.6-сурет. Ақмола облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

64,9% немесе 121,5 млрд теңгені, жергілікті бюджетке 35,1 % немесе 65,6 млрд теңгені құраған. Негізгі үлес тауарларға ішкі
салықтар (43,1% немесе 80,6 млрд теңге)
құраған. Ары қарай табысқа табыс салығы
(75,0 млрд теңге немесе 40,1%) және әлеуметтік салық (17,8 млрд теңге немесе 9,5%),
2.4.7-суретті қараңыз.

2.4.7-сурет. Ақмола облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %

Дереккөз: ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті
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2.5

2019 ЖЫЛЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2019 жылғы ІІІ тоқсанда халықтың жан
басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай кірісі 95 289 теңгені құрады. 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсім
номиналды мәнде 15,3%-ды және нақты
ақшалай кірістер 9,7%-ды құрады.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жыл желтоқсан айының соңына қарай жұмыспен қамту оргналарында жұмыссыз ретінде тіркелгендер саны 3,6 мың адам
немесе жұмыс күшіне 0,8%-ды құрады.
2019 жылдың III тоқсанындағы қызметкерлерге есептелген орташа айлық атаулы
еңбекақы 160 912 теңгені құрады. 2018
жылдың сәйкес кезеңіндегі өсім 17%-ды
құрады. 2018 жылғы ІІІ тоқсандағы нақты
еңбекақы индексі 111,3%-ды құрады.

Баға

2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 2019 жылдың желтоқсан айында
тұтынушылық бағлардың индексі 105,2%
болды. Азық-түлік тауарларға бағалар 9,6%ға, азық-түліктік емес тауарларға – 4,6%-ға,
халыққа арналған ақылы қызметтер – 0,3%ға артты. 2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп өнімдеріне өндірістік кәсіпорындардың бағасы 2018 жылдың желтоқсанымен
салыстырғанда 7,1%-ға өсті.

Ұлттық экономика

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
негізгі капиталға инвестициялар 598340,9
млн теңгені құрады, бұл өткен жылдң сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 7,5%-ға жоғары.
2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайға
қарай тіркелген азаңды тұлғалардың саны
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17 984 біолікті құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,6 пайызға
артты. Жұмыс істеп жатқан заңды тұлғалар
саны 13 118 немесе тіркелгендер санына
қарай 72,9%-ды құрады.
Қызметкерлерінің саны 100 адамнан
кем заңды тұлғалардың үлесі тіркелгендердің 99,4%-ын және жұмыс істеп тұрғандардың 99,2%-ын құрады. Облыстағы
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің (заңды
тұлғалар) саны 15267 бірлікті құрады және
өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,3%-ға артты.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» (көтерме және бөлшек сауда, автомобильдер және мотоциклдерді жөңдеу) саласы бойынша нақты көлем индексі 104,9%
болды. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында бөлшек сауда көлемі 656 522,5 млн теңгені құрап, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 1,5 пайызға артты
(салыстырмалы бағаларда).
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
көтерме сауда көлемі 1 053 183 млн теңгені құрап, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 7,9 пайызға артты
(салыстырмалы бағаларда).
2019 жылдың қаңтар-қарашасында облыстың өзара сауда бойынша тауар айналымы 949 135,2 мың АҚШ долларын құрап,
өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 17,8 пайызға төмендеген, соның
ішінде экспорт – 344 254,7 мың АҚШ доллары (төмендеу – 31,6%), импорт – 344 254,7
мың АҚШ доллары (төмендеу 7,3%).

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіп өнімінің көлемі ағымдағы бағаларда 1 914 552,2 млн теңгені құрады, бұл
2018 жылғы қаңтар-желтоқсанға қарағанда
5,9%-ға көп көрсеткіш. Тау-кен қаз өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу саласында 9,8%, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі,
қалдықтардың жиналуы мен таратылуын
бақылау – 4,4%, электрмен жабдықтау, газ,
бу беру және ауа кондициялауда – 1,2% өсу
болды. Төмендеу өңдеу өнеркәсібінде 0,6%ға болды.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы ауыл,
орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (қызметтер) жалпы шығарылған
өнім көлемі 275186,7 млн -ғатеңгені құрады, бұл деңгей 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 3,7%-ға өсті.

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
көлік секторы (көлік және қаттау) бойынша нақты көлем индексі 107,1%-ды құрады. 2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы жүк
айналымы (коммерциялық тасымалдаумен
айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымының болжамды көлемін ескере отырып) 6578,5 млн тонна-километрді құрады
және 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,4%-ға артты. Жолаушылар
тасымалы көлемі 17 531,1 млн жкм құрады
және 7,3%-ға артты.

Қаржы

Ірі және орта кәсіпорындардың 2019
жылдың III тоқсанындағы қаржылық нәтижесі 102,3 млрд теңге пайда ретінде
анықталды. Табыстылық деңгейі 20,3%ды құрады. Есеп берудің жалпы санынан
шығынды кәсіпорындардың үлесі 40,1%-ды
құрады.
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Экономиканың нақты секторы

2.5.1. 2019 ЖЫЛЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің мәліметі
бойынша 2019 жылы Ақтөбе облысының
жалпы өңірлік өнімі 3039,8 млрд теңгені
құраған. Есептік жылда шағын және орта
кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнімдегі
үлесі бойынша өңір республика деңгейінде

20,5% көрсеткішпен 13-орында тұр. 2018
жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің 0,8 пайыздық пункте өсуінің тенденциясы байқалуда (2018 жылы – 19,7%),
2.5.1-суретті қараңыз.
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2.5.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес Ақтөбе облысының
«Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы
қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Ақтөбе облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 59,1 мың бірлікті немесе
2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 108,7%-ды құраған (2018 жылы –
54,4 мың бірлік). Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымыда жеке кәсіпкерлер
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саны басым – 70,1% (41,5 мың бірлік), кейін шағын және орта кәсіпкерліктің заңды
тұлғалары – сәйкесінше 18,3 % (10,8 мың
бірлік) және 0,2% (90 бірлік). Шаруа (фермерлік) қожалықтар үлесіне 11,4% (6,8 мың
бірлік) тиесілі, 2.5.2-суретті қараңыз.

Облыстағы жалпы жұмыспен қамтылғандарда көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 35,3%-ды құрайды, бұл 149,2
мың адамға тең көрсеткіш. Шағын және
орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 72,7
мыңды адамды жұмыспен қамтыған, бұл
Ақтөбе облысы бойынша шағын және орта

кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың
жалпы санынан 48,7%-ды құрайды. Жеке
кәсіпкерлер 66,1 мың адамды жұмыспен
қамтыды, бұл 44,3%. Шаруа (фермерлік) қожалықтардың үлесінде 10,4 мың адам немесе 7,0%, 2.5.2-суретті қараңыз.
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2.5.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Ақтөбе облысындағы жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

2.5.2-сурет. 2019 жылдың 1 қаңтарына қарай Ақтөбе облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

2019 жылы Ақтөбе облысында шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 947,1
млрд теңгеге өнім өндірді, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 8,1%-ға жоғары көрсеткіш (2018 жылы – 876,5 млрд теңге).

Шығарылған өнімнің негізгі үлесі шағын
кәсіпорындарға тиесілі – 61,6% (583,0 млрд
теңге), екінші орында 21,6% (205,0 млрд
теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар,
2.5.3-суретті қараңыз.
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2.5.3-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақтөбе облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2019 жылы негізгі капиталға инвестициялар көлемі 598,3 млрд теңгені құрады.
Инвестициялардың басымдыққа ие көзі
шаруашылық құрушы субъектілердің жеке
қаражаты – 438,2 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 73,2%.
Бюджеттік қаражат мөлшері 63,3 млрд
теңге немесе инвестициялардың жалпы
көлемінен 10,6%-ға тең.

Негізгі капиталға инвестицияларыдң басым бөлігі тау-кен қазу өнеркәсібі – 45,3%
(271,1 млрд теңге), жылжымайтын мүлікпен
операциялар – 16,3% (97,5 млрд теңге),
көлік және қаттау – 10,9% (65,5 млрд теңге)
салаларына тиесілі, 2.5.4-суретті қараңыз.

2.5.4-сурет. Ақтөбе облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы
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АҚШ долларын құраған, бұл 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанындағы
көрсеткіштен
12,3%-ға жоғары (2018 жылы – 2 387,3 млн
АҚШ доллары). 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты 516,7 млн
АҚШ долларын құрады, бұл 2018 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,9%-ға
көбірек (2018 жылы – 537,4 млн АҚШ доллары), 2.5.1-кестені қараңыз.

2.5.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақтөбе облысының барлық елдермен
сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар,
Минералды өнімдер, соның іішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль бұйымдары
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары,
Құрылыс материалдары
Металдар және металдан жасалған
бұйымда
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
Импорт, мың
экспорттағы
АҚШ доллары
үлес

Жалпы
импорттағы
үлес

58 747,5

2,2

89 513,1

17,3

790 043,3

29,5

18 129,2

3,5

102 335,2

3,8

46 300,2

9,0

15,3

0,0

56,3

0,0

992,8

0,0

870,8

0,2

3,5

0,0

2 661,1

0,5

0,0

0,0

1 897,8

0,4

73,0

0,0

11 127,1

2,2

1 723 979,9

64,3

116 206,6

22,5

3 580,0

0,1

226 874,6

43,9

16,5

0,0

3 060,3

0,6

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай өңірдегі банктер несиелері 382,8 млрд теңгені құрады, соның ішінде 14,6%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 18,1%-ды құраған,
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кірістер комитетінің деректері бойынша
2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Ақтөбе облысының сыртқы сауда айналымы 3 196,5 млн АҚШ долларын құрап,
2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 9,3%-ға артқан (2018 жылы
– 2924,8 млн АҚШ доллары). 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Ақтөбе облысында тауарлар экспорты 2 679,8 млн

демек көрсеткіш 3,5 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылар құрылымында 72,3%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 27,7%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.5.5-сурет.
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2.5.5-сурет. Ақтөбе облысының шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаментінің деректері бойынша 2019 жылы мемлекеттік бюджетке салықтың түсімдер 377,8 млрд теңгені құрады,
бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,2 пайыздық тармаққа жоғары
көрсеткіш (2018 жыл ішінде – 339,8 млрд
теңге). 2019 жыл ішінде салықтық түсімдер
құрылымында республикалық бюджетке

түсімдер 73,9% немесе 279,3 млрд теңгені,
жергілікті бюджетке – 26,1 % немесе 98,5
млрд теңгені құрады. Негізгі үлес тауарларға ішкі салықтарға (40,7% немесе 153,8
млрд теңге) тиесілі. Ары қарай табысқа табыс салығы (127,9 млрд теңге немесе 40,1%)
және әлеуметтік салық (6,6 млрд теңге немесе 9,5%), 2.5.6-суретті қараңыз.

2.5.6-сурет. Ақтөбе облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.6

2019 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2019 жылдың ІІІ тоқсанында халықтың
жан басына шаққандағы атаулы кірісі 82
041 теңгені құрады, бұл 2018 жылдың ІІІ
тоқсанымен салыстырғанда 14,8%-ға жоғары, нақты ақшалай табыс белгіленген кезеңде 9,2%-ға артқан.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың ІІІ тоқсанындағы жұмыспен қамту туралы сауалнаманың нәтижелері бойынша жұмыссыздар саны 48,5
мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі
экономикалық белсенді халықтың 4,6%-ын
құрады. 2019 жылғы желтоқсанның аяғында жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны 7,1
мың адамды немесе экономикалық белсенді халықтың 0,7%-ын құрады.
2019 жылдың ІІІ тоқсанын бағалауы бойынша орташа айлық атаулы еңбекақы 137
054 теңге болды. 2018 жылдың сәйкес тоқсанына қарай өсу 20,6% болды. Өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарай нақты еңбекақы
14,7 пайызға өскен.

Баға

2019 жылғы желтоқсанда тұтынушылық
бағалардың индексі 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 105,3%-ға тең
болды. Азық-түлік тауарларының бағасы
– 9,6%-ға, азық-түліктік емес тауарлардың
бағасы 4,9%-ға өсті, ал халыққа ақылы қызмет көрсету 0,5%-ға өсті. 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 3,6%-ға өсті.

Ұлттық экономика

2019 жылдың қаңтар-тоқсанында негізгі капиталған инвестцииялар 641,2 млрд
теңге болыд (қайта бағалаумен), бұл 2018
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жылмен салыстырағнда 7,0 пайызға жоғары
көрсеткіш.

Сауда

2019
жылдың
қаңтар-тоқсанында
«Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 108,8%-ды құрады. 2019 жылдың
қаңтар-тоқсанында бөлшек сауда көлемі
555,4 млрд теңгені құрады немесе 2018
жылдың қаңтар-тоқсанына қарай 103,5%ды құрады (салыстырмалы бағаларда).
2019 жылдың қаңтар-тоқсанында көтерме сауда көлемі 536,5 млрд теңгені
немесе 2018 жылдың қаңтар-тоқсанына
қарай 114,8%-ды құрады (салыстырмалы
бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіп өндірісінің көлемі 949,0 млрд
теңгені құрады, бұл 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 106,4% құрады.
Тау-кен қазі өнеркәсібінде нақты көлем индексі 2018 жылғы деңгеймен салыстырғанда 109,2% құрады, өңдеу өнеркәсібінде
нақты көлем индексі 106,9%-ды, электрмен
жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялау саласында 103,7%-ды құрады.
Ауылшаруашылық өнімдерінің (қызметтер) жалпы өнім көлемі 2019 жылғы
қаңтар-желтоқсанда 852,0 млрд теңге болды, бұл 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанмен
салыстырғанда 103,4%-ды құрады, соның
ішінде мал шаруашылығы 375,0 млрд теңге
сәйкесінше 103,4% өсімдік шаруашылығы
474,8 млрд теңге – 103,4%, ауыл шаруашылығы саласындағы қызметтер 2,2 млрд
теңге болды.

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
жүк айналымының көлемі 8,2 млрд ткм
болды (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымы көлемін бағалауды ескере отырып)
және
Объем грузооборота в январе-декабре 2019 года составил 8,2 млрд. км 2018

жылдың
қаңтар-желтоқсанына
қарай
103,6%-дф құрады. Жолаушылар айналымының көлемі 16,1 млрд жкм болып, 7,5%ға өсті.
Облыста 2020 жылдың 1 қаңтарындағы
жағдайға қарай 22 850 бірлік заңды тұлға
тіркелген, соның ішінде жұмыскер саны 100
адамнан кем 22 232 бірлік. Жұмыс істеп
жатқан заңды тұлғалар саны 15 590 бірлікті
құрады, соның ішінде шағын кәсіпорындар
– 14 978 бірлік.

2.6.1. 2019 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің деректері
бойынша Алматы облысының жалпы өңірлік өнімі 3,2 трлн теңгені құраған, аталған
көлем өңірге республиканың жалпы ішкі
өнімінде 4,7% үлесті қамтамасыз етті. 2019
жылдың қорытындысы бойынша Алматы
облысы «Жалпы өңірлік өнімде шағын
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2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
«Көлік» (көлік және қаттау) саласы бойынша нақты көлем индексі 101,0%-ды құрады.

және орта кәсіпкерліктің үлесі» көрсеткіші
бойынша 4-орынды (32,5%) алды. Сонымен
қатар 2018 жылмен салыстырғанда шағын
және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік
өнімдегі үлесінің 5,2 пайыздық тармаққа
артуы бойынша өсу тенденциясы байқалған,
2.6.1-суретті қараңыз.
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2.6.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес Алматы облысының «Қазақстан
өңірлерінің ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі»
көрсеткіші бойынша позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Алматы облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 122,4 мың бірлікті немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
105,9%-ды құрады (2018 жылы – 115,6
мың бірлік). Шағын және орта кәсіпкерлік
құрылымында жеке кәсіпкерлер басым
үлесті еншілеген 53,1% (64,9 мың бірлік),
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кейін 37,2% (45,5 мың бірлік) үлеспен шаруа
(фермерлік) қожалықтар. Шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғаларының саны 11,7 мың
бірлік, бұл жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің 9,6%-ын
құрайды. Орта кәсіпкердіктің заңды тұлғалары 163 бірлік немесе 0,1%, 2.6.2-суретті
қараңыз.

Облыста жұмыспен қамтылғандардың
жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 258,8 мың адамды құрайды.
Жеке кәсіпкерлер 101,6 мың адамды немесе 39,3%-ды жұмыспен қамтыған. Шағын
және орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары
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2.6.2. 2020 жылдың 1 қаңтарына Алматы облысындағы жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

92,5 мың адамды немесе Алматы облысы
бойынша ШОК-та жұмыспен қамтылған
адамдардың жалпы санынан 35,7%-ды
еңбекпен қамтыған (шағын кәсіпкерлік
– 26,4% және орта кәсіпкерлік – 9,4%),
2.6.3-суретті қараңыз.

2.6.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Алматы облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті

2019 жылы Алматы облысының шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 1 535,6
млрд теңге сомасына өнім өндірді, бұл 2018
жылмен салыстырғанда 22,3%-ға жоғары
көрсеткіш (2018 жылы – 1 255,8 млрд теңге).

Шығарылған өнімнің негізгі үлесін шағын
кәсіпорындар шығарған – 47,4% (728,1
млрд теңге), екінші орында 20,8% (320,1
млрд теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар. Шаруа (фермерлік) қожалықтар 376,3
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млрд теңгеге немесе Алматы облысындағы
шығарылған өнімнің жалпы көлемінен
24,5%-ды шығарды, 2.6.4-суретті қараңыз.
2.6.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

2019 жылы негізгі капиталға инвестициялар көлемі 641,2 млрд теңгені құрады.
Инвестициялардың айтарлықтай басым
көзі шаруа құрушы субъектілердің жеке
қаражаты – 414,3 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінен 64,6%.
Бюджеттік қаражат көлемі 123,4 млрд немесе инвестициялардың жалпы көлемінен
19,3%.

Негізгі капиталға инвестициялардың басым үлесі жылжымайтын мүлікпен операцияларға 20,7% (132,6 млрд теңге), өңдеу
өнеркәсібі – 17,4 % (111,7 млрд теңге) көлік
және қаттау – 13,7% (87,9 млрд теңге) салаларына тиесілі, 2.6.5-суретті қараңыз.

2.6.5-сурет. Алматы облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы,%
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233,1 млн АҚШ долларын құрады, бұл 2018
жылдың көрсеткішінен 30,1%-ға жоғары
(2018 жылы – 179,2 млн АҚШ доллары).
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты 2 387,5 млн АҚШ долларын құрады, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен
100,5%-ға көбірек (2018 жылы – 1 190,6
млн АҚШ доллары), 2.6.1-кестені қараңыз.

2.6.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы облысының барлық елдермен
сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі
(каучук пен пластмассаны қоса
алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар,
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары,
Текстиль және текстиль бұйымдары
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары,
Құрылыс материалдары
Металдар және металдан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
экспорттағы
үлес

Импорт, мың
АҚШ доллары

Жалпы
импорттағы
үлес

154 072,2

66,1

205 164,1

8,6

13 337,5

5,7

5 353,1

0,2

12 758,4

5,5

263 397,3

11,0

243,0

0,1

22 297,8

0,9

6 565,1

2,8

62 935,1

2,6

4 754,7

2,0

316 571,0

13,3

7,6

0,0

159 921,2

6,7

2 192,9

0,9

32 782,3

1,4

12 157,0

5,2

179 864,2

7,5

26 754,1

11,5

516 030,4

21,6

266,9

0,1

623 160,8

26,1

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай өңірдегі банктер несиелері 273,7 млрд теңгені құрады, соның ішінде 7,5%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 11,3%-ды құраған,
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы облысының сыртқы сауда айналымы 2620,6
млн АҚШ долларын құрап, 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанына
қарай
91,3%-ға
артқан (2018 жылы – 1 369,8 млн АҚШ доллары). 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Алматы облысының тауарлар экспорты

демек көрсеткіш 3,8 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылары құрылымында 39,0%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 61,0%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.6.6-сурет.
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2.6.6-сурет. Алматы облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

Алматы облысы бойынша Мемлекеттік
кірістер департаментінің деректері бойынша 2019 жылы мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер 498,1 млрд теңгені құраған,
бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 33,6 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жыл ішінде
– 372,8 млрд теңге). 2019 жылға салықтық
түсімдер құрылымында респбликалық

бюджетке төлемдер 56,3% немесе 280,2
млрд теңгені, жергілікті бюджетке 43,7 %
немесе 217,9 млрд теңгені құрады. Негізгі
үлес (73,4% немесе 365,7 млрд теңге) тауарларға ішкі салықтарға тиесілі. Ары қарай табысқа табыс салығы (38,0 млрд теңге немесе 13,6%) және меншікке салық (29,3 млрд
теңге немесе 5,9%), 2.6.7-суретті қараңыз.

2.6.7-сурет. Алматы облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.7.

2019 ЖЫЛЫ АТЫРАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ
СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ

ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің деректері
бойынша 2019 жылы Атырау облысының
жалпы өңірлік өнімі 9 143,9 млрд теңгеге
тең болған. Есептік жылда жалпы өңірлік
өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің

үлесі бойынша өңір 22,2% көрсеткіщпен республикада 11-орын алып отыр. 2018 жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің
6,4 пайыздық тармаққа өсу тенденциясы
байқалуда (2018 жылы – 15,8%), 2.7.1-суретті қараңыз.

2.7.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Атырау облысының позициясы, %

басым – 78,6% (39,2 мың бірлік). Кейін
шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары –
15,6% (7,8 мың бірлік). Орта кәсіпкерліктің
заңды тұлғаларының үлесі – небәрі 0,2%
(121 бірлік). Ал шаруа (фермерлік) қожалықтардың үлесіне 5,6% (2,8 мың бірлік)
тиесілі, 2.7.2-суретті қараңыз.

2.7.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Атырау облысындағы жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

Облыста жұмыспен қамтылғандардың
жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпкерлік үлесі 43,6%-ды құрайды, бұл 137,8
мың адамға тең көрсеткіш. Шағын және
орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 71,1
мың адамды жұмыспен қамтып отыр, бұл
Атырау облысы бойынша шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Атырау облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 49,9 мың бірлікті немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
106,7%-ды құрады (2018 жылы – 46,8
мың бірлік). Шағын және орта кәсіпкерлік
құрылымында жеке кәсіпкерлердің саны

жалпы санынан 53,2%-ды құрайды. Жеке
кәсіпкерлер 71,4 мың адамды жұмыспен
қамтыған, аталған көрсеткіш шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 51,8%-ды құрайды.
Шаруа (фермерлік) қожалықтар 4,2 мың
адамды – 3,0%-ды жұмыспен қамтыған,
2.7.3-суретті қараңыз.
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2.7.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Атырау облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

2019 жылы Атырау облысының шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 3 170,0
млрд теңгеге өнім шығарған, бұл 2018
жылмен салыстырғанда 28,9%-ға көбірек
(2018 жылы – 2 459,9 млрд теңге). Облыста
шығарылған өнімнің негізгі үлесі шағын

кәсіпорындарға тиесілі 88,7% (2 811,7 млрд
теңге), жеке кәсіпкерлер – 2,9% (92,1 млрд
теңге). Шаруа (фермерлік) қожалықтар өндірген өнім көлемі небәрі 0,7%-ға (22,2
млрд теңге) тең, 2.7.4-суретті қараңыз.

2.7.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Атырау облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

2019 жылы негізгі капиталға инвестициялар көлемі 4 334,2 теңгеге тең болды.
Инвестициялардың айтарлықтай басым
көзі шаруа құрушы субъектілердің жеке
қаражаты – 3 996,2 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлеміне 92,2%.
Бюджеттік қаражаттың мөлшері 115,0 млрд

70

теңгеге тең. Негізгі капиталға инвестициялардың басым бөлігі тау-кен қазу өнеркәсібі – 88,0% (3 813,4 млрд теңге) өңдеу
өнеркәсібі – 4,5% (194,4 млрд теңге), көлік
және қаттау – 2,1% (90,9 млрд теңге) салаларына тиесілі, 2.7.5-суретті қараңыз.
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2.7.5-сурет. Атырау облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы

2.7.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Атырау облысының барлық елдермен
сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі
(каучук пен пластмассаны қоса
алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары,
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары,
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес

Жалпы
импорттағы
үлес

2 752,5

0,0

7 737,6

0,1

21 032 969,1

99,2

6 969,9

0,1

90 838,5

0,4

176 730,6

3,0

6,3

0,0

1 544,5

0,0

1 655,2

0,0

7 839,4

0,1

267,4

0,0

26 797,3

0,5

0,1

0,0

4 934,0

0,1

39,4

0,0

14 071,3

0,2

22 105,3

0,1

970 350,7

16,5

48 546,1

0,2

4 607 307,4

78,3

434,5

0,0

56 952,4

1,0
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Өңірде 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай банктердің несиелері 449,8 млрд теңгені құрады, соның ішінде 9,5%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 11,4%-ды құраған,

демек көрсеткіш 1,9 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылар құрылымында 55,1%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 44,9%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.7.6-сурет.

2.7.6-сурет. Атырау облысы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

Атырау облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаментінің деректері сәйкес 2019 жылы мемлекеттік бюджетке
салықтық түсімдер көлемі 1 751,9 млрд
теңгені құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 27,5 пайыздық
тармаққа жоғары көрсеткіш (2018 жылы
– 1 374,4 млрд теңге). 2019 жыл ішінде салықтық аударымдар құрылымында
түсімдер респбуликалық бюджетке 81,7%

немесе 1 432,2 млрд теңге, жергілікті бюджетке – 18,3 % немесе 320,7 млрд теңгені
құраған. Негізгі үлес (48,3% немесе 847,0
млрд теңге) басқа да салықтарға тиесілі.
Ары қарай тауар, жұмыс, қызметке ішкі салықтар (464,8 млрд теңге немесе 26,5%)
және табыс салығы (282,6 млрд теңге немесе 16,1%), 2.6.4-суретті қараңыз.

