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КІРІСПЕ 
 

2016 жылдың қыркүйек айында «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының құрылғанына 3 жыл болды.  

Осы жылдар ішінде мемлекет тарапынан «Атамекен» ҚР  ҰКП қатысуымен 

кәсіпкерлікті қолдау бойынша көптеген маңызды шешімдер қабылданып, іске 

асырылды.  

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап «5 институционалдық реформаны іске асыру 

жөніндегі 100 нақты қадам» атты Ұлт жоспарын орындаудың практикалық кезеңі 

басталды. Экономика мен бизнесті дамытуда жаңа құқықтық ортаны құрайтын 59 заң 

қолданысқа енгізілді.  

Мемлекет басшысы белгілегендей, елімізде кәсіпкерлікті дамыту үшін 

қабылданып жатқан шаралардың бизнес-қауымдастық тарапынан тиісті нәтижесі 

қамтамасыз етілуі тиіс. 

Іскерлік ахуал мен бизнес субъектілерінің қызмет көрсеткіштерінде болып жатқан 

өзгерістерді бағалау үшін «Атамекен» ҰКП жыл сайын Кәсіпкерлік белсенділіктің жай-

күйі туралы ұлттық баяндаманы дайындайды.  

2015 жылы «Атамекен» ҚР ҰКП алғашқы Ұлттық баяндаманы дайындады. Бұл 

баяндама кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау дәрежесі, сату нарықтары, қаржы, 

инфрақұрылым және адами ресурстарға қолжетімділікті қоса алғанда, бизнес-

ахуалдың негізгі бөліктерін бағалады. Берілген отыз тоғыз ұсыныстың шамамен 

жиырмасы іске асырылды.  

2016 жыл мұнай бағаларының тұрақсыздығы және сыртқы әрі ішкі сұраныстың 

азаюы нәтижесінде орын алған күрделі макроэкономикалық жағдаймен сипатталды. 

Сондықтан макроэкономикалық ортаны бағалау Ұлттық баяндаманың басты бөлігі 

болып табылады.   

Күрделі экономикалық ахуалға қарамастан, мемлекеттің іскерлік ахуалды 

жақсарту мен кәсіпкерлікті қолдау бойынша қабылдап жатқан іс-шараларының рөлін 

бизнес оң бағалауда.  

Ұлттық баяндаманың негізінде «Атамекен» ҚР ҰКП-ның 2016-2017 жылдардағы 

қызметінің басты бағыттары бойынша жұмыс нәтижелері жатыр, оның ішінде 

Кәсіпкерлер мәселелерінің тізілімі және бизнесті қорғау желісі бойынша жеті мыңнан 

астам өтінішті қарау нәтижелері, «Атамекен» ҰКП-ның тапсырысымен «Экономикалық 

зерттеулер институты» АҚ жүргізген «Іскерлік ахуал 2016» тәуелсіз рейтингінің 

қорытындысы, сондай-ақ салалық бизнес-қауымдастықтар мен 16 Өңірлік кәсіпкерлер 

палатасының ақпараты енгізілген. 
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2016 ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ ОҚИҒАЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕРІ 
 

1. «Бес институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты 

қадам» Ұлт жоспары аясында 59 заң күшіне енуі.   

2. Мемлекет басшысының жер заңнамасындағы жекелеген нормаларды 

қолдануға мораторий жариялауы.  

3. Мұнай бағаларының 30 АҚШ долларына дейін төмен түсуі және кейіннен 

бір баррель үшін 50 АҚШ долларына дейін өсуі.  

4. Теңге бағамының жоғары құбылмалылығы (1 АҚШ доллары үшін 328 – 384 

теңге).  

5. 2,1 трлн теңге бөліп, Дағдарысқа қарсы қосымша іс-шаралар жоспарын іске 

асыру, оның ішінде 1,5 трлн теңге БЖЗҚ қаражаты (ШОБ несиелендіруге 200 млрд теңге 

бөлінді).  

6. 2016-2020 жылдарға арналған Кешенді жекешелендіру жоспарын 

орындалуының іске қосылуы.  

7. Базалық мөлшерлеменің 17%-дан 12%-ға дейін төмендеуі.  

8. «Қашаған» мұнай кен орнында мұнай өндірілуінің басталуы.  

9. «Бастау Бизнес» жобасы және микронесиелендіруді қамтитын, «2017-2021 

жылдарға арналған Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» 

бағдарламасының бекітілуі.  

10. Жария ету бойынша акцияның аяқталуы (5,7 трлн теңге заңдастырылды).  

 

 

 

 

  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000100#z0
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2017 ЖЫЛДЫҢ БАСТЫ ОҚИҒАЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕРІ 
 

1.  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан 

халқына арналған «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты 2017 жылғы 31 қаңтардағы Жолдауы.  

2. Банк секторын сауықтыруға республикалық бюджеттен 2,1 трлн теңгенің 

бөлінуі. 

3. «Нұрлы Жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасының іске қосылуы.  

4. Базалық мөлшерлеменің 10,25%-ға дейін біртіндеп төмендетілуі. 

5. 2017 жылғы 1 шілдеден бастап жұмыс берушілер мен жеке кәсіпкерлердің 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударым жасауының басталуы.  

6. 5% мөлшерінде жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы аударымдарын 

енгізу мерзімінің 2018 жылдан 2020 жылға ауыстырылуы.  

7. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде Қазақстанның 53-орыннан 57-

орынға түсуі.  
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2016 ЖЫЛДАҒЫ КӘСІПКЕРДІҢ БЕЙНЕСІ 
    Қазақстандағы ШОБ — бұл ЖІӨ 26,8%, экспорттың 18%, жұмыспен 

қамтылғандардың 37% және шаруашылық субъектілердің 99% 

• Шағын кәсіпкерліктің басым бөлігі ауыл шаруашылығы мен қызмет көрсету 

саласында  

• Орта және ірі кәсіпорындар көбінесе өнеркәсіп секторында қызмет етеді.  

• Елдегі кәсіпкерліктің 80,8% — заңды тұлғаларды құрмаған субъектілер (ЖК 

және Ш(Ф)Қ) 

• Отандық кәсіпкерлердің 25,4%-ы — «қажеттілік бойынша» кәсіпкерлікті 

таңдаған1 

 

Кәсіпкерлерге сипаттама  

2017 жылдың басындағы жағдай бойынша Қазақстанда ШОБ-та қызмет ететін 

субъектілер саны 1 186 мың, олардың басым бөлігі – жеке кәсіпкерлер мен шаруа 

(фермер) қожалықтары.  

Ірі бизнес субъектілеріне 2 362 жұмыс жасап жатқан заңды тұлға жатады. Оның 

ішінде 994 заңды тұлға  – мемлекеттік және 100-ден астамы мемлекеттің бар 

компаниялар.  

Осылайша, барлық кәсіпкерлік субъктілерінің 99,8% шағын және орта 

кәсіпкерлікке жатады. 

 
1-сурет. 2017 ж. 1 қаңтарына қарай мөлшері бойынша қызмет ететін кәсіпкерлік субъектілерінің 
құрылымы.  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

2016 жылы жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны шамамен 56 мыңға 

немесе 2%-ға азайған. 

Мұндай төмендеу кәсіпкерлер санының 69 мыңға азайғандығымен байланысты. 

Сауда саласында шамамен 55 мың ЖК жабылды немесе жасырын бизнеске көшкен. 

Көлік және қоймалау секторы 7,4 мың ЖК қысқарды. Тамақтандыру және қонақүй 

қызметтері саласында ЖК саны 2,1 мыңға азайды.  

                                                           
1 Өзге табыс көздері болмағандықтан, бизнеспен айналысуға мәжбүр болғандар. 

66,1%

18,5%

14,7%

0,5% 0,2%

ЖК

Шағын

ШҚ

Орта

Ірі
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Алайда дәл сол уақытта шағын кәсіпкерліктің қызмет ететін заңды тұлғаларының 

саны 14 мың артты.  

 
1-кесте – Қазақстанда жұмыс істейтін ШОБ субъектілерінің саны 

  
БАРЛЫҒЫ 

ШОБ, 
бірлік 

Оның ішінде 

Шағын 
кәсіпкерліктегі 

заңды 
тұлғалар 

Орта 
кәсіпкерліктегі 

заңды 
тұлғалар 

ЖК Ш(Ф)Қ 

01.01.2016 жылға сәйкес 1 242 579 175 679 2 897 882 849 181 154 

01.01.2017 жылға сәйкес 1 186 629 189 637 2 711 813 482 180 799 

2016 жылдың өзгерістері, бірлік -55 950 13 958 -186 -69 367 -355 

2016 жылдың өзгерістері, % -2,0% +7,8% -2,6% -5,8% +5,0% 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Салаға қарай бөлгенде ШОБ субъектілерінің ең көп саны (67%) сауда, ауыл 

шаруашылығы және өзге де қызметтерді көрсету салаларында шоғырланған.  

 
2-кесте. 2017 жылғы 1 қаңтарға сәйкес салалар бойынша ШОБ қызмет ететін субъектілер  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Бұл ретте, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің сауда мен ауыл шаруашылығында, ал 

ірі және орта кәсіпкерлік субъектілерінің – өнеркәсіпте, сондай-ақ мемлекеттік басқару, 

білім және денсаулық сақтау саласындағы мамандануы байқалады.  

441 375

213 664

142 884

81 948

71 065

50 412

37 869

33 052

32 452

27 959

15 391

11 313

8 566

7 658

5 913

2 260

1 936

912

Сауда

Ауыл шаруашылығы

Өзге қызметтер

Көлік және қоймалау

Жылжымайтын мүлік операциясы

Құрылыс

Өңдеу өнеркәсібі

Әкімшілк қызмет көрсету

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

Ақпарат және байланыс

Білім беру

Өнер және демалыс

Денсаулық сақтау

Қаржы және сақтандыру қызметі

Тау-кен қазу өнеркәсібі

Сумен жабдықтау

Электрмен жабдықтау
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3-сурет. 2017 жылғы 1 қаңтарға сәйкес ШОБ және ірі кәсіпорындардың қызмет ететін субъектілерінің 
негізгі мамандануы.  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Өңірлер бойынша ШОБ субъектілерінің басым бөлігі Алматы және Астана 

қалалары, Алматы облысы, Оңтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарының 

аумақтарында шоғырланған. Аталған өңірлерде бизнестің басым бөлігі қызмет көрсету 

және ауыл шаруашылығы салаларына арналған.  

 
4-сурет. 2017 жылғы 1 қаңтарға сәйкес ШОБ жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды өңірлерге қарай 
бөлу 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Субъектілер санының сипаттамасын есепке алмағанда, Қазақстан 

экономикасында шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі айтарлықтай төмен. 2016 

жылдың қорытындысы бойынша ШОБ-тың ЖІӨ-ге үлесі 26,8% құрады.  

Өнеркәсіп
21%

Құрылыс
14%

Құрылыс
16,3%

Ауыл шаруашылығы
20%

Денсаулық сақтау, Мемлекеттік 
басқару, Білім беру - 41%

Өнеркәсіп 23,6%

Сауда 30%

Сауда 39%

Ірі кәсіпорындар

Орта кәсіпкерліктегі 
заңды тұлғалар

Шағын кәсіпкерліктегі 
заңды тұлғалар

ЖК, Ш(Ф)Қ

28 789

38 307

40 448

43 872

44 235

44 872

46 648

50 794

53 206

56 913

85 034

99 603

100 270

119 002

160 845

173 791

СҚО

Қызылорда облысы

БҚО

Павлодар облысы

Атырау облысы

Ақмола облысы

Маңғыстау облысы

Ақтөбе облысы

Қостанай облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

ШҚО

Астана қ.

Алматы облысы

Алматы қ.

ОҚО
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Жалпы өнім шығаруда ШОБ үлесінің құны2 шамамен 16,8 трлн теңге, оның ішінде 

10,8 трлн теңге – орта кәсіпорындарға және 6 трлн теңге шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріне тиесілі (2016 жыл). 

Бұл ретте әлемнің дамыған елдерінде ШОБ экономикаға өте үлкен үлес қосады. 

Еуропалық одақта ШОБ-тың ЖІӨ-дегі үлесі 50% – 75% құрайды, оның ішінде 

Норвегияда – 70%, Польшада – 55%, Германияда – 54%, Ұлыбританияда – 52%.3 

ШОБ субъектілері Астана және Алматы қалалары, сондай-ақ Батыс Қазақстан 

және Алматы облыстары секілді өңірлерде ЖӨӨ-нің айтарлықтай бөлігін өндіреді.  

5-сурет. ШОБ-тың ЖӨӨ-ге қосылған құн салымының құрылымы, %, 2016 жыл 
Дереккөз: ҰЭМ Статистика комитеті 

Дамыған елдермен салыстырғанда, ШОБ субъектілерінің экспорт қызметіне 

қатысуы төменірек және 18% деңгейінде бағаланады, оның ішінде үшінші елдерге 

экспорттау – 16,1%, ал ЕАЭО елдеріне – 34,8%.  

 
 

6-сурет. Қазақстаннан экспорт құрылымы, 2016 жыл 
Дереккөз: ҰЭМ СК 

                                                           
2 ҰЭМ СК әдістемесіне сәйкес шағын және орта кәсіпкерліктің ЖҚҚ өндірілген өнім мен қызметтер 
көлемінің сомасы секілді есептеледі.  
3 2014 жылдың не соңғы қолжетімді жылдың қорытындысы бойынша, www.ec.europa.eu 
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Қазақстанда ірі кәсіпорындардың экспорттағы үлесі 2016 жылы – 81,4%. 

Еуропалық одақ елдерінде бұл көрсеткіш 70%-дан аспайды, Германияда – 66,9%, 

Ұлыбританияда – 56,1%, Польшада - 54%, Италияда – 43,1%. 

 

7-сурет. 2014 жылдың немесе соңғы қол жетікілетін жылдың қорытындысы бойынша экспортты 
кәсіпорындардың көлеміне қарай бөлу 
Дереккөз: www.ec.europa.eu 

 

ЕАЭО елдеріне қазақстандық экспорттың құрылымы үшінші елдерге экспорттың 

құрылымымен салыстырғанда, анағұрлым әртараптандырылған. Құны бойынша 

үшінші елдерге экспорттың 69% минералдық өнімдерге тиесілі. Минералдық 

ресурстардан басқа, ЕАЭО елдеріне экспорттың құрамына сондай-ақ металдар және 

олардан жасалатын бұйымдар, химия өнімдері, машиналар мен жабдық кіреді.  

Сондай-ақ, елде жаңа жұмыс орындарын ашу кәсіпкерліктің маңызды белгісінің 

бірі. 2016 жылдың қорытындысы бойынша ШОБ ел халқының шамамен 37% жұмыспен 

қамтамасыз етеді. Дамыған мемлекеттерде ШОБ саласында еңбекке қабілетті 

халықтың негізгі бөлігі қызмет етеді. Германияда бұл көрсеткіш – 63%, Италияда – 80%, 

Польшада – 68%, Ұлыбританияда – 53% құрайды. 

2016 жылы ШОБ секторында жұмыс істейтін адамдардың саны 109 мың адамға 

азайды және 3,1 млн адам құрады. Орташа есеппен алғанда ШОБ-тың бір субъектісінде 

2-3 адамнан жұмыс істейді. Мәселен, ЖК-да не Ш(Ф)Қ-да, яғни 80% субъектілерде 1-2 

адамнан жұмыс істейді. Әрбір шағын кәсіпорында орташа есеппен алты адамнан 

жұмыс істейді. Бұл ретте, орта кәсіпкерліктің бір заңды тұлғасы 120 адамды жұмысқа 

орналастыра алады.  
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Жаһандық кәсіпкерлік мониторингі  

(Global Entrepreneurship Monitor) 

2016 жылы Жаһандық кәсіпкерлік мониторингі жобасына 65 мемлекет қатысты. 

Зерттеу көрсеткендей, дамушы елдерде дамыған елдермен салыстырғанда кәсіпкерлік 

белсенділіктің деңгейі анағұрлым жоғары. Бұл дамып келе жатқан елдердің халқы үшін 

еңбекақының шектелген мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. Дамыған елдерде, керісінше, 

жұмысқа орналастыру үшін мүмкіндіктер көбірек, осыған орай бизнесті халық аздау 

болған елдерде бастағаны дұрыс. 

Кәсіпкерлік белсенділіктің деңгейін халық арасындағы өз бизнесін бастайын деп 

жатқан немесе енді ғана бастаған жасы үлкен азаматтардың белсенділігімен өлшейді. 

Қазақстан кәсіпкерлік белсенділігі бойынша дамыған және дамушы елдер арасындағы 

шектік көрсеткіште тұр (10,2%), 2015 жылмен салыстырғанда 3,5 пайыздық тармаққа 

төмендеген. 

 
8-сурет. Кәсіпкерлік белсенділік деңгейі, 2016 

Дереккөз: GEM Global Report, Назарбаев Университеті, ЭЗИ 

Қазақстан халқы кәсіпкерлік қызметін жақсы мансаптық таңдау деп бағалайды, 

бұл жалпы ТМД-ның барлық елдеріне тән.  

 
9-сурет. Сауалнамаға қатысушылардың арасында кәсіпкерлікті мансап жасаудың жақсы таңдауы 
деп белгілегендерінің үлесі, 2016 
Дереккөз: GEM Global Report, Назарбаев Университеті, ЭЗИ 
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Жалпы алғанда, Қазақстандағы сауалнамаға қатысушылар бизнесті жүргізу үшін 

өз мүмкіндіктеріне сенімді, олардың тең жартысы өз ісін ашу үшін қажетті қасиеттер 

мен білімнің болуын белгілейді. Сауалнамаға сәйкес, көптеген дамыған елдермен 

салыстырғанда еліміздегі көрсеткіш айтарлықтай жоғары.  

 

10-сурет. Сауалнамаға қатысқандардың арасында өздерінің бизнес жүргізу үшін қабілеті бар екенін 

белгілегендерінің үлесі, 2016 

Дереккөз: GEM Global Report, Назарбаев Университеті, ЭЗИ 

 

Сондай-ақ сауалнамаға қатысушылар жеке бизнесті жүргізу үшін мүмкіндіктерді 

жоғары бағалайды – халықтың 44,2% кәсіпкер болу мүмкіндігін қарастыруға дайын. Бұл 

ретте, тек жауап бергендердің 16,8% бизнесті ашуға ниеттері бар.  

 
11-сурет. Сауалнамаға қатысушылардың арасында бизнесті жүргізу үшін мүмкіндіктің барын 

белгілегендердің үлесі, 2016 

Дереккөз: GEM Global Report, Назарбаев Университеті, ЭЗИ 

Қазақстанда ісін «мүмкіндігінше» бастап жатқан кәсіпкерлердің үлесі 68,9%, ал 

«қажеттілік болғаннан кейін» бастағандар – 25,4%. «Мүмкіндігінше» кәсіпкерлердің өз 

бизнесінде қызығушылығы бар және оның өзінің мақсаты ретінде қарастырады. Өз 

кезегінде, «қажеттілік үшін» кәсіп бастағандар басқа табыс көздері болмағандықтан 

бизнеспен айналысуға мәжбүр.  
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12-сурет. «Қажеттілік үшін» айналысатын кәсіпкерлердің үлесі, 2016 
Дереккөз: GEM Global Report, Назарбаев Университеті, ЭЗИ 

 

Қазақстан Doing business 2017 рейтингінде 

2016 жылдың ахуалын көрсететін Doing business 2017 рейтингінде4, Қазақстан 16 

көрсеткішке – 51-орыннан 35-орынға көтерілді.  

Бұл рейтингте Қазақстан Бельгия (42-орын), Италия (50), Израиль (52), Грекия (61), 

Түркия (69) секілді ЭЫДҰ елдерінен алда. ЕАЭО елдерінің арасында Қазақстан 

рейтингте Беларусь (37), Армения (38), Ресей Федерациясы (40), Қырғызстан (75) 

секілді елдерінен жоғары тұр. 