2.7.7-сурет. Атырау облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.8

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2018 жыл ІІІ тоқсанда халықтың жан басына шаққандағы ақшалай табысы 85530
теңгені құрады. 2017 жыл ІІІ тоқсан деректерімен салыстырғанда өсу қарқыны
116,8% номиналды, 110,5% нақты ақшалай
табысты құрады.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2018 жылғы III тоқсанда халықты жұмыспен қамтуды бір реттік зерттеу бойынша жұмыссыздар саны 34,5 мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі жұмыс
күшінің 4,8%-ын құрады. 2019 жылғы 1
ақпандағы жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны 5,4 мың адамды немесе жұмыс
күшінің 0,7%-ын құрады.
2018 жылдың IV тоқсанында қызметкерлерге есептелген орташа айлық атаулы
еңбекақы 159 207 теңгені құрады. 2017
жылғы тиісті тоқсанмен салыстырғанда өсім
122,1%-ды құрады. Осы кезеңдегі нақты
еңбекақы индексі 106,6% болды.

Баға

2019 жылдың қаңтарында 2018 жылдың қаңтарына қарай тұтынушылық бағалар индексі 100,5% болды. Соның ішінде
азық-түліктік тауарлар – 101,0%, азық-түліктік емес тауарлар – 100,3%, ақылы қызметтер – 100,0%.
Өнеркәсіп өнімдерін өндіруші кәсіпорындардың бағалары 2019 жылдың қаңтарында 2018 жылдың қаңтарына қарай 99,0
пайызды құрады.

Ұлттық экономика

2018 жылдың 9 айындағы жалпы өңірлік өнімнің көлемі қолданыстағы бағамен
2 317,8 млрд теңге болған. Республиканың
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ЖІӨ-де облыстың ЖӨӨ үлесі 5,8%-ды
құрады. ЖӨӨ құрылымында тауарлар өндірісінің үлесі 47%-ды, қызмет көрсету –
46,1%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтарда негізгі капиталға
салынған инвестициялар көлемі 19 779,0
млн теңгені құрады, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 46,2%-ға көп.

Сауда

2019 жылдың қаңтарында «Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 101,8
пайызды құрады.
2019 жылдың қаңтарында бөлшек сауда
көлемі 61,5 млрд теңгені немесе 2018 жылдың деңгейіне қарай 106,5%-ды құрады
(салыстырмалы бағаларда).
2019 жылдың қаңтарында көтерме сауда көлемі 29,1 млрд теңге болды немесе
2018 жылдың деңгейіне қарай 94,5% болды (салыстырмалы бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылдың қаңтарында өнеркәсіптік
өндірістің көлемі 147,2 млрд теңгені құрады. Өндірістік нақты көлемі тау-кен қазу
өнеркәсібінде 27,5%-ды, өңдеу өнеркәсібінде нақты көлем индексі 16,1%-ға өсті; электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялау саласында нақты көлем индексі
7,7%-ға өсті; сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуы мен таралуын
бақылау саласында 12,7%-ға төмендеу
байқалды.
2019 жылдың қаңтар айында ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі 13,2
млрд теңге болды. 2018 жыл қаңтармен салыстырғанда нақты көлем индексі 103,4%ды құрап отыр.
2019 жылдың қаңтар айында «Көлік» саласы бойынша нақты көлем индексі 112,6
пайыз болды.

2019 жылдың 1 ақпанына қарай тіркелген заңды тұлғалардың саны 20695 бірлік
болды, соның ішінде 20099 бірлік жұмыскер саны 100 адамнан төмен. Жұмыс істеп
жатқан заңды тұлғалар саны 14 674 бірлікті
құрады, солардың ішінде шағын кәсіпорындар саны 14 078 бірлік. Облыстағы шағын
бизнес субъектілерінің саны 16 150 бірлікті
құраған.

2.8.1. 2019 ЖЫЛЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің деректері
бойынша Шығыс Қазақстан облысының
жалпы өңірлік өнімі 4,1 трлн теңге деңгейінде бағаланған, аталған көлем өңірге еліміздің жалпы ішкі өніміне 5,9% үлес
қосуға мүмкіндік берді. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Шығыс Қазақстан

облысы жалпы өңірлік өнімдегі шағын және
орта кәсіпкерлік үлесі көрсеткіші бойынша
республикада 14-орын еншіледі (19,0%).
Аталған көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 2,5 пайыздық тармаққа өскен (2018
жылы – 16,5%), 2.8.1-суретті қараңыз.
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2019 жылдың қаңтар айында жүк айналымының көлемі 1,8 млрд тонна/км болды
(коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымы
көлемін бағалауды ескере отырып) бұл
2018 жыл қаңтардағы деңгейден 0,3 пайызға көп. Жолаушылар айналымының көлемі
1,9 млрд жкм болды, бұл 2018 жыл қаңтардағы деңгейден 2,8% болды.

2.8.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨ-дегі
шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Шығыс Қазақстан облысының позициясы, %
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Шығыс Қазақстан облысында жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 88,9 мың бірлікті
немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай 101,4%-ды құрады (2018 жылы – 87,7
мың бірлік). Шағын және орта кәсіпкерлік
құрылымында жеке кәсіпкерлердің саны

басым – 68,4% (60,9 мың бірлік), кейін шаруа (фермерлік) қожалықтар – 18,3% немесе 16,2 мың бірлік, үшінші орында шағын
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 13,1%
(11,7 мың бірлік). Орта кәсіпкерліктің заңды
тұлғаларына 0,2% немесе 154 бірлік келеді,
2.8.2-суретті қараңыз.

2.8.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Шығыс Қазақстан облысындағы жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

Шығыс Қазақстан облысында жалпы жұмыспен қамтылғандар көлемінде шағын
және орта кәсіпкерліктің үлесі 34,1%-ды
құрайды, бұл 232,5 мың адамға тең көрсеткіш. Жеке кәсіпкерлер 108,8 мың адамды немесе 46,8%-ды жұмыспен қамтыған.
Шағын және орта кәсіпкерліктің заңды

тұлғалары 97,5 мың адамды жұмыспен
қамтыған, бұл 41,9%-ды құрайды (шағын
кәсіпкерлік – 31,2% және орта кәсіпкерлік –
10,7%). Шаруа (фермерлік) қожалықтармен
– 11,3% немесе 26,3 мың адам жұмыспен
қамтылған, 2.8.3-суретті қараңыз.

2.8.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Шығыс Қазақстан облысында шағын
және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар
бойынша бөлу, %
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өнімнің басым үлесін шағын кәсіпорындар
шығарған – 53,4% (666,8 млрд теңге), екінші орында 20,9% (260,4 млрд теңге) көрсеткішпен орта кәсіпорындар, 2.8.4-суретті
қараңыз.

2.8.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Шығыс Қазақстан облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

2019 жылы негізгі капиталға инвестициялар көлемі 619,4 млрд теңгені құрады.
Инвестициялардың айтарлықтай басым
көзі шаруа құрушы субъектілердің жеке қаражатынан құралған – 446,4 млрд теңге немесе инвестициялардың жалпы көлемінен
72,1%. Бюджеттік қаражат мөлшері 117,1
млрд теңгеге немесе инвестициялардың
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2019 жылы Шығыс Қазақстан облысында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 1 248,6 млрд теңгеге өнім өндірген,
аталған көрсеткіш 2018 жылмен салыстырғанда 25,4%-ға жоғары көрсеткіш (2018
жылы – 995,6 млрд теңге). Өндірілген

жалпы көлемінен 18,9%-ға тең. Негізгі капиталға инвестициялардың айтарлықтай
бөлігі тау-кен қазу өнеркәсібіне – 40,7%
(252,3 млрд теңге), көлік және қаттауға –
11,4 % (70,7 млрд теңге), өңдеу өнеркәсібіне
– 10,6% (65,4 млрд теңге) тиесілі, 2.8.5-суретті қараңыз.

2.8.5-сурет. Шығыс Қазақстан облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы, %
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019
жылы Шығыс Қазақстан облысының сыртқы
сауда айналымы 2 422,0 млн АҚШ долларын құрап, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 7,1%-ға төмендеген (2018 жылы
– 2 606,7 млн АҚШ доллары). 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Шығыс Қазақстан
облысының тауарлар экспорты 1 654,8 млн
АҚШ долларын құраған, бұл 2018 жылдың

2.8.1. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Шығыс Қазақстан облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар және аппараттар
Басқа да тауарлар

Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
Жалпы
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
үлес
үлес

261 506,8

15,8

69 164,2

9,0

370 600,4

22,4

167 411,4

21,8

6 822,5

0,4

132 876,2

17,3

0,0

0,0

1 361,4

0,2

7 892,3

0,5

7 253,2

0,9

3,7

0,0

5 628,4

0,7

0,0

0,0

12 336,8

1,6

2 425,1

0,1

5 575,7

0,7

884 822,8

53,5

80 859,0

10,5

2 146,5

0,1

269 588,9

35,1

118 616,9

7,2

15 153,8

2,0

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай облыстағы банктер несиелері 555,3 млрд теңгені құрады, соның ішінде 12,6%-ы шағын
кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған.
Салыстыру үшін 2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 16,0%-ды құраған,
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қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда
6,6%-ға жоғары көрсеткіш (2018 жылы –
1 552,0 млн АҚШ доллары). 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты
767,2 млн АҚШ долларына тең болған, бұл
2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 27,3%-ға аз көрсеткіш (2018 жылы
– 1 054,8 млн АҚШ доллары) 2.8.1-кестені
қараңыз.

демек көрсеткіш 3,4 пайыздық тармаққа
қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз
алушылар құрылымында 58,0%-ы банктік
емес заңды тұлғалар ретінде және 42,0%ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған,
2.8.6-сурет.

Шығыс Қазақстан облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне сәйкес 2019 жыл ішінде мемлекеттік бюджетке аударымдар 351,3 млрд
теңгені құраған, аталған көрсеткіш 2018
жылдағы деңгейден 23,4 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жылы – 284,6 млрд теңге). 2019 жылға салықтық түсімдер құрылымында республикалық бюджетке төлемдер
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2.8.6-сурет. Шығыс Қазақстан облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

68,1% немесе 239,2 млрд теңгені, жергілікті
бюджетке 31,9% немесе 112,1 млрд теңгені
құраған. Негізгі үлес (42,5% немесе 149,4
млрд теңге) тауар, жұмыс, қызметке ішкі салықтарға тиесілі. Кейін табыс салығы (142,6
млрд теңге немесе 40,6%) және әлеуметтік салық (36,4 млрд теңге немесе 10,4%),
2.8.7-суретті қараңыз.

2.8.7-сурет. Шығыс Қазақстан облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.9.

2019 ЖЫЛЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2019 жылдың ІІІ тоқсанындағы бағалау
бойынша халықтың жан басына шаққандағы ақшалай атаулы табысы 73251 теңгені
құрайды. 2018 жыл ІІІ тоқсанмен салыстырғанда өсім 18,2 пайызды құраған, нақты
кіріс бойынша – 12%.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың ІІІ тоқсанында жұмыссыздар саны 25 813 адам болды. Жұмыссыздық
деңгейі 4,8%-ға жетті. Жұмыссыз ретінде жұмыспен қамту органдарында есепте
тұрған азматтар саны 2019 жылдың желтоқсанында 8 235 адамды немесе жұмыс
күші санына қарай 1,6%-ды құраған.
2019 жылғы ІІІ тоқсанда қызметкерлерге есептелген орташа айлық атаулы еңбекақы 127 819 теңгені құрады. 2018 жылдың
ІІІ тоқсанына дейін өсу 15,2%-ды құрады.
Нақты еңбекақы индексі 109,2%-ды құрады.

Баға

2019 жылғы желтоқсанда тұтынушылық
бағалардың индексі қарашамен салыстырғанда 100,7%-ды құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 0,9%-ға, азық-түлікке
жатпайтын тауарлар 0,8%-ға, ақылы қызметтер 0,3%-ға өсті. 2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп өнімдерін өндірушілердің
бағасы 0,3%-ға төмендеді.

Ұлттық экономика

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
облыста негізгі капиталға инвестициялар
көлемі 293789,8 млн теңге болды, немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
109,3% болды.
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Сауда

«Сауда» (көтерме және бөлшек сауда;
автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу)
саласы бойынша нақты көлем индексі 2019
жылғы қаңтар-желтоқсанда 2018 жылдың
сәйкес кезеңіне қарай 108,1%-ды құрады.
Есепті кезеңдегі бөлшек сауда айналымының көлемі (тұрақты бағаларда)
309153,2 млн теңгені құрады және 2018
жылғы қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда. 4,6%-ға өсті.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы көтерме сауда айналымының көлемі (тұрақты
бағаларда) 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 12,5%-ға өсіп, 247494,8 млн
теңгені құрады.

Экономиканың нақты секторы

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
есептік кезеңде өнеркәсіптік өндіріс көлемі
қолданыстағы бағаларда 464807,7 млн теңге болды, бұл 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғада 4,6%-ға жоғары.
Өндіріс көлемінің өсуі тау-кен қазу
өнеркәсібі мен карьерлерді өңдеу саласында (2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 108,4%), өңдеу өнеркәсібінде
(104,7%), электрмен жабдықтау, газ, бу беру,
ауаны кондициялау (101,5%), сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуы мен таралуын бақылау (105%) саласында байқалды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтер) көлемі 321050,3 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,9%-ға көп.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
«Көлік» (көлік және қаттау) саласы бойынша

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайға
қарай тіркелген заңды тұлғалардың саны 12
597 бірлік болып, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,6 пайызға артты,
соның ішінде жұмыскер саны 100 адамнан
кем 12 222 кәсіпорын. Жұмыс істеп жатқан

заңды тұлғалар саны 9 088 бірлік болды,
олардың қатарында шағын кәсіпорындар
саны (100 адамнан кем) 8 713 бірлік.

Қаржы жүйесі

2019 жылдың 1 желтоқсанына қарай
мемлекеттік бюджетке кіріс 289 391 млн
теңге болды, шығыс 282322 млн теңге. 2018
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда
кіріс 27,4%-ға, шығыс 29,1%-ға өсті.
2019 жылдың 1 желтоқсанына қарай
депозиттер көлемі 1612 89,6 млн теңгені
құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 17,3 пайызға жоғары көрсектіш. Халықтың депозиттері 139 408,2
млн теңгені құрап, 12,3%-ға артқан, соның
ішінде ұлттық валютада 102564,8 млн теңге, шетелдік валютада 36 843,4 млн теңге.
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нақты көлем индексі 2018 жылдың сәйкес
кезеңіне қарай 104,5%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
жүк тасымалының көлемі (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке
кәсіпкерлердің жүк айналымы көлемін
бағалауды ескере отырып) 2 986,6 млн тонна-километрді құрады және 2018 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,8%-ға
өсті. Жолаушылар айналымының көлемі
8244 миллион жкм құрап, 4,3%-ға артты.

2.9.1. 2019 ЖЫЛЫ ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің мәліметі
бойынша 2019 жылы Жамбыл облысының
жалпы өңірлік өнімі 1,69 трлн теңгені құрап,
өңірдің Қазақстан жалпы ішкі өнімінде 2,5
% деңгейінде үлесін қамтамасыз етті (2018
жылы – 2,4%). 2019 жылдың қорытындысы
бойынша Жамбыл облысы жалпы өңірлік
өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің

үлесі көрсеткіші бойынша республикада
12-орынды еншілеп (20,9%), 2018 жылмен
салыстырғанда Қазақстан өңірлері арасында өз рейтингін 1 позицияға төмендеткен.
Осы ретте аталған көрсеткіштің 1,4 пайыздық тармаққа өсу тенденциясы байқалған,
2.9.1-суретті қараңыз.
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2.9.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨ-дегі
шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша Жамбыл
облысының позициясы, %

2020 жылдың 1 қаңтарында Жамбыл облысында жұмыс істеп жатқан шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 70,0
мың бірлікті немесе 2018 жылдың сәйкес
кезеңіне қарай 110,5%-ды құраған. Шағын

және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке
кәсіпкерлер 64,7%, шаруа қожалықтар –
25,9%, шағын кәсіпкерліктің заңды тқлғалары – 9,3% және орта кәсіпкерліктің заңдыы
тұлғалары – небәрі 0,1%-ды құрайды.

2.9.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Жамбыл облысындағы жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.
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көрсеткіштің басым бөлігі тиесілі – шағын
және орта кәсіпкерлік 51,2% (64,9 мың
адам), 2.9.3-суретті қараңыз.

2.9.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Жамбыл облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

Жамбыл облысының шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері 2019 жылы 511,8
млрд теңгеге өнім шығарған, бұл 2018 жылмен салыстарғанда 11,7%-ға жоғары көрсеткіш. Шығарылған өнімнің негізгі үлесін
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Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері өңірде жұмыс істеп жатқан халықтың
25,0%-ын қамтыған, бұл 126,7 мың адамды құрайды. Жеке кәсіпкерлеріне осы

шағын кәсіпорындар өндірген (42,5%), екінші орында 30,9% көрсеткішпен шаруа қожалықтар тұр, 2.9.4-суретті қараңыз.

2.9.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Жамбыл облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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2019 жылы облыста негізгі капиталға
инвестициялар көлемі 293,8 млрд теңгеге
тең болды. Тұтастай алғанда, шаруа құрушы
субъектілердің жеке қаражаты инвестициялардың айтарлықтай басым көзі болып
отыр – инвестициялардың жалпы көлемінен 50,1% және мемлекеттік бюджет қаражаты – 24,7%, олардың көлемі сәйкесінше

147,3 млрд теңге және 72,5 млрд теңгені
құрады.
Негізгі капиталға айтарлықтай үлес
электр энергиясымен жабдықтау, газ,
бу беру және ауа кондициялау (25,0%),
көлік және қаттау (14,3%), жылжымайтын
мүлікпен операцияларға (13,8%) тиесілі,
2.9.5-суретті қараңыз.

2.9.6-сурет. Жамбыл облысы кәсіпорындарының негізгі капиталына
инвестициялар құрылымы

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2019
жылдың қаңтар-желтоқсан айларында
Жамбыл облысының сыртық сауда айналымы 380,4 млн АҚШ долларын құраған, 2018
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда

көрсеткіш 52,9%-ға қысқарған, соның ішінде тауар экспорты 219,4 млн АҚШ доллары (-64,7%), импорт – 161,0 АҚШ доллары
(- 13,5%).

2.9.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Жамбыл облысының барлық елдермен
сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
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Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
экспорттағы
үлес

Импорт, мың
АҚШ доллары

Жалпы
импорттағы
үлес

19 099,7

8,7

60 910,9

37,8

14 308,3

6,5

197,2

0,1

177 096,5

80,7

15 632,5

9,7

972,9

0,4

13,6

0,0

3 483,5

1,6

257,4

0,2

221,8

0,1

5 380,4

3,3

1,4

0,0

2 732,5

1,7

4,6

0,0

1 309,5

0,8

3 732,5

1,7

4 353,8

2,7

444,3

0,2

63 974,9

39,7

55,2

0,0

6 226,6

3,9

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай
Жамбыл облысындағы банктер несиелері
238,9 млрд теңгені құрады, соның ішінде
17,6%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
бағытталған. Салыстыру үшін 2019 жылдың
1 қаңтарында аталған көрсеткіш 19,9%-ды
құраған, демек көрсеткіш 2,3 пайыздық

тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің
қарыз алушылар құрылымында 47,5%+ы
банктік емес заңды тұлғалар ретінде және
52,5%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.9.7-сурет.
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Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

2.9.7-сурет. Жамбыл облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік
кірістер департаментінің мәліметі бойынша 2019 жыл ішінде мемлекеттік бюджетке түскен салықтық аударымдар 85,0
млрд теңгені құраған, бұл 2018 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда 10,2
пайыздық тармаққа жоғары көрсеткіш
(2018 жылы – 77,2 млрд теңге). 2019 жылы
ішінде салықтық түсімдер құрылымында

республикалық бюджетке төлемдер 34,0%
немесе 28,9 млрд теңгені және жергілікті
бюджетке 66,0 % немесе 56,1 млрд теңгені
құраған. Негізгі үлес тауар, жұмыс, қызметке ішкі салықтарға (30,5% немесе 25,9 млрд
теңге) тиесілі. Ары қарай табыс салығы (23,9
млрд теңге немесе 28,1%) және меншікке салық (17,7 млрд теңге немесе 20,8%),
2.9.8-суретті қараңыз.
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2.9.8-сурет. Жамбыл облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫ
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2.10

2019 ЖЫЛЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Қысқа мерзімді экономикалық
индикатор

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
қысқа мерзімді экономикалық индикатор
97,4%-ды құрады. Қысқа мерзімді экономикалық индикатордың есептеуі тиімділікті
қамтамасыз ету мақсатында жасалады және
ЖІӨ-нің 60%-дан астамын құрайтын ауылшаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, сауда,
көлік және байланыс салаларының негізгі
көрсеткіштерінің өзгеруіне негізделген.
.

Өмір сүру деңгейі

2019 жылғы желтоқсанда тұтынушылық
бағалардың индексі 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 105,3%-ды құрады. Сонымен бірге азық-түлік тауарларына
баға индексі – 109,4%-ды, азық-түлік емес
тауарларға –104,8%-ды, ақылы қызметтерге – 100,9%-ды құрады.
2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп
өндірушілерінің баға индексі 2018 жылғы
желтоқсанға салыстырмалы түрде 102,6%
болды.

2019 жылғы ІІІ тоқсанда халықтың жан
басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай кірісі 114 188 теңгені құрады. 2018
жылғы ІІІ тоқсанмен салыстырғанда атаулы
ақшалай табыс 16%-ға, нақты индекс 10%ға өсті.
2019 жылғы желтоқсанда ең төменгі
тұтыну мөлшерінен есептелген жан басына
шаққандағы күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасы 26605 теңгені құрады және
өткен жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда 9%-ға өсті. Азық-түлік себетінің
құны 14 633 теңгені құрады.

Ұлттық экономика

Еңбек нарығы және еңбекақы

Сауда

2019 жыл желтоқсан айының соңына
қарай жұмыспен қамту органдарында жұмыссыздар ретінде есепте тұрғандар саны
4715 адам болды, тіркелген жұмыссыздар
саны жұмыс күші санына қарай 1,4 пайызды құраған.
2019 жылдың қаңтар-қыркүйегінде орташа айлық атаулы еңбекақы 177 641 теңге
болды. 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай атаулы еңбекақының индексі 117,3%ды, нақты еңбекақы индексі – 111,4%-ды
құрады.
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Баға

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
бағалауды ескере отырып, негізгі капиталға
салынған инвестициялар көлемі 583 956,6
млн теңгені құрады немесе 2018 жылдың
деңгейіне 124,5% болды.
2020 жылдың 1 қаңтарына облыста тіркелген заңды тұлғалар саны 11 056 бірлікті
құрады, оның ішінде жұмыскер саны 100
адамнан аспайтын 10 761 бірлік. Жұмыс
істеп тұрған заңды тұлғалар саны 8 425
бірлікті құрады, оның ішінде шағын кәсіпорындар – 8 131 бірлік.
«Сауда» саласы бойынша (көтерме
және бөлшек сауда; автомобильдер мен
мотоциклдерді жөндеу) 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанындағы нақты көлем индексі 102%-ға тең болды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
бөлшек сауда көлемі 324,9 млрд теңгені
немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсаны
деңгейіне қарай 100,4% болды (салыстырмалы бағаларда)
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
көтерме сауда көлемі 361,8 млрд теңгені

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіптік өндірістің көлемі қолданыстағы бағаларда 2378,1 млрд теңгені
құрады.
Нақты көлем индексі 2018 жылғы деңгейіне қарай 93,9%-ды құрады, соның ішінде тау-кен қазі өнеркәсібінде және карьерлерді өңдеу саласында – 92,7%-ды, өңдеу
өнеркәсібінде – 108,9%-ды, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялауда – 86%-ды, сумен жабдықтау, кәріз жүйесі,
жинауды бақылау қалдықтардың таралуы –
102,3%-ды құраған.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы ауыл,
орман және балық шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтер) көлемі 169 624,6
млн теңгені құрады немесе 2018 жылғы
қаңтар-желтоқсан деңгейіне 106,3% болды.
Құрылыс жұмыстарының (қызметтер)
көлемі 173 147 млн теңгені немесе 2018
жылдағы деңгейге 125,3 пайызды құрады.

Тұрғын үй құрылысына 50 138,8 млн
теңге салынған (2018 жылдың деңгейіне
қарай 114%), пайдалануға 485 мың шаршы
метр баспана берілді (2018 жыл деңгейіне
112,2 пайыз).
«Көлік» саласы (көлік және қаттау) бойынша 2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
нақты көлем индексі 105%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы жүк
айналымы (коммерциялық тасымалдаумен
айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымы көлемін бағалауды ескере отырып) 3 205,4 млн тонна-километрді құрады
және 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 4%-ға артты. Жолаушылар
тасымалы көлемі 9004,1 миллион жкм-ды
құрап 3,8%-ға артты.
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немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсаны
деңгейіне қарай 102,5% болды (салыстырмалы бағаларда).