Бұл көрсеткіш нақты жақсартулардың нәтижесі және гендерлік 

айырмашылықтардың ескерілуімен байланысты, әдіснамадағы өзгерістердің нәтижесі.  

Қазақстан Бруней, Кения, Беларусь, Индонезия, Сербия, Грузия, Пәкістан, БАӘ 

және Бахрейн секілді елдермен қатар «Бизнесті жүргізу» көрсеткіштерін жақсарту 

бойынша ең үздік нәтижеге қол жеткізген елдердің қатарына кірді.  

Жалпы алғанда, 2015-2016 жылдары Қазақстан кәсіпкерлік ортаны жақсартуға 

бағытталған 7 реттеу реформасын жүргізді.  

Бұл рейтингте құрылысты реттеуде айтарлықтай серпін бар, Қазақстан 78-

орыннан 22-орынға көтерілді. Құрылыс жүргізуге берілетін рұқсатты алу 

процедуралары орташа алғанда 123 орынға тұрақтап (бір жыл бұрын 184 қарағанда) 

22-ден 19-ға төмендеді және құрылысы жүргізілетін нысанның сметалық құнынан 1,7% 

алады. 

Меншікті тіркеу бойынша Қазақстан 18-орын алды.  

                                                           
4 Қазақстанда Doing business зерттеуі Алматы қаласының шағын және орта кәсіпорындары бойынша 
жүргізіледі және 10 көрсеткіш жиынтығын қамтиды: «Кәсіпорын құру», «Құрылысқа рұқсат алу», 
«Электр энергиясымен жабдықтау жүйесіне қосылу», «Меншікті тіркеу», «Несие алу», «Миноритарлық 
инвесторларды қорғау», «Салық салу», «Халықаралық сауда», «Келісімшарттардың орындалуын 
қамтамасыз ету», «Төлем қабілетсіздікті шешу» 

30,6%

28,9%

26,7%

26,4%

25,4%

23,9%

20,9%

17,6%

16,1%

15,2%

12,9%

Ресей

Африка елдері

Қытай

Латын Америкасы

Қазақстан

Оңтүстік Корея

Еуразиялық одақ

Түркия

Малайзия

Израиль

АҚШ және Канада



КӘСІПКЕР БЕЙНЕСІ 

www.atameken.kz  
15 

 

Коммерциялық дауларды шешу және келісімшарттардың орындалуын 

қамтамасыз ету – өте жоғары деңгейде (9-орын), бұл процедура 370 күн алады және 

талап қою көлемінің 22%-на тең.  

Банкроттық рәсімі бойынша – 37-орын. Борышкерді банкрот деп тану үшін 1,5 

жыл керек және борышкер мүлкінің құнынан 15%-ға тең.  

Несие ұйымы туралы ақпараттың қолжетімділігі және кредиторлар мен қарыз 

алушылардың заңдық қорғалуы арқылы бағаланатын несиелендіру қолжетімділігі 

төмен деңгейде бағаланған – 75-орын. ТМД елдерінің арасында төменірек позициялар 

Әзірбайжан мен Беларусь Республикасына тиесілі. 

Миноритарлық инвесторларды қорғау өте жоғары деңгейде бағаланады (3-орын) 

бұл көрсеткіш реципиенттің инвестордың қаражатын өзінің жеке мүддесінде 

пайдалануынан қорғауды бағалайды.  

Салықтарды төлеудің қарапайымдылық дәрежесі бойынша Қазақстан 60-орында 

тұр. Жылына 7 салықты төлеу кәсіпорынның 178 сағатын алады, салықтарға 

(еңбекақылық қоса алғанда) жалпы кірістің 29,2% кетеді.  

Сыртқы сауданы жүргізу жеңілдігі бойынша – 119-орын, бұл жалпы рейтингке кері 

септігін тигізеді. Тауарларға толған контейнердің экспортына 133 сағат және кедендік 

бақылауға 574 АҚШ доллары, сондай-ақ құжаттарды ресімдеуге 128 сағат кетеді, ал 

құжаттарды ресімдеу үшін 320 АҚШ доллары қажет. Импорт үшін бақылау мен 

құжаттарды ресімдеуге уақыт тиісінше 2 және 6 сағат құрайды. 

Сонымен бірге, алғаш рет өз тәжірибесінде Дүниежүзілік Банк 8 өңір мен 4 

индикатор бойынша Doing business ұлттық қосалқы рейтингін әзірледі. Алматы қаласы 

Қазақстанда бизнесті жүргізу үшін ең қолайлы жағдайдың үлгісі болып табылады, ең 

соңғы 8-орында Астана тұр. Бұның себебі: елордада құрылыс салуға және электр 

желілеріне қосылуға рұқсат алу және меншікті тіркеу өте қиын. Алматы – төрт 

өлшемнен үшеуі бойынша ең үздік орын, ең қиыны бұл қалада – кәсіпорын құру. 

2-кесте – Қазақстандағы Doing business 2017  

Өңір 
Doing 

business 2017 
рейтингі 

Кәсіпорын 
құру 

Құрылысқа рұқсат 
алу 

Электрмен 
жабдықтау 

жүйесіне қосылу 

Меншікті 
тіркеу 

Алматы  1 5 1 1 1 

Ақтөбе  2 8 5 2 7 

Қостанай 3 6 2 3 1 

Павлодар 4 4 6 5 1 

Өскемен 5 7 7 4 1 

Қарағанды 6 3 3 7 1 

Шымкент 7 2 8 6 1 

Астана  8 1 4 8 7 

Дереккөз: Дүниежүзілік банк, www.doingbusiness.org 
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Doing Business 2018 рейтингінде Қазақстан 36-орын алған.  

Рейтингте орын төмендеудің негізгі себептері ретінде мынадай көрсеткіштер 

бойынша позициялардың нашарлауы болды:  

 құрылысқа рұқсаттарды алу – 52-орын (2017 жылы 22-орын)  

 несие алу – 77-орын (2017 жылы 75-орын) 

 халықаралық сауда – 123-орын (2017 жылы 119-орын)  

 төлем қабілетсіздігін шешу – 39-орын (2017 жылы 37-орын).  

Мынадай индикаторлар бойынша оң өзгерістер байқалуда: 

 электрмен жабдықтау жүйесіне қосылу – 70-орын (2017 жылы 75-орын) 

 меншікті тіркеу – 17-орын (2017 жылы 18-орын) 

 миноритарлық инвесторларды қорғау – 1-орын (2017 жылы 3-орын) 

 салық салу – 50-орын (2017 жылы 60-орын) 

 келісімшарттардың орындалуын қамтамасыз ету – 6-орын (2017 жылы 9-

орын). 

 
13-сурет. Doing business рейтингіндегі Қазақстанның көрсеткіші 

Дереккөз: Дүниежүзілік банк, www.doingbusiness.org 
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Doing business рейтингі

Кәсіпорындарды тіркеу

Құрылысқа рұқсат алу

Электрмен жабдықтауға қосылу

Меншікті тіркеу

Несие алу

Миноритарлық инвесторларды қорғау

Салық салу

Халықаралық сауда

Келісімшарттардың орындалуын қамтамасыз ету

Өтеу қабілетсіздікті шешу

2017 2018

http://www.doingbusiness.org/
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КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

ЖӘНЕ ОЛАРҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 
 

«Біздің стратегиялық мақсатымыздың бірі 

 – елдің ішкі жалпы өніміндегі 

 шағын және орта бизнестің үлесі  

2050 жылға қарай кем дегенде  

50% болуын қамтамасыз ету» 

Н.Ә. Назарбаев 

 

 

«Қазақстан-2050» стратегиясында Қазақстанның әлемнің 30 ең дамыған 

елдерінің қатарына кіруі бойынша мақсат қойылды. Мемлекет басшысы ЭЫДҰ 

елдерінің индикаторларын 30 дамыған елдерінің қатарына кіру үшін базалық 

бағдарлар деп атады.  

Қазақстанды ұзақ мерзімге дамытудың түйінді көрсеткіштерінің бірі халықтың 

жан басына шаққанда ЖІӨ 60 мың АҚШ долларына дейін көбейту5 және шағын және 

орта кәсіпкерліктің елдің ЖІӨ-дегі үлесін 2050 жылға қарай 50% жеткізу болып 

табылады. ЭЫДҰ деректеріне сәйкес ЖІӨ-дегі ШОБ-тың үлесін 50% жеткізуге, өз 

кезегінде, басқа жанама индикаторларды жақсарту арқылы болуы мүмкін. 

Алдыңғы Ұлттық баяндамада ШОБ-ты дамытудың 5 қосымша жанама индикаторы 

қолданылған, оның екеуі – мың адамға шағын және орта кәсіпкерлердің саны және 

компанияның орта мөлшері. Дегенмен кәсіпорындар санына қатысты көрсеткіш 

қазірдің өзінде ЭЫДҰ елдерінің орташа көрсеткіштерінен асып кеткен, осылайша, ол 

шағын және орта кәсіпкерліктің қазақстандық бөлігінің әлеуетті дамуына ықпал 

етпейді.  

Оған қоса, компанияның орташа мөлшерінің көрсеткіші жұмыспен қамту мен 

өнімділіктің туынды көрсеткіші болып табылады.  

Осылайша, шағын және орта кәсіпкерлік саны, оның тиімділігі мен нақты бәсекеге 

қабілеттілігі секілді үш сипаттаманы қадағалау қажеттілігіне сүйене отырып, 

қадағаланатын жанама индикаторлардың тізімі үшке дейін қысқарды – жұмыспен 

қамтудағы үлесі, еңбек өнімділігі6 және экспорттағы үлестер. 

 

                                                           
5 Сатып алушылар қабілеттілігінің тепе-теңдігі бойынша түзетумен 2005 жылдың бағаларымен 
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000732) 
6 Сатып алушылар қабілеттілігінің паритеті бойынша 
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Мемлекеттің ЖІӨ-індегі шағын және орта кәсіпкерлік салымы үлесінің 

индикаторы  

«Қазақстан-2050» стратегиясына сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік салымының 

елдің ЖІӨ-ге үлесі 2050 жылға қарай кемінде 50% болуы тиіс. Қазақстанның қазіргі 

көрсеткіші 26,8% тең (2016 жылы). 

2050 жылға қарай халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ-ні 60 мың АҚШ долларына 

дейін көбейту қажеттілігін ескере отырып, бұл индикаторға қол жеткізу үшін ірі 

кәсіпорындарға қатысты шағын және орта кәсіпкерлік өсуінің жылдам қарқынын 

қамтамасыз ету қажет.  

 

Стратегиялық көрсеткіштерді ескере отырып, халықтың жан басына 

шаққанда шағын және орта кәсіпкерлік ЖҚҚ, ірі сектор - 1,7% өскенде, 

жыл сайын нақты мәнінде 4,7% өсуі тиіс. 

ЖІӨ-дегі шағын 
және орта 

кәсіпкерлік үлесі  
МСП в ВВП 

► 26,8% 50% 

Еңбек өнімділігі 

39 мың $ 

67 мың $ 

Жұмыспен 
қамтудағы ШОК үлесі  

37% 

68% 

ЭЫДҰ индикаторларының декомпозициясы және Қазақстанның оларға қатысты 
орны 

Экспорттағы ШОК 
үлесі 

▼ 
18% 

53% 
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14-сурет. 2050 жылға қарай нысаналы көрсеткішке қол жеткізу үшін шағын және орта кәсіпкерлік 

кәсіпорындары мен ірі кәсіпорындардың қажетті ара қатынасының болжамы. 

Дереккөз: ҰЭМ СК деректері негізінде «Атамекен» ҰКП есебі 

McKinsey&Company халықаралық консалтингтік компаниясының бағалауынша, 

Қазақстанның шағын және орта кәсіпкерлік өсуінің ең үлкен әлеуеті жоғары қосылған 

құны бар секторларда, нақтырақ айтқанда, кәсіптік қызметтерде, тасымалдау және жүк 

логистикасы, қаржы қызметтері және телекоммуникациялар салаларында 

шоғырландырылған. Бұл сектордың шағын және орта кәсіпкерлік үлесінің өсуіне 

қосқан ортақ салымы кемінде 74% құрауы мүмкін.  

 
15-сурет. Секторлардың өсу әлеуеті және 2050 жылға дейін шағын және орта кәсіпкерлік үлесінің 
өсуіне олардың салынуы ықтимал үлесі. 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК деректері негізінде «Атамекен» ҚР ҰКП есебі 

 

Шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыспен қамтудағы үлесін өзгертетін 

индикатор 

Шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыспен қамтудағы үлесін өзгертетін 

индикатор бұл сегменттегі халықтың критикалық салмағын қамтамасыз ету тұрғысынан 

44%

13%

7%

18%

37%

36%

15%

2%

2%

13%

34%

33%

39%

20%

45%

41%

29%

28%

28%

8%

Кәсіби қызметтер

Көлік және логистика

Қаржы секторы

Телекоммуникациялар

Құрылыс

Ауыл шаруашылығы

Өңдеу

ТКӨК

Мұнай және газ

Энергетика

ЖІӨ-дегі ШОК үлесі Өсу әлеуеті

74% 

8% 

6% 

4% 

3% 

1% 
3% 

ШОК үлесінің 

өсуіне салым  
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өте маңызды. Шағын және орта кәсіпкерлік дамуының үш жанама индикаторының 

арасында ол «мөлшерді» сипаттайды.  

ЭЫДҰ елдері бойынша индикатордың орташа мәні 68% құрады. Қазақстанда бұл 

көрсеткіш жұмыспен қамтылғандардың 37% деңгейінде (2016 жыл). Шағын және орта 

кәсіпкерліктің ең үлкен үлесі басты қалаларда байқалады – Астанада (70%) және 

Алматыда (69%). 

Бір жылдың ішінде көрсеткіш 0,7 п.т. төмендеді (2015 жылы 37,8%). Бұл жалпы 

жұмыспен қамтудың 120 мың адамға өсуімен ғана емес, ал сонымен бірге, шағын және 

орта кәсіпкерлік саласындағы жұмыспен қамту көрсеткішінің 17 мың адамға азаюымен 

байланысты. Жұмыспен қамтудың ең үлкен шығындары Алматы қаласында, Жамбыл 

және Қостанай облыстарында байқалды - 8,5-9,5 адамнан. Шағын және орта 

кәсіпкерліктің жұмыспен қамту өсуі бойынша Астана көшбасшы қатарында – бірден 35 

мың адамға өсу байқалды.  

Дәл осы аралықта шағын және орта кәсіпкерліктің жұмыспен қамту құрылымында 

Алматы қаласындағы кәсіпорындарында сапалы өзгерістер орын алды.  Жеке 

кәсіпкерлердің саны 30 мың адамға азайды, бірақ шағын кәсіпорындардың арасында 

жұмыспен қамтудың 24,5 мыңға өсуі арқасында жалпы жұмыспен қамту төмендеді. 

Көшбасшы ретінде танылған – Астана қаласында негізгі өсу де шағын кәсіпорындарға 

тиесілі. 

 

Еңбек өнімділігінің индикаторы 

Шағын және орта кәсіпкерлікте еңбек өнімділігін өзгертетін индикатор аталған 

сегменттегі кәсіпорындардың тиімділігін бағалау тұрғысынан өте маңызды.  

Шағын және орта кәсіпкерлік саласында бір жұмыскерге еңбек өнімділігі 

бойынша ЭЫДҰ орташа есептік көрсеткіштері сатып алушылық қабілеттілік паритет 

бойынша шамамен 67 мың АҚШ долларын құрайды. Қазақстандық шағын және орта 

кәсіпкерлік бұл деңгейге қол жеткізу үшін еңбек өнімділігін орташа есеппен 70% 

көбейтуі қажет.  

2016 жылдың қорытындысы бойынша шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы 

есептік еңбек өнімділігі сатып алушылық қабілеттілік паритеті  бойынша 39,1 мың АҚШ 

долл. құрады. Айта кетерлік, алдыңғы жылмен салыстырғанда, көрсеткіш 13,7%-ға (34,4 

мың АҚШ долл.) ұлғайды.  

Өсудің басты драйвері номиналдық мәнінде шағын және орта кәсіпкерлік өнімі 

мен қызметтерінің жалпы қосылған құнын бірден 23,7%-ға артты.  
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Экспорттағы шағын және орта кәсіпкерлік үлесінің индикаторы 

Экспортта шағын және орта кәсіпкерлік үлесін өзгертетін индикатор аталған 

сегменттегі кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау тұрғысынан өте маңызды, 

себебі ішкі нарықпен салыстырғанда, сыртқы нарықтарға қол жеткізу мүмкіндіктері 

айтарлықтай шектелген.  

ЭЫДҰ орташа көрсеткіштері 53% тең. 2016 жылдың қорытындысы бойынша 

Қазақстан экспортында шағын және орта кәсіпкерлік үлесі 18% құрады, дамыған 

елдермен салыстырғанда, бұл көрсеткіш 3 есе төмен.  

Алдыңғы жылмен салыстырғанда, шағын және орта кәсіпкерлік үлесі мүлдем 

өзгермеген - 0,3% п.т. өскен (2015 жылы 17,7%). Долларлық мәнінде экспорт 18,3%-ға 

азайды – 8,1 бастап 6,6 млрд долларға дейін. Көбінесе Астана және Алматы 

қалаларындағы шағын кәсіпорындардың ЕАЭО елдеріне экспорты төмендеді. Ал орта 

кәсіпорындардың экспорты аздап өсті. 
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Бизнесті жүргізу шарттары сауалнамалар негізінде «Іскерлік ахуал» зерттеуі 

негізінде анықталған. Рейтинг негізін сауалнама қатысушылардың кәсіпкерлік 

дамытудың түйінді факторларын бағалауы құрайды: әкімшілік реттеу, мемлекеттік 

қолдау, жылжымайтын мүлік және инфрақұрылым, адами және қаржы ресурстары.  

4-балл шкаласына сәйкес 2016 жылы еліміздің бизнес-ортаның ең осал факторы 

– қаржы ресурстары (2,3 балл). Әкімшілік реттеу факторы мүмкін болған 4 балдан 3,2 

балл алды, бұл рейтингтің бес факторы арасындағы ең үздік баға болып табылады.  

Әкімшілік реттеу 
Жылжымайтын 

мүлік және 
инфрақұрылым 

Адами ресурстары Қаржы ресурстары Мемлекеттік қолдау 

3,2 2,7 3 2,3 2,9 

 

Бағалаудың нәтижесінде бизнесті жүргізу шарттары бойынша өңірлер 

рейтингі анықталды. Аталған рейтинг кәсіпкерлердің субъективті пікірі 

негізіне құрылған және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тікелей 

бағалауы бола алмайды. 
 

Жүргізілген зерттеуге сәйкес кәсіпкерлікті дамыту үшін ең қолайлы жағдай 3,14 

балл бағасымен Алматы қ. орналасқан. Өткен жылмен салыстырғанда, Алматы қ. 

Астана қаласын екінші орынға түсіріп, екінші өз тармаққа жақсартты. Сондай-ақ 

Оңтүстік Қазақстан облысын белгілеу керек, ол рейтингке сәйкес 3-орында орналасқан. 

Өткен жылғы рейтингте Оңтүстік Қазақстан облысы 6-орында болды, яғни 2016 жылы 

3 тармаққа жоғары көтерілген. 

3-кесте – Іскерлік ахуал рейтингі  

Іскерлік ахуал - 2016 рейтингі Өзгеріс ДК 2015 рейтингі 

Алматы қ. 3,14 +2 Астана қ.  2,70 

Астана қ. 3,11 -1 Ақтөбе обл. 2,57 

ОҚО 2,97 +3 Алматы қ.  2,50 

Павлодар обл. 2,95  Павлодар обл. 2,48 

Ақтөбе обл. 2,92 -3 Қарағанды обл. 2,48 

Қарағанды обл.  2,88 -1 ОҚО 2,42 

Маңғыстау обл. 2,88 +1 Атырау обл. 2,39 

Алматы обл. 2,86 +3 Маңғыстау обл. 2,38 

Атырау обл 2,84 -2 Жамбыл обл. 2,35 

ШҚО 2,82  ШҚО 2,35 

Жамбыл обл. 2,78 -2 Алматы обл. 2,34 

Ақмола обл.  2,69 +2 Қызылорда 2,33 

БҚО 2,66  БҚО 2,33 

Қызылорда обл. 2,65 -2 Ақмола обл. 2,28 

Қостанай обл.  2,63 +1 СҚО 2,24 

СҚО 2,54 -1 Қостанай обл.  2,24 
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Өткен жылмен салыстырғанда, өз көрсеткіштерін жақсартқан өңірлердің 

арасында Алматы облысы (+3), Ақмола облысы (+2) және Қостанай облысы (+1) 

белгіленген.  

Сондай-ақ өткен жылмен салыстырғанда түсу байқалатын өңірлер де бар. Бұл 

облыстарға Қарағанды (-1), Атырау (-2), Жамбыл (-2) және Қызылорда (-2) облыстарын 

жатқызуға болады.  

Бұл бөлімде жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша анықталған және 

кәсіпкерлік қызметін дамытуға кедергі жасайтын кедергілер мен шектеулер қаралды, 

сондай-ақ оларды еңсеру бойынша шаралар ұсынылды.  

Кедергілер және ұсыныстар 5 негізгі бағыт бойынша топтастырылды: 

макроэкономикалық орта (оның ішінде қаржыға қолжетімділік), құқықтық қорғау 

тетіктері, инфрақұрылым, сату нарықтары және адами капитал.  
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2016 жыл мұнай бағаларының тұрақсыздығы және сыртқы әрі ішкі сұраныстың 

азаюы нәтижесінде орын алған күрделі макроэкономикалық жағдаймен сипатталды. 

Жылдың басында мұнайдың дүниежүзілік бағасы бір баррель үшін 27,7 АҚШ 

долл. дейін түсіп, ал жыл соңына қарай 56,8 АҚШ долл. дейін көтерілді. Орташа есеппен 

алғанда, 2016 жылы Brent маркалы мұнай бағасы 44,1 АҚШ долл. құрады.  

Сыртқы нарықтарда сұраныстың құлдырауы сауда балансының оң сальдосы 

небәрі 9,4 млрд АҚШ долларын құрағанына әкелді, бұл 2015 жылмен салыстырғанда, 

25,6% (12,7 млрд АҚШ долл.). 

Мұнай бағаларының түсуіне байланысты 2016 жылдың алғашқы бес айында 

экономикалық өсу қарқыны төмендегені байқалды. Өз қалпына тек 2016 жылдың 

екінші жартысынан бастап келе бастады.  

 
16-сурет. ЖІӨ нақты өсуі, алдыңғы жылға қарай %  
Дереккөз: ҰЭМ СК, ҰЭМ болжамы 

2016 жылдың қорытындысы бойынша ЖІӨ нақты өсуі 1,1% құрады. Салалар 

бөлінісінде озық динамиканы құрылыс секторы – 7,4%, ауыл шаруашылығы – 5,4%, 

көлік және қоймалау – 3,5% айқындады. Өңдеу өнеркәсібі 1,8% өсіп, тау-кен өндіру 

секторы 2,2%-ға төмендеді. Сондай-ақ сауда секторының бәсеңдегені де байқалады, 

ол 1,8%-ға қысқарды. 

ЖІӨ құрылымында 18,2% алатын мұнай-газ секторы жыл қорытындысы бойынша 

2,3% өсті, ал мұнай-газ емес секторы – небәрі 0,9%. 

Негізгі капиталға инвестициялар көлемі бар болғаны 2%-ға көбейді. 

ҚР ҰЭМ есептеріне сәйкес, 2016 жылы еліміздің экономикалық дамуына «Нұрлы 

жол» мемлекеттік бағдарламасын (739 млрд теңге) және Үкіметтің Дағдарысқа қарсы 

10,7%

8,9%

3,3%

1,2%

7,3% 7,4%

4,8%

6,0%

4,2%

1,2% 1,1%

3,4% 3,1%
3,5%

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

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%



МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ ОРТА 

www.atameken.kz  
25 

 

іс-әрекеттерінің жоспарын (970 млрд теңге) іске асыру аясында бөлінген 1,7 трлн теңге 

(ЖІӨ-нің 3,6%) оң септігін тигізді.  

ҰЭМ 2016 жылы бөлінген қаражаттан ЖІӨ өсуіне ортақ салымды ЖІӨ-нің 2,7 

проценттік тармақ деп бағалайды. 

 

Теңге бағамының жоғары құбылмалылығы және долларизация 

2015 жылдан бастап Ұлттық Банк инфляциялық таргеттеу және теңгенің еркін 

айырбастау бағамы саясатын ұстануда. Дүниежүзілік мұнай бағалары, сондай-ақ негізгі 

сауда әріптес елдерінің, ең алдымен, Ресейдің валюта бағамы теңге бағамын 

белгілеудің іргелі факторлары ретінде шығады.  

Дүниежүзілік мұнай бағаларының тұрақсыздығын ескере отырып, валюталық 

нарықта теңге бағамының жоғары құбылмалылығы байқалды. 2016 жыл бойы теңге 

бағамы бір АҚШ доллары үшін 328-384 теңге диапазонында болды. Жыл соңына қарай 

теңге бағамы 2% нығайып, бір АҚШ доллары үшін 333 теңге құрады. 

 
17-сурет. Ресми теңге бағамы, 1 АҚШ долл. теңге  
Дереккөз: Ұлттық банк 

2016 жылдың қаңтар айынан бастап тамызына дейін валюта нарығындағы 

қайшылықтар Ұлттық банктің валюталық интервенциялары арқасында ретке келтірілді, 

оның нәтижесінде валютаның таза сатылуы 2,9 млрд АҚШ долл құрады.  

Валюта нарығындағы ахуалдың біртіндеп тұрақтануы депозиттердің 

долларизациялау деңгейінің 69,9% бастап 54,6% дейін төмендеуіне ықпал етті.  

Валюталық депозиттердің теңге депозиттеріне ауысуы депозиттер бойынша 

ұсынылатын мөлшерлемелердің 10% бастап 14% дейін көтерілуіне, ал шетел 

валютадағы депозиттер бойынша мөлшерлеменің төмендеуі 3% бастап 2% дейін 

түсірілуіне септігін тигізді.  
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Сонымен бірге, долларизациялау деңгейі жоғары болып қала берді, бұл бизнес 

пен халықтың девальвацияны күткені жайында куәландырады.  

 

Несие берудің тоқтап қалуы және жоғары проценттік ставкалар 

2016 жылы екінші деңгейлі банктердің экономиканы несиелендіру көлемі бар 

болғаны 0,3% артқан (теңгемен - 2,1%) және 12,7 трлн теңге құрады. Ұзақ мерзімді 

несиелендіру 0,2% қысқарды, ал қысқа мерзімді несиелендіру дәл сол уақытта 2,7% 

артқан. 

Заңды тұлғаларға несиелер 1,9% артып 8,5 трлн теңге дейін өскен. 

Қайта берілген несиелердің көлемі инфляция деңгейі 8,5% құраған кезде, 5,2% 

өсуді көрсетті (9,8 трлн теңге).  

Базалық ставка төмендеген кезде (мамырда – 15% дейін, шілдеде – 13% дейін, 

қазанда – 12,5% дейін, қарашада – 12% дейін) заңды тұлғаларға теңгемен берілген 

несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің 25,8% бастап 14,4% дейін түсуі 

байқалды. Алайда ставкалардың бұл деңгейі жаңа инвестициялық жобаларды іске 

асыру және бизнесті кеңейту үшін тым жоғары болды. 

2016 жылы несиелендірудің тоқтап қалуы Ұлттық банктің артық өтімділікті 

зарарсыздандыру үшін қысқа мерзімді ноталар құралын белсенді қолдануымен 

айқындалды. Айналымдағы олардың көлемі 2016 жылы 2,5 трлн теңгеге дейін 7 есе 

артқан. Орналастырылған 7 күндік ноталар бойынша орташа өлшенген тиімді 

табыстылық 13,55% құрады. 

Жоғары ставка бойынша іс жүзінде тәуекелдері жоқ табыс алып жатқан екінші 

деңгейлі банктер үшін бизнесті несиелендіру аса қызықсыз еді.  

Одан басқа, несиелендіру банк секторы активтерінің төмен сапасымен тежелді, 

ол «құндық бағаға тым оптимистік көзқарастар және есепте күдікті займдарды қалыпты 

ретінде ұсыну арқылы жасырынуы» мүмкін еді.7.  

S&P Global Ratings бағалауынша, 2016 жылы мәселелі несиелердің үлесі банк 

жүйесінің жиынтық несиелерінен 25-30% жетуі мүмкін еді. Ал екінші деңгейлі банктер 

реттеушілік есептілігіне сәйкес жұмыс істемейтін қарыздардың үлесі (90 күннен артық 

мерзімге төлемі кешіккен қарыздар) 8% бастап 6,7% дейін төмендеді (1 трлн теңге). 

 

Инфляция деңгейі болжамдалатын дәлізден жоғары 

2016 жылдың қорытындысы бойынша инфляция 8,5% деңгейінде қалыптасты, 

бұл Ұлттық банктің 6-8% деген нысаналы көрсеткішінен жоғары.  

                                                           
7 Ұлттық банктің пікірінше 
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Инфляцияға ең ауыр салмақты азық-түлік тауарларына бағалардың 9,7% 

көтерілгені қосты. Бағалардың қымбаттауы жұмыртқаға, көкөністерге, сондай-ақ ет-сүт 

өнімдеріне деген бағалардың артқаны ықпал етті.  

Азық-түлік емес тауарлардың бағасы 9,5%-ға қымбаттады. Зауыттар 

жұмысындағы үзілістермен, ішкі және импортталатын өнім бағасының қымбаттауымен 

айқындалған, мұнай өнімдеріне бағалардың көтерілгені байқалды.  

Ақылы қызметтер 6,1% қымбаттады. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

қызметтеріне тарифтер 6,9%, барлық көлік қызметтерімен жүктерді тасымалдау 4,6% 

өскені байқалады.  

 

Көлеңкелі экономика 

ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша 2016 жылы ЖІӨ-ге 

байқалмайтын экономиканың үлесі 25,8% құрады (2015 жылы – 27,5%). Көлеңкелі 

сектордың негізгі үлесі сауда, жылжымайтын мүлікпен операцияларға, көлік және ауыл 

шаруашылығы салаларына тиесілі.  

Аталған салалар – сол саланың ішіндегі көлеңкелі сектордың үлесі бойынша 

көшбасшы: 

 жылжымайтын мүлікпен операциялар – саланың 72% көлеңкеде; 

 сауда - 54,5%; 

 ауыл шаруашылығы - 53,8%; 

 көлік - 47,1%. 

2016 жылы жұмыспен қамтылған халықтың 28% өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 

болды және олардың саны 2 211 мың адам құрады. Жұмыспен қамтылған халықтың 

бұл санаты ауыл шаруашылығы (42,8%), сауда (28%) және көлік (10,1%) секілді 

салаларда шоғырландырылған.  

 
18-сурет. Жұмыспен қамтылған халық, мың адам 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Жұмыспен қамту мәртебесі бойынша 1 341 мың адам жеке негізде өз бетімен 

жұмыспен жасайтындар (тіркелген және айлық табысы 23 мың теңгеден асатын), 540 

2 693,4 2 621,0 2 400,4 2 138,4 2 210,5

5 813,7 5 949,7 6 109,7 6 294,9 6 342,8

8 507,1 8 570,6 8 510,1 8 433,3 8 553,4

2012 2013 2014 2015 2016

Өз бетінше жұмыс істейтін қызметкерлер Жалдамалы қызметкерлер Жұмыспен қамтылған халық
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мың адам – жеке қосалқы шаруашылықта, 200 мың адам – дара негізде өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар (тіркелмеген немесе айлық табысы 23 мың теңгеден төмен 

адамдар), 119 мың адам – жұмыс берушілер.  

 

Өсіп келе жатқан салық жүктемесі 

2016 жылы мемлекеттік бюджеттің түсімдері 9,4 трлн теңгеге дейін 22% артқан. 

Салық түсімдері 23,3% ұлғайды, бұл бизнеске түсетін салық жүктемесінің өсуі туралы 

куәландырады. Ең үлкен өсу ҚҚС бойынша байқалады, түсімдері 1,6 есе артқан 

болатын.  

Жалпы алғанда, бюджеттік емес жарналар мен аударымдар ескеріле отырып, 

2016 жылы бизнеске салық жүктемесі ЖІӨ-нің 21,6% дейін ұлғайды (2015 жылы – ЖІӨ 

21,1%). 

 
19-сурет. Бизнестің салық жүктемесі (Ұлттық қордың салықтары ескерілмей), ЖІӨ-ге қатысты %  
Дереккөз: «Атамекен» ҰКП және ҚР ҚМ, БЖЗҚ және МӘСҚ деректері негізіндегі есептері 

 

Ұлттық қордан трансферт 2,9 трлн теңге немесе мемлекеттік бюджеттің бүкіл 

табысынан үштен бір бөлігін құрады.  

Мемлекеттік бюджеттің шығындары 17,4% өсіп, 10,1 трлн теңгеге жеткен. 

Әлеуметтік шығындар бойынша өсу байқалды: білім (22,3%), денсаулық сақтау (20,3%), 

әлеуметтік көмек және қамтамасыз ету (15,4%). Бюджеттік несиеге (2,1 есе), қаржы 

активтерін сатып алу (49,3%) және қарызға қызмет көрсетуге (76%) шығындар 

айтарлықтай ұлғайды. 

Бюджет есебінен дағдарысқа қарсы саясат жүргізілді. Ұлттық қордан нысаналы 

трансферттер (746 млрд теңге) инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға, дамытуға, 

білім беру объектілерінің құрылымы мен оларды қайта жаңартуға, 2017 жылдың 

дүниежүзілік қысқы Универсиада инфрақұрылымын салуға және оны өткізуге, халықар 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықалық қаржы ұйымдарымен бірлескен 

жобаларды қаржыландыруға, сондай-ақ білім және ғылым саласындағы 

бағдарламаларды қолдауға бағытталған.  
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Халыққа тікелей төлемдерге (еңбекақы, зейнетақы, жәрдемақы және т.б.) 

бюджеттің тек 33% жіберілген (3,4 трлн теңге). Мемлекеттік бюджеттің ең үлкен бөлігін 

тиімділігі көтерілуі мүмкін шығындар құрады:  

 тауарлар мен қызметтерді сатып алу – 2,9 трлн теңге (бюджеттің 27%); 

 күрделі шығындар – 1,3 трлн теңге (13%); 

 квазимемлекеттік сектордағы субъектілердің жарғылық капиталдарын 

қалыптастыру мен көбейту – 417 млрд теңге (4%); 

 бюджеттік субсидиялар – 402 млрд теңге (4%); 

 бюджеттік несиелер – 323 млрд теңге (3%) және басқалар. 
20-сурет. 2016 жылы мембюджетті шығындау бағыттары, млрд теңге  
Дереккөз:ҚР ҚМ 

Бюджет қаражатынан басқа дағдарысқа қарсы іс-шараларды іске асыруға 950 

млрд теңге сомасында еркін зейнетақы жинақ ақша тартылды:  

 350 млрд теңге – республикалық бюджет дефицитін қаржыландыруға; 

 600 млрд теңге – екінші деңгейлі банктер мен ұлттық холдингтердің 

жаңартылған облигацияларын сатып алуға.  

Одан басқа, Ұлттық қордың қаражаты есебінен 351,5 мрлд теңге сомасына 

квазимемлекеттік сектордың облигациялары сатып алынды: «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ - 

254,5 млрд теңге; «Самұрық-Қазына» АҚ - 97 млрд теңге. 

2016 жылы мемлекеттік бюджеттің дефициті ЖІӨ-нің 1,6% құрады (2015 жылы – 

ЖІӨ 2,2%), мұнай емес дефициті ЖІӨ-нің 7,9% деңгейінде қалыптасты (2015 жылы – 

ЖІӨ-нің 8,2%). Ұлттық қордың қаражатын белсенді пайдалану, сондай-ақ мұнай 

секторының тікелей салықтарынан түсімдердің азаюы (30%-ға) Ұлттық қордың 

активтері 61,2 млрд АҚШ долл. дейін 2,2 млрд АҚШ долл. төмендегеніне әкеп соқты.  
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2016 жылдың желтоқсан айында Мемлекет басшысы Ұлттық қордың қаражатын 

қалыптастыру және пайдалану жөнінде жаңа тұжырымдаманы бекітті, оның аясында 

республикалық бюджетке жыл сайын жіберілетін кепілдендірілген трансферттің 

мөлшерін 2017 жылы 2 880 млрд теңгеге дейін және 2020 жылдан бастап 2 000 млрд 

теңгеге дейін азайту қарастырылған. 

 

Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламалары  

«Қымбат» банктік несиелендіру жағдайында Ұлттық қор мен БЖЗҚ қаражаты, 

бюджет қаражаты есебінен бизнесті тікелей қаржылық қолдау шаралары іске 

асырылды.  

Кәсіпкерлікті тікелей қаржылай қолдауға шамамен жарты триллион теңге бөлінді.  
4-кесте – 2016 жылы бизнесті қаржылық қолдаудың тікелей шараларын мемлекеттік 
қаржыландыру көлемі 

 млрд теңге қамту 

БАРЛЫҒЫ 497,9  

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ 252,9  

ИИДМБ 101,9   

ҚДБ арқылы несиелендіру 75,0 2 жоба (игерілмеген) 

ҚДБ-Лизинг арқылы жолаушылар вагондарының паркін 
жаңарту 

12,9 1 жоба 

ҚазЭкспортГарант арқылы сақтандырушылық қолдау 14,0 123 экспорттаушы  

БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2020 62,5   

Ставканы субсидиялау және кепілдік беру 33,8 8 899 субсидия және 950 кепілдік 

Инфрақұрылыммен қамтамасыз ету 16,1 37 жоба 

Микронесиелендіру 2,6 539 микронесие  

ҚДБ-Лизинг арқылы ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру 10,0 2 жоба 

БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2020 30,8   

Микронесиелендіру 30,8 9 560 микронесие 

АГРОБИЗНЕС 2020 57,7   

Инвестициялық салымдар кезінде шығындар бөлігін өтеу 25,5 2 465 жоба 

Қаржылық сауықтыру аясында ставканы субсидиялау 24,7 307 АӨК субъектісі  

Мал-жануар мен техниканы сатып алуға ставканы 
субсидиялау 

7,5 3 460 АӨК субъектісі 

ҰЛТТЫҚ ҚОР (облигациялық қарыз) 15,0   

ҚДБ арқылы экспорт алдындағы (экспорттық) несиелендіру  15,0 - 

БЖЗҚ (облигациялық қарыз) 230,0   

ҚДБ арқылы экспорт алдындағы (экспорттық) несиелендіру 30,0 - 

екінші деңгейлі банктер арқылы шағын және орта 
кәсіпкерлікті  несиелендіру  

200,0 - 

Дереккөз: ҚР ҚМ, ҚР ҰЭМ, Есеп комитеті  
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Сонымен бірге, мемлекеттік қолдаумен өте аз кәсіпорындар қамтылған. Тікелей 

қаржылық қолдаудың барлық түрлерімен шамамен 26 мың кәсіпкерлік субъектісі 

қамтылған, бұл жалпы субъектілердің санынан 3% аспайды.  

Сонымен бірге, жекелеген бағыттар арасында қаражатты қайта тарату есебінен 

бизнесті мемлекеттік қолдау шараларының инклюзивтілігін кеңейту және тиімділігін 

арттыру потенциалы бар. Кәсіпкерлікті қолдау бойынша қолданыстағы бағдарламалар 

аясында кәсіпкерлерді микронесиелендіру аясында ең көп субъектілердің қамтылғаны 

байқалады.  