Қаржы жүйесі

2019 жыл қараша айының соңына қарай экономика саласында екінші деңгейлі банктердің несиелері 297,9 млрд теңге
болды, шетелдік валютадағы несиелердің
салыстырмалы салмағы – 9,3%. Тұрғындар
депозиттері 227,1 млрд теңгені құраған.

2.10.1. 2019 ЖЫЛЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН
ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің мәліметтері бойынша 2019 жылы Батыс Қазақстан
облысының жалпы өңірлік өнімі 2 963,8
млрд теңгені құрап еліміздің жалпы ішкі
өніміне 4,3% салым салған. Есептік жылда жалпы өңірлік өнімдегі шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн

үлесі бойынша БҚО 36,8% көрсеткішпен
республикада үшінші орын алып жатыр
(соның ішінде шағын кәсіпкерлік – 29,6%,
орта кәсіпкерлік – 7,2%). Осы көрсеткіштің
2018 жылмен салыстырғанда 3,4 пайыздық тармаққа өсу тенденциясы байқалған,
2.10.1-суретті қараңыз.
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2.10.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Батыс Қазақстан облысының позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Батыс Қазақстан облысында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 42,8 мың бірлікті немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 106,7%-ды құраған (2018
жылы – 40,1 мың бірлік). Шағын және орта

кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым – 67,9% (29,0 мың бірлік),
ары қарай шаруа қожалықтар – 17,3 % (7,4
мың бірлік), шағын кәсіпорындар үлесіне
14,7% (6,3 мың бірлік) тиесілі, 2.10.2-суретті қараңыз.

2.10.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Батыс Қазақстан облысындағы жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.
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Шағын кәсіпорындарда 26,2% немесе
31,3 мың адам жұмыспен қамтылған. Орта
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 23,5 мың
адамды жұмыспен қамтыған, бұл Батыс
Қазақстан облысындағы ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың 19,7%-ы. Шаруа қожалықтарында 11,5 мың адам немесе 9,6%
жұмыспен қамтылған, 2.10.3-сурет.

2.10.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Батыс Қазақстан облысында
шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық
формалар бойынша бөлу, %

Батыс Қазақстан облысының шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 2019
жылы 1 617,5 млрд теңге сомасында өнім
өндірген. Шығарылған өнімнің негізгі үлесі
шағын кәсіпорындарға тиесілі – 72,9% (1
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Облыстағы жалпы жұмыспен қамту
көлемінде шағын және орта кәсіпкерлік
үлесі 37,1%-ды құрайды, 119,5 мың адамға
тең көрсеткіш республикалық деңгейден
1,8 пайыздық тармақтан төмен (республика бойынша орташа үлес 38,9%-ға тең).
Жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі
жеке кәсіпкерлікте – 53,2 мың адам немесе Батыс Қазақстан облысындағы ШОК-та
жалпы жұмыспен қамтылғандардан 44,5%.

178,8 млрд теңге), кейін орта кәсіпорындар
– 18,4% (298,4 млрд теңге) үшінші орында
жеке кәсіпкерлік өкілдері – 4,9% (78,8 млрд
теңге), 2.10.4-суретті қараңыз.

2.10.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Батыс Қазақстан облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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2019 жылдың қорытындысы бойынша
шағын және орта кәсіпорындардың негізгі капиталына инвестициялар 134,1 млрд
теңгені құрады, бұл Батыс Қазақстанға тартылған жалпы инвестициялардың 23,0%-на
тең. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 584,0
млрд теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес
кезеңіне 124,5%-ды құраған.
Соның ішінде 89,4% (522,3 млрд теңге)
– кәсіпорындарың жеке қаражаты есебінен,

8,1% (47,5 млрд теңге) – бюджеттік қаражат,
2,1% (12,1 млрд теңге) банктер несиелері,
0,3% (2,0 млрд теңге) басқа да қарыз қаражат есебінен.
Негізгі капиталға инвестицияларды пайдалану бағыттары бойынша бірінші кезекте
тау-кен өндірісі және карьерлерді өңдеу саласы – 72,6%. Екінші орында – жылжымайтын мүлікпен операциялар (8,9%), үштікті
көлік және қаттау (4,8%) саласы аяқтайды,
2.10.5-суретті қараңыз.

2.10.5. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Батыс Қазақстан облысы
кәсіпорындарының негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Батыс Қазақстан
облысының сыртқы сауда айналымы 6
163,4 млн АҚШ долларын құрады. 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында Батыс
Қазақстан облысында тауарлар экспорты

5 318,2 млн АҚШ долларын құраған (жалпы айналымнан 86,3%), ал 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты
845,2 млн АҚШ долларын құрады (жалпы
айналымнан 13,7%). Сыртқы сауда айналымының сальдосы 4 473,0 млн АҚШ доллары деңгейінде оң қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 16,9%-ға
қысқарды, 2.10.1-кестені қараңыз.

2.10.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Батыс Қазақстан облысының барлық
елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
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Жалпы
Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес
үлес
62 542,7

1,2

128 800,1

15,2

5 136 348,0
5 136 240,6

96,6
96,6

47 985,1
44 714,6

5,7
5,3

6 032,4

0,1

122 959,4

14,5

226,8

0,0

959,0

0,1

37,5

0,0

15 610,5

1,8

351,2

0,0

6 944,6

0,8

12,7

0,0

1 530,4

0,2

15,5

0,0

12 425,5

1,5

75 570,0

1,4

213 936,0

25,3

32 562,5

0,6

268 871,6

31,8

4 511,5

0,1

25 166,6

3,0

Батыс Қазақстан облысында 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай банктер несиелері
302,2 млрд теңгені құрады, соның ішінде
14,2%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
бағытталған. Салыстыру үшін 2019 жылдың
1 қаңтарында аталған көрсеткіш 23,4%-ды
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Минералды өнімдер, соның ішінде:
Жанармай-энергетикалық тауарлар
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар,
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары,
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

құраған, демек көрсеткіш 9,2 пайыздық
тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің
қарыз алушылар құрылымында 61,8%-ы
банктік емес заңды тұлғалар ретінде және
38,2%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.10.6-сурет.

2.10.6-сурет. Батыс Қазақстан облысындағы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

Батыс Қазақстан облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне сәйкес 2019 жылға мемлекеттік
бюджетке түскен салықтық аударымдар

364,8 млрд теңгені құрады, бұл 2018 жылдың көрсеткішінен 24,3 пайыздық тармаққа
жоғары (2018 жылы – 293,5 млрд теңге).
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2019 жылға салықтық түсімдер құрылымында республикалық бюджетке төлемдер
76,3% немесе 278,3 млрд теңгені, жергілікті
бюджетке 23,7% немесе 86,5 млрд теңгені
құрғана. Мемлекеттік бюджеттің негізгі
үлесі табыс салығына тиесілі (62,4% немесе

227,5 млрд теңге). Одан кейін тауар, жұмыс,
қызметке ішкі салықтар (78,7 млрд теңге
немесе 21,6%) және әлеуметтік салық (42,0
млрд теңге 11,5%), 2.10.7-суретті қараңыз.

2.10.7-сурет. Батыс Қазақстан облысының қаласының негізгі бағыттары
бойынша салықтық түсімдер құрылымы, %

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ

97

Отчёт о развитии малого и среднего предпринимательства
Республики Казахстан в 2019 году в разрезе регионов

Отчёт о развитии малого и среднего предпринимательства
Республики Казахстан в 2019 году в разрезе регионов

2.11

2019 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Еңбек нарығы және еңбекақы

Қарағанды облысы Жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының деректері бойынша
жұмыссыздар ретінде тіркелген азаматтар
саны 2020 жылдың 1 қаңтарында 1 133
адамды құраған, бұл 2018 жыл 1 қаңтарындағы көрсеткіштен 14,8%-5а артық.
2019 жылдың басынан бастап жұмыспен
қамту мәселелері бойынша 23 121 адам
өтініш жасаған, еңбекпен 20 582 адам немесе барлық өтінім берушілердің 89%-ы
еңбекпен қамтылды. 2020 жылдың 1 қаңтарында тіркелген жұмыссыздар үлесі 0,3%ды құраған (2019 жылдың 1 қаңтарында
– 0,2%).
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы
еңбекақысы (мәліметтер шағын кәсіпорындарды есептемегенде, есепті кезеңде есеп
берген кәсіпорындар шеңбері бойынша),
2019 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 135 065 теңгені құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңіндегі деңгейден 14,8%-ға
жоғары.

Баға

2019 жылдың желтоқсан айында тұтынушылық бағалар индексі 2018 жылдың
желтоқсан айына қарай 105,1%-ды құрады, соның ішінде азық-түлік тауарлары –
109,6%, азық-түліктік емес тауарлар – 105%,
халыққа ақылы қызметтер – 99,8%.
Өнеркәсіптік өнім өндіруші кәсіпорындар бағалараы 2019 жылдың желтоқсан
айында 2018 жыл желтоқсанмен салыстырғанда 13 пайызға артқан.

Ұлттық экономика

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
облыста негізгі капиталға инвестцииялар
329 658,1 млн теңге болды немесе 2018
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жылға қарай 114,4%-ды құрады. Меншіктің
барлық түріндегі кәсіпорындар мен ұйымдар жалпы ауданы 534,1 мың шаршы
метр тұрғын үйді пайдалануға берді, бұл
2018 жылғы деңгейден 11,7%-ға жоғары.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 111,5% болды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
бөлшек сауда айналымының көлемі 305
564,7 млн теңгені құрап, 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда
1,5%-ға артқан.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында көтерме сауда айналымының көлемі
535,4 млрд теңгені құрап, 2018 жылдың
қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда
18,6%-ға артқан (салыстырмалы бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
өнеркәсіптік өнім көлемі қолданыстағы
бағаларада 769006,5 млн теңгені құрады,
өнеркәсіптік өндіріс индексі – 103,3%.
2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда тау-кен қазі өнеркәсібі және карьердерді өңдіруде өнеркәсіптік өндірісі
индексі 117,7%, өңдеу өнеркәсібі – 101,1%,
электрмен жабдықтау, газ, су беру, ауа
кондициялау саласында – 101,9%, сумен
жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың
жиналуы мен таралуын бақылау - 94%-ды
құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
ауыл шаруашылығы саласында облыстағы
барлық санаттағы шаруа қожалықтары
мал мен құстың барлық түрінен 140,1 мың
тонна ет өндірді (өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 127,9%), сүт – 396,1

Жүк тасымалының жалпы көлемі (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жұмыс көлемін
бағалауды ескере отырып) 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында 130 млн тонна немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына
қарай 102,7%-ды құрады.

2.11.1 2019 ЖЫЛЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің мәліметі
бойынша 2019 жылы Қарағанды облысының жалпы өңірлік өнімі 5 346,9 млрд теңге немесе елдің жалпы ішкі өнімінен 7,8%ды құраған. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын
және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған
құн үлесі бойынша Қарағанды облысы

есептік жылы 16,5% көрсеткішпен республикада ең соңғы 16-орынды еншілеген
(соның ішінде шағын кәсіпкерлік – 13,3%,
орта кәсіпкерлік – 3,2%). 2018 жылмен
салыстырғанда аталған көрсеткіштің 0,7
пайыздық тармаққа өсу тенденциясы байқалған, 2.11.1-суретті қараңыз.
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мың тонна (102,7%), тауық жұмыртқасы
– 860, 4 млн дана (97,1%). Құс етінің өсімі
7,0%-ға, ірі қара 1,8%-ға артты. Жылқы басы
1,2%-ға, қой мен ешкі 0,6%-ға, шошқа саны
– 2,3%-ға азайды.
2019 жылы қаңтар-желтоқсанда «Көлік»
саласы бойынша нақты көлем индексі
106,3% болды.

2.11.1- сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Қарағанды облысының позициясы, %
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қарағанды облысында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 88,3 мың бірлікті немесе
2018 жылдың сәйкес кезеңіне 105,1%-ды
құрайды (2018 жылы – 84,0 мың бірлік).

Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым – 67,5%
(59,6 мың бірлік), кейін шағын кәсіпорындар – 20,4% (18,0 мың бірлік), шаруа қожалықтары үлесіне 11,9% (10,5 мың бірлік)
тиесілі, 2.11.2-суретті қараңыз.

2.11.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Қарағанды облысындағы жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

Қарағанды облысындағы жалпы жұмыспен қамтылғандар көлемінде шағын
және орта кәсіпкерліктің үлесі 37,0%-ды
құрайды, бұл 239,9 мың адамға тең көрсеткіш республикалық деңгейден 1,9 пайыздық тармаққа төмен (республика бойынша үлес 38,9%). Жеке кәсіпкерлікте
жұмыспен қамтылғандардың саны басым
– 101,4 мың адам немесе Қарағанды облысының шағын және орта кәсіпкерлігінде

жұмыспен қамтылғандар санынан 42,3%.
Шағын кәсіпорындарда 41,1% немесе 98,5
мың адам жұмыспен қамтылған. Орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 25,3 мың адамды еңбекпен қамтыған, бұл Қарағанды облысының шағын және орта кәсіпкерлігінде
жұмыспен қамтылғандар санынан 10,6%ды құрайды. Шаруа қожалықтарда 14,6 мың
адам немесе 6,1% жұмыс істейді, 2.11.3-суретті қараңыз.

2.11.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Қарағанды облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу,
мың адам, %
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теңге), кейін тізімде орта кәсіпорындар тұр
– 17,3% (242,4 млрд теңге), үшінші орында
шаруа қожалықтар өкілдері – 9,6% (134,8
млрд теңге), 2.11.4-суретті қараңыз.

2.11.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қарағанды облысында ШОК
субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

Облыста 2019 жылдың қорытыныдысы бойынша шағын және орта кәсіпорындардің негізгі капиталына инвестициялар
көлемі 426,3 млрд теңгені құрады, бұл
Қарағанды облысына тартылған инвестициялардың жалпы көлемінен 53,3%-ға тең.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 800,4 млрд
теңгені құрады немесе 2018 жылдың деңгейіне қарай 159,1%.
Соның ішінде 83,2% (666,0 млрд теңге) кәсіпорындардың жеке қаражаты, 8,4%
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Қарағанды облысының шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілері 2019 жылы
1 401,3 млрд теңге сомасына өнім өндірген. Өнімнің басым бөлігін шағын кәсіпорындар шығарған – 63,5% (889,4 млрд

(67,5 млрд теңге) – бюджет қаражаты, 1,4%
(11,0 млрд теңге) – банк несиелер, 7,0%
(55,9 млрд теңге) басқа да қарыз қаражат
есебінен. Негізгі капиталға инвестицияларды пайдалану салаларында бірінші кезекте электр энергиясымен қамту, газ, бу беру,
ауа кондициялау саласы бар –29,1%. Екінші
орында – өңдеу өнеркәсібі (23,1%), үштікті тау-кен өндірісі және карьерлерді өңдеу
саласы аяқтайды (22,4%), 2.11.5-суретті
қараңыз.

2.11.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қарағанды облысы кәсіпорындарының
негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсан айында Қарағанды облысының сыртқы сауда айналымы 5 899,3
млн АҚШ долларын құраған. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсан айында Қарағанды облысының тауарлар экспорты 4 210,9 млн АҚШ

2.11.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қарағанды облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Отын-энергетикалық тауарлар
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда),
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдар
Металдар және олардан
дайындалған бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Жалпы
Экспорт, мың
экспорттағы
АҚШ доллары
үлес

Жалпы
Импорт, мың
импорттағы
АҚШ доллары
үлес

61 364,6

1,5

214 021,5

12,7

572 552,7
341 777,2

13,6
8,1

113 205,9
105 385,5

6,7
6,2

81 603,1

1,9

309 063,4

18,3

15,3

0,0

1 931,9

0,1

442,7

0,0

38 631,3

2,3

139,1

0,0

20 502,8

1,2

2,7

0,0

2 377,5

0,1

3 727,7

0,1

60 252,9

3,6

3 310 200,9

78,6

292 630,3

17,3

15 697,4

0,4

601 470,4

35,6

165 106,8

3,9

34 364,1

2,0

Қарағанды облысында 2020 жылдың 1
қаңтарына қарай банктер несиелері 663,5
млрд теңгені құрады, соның ішінде 12,7%ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған. Салыстыру үшін 2019 жылдың 1
қаңтарында аталған көрсеткіш 14,%-ды
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долларына тең болды (жалпы айналымнан
71,4%), ал 2019 жылдың қаңтар-желтоқсан
айында импорт көлемі 1 688,5 млн АҚШ
долларын құрады (жалпы айналымнан
28,6%). Сыртқы сауда сальдосы 2 522,4 млн
АҚШ доллары деңгейінде оң серпінде қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 9,8%-ға қысқарған, 2.11.1-кестені қараңыз.

құраған, демек көрсеткіш 1,6 пайыздық
тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің
қарыз алушылар құрылымында 77,9%-ы
банктік емес заңды тұлғалар ретінде және
22,1%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.11.6-сурет.

Қарағанды
облысы
бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне сәйкес 2019 жыл ішінде мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер 418,1
млрд теңгені құрады, бұл 2018 жылдағы
көрсеткіштен 4,6 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жылы – 339,6 млрд теңге). 2019
жылға салықтық түсімдер құрылымында
төлемдер республикалық бюджетке 61,8%
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2.11.6-сурет. Қарағанды облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

немесе 258,4 млрд теңгені, жергілікті бюджетке 38,2% немесе 159,6 млрд теңгені
құрады. Мемлекеттік бюджетке салықтық
түсімдердің негізгі үлесі табыс салығынан
құралған (41,2% немесе 172,3 млрд теңге). Ары қарай тауар, жұмыс, қызметке ішкі
салықтар (168,0 млрд теңге немесе 40,2%)
және әлеуметтік салық (47,9 млрд теңге немесе 11,5%), 2.11.7-суретті қараңыз.

2.11.7-сурет. Қарағанды облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.12

2019 ЖЫЛЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Қысқа мерзімді экономикалық
индикатор

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
қысқа мерзімді экономикалық индикатор
2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай
104,8%-ды құрады. Қысқа мерзімді экономикалық индикатордың есептеуі тиімділікті
қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады және ЖӨӨ-нің 60%-ын құрайтын
ауылшаруашылық, өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік және байланыс сияқты негізгі салалар бойынша өнім индексінің өзгеруіне
негізделеді.

Өмір сүру деңгейі

2019 жылдың III тоқсанында халықтың
жан басына шаққандағы орташа номиналды ақшалай кірісі, бағалау бойынша, 93828
теңгені құрады. Номиналды ақшалай кіріс
индексі 112,3%-ды, нақты ақшалай табыс
106,6%-ды құрады.

Еңбек нарығы және еңбекақы

Ұлттық экономика

Облыста негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі бағалауды ескере
отырып, 2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда
288,1 млрд теңгені құрады, бұл 2018 жылға
қарай 103,6%-ды құрады.
2020 жылдың 1 қаңтарына тіркелген заңды тұлғалар саны 14 254 бірлікті құрады,
соның ішінде 100-ден кем қызметкерлері
бар кәсіпорын саны 13 875 бірлік. Жұмыс
істеп тұрған заңды тұлғалардың саны 10
881 бірлікті құрады, оның 10 502-і – шағын
бизнес.

2019 жылдың III тоқсанында облыс
кәсіпорындарында жалдамалы жұмыскерлердің саны 184 892 адамды немесе 2018
жылдың ІІІ тоқсанына қарай 98,8%-ды
құрады. 2020 жылдың 1 қаңатыран қарай
жұмыс күші санынае тіркелген жұмыссыздардың үлесі 0,6%-ды, республика бойынша – 1,1 пайызды құрады.
Бір жұмыскердің орташа айлық атаулы
еңбекақы 2019 жылдың III тоқсанында 146
502 теңгеге тең болды. 2018 жылдың ІІІ тоқсанына қарай өсім 16,7%-ды құрады. 2018
жылдың ІІІ тоқсанына қарай нақты еңбекақы индексі 110,8% болды.

Сауда

Баға

Экономиканың нақты секторы

2019 жылдың желтоқсанында 2018
жылдың
тоқсанымен
салыстырғанда
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тұтынушылық бағалар индексі 105,%-ды
құрады. Азық-түлік тауарларына бағалар –
9,6%, азық-түліктік емес тауарларға бағалар
– 4,8%, халыққа арналған ақылы қызметтерге – на 0,6%-ды құрады. 2019 жылдың
желтоқсанында 2018 жылдың тоқсанымен
салыстырғанда өнеркәсіптік өнім өндіруші
компаниялардың бағасы 15,4%-ға артты.

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» саласы бойынша (көтерме және
бөлшек сауда, автомобильдер және мотоциклдерді жөндеу) нақты көлем индексі
101,8% болды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
бөлшек сауда көлемі 345 млрд теңге немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсандағы
деңгейге 101,8%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
көтерме сауда көлемі 738,5 млрд теңгені
немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсандағы деңгейге 100%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
өнеркәсіптік өндіріс көлемі қолданыстағы

құрады немесе 2018 жылға 106,6% болды.
Қаржыландырудың барлық көздері есебінен жалпы алаңы 335 426 ш метр тұрғын
үй ауданы пайдалануға берілді, бұл 2018
жылға 112,1%-ды құрайды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
жүк айналымының көлемі 12205,9 млн ткм
болды (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымы көлемін бағалауды ескере отырып)
және 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 5,3%-ға артты. Жолаушылар
айналымы 18 139,9 млн жкм болды, бұл
2018 жылдағы деңгейге сәйкес келеді.

Қаржы жүйесі
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бағаларда 1 196,3 млрд теңге болды, бұл
2018 жылдағы деңгейден 15,3%-ға жоғары.
Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс өсімі 25,9%,
тау-кен қазу және карьерлерді өңдеу – 6,4%,
электрмен жабдықтау, газ, бу беру және
ауа кондициялау – 2,5%-ды құрады. Сумен
жабдықтауда; кәріз жүйесі, қалдықтардың
жиналуы мен таралуын бақылау, өндіріс
көлемінің төмендеуі 1,7% болды.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
ауыл, орман және балық шаруашылығы
өнімінің жалпы шығарылымы 391,8 млрд
теңгені немесе 2018 жылға қарай 78%-ды
құрады, соның ішінде ауыл шаруашылығы
– 391 млрд теңге. Өсімдік шаруашылғының
жалпы өнім шығарылымы – 257,1 млрд теңге (67,2%), мал шаруашылығы – 132,1 млрд
теңге (2018 жылға қарай 101,9%).
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда бағалауды ескере отырып, құрылыс жұмыстарының (қызметтер) көлемі, 117,6 млрд теңгені

2019 жылдың 1 желтоқсанында облыстық бюджетке кіріс 246,3 млрд теңге болды, кіріс – 232 млрд теңгені құрады. 2018
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда
кіріс 19,4%-ға, шығыс – 11,4%-ға артқан.

2.12.1 2019 ЖЫЛЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің деректері
бойынша 2019 жылы Қостанай облысының
жалпы өңірлік өнімі 2 414,5 млрд теңгені
құрап, республиканың жалпы ішкі өніміне
3,5% салым жасады. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі бойынша есептік

жылда облыс республикада 30,7% көрсеткішпен 7-орында тұр (соның ішінде шағын
кәсіпорындар – 23,5%, орта кәсіпорындар –
7,2%). 2018 жылмен салыстырғанда аталған
көрсеткіштің 4,8 пайыздық тармаққа өсу
тенденциясы байқалған, 2.12.1-суретті
қараңыз.
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2.12.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Қостанай облысының позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Қостанай облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің саны 52,5 мың бірлікті құраған,
бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
102,7%-ға тең (2018 жылы 51,1 мың бірлік).

Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басымырақ –
72,9% (38,3 мың бірлік), ары қарай шағын
кәсіпорындар – 15,1 % (7,9 мың бірлік), шаруа қожалықтары үлесіне 11,7% (6,1 мың
бірлік) тиесілі, 2.12.2-суретті қараңыз.

2.12.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Қостанай облысындағы жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.
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жұмыспен қамтылғандар санынан 44,2%.
Шағын кәсіпорындарда 34,2% немесе 53,5
адам жұмыс істейді. Орта кәсіпкерліктің
зады тұлғалары 22,4 мың адамды жұмыспен
қамтыған, бұл Қостанай облысындағы ШОКта жалпы жұмыспен қамтылғандар санынан
14,3%-ды құрайды. Шаруа қожалықтар
11,5 мың адам немесе 7,3%-ды жұмыспен
қамтыған, 2.12.3-суретті қараңыз.

2.12.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Қостанай облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

2019 жылы Қостанай облысының шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 1 108,8
млрд теңгеге өнім өндірген. Өнімнің басым
бөлігін шағын кәсіпорындар шығарған –
60,5% (671,2 млрд теңге), ары қарай орта
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Облыста жалпы жұмыспен қамтылғандар көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 32,3% немесе 156,7 мың
адамды құрайды, бұл республикалық көрсеткіштен 6,6 пайыздық тармаққа аз деңгей (республика бойынша үлес 38,9%).
Жеке кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандар саны басым – 69,3 мың адам немесе Қостанай облысындағы ШОК-та жалпы

кәсіпорындар тізімді жалғастырып тұр –
21,8% (242,1 млрд теңге), үшінші орында
жеке кәсіпкерлер – 8,9% (98,2 млрд теңге),
2.12.4-суретті қараңыз.

2.12.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қостанай облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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Облыста 2019 жылдың қорытындысы
бойынша шағын және орта кәсіпорындардың негізгі капиталына инвестициялар көлемі 158,7 млрд теңгені құрады,
бұл Қостанай облысына тартылған жалпы
инвестициялардың 55,1%-ына тең көрсеткіш. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айынларында негізгі капиталға инвестицялар
көлемі 288,1 млрд теңгені немесе 2018
жылдың сәйкес кезеңіне қарай 103,6%-ды
құрады.
Соның ішінде 75,1% (216,3 млрд теңге)
– кәсіпорындардың жеке қаражаты, 20,4%

2.12.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қостанай облысы кәсіпорындарының
негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Қостанай облысының сыртқы сауда айналымы 2 505,8 млн
АҚШ долларын құраған. жылпы айналымнан
49,0%). 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қостанай облысындағы тауарлар экспорты 1 228,7 млн АҚШ долларын құраған
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(58,9 млрд теңге) – бюджеттік қаражат, 0,5%
(1,4 млрд теңге) банк несиелері, 4,0% (11,5
млрд теңге) басқа да қарыз қаражат есебінен. Негізгі капиталға инвестицияларды
пайдалану салаларында бірінші кезекте
тау-кен өндірісі және карьерлерді өңдеу
саласы 31,7%. Екінші орында – ауыл, орман
және балық шаруашылығы (18,8%), үштікті жылжымайтын мүлікпен операциялар
аяқтап тұр (11,1%), 2.12.5-суретті қараңыз.

(жалпы айналымнан 49,0%), ал 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қостанай облысындағы тауарлар импорты 1 277,1 млн
АҚШ долларына тең болған (жалпы айналымнан 51,0%). Сыртқы сауда айналымның
сальдосы -48,4 млн АҚШ доллары көлемінде теріс деңгейде қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 46,0%-ға
қысқарған, 2.12.1-кестені қараңыз.

Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Отын-энергетикалық тауарлар
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және олардан
жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және қағазцеллюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар және аппараттар
Басқа да тауарлар

Экспорт,
мың АҚШ
доллары

Жалпы
Жалпы
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
үлес
үлес

456 653,1

37,2

198 624,9

15,6

699 924,1
172,2

57,0
0,0

49 732,4
3 555,0

3,9
0,3

11 543,8

0,9

203 967,0

16,0

810,7

0,1

267,4

0,0

395,0

0,0

24 699,4

1,9

225,7

0,0

13 735,4

1,1

0,0

0,0

3 124,3

0,2

357,0

0,0

16 632,9

1,3

26 857,1

2,2

168 995,3

13,2

30 947,9

2,5

575 872,4

45,1

990,9

0,1

21 438,5

1,7

Қостанай облысында 2020 жылдың 1
қаңтарына қарай банктер несиелері 306,4
млрд теңгені құрады, соның ішінде 13,1%ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған. Салыстыру үшін 2019 жылдың 1
қаңтарында аталған көрсеткіш 19,7%-ды
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2.12.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қостанай облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы

құраған, демек көрсеткіш 6,6 пайыздық
тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің
қарыз алушылар құрылымында 73,1%-ы
банктік емес заңды тұлғалар ретінде және
26,9%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.12.6-суретті қараңыз.

2.12.6-сурет. Қостанай облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге
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Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік
кірістер департаментінің деректері бойынша 2019 жылы мемлекеттік бюджетке
салықтық түсімдер шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер несиелерінің құрылымы, 203,4 млрд теңгені құрады, бұл 2018
жылдың сәйкес кезеңіне қарай 31,8 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жылы – 154,3
млрд теңге). 2019 жылға салықтық түсімдер
құрылымында төлемдер республикалық

бюджетке 65,2% немесе 132,7 млрд теңгені
және жергілікті бюджетке 34,8% немесе
70,7 млрд теңгені құрады. Салықтық түсімдердің негізгі үлесі тауар, жұмыс, қызметке
ішкі салықтарға тиесілі (44,1% немесе 89,7
млрд теңге). Ары қарай табыс салығы (80,1
млрд теңге немесе 39,4%) және әлеуметтік салық (21,1 млрд теңге немесе 10,4%),
2.12.7-суретті қараңыз.

2.12.7-сурет. Қостанай облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
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2.13

2019 ЖЫЛЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2019 жылдың ІІІ тоқсанындағы бағалау
бойынша халықтың жан басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай кірісі 77
878 теңгені құрап, 2018 жылдың ІІІ тоқсанымен салыстырғанда 11,5%-ға артқан.
Тұтынушылық тауарлар мен қызметтерге бағаның өсуі 4,9% болғанда халықтың
нақты мінде ақшалай кірісі 5,9%-ға өскен.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың ІІІ тоқсанындағы бағалау бойынша облыста жұмыссыздар саны
16,6 мың адам болды. Жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшіне қарай 4,8%-ды құрады.
Жұмыссыз ретінде жұмыспен қамту органдарында есепте тұрағн адамдардың саны
2019 жыл желтоқсан айының соңында 5,6
мың адам немесе жұмыс күшіне 1,6 пайыз
болды.
Бір қызметкердің орташа айлық атаулы
еңбекақысы 2019 жылдың III тоқсанында
бағалау бойынша 150 315 теңгені құрады.

Баға

2019 жылғы желтоқсандағы тұтынушылық бағалардың индексі 2018 жылдың
желтоқсанымен салыстырғанда 105,4%-ды
құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы
9,9%-ға, азық-түліктік емес тауарлардың
бағасы 4,9%-ға, ақылы қызметтер бағасы –
0,2%-ға өсті.
2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп
өндірушілерінің бағасы 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 3%-ға өсті.

Ұлттық экономика

Облыста 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға салынған инвестциялар 400 054 млн теңгені немесе
2018 жылдың деңгейіне қарай 117,4%-ды
құраған.
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2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша тіркелген заңды тұлғалардың саны
10 524 бірлікті құрады, соның ішінде 100
адамнан кем кәсіпорын саны – 10170 бірлік. Жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалардың
саны 8026 құрады, соның ішінде 7 672-і –
шағын бизнес.

Сауда

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
«Сауда» саласы бойынша нақты көлем индексі 101,6%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы бөлшек сауда көлемі 280 954,7 млн теңгені
құрады немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 101,5% болы
(салыстырмалы бағаларда).
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы көтерме сауда көлемі 181 298,6 млн теңгені
құрады немесе 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен салыстырғанда 101,7%-ды
құрады (салыстырмалы бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда өнеркәсіптік өндірістің көлемі 862 957,3 млн
теңге болды, бұл 2018 жылдағы деңгейден
10,7%-дан аз. Тау-кен қазу және карьерді
өңдеу саласында төмендеу – 12,4%, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялау саласында – 2,8%, өңдеу өнеркәсібінде – 1,3%-ды құраған.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда ауыл,
орман және балық шаруашылығында жалпы өнім көлемі 120 551,0 млн теңгені құрап,
2018 жылғы қаңтар-желтоқсандағы деңгейден 4,3%-ға өсті.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда «Көлік»
саласы бойынша нақты көлем индексі 106,9
пайыз болды.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда жүк
айналымынң көлемі 14 649,7 млн. ткм

Қаржы

Қарамағында қызметкер саны 100
адамнан жоғары кәсіпорындардың қаржы
нәтижесі 2019 жылдың ІІІ тоқсанында кіріс
ретінде анықталып, 32 870,6 млн теңгені
құрады. Тиімділік (шығын) деңгейі 21,4%-ды
құрады. Шығынды кәсіпорындар үлесі есеп
бергендер арасында 21,2 пайызды құраған.

2.13 2019 ЖЫЛЫ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің деректері
бойынша 2019 жылы Қызылорда облысының жалпы өңірлік өнімі 1 831,8 млрд
теңгені немесе жалпы ішкі өнімнің 2,7%ын құрады. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын
және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған

құн үлесі бойынша өңір республикада
16,8% көрсеткішпен 16-орынды еншілеген
(соның ішінде шағын кәсіпорындар – 11,9%,
орта кәсіпорындар – 4,9%). 2018 жылмен
салыстырғанда аталған көрсеткіштің 2,4
пайыздық тармаққа өсу тенденциясы байқалған, 2.13.1-суретті қараңыз.
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болды (коммерциялық тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымы көлемін бағалауды ескере отырып)
және 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанмен
салыстырғанда 3,0%-ға артты. Жолаушылар
айналымының көлемі 6 992,5 млн жкм-ды
құрап, 0,2 пайызға өсті.

2.13.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің ЖӨӨдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші бойынша
Қызылорда облысының позициясы, %
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қызылорда облысында жұмыс істеп жатқан шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілердің саны 46,3 мың бірлікті құраған, бұл көрсеткіш 2018
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 109,4%-ға тең (2018 жылы – 42,3 мың бірлік).
Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында жеке кәсіпкерлер саны басым 69,7% (32,3 мың
бірлік), ары қарай шаруа қожалықтар – 18,2 % (8,4 мың бірлік), шағын кәсіпорындар үлесіне
12,0% (5,5 мың бірлік) тиесілі, 2.13.2-суретті қараңыз.
2.13.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Қызылорда облысындағы жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

Облыста жалпы жұмыспен қамтылғандар көлемінде ШОК үлесі 28,5% немесе 94,9 мың
адамды құрайды, бұл республикалық деңгейден 10,4 пайыздық тармаққа төмен (республикалық үлес – 38,9%). Жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі жеке кәсіпкерлікте – 46,1
мың адам немесе Қызылорда облысының ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 48,6%. Шағын кәсіпорындарда 28,7% немесе 27,2 мың адам жұмыспен қамтылған.
Шаруа қожалықтарда 12,0 мың адам немесе 12,6% жұмыс істейді. Орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 9,5 мың адамды жұмыспен қамтыған, бұл Қызылорда облысының ШОК-та
жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан 10,1%-ды құрайды, 2.13.3-суретті қараңыз.
2.13.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Қызылорда облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

2019 жылы Қызылорда облысының шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 418,8 млрд
теңге сомасына өнім шығарған. Шығарылған өнімнің басым бөлігін шағын кәсіпорындар
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2.13.4 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қызылорда облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

Қызылорда облысында 2019 жылдың
қорытындысы бойынша шағын және орта
кәсіпорындардың негізгі капиталына инвестициялар көлемі 253,0 млрд теңгеге тең
болды. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 400,0
млрд теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес
кезеңіне қарай 117,4%-ды құраған.
Соның ішінде 76,6% (306,4 млрд теңге)
– кәсіпорындардың жеке қаражаты, 15,8%
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өндірген 57,4% (240,5 млрд теңге), ары қарай тізімді орта кәсіпорындар жалғастырып
тұр – 27,7% (115,8 млрд теңге), үшінші орында жеке кәсіпкерлер – 8,6% (36,0 млрд теңге),
2.13.4-суретті қараңыз.

(63,2 млрд теңге) – бюджеттік қаражат, 3,7%
(14,7 млрд теңге) – банк несиелері, 3,9%
(15,7 млрд теңге) – басқа да қарыз қаражат.
Негізгі капиталға инвестицияларды пайдалану салаларында бірінші кезекте тау-кен
өндірісі және карьерлерді өңдеу бар –
29,0%. Екінші орында электр энергиясымен
жабдықтау, газ, бу беру, ауа кондициялау
(20,9%), үштікті көлік және қаттау саласы
(18,8%) аяқтап тұр, 2.13.5-суретті қараңыз.

2.13.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қызылорда облысы кәсіпорындарының
негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %
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ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Қызылорда облысының сыртқы сауда айналымы 633,4
млн АҚШ долларын құрады. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Қызылорда облысында тауарлар экспорты 455,6 млн АҚШ

2.13.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Қызылорда облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Отын-энергетикалық тауарлар
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар және аппараттар
Басқа да тауарлар

Жалпы
Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес
үлес
32 344,9

7,1

10 025,4

5,6

369 753,3
345 729,9

81,2
75,9

2 475,7
239,0

1,4
0,1

41 571,2

9,1

19 179,6

10,8

0,0

0,0

19,3

0,0

0,8

0,0

2 890,5

1,6

41,3

0,0

7 135,6

4,0

7,6

0,0

46,8

0,0

43,4

0,0

2 088,9

1,2

166,2

0,0

24 516,0

13,8

11 478,1

2,5

106 962,1

60,1

160,5

0,0

2 497,2

1,4

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай
Қызылорда облысындағы банктер несиелері 228,5 млрд теңгені құрады, соның
ішінде 11,8%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған. Салыстыру үшін
2019 жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш 13,9%-ды құраған, демек көрсеткіш
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долларын құраған (жалпы айналымнан
71,9%), ал 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты 177,8 млн АҚШ
долларын құрады (жалпы айналымнан
28,1%). Сыртқы сауда айналымының сальдосы 277,7 млн АҚШ доллары деңгейінде
оң қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 34,6%-ға қысқарды,
2.13.1-кестені қараңыз.

2,1 пайыздық тармаққа қысқарған. Шағын
кәсіпкерліктің қарыз алушылар құрылымында 43,2%-ы банктік емес заңды тұлғалар ретінде және 56,8%-ы жеке тұлғалар
ретінде таныстырылған, 2.13.6-суретті
қараңыз.

Қызылорда
облысы
бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне сәйкес мемлекеттік бюджетке
салықтық аударымдар 150,9 млрд теңгені
құраған, бұл 2018 жылдағы деңгейден
16,2 пайыздық тармаққа жоғары көрсеткіш (2018 жылы – 129,9 млрд теңге). 2019
жылға салықтық түсімдер құрылымында
ресбликалық бюджетке төлемдер 64,0%
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2.13.6-сурет. Қызылорда облысының шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

немесе 96,6 млрд теңгені, жергілікті бюджетке 36,0% немесе 54,3 млрд теңгені
құраған. Мемлекеттік бюджетке салықтық
түсімдердің негізгі үлесі тауар, жұмыс, қызметке ішкі салықтарға тиесілі (45,6% немесе 68,9 млрд теңге). Ары қарай табыс салығы (36,1 млрд теңге немесе 23,9%) және
әлеуметтік салық (13,6 млрд теңге немесе
9,0%), 2,13.7-суретті қараңыз.

2.13.7-сурет. Қызылорда облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.14

2019 ЖЫЛЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2019 жылдың II тоқсанында бағалау бойынша халықтың жан басына шаққандағы
орташа атаулы ақшалай табысы 140030
теңгені құрады. 2018 жылғы ІІ тоқсанмен
салыстырғанда номиналды кіріс 12,5%-ға,
нақты табыс 6,5%-ға өскен.

Еңбек нарығы және еңбекақы

Бағалау бойынша 2019 жылдың III тоқсанындағы жұмыссыздар саны 17,1 мың
адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшінің 5,3% құрады (экономикалық
белсенді халық). 2019 жылдың қараша айының соңында жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар
саны 13 045 адамды құрады, экономикалық белсенді халық санындағы тіркелген
жұмыссыздардың үлесі 4% болды.
2019 жылдың III тоқсанында бір жұмыскердің орташа айлық атаулы еңбекақысы
297262 теңге болды, 2018 жылдың сәйкес
тоқсанымен салыстырғанда 8,8%-ға артқан,
нақты еңбекақының индексі 103,3 пайызға
тең болды.

Баға

2019 жылғы қарашадағы тұтыну бағаларының индексі 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 105,3%-ды
құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы
8,5%-ға, азық-түліктік емес тауарлардың
бағасы 5,2%-ға, халыққа арналған ақылы
қызметтер 1,6%-ға өсті. 2019 жылғы қарашадағы өнеркәсіп өндірушілерінің бағасы
2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 1,7%-ға өсті.

Ұлттық экономика

2019 жылғы қаңтар-қарашада облыста
негізгі капиталға салынған инвестициялар
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көлемі осы кезеңмен салыстырғанда 5,9%
өсті және 493 975,1 млн теңгені құрады.
2019 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай
бойынша тіркелген заңды тұлғалардың
саны 15 735 бірлікті құрады, соның ішінде
қызметкерлер саны 100 адамнан аспайтын
кәсіпорындар сан – 15 402 бірлік. Жұмыс
істеп тұрған заңды тұлғалардың саны 10532
құрады, соның 10 200-і – шағын бизнес.
2019 жылғы 1 желтоқсандағы жағдай
бойынша облыста жұмыс істеп тұрған
шағын және орта бизнес заңды тұлғаларының саны 8 965 бірлікті құрады.

Сауда

2019 жылғы қаңтар-қарашадағы сауданың нақты көлем индексі (көтерме және
бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу) 97,9%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-қарашадағы бөлшек сауда көлемі 177,3 млрд теңгені құрады немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңінің
деңгейіне 100,4% болды (салыстырмалы
бағаларда).
2019 жылғы қаңтар-қарашадағы көтерме сауда көлемі 212,6 млрд теңгені құрады немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңінің
деңгейіне 95% болды (салыстырмалы
бағаларда).

Экономиканың нақты секторы

2019 жылдың қаңтар-қараша айларындағы өнеркәсіптік өндіріс қолданыстағы
бағаларда 2,669,336 млн теңгені құрады, өнеркәсіп өнімінің индексі 100,7%-ды
құрады. Тау-кен қазу өнеркәсібіндегі өнеркәсіптік өндіріс индексі 100,4% болды.
2019 жылғы қаңтар-қарашада ауыл, орман және балық шаруашылығының жалпы
өнім көлемі 17 475,6 млн теңгеге тең болды,
соның ішінде ауыл шаруашылығы 16 585,3

Қаржы жүйесі

Ірі және орта кәсіпорындардың 2019
жылдың II тоқсанындағы қаржылық нәтижесі пайда есебінен 196 млрд теңге болды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі
көрсеткіштен 29,8%-ға жоғары. Табыстылық
деңгейі 28,9% құрады. Есеп берген кәсіпорындар жалпы санынан кәсіпорындардың
үлесі 26,2%-ды құрады.
2019 жылғы қазан айының соңында
екінші деңгейлі банктердің экономикалық
саладағы несиелік салымдары 345,9 млрд
теңгені құрады. Шетел валютасындағы қарыздардың үлесі – 7,6%-ды құрады. Жеке
салымдар 213,3 млрд теңгені құрады.
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млн теңге және нақты көлем индексі (НКИ)
2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,3%-ға өсіп, 103%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-қараша айларындағы «Көлік» саласы (көлік және қаттау)
бойынша нақты көлем индексі 102,1%
болды.
2019 жылдың қаңтар-қараша айларындағы жүк айналымы (көліктік емес ұйымдар
мен коммерциялық тасымалдаумен айналысатын кәсіпкерлердің жүк айналымының
болжамды көлемін ескере отырып) салыстырғанда 2018 жылғы қаңтар-қарашада
өткен жылдың деңгейімен салыстырғанда
7553,5 млн тонна-километрді құрады.

2.14.1 2019 ЖЫЛЫ МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылы Маңғыстау облысының жалпы өңірлік өнімі 3 627,8 млрд
теңгені құрап, елдің жалпы ішкі өніміне
5,3% үлес қосқан. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы
қосылған құн үлесі бойынша өңір 23,5%

көрсеткішпен республикада 9-орын алып
отыр (соның ішінде шағын кәсіпорындар
– 14,2%, орта кәсіпорындар – 9,3%). 2018
жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің 0,6 пайыздық тармаққа өсу тенденциясы байқалады (2018 жылы – 22,9%),
2.14.1-суретті қараңыз.

2.14.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Маңғыстау облысының позициясы, %
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2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Маңғыстау облысында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 52,9 бірлікті немесе 2018
жылдың сәйкес кезеңіне қарай 103,6%ды құрады (2018 жылы – 51,1 мың бірлік).
Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында

басым бөлікті жеке кәсіпкерлер алып отыр
– 78,3% (41,4 мың бірлік) екінші орында
– шағын кәсіпорындар – 16,9 % (8,9 мың
бірлік), шаруа қожалықтардың үлесіне
4,6% (2,4 мың бірлік) тиесілі, 2.14.2-суретті
қараңыз.

2.14.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Маңғыстау облысындағы жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

Облыстағы жалпы жұмыспен қамтылғандар көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 39,4% немесе 120,5 мың адамды құрайды, бұл республикадағы орташа
деңгейден 0,5 пайыздық тармаққа жоғары
көрсеткіш (республика бойынша орташа
үлес – 38,9%). Жеке кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандардың саны басым – 62,7 мың
адам немесе Маңғыстау облысында ШОК-та

жұмыспен қамтылғандар көлемінен 52,0%.
Шағын кәсіпорындарда 34,0% немесе 41,0
мың адам еңбекпен қамтылған. Орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 13,6 мың адамды
құрайды, бұл Маңғыстау облысында ШОКта жұмыспен қамтылғандар көлемінен
11,3%-ға тең. Шаруа қожалықтарда 3,2 мың
адам немесе 2,6% жұмыспен қамтылған,
2.14.3-суретті қараңыз.

2.14.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Маңғыстау облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %
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млрд теңге), ары қарай орта кәсіпорындар
– 39,5% (469,8 млрд теңге), үшінші орында
жеке кәсіпкерлер – 7,3% (86,8 млрд теңге),
2.14.4-суретті қараңыз.

2.14.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Маңғыстау облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге

2019 жылдың қорытындысы бойынша
шағын және орта кәсіпорындарының негізгі капиталына инвестициялар көлемі 278,3
млрд теңгені құраған, бұл Маңғыстау облысына тартылған жалпы инвестициялардың тең жартысын (50,0%) құрайды. 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 556,2 млдр теңгені
құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңіндегі деңгейге 107,0%-ды құраған.
Соның ішінде 80,6% (448,6 млрд теңге)
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2019 жылы Маңғыстау облысының
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері
1 189,8 млрд теңге сомасына өнім өндірген.
Шығарылған өнімнің басым бөлігі шағын
кәсіпорындарға тиесілі – 52,5% (625,1

– кәсіпорындардың жеке қаражаты есебінен, ,7% (42,7 млрд теңге) – бюджеттік қаражат, 2,1% (11,6 млрд теңге – банк несиелері,
9,6% (53,4 млрд теңге) – басқа қарыз қаражат есебінен құралған. Негізгі капиталға
инвестицияларды пайдалану бағыттары
бойынша бірінші кезекте тау-кен өндірісі
және карьерлерді өңдеу тұр – 53,5%. Екінші
орында – жылжымайтын мүлікпен операциялар (17,3%), үштікті – көлік және қаттау
аяқтап тұр (10,1%), 2.14.5-суретті қараңыз.
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2.14.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанына Маңғыстау облысы кәсіпорындарының
негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Маңғыстау облысының сыртқы сауда айналымы 5 505,2 млн
АҚШ долларын құраған. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Маңғыстау облысының тауар экспорты 5 035,2 млн АҚШ

доллары болды (жалпы айналымнан 91,5%),
ал 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Маңғыстау облысының тауар импорты
470,0 млн АҚШ долларын құрады (жалпы
айналымнан 8,5%). Сыртқы сауда айналымның сальдосы 4 565,1 млн АҚШ доллары деңгейінде оң қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 2,6%-ға
артқан, 2.14.1-кестені қараңыз.

2.14.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Маңғыстау облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы
Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінд:
Оты-энергетикалық тауарлар
Химиялық және онымен
байланысты өнеркәсіп
салаларының өнімі (каучук пен
пластмассаны қоса алғанда
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
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Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес

Жалпы
импорттағы
үлес

12 327,6

0,2

65 994,8

14,0

4 969 623,7
4 968 299,5

98,7
98,7

23 456,5
5 820,6

5,0
1,2

11 741,5

0,2

50 426,2

10,7

13,6

0,0

392,4

0,1

128,2

0,0

7 743,6

1,6

102,6

0,0

11 995,4

2,6

0,0

0,0

1 205,8

0,3

32,5

0,0

5 545,2

1,2

23 855,2

0,5

86 560,3

18,4

17 328,1

0,3

202 627,6

43,1

16,7

0,0

14 074,0

3,0

Маңғыстау облысында 2020 жылдың 1
қаңтарына қарай банктер несиелері 357,4
млрд теңгені құрады, соның ішінде 11,8%ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған. Салыстыру үшін 2019 жылдың 1
қаңтарында аталған көрсеткіш 13,8%-ды

құраған, демек көрсеткіш 2,0 пайыздық
тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің
қарыз алушылар құрылымында 57,4%-ы
банктік емес заңды тұлғалар ретінде және
42,6%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.14.6-сурет.
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Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль бұйымдары
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдары
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

2.14.6-сурет. Маңғыстау облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

Маңғыстау
облысы
бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне сәйкес 2019 жылы мемлекеттік
бюджетке салықтық аударымдар 442,5 млрд
теңгені құраған, бұл 2018 жылдағы сәйкес
кезеңмен салыстырғанда 9,2 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жылы – 405,1 млрд теңге). Салықтық түсімдер құрылымында 2019
жылы республикалық бюджетке төлемдер

68,4% немесе 302,9 млрд теңгені және жергілікті бюджетке 31,6% немесе 139,7 млрд
теңгені құрады. Мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдердің негізгі үлесі халықаралық сауда және сыртқы операцияларға
салық (96,9 млрд теңге немесе 21,9%) және
табыс салығына (84,6 млрд теңге немесе
19,1%) тиесілі, 2.14.7-суретті қараңыз.
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2.14.7-сурет. Маңғыстау облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.15

2019 ЖЫЛЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Қысқа мерзімді экономикалық
индикатор

2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айында қысқа мерзімді экономикалық индикатор 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
102,8% болды. қысқа мерзімді экономикалық индикатор есептеуі тиімділікті қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады
және ЖІӨ-нің 60% -дан астамын құрайтын
ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс,
сауда және байланыс сияқты негізгі салалар бойынша өнім шығару индексінің өзгеруіне негізделеді.