 

Мемлекеттің экономикадағы үлесі  

Бұрынғыдай мемлекеттің экономикадағы үлесін ЖІӨ-нің 15% дейін төмендету 

өзекті мәселе болып қалуда, бұл ЭЫДҰ елдеріне сәйкес келеді.  

ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша 2016 жылы мемлекеттік 

меншіктің ЖҚҚ-дағы үлесі бар болғаны 8,4% (2015 жылы - 8,8%) құрады. Алайда бұл 

көрсеткіш квазимемлекеттік секторды ескермейді, оның үлесі ескерілетін болса, 

мемлекеттің ЖІӨ-дегі үлесі 20% жетуі мүмкін.  

Квазимемлекеттік сектор активтерінің ЖІӨ-ге арақатысы көрнекі болып 

табылады. Мәселен, «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 

АҚ жалпы активтері 2015 жылдағы 25,5 трлн теңгеден 2016 жылы 27,1 трлн теңгеге 

дейін өсіп, ЖІӨ-нің 57,8% құрады.  

 

 
21-сурет. «Самұрық-Қазына», ҰӘҚ, «Бәйтерек» ҰБХ, «ҚазАгро» ҰБХ активтері, млрд теңге  
Дереккөз: «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ, «Бәйтерек» ҰБХ, «ҚазАгро» ҰБХ 

2016-2020 жылдарға арналған Кешенді жекешелендіру жоспары іске асырыла 

бастады. 2016 жылы жалпы сомасы 31 млрд теңге құраған 147 объект 

жекешелендірілді, ал монополияға қарсы орган 192 кәсіпорынды құруға келісім берді.  
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2017 жылдың басында Мемлекет басшысы жекешелендіруді тездетіп, 2018 

жылдың соңына дейін аяқтауды тапсырды, осыған орай Жекешелендіру жоспары қайта 

қаралды. Нәтижесінде, 404 объектіден 130-ы 2019-2020 жылдардан 2017-2018 

жылдарға ауыстырылды.  

Сондай-ақ ҚР ҚМ ведомстволық бағыныстағы жеті мыңға жуық кәсіпорынға 

түгендеу жүргізді, оның қорытындысы бойынша олардың санын қайта ұйымдастыру 

және тарату арқылы 11% тағы қысқарту жоспарланды (759 кәсіпорынға).  

 

2017-2018 Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингінде позициялардың 

нашарлауы 

2017 жылдың қыркүйек айында Жаһандық бәсекеге қабілеттілік туралы 

дүниежүзілік экономикалық форумның кезекті есебі жарияланды, ол 2016 жылғы 

сауалнамалар негізінде құрастырылды.  

Рейтинг қорытындысы бойынша Қазақстан 4 позицияға төмен түсті: 53-орыннан 

57-орынға. 

Ең көп түсуі «Макроэкономикалық орта» факторы бойынша белгіленеді (98-орын, 

–29 орын). 

Жалпы алғанда, мынадай индикаторлар бойынша позициялардың түскені 

байқалады: 

 салық салудың инвестициялардың стимулдарына ықпалы 34 орын (62-

орын); 

 мемлекеттік шығындар тиімділігі 24 орын (65-орын); 

 нарықтардың монополизациялау дәрежесі 22 орын (91-орын); 

 инфляция 17 орын (130-орын); 

 банктердің сенімділігі 9 орын (114-орын); 

 несиеге қол жеткізу 9 орын (98-орын). 

Одан басқа, рейтингте Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің проблемалық 

мәселелері анықталды: инфляция, салық мөлшерлемелері, сыбайлас жемқорлық, 

қаржыға қол жеткізу және салықтық әкімшілендіру.  

 

2017 жылғы беталыстары және орта мерзімді болжам 

2017 жылы мұнай бағалары тұрақталған кезде (бір баррель үшін 52 АҚШ долл.) 

экономикалық өсу қарқынының беталысы байқалды. 2017 жылдың 9 айында ЖІӨ өсуі 

4,3% құрады. 
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2017 жылдың қорытындысы бойынша ҚР ҰЭМ экономика 3,4% деңгейіне дейін 

өседі деп күтеді (Ұлттық Банк  3,1%). 2018 жылы ЖІӨ нақты өсуі 3,1% деңгейінде 

болжамдалады (бір баррель үшін 45 АҚШ долл. болған кезде), 2022 жылға қарай 4,2 % 

дейін өсуімен.  

Бұл ретте, жуырда экономикалық өсуді тежей алатын тәуекелдерді жіктеу қажет:  

 негізгі капиталға инвестициялардың жеткіліксіз өсуі (инфляция 4,2% болған 

кезде 2017 жылдың 9 айы ішінде  4,4%); 

 несиелендірудің тоқтап қалуы. 2017 жылдың 8 айы ішінде қайта берілген 

несиелердің көлемі бар болғаны 5,7% құрайды. Бұл ретте, нақты секторда (өнеркәсіп 

пен ауыл шаруашылығы) жаңа кредиттердің берілуі үштен бір бөлікке азайды.  

Инфляцияның бәсеңдеуіне қарамастан (2017 жылдың тоғыз айында - 4,2%), 

Ұлттық банк базалық ставкасы жоғары бар инфляциялық тәуекелдерді жою үстінде. 

Осыған орай жыл соңына дейін базалық ставканы әрі қарай төмендету мүмкіндігі өте 

төмен. Инвестициялар мен несиелендірудің шектеулі өсуімен қатар экономикалық 

өсуді бюджеттен ынталандыру үшін мүмкіндіктер қысқаруда.  

2017 жылы банк секторын сауықтыруға 2,1 трлн теңгенің бөлінгенін ескере 

отырып, 12,8 трлн теңге көлемінде мембюджет шығындарының шекті деңгейі 

жоспарланған, бұл 2016 жылмен салыстырғанда, 26,5 % артық. Шығындардың осындай 

жоғары деңгейі 46% Ұлттық қордан 4,4 трлн теңге көлеміндегі трансферттермен және 

1,5 трлн теңге көлеміндегі тапшылықпен (ЖІӨ 2,9%) қамтамасыз етіледі.  

Алайда 2018 жылы Ұлттық қордан трансферттердің 2,6 трлн теңгеге дейін, 

бюджет тапшылығының – ЖІӨ-нің 1,1%, мембюджет шығындарының 2,7 трлн теңге, 

немесе 15% қысқаруы қарастырылады.  

Яғни, мемлекеттік және салалық бағдарламалар арқылы экономикалық өсуді 

бюджеттік ынталандыру әлеуеті бітеді.  

Сондықтан экономиканың тұрақты 5% өсуіне қол жеткізу үшін макросаясат пен 

іскерлік ахуалды жақсартуда жүйелі шешімдер, сондай-ақ бәсекеге қабілетті 

салаларды қолдаудың көлденең шаралары қажет. 
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МАКРОЭКОНОМИКА САЛАСЫНДА ҰСЫНЫЛАТЫН ШЕШІМДЕР 

1. АҚША-НЕСИЕЛІК САЯСАТТЫ ЖЕҢІЛДЕТУ  

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арналған өзінің 2017 жылғы 31 

қаңтардағы жолдауында ақша-несиелік саясаттың ынталандырушы рөлін қайта 

қалпына келтіру жөнінде тапсырма берді.  

Инфляция деңгейін біртіндеп 3-4% деңгейіне дейін түсіруден басқа мынадай 

міндеттер белгіленді: банк секторын сауықтыру, теңгемен орта және ұзақ мерзімді қор 

құру қолжетімділігін қамтамасыз ету, экономиканың өсуі арқасында Ұлттық Банктің 

жауапкершілігі.  

ҰСЫНЫСТАР: 

 Ұлттық банктің қос мандатын заң деңгейінде бекіту: бағалар тұрақтылығын 

қамтамасыз ету және экономикалық өсудің тұрақты қарқынына қол жеткізу; 

 Базалық ставканың әрі қарай түсірілуін қамтамасыз ету.  

 

2. ІСКЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІКТІ, ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ЖӘНЕ КӨЛЕҢКЕЛІ 

ЭКОНОМИКАНЫҢ ТӨМЕНДЕУІН ЫНТАЛАНДЫРАТЫН САЛЫҚ САЯСАТЫ 

Мемлекет басшысы іскерлік белсенділікті, инвестицияларды ынталандыру және 

көлеңкелі экономиканың үлесін төмендету мақсатында жаңа Салық кодексін әзірлеуді 

тапсырды. Бұл ретте, салық жүктемесінің артуына жол бермеу тапсырманың басты 

бөлігі болып табылады.  

 Парламент жаңа Салық кодексінің жобасын мақұлдады. Әзірленген жоба 

мемлекет пен бизнес мүдделері арасындағы ымыра болып табылады.  

Шағын және орта кәсіпкерлікке қатысты көбінесе қазіргі кво-мәртебе сақталуда. 

ҚҚС бойынша шек, шағын және орта кәсіпкерлік үшін арнайы салық режимдері 

сақталған және әкімшілендіру жеңілдетілген, бұл қазіргі іскерлік белсенділікті қолдауға 

мүмкіндік береді.  

Сонымен бірге әлеуметтік салықтың 11%-дан 9,5%-ға дейін төмендегеніне 

қарамастан, ЕТҚ-ға жоғары жүктеме мәселесі мүлдем шешілмей келеді. 2017 жылдың 

1 шілдесінен бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жұмыс 

берушілердің аударымдары және дара кәсіпкерлердің жарналары енгізілді. Оның 

үстіне, 2020 жылдан бастап жұмыс берушілерден 5% мөлшерінде міндетті зейнетақы 

аударымдары енгізіледі. 2020 жылға қарай ЕТҚ-ға түсетін салмақ 39% дейін өседі (қазір 

– 32%). 

Осыған орай, ынталандырушы салық саясатына көшу мәселесін талқылап бастау 

қажет. 
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ҰСЫНЫСТАР: 

 ЕТҚ-дан барлық төлемдерді бір салықта біріктіру және ауыртпалықты 20-25% 

дейін төмендету; 

 Грузияның тәжірибесі бойынша салық, төлем мен аударымдар санын 

оңтайландыру; 

 ШОБ-тан түсетін салықты жергілікті бюджетке беру, бұл бизнесті дамыту үшін 

жергілікті атқарушы органды ынталандыру жүйесін құруға мүмкіндік береді; 

 Салық жеңілдіктерінің тиімділігін арттыру, секторалдық салық жеңілдіктеріне 

көшу. 

 

3. БЮДЖЕТ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЖӘНЕ БЮДЖЕТ ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРУ 

Ұлттық Қордан трансферттердің қысқаруын және өсіп келе жатқан қарыз 

жүктемесін ескере отырып, бюджеттік саясат аясында бюджеттік шығындардың 

тиімділігін арттыруға ерекше назар аудару қажет.  

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арналған өз Жолдауында еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, білім және ғылым министрліктерінің 

қаражатты пайдалану тиімділігіне тексеру жүргізуді тапсырды, себебі бұл 

министрліктерге республикалық бюджеттің 40% астам бөлігі тиесілі. 

ҰСЫНЫСТАР: 

 Бюджет қаражатын пайдалану тиімділігіне талдау жүргізу, оның қорытындысы 

бойынша министрліктерде шығындарды оңтайландыру, тиімсіз 

бағдарламалардан қаражатты анағұрлым тиімді (қамтылуы көбірек) 

бағдарламаларға тарату; 

 Бизнесті қолдаудың көлденең және жанама шараларына біртіндеп өту. 

Қолжетімді несиелендіру жағдайында, тиімсіз субсидиялаудан біртіндеп бас 

тарту қажет.  

 

4. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАҒА ҚАТЫСУ ҮЛЕСІН ТӨМЕНДЕТУ 

2017 жылдың 1 қазанына қарай 877 объектіден 441 объект шығарылды, оның 

ішінде 291 объект 112,7 млрд теңге сомасына сатылды.  

Тарату не қайта ұйымдастыру үстіндегі 211 объектіден тек 80 объект таратылды 

(қайта ұйымдастырылды). 3-4 жыл бұрын тарату туралы шешімдері қабылданғанымен 

осы уақытқа дейін таратылмаған объектілер бар.  

Кешенді жекешендіру жоспары 74,3% орындалғанымен, мемлекеттің 

экономикаға қатысу үлесі айтарлықтай төмендемеген.  
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ҰСЫНЫСТАР: 

 квазимемлекеттік сектордың объектілерін толық түгендеу; 

 2025 жылға дейін Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспары жобасының 

әдіс-тәсілдері негізінде жекелендіру тауар нарықтарын жыл сайын талдау 

негізінде тұрақты үдеріске айналуға тиіс; 

 жекешендіру бағдарламасы үшін кәсіпорындарды таңдау елдің стратегиялық 

даму мақсаттарына, ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттің экономикаға қатысуының 

негіздемесі мен мерзімдеріне, саладағы бәсекелестік дәрежесіне, 

компанияның инвестициялық тартымдылығына, әлеуметтік маңыздылығына, 

кәсіпорынды басқару тиімділігіне және басқа да өлшемшарттарға сүйене 

отырып, тұрақты негізде іске асырылатын болады;  

 мынадай қағиданы енгізу: мемлекетпен белгіленген салаларды қоспағанда, 

барлығына рұқсат берілген; 

 нарыққа мемлекеттік қатысуды сақтауға жүйелі әдісті әзірлеу;  

 мемлекеттің, оның ішінде жергілікті атқарушы органдардың және 

квазимемлекеттік сектордың қатысуымен кәсіпорындарды тікелей қатысу 

мүмкіндігін жою;  

 жүйелі негізде кәсіби қауымдастықтардың пікірі ескеріле отырып, «Атамекен» 

ҚР ҰКП салалық комитеттерінің алаңында мемлекеттік қатысуымен 

ұйымдарды құру және сақтау бойынша тыңдаулар тәжірибесін бекіту; 

 БАҚ, жұртшылықты тарта отырып, жекешелендіру туралы ақпаратты белсенді 

жариялау; 

 активтерді жекешелендіру кезінде мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 

тетіктерін барынша пайдалану; 

 бизнес субъектілерінің мемлекеттік органдарға жұмыс істейтін мемлекеттік 

кәсіпорындарды өткізу туралы ұсыныспен жолығу құқығын бекіту; 

 мемлекеттік кәсіпорынды құруға рұқсат мерзімін 5 жылдан артық емес деп 

орнату; 

 толық тізілімге енгізілмеген объектілер мен ұйымдарды қамтитын, жаңа 

Жекешелендіру жоспарын («Үшінші толқын») әзірлеу. Оның іске асырылуы 

2019 жылдан басталуы тиіс.  
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ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫ 

Заң шығару қызметі 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы» Заңының 3-

бабына сәйкес кәсіпкерлік мүдделерін қозғайтын Қазақстан Республикасының 

заңнамасын жетілдіру процесіне қатысу «Атамекен» ҚР ҰКП негізгі міндеті болып 

табылады.  

2014 жылдан бастап Үкіметтің кәсіпкерлік қызметін нормативтік реттеу жөнінде 

қабылдайтын шешімдеріне «Атамекен» ҚР ҰКП-ның ықпал ету құқығын заң деңгейінде 

бекіту бойынша елеулі жұмыс атқарылды.  

Қазіргі таңда «Атамекен» ҰКП-ға орталық мемлекеттік органдардың әзірлейтін 

заң жобалары мен заңға тәуелді актілердің жобалары, ал 2016 жылдан бастап заң 

жобаларының тұжырымдамалары келіп түсуде.  

«Атамекен» ҚР ҰКП қызмет ету уақыттан бастап (2013-2017 жж.) 18 мыңнан астам 

НҚА жобаларына сараптама жүргізді, оның ішінде бес жүз заң жобасы бойынша 

сараптамалық қорытынды берілді.  

Азаматтық, банк заңнамасын жетілдіруге қатысты Заң жобалары және кәсіпкерлік 

қызмет үшін жағдайды жақсарту мәселелері бойынша (2017 жылдың 27 ақпанында 

қабылданды) ҚР Әділет министрлігі кәсіпкерлер үшін тәуекелдері бар жаңа 

нормаларды ұсынды – бұл жарамсыз мәмілелердің мәніссізге бөлінуі, яғни оларды 

соттың тануына қарамастан, және даулы мәміле – сотпен танылатын, сондай-ақ жалған 

мәмілені мәніссіз мәмілеге жатқызу.   

«Атамекен» ҰКП ұсыныстары бойынша депутаттар жалған мәміленің даулы 

мәселеге жатқызылғанын қолдады және «барлық мәмілелерді талқылау қағидасы» 

енгізілді.  

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын 

реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы 

аясында депутаттар «Атамекен» ҚР ҰКП-ның бір функционалдық аймақ шеңберінде 

жер учаскесінің мақсатты тағайындалуын өзгерту бойынша жергілікті атқарушы 

органның не бақылау органдарының тарапынан талап қоюға тиым салуға белгілеу 

жөніндегі ұсынысын қолдады, бұл ретте жер учаскесінің мақсатты тағайындалуын 

өзгерту тәртібі функционалдық аймақтардың өзгертілуіне ғана таралады.   

2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап ҚР Кәсіпкерлік кодексі заңды күшіне енді. Бұл 

жұмыс екі жыл бойы жүргізілді. Ұлттық палата және ел кәсіпкерлерінің ұсыныстары 

бойынша, Кодекс айтарлықтай құрылымдық және мазмұндық өзгерістерге ұшырады. 

Қазіргі кезде Кәсіпкерлік кодексі – бұл заңдардың жай топтамасы емес, бұл мемлекет 

пен бизнес арасында түсінікті өзара қарым-қатынастардың нақты құрылған жүйесі.  
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Дегенмен заңдардың сапасын түбегейлі жақсарту қажеттілігіне назар аудару 

қажет. Әрине, бұл бағытта әрі қарай жұмыс істеу үшін әлеует бар.   

Біріншіден, бұл заңнаманың тұрақтылығы. Бұл кәсіпкерлер мен болашақ 

инвесторлар үшін ең маңызды сұрақ. 

Мәселен, жаңа ҚР Әкімшіілк құқықбұзушылық туралы кодексі  қызмет еткелі үш 

жылдың ішінде оған 350-ден астам түзету, Экологиялық кодекске – 500-ден астам, 

Салық кодексіне – 2500-ден астам түзету енгізілді.   

Бұл – бизнесті жүргізудің ең басты негіздерін қалыптастыратын кодекстер.  

Заңдарды қабылдау рәсімі күрделі болуға тиіс, ал оларды өзгерту – одан да 

күрделірек. Бұл әдіс шет елдерінде (ЭЫДҰ) қолданылады.  

Елдегі тез өзгеретін экономикалық ахуалды ескере отырып, ұлттық заңнаманы 

үнемі жаңарту қажет. Бұл ретте, меморгандардың заң шығармашылығы жұмысы 

барлық кезеңдерінде 100% ақпараттық сүйемелдеумен қамтамасыз етілуі тиіс.  

Біздің ойымызша, «Атамекен» ҚР ҰКП алаңында мемлекеттік органдардың 

барлық заңнамалық бастамаларының міндетті талқылануы мемлекет пен бизнес 

мүдделерінің теңгерімін сақтай отырып, заң жобаларының сапалы әзірленуін 

қамтамасыз етеді.  

Қазіргі уақытта тұрақтылық мәселелері жартылай болса да, Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы кодекс және ҚР Салық кодексі (жаңа редакция) секілді заңдарға 

қатысты шешілетін болады.  

Екіншіден, бұл реттеушілік әсерді талдаудың тиімділігі.  

Қазіргі кезде Реттеушілк әсерді талдау жүргізу тәжірибесі заң деңгейінде 

енгізілген. ҰКП және мемлекеттік органдар бұл процеске қатыстырылған.  

Дегенмен, Реттеушілк әсерді талдауға қатысты негізгі іс-әрекеттер дайын заң 

жобаларының сатысына жататынына назар аудару қажет. Ал шет елдерінде – 

Реттеушілк әсерді талдау заң нормаларын рәсімдеу сатысына емес, ал экономикалық 

(басқарушылық) шешімдерді қабылдау сатысына ерекше назар аударылған.  

Жалпы алғанда, заң шығармашылығы жұмысы – азаматтық қоғамды құру мен 

құқықтық мемлекеттің тұрақтылығын жасауда аса маңызды көп жақты, көп жоспарлы 

факторларды ескеруге тиіс күрделі әрі көп қырлы процесс екенін ескере отырып, заң 

жобалау қызметін жоспарлау кезінде нормативтік құқықтық актілерді қолдану 

тәжірибесін тұрақты талдауға негізделетін, болжам-талдамалық аспектіге ерекше көңіл 

бөлу қажет, себебі талқылау олардың ақаулықтарын анықтауға мүмкіндік береді.  

Үшіншіден, заң жобаларын әзірлеу кезінде «мүдделер қақтығысы». 
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Соңғы уақытта, заң жобаларын болашақта тиісті салаларда мемлекеттік бақылау 

мен қадағалауды іске асыру үшін жауапты болатын мемлекеттік органдармен даярлау 

тәжірибесі кең таралды.  

Олар құқықтық ойлаудың белгілі бір стереотипі, субъективтік бағалау, таңдау мен 

шешу тұтқынында жүрген іспетті.  

Заң жобасын даярлау сатысында заң шығармашылығының қазіргі тәжірибесін 

өзгерту қажет.  

Мәселен, Ресей Федерациясының тәжірибесі бойынша Институтты Үкіметтің 

қарамағына беру мәселесін қарастыруды ұсынамыз (қазіргі уақытта «Заң шығару 

институты» ММ құқықтық ғылымның көп бейінді орталығы болып табылады, ол 

бірқатар теориялық және ғылыми-қолданбалы жұмыстарды орындайды), оның негізгі 

функцияларының бірі ретінде Үкіметтің бастама еткен заң жобаларын 

орталықтандырылған түрде әзірлеуді анықтау қажет деп санаймыз.  

Мәселен, шетелде бұл кеңінен қолданылады. Швейцарияда үкіметтік органдар 

мен мекемелерде жұмыс істемейтін мамандарды заң шығару процесіне тарту 

тәжірибесі бар. Барлық маңызды заңнамалық ұсынымдар университет, басқа 

мемлекеттік не жекеше мекемелер, кәсіби ұйымдар және жеке тұлғалар көмегімен 

дайындалады.  

АҚШ-тың Огайо штатында заң жобаларын әзірлеумен Заң жобаларды 

әзірлеудің заңнамалық қызметтер комитеті айналысады (заң жобаларын 

әзірлейтін, алуан түрлі зерттеулерді жүргізетін ведомство).   

 

Кәсіпкерлердің құқықтарын бұзу  

«Іскерлік ахуал-2016» рейтингінің деректері бойынша кәсіпкерлердің төмен 

құқықтық қорғалуы – бизнестің негізгі кедергілерінің арасында бірінші орында тұр.  

2013 жылдың қазан айынан бастап 2017 жылдың тамызына дейін «Атамекен» ҚР 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасына кәсіпкерлер құқықтарының бұзылғаны туралы 21 

мыңнан астам шағым мен өтініш келіп түсті.  
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22-сурет. Өңірлік бөліністе кәсіпкерлердің шағымдары 
Дереккөз: «Атамекен»  ҚР ҰКП 

 

«Атамекен» ҚР ҰКП, прокуратура органдары және өзге уәкілетті мемлекеттік 

органдардың көмегімен, олардың 40%-ы бизнесмендердің пайдасына қарай шешілді. 

Бұл ретте, қорғалған мүліктің құқықтардың жалпы сомасы шамамен 88,1 млрд теңге 

құрады.  

Шағымдардың көбісі кәсіпкерлік субъектілерінің арасындағы дауларға, жер 

қатынастары, салық салу, әкімшілік кедергілер және сатып алу салаларына қатысты.  

 

шағымдардың 20%-ы – кәсіпкерлердің даулары 

12% – жер қатынастары 

9% – салықтар 

9% – әкімшілік кедергілер 

8% – сатып алу 

Келіп түсетін өтініштерді ескере отырып, «Атамекен» ҚР ҰКП-ның Бизнестің 

жүйелі мәселелерінің тізілімі (reestr.palata.kz) қазіргі кезде 572-ден астам мәселені 

қамтиды, оның 63%-ы немесе 363 сұрақ шешілді. 

Мемлекеттік функцияларды бәсекелі ортаға және өзін-өзі реттейтін ұйымдарға 

беру бойынша жұмыс жалғасуда (Ұлт жоспарының 97-қадамын іске асыру).  

Мемлекеттік функцияларды бәсекелі ортаға жыл сайын өткізу бойынша Үкімет 

пен «Атамекен» ҚР ҰКП-ның жүйелі жұмысын көздейтін ілеспелі заң жобасы әзірленді 

(15 мың функция, оның ішінде 4 614 орталық атқарушы органдарда, әрбір жергілікті 

атқарушы органдарда  700-ден).  

Өзін-өзі реттеу институтын енгізу кәсіпкерлерге қатысты бақылау-қадағалау 

функцияларының санын және оларды іске асыруға байланысты тексерулер санын, 

әкімшілік ықпал шараларын қысқартады.   
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Өзін-өзі реттеу тетігінің іске асырылуы мыналарға бағытталған:  

 кәсіби әрі кәсіпкерлік қауымдастығына функцияларды беру арқылы 

мемлекеттік рұқсат беру құралын қысқарту, дәл осылайша, мемлекеттік органдардың 

назары жалпы саланың дамуымен байланысты ең маңызды стратегиялық мәселелерді 

шешуге бағытталған; 

 Өзін-өзі реттеу ұйымы есебінен кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру және мемлекет пен қызметтер тұтынушыларының олардың қызметін 

бағалауы; 

 азаматтық-процестік тәртіппен көзделген жауапкершілікпен қатар өзін-өзі 

реттеу ұйымы мүшелерінің ортақ мүліктік жауапкершілігін енгізу есебінен сотқа дейінгі 

реттеу институтын дамыту; 

 стандарттау мәселелерін жетілдіру. Халықаралық стандарттарға сапалы өту; 

 мемлекеттік бақылауды оңтайландыру және профилактикалық бақылау 

жүйесін дамыту.  

Қазіргі уақытта бағалау қызметінде, экологиялық аудиторлардың қызметінде, заң 

көмегі бойынша міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген, өзін-өзі реттеуді енгізу 

мәселесіне қолдау білдірілді, келесі жылы 7 саламен жұмыс істеу жоспарланады.  

Заң деңгейінде ерікті өзін-өзі реттеуді дамыту бойынша ынталандырулар 

енгізілуде (мемлекеттік бақылауды іске асыру кезінде ӨРҰ мүшелігін есепке алу, өзін-

өзі реттеу ұйымдары стандарттарын әзірлеуде қаржылық қолдау).  

Бүгінгі таңда «Атамекен» ҚР ҰКП қолдауымен ерікті өзін-өзі реттеу ұйымдарының 

мәртебесі 8 қауымдастыққа берілді.  

Кәсіпкерлік субъектілерінің жүйелі мәселелері рұқсат беру жүйесін 

оңтайландыруды, мемлекеттік органдардың бақылау-қадағалау қызметін 

реформалауды, өзін-өзі реттеу институтын дамытуды, салық заңнамасы мен кедендік 

реттеуді жетілдіруді, қылмыстық және әкімшілік заңнаманы ізгілендіруді талап етеді. 

 

Тізілім мәселелерінің 10,3%-ы – құрылыс, қала құрылысы, сәулет және 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы; 

10% – көлік, логистика, байланыс; 

7,8% – медициналық және фармацевтикалық өнеркәсіп; 

7,2% – техникалық және кәсіптік білім; 

6,4% – сатып алу; 

5,8% – кедендік реттеу; 

3,7% – салық салу; 

2,9% – жер қатынастары. 

 

Бизнестің құқықтарын қорғау кәсіпкерлердің мемлекеттік органдардағы 

сыбайлас жемқорлыққа байланысты туындайтын тәуекелдерімен тығыз байланысты.  
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«Іскерлік ахуал-2016» рейтингінің деректері бойынша: 

 әрбір екінші жауап берген кәсіпкер сыбайлас жемқорлыққа тап болады; 

 жауап берушілердің шамамен 84%-ы сыбайлас жемқорлық бизнестің дамуына 

кедергі жасайтыны туралы мәлімдеді, ал 16% сыбайлас жемқорлықтың бизнестің 

дамуына көмектеседі деп белгіледі; 

 кәсіпкерлердің 50% сыбайлас жемқорлықты көрсетілген қызметтер үшін 

бейресми төлем ретінде бағалайды; 

 кәсіпкерлерді сыбайлас жемқорлық кестелерін пайдалануға итермелейтін 

негізгі факторларға талаптардың тым көп болуы  (25%), орындалуы мүмкін емес 

міндетті талаптар (14%), рұқсат беру құжаттарының жоғары бағасы (13%) жатады. 

 

«Іскерлік ахуал-2016» рейтингінің деректері бойынша сыбайлас 

жемқорлық мынадай салаларда кең таралған: 

37% – кеден және органдарында  

35% – жер қатынастары органдарында 

30% – мемлекеттік сатып алу органдарында, экономикалық тергеу 

қызметінде. 

 

Сыбайлас жемқорлықпен қатар, Қазақстанда бизнес жүргізу тартымдылығына 

кері әсер ететін өзге маңызды факторлар мынадай:  

 кәсіпкерліктің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзғаны үшін жосықсыз 

лауазымды тұлғалардың тиісті жауапкершілігінің болмауы; 

 сот органдарының атқарушы органдар кәсіпкерлік субъектілерімен дауласқанда 

олардың пайдасына қарай шешім шығару тәжірибесінің жиі орын алуы; 

 мемлекеттік кірістер органдардың тексерулеріне кәсіпкерлердің шағымдары; 

 қылмыстық және әкімшілік заңнаманың репрессиялығы; 

 кедендік рәсімдердің цифрлық форматқа толық өтпеуі.   
 

Бақылау-қадағалау органдарының тарапынан әкімшілік ықпал 

Жалпы республика бойынша бақылау және қадағалау функцияларын 61 

ведомство іске асырады (орталық мемлекеттік органдардың 45 ведомствосы және 

өңірлердегі жергілікті атқарушы органдардың 16 ведомствосы).  

Мемлекеттік органдардың 540 бақылау-қадағалау функциясы аясында 

кәсіпкерлерге 30 мыңнан астам талап қойылады.  

Бизнеске түсетін әкімшілік ықпалды төмендету мақсатында 2017 жылы 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметін 

реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

заң жобасы әзірленіп мақұлданды, бұл заң жобасы мыналарды көздейді:  
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1) Алдын ала бақылауды енгізу,оның нәтижесі әкімшілік істі қозғамай, құқық 

бұзушылықтардың алдын алу және ескерту болып табылады. 

2) тексерулер мерзімін 30 күннен күнтізбелік 15 күнге дейін, жоспардан тыс 

тексерулер үшін 30 күннен күнтізбелік 10 күнге дейін     қысқарту. 

3) қайталануы мен тиімділіктің болмауына байланысты 114 саладан 23 бақылау 

саласын және 18 саладан 3 қадағалау саласын алып тастау.  

4) тексеруші мемлекеттік қызметкерлердің 1137 штат бірлігі қысқартылып, 

мемлекеттік органдардың 540 бақылау және қадағалау функциясынан қайталанатын 

және мемлекет пен тұтынушыға қауіп төндіру тәуекелдерімен байланысты емес 165 

функцияны жою; 

5) кәсіпкерлік субъектілерін тексеру бойынша  30450 талаптан 17154 талапты 

немесе талаптардың 56% жою.   

6) 25 саладан 5 саланы тексерулерді ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы 

тәртібіне ауыстыру;    

7) Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 41-бабы бойынша әкімшілік 

істерді қозғауға уәкілетті органдардың құзыретін және көрсетілген бапты жою;       

Нәтижесінде 2018 жылға қарай тексерулердің жалпы саны 30%-ға азайып, 70 

мыңнан аспайды (2016 жылы 101 мың тексеру тіркелді), ал 2020 жылға қарай – тағы 

10% азаяды. 

 

Қылмыстық және әкімшілік заңнаманың репрессиялығы  

Қылмыстық процестік нормалар жағдайлардың 80%-нда кәсіпкерлер қылмыстық 

қуғындау шеңберінде негізсіз жүргеніне септігін тигізеді.  

Жалған кәсіпкерлік бойынша санкциялар бизнеске елеулі ықпал етеді. 

Алаяқтықтардың іс-әрекеттері салдарынан адал кәсіпкерлер қаржылық 

жауаптылықтың ауыртпалығын көтереді, миллиондаған салықтарды, айыппұл мен 

өсімақыны төлейді.   

Осылай, 2012 жылдан бастап 2016 жылдың бірінші жарты жылдығына дейін 

жалған кәсіпорындардың контрагенттері болған 11 мыңнан астам адал кәсіпкер салық 

органдарының қудалау шеңберіне түсті.  

Сондай-ақ қылмыстық заңнаманың репрессиялығы сыртқы экономикалық 

қызметте де байқалады. ҚР Бас Прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы 

есепке алу комитетінің деректері бойынша 2017 жылдың 9 айында: 

 ҚР ҚК «Экономикалық контрабанда» 234-бабы бойынша 156 қылмыстық іс 

тергеу үстінде еді, сотқа 56 іс жіберілді, 50 іс тоқтатылды; 
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 ҚР ҚК «Кедендік төлемдер мен алымдарды төлеуден жалтару» 236-бабы 

бойынша 49 іс тергеу үстінде, сотқа 1 іс жіберілді, 40 іс тоқтатылды.  

Бұл ретте, қылмыстық істердің көбісі тауар коды не оның коды бойынша абайсыз 

жасалған қателіктер үшін қозғалды, олар тауарлардың қате декларациялануына әкеп 

соқты, оның жауапкершілігі әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамада көзделген. 

ЕАЭО елдерінің құқық қолдану тәжірибесін талдау көрсеткендей, дәл осындай жағдай 

орын алған кезде, СЭҚ қатысушы қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды.  

2017 жылдың 3 шілдесінде Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына қол қойды.  

Аталған Заңда ҚР Бас Прокуратурасы мен «Атамекен» ҚР ҰКП-ның экономикалық 

құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жазалауды гуманизациялауға бағытталған 

бірқатар бірлескен ұсыныстар көрініс тапқан.  6 бапқа егер тұлға бұл іс-әрекетті алғаш 

рет жасап, зиянын ерікті түрде өтеген болса, жауапкершіліктен босату туралы 

ескертпелер енгізілді. «Жалған кәсіпкерлік» атты 125-бап алынып тасталды, кәсіпкерлік 

саласындағы кейбір бұзушылықтар үшін санкциялар төмендетілді.   

Мемлекеттің бизнесті қолдау бойынша қабылдап жатқан шараларына, бақылау-

қадағалау функциялары мен тексерулер санының біртіндеп азаюына қарамастан, 

әкімшілік жауапкершілікке тартылатын кәсіпкерлердің саны тек ұлғайып келеді (2017 

жылдың І жарты жылдығы – 200 мың, 2016 жылы – 160 мың, 2015 жылы – 126 мың). 

Осылайша, жыл сайын орташа есеппен 30%, жауапкершілікке тартылатын бизнес 

субъектілерінің саны ұлғайып келеді.  

«Атамекен» ҚР ҰКП талдау жүргізіп, әкімшілік  заңнаманың қолданыстағы 

ережелері кәсіпкерлерге қатысты репрессиялық, жиі кезде жазалау сипатына ие екенін 

анықтады.   

Жазаның алдын алу институтының аз қолданылуы, мөлшерлері өте жоғары 

айыппұлдар, мүлік тәркілеуді негізсіз қолдану және ешбір зиян келтірмеген кез келген 

ұсақ-түйек құқық бұзушылықтар үшін кәсіпкерлерді жауапкершілікке тарту.    

Осылай, мәселен, қызметтегі «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР 

Кодексінде небәрі 14 бап ескерту түрінде әкімшілік жауапкершілікті көздейді, 74 құрам 

мүлік тәркілеуді көздейді, 80-нен астам бар тым жоғары айыппұлдарды көздейді, 55 

бап құқық бұзушылықтың нақты тізімін қамтымай, формалдық сипатқа ие және т.б. 

Зерттелген мәселелер ескеріле отырып, қазіргі таңда «Атамекен» ҚР ҰКП 

«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заң жобасы аясында әкімшілік заңнаманы 

ізгілендіру және әрі қарай жетілдіру бойынша белсенді жұмысты жүргізуде, бұл заң 

ағымдағы жылдың желтоқсан айында қабылданады деп күтіледі.   
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Жауапкершіліктің бұлтартпастығы  

Кәсіпкерлік тарапынан кейбір лауазымды тұлғалардың қызметіне көптеген 

шағымдарға қарамастан, 2016 жылы ҚР Әкімшілік құқық бұзышулық туралы 

кодексіндегі «Лауазымды адамдардың кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласуы» 173-

бабы бойынша 3 әкімшілік іс қозғалды, жауаптылыққа 1 тұлға тартылды. 2017 жылдың 

бірінші жарты жылдығында статистика нөлге тең.  

ҚР Әкімшілік құқық бұзышулық туралы кодексінде «Жеке кәсіпкерлік 

субъектілеріне тексеру тәртібін бұзу» атты 175-бабы бойынша 19 іс қозғалды, 14 

лауазымды адамға қатысты жаза қолданылды. 2017 жылдың бірінші жарты 

жылдығында 20 лауазымды адамға айыппұл түрінде жаза қолданылды. 

ҚР Әкімшілік құқық бұзышулық туралы кодексінің «Жеке кәсіпкерлік 

субъектілерін бару арқылы бақылаудың және қадағалаудың өзге де нысандарын 

негізсіз жүргізу» атты 175-1-бабы бойынша 2016 жыл мен 2017 жылдың бірінші жарты 

жылдығында – нөлдік статистика.   

Тәртіптік жауапкершілікке қатысты дәл осындай жағдай. 2016 жылы лауазымды 

адамдардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 45 мың шағым түскен кезде, тәртіптік 

жазаға тек 17 адам тартылды. 2017 жылдың бірінші жарты жылдығында 18 мың шағым 

тіркелді, тәртіптік жауапкершілікке 6 тұлға тартылды.  

Өтініштерді қарау тәртібі туралы заңдағы төте нормаға («ҚР-дың жеке және 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы заңнамасын бұзғаны үшін 

жауапкершілік» атты 17-бап) қарамастан, Қазақстанда осындай бұзушылық үшін 

әкімшілік жауапкершілік қарастырылмаған.  

Мүліктік даулар саласында шағын және орта кәсіпкерліктің (квазимемлекеттік 

ұйымдар үшін тауарларды,жұмыстар мен қызметтердің өнім берушісі) төрелікке қол 

жеткізуі қиындатылған, себебі «Төрелік туралы» ҚР Заңымен квазимемлекеттік 

сектордың компаниялары өз шарттарына саладағы уәкілетті мемлекеттік органмен 

келісу бойынша деген төрелік ескертпені енгізе алады. 

 

Салықтық және кедендік даулар 

2017 жылдың 1 шілдесінен бастап «Атамекен» ҚР ҰКП қатысуымен ҚР Қаржы 

министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті кәсіпкерлерге қатысты жүргізетін 

тексерулердің нәтижесінде туындайтын салықтық және кедендік дауларды сотқа дейін 

реттеу бойынша ҚР Қаржы министрлігі жанындағы Апелляциялық комиссия өз 

жұмысын бастады.  
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23-сурет.Бизнестің кедендік тексерулерге шағымдары 
Дереккөз: «Атамекен» ҰКП 

Комиссия шағымдардың 50% бойынша шешімдерді кәсіпкерлердің пайдасына 

қарай шешті, бұл осыған дейін мемлекеттік органдардың шығарған 

хабарламаларының заңсыздығы туралы куәландырады.   