Өмір сүру деңігейі

2019 жылдың ІІІ тоқсанында халықтың
жан басына шаққандағы орташа атаулы
ақшалай табысы 106 816 теңгені құрап,
2018 жылдың ІІІ тоқсанымен салыстырғанда 14,2%-ға артты, нақты ақшалай кірістер
8,6%-ға артқан.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың ІІІ тоқсанында жұмыспен
қамту мәселелері жөніндегі таңдамалы
зерттеу деректері бойынша жұмыссыздар
саны 19,4 мың адамды құраған, жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшінің 4,7%-ын
құраған.
2019 жылдың қаңтар-қыркүйекте жұмыскерлерег тағайындалған орташа айлық атаулы еңбекақы 154 713 теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
113%-ды құрады. Нақты еңбекақы индексі
107,7%-ды құрады.

Баға

2019 жылғы желтоқсандағы тұтынушылық бағалардың индексі 2018 жылдың
желтоқсанымен
салыстырғанда
105,5%-ды құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 9,4%-ға, азық-түліктік емес
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тауарлар 4,4%-ға, халыққа арналған ақылы
қызметтер 1,8%-ға өсті. 2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп өндірушілерінің
бағасы 2018 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда 1,6%-ға өсті.

Ұлттық экономика

2019 жылғы қаңтар-қыркүйектегі жалпы
өңірлік өнімнің көлемі 2007,4 млрд теңгені
құрады. 2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда
облыста негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 494,6 млрд теңгеге тең
болды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда
16,1%-ға көп.
2020 жылдың 1 қаңтарына тіркелген
заңды тұлғалар саны 16007 бірлікті құрады
және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,2%-ға артты, оның ішінде 100ден кем қызметкері бар кәсіпорындар саны
–15665 бірлік. Жұмыс істеп тұрған заңды
тұлғалардың саны 12404 құрады, оның
ішінде шағын кәсіпкерлік субъектілері –
1262 (100 адамнан кем кәсіпорындар).

Сауда

«Сауда» саласы бойынша көлем индексі (көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу) 2019
жылдың қаңтар-желтоқсанында 107%-ды
құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы бөлшек сауда көлемі 406 млрд теңгені құрады, нақты көлем индексі – 103,7%. 2019
жылғы қаңтар-желтоқсандағы көтерме сауда көлемі 539,8 млрд теңгеге тең болды
және 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанымен
салыстырғанда 8,7%-ға өсті.

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіп өнімінің көлемі 1991 млрд

немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 100,1% болды.

Қаржы жүйесі

ҚР Қаржы министрлігінің жедел мәліметтері бойынша 2020 жылдың 1 қаңтарында
облыс бюджетіне кірістер 257,9 млрд теңгені бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 21,4%-ға жоғары. Соның
ішінде салықтық түсімдер 44,4%-ға тең,
трансферт түсімдері – 52,9%.
Шығындар 259,5 млрд теңгені құрады,
бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
20,3%-ға артық көрсеткіш.
2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда білім шығындары 22,7%-ға, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
– 74,9%-ға, денсаулық сақтау – 65,6%-ға
өсті. Облыстың бюджет тапшылығы 4874,3
миллион теңгені құрады.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың 2019
жылдың III тоқсанындағы қаржылық нәтижесі 89,115 млн теңге мөлшерінде пайда
түрінде қалыптастырылды (2018 жылдың
үшінші тоқсанында 57 019,1 млн теңге
пайда). Табыстылық деңгейі (шығындылық)
20,2% құрады. Шығынды кәсіпорындардың
үлесі есеп беретін кәсіпорындардың жалпы
санының 27,1%-ын құрады.
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теңгені құрады, бұл 2018 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 2,4%-ға көп.
Тау-кен қазу өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу саласында өндірісі көлемі
6,9%-ға, өңдеу өнеркәсібінде – 2,5%-ға, сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау
–11,9%-ға, ал электрмен жабдықтау, газ, бу
беру және ауа кондициялау саласы 3,3%-ға
төмендеді.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
құрылыс жұмыстарының көлемі 206,8 млрд
теңгені немесе 2018 жылға қарай 103%-ды
құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы ауыл,
орман және балық шаруашылығының жалпы өнім көлемі 252,2 млрд теңгені құрады,
нақты көлем индексі 103,5%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
көлік секторы (көлік және қаттау) бойынша
нақты көлем индексі 102,1%-ды құрады,
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы жүк
айналымы 35,4 млрд тонна километрді
құрады (коммерциялық тасымалдаумен
айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымының болжамды көлемін ескере отырып) немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне
100,7% болды. Жолаушылар айналымының көлемі 26,8 млрд жолаушы/км құрады

2.15.1 2019 ЖЫЛЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің деректері бойынша
2019 жылы Павлодар облысының жалпы
өңірлік өнімі 2 805,9 млрд теңгені құрап,
республиканың жалпы ішкі өніміне 4,1% салым салған. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын
және орта кәсіпкерліктің жалпы қолсығна
құн үлесі көрсеткіші бойынша Павлодар

облысы есептік жылда 18,8% көрсеткішпен
республикада 15-орын алып отыр (соынң
ішінде шағын кәсіпорындар – 13,9%, орта
кәсіпорындар – 4,9%). 2018 жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің 3,3 пайыздық тармаққа артқанын байқауға болады (2018 жылы – 15,5%), 2.15.1-суретті
қараңыз.
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2.15.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Павлодар облысының позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Павлодар облысында жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 45,5 мың бірлікті немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
103,8%-ды құрады (2018 жылы – 43,8 мың

бірлік). ШОК құрылымында жеке кәсіпкерлердің саны басым – 70,3% (32,0 мың бірлік), екінші орында шағын кәсіпорындар –
22,0 % (10,0 мың бірлік), шаруа қожалықтар
үлесіне – 7,4% (3,4 мың бірлік тиесілі),
2.15.2-суретті қараңыз.

2.15.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Павлодар облысындағы жұмыс істеп
жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.
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қамтылғандардың жалпы көлемінен 45,0%.
Шағын кәсіпорындарда 36,0% немесе
48,5 мың адам жұмыспен қамтылған. Орта
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 18,3 мың
адамды жұмыспен қамтыған, бұл Павлодар
облысында ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың жалпы көлемінен 13,6%-ға тең.
Шаруа қожалықтарда 7,3 мың адам немесе
5,4% қамтылған, 2.15.3-суретті қараңыз.

2.15.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Павлодар облысында шағын және
орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар
бойынша бөлу, мың адам, %

2019 жылы Павлодар облысының шағын
және орта кәсіпкерлік субъектілері 865,0
млрд теңгеге өнім өндірген. Шығарылған
өнімнің негізгі үлесі шағын кәсіпорындарға
– 55,3% (478,5 млрд теңге) тиесілі, ары
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Облыста жұмыспен қамтылғандардың
жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпкерлік үлесі 34,4% немесе 134,5 мың адамды құрайды, бұл республикалық орташа
деңгейден 4,5 пайыздық тармаққа төмен
(республика бойынша үлес 38,9%). Жеке
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың саны басым – 60,5 мың адам немесе
Павлодар облысында ШОК-та жұмыспен

қарай орта кәсіпорындар – 25,5% (220,4
млрд теңге), үшінші орында шаруа қожалықтар – 10,0% (86,6 млрд теңге), 2..15.4-суретті қараңыз.

2.15.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Павлодар облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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2019 жылдың қорытындысы бойынша шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі капиталына инвестицияла көлемі 287,1
млрд теңгені құраған, бұлПавлодар облысына тартылған инвестициялардың жалпы
көлемінен 58,0%-ды құрайды. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 494,6 млрд теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай
116,1%-ды құрады.
Соның ішінде 70,8% (350,0 млрд теңге) –
кәсіпорындардың жеке қаражаты есебінен,

2.15.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Павлодар облысы кәсіпорындарының
негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Павлодар облысының сыртқы сауда айналымы 2 881,6 млн
АҚШ долларын құрады. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Павлодар облысының тауарлар экспорты 1 870,9 млн
АҚШ доллары болды (жалпы айналымнан
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21,9% (108,1 млрд теңге) – жеке қаражат
есебінен, 5,2% (25,7 млрд теңге) – банк несиелері есебінен, 2,2% (10,7 млрд теңге) –
басқа қарыз қаражат есебінен. Негізгі капиталға инестицияларды қолдану бағыттары
бойынша бірінші орында өңдеу өнеркәсбі
тұр – 23,1%. Екінші орында – Электрмен
жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялау (14,5%) және үшінші орында – тау-кен
қазу және карьер өңдеу саласы (13,3%),
1.15.5-суретті қараңыз.

64,9%), 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Павлодар облысының тауарлар импорты 1 010,8 млн АҚШ долларын құрады
(жалпы айналымнан 35,1%). Сыртқы сауда
айналымының сальдосы 860,1 млн АҚШ
доллары деңгейінде оң құралып, 2018
жылдың қаңтар-желтоқсандағы деңгейге
қарай 58,4%-ға төмендеген, 2.15.1-кестені
қараңыз.

Жалпы
Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес
үлес
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар,
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Отын-энергетикалық тауарла
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль жән текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Құрылыс материалдар
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

48 972,3

2,6

102 016,4

10,1

841 540,0
279 875,5

45,0
15,0

117 055,1
112 327,4

11,6
11,1

251 441,6

13,4

151 822,0

15,0

59,7

0,0

670,2

0,1

1 262,4

0,1

30 010,7

3,0

2 086,0

0,1

19 654,1

1,9

0,0

0,0

1 252,3

0,1

15 276,8

0,8

38 260,6

3,8

644 440,8

34,4

168 832,2

16,7

65 659,5

3,5

342 412,8

33,9

149,2

0,0

38 781,3

3,8

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай
Павлодар облысындағы банктер несиелері
360,8 млрд теңгені құрады, соның ішінде
16,0%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
бағытталған. Салыстыру үшін 2019 жылдың
1 қаңтарында аталған көрсеткіш 20,%-ды
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2.15.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Павлодар облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы

құраған, демек көрсеткіш 4,1 пайыздық
тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің
қарыз алушылар құрылымында 68,0%-ы
банктік емес заңды тұлғалар ретінде және
32,0%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.15.6-сурет.
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2.15.6-сурет. Павлодар облысының шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге

Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің деректеріне
сәйкес 2019 жылы мемлекеттік бюджетке
салықтық түсімдер көлемі 289,6 млрд теңгені құраған, бұл 2018 жылдың сәйкес көрсеткішінен 4,6 пайыздық тармаққа жоғары
(2018 жылы – 276,9 млрд теңге). Салықтық
түсімдер құрылымыда 2019 жылы республикалық бюджетке төлемдер 60,4%

немесе 175,0 млрд теңгені және жергілікті
бюджетке 39,6% немесе 114,6 млрд теңгені
құрады. Мемлекеттік бюджетке салықтық
түсімдердің негізгі үлесі тауар, жұмыс және
қызметке ішкі салықтарға жатады. Ары қарай табыс салығы (101,5 млрд теңге немесе
35,1%) ж»не әлеуметтік салық (24,4 млрд
теңге немесе 8,4%), 2.15.7-суретті қараңыз.

2.15.7-сурет. Павлодар облысының негізгі бағыттары бойынша салықтық
түсімдер құрылымы, %
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2.16

2019 ЖЫЛЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Халық

2019 жылдың 1 желтоқсанында облыстың халық саны 549,2 мың адамды құрады, соның ішінде 252,9 мың адам (46%) –
қала тұрғыны, 296,3 мың адам (54%) – ауыл
тұрғыны.
2019 жылдың қаңтар-қарашасында халықтың қалыпты өсуі 216 адамға тең болды
(өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарай – 617
адам). 2019 жылдың қаңтар-қарашасында жаңа туған сәбилер саны 2018 жылдың
сәйкес кезеңіне қарағанда 4,6%-ға аз, өлгендер саны – 1,5%-ға артқан.
Көші-қон сальдосы теріс қалыптасып, 5 532 адамды құрады (2018 жылдың
қаңтар-қарашасында – -4181 адам), соның
ішінде ішкі көші-қон саны – 3403 адам
(-3016 адам), ішкі – 2129 адам (-1165 адам).

Өмір сүру деңгейі

Ең төменгі тұтыну мөлшерінен есептелген жан басына шаққандағы күнкөрістің
ең төменгі деңгейінің шамасы 2019 жылғы
желтоқсанда 27 397 теңгені құрады және
өткен жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда 11,5-ға өсті. Азық-түлік себетінің
құны 15068 теңгені құрады.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың III тоқсанындағы жұмыссыздар саны 15 мың адамды құрады.
Жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшінің 4,8%
құрады. 2019 жылдың желтоқсан айының
соңында жұмыспен қамту органдарында
жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың
саны 3 762 адамды немесе жұмыс күшінің
1,2%-ын құрады.
Қызметкерлерге есептелген орташа
айлық атаулы еңбекақы (кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын кәсіпкерлікті
қоспағанда) 2019 жылғы ІІІ тоқсанда 137

138

585 теңгені құрады, 2018 жылдың III тоқсанына қарай көбею 24,1% құрады. Нақты
еңбекақы индексі 2019 жылғы ІІІ тоқсанда
117,4% болды.

Баға

2019 жылғы желтоқсандағы тұтынушылық бағалардың индексі 2018 жылдың
желтоқсанымен салыстырғанда 105,5%-ға
тең болды. Азық-түлік тауарларының бағасы 9,3%, азық-түліктік емес тауарлар 4,4%,
халыққа ақылы қызмет көрсету 1,9%-ға өсті.
2019 жылғы желтоқсандағы өнеркәсіп өндірушілері кәсіпорындардың бағасы 2018
жылдың желтоқсанымен салыстырғанда
3,8%-ға өсті.

Ұлттық экономика

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы облыста негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 235 601,4 млн теңгені немесе 2018 жылға 108,8%-ды құрады.
2020 жылдың 1 қаңтарына қарай тіркелген заңды тұлғалар саны 10303 бірлікті құрады және өткен жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 1,4%-ға азайды,
соның ішінде 100 адамнан кем кәсіпорын
саны – 10333 бірлік. Жұмыс істеп тұрған
заңды тұлғалардың саны 7 862 бірлікті
құрады, оның ішінде 7592 бірлік – шағын
бизнес.
Облыста тіркелген шағын және орта
кәсіпкерліктің (заңды тұлғалар) саны 7565
бірлікті құрады және өткен жылдың сәйкес
күнімен салыстырғанда 0,8%-ға азайды.

Сауда

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы бөлшек сауда көлемі 252 298,8 млн теңгені
құрады немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңінің деңгейіне 100,4%-ды көрсетті.

Экономиканың нақты секторы

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
өнеркәсіптік өндіріс ағымдағы бағаларда
254 414,7 млн теңгені құрады, бұл 2018
жылғы қаңтар-желтоқсанға қарағанда 2%ға көп.
Тау-кен қазу өнеркәсібінде өндіріс
көлемі 5,8%-ға, өңдеу өнеркәсібінде – 0,3%ға, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және
ауа кондициялау саласында - 7,3%-ға, сумен
жабдықтау, кәріз жүйесі, қалдықтарды жинау және бөлуді бақылауда – 5,1%-ға өсті.

2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы ауыл
шаруашылық өнімдерінің (қызметтер) жалпы өнім көлемі 633 764,0 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына
қарағанда 0,4%-ға өсті.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы жүк
айналымы (коммерциялық тасымалдаумен
айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымының болжамды көлемін ескере отырып) 3 761,6 млн тонна-километрді құрады
немесе 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанмен
салыстырғанда 100,1% болды. Жолаушылар
айналымы 2018 жылғы қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 100%-ды құрады.
Құрылыс жұмыстарының (қызметтер)
көлемі 86838 млн теңгені немесе 2018
жылға 107,6%-ды құрады.
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2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы көтерме сауда көлемі 346 507,8 млн теңгені
құрады немесе 2018 жылдың сәйкес кезеңінің деңгейіне 101%-ды құраған.

2.16.1 2019 ЖЫЛЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН
ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің деректері бойынша
2019 жылы Солтүстік Қазақстан облысының
жалпы өңірлік өнімі 1 358,7 млрд теңгені
құрап елдің жалпы ішкі өніміне 2,0% үлес
қосты. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн

үлесі бойынша өңір 31,4% көрсеткішпен
республикада 5-орын алып отыр (соның
ішінде шағын кәсіпорындар – 24,8%, орта
кәсіпорындар – 6,7%). 2018 жылмен салыстырғанда аталған көрсеткіштің 4,1 пайыздық тармаққа өсі тенденциясы байқалған,
2.16.1-суретті қараңыз.
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2.16.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Солтүстік Қазақстан облысының позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Солтүстік Қазақстан облысында жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің саны 30,1 мың бірлікті, 2018
жылдың сәйкес кезеңіне қарай 103,8%ды құрады. Шағын және орта кәсіпкерлік

құрылымында жеке кәсіпкерлердің саны
басым – 66,5% (20,0 мың бірлік), ары қарай
шағын кәсіпорындар – 17,8 % (5,3 мың бірлік), шаруа қожалықтардың үлесіне – 15,3%
(4,6 мың бірлік) тиесілі), 2.16.2-суретті
қараңыз.

2.16.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Солтүстік Қазақстан облысындағы жұмыс
істеп жатқан шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.
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37,9%. Жеке кәсіпкерлер 37,9% немесе 39,3
мың адамды жұмыспен қамтыған. Орта
кәсіпкерліктің заңды тұлғалары 18,1 мың
адамды жұмыспен қамтыған, бұл Солтүстік
Қазақстан облысында ШОК-та жұмыспен
қамтылғандардың жалпы санынан 17,2%ды құрайды. Шаруа қожалықтарда 8,1 мың
адам немесе 7,7% қамтылған, 2.16.3-суретті
қараңыз.

2.16.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Солтүстік Қазақстан облысында
шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық
формалар бойынша бөлу, %

2019 жылы Солтүстік Қазақстан облысындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері жалпы сомасы 669,4 млрд теңгеге
өнім шығарған. Шығарылған өнімнің басым бөлігі шағын кәсіпорындарға тиесілі
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Облыста жұмыспен қамтылғандардың
жалпы көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 105,6 мың адам, бұл республикадағы орташа көрсеткіштен 2,9
пайыздық тармаққа төмен (республика
бойынша орташа үлес – 38,9%). Жұмыспен
қамтылғандардың шағын кәсіпорындарда саны басым – 40,0 мың адам немесе
Солтүстік Қазақстан облысында ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан

– 52,0% (348,4 млрд теңге), ары қарай орта
кәсіпорындар – 20,6% (137,8 млрд теңге),
үшінші орында шаруа қожалықтар – 18,6%
(124,4 млрд теңге), 2.16.4-суретті қараңыз.

2.16.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Солтүстік Қазақстан облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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2019 жылдың қорытындысы бойынша
шағын және орта кәсіпорындардың негізгі
капиталына инвестициялар 211,5 млрд теңгені құрады, бұл Солтүстік Қазақстанға тартылған жалпы инвестициялардың 89,8%-на
тең. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 235,6
млрд теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес
кезеңіне 108,8%-ды құраған.
Соның ішінде 73,4% (172,8 млрд теңге)
– кәсіпорындарың жеке қаражаты есебінен,

2.16.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы
кәсіпорындарының негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Солтүстік Қазақстан
облысының сыртқы сауда айналымы 626,2
млн АҚШ долларын құрады. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсанында Батыс Қазақстан
облысында тауарлар экспорты 237,0 млн
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17,7% (41,8 млрд теңге) – бюджеттік қаражат, , 3,3% (7,8 млрд теңге) банктер несиелері, 5,6% (13,1 млрд теңге) басқа да қарыз
қаражат есебінен.
Негізгі капиталға инвестицияларды
қолдану бағыты бойынша бірінші орында ауыл, орман және балық шаруашылығы
тұр – 45,7%. Екінші орында – жылжымайтын мүлікпен операциялар (12,8%) және
үштікті көлік және қаттау саласы аяқтап тұр
(12,3%), 2.16.5-суретті қараңыз.

АҚШ долларын құраған (жалпы айналымнан 37,8%) ал 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында тауарлар импорты 389,2 млн
АҚШ долларын құрады (жалпы айналымнан 62,2%). Сыртқы сауда айналымының сальдосы -152,2 млн АҚШ доллары
деңгейінде теріс қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына қарай 9,0%-ға
қысқарды, 2.16.1-кестені қараңыз.

Тауар номенклатурасы
Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар
Минералды өнімдер, соның ішінде:
Отын-энергетикалық тауарлар
Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі
(каучук пен пластмассаны қоса
алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері
Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары
Строительные материалы
Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік
құралдары, құрылғылар және
аппараттар
Басқа да тауарлар

Жалпы
Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес
үлес
210 374,7

88,8

69 604,8

17,9

3 812,9

1,6

20 405,6

5,2

37,7

0,0

15 030,3

3,9

2 969,0

1,3

62 668,3

16,1

47,8

0,0

178,2

0,0

205,2

0,1

19 611,5

5,0

344,2

0,1

7 004,8

1,8

0,2

0,0

331,2

0,1

1 935,6

0,8

5 696,5

1,5

13 958,0

5,9

30 319,2

7,8

2 727,1

1,2

156 464,3

40,2

632,2

0,3

16 917,3

4,3

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай
Солтүстік Қазақстан өңіріндегі банктер несиелері 148,5 млрд теңгені құрады, соның
ішінде 17,3%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған. Салыстыру үшін 2019
жылдың 1 қаңтарында аталған көрсеткіш
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2.16.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Солтүстік Қазақстан облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы

25,1%-ды құраған, демек көрсеткіш 7,8 пайыздық тармаққа қысқарған. Шағын кәсіпкерліктің қарыз алушылар құрылымында
67,0%-ы банктік емес заңды тұлғалар ретінде және 33,0%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.16.6-сурет.
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2.16.6. Солтүстік Қазақстан облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне банктер
несиелерінің құрылымы, млн теңге

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша
Мемлекеттік кірістер департаментінің деректері бойынша 2019 жыл ішінде мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер 77,5
млрд теңгені құрады, бұл 2018 жылдағы
көрсеткіштен 6,1 пайыздық тармаққа жоғары (2018 жылы – 73,1 млрд теңге). 2019
жылға салықтық түсімдер құрылымында
төлемдер республикалық бюджетке 48,5%

немесе 37,6 млрд теңгені, жергілікті бюджетке 51,5 % немесе 39,9 млрд теңгені құрады.
Негізгі үлес (44,5% немесе 34,5 млрд теңге)
тауарларға ішкі салықтарға тиесілі. Ары қарай табысқа табыс салығы (24,1 млрд теңге
немесе 31,1%) және әлеуметтік салық (11,1
млрд теңге немесе 14,4%), 2.16.7-суретті
қараңыз.

2.16.7-сурет. Солтүстік Қазақстан облысының негізгі бағыттары бойынша
салықтық түсімдер құрылымы, %
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2.17

2019 ЖЫЛЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ

Өмір сүру деңгейі

2019 жылдың үшінші тоқсанында халықтың жан басына шаққандағы орташа
атаулы ақшалай кірісі, бағалау бойынша
айына орта есеппен 50186 теңгені құрады
және 2018 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 18,1%-ға, нақты ақшалай кірістер 11,8%-ға өсті.

Еңбек нарығы және еңбекақы

2019 жылдың екінші тоқсанында жұмыссыздар саны 40,4 мың адамға бағаланды. Жұмыссыздық деңгейі жұмыс күшінің
5,1%-ын құрады. 2019 жыл желтоқсан айының соңында жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретінде тіркелген адамдардың саны 11,6 мың адамды немесе жұмыс
күшінің 1,5%-ына тең болды.
Қызметкерлерге есептелген орташа айлық атаулы еңбекақы 2019 жылдың III тоқсанында 122 759 теңгені құрады және 2018
жылдың III тоқсанына қарай өсім 24,2%-ды
құрады. Осы тоқсандағы нақты еңбекақы
индексі 117,6%-ды құрады.

Баға

Түркістан облысында тұтынушылық
бағалар индексі 2019 жылғы қарашамен
салыстырғанда 2019 жылғы желтоқсанда
100,8%-ды құрады. Азық-түлік тауарларының бағасы 1,4%-ға, азық-түлік емес тауарлар – 0,7%-ға, халыққа ақылы қызмет
көрсету – 0,1%-ға өсті. Түркістан облысындағы өнеркәсіптік өндіріс кәсіпорындарының бағасы 2019 жылғы желтоқсанда 2019
жылғы қарашамен салыстырғанда 0,6%-ға
өсті.

Ұлттық экономика

2019 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында Түркістан облысының жалпы
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өңірлік өнімінің көлемі 1 272,3 млрд теңгені құраған. ЖӨӨ құрылымында тауарлар өндірісінің үлесі 45%-ды, қызметтер –
47,5%-ды құрады.
2019 жылдың қаңтар-желтоқсан айлары
үшін облыстың негізгі капиталына 441 213,7
млн теңге инвестиция бағытталды, бұл 2018
жылдың деңгейіне 138,5%-ды құрады.
2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Түркістан облысында 15 067 кәсіпкерлік субьектісі (заңды тұлғалар) тіркелген,
олардың 11 555-і –жұмыс істейді.
Тіркелген заңды тұлғалардың ішінде
шағын заңды тұлғалар (жұмыскер саны 100
адамға дейін) – 14 462, орта заңды тұлғалар
(жұмыскер саны 101-ден 250 адамға дейін) – 503, ірі заңды тұлғалар (250-ден астам
адам) - 102, оның ішінде жұмыс істейтіндері
– сәйкесінше 10994, 500 және 101 бірлік.