Шағым түскен, құқық бұзушылықтарды жою туралы әрбір бесінші хабарламаны 

мемлекеттік кірістер органдары Апелляциялық комиссияның шешім шығаруына дейін 

кері шақыртып алуда. Оның себебі – методологиялық негіздемесі  мен аналитикалық 

дайындығы болмай жүргізілген тексеру актілерінің төмен сапасы және қорытындының 

кейінгі дәрменсіздігі.  

2016 жылы мемлекеттік кірістер органдары 11151 тексеру тағайындады 

(салықтар бойынша 10 087, кеден бойынша  1064), ҚР Қаржы министлігі Мемлекеттік 

кірістер комитетінің тексеру нәтижелері туралы хабарламаларға 532 шағымды қарады 

(салықтар бойынша 405, кеден бойынша 127).  

2017 жылдың 1 шілдесіне дейін тексеру нәтижелері туралы хабарламаларға 

шағымдарды ҚР Қаржы министлігі Мемлекеттік кірістер комитеті қарады, 2017 жылдың 

бірінші жарты жылдығында 412 шағым қаралды (салықтар бойынша 372, кеден 

бойынша 47).  

2017 жылдың 1 шілдесінен бастап тексеру нәтижелері туралы хабарламаларға 

(немесе) бұзушылықтарды жою туралы хабарламаларға шағымдарды Қазақстан 

Республикасының Қаржы министрлігі жанындағы Апелляциялық комиссия қарайтын 

болды.   

2017 жылдың үш тоқсаны ішінде ҚР Қаржы министрлігіне 121 шағым түсті (салық 

бойынша 101, кеден бойынша 20), оның ішінде 31 шағым (салықтар бойынша 19, 

кеден бойынша 12) Апелляциялық комиссияның отырысында қаралды.  

Сонымен бірге, салықтық және кедендік дауларды сотқа дейінгі реттеудің бұл 

тетігінде бірқатар проблемалық мәселер бар:  

— «Атамекен» ҚР  ҰКП өкілінің комиссияда дауыс беру құқығы жоқ; 

— көптеген жағдайларда «Атамекен» ҚР ҰКП қарсылығына қарамастан, 

мемкірістер органдарының пайдасына қарай шығарылады; 

— шағымдарды Апелляциялық комиссияда қарау сатысында, Мемкірістер 

комитеті хабарламаларды заңсыз кері қайтарып алады. Оның себебі – методологиялық 

негіздемесі  мен аналитикалық дайындығы болмай жүргізілген тексеру актілерінің 

төмен сапасы және қорытындының кейінгі дәрменсіздігі.  

Жалпы алғанда, Апелляциялық комиссияның қазіргі жұмыс істеу схемасы 

күтілетін нәтижені бермеуде. 

5%

10%

25%

30%

30%

Қосымша тексеру

Сотта

Меморгандар кері қайтарды

Меморганның қорытындысы дұрыс

Бизнестің пайдасына қарай қарау
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БИЗНЕСТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАЛУЫН КҮШЕЙТУ ҮШІН ҰСЫНЫЛАТЫН 

ШЕШІМДЕР 

5. ҚР ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАСЫН ӘРІ ҚАРАЙ ЖЕТІЛДІРУ БОЙЫНША 

ШАРАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ 

 Мемлекет пен бизнес мүдделерінің теңгерімін сақтай отырып, заң 

жобаларының сапалы әзірленуін қамтамасыз ететін заңнаманың «тұрақтылық» 

қағидасын заң деңгейінде бекіту; 

 Реттеушілік әсерді талдау институтына кешенді талдау жүргізу, оның ішінде: 

1) енгізілетін реттегіш құралдарға (нормативтік құқықтық актілерге) қатысты 

Реттеушілік әсерді талдау мониторингін жүргізу; 

2) қолданыстағы реттегіш құралдарға (нормативтік құқықтық актілерге) қатысты 

Реттеушілік әсерді талдау мониторингін жүргізу; 

3) Реттеушілік әсерді талдауға жататын институттар тізілімін қарау, нақтырақ 

айтқанда, Реттеушілік әсерді талдаудың болуы бөлігінде заң жобалау қызметі 

бойынша ВАК отырыстарында мақұлданған тұжырымдамалар; 

4) Реттеушілік әсерді талдау жүйесін әрі қарай жетілдіру бойынша 

ұсынымдарды әзірлеу.  

 

6. КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ ЗАҢСЫЗ АРАЛАСУ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ КҮШЕЙТУ 

 Мемлекеттік қызметкерлерді кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу үшін 

қылмыстық, әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тарту мәселелерінде заңнама 

мен құқық қолдану тәжірибесін жетілдіру; 

 нақты рұқсаттар/лицензиялар өткізілген жағдайда ғана, салалардағы өзін-өзі 

реттеуді енгізу; 

 субъектілерді кәсіби белгі бойынша – Өзін-өзі реттеу, кәсіпкерлік белгісі 

бойынша – қауымдастықтарға біріктіру бөлігінде өзін-өзі реттеу мәселелері бойынша 

заңнаманы жетілдіру; 

Міндетті өзін-өзі реттеуді енгізу мәніне қарай реттеушілік жерді талдауды 

«Атамекен» ҚР ҰКП-на бастама ретінде жүргізу құқығын ұсыну. 

 

7. ҚҰҚЫҚТАРДЫ СОТ АРҚЫЛЫ ҚОРҒАУ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН АРТТЫРУ  

 кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдар арасындағы дауларда заңдылықтың 

жай-күйіне талдау жүргізу; 

 кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстарды 

әзірлеу; 

 ең үздік шетелдік тәжірибеге сәйкес қабылданған шешімдер, санаттар, 

қатысушылар бойынша істерді іздеуді жеңілдету мақсатында сот жүйесінің ақпараттық 

ресурстарын жетілдіру; 
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 нормативтік қаулыларды, оның ішінде қолданыстағы қаулыларға өзгерістер 

мен толықтыруларды енгізу бойынша қаулыларды әзірлеу кезінде «Атамекен» ҚР ҰКП 

және ҚР Жоғарғы Соттың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету.  

 

8. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАРДЫ 

ҚАБЫЛДАУ  

 мемлекеттік емес төреліктің квазимемлекеттік компаниялармен мүліктік 

дауларды қарауы бойынша шектеулерді алып тастау; 

 «Төрелік туралы» Заңына ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, 

дауыс беретін акциялардың (қатысу үлестерінің) елуден астам пайызы ұлттық 

басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге тиесілі заңды тұлғалар жасайтын 

шарттарға төрелік ескертпелерді енгізуге келісім алу қажеттілігін алып тастауды 

көздейтін түзетулерді енгізу. Ұлттық басқарушы холдингтер мен ұлттық холдингтердің 

Директорлар кеңесі холдинг топтарының ұйымдарына өздерінің шаруашылық 

дауларын қарауға мүмкіндік беретін әрі тұрақты әрекет ететін төрелік мекемелерінің 

тізілімдерін бекітетін болады. Бұл холдингтермен және холдинг топтарына кіретін 

компаниялармен шарттарды жасасатын кәсіпкерлерге өз қызметінде төрелікті 

қолдануға мүмкіндік береді.  

 

9. САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КЕДЕНДІК ДАУЛАР БОЙЫНША ШАҒЫМДАР САНЫН 

ҚЫСҚАРТУ БОЙЫНША ШАРАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ  

 ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті «Атамекен» ҚР ҰКП-

мен бірге мемлекеттік кірістер органдарының тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды қарау, сондай-ақ ҚР-ның құпиялылық туралы заңнамасының 

талаптарын сақтай отырып, мемлекеттік кірістер органдарының ТБЖ-да тәуекелдер 

бейіндерін қалыптастыру әдістемесін талқылау; 

 салық тексерулерінің санын азайту мақсатында электрондық аудитті енгізу; 

 «шығаруға дейін» кезеңінде тауарлардың кедендік құны мен топтамасын 

анықтау дұрыстығын бақылау сапасын арттыру, қосымша тексеруден кейін басқа 

кедендік тексерулерді жүргізуге тыйым салу; 

 Салық кодексіне Түсініктемені әзірлеу; 

 мемлекеттік кірістер органдарының салықтық және кедендік тексерулерді 

жүргізуі жөнінде әдістемелік ұсынымдарды әзірлеу; 

 тауарлардың кедендік құнын қалыптастыру дұрыстығына мемлекеттік 

бақылауды іске асыру кезінде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында кеден 

органдарының бағалар ақпаратына СЭҚ қатысушыларының қол жеткізуін қамтамасыз 

ету; 

 ҚР Қаржы министрлігінің бұйрықтарына Апелляциялық комиссияның құрамы 

мен ережесі бойынша өзгерістерді енгізу.  
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10. ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСІНІҢ ТЫМ АРТЫҚ РЕПРЕССИЯЛЫҒЫН ЖОЮ  

 Дұрыс емес декларациялау үшін жауапкершілік шарасын Қылмыстық 

кодекстен Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске көшіру, бұл ретте 

«экономикалық контрабанда» бойынша істердің санатынан (ҚК 234-бабы) тауардың 

кодын не оның құнын ресімдеу бойынша қасақана емес қателіктер үшін тауарды дұрыс 

емес декларациялау үшін кәсіпкерлердің қылмыстық жауапкершілігін алып тастау; 

 арнаулы, демпингке қарсы, өтемақылық баждарды төлеуден жалтару үшін 

қылмыстық жауапкершілік шараларының заңнамаға енгізілуіне байланысты ҚК бөлек 

баппен (ҚК 236-1-бабы) толықтыру, бұл ретте зиян мөлшері 20 000 АЕК-тен артық деп 

орнату (ҚК 3-бабы). 

 

11. ӘКІМШІЛІК ЗАҢНАМАНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ІЗГІЛЕНДІРУ  

 Ескерту институтын кеңейту. Ескертуді ЖКС-ке қатысты барлық 410 бапқа 

таратуды ұсынамыз; 

 Бірқатар санкцияларды азаматтық-құқықтық және тәртіптік шеңберге 

ауыстыру, Кодекс жоюға болатын кем дегенде 45 бапты қамтиды; 

  Талаптарды қысқарту мен топтастыру үшін (Әкімшілік құқы бұзушылық 

кодексіне сілтемені қамтитын) қолданыстағы қағидаларға талдау жүргізу. Мәселен, 

Кодекстің 44 құрамы қағидаларға сілтеме жасап, құқық бұзушылықтардың нақты 

тізілімін қамтымайды;  

 Тәркілеудің қолданылуын әрі қарай қысқарту бойынша жұмысты жүргізу 

(тәркілеу Әкімшілік құқы бұзушылық кодексінің 4 бабы бойынша жойылды –  кедендік 

мәселелер бойынша 551, 543 (1-бөлік), 532, 541-баптар, бұл ретте кеден саласындағы 

түзетулердің бөлігі заң жобасына ілеспелі заң жобасы аясында пысықталуда). 

Дегенмен Әкімшілік құқы бұзушылық кодексінің тағы 5 бабын қарастыруды ұсынамыз 

– 281-баптың бесінші бөлігі, 282-баптың үшінші бөлігі, 543-баптың бірінші бөлігі, 545-

бап (көлік құралдары).  

 Ресей Федерациясы мен Әзірбайжан Республикасының тәжірибесін 

басшылыққа ала отырып, мүлік тәркілеуді белгіленген мерзімді айыппұл төленбеген 

жағдайда ғана пайдаланып, төленбеген кеден сомасынан процент түрінде әкімшілік 

жазаны қарастыруға болады деп санаймыз; 

 Мемлекеттің бюджетін толықтырмас бұрын «зиянды тікелей тұтынушыға өтеу 

басымдығын» заң деңгейінде белгілеу мәселесін пысықтау.  

 Жарқын мысалы – Әкімшілік құқы бұзушылық кодексіне эмиссиялар 

нормативін асырғаны үшін төлем ставкасының 1000% орнату болып табылады және 

бұл ретте субъект үшін азаматтық-құқықтық тәртіппен келтірілген зиянды өтеу міндеті 

де орнатылған.  
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12.  «АСТАНА-1» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТОЛЫҚ КӨЛЕМДЕ ЕНГІЗІЛУІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

 ЕАЭО және ҚР-дың жаңа Кеден кодекстерінің 2018 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап күшіне енетін нормаларына сәйкес 17 кедендік рәсімнің барлығы 2017 жылғы 1 

қазаннан бастап іске қосылған «Астана-1» ақпараттық жүйесінің транзиті бойынша 

пилоттық жобаның нәтижелерін ҚР бүкіл аумағында таратумен электрондық 

декларациялауға ауыстырылуы тиіс. Осыған орай аталған ақпараттық жүйенің 

жұмысындағы техникалық қателіктерді уақтылы жою мақсатында барлық тестілеуді 

тікелей пайдаланушылары болып табылатын бизнес өкілдерінің міндетті қатысуымен 

жүргізу қажет.   

 



САТУ НАРЫҒЫ  

www.atameken.kz  
51 

 

САТУ НАРЫҒЫ 

2015 жыл үшін әртүрлі салаларда шағын және орта кәсіпкерлік қызмет етуі мен 

салааралық теңгерімді талдау нәтижелеріне сәйкес8  шағын және орта кәсіпкерлік үшін 

сұраныстың негізгі көздері кәсіпорындардың аралық тұтынуы, негізгі капиталды жалпы 

жинақтау, үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуы және сыртқы әлем (экспорт) 

болып табылады. Аралық тұтыну ЖІӨ есептегенде жойылады. 

 
24-сурет. Шағын және орта кәсіпкерлік өнімі үшін сұраныс көздері, 2015 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Номиналдық мәнінде негізгі капиталдың жалпы жинақталуы 2016 жылы 978 млрд 

теңге не 10,5% көбейді. 2017 ж. бірінші жарты жылдығында өсу жалғасып, 8,4% құрады. 

 

 
25-сурет. Негізгі капиталдың жалпы жинақталуы, млрд теңге 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

2016 жылы үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуы 3,1 трлн теңге не 14,2% 

ұлғайды. 2017 жылдың бірінші жарты жылдығында өсу 8% құрады. 
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26-сурет. Үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуы, млрд теңге 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комиеті 

Халық табысының 13,7% номиналдық өсуі драйверге айналды. Ал нақты 

мәнісінде табыстар 2016 жылы – 0,7%  және 2017 жылы – 1,3% төмендеді. 

Ұлттық валютаның айтарлықтай құнсыздануы салдарынан 2016 жылы теңгедегі 

экспорттың бірден 3,3 трлн немесе 28% және 2017 жылдың бірінші жарты жылдығында 

20% өсуі байқалады.  

Нақты мәнісінде, экспорт үш жылдан беру азайып бара жатыр, алайда 2017 

жылдың бірінші жарты жылдығында экспорт НКИ-дің 0,3% өскені байқалады. 

 
27-сурет. Қазақстаннан экспорт, млрд теңге 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Осылайша, отандық кәсіпкер үшін өз өнімін сатудың екі жолы сақталады: ішкі 

және сыртқы нарықтар. Теңгенің қысқа мерзімде өсуіне қарамастан, екі бағыт 

бойынша да үлкен кедергілер сақталуда.  

Ұлттық валютаның айтарлықтай құнсыздануы салдарынан үш жылдың ішінде 

жергілікті тауарлар мен қызметтерге қорытынды сұраныс доллармен санағанда 42% 

немесе шамамен  100 млрд АҚШ долларына қысқарды (2013 жылдағы 237 млрд бастан 

2016 жылдағы 137 млрд). Ашық нарық жағдайында, бұл сыртқы және отандық 

инвесторлар үшін ішкі нарықтың тартымдылығын төмендетті. Нақтырақ айтқанда, 

соңғылар үшін шетелдегі жоғары долларлық табыстылық опциясы, ағзантай болса да, 

өз-өзін ақтайды.  

Оның үстіне, ішкі сұраныс дисперсиялық. Қалалар мен елді мекендер түрінде 

сұраныстың әлеуетті нүктелері бір-бірінен алыста орналасқан, бұл тасымалдау кезінде 

логистикалық шығындарды ұлғайтады, ал әлеуетті сату нарықтарын азайтады.  
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Қалалану деңгейі секілді маңызды көрсеткіш бойынша Қазақстан әлемде 133-

орында тұр. 2016 жылы көрсеткіш 53% құрады, бұл орайда табыстары жоғары елдерде 

қалалану деңгейі –  65%, ал ЭЫДҰ елдерінде – 80% құрайды. 

Экономикалық тығыздығы бойынша – шаршы километрге ЖІӨ – Қазақстан 50 

мың доллар деген көрсеткішпен 155-орында тұр. Орташа деңгейден жоғары табыстары 

бар елдерде оның мәні 350 мың долларға, ал ЭЫДҰ елдерінде – шаршы километрге 1,4 

млн долларға тең.  

2016 жылы өңделген тауарлардың экспорты небәрі 12,9 млрд АҚШ долл. (бүкіл 

экспорттың 35%) құрады, бұл көрсеткіш, 2012 жылмен салыстырғанда,  40% төмен (21,4 

млрд АҚШ долл.). 

Сыртқы нарықтарға қатысты, бұрын жүргізілген зерттеулер анықтағандай, 

елдердің өзара саудасының көлемі бірқатар сипаттамаларға байлансты – экономика 

мөлшері, арадағы қашықтық, халықтың табысы, ортақ шекараның болуы, құқықтық 

жүйе мен т.б. Осы сипаттамаларды назарға ала отырып, отандық өнім үшін негізгі сату 

нарықтары Қытай мен Ресей қалады.  

ҚХР-дың доллардағы импорты үш жылдың ішінде 19% төмендеді, бірақ теңгемен 

83% ұлғайды. Іс жүзінде теңгенің құнсыздануы салдарынан 246 трлн теңгені құрайтын 

қосымша нарық пайда болды, бұл Қазақстанның ЖІӨ-нің бес жарымына тең.  

Дегенмен ҚХР импортында Қазақстан үлесінің тұрақты түсуі байқалады – 2013 

жылдағы 0,82% бастап 2016 жылдағы 0,3% дейін. Бұл ретте, экспорттың құрылымында 

жақсы өзгерістер байқалмайды, қосылған құны төмен тауарлардың қайта таратылуы 

орын алуда.  

 

  
28-сурет. ҚХР импортында ҚР үлесі 

Дереккөз: International Trade Centre  
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Осылай, соңғы үш жылдың ішінде Қазақстанның ҚХР-ға экспорты 800 млрд 

теңгеге (11 млрд долл) азайды. Негізгі түсуі – бұл 1,3 трлн теңге – 3 тауарлық позицияға 

тиесілі: шикі мұнай (1,1 трлн), темір рудасы (107 млрд) және мұнай өнімдері (98 млрд). 

Дегенмен Қазақстаннан импорттың абсолюттік өсуі бойынша ең басты үш өнімнің 

қатарына  ферроқорытпалар (143 млрд), мыс (118 млрд) және уран (106 млрд) кіреді – 

жалпы алғанда  367 млрд теңге.  

Дәл осылай соңғы үш жылдың ішінде Ресейдің долларлық импорты 42% 

төмендеді, алайда теңгемен 30% немесе 14 трлн теңгеге өсті. 

Ресей импортында Қазақстан үлесі көп жылдан бері төмендеп келе жатыр – 2004 

жылы 4,5% болса, 2016 жылы  2%. 2009 жылы Кеден одағы құрылмай тұрып, Қазақстан 

үлесі көбірек болып, 2,2%-ды құрады. 2013-2014 жылдары санкцияларды енгізу кезінде 

үлес 1,8%-дан 2,5% дейін өсті, алайда кейіннен қазіргі 2% дейін төмендеді.

 
29-сурет. Ресей импортында ҚР үлесі   
Дереккөз: International Trade Centre 

Қытаймен ұқсас, Қазақстаннан импорттың құрылымы Кеден одағы құрылғалы 

өзгерістерге ұшырамаған. Өзге топтастырылмаған тауарлардың, мырыш рудасының, 

жайма прокаттың, қалдық пен темір сынықтың үлесі ұлғайып, шикі мұнай, тас көмір, 

темір руда үлесі төмендеді.  