Сауда

«Сауда» саласы үшін 2019 жылғы
қаңтар-желтоқсандағы нақты көлем индексі 105,7%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
бөлшек сауда көлемі 163 977,6 млн теңгені немесе 2018 жылғы қаңтар-желтоқсан
деңгейіне 104,8%-ды құрады. Көтерме сауданың көлемі 75 452,8 млн теңгені құрады
немесе 2018 жылғы қаңтар-желтоқсан деңгейіне 104,6% болды.
Түркістан облысының Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен (бұдан әрі
– ЕАЭО) өзара сауда-саттық көлемі 2019
жылғы қаңтар-қарашада 312,7 млн АҚШ
долларын немесе 2018 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда 114,1%-ды құрады, соның ішінде сәйкесінше экспорт – 229
АҚШ долларын немесе 8%-ды, импорт –
82,9 млн АҚШ долларын немесе 139,8%-ды
құрады.

Түркістан облысында өнеркәсіп өндірісінің
көлемі
қаңтар-желтоқсанда
ағымдағы бағамен 498 347,4 млн теңгені
құрады, бұл 2018 жылмен салыстырғанда
5,3%-ға көп.
Тау-кен қазу өнеркәсібі және карьерлерді өңдеу саласындағы өндіріс 7,3%, өңдеу өнеркәсібінде – 2,8%, электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа кондициялауда
8,7%-ды, сумен жабдықтау; кәріз жүйесі,
қалдықтардың жиналуын және таратылуын
бақылау – 32,9%-ға өсті.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсанда ауыл,
орман және балық шаруашылығы өнімдерінің (қызметтер) жалпы өнім көлемі 629
816,2 млн теңгені құрады, бұл 2018 жылмен
салыстырғанда 4,7%-ға көп.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
көлік секторы (көлік және қаттау) бойынша
нақты көлем индексі 101,2%-ды құрады.
2019 жылғы қаңтар-желтоқсандағы
жүк айналымының көлемі (коммерциялық

тасымалдаумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің жүк айналымы көлемін бағалауды ескере отырып) 2018 жылғы
қаңтар-желтоқсан деңгейіне 103,4%-ды
құрады. Жолаушылар тасымалы 2018
жылғы қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 8,2%-ға артты.
Облыста 620,4 мың шаршы метр тұрғын
үй пайдалануға берілді, бұл 2018 жылдың
деңгейіне 160%-ды құрайды.
Түркістан облысының жұмыс істеп
тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 2020 жылдың 1 қаңтарына 141992 бірлікті құрады немесе 2019
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда
108,6% болды.
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Экономиканың нақты секторы

Қаржы жүйесі

2019 жылдың 1 желтоқсанында Түркістан
облысы бюджетінің кірісі 683 249,8 млн
теңге болды, шығын – 650 498,8 млн тенгені
құрады, бюджет профициті – 19 620,9 млн
теңге болды.

2.17.1 2019 ЖЫЛЫ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ
ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ СЕРПІНІ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ
ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Статистика жөніндегі комитеттің мәліметі
бойынша 2019 жылы Түркістан облысының
жалпы өңірлік өнімі 1 820,1 млрд теңгені
құрап, елдің жалпы ішкі өніміне 2,6% үлес
салды. Жалпы өңірлік өнімдегі шағын және
орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн
үлесі бойынша Түркістан облысы есептік

жылы 23,1% көрсеткішпен - орынды еншілеген (соның ішінде шағын кәсіпорындар
– 19,6%, орта кәсіпорындар – 3,6%). 2018
жылмен салыстырғанда атлағн көрсеткіштің 4,3 пайыздық тармаққа өсу тендленциясы байқалған (2018 – 18,8%), 2.17.1-суретті қараңыз.
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2.17.1-сурет. 2019 жылдың қорытындысына сәйкес «Қазақстан өңірлерінің
ЖӨӨ-дегі шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы қосылған құн үлесі» көрсеткіші
бойынша Түркістан облысының позициясы, %

2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында
Түркістан облысында жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерліктің саны 142,0
мың бірлікті, 2018 жылдың сәйкес кезеңіне қарай 108,6%-ды құраған (2018 жылы
– 130,8 мың бірлік). ШОК құрылымында

шаруа қожалықтары айтарлықтай үлеске
ие – 50,1% (71,1 мың бірлік), кейін жеке
кәсіпкерлер – 44,0 % (62,4 мың бірлік), шаруа қожалықтарының үлесіне 5,9% (8,3 мың
бірлік) тиесілі, 2.17.2-суретті қараңыз.

2.17.2-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына Түркістан облысындағы жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің құрылымы, %.

148

38,7%-ды құрайды (шағын кәсіпкерлік –
40,5% және орта кәсіпкерлік – 12,2%). Жеке
кәсіпкерлер 35,9%-ды немесе 78,0 мыңды
адамды еңбекпен қамтыды. Шағын және
орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары –
25,4% немесе 55,3 мың адамды жұмыспен
қамтыды (шағын кәсіпорындар – 21,5%
және орта кәсіпорындар – 3,9%), 2.14.3-суретті қараңыз.

2.17.3-сурет. 2020 жылдың 1 қаңтарына қарай Түркістан облысында шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық формалар бойынша бөлу, %

Түркістан облысының шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері 2019 жылы 705,6
млрд теңгеге өнім шығарған. Шығарылған
өнімнің негізгі үлесі шағын кәсіпорындарға тиесілі – 41,4% (292,3 млрд теңге),
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Облыстағы жалпы жұмыспен қамтылу
көлемінде шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі 27,7% және 217,5 мың адамды
құрайды. Бұл республикалық деңгейден
11,2 пайыздық тармаққа төмен көрсеткіш (республика бойынша 38,9%). Шаруа
қожалықтармен 84,2 мың адам еңбекпен
қамтылған, бұл Түркістан облысы бойынша
шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандардың
жалпы
көлемінен

ары қарай шаруа (фермерлік) қожалықтар
– 33,8% (238,2 млрд теңге), үшінші орында
орта кәсіпорындар – 13,8% (97,4 млрд теңге), 2.17.4-суретті қараңыз.

2.17.4-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Түркістан облысында
ШОК субъектілері өнімінің шығарылымы, млн теңге
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2019 жылдың қорытындысы бойынша
шағын және орта кәсіпорындардың негізгі
капиталына инвестициялар 393,1 млрд теңгені құрады, бұл Түркістан облысына тартылған жалпы инвестициялардың 89,1%-на
тең. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында негізгі капиталға инвестициялар 441,2
млрд теңгені немесе 2018 жылдың сәйкес
кезеңіне 138,5%-ды құраған.
Соның ішінде 45,2% (199,2 млрд теңге)
– кәсіпорындарың жеке қаражаты есебінен, 45,0% (198,5 млрд теңге) – бюджеттік

2.17.5-сурет. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Түркістан облысы кәсіпорындарының
негізгі капиталына инвестициялар құрылымы, %

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті және ҚР Ұлттық экономика
министрлігі Статистика жөніндегі комитетінің деректері бойынша 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсан айында Түркістан облысының сыртқы сауда айналымы 1 139,0
млн АҚШ долларын құраған. 2019 жылдың
қаңтар-желтоқсан айында Түркістан облысының тауарлар экспорты 712,7 млн АҚШ
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қаражат, 1,8% (7,8 млрд теңге) банктер несиелері, 8,1% (35,6 млрд теңге) басқа да қарыз қаражат есебінен.
Негізгі капиталға инвестицияларды
қолдану бағыты бойынша бірінші орында
жылжымайтын мүлікпен операциялар тұр –
16,6%. Екінші орында – ауыл, орман және
балық шаруашылығы (12,6%) және үштікті электр энергиясымен жабдықтау, газ, бу
беру, ауа кондициялау аяқтап тұр (12,0%),
2.17.5-суретті қараңыз.

долларына тең болды (жалпы айналымнан
62,6%), ал 2019 жылдың қаңтар-желтоқсан
айында импорт көлемі 426,2 млн АҚШ долларын құрады (жалпы айналымнан 37,4%).
Сыртқы сауда сальдосы 286,4 млн АҚШ
доллары деңгейінде оң серпінде қалыптасып, 2018 жылдың қаңтар-желтоқсанына
қарай 10,9%-ға қысқарған, 2.17.1-кестені
қараңыз.

Тауар номенклатурасы

Жалпы
Жалпы
Экспорт, мың
Импорт, мың
экспорттағы
импорттағы
АҚШ доллары
АҚШ доллары
үлес
үлес

Мал және өсімдіктен өндірілген
өнімдер, дайын азық-түліктік
тауарлар

233 607,1

32,8

213 158,3

50,0

Минералды өнімдер, соның ішінде:

127 854,3

17,9

8 564,3

2,0

Отын-энергетикалық тауарла

125 279,0

17,6

7 730,7

1,8

262 128,7

36,8

37 115,5

8,7

31,1

0,0

53,8

0,0

13 399,1

1,9

26 044,7

6,1

41 636,6

5,8

15 255,1

3,6

Аяқ киім, бас киім бұйымдары және
галантерея тауарлары

10,8

0,0

1 883,1

0,4

Құрылыс материалдары

8,1

0,0

3 919,2

0,9

11 801,5

1,7

40 616,7

9,5

17 062,9

2,4

69 895,2

16,4

5 208,7

0,7

9 770,5

2,3

Химиялық және онымен байланысты
өнеркәсіп салаларының өнімі (каучук
пен пластмассаны қоса алғанда)
Былғары шикізаты, елтірі және
олардан жасалған бұйымдар
Ағаш, орман материалдары және
қағаз-целлюлоза бұйымдары
Текстиль және текстиль өнімдері

Металдар және олардан жасалған
бұйымдар
Машиналар, жабдық, көлік құралдары,
құрылғылар және аппараттар
Басқа да тауарлар

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай
Түркістан облысындағы банктер несиелері
85,6 млрд теңгені құрады, соның ішінде
1,6%-ы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне бағытталған. Салыстыруға ақпарат жоқ,
өйткені облыс Шымкент қаласынан 2018
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2.17.1-кесте. 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанында Түркістан облысының барлық елдермен сауда-саттықтағы экспорт және импортының тауарлық құрылымы

жылдың екінші жартысында ғана бөлінген. Шағын кәсіпкерліктің қарыз алушылар
құрылымында 18,4%-ы банктік емес заңды
тұлғалар ретінде және 81,6%-ы жеке тұлғалар ретінде таныстырылған, 2.17.6-сурет.

2.17.6-сурет. Түркістан облысында шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
банктер несиелерінің құрылымы, млн теңге
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Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік
кірістер департаментінің деректеріне сәйкес мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер 188,4 млрд теңгені құраған, бұл 2018
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда
20,8 пайыздық тармаққа төмен көрсеткіш
(2018 жылы – 237,7 млрд теңге және кезеңнің жартысында Шымкент қаласының
салықтық түсімдері Оңтүстік Қазақстан облысына есептелген). 2019 жылғы салықтық

түсімдер құрылымында республикалық
бюджетке түсімдер 68,3% немесе 128,6
млрд теңгені, жергілікті бюджетке 31,7% немесе 59,8 млрд теңгені құраған. Мемлекеттік
бюджетке салықтық түсімдерді ңнегізгі
үлесі табыс салығына тиесілі (40,4% немес
76,1 млрд теңге). Ары қарай тауар, жұмыс,
қызметке ішкі салықтар (68,1 млрд теңге
немесе 36,2%) және әлеуметтік салық (18,9
млрд теңге немесе 10,0%), 2.17.7-сурет.

2.17.7-сурет. Түркістан облысының негізгі бағыттары бойынша салықтық
түсімдер құрылымы, %

3.1 « БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ -2025» БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ МЕН
ДАМЫТУДЫҢ МЕМЕЛКЕТ ТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ( АРЫ ҚАРАЙ
– БЖК-2025)
2019 жылы «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарласы бойынша 49,3
млрд теңге мөлшерінде, соның ішінде жалпы сипаттағы трансферттер шеңберінде
30,0 млрд теңге бөлінді.

бағдарламасы арқылы келесі B көрсетілді:
Жалпы сомасы 154,4 млрд теңгеге 2 396
жоба (іске асырылу уақытынан 15 147 жоба)
субсидияланды, ал төленген субсидиялар
сомасы 32,9 млрд теңгені құрады (іске асырылу уақытынан бастап 257,0 млрд теңге);
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

Қаржылай қолдау

2020 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай
бойынша «Бизнестің жол картасы-2025»

Дереккөз: «Даму» қоры

- жалпы сомасы 74,6 млрд теңге (іске
асыру кезеңінен бастап 259,9 млрд теңге)
несиеге 1 726 жоба кепілдендірілді (іске асыру кезеңіне бастап 6 663 жоба), ал берілген

кепілдік сомасы 27,4 млрд теңгені құрады
(іске асыру уақытанн бастап 103,5 млрд
теңге);
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- 1 445,2 млн теңгеге (іске асыру уақытынан бастап 6,5 млрд теңге) 719 жоба
бойынша мемлекеттік грант берілді (іске
асыру кақытынан бастап 2 962 жоба);
- 2018 жылы жетпей тұрған индустриялық инфрақұрылымды тарту бойынша 6,5

млрд теңге сомасында 10 жоба қаржыландырылды, 2019 жылы 22 жобаға 7,0 млрд
теңге бөлінді (іске асыру уақытынан бастап
129,5 млрд теңгеге 824 жоба).

Дереккөзк: «Даму» қоры

Қаржылай емес қолдау:
«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасының маңызды бағыттарының бірі
кәсіпкерлік әлеуетті күшейту. Қолдаудың
бұл бағыты бизнес жүргізу негіздерін оқытуға арналған жобалар жиынтығын және
әлеуетті және бастаушы кәсіпкерлерге консультативтік қолдауды қамтиды.
2020 жылдың 1 қаңтардағы жағдай бойынша жаңа жұмыс істеп жатқан 30 542
кәсіпкер (іске асыру уақытынан 206 мың)
кәсіпкерлік негіздері курсына қатыстқан.
«Бизнес-мектеп» құралы бойынша бизнес-тренингтерге 29 369 тыңдаушы қатысты
(іске асыру уақытынан бастап 197,5 мың),
ШОБ топ-менеджментік оқытуға кәсіпорындардың 432 жетекшісі қатысты (іске
асыру уақытынан бастап 3 381), «Іскерлік
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байланыс» жобасы бойынша оқуға 741
адам (іске асыру уақытынан бастап 5 209)
қатысты, соның ішінде іске асыру уақытынан бастап АҚШ және Германияның
салалық кәсіпорындарында 535 адам
тағылымдамадан өтті.
Кәсіпкерлерді қолдау орталықтарында
бизнесті мемлекеттік қолдау бағдарламалары бойынша 170 мыңнан астам кеңес
берілді (іске асыру уақытынан бастап 1 139
мың), 84 мың клиентке (іске асыру уақытынан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау
бағдарламалары бойынша 54,6 мың қызмет
көрсетілді (іске асыру уақытынан бастап
475 677), 43 мыңға жуық кәсіпкерге сервистік қызмет көрсетілді (іске асыру уақытынан бастап 266 666).

2019 жылы индустриялау бағдарламасының екінші бесжылдығы аяқталды,
бағдарлама елдің өнеркәсіптік дамуына
жаңа серпін берді. Жыл қорытындысы бойынша өнерксіптегі көрсеткіштер 3,8%-ға
өсті, екінші бесжылдық шеңберінде (20152019 жж.) өңдеу кәсіпорындары шығарған
өнім көлемі 45 трлн теңгені құрады, оның
ішінде өткен жылы - 11,2 трлн теңге.
Осы жылдан ішінде сектор кәсіпорындарынан салықтық түсімдер 3 есеге артып,
9 трлн теңгені құраған. Қазіргі таңда өңдеу
өнеркәсібінен салық индустриялау саясатына жіберілген шығындарды 6,5 есе асып
тұр.
Саладағы өнімділік 4,2%-ға артқан.
Отандық өндірушілер 72 млрд АҚШ долларына өнім экспорттаған, отандық өнімді
әлемнің 120 елі тұтынады.
Машина жасау екі жыл қатарынан
тұрақты өсу көрсетуде (2018 жылы нақты
көлем индексі – 114,4%, 2019 жылы – 120,9%).
Салының негізгі драйвері автомобиль жасау

(162,5%). Өсуге жеңілдікпен автонесиелеу
бағдарламасы оң әсер етті.
Жеңіл өнеркәсіпте өндіріс көлемінің
өсуі (нақты көлем индексі – 113,5%) текстиль өнімі және киім өндірісінің өсуімен
қамтамасыз етілді (нақты көлем индексі –
108,2%). Фармацевтика (112,2%) және металлургия өнеркәсібінде (104,1%) тұрақты
өсу байқалған.
2015-2019
жылдарға
арналған
Индустрияландыру картасы аясында құны
5 трлн астам теңгеге 556 жоба енгізілді, 84
мыңға жуық тұрақты жұмыс орны құрылды.
Бүгінде Қазақстанда 13 арнайы экономикалық аймақ (АЭА) және 23 индустриялық аймақ (ИА) жұмыс істейді. Былтыр арнайы экономикалық аймақтарда 185 жоба,
индустриялық аймақтарда 149 жоба іске
қосылды, 22 мыңнан астам жұмыс орны
құрылды. Арнайы аумақтарда 136 өнім түрі
шығарылады, соның ішінде 30-ы – өнімнің
жаңа түрлері.
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3.2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯЛЫҚИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫНЫҢ 2015-2019 ЖЫЛДАРҒА
АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТ ТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

3.3 ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ ТАБЫСТЫ БИЗНЕСЖОБАЛАРДЫҢ ТАҒЫЛЫМЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
1. «Адили Текстиль» ЖШС ұлттық
нақышта әшекей, бұйымдар өндірісі
«Адили Текстиль» ЖШС – табиғи маталар
мен әшекей бұйымдарына ұлттық нақышта
өрнек басу бойынша инновациялық өндірісті ашқан алғашқы отандық компания.
Сауда саласында бизнесін дамыта отырып,
компания ұзақ еңбектің нәтижесінде жеке
өндірісті іске қосты, жаңа өндірісі белсенді
бояғыштары су негізінде салуға мүмкіндік
береді. Ең қызығы «Adili» компаниясының
негізін қалаушы Әсел Әділ әлемдік брендеттерді жіті қадағалайды, әрі мемлекеттік

қолдау бойынша қаржыландыру арқылы
«Адили Текстиль» ЖШС мата бетінде кез
келген қиялдағы ойды жоғары сапалы баспада басып шығаруды ұсынуға дайын.
Шығарылған бұйымдар ұлттық өрнектер
және оюлармен тамаша бедерленген, ал
бренді іске қосу Әсел және Индира есімді
апалы-сіңлілі арулардың табанды еңбегінің
жемісі болды. 2010-2015 жылдар аралығында қатынастар нығайып, арнайы дүкендермен ынтымақтастықта дайын өнімді сату
желісі қалыптасты, жеке интернет-дүкен
арқылы онлайн сатылымдар іске қосылды.
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табыс несие өтеуге ай- сайын төлем жасауда қаражат жетіспейтінін түсіндік. Оы
кезеңде көмекке мемлекет келді, мемлекеттің қолдауы арқылы біз субсидиялар аламыз, «Даму» қорының кепілдігі мақұлданды,
өйткені өзіміздің кепілзаттарымыз қажеттіліктерімізді өтей алмады. Ұлттық жобамызға сенім білдірген Қор мен Сбербанкке
алғыс айтамыз!»

Бүгінде серіктестік желілері Алматы қаласынан бөлек, Нұ-Сұлтан, Ақтау, Атырау және
Қостанай қалаларында ашылған.
«Әпкем екеуміз жеке өндірісті қолға аламыз деп шешкенімізде өзіміздің шамамызды
бағалап, мүмкіндіктерімізге көз жүгірттік
– дейді Әсел, – жобамызды әзірлеп жатқанымызда бізге несеи алуға не кепілзат не
2. Алматы қаласында «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында қысқа мерізмі кәсіби оқытудың бірінші
кезеңі аяқталды. Жобаға Алматы қаласы
Кәсіпкерлер палатасы, Алматы қаласы жұмыспен қамту орталығы, оқу орталықтары мен колледждер қатысты. Үш ай бойы
жұмыссыз қыз-келіншектер «шаштараз»,
«маникюр және педикюр шебері», «салон
әкімшісі», «визажист», «тігінші» мамандықтарын игерді.
«Бүгін біздің 2018 жылы алғашқы шығарыдымымыз болды, 23 шаштараз және
10 визажист оқуын аяқтады. Бізге оқуға
кімдер келеді? Жұмыссыздар, колледжедр
түлектері, біліктілігін арттырғысы келетін шаштараздар мен визажистер, сондай-ақ осы мамандықтарды жақсы көретіндер келеді. Өткен жылдан бері 80-ге жуық
адамды оқыттық, олардың көбі Алматының
сұлулық салондарынан жұмыс тапты. Олар
жаңа өмірге қадам басты, алға қойған
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Қарыз қаражатқа «Адили Текстиль»
ЖШС жаңаша цифрлық жабдық, және қажетті шикізатты сатып алды, енді кез келген
суретшінің батыл туындылары баспаға басылатын болды.
Компания «Бизнес жол картасы-2025»
бағдарламасымен жылдың 16% бойынша
«Сбербанк России» АҚ банкінен мемлекеттік қолдау алды, соның ішінде 10%-ы
«Даму» қоры арқылы субсидияланады, сондай-ақ несеи сомасынан 50% мөлшерінде
кепілдік мақұлданды.
мақсаттары үлкен. Айына екі рет біз түлектермен бірге «Мейірім» хосписіне барып,
науқастарға тегін шаш қиямыз. «Алматы
қаласы Кәсіпкерлер палатасы және қалалық
жұмыспен қамту орталығына адамдарды
мемлекеттік тапсырыс арқылы оқыту, сәнмен айналысып, жақсы іс атқаруға мүмкіндік бергендері үшін алғыс айтамыз», – дейді
«Арт-баланс» оқу орталығының оқытушылары Елена Адактилос және Игорь Телғараев.

Биыл Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша Алматы қаласында 1000
адамды оқыту жоспарланған.

«БИЗНЕС-КЕҢЕСШІ» БАЛА КЕЗДЕГІ
АРМАНДЫ ОРЫНДАУҒА КӨМЕКТЕСТІ»
«Бизнес-Кеңесші» оқу курсын аяқтаған
соң «Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы арқылы алынған жеңілдетілген
несие Атырау облысы Құрманғазы ауданының кәсіпкері Дәурен Садыховқа мекере
ұйымдастыру жөніндегі агенттікті ашуға
көмектесті, мұндай орталық ашу кәсіпкердің бала кездегі арманы еді.

Кәсіпкерліктегі өзінің алғашқы қадамдарын Дәурен Садыхов оқу орнын аяқтаған
соң бір жылдан кейін 2011 жылы бастаған.
Сол уақытта жас жігіт киім-кешек сатудан
бастады, бірақ көп ұзамай тұрақты жұмысқа тұрып, өз кәсібін тоқтатқан. 2015
2. «Take the Cake» кондитер студиясы
Айгерім Аташева бала кезден құрбылары мен туыстарына интернет көмегімен
балкүлше пісіруді ұнатқан, кейін уақыт өте
келе бойжеткен интернеттен алынған білім
аздық ететінін, кондитерлік шеберлікке

жылы Дәурен Садыхов кәсіпкерлік саласына қайта оралып, ұялы телефондарды сату
бутигін ашады.
«Бала кезде тамада болғанды қаладым.
Мектепте қаза тілі мен әдебиетінен үлгерімім жақсы болды. Жақындарым мен
туыстарыма мереке ұйыдастыру ұнайтынү
Алматы қаласындағы өнер академиясына
түскім келген, алайда отбасымда жалғыз
бала болғандықтан ата-анам алысқ ажіберуге келіспеді.
Нәтижесінде жоғары білімді
Атырау қаласында қаржы мамандығы бойынша аяқтады.
Дегенмен бала күнгі арманымды орындай алдым. Былтыр
«Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша оқуға қатыстым. Оқу
аяқталған соң, берілген сертификат арқылы Ауыл шаруашылығын қаржылау қолдау қоры арқылы
2 млн теңге мөлшерінде жеңілдікпен несие
алдым. Осы қаражатқа мерекелік іс-шаралар
ұйымдастыру орталығын аштым», – дейді
жас кәсіпкер.
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛЫСЫ

оқу қажет екенін түсінеді. Кондитерлік студияны ашу үшін білім деңгейін көтеру қажет болды, 2017 жылдың жазында Айгерім
куйеуімен келісіп, кондитерлік шеберлікке
оқу бойынша шешім қабылдады. Мәскеуде
Александр Кислициннің «VIP-Masters» аспаздық мектебін сәтті аяқтап, Айгерім ары
қарай ұмтылысын тоқтатпады, Атырау қаласында Business Practicum үш айлық курсты
қосымша оқыды. Алынған білім мен жеке
кәсіпті ашу бойынша идея Айгерімді Атырау
облысы бойынша «Даму» қоры жанында
орналасқан Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына жүгінуге итермеледі. Өз кезегінде КҚКӨ кеңесшілері іске асырылып
жаиқан мемлекеттік бағдарламалар туралы
ақпарат беріп, Айгерімге бастауыш кәсіпкерлерге арналған «Startup-Академия» жобасы аясында оқуға қатысуға шақырды.
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Аталған жоба аясында оқу курсын
аяқтаған Айгерім Аташева стартаперлер
байқауына қатысуға бел буды. Осы бағытта КҚКО кеңесшілерге Айгерімге бизнес-жоспар дайындауға, байқауға жоба
таныстырылымын әзірлеуге көмектесті,
байқауда жас кәсіпкер жобасын қазылар
алдында сәтті қорғап шықты.
«Аташева А» жеке кәсіпкерлігінің «Take
the Cake» кондитерлік студиясын ашуға
жабдық алу бойынша жобасын «Сбербанк»
АҚ банкі «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша қолдап, жылдық 6%-бен 8 млн
теңге бөлді, онда «Даму» қорының кепілдігі
несие сомасынан 62,5%-ды құрады.
«Ертеңгі күнге сенімділік – табыстың
кепілі. Ата-атам, жолдасымның қолдауы

арқасында таңғашайып, дәмді десерттер
әзірлейтін кондитерлік студияны ашып жатырмын. Армандар орындалады, оған сену
керек. Кондитерлік саладағы екі жылдық
тәжірибемен өзім үйренген өнімдермен
жұмыс істедім.
Бұл табиғи өнімдер, шын мәнінде сапалы
шоколад, аллегрияны тудырмайтын ең үздік
табиғи бояуыштар, экзотикалық болса да
балғын жемістер. Әрине, мұндай ингредиенттер арзан емес, әрі дайын өнімнің бағасын қымбаттатады. Бірақ, балкүлшелерімнің
дәмін бір татқан жандар, менің тұрақты
клиенттеріме айналады. Персоналды жас,
энергияға толы, кондитерлік шеберлікті
менгеруге дайын адамдардан құрағым келеді, өзім шеберлік сабақтарын өткіземін»

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
1. «БАСТАУ» ТҮЛЕГІ АЗПАЗДЫҚ ҮЙІН
АШТЫ
«Бастау-2017» жобасының түлегі өз
бизнес-объектісінің құрылысын аяқтап,
жақында аспаздық үйді іске қосты.
Мұғалжар ауданындағы шағын қалашықта
жаңа бизнеске әзірге тең келер бәсекелес
жоқ.
«Ваниль» атауындағы алғашқы әріпті
латын «V» әрпіне ауыстыру кездейсоқ жасалған жоқ, өйткені бұл әріп Жеңіс (Victoria
сөзінен), Сәттілік пен Табысты білдіреді.
Нәтижесінде «Vаниль» атауы пайда болды.
Бұл ішкі қорқыныштарымды басудағы
алғашқы жеңісім дейді бастауыш кәсіпкер Айдана Смағұлова, ол жуырда ғана
Мұғалжар ауданының орталығында өзінің
Аспаздық үйін ашты.
«Небәрі 25 жаста кез келген адам тіпті
шағын дүкен болсын жеке бизнесті ашу
бәрінің қолынан келе бермейді. Ал мен болсам бүтін Азмаздық үйін аштым. Нысан ауданы 240 шаршы метр. «Істей аламын ба?»,
«Қолымнан келе ме?» психологиялық кедергілерді өткерудегі басты стимул «Бастау»
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жобасы бойынша оқу болды. Оқу көп нәрсе берді: бизнес-жоспарды дұрыс құруды, салық есептілігін жүргізуді үйоендім,
түптің-түбінде немен айналысатынымды
шешіп алдым», – деді Айдана Смағұлова.
Іс жүзінде дәл хобби, сүйікті ермек
бизнес-жоспарға, табысты жобаларға ұласады. Ас үйде тағам әзірлеу, кондитерлік
дәмділерді жасауды Айдана жастайынан
жақсы көреді екен. Тәлімгер, оқытушы
ретінде Айдана анасын Зейнегүл апайды
атады. Зейнегүл апай аспаздық істе 10 жылдық тәжірибесі бар маман.

2.
«БАСТАУ»
ТҮЛЕГІ
ҚОЯН
ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҚОЛҒА АЛДЫ
Үй жағдайында қоян өсіру бойынша
жеке бизнесін Шалқар ауданының тұрғыны, жас географ қолға алған.
Жанерке Бекмырзаева 2017 жылы оқытудың бесінші легіне түсті. Бизнес-жоспар
құру мәселесі туғанда, ол ойланбастап қоян
өсіремін деп шешім қабылдады. Өйткені
Жанерке жастайынан әкесінің осы кәсіппен айналысқанын көріп өсті. Бастапқыда
«Бастау» түлегі кәсіпке жеке қаражатын –
шамамен 400 мың теңгені салды. «Айлин»
жеке кәсіпкерлігін тіркеп, әкесі және ағасының көмегімен ауладағы қораға темір
торларды орнатты. «Ақ алып» тұқымды 15
қоянды Ресейден алдыртты.
«Оқу аяқталған соң қорқыныштар сейілді,
мен қоян өсіруге зор ынтамен кірістім. Бұл
кәсіпке әкем үйретті. «Ақ алып» тұқымды
қояндар экономикалық тұрғыда үй жағдайында өсіруге қолайлы түр. Ұрғашылары көп
төлдейді, әр асырауда қиындық тудырмайды. Бұл ет әрі тері алуға қолайлы әмбебап
тұқым», – дейді Жанерке.
Бүгінде шағын фермада көжектердің
жаңа легін күтіп жатыр. жаңа төлмен қоса

«Бастау» жобасы «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
іске асып, жұмыссыз әрі өзін-өзі жұмыспен
қамтыған азаматтарды кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға бағытталған.
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2017 жылдың қорытындысы бойынша Мұғалжар ауданында «Бастау» оқуына
344 адам қатысты. 59 түлек қражыландыру
алып, кәсіп ашып, бизнесін кеңейтті.
Биыл «Бастау» жобасымен ауданның
315 тұрғынын қамтып, қаржыландыруға
дейін 63 жобаны жеткізу жоспарланған.

фермадағы қоян саны 50 бірлік болмақ.
Осындай өсімді есепке ала отырып, кәсіпкер қояндарға жаңа қора жай салу үшін 2
млн теңге мөлшерінде несие алуды жоспарлап отыр.
Келешекке «Бекмырзаева» жеке кәсіпкерлігі үлкен жоспар құруда. Қоян саны
артқан соң Айдана ауыл тұрғындарына
диеталық ет ұсынып, тері өңдеу мен тон,
сөмке және басқа да бұйымдарды тігуді
қолға алмақ. Идеяны іс жүзіне асыруға ӨКП
шалқар аудандық филиалының менеджерлері көмектеседі. Жоба менеджерлердің
сүйемеледуінде.

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
1. «ОРТОПЕДиЯ» дүкен-салоны
Көктем мерекелері қарсаңында кәсіпкер Гүлнар Алиева үшін варикозға қарсы
трикотаж, сүт безіне арналған экзопротез,
массаж доптары, термо іш киімдер, балдақ
және басқалар сияқты ортопедиялық өнімдердің кең ассортиментін сату жөніндегі
«ОРТОПЕДиЯ» жеке дүкен салонын ашу
нағыз сыйлық болды. Дүкен-салон «Қасиет»
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медициналық орталығында жалға алынған
орынжайда орналасқан.
Дүкен-салон ортопедиялық тауарларды
бөлшек сату және түрлі аурулар мен жарақаттардан кейін оңалту бойынша қызмет
көрсетуге мамандырылған. Сонымен қатар
2. БАЛАБАҚША ЖӘНЕ ЕКІ ЖЫЛЫЖАЙ.
«БАСТАУ» ТҮЛЕКТЕРІ ЖАҢА ЖОБАЛАРДЫ
АШУДА
«Бастау» жобасы бойынша Маңғыстау
ауданының 200 тұрғыны кәсіпкерлік негіздеріне оқыды, соның ішінде 50 адам жеке
кәсіп ашты.
Тұңғыш Президенті күні қарсаңында
Шетпе ауылында екі нысан – «Нұрсая» балабақшасы және жылыжайдың ашылу салтанаты өтті. Балабақша директоры Алтынгүл
Қауқарованың айтуынша, мектепке дейінгі
білім беру мекемесі 50 балаға шақталған.
Нысанда 14 жұмыс орны құрылады. Жобаны
іске асыруға кәсіпкер «Атамекен» ӨКП МҚҰ
арқылы 10 млн теңге мөлшерінде төмен
пайызда несие алды.
Екінші объектінің иесі жас кәсіпкер
Нұрсұлтан Шандығұл. Ол екі жылыжай ашты,

арнайы ортопедиялық жабдықты тапсырыспен алуға мүмкіндік бар. Бағдарлама
аясында салалық шектеулер болмағандықтан әрі жылдық 6%-бен қаржыландыру
мүмкіндігі бастауыш кәсіпкердің сауда саласы үшін қолжетімді болды.

біріншісін жеке қаражат есебінен салса,
екінші нысанның құрылысына 3 млн теңге
көлемінде Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры және Маңғыстау облысы
Кәсіпкерлер палатасының микроқаржы ұйымы арқылы төмен пайызда несие алды.
Бүгінгі таңда кәсіпкер 3 адамды жұмыспен
қамтып отыр. Күніне 30 келі қияр және
қызанақ өнім алады, көкөністі қолжетімді
бағада сатады.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
1. «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы бойынша балабақша ашу
«Бота»
балабақшасы.
Кәсіпкер
Г.Нұрғожина «Бизнестің жол картасы-2020»
бағдарламасы арқылы жеңілдікпен несие
алды. Алынған несие қаражатына орынжай
сатып алынып, жөндеу жұмыстары жүргізілді, мүкәммал мен қажетті жабдық алынды.
Енді «Пришахтинск» ықшам ауданының тұрғындары Қарағанды қаласы,
Методическая көшесі, 13-а-үй мекенжайында орналасқан осы ыңғайлы балабақша
қыззметін пайдалана алады.
Балаларға барлық заманауи критерийлер мен талаптарға сай келетін топтар ұйымдастырылған, ал балаларды жеткізу үшін
кәсіпкер жеке қаражатына автобус сатып
алды.
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Жобаны «Сбербанк» АҚ қаржыландырды, ал кқарыз бойынша жүктемені «Даму»
қоры банк мөлшерлемесін 7%-ын субсидиялап азайтуға көмектесті. Осылайша кәсіпкер несеи бойынша жылдық 8%-ды ғана
төлейді.
Тағы бір мектепке дейін білім беру объектісі – «Одарёшка» балабақшасын әйел
кәсіпкер Гүлнар Смайылова ашты.
«Одарёшка» балабақшасы» ЖШС «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-тың кепілдігіне «Qazaq Banki» АҚ арқылы қаржыландырылды. Бұл кәсіпкердің «Даму» қоры
және банкпен іске асырған үшінші жобасы.
Жоба бойынша сонымен бірге банктік несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау қарастырылған. «Пришахтинск»
ықшам ауданында орналасқан бұрынғы
«Улыбка»
балабақшасының
ғимараты

2. ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПКЕРІ
АРАБ
ӘМІРЛІКТЕРІНЕ
ҚҰРТ
ЭКСПОРТТАЙДЫ
Араб бизнесмендері алғашқы тапсырысты беріп үлгерді.
Қарқаралы ауданында Қарағандылық
ауыл шаруашылығы өндірушісі ұсынған
өнімге шетелдік компаниялар қызығушылық
танытқан. Әлемдік нарыққа шыға алатын
сүт өнімдерін әзірге Қарқаралы ауданында
сүт өңдеу цехы ғана шығарып отыр. Жеке
кәсіпкерлік иесі «Бастау» курсына қатысып,
жеке кәсіп бастауға «Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау қорынан» 18 млн теңге
қаржы алды. Кәсіпкерге бизнес-жоспарды қорғаудан бастап кәсіп ашуға дейін
Кәсіпкерлер палатасының менеджерлері
сүйемелдеу көрсеткен.
«Қарқаралыға келген шетелдік туристер мен ұсынған өнімдерді татып көрді,
оларға құрт ерекше ұнады. Әмірліктерден
келген қоанқатр құрттың бірнеше түрін
өздерімен алып кеткен. Өнімге өз елдерінде сынама жүргізіп, оның табиғи екеніне көз
жеткізген. Енді олар бізбен жұмыс істегісі
келіп, тапсырыс берді. Қазір құжаттаманы
дайындап жатырмын. Ұлттық тағам басқа

аралығындағы 360 балаға шақталған. Онда
қосымша білім беру бағдарламалары бойынша таңдау беріледі.
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несие қаражаты есебінен толығымен қалпына келтірілді, қажетті жөндеу-құрылыс
жұмыстары жүргізілді.
Жиһаз және жабдық кәсіпкердің жеке
қаражатына алынды. Балабақша 2-6 жас

елде танымал болуын мақтан тұтамын», –
дейді кәсіпкер.
Кәсіпкердің айтуынша, ынтымақтастық
туралы ұсыныс Германиядан да түскен.
Ерекше технологиямен дайындалатын
сары майды жеткізу мәселесі талқылануда. Қарқаралыдағы цех 11 түрлі сүт өнімін
шығарады. Кәсіпорын күніне 2 тонна шикізат өндіурге қауқарлы.
Ауыл кәсіпкері кәсіпті жетілдірмек.
Жеке шикізатты тұрақты алу үшін кәсіпкер «Сыбаға» бағдарламасы бойынша асыл
тұқымды сиырларды алуды жоспарлап
отыр.

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
1. «БИЗНЕС-КЕҢЕСШІ» ЖОБАСЫМЕН
КӘСІП АЛҒА БАСТЫ
Кәсіпкер болып, жеке кәсіп ашу, аяққа
тұру – осындай мақсатты Ақкөл ауданы барап аулының тұрғыны Қайрат Қадыров өз
алдына қойды.
Бизнесте өз нишаңды табу қиынға соқты.
Қайрат ағаш дайындаумен айналысып, дөңгелек жөндеу ашқан, түрлі қызмет түрін
істеп көрген. Бірақ ешбір салада табысқа
жетпеді. 2017 жылы «Бизнес-Кеңесші»

жобасы шеңберінде кәсіпкерлік негіздеріне тегін оқыту курстарын естіп, оқуға қатысуға шешім қабылдады. Курс шеңберінше
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қажетті білім алып, бизнес-жоспарды құруға,
жеке әлеуетті есепке алуды, нарық сұранысын анықтауды үйренді. Қайрат «Еңбек»
нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша несиеге өтінім берді. Ақмола
облысы Кәсіпкерлер палатасы менеджерлерінің қолдауымен несие алды. Ары қарай
кәсіпкер «Газель» автокөлігін сатып алды.
Қайрат ашқан бизнес ауылда сұраныста
болды. Сол уақытта Барап ауылында ауылға
су тарту жұмыстары жүріп жатты. Қазіргі
таңда кәсіпкер ауылға құрылыс материалдарын жеткізуде. Бұдан бөлек жаз айлары –
жөндеу жұмыстарының науқаны, сондықтан
Қайрат жұмыстың кең ауқымын алып қана
2. Жиһаз өндірісі
Замануи әлемде жиһаз – өмірлік қажеттілік қана емес, сондай-ақ интерьердің эксклюзивті бөлігі. Жиһаз бизнесін екі жолмен
дамытуға болады – біреу өндірген дайын
жиһазды сату немесе тауарды өз бетінше
өндіру. Кәсіпті ұйымдастырудың ең тиімді
әдісі - осы бағыттарды біріктіру – жеке
жиһаз өндірісін және оны сатуды ұйымдастыру.осындай пікірді ұстанған Сырым
Тоқушев 2007 жылы жиһаз өндіру және сату
цехын ашты. Мемлекеттік қолдауды алған
кәсіпкер өз цехіне жабдық алуға шешім
қабылдады. Менеджерлері кәсіпкер бастамасына қолдау көрсетіп, «Даму-Өндіріс»
бағдарламасы бойынша қор кепілдігімен
жылдық 6%-бен Банк Центр Кредит арқылы
несие алуға көмектесті.

қоймай, бір ауыл тұрғынын жүк тиеу/түсіруге жұмысқа алды.
«Бизнесім – жүк тасымалдау. Бастапқыда
өзім жүргізуші, өзім жүк түеуші болдымү ал
қазір маусым қызып жатқанда қасыма жұмыскерді жалға алдым. Қазір іс қызу жүруде.
Ары қарай дамуға жоспар көп, өйткені мұндай бизнес қашанда сұраныста болады», –
деп атап өтті кәсіпкер.
Осылайша Қайрат Қадыров бизнестегі
өз нишасын тапты, оның айтуынша, қысқа
мерзімді курстан алынған қажет білімсіз әрі Палатаның қолдауынсыз кәсіп ашу
қиынға соғар еді.

«Тоқушев» жеке кәсіпкерлігі өндіретін
жиһаз идеяларыңызды іске асырып, үйіңізге жаңа келбет сыйлайды. Кәсіпкерлік
ұсынған жиһаз Көкшетау қаласы Жұмбақтас
сауда үйінде сатылымда.

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
«БАСТАУ» ТҮЛЕКТЕРІНІҢ ЕҢ ҮЗДІК
ИДЕЯЛАРЫ
«Бастау» түлектерінің жоба қорғауында болып, стартаптарға арнлағна үздік
иедялар тізімін оңай жасауға болады.
Қостанайда бұл тізім: фитнес-клуб және
шугаринг студиясын ашудан бастап, жылқы
шаруашылығына дейін ауқымды әрі түрлі
болып шықты.
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санайды. Оның кәсіби фотосутдиясы қызмет көрсетудің толық спектірн қамтиды –
түрлі жанрдағы бейнетүсірілім, фотосессиялар, «Love Story», фильм әзірлеу және т.б.
Ал Наталья Дмитренкоға жобаны
іске асыруға қомақты қаражат керек.
Баспаханада 10 жылдай оқып жұмыс істеп,
әйел өзінің жарнама агенттігін ашуға бел
буған.
Жоғарыда аталған кәсіпкерлер бизнес
бастау үшін қала орталығында жұмыс істеуді көздесе, Ботагөз Козлова кәсіпті ауылда
бастауға дайын. Жобасын іске асыру үшін
ол бүкіл отьасымен Ұзынкөл ауылына көшуді жоспарлап отыр. Әйелдің арманы жылқы
шаруашылығын қолға алу. Бастапқыда 10
бас жылқы алу көзделген.
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Ең табысты бизнес сүйікті істен басталатыны анық. Өйткені сүйікті ісіне уақыт,
күш-жігерді аямайсың. Жас спортшы Антон
Говенко да осы жолды таңдап, «Garage» деген ерекше атаумен жеке фитнес-клыбты
ашуды шешті. Нысан атауы оған толығымен
сай келеді. Бұл нағыз ерлер мекені.
Светлана Черкасова өз алдына ұқсас
мақсатты қойған – әйелдерге бағдарланған
ерлерге бағытталған кәсіп ашу. Бизнес ханым шугаринг және эпиляция студиясына
сұраныс ерлер тарапынан да артады деген
сенімде.
Светлананың ойынша, студия орталықта
орналасады. Оған қажетті орынжай қарастырылды, енді микронесие алу ғана қалды.
Барлық шығынға кәсіпкерге 3 775 000 теңге қажет.
Жеңіс Омаров өз жобасының артықшылығы – көпфункциялығы деп

«Жылқы баптауды білемін, күйеуім ед
қолдау көрсетеді», – дейді келіншек.

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
1. Жұшық өнімдері өндірісі
2017 жылы Қазақстан Тәуелсіздігі күні
қарсаңыда қуаттылығы жылына 200 тонна
«Арай» шұжық өнімдерін өндіру бойынша
цех ашылды.
«Қалымбетова К» жеке кәсіпкерлігінің
жобасын «Даму-Өңірлер» бағдарламасы бойынша шұжық цехы ғимаратының
құрылысын аяқтауға «АТФ» Банкі» АҚ арлықы қаржыландырылды. Мемлекеттен
жылына 10% мөлшерінде субсидия мақұлданды. Жобаны іске асыру арқылы шұжық
өнімдерінің 15-тен астам түрі шығарылады.
38 жұмыс орны құрылды.
2. ЖАНАҚОРҒАН ТҰРҒЫНЫ АУЫЛДАСТАРҒА АРНАП ПЛАСТИК ТЕРЕЗЕЛЕР
ӨНДІРІСІН ЖОЛҒА ҚОЙДЫ
Жаңақорған
ауданынң
тұрғыны
Мұхамедәлі Тұрманов 12 жылдан астам
уақыт пластик терезелер өндірісімен айналысады. Тәжірибе жинақтап, Мұхамедәлі
еңбек өнімділігін арттырып, заманауи
өнім өндірісін бастауға шешім қабылдаған. Кәсіпкерлер палатасының аудандық
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филиалында кеңес алып, кәсіпкер «Бастау»
жобасының өткен жылғы легіне қатысты.
Оқу барысында бухгалтерлік есеп жүргізу негіздері, маркетингтік жоспарлау және
салық құжаттамасымен жұмысты үйренді. Кейін «Ауыл шаруашылығын қаржылай

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
1. «Әдемі» сұлулық салоны
Павлодарда Наәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерілкті дамыту бағдарламасы шеңберінде сұлулық салоны қолдау
алды. Комапния басшысы Сәуле Исағұлова
жеке кәсіп ашу идеясына біртеңдеп жетті.
Оған АҚШ-та өткен тағылымдама да, банкте
істеген жұмыс та көмектесті. Сәуленің айтуынша, бесжылдық жұмыс тәжірибесі
бизнес-процестерді түсінуге жақсы мектеп болды, ал клиенттермен тілдесу шабыт
сыйлап, түптің-түбінде Сәулені кәсіпкерлік
әлеменіе әкелді. Қазір Сәуленің жеке кәсібі
бар – «Әдемі» сұлулық салоны. Бұл табыс
пен қуаныш сыйлайытн кәсіп. Идеяң іске
асқаны қуаныш пен мақтаныш ұялатады,
бір ұжымға тілеулестер жиналып, команда
жылдан жылға нығайып келеді.
Компания бір орында тұрмайды, биыл
Екібастұз қаласында филиалы ашу мәселесі көтерілді. Бұл өсу «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
арқылы мүмкін болды. Бағдарлама туралы толық ақпаратты Сәуле Кәсіпкерлерге
2. ЖАС КӘСІПКЕР УСПЕН АУДАНЫНДА
БАСПАХАНА АШТЫ
Жеке кәсіпті қалай ашуға болады? Осы
сауал кәсіп ашқысы келетін, кәсіпкерлікке
қабілетті адамдарды жиі мазаалйды. Жас
бастауыш кәсіпкер Гүлнар Нұрмұхамбетова
да жеке кәсіп ашуды көздеді.
Көмек алу үшін бойжеткен Успен ауданындағы Кәсіпкерлер палатасының филиалына жүгінді. Палатада жеке кәсіпкерлікті
ашу және тіркеу бойынаш толық ақпаратты
алды.
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қолдау қоры» АҚ облыстық филиалы
арқылы несие алды.
Алынған қаражатқа Мухамедәлі қажетті материалдар мен жабдық сатып алды.
Қазіргі кезде кәсіпкерге ауылдастарғдан
тапсырыстар түсіп жатыр.

қызмет көрсету орталығынан алды, КҚКО
кеңесшісі Асыл Жулаушинов құжаттардың
толық пакетін жинауға көмектесті.
Қазан айының соңында Сәуле Исағұлова
Халық банкінің мақұлдауын алып, 10 млн
теңге көлемінде несие рәсімдеді, несие
бойынша пайыздық мөлшерлеме – жылдық
6%. Сонымен қатар «Даму» қоры банк алдында кепілгер болды. Бастауыш кәсіпкер
ретінде Сәуле несие сомасының 85% мөлшерлемесінде Қордың кепілдігін алды.

2018 жылдың ақпан айында Гүлнар
Нұрмұхамбетова полиграфиялық өнімдерді шығарумен айналыса бастады. Бұл
кәсіпке таңдау кездейсоқ түспеді, өтйкені

«Мен
қыз-жігіттерді
мемлекеттік
жастар саясатына белсенді қатысуға
шақыоармын. Қандай да бір нәтижеге қол жеткізу үшін үнемі жетілу керек.
Атап айтқанда жаңа нәрсені үйрену, жеке

қабілеттерді шындау, қызметтің жаңа
түрлерін игеру, жаңа бағыттарды іздеу керек», – дейді Гүлнар Нұрмұхамбетова.
Кәсіпкерлер палатасының менеджерлері
Гүлнарға Павлодар қаласында «Іскерлік
байланыс» жобасы бойынша оқуға қатысуға көмектесті. Кәсіпкер алынған юілім
кәсіпкерлік салада деңгейді көтеріп қана
өоймай, тәжірибені өсіріп, іскерлік байланысты арттырады деген сенімде.

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1. «Казмясопродукт» ЖШС шұжық өнімдері және ет деликатестері өндірісі
Мемлекеттік
қолдау
арқылы
«Казмясопродукт» ЖШС тауарлар сапасы
мен өнім ассортименті үнемі жетілдіріп
отырады. 2017 жылдың басынан зауытта
900 мың тоннаға жуық дайын өнім өндірілді. Кәсіпорын күніне 2 тоннаға дейін жұжық
өнімдері мен ет деликатестерін шығарады.
Шұжық өнмідерін шығару процесі мал
сою цехінен басталады. Шикзатқа қашан
да жаңа сойылған мал еті әрі сенімді жергілікті өндірушілерден алынады. Күніне 50
басқа дейін шошқа және сиыр сойылады.
Өндіріске жіберілмес бұрын шикізат суытылады. Ол үшін кәсіпорында сыйымдылығы
300 тоннаға дейін 7 тоңазыту камера бар.
Өндірістег ікелесі кезең – толығымен автоматтандырылған бұзу цехі, мұнда еттті бұзып, сұрыптайды. Ары қарай ет тартқыштар,
клипсаторлар, термиялық өңдеу камералары мен вакуум цехы іске қосылады, одан
дайын өнім қоймасына шұжықтар келіп
тұседі. Негізінен қақталған, деликатесті
сұрыптар. Ал вакуумдалған өнім 10-15
тәулікке дейін сақталады.
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бұл кәсіп Гүлнардың кәсіби мамандығымен
байланысты. Жас кәсіпкердің мемлекеттік
ұйымдарда істеген тәжірибесі бар. Бұдагн
бөлек, ол «Жас талап» жастар қоғамдық
бірлестігінің төрайымы болып еңбектенеді,
ұйым аудан өміріне белсенді атсалысады.