Осылайша, Қазақстан Ресей мен Қытай секілді ірі экономикалардың арасында 

орналасу басымдығын пайдалана алмады. Себебі адам басына шаққанда ЖІӨ 

Қазақстанда – 7,5 мың доллар, Қытайда – 8,1 мың доллар, Ресейде – 8,7 мың доллар 

құрайды, яғни айырмашылығы бар болғаны 8% және 16% құрайды. Дүниежүзілік 

тәжірибеге сүйенетін болсақ, ең үлкен прогресс бай және ірі экономикалармен 

байланысты болған елдер алады, мәселен, «Шығыс Еуропа – Батыс Еуропа» үлгісі 

бойынша. Ал Қазақстан өз аумағында қосылған құн тізбегін жаппай беру мүмкіндігіне 

ие болмай, бәсекелес жағдайда тұр.  

Шағын және орта бизнестің жеке-дара деңгейде сыртқы нарықтарға қол жеткізу 

мәселесін шешуге, әсіресе, әкімшілік, кедендік-тарифтік және тарифтік емес 

кедергілерді төмендетуге қауқары жетпейді. Осы уақытқа дейін мемлекеттік сыртқы 

сауда саясатының тиісті құралдары толық көлемде жұмыс жасамайды, экспортқа деген 

нақты бағдар жоқ.  
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Бұл ретте еліміздің ішкі нарығында өнімді сату бұрынғыдай кәсіпкерлер үшін 

көптеген проблемаларды тудырады. Бұл жүйелі кедергілер, бизнес оларға өз бетімен 

төтеп бере алмайды.  

Осылай, ең жиі бизнес мынадай шектеулерді белгіледі: 

 Өңірлерде өнімді сақтау мен өткізу үшін көлік-логистикалық 

инфрақұрылымның жетіспеушілігі; 

 Тұтынушылар, делдалдар және өндірушілер арасында ақпараттық 

алмасудың болмауы; 

 Отандық тауарлардың сауда желілері мен супермаркеттерге шектелген 

қолжетімділігі.  

ЕАЭО елдерінің нарықтарына өнімді сату кезінде отандық экспорттаушылар 

Кеден одағының мүше-мемлекеттері өз өнімін қорғау үшін орнатқан жүйелі 

кедергілерге тап болады:  

 Теңіз порттары инфрақұрылымының қызметтеріне қолжетімділікті шектеу 

(Ресей Федерациясы); 

 Алкоголь өнімі мен цемент нарықтарына қолжетімділіктің болмауы (Ресей 

Федерациясы); 

 Еуропалық Одақтан, Украинадан азық-түлік тауарларын РФ аумағы 

арқылы транзит қиындықтары (Ресей Федерациясы) 

 Импортталатын тауарларға бақылау бағаларының минималдық деңгейін 

орнату (Қырғызстан) 

 ЕАЭО елдерінің арасындағы экспорттық операциялар кезінде ақпараттық 

технологияларды пайдаланудың төмен деңгейі.  

Ішкі сұраныстың кеңейтілуіне әкелген мемлекеттік инфрақұрылымдық және 

индустриялық бағдарламалардың («Нұрлы жол», «Нұрлы жер») іске асырылуына 

қарамастан, ішкі нарықта қазақстандық өнімнің үлесі импорттық тауарларға бәселес 

бола алмай, түсіп бара жатыр.  

Реттелетін сатып алудың жыл сайынғы көлемі кемінде 5 трлн теңге құрайды. Бұл 

ретте меморгандар мен ұйымдар қажеттіліктерінің номенклатурасы өзгермейді.  

Алайда жыл сайын сатып алуда жергілікті қамту үлесінің төмендеп бара жатқаны 

байқалады. Мәселен, 2014-2016 жылдар аралығында жергілікті қамту үлесі 69%-дан 

62% дейін төмендеді. 

 

Осылайша, отандық өндірушілер үшін сатып алуларда артықшылықтардың 

болмауы дилерлерге сапасы төмен шетелдік өнімді жеткізуге мүмкіндік береді және 

импорттың өсуіне септігін тигізеді.  

Мысал ретінде құрылыс саласын келтіруге болады, бұл салада заңнамалық 

белгіленген тарифтерге қарамастан құнын азайту жайттары орын алуда. Мемлекеттік 

сатып алудың үштен бір бөлігі құрылыс саласына тиесілі екенін ескере отырып, 

объектілер сапасы төмен құрылыс материалдарынан, арзан импорттық 
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материалдарды пайдаланып, салынып жатыр, бұл ақшалай қаражаттың тиімсіз 

пайдалануына әкеп соғады.  

Жалпы алғанда, отандық кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алуға, ұлттық 

компаниялардың, жер қойнауын пайдаланушылардың және жүйе құрайтын 

кәсіпорындардың сатып алуларына қатысқан кезде, мынадай кедергілердің барын 

белгілейді:  

 Қазақстандық қамту үлесін анықтау рәсімінің жетілмегендігі; 

 Баға – әлеуетті өнім берушінің таңдаудың басты факторы, өз кезегінде 

тауар сапасы басты болып табылмайды; 

 Аванс төлемдерінің жүйесі бойынша бірыңғай әдіс-тәсілдердің болмауы; 

 Техникалық ерекшеліктерді даярлаудың айқын тетігінің болмауы.  

Сату нарығына қол жеткізудің шарты өнімнің қауіпсіздігі мен сапасы болып 

табылады, олар техникалық регламенттермен және стандарттармен реттеледі.  

Қазіргі кезде Ресейде ұлттық стандарттардың саны 41915 құрайды, ал 

Қазақстанда бар болғаны 7703 ұлттық стандарт қызмет етуде, бұл елдегі 

стандарттаудың төмен рәсімі туралы куәландырады.  

Дамыған стандарттау жүйесі сауда кедергілерін жою үшін және қауіпті әрі сапасыз 

өнімнің нарыққа кіруін шектеу мақсатында оларды құру үшін стандарттарды 

пайдалануға мүмкіндік береді.  

Оған қоса, Қазақстанда өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бақылаудың тұтас тетігі 

жоқ. Осыған орай қазіргі таңда отандық өндірушілер белгіленген талаптарға сәйкес 

келмейтін, арзан импорттық тауарлармен жосықсыз бәсекелес болуға байланысты 

сапаны дамытуда мүдделі емес. Осылайша, бизнестің стандарттарды әзірлеуге қатысу 

үшін стимулдары жоқ.  

Ұлттық стандарттар базасы отандық өндірушілердің нақты мүмкіндіктері мен 

қажеттіліктеріне сәйкес келуге тиіс және бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында 

өнім мен қызметтер сапасын арттыруға ықпал етуі тиіс.  
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САТУ НАРЫҒЫНЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҮШІН 

ҰСЫНЫЛАТЫН ШЕШІМДЕР  

 

13. САТЫП АЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ 

 Квазимемлекеттік секторда әкімшілік жауапкершілікті орнату; 

 Сатып алу бойынша қолданыстағы ақпараттық платформаларды біріктіру 

арқылы бірыңғай қол жеткізу нүктесін құру; 

 Құрылыс саласында демпингтің ең төмен шектерін белгілеу; 

 Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алуларында 

бірыңғай алдын алу біліктілік іріктеуді жүргізу тетігін енгізу, оның ішінде өзара тану; 

 Сатып алу жоспарларын толық емес және уақытында емес орналастыру үшін 

әкімшілік жауапкершілікті орнату; 

 Екінші өнім берушіні жосықсыз өнім берушілер тізіліміне енгізуден босату; 

 Құрылыс бойынша жұмыстарын сатып алу кезінде аванстың міндетті төленуін 

орнату. 

 

14. МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ЭКСПОРТҚА БАҒЫТТАУ  

 Экспорттаушыларға «бір терезе» қағидасы бойынша қолдау көрсету; 

 Экспорттаушылар үшін несие мен сақтандыру құнын арзандату мүмкіндігін 

қарастыру; 

 Экспортты ілгерілету бойынша қаржыландыру көлемін ұлғайту; 

 Халықаралық тәжірибені ескере отырып, экспорттаушыларды қаржылық 

қолдаудың жаңа құралдарын енгізу мүмкіндігін қарастыру; 

 Тауарлардың электрондық декларациялануын жаппай қолдану процесін 

тездету арқылы кедендік рәсімдерді жетілдіру; 

 Көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту; 

 Қазақстан Республикасы мен негізгі сауда әріптестері арасында экспорттық 

тауарлардың стандарттары мен техникалық талаптарын өзара тануды қамтамасыз ету; 

 Экспорт кезінде кедергілерді анықтау және жою бойынша жұмысты 

белсендіру; 

 Экспорттаушылар үшін ақпараттық-аналитикалық көмекті күшейту (басты 

тауарлар мен нарықтар бойынша маркетингтік зерттеулер, сыртқы нарықтарда өнімге 

қойылатын талаптарды және жағдайды анықтау).  
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15. КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ 

(БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ) 

 

 Индустриялық сертификат институтын енгізу; 

 Салалық қауымдастықтарды тарта отырып, салалардың жай-күйіне кешенді 

диагностикалауды жүргізу; 

 Өнеркәсіп салаларының технологиялық және өндірістік мүмкіндіктерін 

анықтау мақсатында отандық тауар өндірушілерінің тізілімін және Индустриялық 

сертификат негізінде олардың шығаратын тауарларының номенклатурасын 

қалыптастыру; 

 Өндірістердің орналасу карталарын әзірлеу, бұл карталарда негізгі факторлар 

(шикізат, сату, инфрақұрылым, мамандар және т.б.) ескеріле отырып, еліміздің өңдеу 

өнеркәсібінің барлық кәсіпорындар көрсетіледі; 

 Өңдеу өнеркәсібінің салалары үшін даму бағдарламаларын әзірлеу және 

қабылдау; 

 Ішкі нарықты жалған және фальсификацияланған өнімнен қорғау мақсатында 

техникалық реттеу және стандарттау құралдарын пайдалану; 

 Стратегиялық міндеттері мен басымдық бағыттарын белгілей отырып, ұлттық 

стандарттау жүйесін дамыту тұжырымдамасын әзірлеу және қабылдау; 

 Мультипликативтік тиімділігі үшін шағын және орта кәсіпкерлік мемлекеттік 

қолдау шараларына кешенді талдау жүргізу; 

 Арнайы инвестициялық келісімшарт құралы арқылы қарама-қарсы 

міндеттемелер тетігін қолдану арқылы мемлекеттік қолдау шараларын көрсету 

тиімділігін арттыру (халықаралық тәжірибені ескере отырып); 

 Отандық қайта өңдеушілер үшін шикізат құнын тікелей өтеу мүмкіндігін 

қарастыру немесе ішкі нарыққа белгілі бір баға бойынша шикізаттың белгілі бір көлемін 

жеткізу бойынша міндеттеменің орнына өңдеу компанияларына жеңілдіктер мен 

инвестицияларды ұсыну. 
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«Іскерлік ахуал–2016» рейтингіне сәйкес «Жылжымайтын мүлік және 

инфрақұрылым» факторы бойынша Қазақстан бойынша орташа балл ықтимал 4 балдан 

2,7 балл құрады.  

 
30-сурет. «Жылжымайтын мүлік және инфрақұрылым» факторы бойынша өңірлер рейтингі. 
Дереккөз: «Іскерлік ахуал – 2016» рейтінгі 

Ең дамыған инфрақұрылым Алматы қаласында, Оңтүстік Қазақстан, Павлодар 

және Жамбыл облыстарында белгіленген. Рейтингтің соңында Батыс Қазақстан, 

Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстары орналасқан.  

Бұл көрсеткіш жер учаскелері және жылжымайтын мүлік, коммуналдық және 

көліктік инфрақұрылым және өнеркәсіптік инфрақұрылымның қолжетімділігі 

көзқарасынан бағаланады.  

 

Жер учаскелерінің және жылжымайтын мүлік қолжетімділігі  

Орташа есеппен әрбір төртінші кәсіпкер жылжымайтын мүлік пен жер учаскесін 

жалдауға алу кезінде қиындықтарға тап болады. Ең басты себеп – бос жер 

учаскелерінің бірыңғай базасының болмауы. Кәсіпкер бизнесті дамыту үшін бос 

учаскелерді өзі іздеуге мәжбүр.  

Қолданыстағы заңнама жерді тек аукциондар арқылы алуға міндеттейді. 

Аукциондарды өткізу Жергілікті атақарушы органы құзыретінде болғандықтан, 

әкімдіктер сол не басқа жер учаскесін аукционға шығару уақыты туралы мәселені 
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өзбетімен шешеді. Оған қоса, бұл процесс неше түрлі әкімшілік рәсімдерден өтеу 

кезінде уақыт шығындарының сипатталуын ескермейді.  

5-кесте – «Іскерлік ахуал» рейтингі, «Жылжымайтын мүлік және инфрақұрылым» факторы, 2016 
жыл 

 Жалдау кезінде қиындықтарға тап болады Жалдау ақысын «қымбат» деп бағалайды 

Жер учаскесі 41% 36% 

Өндірістік үй-жай 45% 34% 

Қоймалық орын-жай 46% 29% 

Кеңселік үй-жай 44% 28% 

Әрбір үшінші кәсіпкер жер мен жылжымайтын мүлікті жалдау ақысын «қымбат» 

деп бағалады. Бұл мәселе көбінесе Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды және Шығыс 

Қазақстан облыстарында белгіленген.  

Солтүстік Қазақстан және Павлодар облыстарының респонденттері 

жылжымайтын мүлік объектілерін жалдаудың жоғары емес құнын белгілейді.   

Кәсіпкерлер үшін ең қымбат инфрақұрылым объектісі жер учаскесі болып 

табылады, оның жалдау ақысы жоғары, бұл ретте сатып алуға мүмкін емес немесе 

елеулі қиындықтарды тудырады.  

 

Коммуналдық және көліктік инфрақұрылым қолжетімділігі  

Коммуналдық және көліктік инфрақұрылым жайында кәсіпкерлерді көбінесе 

тарифтердің көтерілуі алаңдатады.  

 
31-сурет. Тарифтерді өте қымбат деп санайтын кәсіпкерлердің саны  
Дереккөз: «Іскерлік ахуал -2016» рейтингі 

 

2016 жылы коммуналдық қызметтердің сапасына қанағаттанушылықтың 

төмендегені және тарифтердің көтерілгені байқалады. Респонденттердің 19% электр 

энергиясына, ал 16% жылумен жабдықтауға тарифтердің қымбат екенін белгіледі.  

Электр энергиясына ең жоғары тарифтер өңдеу өнеркәсібінде және тамақтану 

мен қонақүй бойынша қызметтер саласында белгіленеді.  

Кәсіпкерлерді қолдау бағдарламаларынан басқа бизнесті дамытудың «жұмсақ» 

инфрақұрылымын құрайтын даму институттары қызмет етеді, олардың қатарына 

12%

12%

16%

19%

Газбен жабдықтау

Сумен жабдықтау
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бизнес-инкубаторлар, технопарктер, индустриалдық аймақтар, арнайы экономикалық 

аймақтар және басқалар кіреді. Алайда бірқатар жағдайларда бұл институттар өзінің 

басты рөлін орындамайды. Тиімділігі осал, сондай-ақ кейбір кәсіпкерлердің олардық 

қызметі туралы төмен хабардар болуына байланысты олардың қызметтеріне деген 

сұраныс төмен. Жоғарыда белгіленген пікір жүргізілген сауалнама нәтижелерімен 

белгіленеді. Мәселен, сауалнама нәтижелеріне сәйкес, бизнес-инкубаторларға, 

технопарктерге және басқа да даму институттарына қатысушылардың проценті жалпы 

респондент санынан 4% аспайды.  

 
32-сурет. Бизнес-инкубаторларға, технопарктерге, АЭА-ға, ИА-ға қатысушылар  
Дереккөз: « Іскерлік ахуал- 2016» рейтингі 

Осы уақытқа қарай 10 Арнайы экономикалық аймақтың  6-сы әлі 

қалыптастырылмаған. Арнайы экономикалық аймақ қатысушылар жылу құбырлары, 

электр желілері, т/ж тармақтар мен тұйықтарды жалғауды қажет етеді.  100%-ға тек 

«Бұрабай», «Сарыарқа», «Қорғас-Шығыс қақпасы» және «Оңтүстік» Арнайы 

экономикалық аймақ дайын, бұл ретте құрылған инфрақұрылым кейде бизнес 

қажеттіліктеріне сай келмейді. Мәселен, «Сарыарқа» Арнайы экономикалық аймақ 

қатысушылар саны аз болғандықтан, тазарту құрылғылары мен кәріз жүйесі 

қолданылмайды. 

Арнайы экономикалық аймақ басқаруда мынадай проблемалар бар: 

 Жекелеген нормалардың реттелуі тым артық болғандықтан Арнайы 

экономикалық аймаққатысушылар үшін көзделген жеңілдіктерді қолдану 

мүмкінсіздігі; 

 Арнайы экономикалық аймақта жер учаскелерін алудың ұзақ мерзімдері; 

 Қызметтің басымдық түрлерін жаңартудың ұзақ мерзімдерімен Арнайы 

экономикалық аймақта да қатты салалық шектеу.  

Дәл осындай жағдай индустриялық аймақтармен қалыптасуда: құрылған 41 

аймақтан тек жиырмасы ғана қызмет етеді, бұл ретте қолданыстағылардың 45% аумағы 

қолданылмайды. Олардың толыққанды қызметі мынадай проблемалармен шектелген:  

 Индустриялық аймақ қызметін нақты реттеудің болмауы; 

 Индустриялық аймақта жер мәселелерін шешудің ұзақ мерзімдері; 

 Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері үшін Индустриялық аймақ 

инфрақұрылымына қол жеткізе алмауы; 

1,5%

2,1%

2,4%

3,7%

Индустриялық аймақ

Арнайы экономикалық аймақ

Технопарктер

Бизнес-инкубаторлар
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 Индустриялық аймақ қажеттілігін анықтауда бірыңғай әдістің болмауы; 

 Индустриялық аймақ қатысушыларды іріктеудің бірыңғай тетігінің болмауы.  

Бизнес-инкубаторлар кәсібін бастап жатқан бизнес үшін инфрақұрылымдық 

қолдау болуға тиіс. Кәсіпкерлердің пікірінше, олардың көбісі тек үй-жайларды жалға 

берумен ғана айналысады. Ашық көздерде БИ арқылы көрсетілетін қолдау шаралары 

туралы ақпарат өте аз.  

Вагон паркінің тапшылығы 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының вагон паркі шамамен 124 мың бірлік 

құрайды. Жалпы алғанда, теміржол жылжымалы құрамының болуы жүк тасымалдау 

қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз ете алмайды.  

 
33-сурет. Қазақстандағы вагондар паркі, 2017 
Дереккөз: «ҚТЖ» ҰК» АҚ 

Жыл сайын маусымдық кезеңде (астық жинау, сондай-ақ жылу маусымына 

дайындалу кезінде) 5-10 мың бірлік вагонның, көбінесе сусыма жүкті тасымалдауға 

арналған жартылай вагондардың тапшылығы байқалады. 

Бұл ретте, вагондар паркінің кемуі/есептен шығару фактісі бар екенін белгілеу 

керек. Осылай, 2016 жылы жүк вагондарының қолданылу мерзімі біткеннен кейін 3 445 

вагон бірлігі есептен шығарылды (вагон паркінің ~3%).  

ҚР Инвестициялар және даму министрлігі мен Ұлттық теміржол компаниясы 

қабылдап жатқан шаралар жылжымалы құрамның мұқтаждықтарын толық көлемде 

өтеуге мүмкіндік бермейді:  

 жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен 2017 жыл бойы ішкі 

республикалық қатынаста маусымдық жүктерді тасымалдау 

бірқалыптылығы тетігі пысықталған (мәселен, көмір жылу маусымының 

басына дейін дайындалады);  

 қозғалыста және кірме жолдарында вагондар айналымдарын қысқарту; 

 жолаушылар және жүк вагондарын сатып алуға несиелендіру және қаржы 

лизингі кезінде сыйақы ставкасын субсидиялау.  