Шығарылатын өнім ассортименті сан
алуан және кең ауқымды – шұжық өнімдері,
шпиктер, сарделькалар, сосискалар және
тағы басқа дәмділер. Өндірісте барлығы
өнімнің 120 түрі шығады, әр ай сайын ассортимент жаңартылып тұрады. Кәсіпорында
айына шамамен 70 тонна өім шығарады.
2015 жылдан бері «Казмясопродукт»
ЖШС касіпорны «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасына сәйкес несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау мақсатында Ұлттық қордан мемлекеттік бағдарламалар аясында «Даму» қоры
арқылы «Цеснабанк» АҚ-да жеңілдетілген
несиелеудің қатысушысы болып табылады.
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2. СҚО ТАЙЫНША АУДАНЫНАН «БАСТАУ»
ТҮЛЕГІ ЖОЛ БОЙЫНДАҒЫ СЕРВИСТІ
ДАМЫТУДА
«Нұр-Сұлтан-Петропавл» республикалық мәндегі тасжолындағы қозғалыстың
белсенділігі арқылы кәсіпкерлер жеке
кәсіпті кеңейтуге мүмкіндік алды.
Тайынша ауданы арқылы Нұр-Сұлтаннан
Петропавлға апаратын тасжолдың 100
шақырым өтеді, ары қарай Ресейге де
жақын. Осы жайтты ескере отырып, жергілікті тұрғындар жол бойындағы сервис пунткреін белсенді дамытып жатыр. Демек бұл
жолаушыларға демалыс, тамақтану көлік
құралдарына қосымша техникалық жөндеу
орындары. Сондықтан жол бойындағы кафе
мен техникалық жөндеу орталықатры, көлік
жуу, кемпингпен қатар жүреді.
Мырзажан Камалов – халықаралық
маңызы бар автомобиль жолында осындай
пункттерді құру және кеңейту бүгінгі күннің өзекті бағыты екенін түсінген кәсіпкерлердің бірі.
2017 жылдан бері өз кәсібін кеңейту
үшін Мырзажан Камалов «Бастау» жобасы

бойынша оқудан өтті. Курс аяқталып, бизнес жобспар сәтті қорғалған соң, кәсіпкер
кафе жанында жалпы ауданы 480 шаршы
метр ТЖО салуға Агро несие корпорациясы
арқылы 18 млн теңге көлемінде несие алды.
ТЖО-мен қоса кафені кеңейиу жұмыстар
жүргізілуде. Кәсіпкердің айтуынша, асхана
қонақтардан шыны қабырғамен қоршалған,
демек қоанқатар тағамдар қалай дайындалатынын көре алады.

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
1. КЕЙТЕРИНГ ҚЫЗМЕТІ
Шығыс Қазақстан облысы Курчатов
қаласының 24 жастағы тұрғыны Зүлфия
Зиминова кәсіпкерлік қызметін былтыр
«Бастау» курсын оқып, бастаған.
Бойжеткен азық-түлік заттарын өндіру
мен табиғат аясы болсын, қала сыртындағы
үй болсын, демалыс аймағы, кәсіпорын ішіне болсын кез келген жерде банкет, фуршет
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жаңа қызмет көрсету түрі – кейтерингпен айналыса
бастайды.
«Курчатов қаламыз шағын ғана. Негізінен
мұнда ғалымдар өмір сүреді. Адамдар түнге
дейін жұмыс істейді, сондықтан ас әзірлеуге уақыттары болмайды. Осы жайтты
байқаған қызым тамақты үйге дайындауды
идеясын ұсынды. Яғни адамдар дайын асты
үйлерін алып кетеді. Қалада дүкендер ерте
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жабылып, кафелердің жоқтығын ескерсек,
бұл таптырмас бастама болды», – деді жас
кәсіпкер қыздың анасы Шолпан.
Отбасы Шымкенттен Курчатов қаласына 10 жыл бұрын көшіп келген. Сондықтан
самса мен палау, сынды шығыс дәмділерін
отбасы мүшелері жақсы біледі, бастысы
әзірлей алады. Ал тандыр нан ше? Дәл осы
тіл үйірер күлшелер басты назарға алынған.
«Бастау» жобасы бойынша Зүлфия бизнес
жобасын сәтті қорғап, 1 млн 230 мың теңге

пеш орналастырады. Астапқыда кәсіби аспаздар табылмады. Кейін Жұмыспен қамту
орталығы арқылы екі жұмыссыз әйел табылып, жұмысқа алынды. Қазір олар жұмыспен қатар кешкі уақытта аспаз шеберлігін оқып жатыр. Бүгінде 1 күннің ішінде
кем дегенде 350 дана нан-тоқаш өнімі сатылып жатыр.

2. ЗЫРЯНДАҒЫ ШАРУА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТАЗА ӨНІМ ШЫҒАРАДЫ
Моя усадьба» ЖШС басшысы Марина
Панина жылыжай, құс шаруашылығына
көзбен көріп, гүл, көкөніс пен жидектердің
өсуін, құстардың жай-күйін тамашалауға
шақырады.
«Қонақтар жиі келеді, әсіресе Ресейден.
Жұрттар жағдайды көзбен көріп, экологиялық таза өнімді пайдаланғылары келеді.
Ет, жұмыртқаның сапасы жақсы. Осылайша
«агротуризм» түсінігі қалыптасты, біз
бұған кезең-кезеңімен жеттік», – дейді
кәсіпкер.
Шағын кәсіптен бастау алған еді. 2014
жылы Марина Панина жеке шаруашылықты
қолға алуды қалады. «Моноқалаларды дамыту» мемлекеттік бағдарламасы арқылы
несие алып, Новосибирскіден поликорбанаттан жасалған 6 жылыжай сатып алып, өз
учаскесіне орнатты.
«Көктемде аудан тұрғындарына арнап,
гүл, көкөніс көшетін ектім. Жазғы уақытта
асқа пайдаланатын шөптер, қияр, бұрыш,
қызанақ, баялдылар өседі. Бірақ жылыжай
мен Зырян қабыспайтын түсінік. Себебі 9
ай қыс, ал жылыжай 4 ай ғана пайдаланылады. Несиені 12 ай бойы 100 мыңнан төлеуім
керек. Сондықтан шешім жолы – бройлер
тауық пен бөдене бағуды да қолға алдым.
Тауықтарды көктемге дейін бағып, одан соң
қораға шығаруға болады», – дейді Марина
Владимировна.
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көлемінде жеңілдетілген несие алады. Осы
қаражатқа бастауыш кәсіпкер салтантты
дастарханға арналған ыдыс аяқ сатып алады, сонымен қатар тандыр пешін, кондитерлік пешті, кәуапқа арналған мангалды сатып
лады. Өндіріске арналған жалпы ауданы 64
шаршы метр орынжайды жалға алып, онда
ыдыс жуатын жер, суға арналған бойлер,

Кәсіпкердің құс еті мен бөдене жұмыртқасының өндірісіне арналған жобада жыл
сайын екі мың бройлер тауығы мен мың
бөдене өсіру қарастырылған. Былтыр осы
бизнес-идеяны іске асыру үшін 2 млн теңге грант ұтып алған. Қаражатқа 5 инкубатор
мен тауықтарды бауыздайтын, қауырсын
жұлатын машина сатып алынды. Марина
Панина сонымен қатар құстардың тұқымын
жақсартумен айналысады. Параллельно
фермер занимается улучшением породности птиц.
Қазіргі таңда «Моя усаьба» ЖШС аудан
тұрғындарын толық қамтамасыз етіп отыр.
Тауықтың еті, жұмыртқа, арнайы қапталып,
жәрмеңкеге шығарылады, сауда орындарына өткізіледі. Аптасына 50-ден астам бөдене, мыңнан аса жұмыртқа сатылады, жалпы
бір айда 6 мыңнан аса өнім шығарылады.
Кәсіпкердің айтуынша бөдене жұмыртқасының сатылуын әлі де жақсарту керек.
Сондықтан жарнама жасау мен қоғамдық
тамақтандыру орындарымен байланыс
орнатуда.
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ
1. ТАРАЗДА ТІГІН ТІГУ ТЕГІН ҮЙРЕТІЛЕДІ
Жамбыл облысы кәсіпкерлер палатасының сүйемелдеуімен жаңа оқыту орталығы
ашылды.
Бүгінде мектеп бағдарламасында болсын, колледж бен жоғары оқу орындарында
болсын білім беру бағыты теориядан практикаға бет алуда. Яғни, өндірістен қол үзбей,
кәсіптік білім беру тәжірибесі қарқын алып
келеді.
2017 жылғы 4 шілдедегі «Атамекен»
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы техникалық
және қызмет көрсету мамандықтары үшін
кәсіптік даярлау, қайта даярлау, біліктілігін
арттыру және біліктілікті беру бойынша оқу
орталықтарының тізілімін құру туралы бұйрығына сәйкес құрылған.
Тізілімге өңірде кәсіпорындар жанынан
ашылып, жұмыс жүргізіп жатқан 4 оқу орталығы енді. Олар «Қазфосфат» ЖШС фосфор зауыты, «Қазфосфат» Минералды
тыңайтқыштар» зауыты, «Эльба» ЖШС мен
«Интенсив-Білім» Қордайлық қосымша
білім беру орталығы» ЖШС.
«Нарық заманында бәсекеге қабілетті
бизнес пен онда қызмет ететін білікті мамандар ғана сұранысқа ие. Бұл ретте бизнес пен билік арасындағы алтын көпірге айналған Кәсіпкерлер палатасы қос тарапқа
да қолайлы жағдай жасаудың жолын қарастырып, Палатада «Оқу орталықтарының
облыстық Реестрі» құрылған болатын»,
– дейді Жамбыл облысының кәсіпкерлер
2. АНА БАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУҒА АРНАП
КӘСІП АШТЫ
Отбасылық өмір мен қоғамдық қызметті
қатар алып жүретін белсенді әйел қандай
бизнес-идеяны жүзеге асырады? Әрине,
түпкілікті сезінетін, анық-қанығын білетін
істің шырайын келтірері анық. «Халык Life»
АҚ бөлімшесінің директоры, Іскер әйелдер кеңесінің мүшесі Ақмарал Ералиева
өз арманын осылайша жүзеге асырған.
Таяуда Тараз қаласында Балаларды дамыту
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палатасының адами капиталды дамыту
бөлімінің басшысы Гүлмира Мырза-Ғали.
Елімізде жеңіл өнеркәсіп, айқындап
айтқанда, тоқыма өнеркәсібі, тігін тігу мен
қазақы нақыштағы киім кешектерді дүниеге әкелу тұтынушылар тарапынан үлкен
сұранысқа ие болып отыр. Отандық өнімді
ішкі нарықта ілгерілету үшін аталған салаға
білікті мамандар қажет. Кәсіпкерлер палатасымен тұсауы кесілген «Дана дель» тігін
үйі өзін-өзі жұмыспен қамтып, өз кәсібін
дөңгелетем деушілерге кәсіби көмек көрсетуге, кәсіби біліктілігін арттыруға, тігін-тігудің қыр-сырын меңгертуге бағытталған.
Басты мақсат – өңірдегі жұмыссыздық
деңгейін төмендету. Орталықта мамандарды кәсіптік даярлықтан, қайта даярлау
мен санаттық біліктілігін арттыру бойынша
қысқа мерзімді үш айлық оқыту курстары
қарастырылған.

арналған қосымша кабинет бар, ол жоғары
және бастауыш сынып оқушыларын математика, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі
пәндерін оқытып, «Дарын, «Назарбаев зияткерлік мектебі», қазақ-түрік лицейі сынды мектептеріне оқуға түсуге дайындайды.
Іскер әйелдің айтуынша, жылдам оқу,
шешендік өнерге баулу доғары деңгейде
өтіп келеді. Себебі оқытушылар құрамы
өте білікті. Әрбір баланың қабілетін танып-білуге кәсіби шеберлігі жоғары. Тағам
үйлестірілген, бала өзі қаншалықты жеңігісі
келгенін таңдайды. Релаксацияға да көңіл
бөлінеді. Балалар еденге қойылған жұмсақ
жастықтарға жатып демала алады, жаттығу
жасап, би билеп, сахналық қойылымдарда
әртүрлі рөл ойнап, қолөнердің түрлерімен
айналысады.
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орталығы ашылды. Орталық балалардың дарынын ашып, қабілетін дамытуға септеседі.
Ақмарал Ералиева Орталықты ашуға
шын ниетімен кіріскен. Себебі өзі де ана
ретінде балалардың дұрыс дамуына, олардың дарыны мен қабілетін ашуға көмектесетін, дұрыс білім беретін орталық болғаны
маңызды болды. Сондықтан балалармен
жұмыс істеуде Н.Зайцев, Г.Доман, Дьенеш
пен М.Монтессори әдістемелері таңдалып
алынды.
Орталыққа 3 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар қабылданады, бірнеше топ бар
– түске дейін, таңертең немесе түстен кейін
айналысуға болады, тіпті күні бойы келуге де мүмкіндік бар. Оқу үш тілді – қазақ,
орыс, ағылшын тілдерінде өтеді. Болашақта
тек ағылшын тілінде оқытатын топ ашуды
жоспарлап отырмыз. Ересек жастағыларға

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ЖӘНЕ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
1.
ОҢТҮСТІК
КІЛЕМІ
ҚЫТАЙҒА
ЖЕТКІЗІЛЕДІ
Қазақстандағы ірі кәсіпорындардың
бірі «Бал Текстиль» ЖШС кілем фабрикасы тоқыма өнімдері бойынша қытай саудагерлерімен байланыс орнатпақ. «Бал
Текстиль» кәсіпорны 16 түрлі кілем тоқиды. Шығарылған өнімнің 30%-дан астамы
ТМД елдері мен алыс шетелге экспортталады. Фабриканың Франция, Ұлыбритания,
Германия, Ресей, Әзірбайжан, Тәжікстан,
Қырғызстан секілді елдерден 20-дан астам
тапсырыс берушісі бар.
«Бал Текстиль» кілем, кілем бұйымдары мен полипропилен жіптерін өндірумен
айналысады. Кілем тоқуға қажетті шикізат
Ресей, Түркия, Бангладеш, Үндістан елдерінен жеткізіледі. Кілем белгиялық Michel Van
De Wiele жабдығымен тоқылады. 2 мыңнан
астам қайталанбайтын дизайн үлгісі бар.
Сұрыпталымға классикалық, дәстүрлі өрнектер мен постмодерндік элементтер, сондай-ақ «хай-тек», «авангард» стильдері де
енгізілген.
Кәсіпорында кілем тоқудан бөлек, жылына 4 мың тонна полипропилен жібі

өндіріледі. Өзінің жіп өндірісін қалыптастырғаннан кейін шикізат сатып алу қажеттілігі
азайып, кілем бұйымдарын шығару өндірісі
кеңейіп, өнімнің өзіндік құны арзандады.
Кәсіпорын директоры Талғат Ысқақовтың
айтуынша басты бәсекелес – Өзбекстан
кәсіпорындары.
«Өзбектерде тоқыма инфрақұрылымы,
оның ішінде кілем тоқу жақсы дамыған.
Себебі шикізат, полипропиленді өздері
шығарады, – дейді ол. – Мемлекет тарапынан қолдауда жақсы, білікті мамандар
мен арзан жұмыс күші де бар».
Еске салсақ, «Бал Текстиль» кәсіпорны «Оңтүстік» арнайы экономикалық
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аймағында орналасқан. Кілем бұйымдарының алғашқы өндірісі 2013 жылы іске
қосылды. Осы уақыт аралығында 13 млн
шаршы метр кілем тоқылды. Бүгінде «Бал
2. ШЕТЕЛДІК САРАПШЫЛАР ОТАНДЫҚ
КӘСІПКЕРЛЕРДІ
«АҒА
СЕНЬОР»
БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНАШ ОҚЫТАДЫ
Германиядан келген қонақ үй бизнесінің
маманы Кай-Уве Дёлер екі апта бойынша «Kanvas» шымкенттік қонақ үй басшылығын жекелеген қызметтер жұмысын
жолға қою, сервисті жақсарту және қонақ
үй нөмірлерінің эргономикасын жақсартуға көмектеседі. Маман кемшіліктерге назар аударып, артықшылықтарға ден қоюға
кеңес берді.
Мистер Кай-Уве – қонақ үй индустриясын жетік білетін және сенімді тәжірибесі
бар кәсіби маман. Бүгінгі таңда Германияда
ол өзі қонақ үй бизнесінің иесі, бірақ еңбек
жолын қырық жыл бұрын, алты жасында
ата-анасының мейрамханасында бастаған
екен.
«Мистер Кай-Уве «Аға сеньорлар» бағдарламасы арқылы шақыртылды, аталған
бағдарлама жекелеген салада шетелдік
тәжірибемен алмасуды қарастырады.
«Бағдарлама бизнес жүргізу тиімділігін
арттыру бойынша екі апталық кеңестерді
қамтиды, – дейді Оңтүстік Қазақстан облысы Кәсіпкерлер палатасының қаржылық
емес бизнесті қолдау бөлімінің басшысы
Данияр Дармен. – «Аға сеньорлар» құралы
бизнесмендер үшін айтарлықтай ыңғайлы».
Өйткені, бұл бизнесмендерге белгілі
бір мәселелерді (өндіріске жаңа технологияларды енгізу немесе басқару әдістерін
жетілдіру болсын) шешуге шетелдік сарапшылардың білімін пайдалануға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар
қаржы тұрғысынан да қолжетімді мүмкіндік. Мамандардың келуі «Бизнестің жол
картасы-2020» арқылы республикалық
бюджеттен төленеді. Палата атлаған жобаны іске асырады».
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Текстиль» – халықаралық деңгейдегі кілем
фабрикасы, мұнда 236 адам жұмыс істейді.
Кәсіпорын қуаттылығы жылына 5 млн шаршы метр кілем тоқуға мүмкіндік береді.

Қонақ үй бас директоры Бақыт
Сағындықовтың айтуынша, мұндай тәжірибе жергілікті кәсіпкерлер үшін өте маңызды, бизнесті жүргізуде көптеген жайтқа
жаңаша қарауға көмектеседі.
«Қазақстан жоғары деңгейлі қонақ үй
индустриясы енді жанданып келеді, сондықтан шетелден мамандарды шақыру
бізге өте маңызды, – деп атап өтті ол. –
Бізге тәжірибелі кадрлар керек. Бірақ олар
ұсынғанның бәрін бірдей толығымен қабылдауға болмайды. Мәдениет пен менталитетіміздің кейбір ерекшеліктерін ескеру
қажет. Мұндай мамандардың келуінің басты
міндеті – қызмет көрсету деңгейін жақсартуға көмектесу. Неміс сарапшысы барлық
процестерге клиент тұрғысынан қарауға
үйретіп жатыр, – дейді Бақыт Сағындықов.
– екі күн ішінде шебер біздің барды өзгертіп
түрлендірді».
Қонақ үй қызметін пайдаланған адам
оның сапасына көңілі толуы керек – мистер
Кай-Уве жұмысының принципі.
Биыл ОҚО бойынша сарапшыларды
шақыруға 9 өтінім түскен. Бағдарламаға
кәсібіне шетелдік тәжірибені қосқысы келетін кез келген кәсіпкер қатыса алады.
Өтінішті ОҚО Кәсіпкерлер палатасына жіберу керек.

ШАРУА
ЭЛЕКТРОНДЫ
БАҚТАШЫ
ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНАДЫ
«Бастау» қатысушысы технологияларды
игеріп, бизнесін кеңейтіп, жұмыссыздарды
еңбекпен қамтып отыр.
Шаруа Эльдар Әлиев 2016 жылы жеке
кәсіп ашуды қолға алады. Шаруа қожалығын
ескіше жүргізу – кешегі күн, сондықтан көп
ойланбастан Зеленов ауданының фермері
өндіріске жаңа технологияларды енгізді.
Қазіргі таңда қожалықта екі электронды бақташы бар, енді өрістегі малды GPS
арқылы онлайн бақылауға болады.
Шаруа қожалығын кеңейтіп, ет бағытын
игеру мақсатында Эльдар Әлиев «Бастау»
жобасына қатысты. Шаруа жобасын қорғап,
жеңілдікпен несиені «Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау» қоры арқылы алды.
Опыт в племенном животноводстве
и желание трудиться – вот что подвигло
Эльдара Алиева на открытие своего дела в
2016 году. А недавно он решил кардинально
изменить работу своего хозяйства. Сегодня
вести дела по старинке – это топтаться на
одном месте.
Кәсіпті кеңейтіп, ет өндірісін қолға
алу үшін Эльдар Алиев «Бастау» жобасын
ақатысады.
Жеңілдікпен несиені Ауыл шаруашылғын
қаржылай қолдау орталығымен алды.
«Алғаш рет несиелеуді пайдаланып отырмын. «Сыбаға» бағдарламасымен 30 млн
теңге алдым, 19,5 млн теңгеге ірі қара
малын сатып алу, 5,5 млн теңге трактор
және 5 млн теңге жем-шөп дайындауға
жұмсау көзделген. Несие мерзімі – 15 жыл.
Жеңілдетілген кезең – 2 жыл. Сонымен қатар Ауыл шаруашылығы басқармасы 1 бас
асыл тұқымды ірі қараға 225 мың теңге субсидия бөледі. Нәтижесінде 23 250 000 теңге
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БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

бөліп, жылдар бойынша пайыздар төлейді»,
– дейді кәсіпкер.
Асыл тұқымды мал шаруашылығында 15
жылдық тәжірибесі бар Эльдар бірінші кезекте мал бағуды жолға қойды.
Бақташы қаншалықты сақ болса да үлкен табынды басқару қиын, сондықтан
шаруа электронды бақташыны қондырды.
Құрылғы күн сәулесінен қуат алады, бұл
тиімді, үнемді әрі қауіпсіз.
Жаңа технологиялар шаруаға жақсы
қолқанат болды. Мал тәулік бойы жайылымда, сәйкесінше артық күш жұмсамай
мал өздігінен салмақ қосады.
Етті бағыттан бөлек Эльдар Әлиев сүтті
бағытты да дамытып отыр. Бүгінде қожалықта 40 сауын сиыр бар. Енді сүт өңдеу
мен пастерлеу өндірісін қолға алу жоспарда. Шаруа несиені мерзімінен бұрын өтеп,
алаңсыз жеке кәсіпті дөңгелеткісі келеді. Ол
үшін жұмысшылар жеткілікті.
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
1. КӨПБАЛАЛЫ ІСКЕР ӘЙЕЛ АЛМАТЫ
ОБЛЫСЫНДА ЖЫЛЫЖАЙ АШТЫ
Ол «Бастау» бойынша оқудан өтіп, жеңілдетілген несие алды
Жас кәсіпкер Ділдана Бөкей
Сарқан
ауданының
Бірлік
ауылында жылыжай ашты.
Заманауи жылыжайдың аумағы
500 шаршы метр. Осылайша
бұл – аудандағы ең ірі кәсіпкерлік нысандарының біріне
айналды. Осы жерде жыл он
екі ай қызанақ, қияр және т.б.
көкөніс өсіріледі.
«Жылыжай құрылысын қыс
айында бастадық. Жылу жүйесі мен тамшылап суармалау орнатылды.
Қазіргі таңда көкөністердің ерте пісетін
сұрыптары егілді. Алғашқы өнімді сәуір айының соңына қарай аламыз деп күтіп отырмыз», – дейді Ділдана Бөкей. Женщина
прошла обучение по проекту «Бастау» и
получила льготный кредит.
2. ШЕҢГЕЛДІДЕ 200 АДАМҒА АРНАЛҒАН
ТАМАҚТАНДЫРУ ОРНЫ АШЫЛДЫ
Кәсіпкер Ғабит Жылқыбаев «Бизнестің
жол
картасы-2020»
мемлекеттік
бағдарламасы аясында 18 млн теңгеге
қаржыландырылды
Кафе Шеңгелді ауылындағы жол бойында орналасқан. Қоғамдық тамақтану нысаны 200 орынға арналған және қазіргі таңда
10 ауыл тұрғынын жұмыспен қамтып отыр.
Бизнес-жобаның іске асырылуына Алматы облысы
Кәсіпкерлер палатасының
Қапшағай қалалық филиалы
толығымен қолдау көрсетті.
«Мен 2016 жылдан бері
қоғамдық тамақтану саласында кәсіпкерлік қызметпен айналысамын. Осы
мерзім ішінде біз Шеңгелді
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Іскер әйелдің айтуынша, жылыжай салу
туралы ой ертеректе пайда болған. Бизнесжобаны іске асыру мақсатында «Бастау»
кәсіпкерлік негіздері бойынша
сабақтарына жазылып, бизнестің қыр-сырын үйренген.
«Отбасымыз
үлкен.
Жолдасыммен бірге бес баланы
тәрбиелеп отырмыз. Ертең
балаларымызға аманат болып
қалатын жанұялық бизнесті
ашсақ деген арман болатын.
Өткен жазда «Бастау» оқуына қатыстым. Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры арқылы 2,9 млн теңге сомадағы жеңілдетілген несие алып, кәсіпті
бастадық», – дейді кәсіпкер.
Жылыжай аумағында жылына 3 мыңға
тарта тонна көкөніс өсіріп, оны аудан нарығына шығару жоспарланып отыр.
ауылдық округі мен жақын маңдағы ауыл
тұрғындарының
арасында
танымалдылыққа ие болдық. Сондықтан бизнесті
кеңейтіп, үлкен кафе ашуды жоспарладым.
Кәсіпкерлер палатасында бизнес-жоспар
әзірлеп, құжаттарды жинауға көмектесті.
Бұл істі ары қарай жүргізу бойынша кеңінен
түсініктеме берді», – дейді кәсіпкер Ғабит
Жылқыбаев.
Сонымен бірге ол кафе жанынан азықтүлік дүкенін ашты.
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