15

1 840

6 553

7 794

8 983

11 468

36 390

50 899

Рефрежираторлар

Платформалар

Фитингтік

Астық тасушы

Өзгелер

Үсті жабылған

Цистерналар

Жартылай вагон
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Вагон паркінің тапшылығы өнеркәсіп саласындағы кәсіпкерлікті дамыту үшін 

кедергі және теміржол тарифінің өсу себебі болып табылады, бұл өз кезегінде 

тасымалданатын жүктердің түпкілікті құнына ықпал етеді.   

 

Теңіз тасымалдауларын дамыту  

2016 жылы Каспий теңізінде құрғақ жүк таситын флот құрамы шамамен 75 кеме 

құрады. Қазақстан Республикасының туымен кемелердің тасымалдау көлемі соңғы 3 

жылдың ішінде – 437,5 мың тонна немесе бүкіл көлемнің  7,7% құрайды. 

Қазақстанның Каспий теңізінде көлік инфрақұрылымын белсенді дамытып 

жатқанын ескере отырып, ұлттық теңіз флотын дамыту қажет.  

Қазіргі уақытта қазақстандық теңіз тасымалдаушылар Каспий маңындағы 

елдерде экономикалық кедергілердің пайда болуына байланысты қиындықтарға тап 

болуда.  

Мәселен, Иран үкіметі өзінің теңіз тасымалдаушыларын қолдау мақсатында 

«ирандық емес флоттың» металл өнімін тасымалдау кезінде (Иранға импорт) «ту 

салығын» енгізді, ол фрахттың 10% мөлшерінде иран жүк жөнелтушісінен алынады. 

Осындай жағдайда қазақстандық тасымалдаушы тасымалдау бағасының 

қымбаттауына байланысты ирандық флотпен бәсекелес бола алмайды.  

Иран кемелерінің жүктерді тасымалдауының төмен құнын ескере отырып, 

қазақстандық жүк жөнелтушілер/экспорттаушылар өз өнімін Ақтау порты арқылы FOB9 

жағдайында өткізеді (тасымалдау үшін кемелерді жүк алушы-шетелдік компаниялар 

жалға алады, олар өз елінің резиденттері болып табылатын кеме компанияларын 

таңдайды).  

  

                                                           
9 FOB (Free on board) – кемеге жүктеумен төленген  
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ИНФРАҚҰРЫЛЫМ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҮШІН 

ҰСЫНЫЛАТЫН ШЕШІМДЕР 

 

16. ТОЛЫҚҚАНДЫ ЖӘНЕ АЙҚЫН ЖЕР НАРЫҒЫН ҚҰРУ  

 барлық жер учаскелерінің жария электрондық деректер базасын құру, 

электрондық Үкіметтің, жергілікті атқарушы органның порталында орналастыру және 

үнемі жаңартып отыру, жер учаскелері бойынша мәмілелердің құны туралы ақпаратты 

жария ету; 

 жер учаскелерін аукционға шығару кезінде «Атамекен» ҰКП пікірінің ескерілуін 

қамтамасыз ету; 

 жер учаскесін ұсыну процесін онлайн-форматқа ауыстыру.  

 

17. ТАРИФ БЕЛГІЛЕУДІҢ АЙҚЫНДЫЛЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ, 

ЫНТАЛАНДЫРУШЫ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРГЕ ӨТУ  

 «шығындар+» методологиясынан тариф белгілеудің ынталандырушы әдіс-

тәсілдеріне көшуін іске асыру. Бұл бизнеске коммуналдық қызметтерге шығындарды 

болжауға және шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Тариф белгілеу 

мәселелері бойынша жария тыңдалымды жүргізу арқылы СЕМ инвестициялық 

бағдарламалары мен тарифтерді бекіту процесінің айқындылығын нормативтік түрде 

қамтамасыз ету қажет. 

 

18. ӨҢІРЛЕРДІҢ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ БІРІГУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚҰРУ  

 Өңірлердің геолокациялық бөлінуін және олардың экономикалық өсу 

нүктелерін қарастыру. Сондай-ақ макроөңірдің әрбір қатысушысының мүдделерін 

ескере отырып, дамудың жол картасын әзірлеу және агломерациялық кеңістік 

негізінде желілерге қатысты түбегейлі мәселелерді шешу.  

 

19. НАРЫҚТЫҢ ВАГОНДАРДАҒЫ МҰҚТАЖДЫҒЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

 Қазақстандағы вагон паркінің қажеттіліктеріне талдау жүргізу, сондай-ақ 

нарықты вагондармен қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдау.  

 

20. ТЕҢІЗ КӨЛІГІ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР   

 жүктерді Иранга жөнелту кезінде Ақтау портында «дифференциалдық тариф» 

енгізу арқылы ирандық теңіз тасымалдаушыларына қатысты дәл сол шараларды 

қабылдау қажет (иран кемелерін жүктеу кезінде тасымалдау/сақтауға бекітілген 

тарифке +1,5$).  
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21. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІ 

ЖЕТІЛДІРУ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АЭА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖЕҢІЛДІКТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

ШАРТТАРЫ БӨЛІГІНДЕ  

 Бөлек салық есебін енгізе отырып, кемінде 90% мөлшерінде жиынтық жылдық 

табыстың құрылымында қызметтің басымдық түрлерінен табыс үлесі туралы талапты 

жою, міндеттемелер пайда болған кезден бастап, жер салығын, жер учаскесін 

пайдалану үшін төлемді, мүлік салығын төлеуден босату бойынша жеңілдіктердің 

қолданылуын қамтамасыз ету. Оған қоса, АЭА аумағында өткізілетін тауарлар бойынша 

құрылған ҚҚС бойынша асып түскен соманы қайта мүмкін еместігі туралы мәселені 

шешу қажет.   

 

22. ШАҒЫН ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫ ҚҰРУ  

 Шағын индустриялық аймақтарды құру тетіктерін заң деңгейде қарастыру, 

олардың аясында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне дайын өндірістік және 

өзге үй-жайлар негізінде өндірістік қызметті жүргізу мүмкіндігі ұсынылады, сондай-ақ 

аталған мақсаттарға тиісті қаржының бөлінуін қарастыру. 
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АДАМИ КАПИТАЛ 

Мектеп білімі  

PISA-2015 халықаралық зерттеуінің нәтижелері он бес жастағы қазақстандық 

мектеп оқушыларының қалыптасқан құзыреттерінің төмен деңгейі туралы 

куәландырады. Еліміздің нәтижелері ЭЫДҰ орташа балынан айтарлықтай төмен (66 

балға дейін – 2 жыл оқу). Функционалдық сауатсыз 15 – жастағы білім алушылардың 

үлесі өте жоғары – 30% жоғары. Мектеп оқушыларының 40% ең қарапайым 

мәтіндермен жұмыс істей алмайды.  

Тілдер бөлінісінде оқу сапасында үлкен айырмашылық бар. Қазақ және орыс 

тілдерімен білім беру ұйымдарына қатысушылардың функционалдық құзыреттерінің 

ауытқуы бір жарым жыл оқу құрайды.   

Мектеп білімінің төмен сапасы Қазақстанның ЭЫДҰ елдерінен адами капиталға 

инвестициялар бойынша артта қалғанымен байланысты. 

2016 жылы мемлекеттік бюджеттен білімге 1,7 трлн теңге немесе ЖІӨ-нің 3,5% 

бөлінді. Салыстыру үшін ЭЫДҰ елдерінде білімге орташа есеппен ЖІӨ-нің 5,2% 

жұмсалады.  

Экономиканың барлық салалары арасында Қазақстанның білім беру саласында 

ең төмен жалақы – 94,5 мың теңге, бұл ретте 2016 жылы орташа жалақы мөлшері 142,9 

мың теңге құрады. Орта білім беру жүйесінде және бастауыш мектепте мұғалімнің 

жалақысы 2016 жылы айына 108 мың теңге құрайды (экономика бойынша орташа 

көрсеткіштен 35% төмен), ал бастапқы – 46 мың теңге. Көрші елдерде мұғалім айына 

155 мың теңге алады. Эстония мұғалімдерінің жалақысы 357 мың теңге құрайды, 

Польшада – 517 мың теңге, Канадада – 1,7 млн теңге.  

Сонымен бірге, демографиялық ахуал өскелең ұрпаққа инвестицияларды дереу 

өсіруді талап етеді. Мектепте 2,8 млн бала оқиды және жыл сайын шамамен 370 мың 

бала мектеп табалдырығын аттайды. Бес жылдың ішінде мектепке 2 млн астам бала 

барады. Соңғы он жылдың ішінде ҚР-да туылған балалардың саны өте көп болды, бұл 

шамамен жыл сайын төрт жүз мың бала.   

Осыған орай, экономикадағы білім беру жүйесінің рөлін өзгерту бюджет 

шығындарын айтарлықтай көбейтуді, ең алдымен мұғалімдердің еңбекақысын 

арттыруды талап етеді. 

 

Еңбек ресурстарының төмен сапасы  

Қазіргі таңда білікті еңбек ресурстарының жетіспеушілігі бұрынғыдай бизнестің 

негізгі мәселелерінің бірі болып табылады.  
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Кәсіптік кадрларды ең көп құрылыс және өңдеу өнеркәсібі талап етеді, бұл ретте 

олардың қажеттіліктерінің тең жартысын білікті жұмысшылар құрайды. Осылай, ҰЭМ 

Статистика комитетінің деректеріне сәйкес, орта және ірі кәсіпорындардың 

кадрлардағы қажеттілігі 2017 жылдың басына қарай 14 мыңнан астам адам құрады.  

 
34-сурет. Ірі және орта кәсіпорындарының кадрдағы мәлімделген мұқтаждығы, адам 
Дереккөз: ҚР  ҰЭМ Статистика комитеті 

 

«Іскерлік ахуал-2016» зерттеуінің нәтижелері экономика салаларының көбісі 

үшін білікті мамандарды және біліксіз жұмысшыларды жалдау қиындығын көрсетеді.  
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35-сурет. Экономика салаларының бөлінісінде жұмыс күшін жалдау қиындығының көрсеткіші  
Дереккөз: «Іскерлік ахуал-2016» 

Сондай-ақ кадрлардың тапшылығы жыл сайын Қазақстаннан білікті кадрлардың 

кетуі салдарынан ұшығуда. Шамамен 7-8 мыңға жуық жоғары білімді адам елден 

кетуде, ал 3 мыңға жуық адам келеді. 

 
36-сурет. Басқа елдерге кетіп бара жатқан жоғары білімі бар адамдардың саны, мың адам  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Жыл сайын елімізден шамамен 4800 техникалық маман кетуде, бұл елді 

индустрияландыру қарқынына кері септігін тигізуде. Бұл ретте, техникалық 

кадрлардың кетуі еліміздің ең индустриялық дамыған өңірлеріне қатты ықпал етуде: 

техникалық кадрлардың 50% Шығыс Қазақстан, Павлодар және Қарағанды 

облыстарынан кетіп қалған. 
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Кәсіпкерлікті жүргізу дағдыларының аздығы  

Қазіргі таңда жұмыссыз бен өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың жұмыс 

орындарына немесе жеке бизнеспен айналысуға деген қолжетімділігін білімнің, 

кәсіби және кәсіпкерлік дағдыларының жетіспеушілігі шектейді.  

2016 жылы Қазақстанда 445 мың жұмыссыз және 2 210 мың өзін-өзі жұмыспен 

қамтыған адам болған, оның ішінде 301 мың адам өзін-өзі өнімсіз жұмыспен 

қамтығандар болды.  

Халықтың осы санаттарын заңды экономикалық айналымға кәсіпкерлік 

негіздерін үйрету арқылы тартуға болады.  

Бар тәжірибе негізінде «Атамекен» ҰКП 2017-2021 жылдарға арналған Өнімді 

жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында ісін 

бастап жатқан кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік бастамасы бар адамдарды оқытуды 

көздейтін «Бастау бизнес» жобасын бастады. 2017 жылы Қазақстанның он төрт 

облысында 80 ауылдық аудандар белгіленді, 2016 жылдан бастап 160 ауданның 

барлығы қамтылатын болады. 2017 жылы «Бастау бизнес» құралының көмегімен 15 

мың адам, 2018 жылы – 18 мың, 2019 жылы – 22 мың, 2020 жылы – 26 мың, 2021 

жылы – 30 мың адам оқиды деп жоспарланады. Сонымен бірге, кәсіпкерлерді оқыту 

процесі үнемі микронесиелендіру көлемін, құралы мен инфрақұрылымын 

көбейтумен байланысты. 

  



АДАМИ КАПИТАЛ  

www.atameken.kz  
70 
 

АДАМИ КАПИТАЛДЫ ДАМЫТУДАҒЫ ҰСЫНЫЛАТЫН ШЕШІМДЕР 

23. БІЛІМГЕ БӨЛІНЕТІН БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫН КӨБЕЙТУ 

 мұғалім мен оқытушылардың жалақысын жыл сайын көбейту; 

 шетелдік оқу әдістемелерін бейімдеу; 

 озық халықаралық университеттермен салыстырылуы тиіс отандық 

педагогикалық ЖОО деңгейін арттыру; 

 ТжКБ жаңғырту бойынша түбегейлі шараларды қабылдау; 

 кадрлардың біліктілігін растаудың тәуелсіз жүйесін енгізу.  

 

24. ДУАЛЬДІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ ҮШІН КӘСІПОРЫНДАРДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ 

 ТжКБ ұйымдарының дуальді білім беруге бөлінетін бюджеттік қаржыландыру 

бөлігін, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылар оқыту бойынша келісімшарттық 

міндеттемелер аясында бөлетін қаражаттың бөлігін кәсіпорындарға беру тетігін 

әзірлеу (тәлімгерлердің еңбекақысына, өндірістік оқу мен кәсіби тәжірибені 

ұйымдастыруға оқу шығындарын өтеуге);  

 елдегі колледждер мен ЖОО-лардың нарықтық көрсеткіштерге негізделген 

тәуелсіз рейтингін енгізу: жұмысқа орналасқан түлектердің үлесі, белгілі бір уақыт 

кезеңінде ЖОО түлектерінің табысының өсуі мен маңызы және т.б.  

 

25. ӨЗ ПЕРСОНАЛЫН ОҚЫТАТЫН КӘСІПОРЫНДАРДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЫНТАЛАНДЫРУ  

 оқу процесін ұйымдастыру не оған қатысу, өндірістік тәжірибені ұйымдастыру, 

кабинеттер мен шеберханаларды, зертханаларды техникалық жабдықтау және т.б. 

үшін жұмыс берушілерге арналған салық стимулдарының топтамасын әзірлеу.  

 

26. БІЛІМ САЛАСЫНДА МЕМЕЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕМЕНШІК ӘРІПТЕСТІК ЖОБАЛАРЫН 

ДАМЫТУ  

 мемлекеттік мектептер мен коллеждерді бизнес-қауымдастыққа 

сенімгерлікпен басқаруға беру; 

 мемлекеттік білім беру тапсырысын еліміздің барлық жекеше мектептерінде 

орналастыру;  

 көнерген санитариялық ережелер мен СНжЕ жеңілдету, сондай-ақ жекеше 

білім секторы үшін салықтық преференцияларды ұсыну.  

  

27. ІСІН БАСТАП ЖАТҚАН КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ 

НАСИХАТТАУ  

 «Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқығандардың санын ескере отырып, 

микронесиелендіру көлемін көбейту; 

 «Атамекен» ҚР ҰКП жанындағы тізілімге енгізу арқылы жұмыс берушілердің 

жанындағы оқу орталықтарының қысқа мерзімді оқуға қатысуы; 
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 Халықты жұмыспен қамту орталықтары көрсететін қызметтердің бір бөлігін 

жекеше жұмыспен қамту агенттіктеріне ұсыну, сондай-ақ жұмысқа орналастырудың 

жекеше онлайн-алаңдарын пайдалану; 

 10-11-сыныптардың мектеп бағдарламасына «Кәсіпкерлік пен бизнес 

негіздері» атты пәнді енгізу.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 
 

Қазіргі таңда кәсіпкерлік секторына елдің экономикасын дамыту және шағын 

және орта кәсіпкерліктің экономикадағы үлесін өсіру бойынша үлкен жауапкершілік 

жүктелді.  

Мемлекеттің макроэкономикалық ахуалды тұрақтандыруға және іскерлік 

ахуалды жақсартуға бағытталған бастамалары кәсіпкерліктің дамуына оң септігін 

тигізеді.  

Сонымен бірге, несиелендірудің қолжетімсіздігі мемлекеттің бизнеске субсидия 

бөлу мен атаулы көмек көрсетуге мәжбүр болатынына әкеледі. Бюджет 

шығындарының өсуіне қарамастан, мұндай шаралармен көптеген кәсіпкерлер 

қамтылмайды.  

Көптеген кәсіпкерлер үшін көлденең шаралар аса маңызды:  

 құқықтық қорғалуы; 

 инвестициялар мен көлеңкеден шығуды ынталандыратын салық 

жүктемесі; 

 қолжетімді несиелер; 

 сапалы инфрақұрылым; 

 сыртқы нарықтарға қол жеткізу; 

 сапалы еңбек ресурстары;  

 озық білім мен технологияларға қол жеткізу.  

Осы баяндамада бизнесті қолдаудың көлденең шараларына біртіндеп ауысуға 

бағытталған 27 бастама табыс етілді.  

Кәсіпкерлік қауымдастығы бизнестің жүйелі проблемаларын шешу елдегі 

кәсіпкерлік белсенділікті айтарлықтай ынталандыруға мүмкіндік беретініне сенімді.  

«Атамекен» ҚР ҰКП Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асырып, 

Үкімет пен Парламенттің сенімді әріптесі болып, өз тарапынан Қазақстан 

Республикасындағы кәсіпкерліктің өсуі мен кейінгі дамуы үшін бар күшін салады.  

 

 

 

 



ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

www.atameken.kz  
73 

 

ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ 

GEM 

 
Жаһандық кәсіпкерлік мониторингі (GEM — Global 
Entrepreneurship Monitor) 

PISA 

 
Білім алушылардың жетістіктерін халықаралық бағалау 
бағдарламасы   
(PISA – Programme for International Student Assesment) 

«Атамекен» ҰКП  
 «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ  
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамы 

«ДАМУ» ҚДҚ» АҚ 
 «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік 
қоғамы 

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ 
«ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамы 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ  

 «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамы 

АЕК Айлық есептік көрсеткіш 

БЖЗҚ Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 

БИ Бизнес-инкубатор 

БҚО Батыс Қазақстан облысы 

ДСҰ Дүниежүзілік сауда ұйымы 

ЕАЭО Еуразиялық экономикалық одақ 

ЕДБ Екінші деңгейдегі банктер 

ЖӨӨ Жалпы өңірлік өнім 

ЖК  Жеке кәсіпкер 

ЖТС Жеке табыс салығы 

ЖІӨ Жалпы ішкі өнім 

ИА Индустриялық аймақ 

ИИДМБ 
2015-2019 жылдарға арналған индустриялық-
инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы 

ҚДБ Қазақстанның даму банкі 

ҚҚС Қосылған құн салығы 
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ҚМ МКК Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 

ҚР Қазақстан Республикасы 

ҚР ӘМ Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

ҚР ҚМ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 

ҚХР Қытай халық республикасы 

млн миллион 

млрд миллиард 

РБ Республикалық бюджет 

РФ Ресей Федерациясы 

СҚО Солтүстік Қазақстан облысы 

ҰБ Ұлттық Банк  

ҰЭМ СК  Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

ШҚО Шығыс Қазақстан облысы 

Ш(Ф)Қ Шаруа (фермер) қожалығы  

ЭЗИ Экономикалық зерттеулер институты 

ЭЫДҰ Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 

 

 


