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1 
2020 жылдың бірінші жартысында ЕАЭО 

елдеріндегі шағын және орта бизнестің даму 

көрсеткіштері  

1.1  

Қырғыз Республикасында 
шағын және орта кәсіпкерліктің 

даму көрсеткіштері  
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1.1.1. 2020 бірінші жартысында Қырғыз Республикасындағы 

макроэкономикалық жағдай 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында өндірістік әдіспен есептелген жалпы 

ішкі өнім (ЖІӨ) млрд сомды құрап, 2019 жылдың қаңтар-маусымымен 

салыстырғанда 5, пайызға төмендеген. «Құмтор» кен орны кәсіпорындарын 

есепке алмағанда нақты ЖІӨ өсу қарықының төмендеуі 6,9 пайызды құрады.  

  

1.1.1-кесте. 2020 жыл қаңтар-маусым қорытындысы бойынша Қырғызстанның негізгі 
макроэкономикалық көрсеткіштері   

 

Жалпы ішкі өнім 

2020 жыл қаңтар-маусым, 2019 

жыл қаңтар-маусымға қарай, 

пайызда 

94,7% Негізгі капиталға 

инвестициялар 

2020 жыл қаңтар-маусым, 2019 

жыл қаңтар-маусымға қарай, 

пайызда 

85,2% 

Өнеркәсіп 

Нақты көлем индексі 

100,1% Инфляция 

 2020 жылдың мауысымымен 

салыстырғанда 

99,4% 

Ауыл шаруашылығы 101,6% Халық, 

01.07.2020 жылға 

6 млн. 578 

мың адам 

 

Экспорт 

2020 жыл қаңтар-маусым, 2019 

жыл қаңтар-маусымға қарай, 

пайызда 

102,4% Импорт 

2020 жыл қаңтар-маусым, 2019 

жыл қаңтар-маусымға қарай, 

пайызда 

67,8% 

 

Өнеркәсіп 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында өнеркәсіп кәсіпорындары 153 471,0 

млн сом көлемінде өнім өндірді, 2019 жылдың қаңтар-маусымына қарай нақты 

көлем индексі 100,1 пайызды құраған, «Құмтор» кен орнын өндіру бойынша 

кәсіпорындарды есепке алмағанда – 64 520,9 млн сом немесе 2020 жылдың 

мамырына қарай – 106,2 пайыз.  2020 жылдың маусымында өнеркәчіп өнімі 29 

667,8 млн сомға өндірілді, 2019 жылдың маусымына қарай нақты көлем индексі 

101, пайызды құрады, «Құмтор» кен орнын өндіру бойынша кәсіпорындарды 

есепке алмағанда – 11 089,7 млн сом немесе 93,9 пайызды құрады.  

  

1.1.2-кесте. Қаңтар-маусымда өнеркәсіп өнімінің өндіріс көлемі (млн сом) 
 

 2019 2020 

маусым қаңтар-

маусым 

маусым қаңтар-

маусым 

Барлығы 24 575,1 128 758,4 29 667,8 153 471,0 

Пайдалы қазбаларды өндіру 1 499,1 6 854,5 1 267,6 8 148,9 

Өңдеу өндірістері 20 847,1 101 646,9 26 443,2 125 215,6 
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 2019 2020 

маусым қаңтар-

маусым 

маусым қаңтар-

маусым 

Электр энергиясы, газ және 

кондициаланған ауамен қамтамасыз ету 

(жабдықтау) 

1 999,2 18 903,8 1 734,6 18 807,3 

Сумен жабдықтау, қалдықтарды тазалау, 

өңдеу ж»не қайталама шикізатты алу 

229,7 1 353,2 222,4 1 299,2 

 

Өнеркәсіп өнмінің өсуі негзгі металдар және дайын металл өнімдері, 

химиялық өнімдер, фармацевтикалық өнмідері, басқа да өндірістер, машина  

және жабдықтарды жөндеу және қондыру, сондай-ақ пайдалы қазбалар 

өндірісінің артуына байланысты орын алған.   

 

1.1.3-кесте. қаңтар-маусымда экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіп 
өнімінің нақты көлем индексі (өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарай пайызда)  
 

 2019 2020 

маусым қаңтар-

маусым 

маусы қаңтар-

маусым 

мамырға 

қарай 

маусым 

  Барлығы 135,0 120,5 101,7 100,1 106,2 

  «Құмтор» кен орнын өндіру 

бойынша кәсіпорындарды есепке 

алмағанда 

105,5 96,9 93,9 92,0 113,8 

пайдалы қазбалар өндірісі 151,0 131,8 94,6 109,8 82,0 

 тас көмір және коңыр (лигнит) 

көмірін өндіру 
138,4 122,9 110,8 109,7 158,7 

 шикі мұнай және табиғи газ өндірісі 106,9 114,2 111,9 121,7 91,1 

металл рудаларын өндіру 185,7 144,3 90,1 111,1 67,7 

Басқа да пайдалы қазбаларды өндіру 117,7 111,7 81,0 63,9 166,3 

Өңдеу өндірістеріа 139,6 125,2 103,4 99,9 108,8 

Азық-түлік өнімдері (сусындарды 

қоса алғанда) және темекі өнімдерін 

өндіру   

108,2 100,2 96,1 96,1 116,7 

Текстиль өндірісі; киім және аяқ киім, 

былғары және былғарыдан жасалған 

басқа да бұйымдар өндірісі 

126,6 118,0 70,0 84,3 113,2 

 Ағаш және қағаз өнімдерін өндіру; 

полиграфиялық қызмет 
93,4 47,3 99,2 79,3 164,1 

Тазартылған мұнай өнімдерін өндіру 62,6 66,6 46,6 35,7 94,5 

 Химиялқ өнімдер өндірісі 128,2 95,9 122,6 110,9 97,4 

Фармацевтикалық өнімдер өндірісі 82,5 81,7 93,5 243,7 23,1 

Резеңке және пластмасса, және 

басқа металл емес минералды 

өнімдер өндірісі 

102,9 101,0 99,0 82,3 141,4 
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 2019 2020 

маусым қаңтар-

маусым 

маусы қаңтар-

маусым 

мамырға 

қарай 

маусым 

 Машиналар мен жабдықтан басқа 

негізгі металдар мен дайын металл 

бұйымдарын өндіру 

170,3 149,1 110,8 109,0 101,8 

 Компьютерлер, электронды және 

оптикалық жабдықтарды өндіру 
244,2 130,2 24,5 66,3 139,5 

Электр жабдығын өндіру 95,1 91,7 83,1 69,2 129,5 

 Машина және жабдық өндірісі 42,8 77,2 149,7 81,9 176,0 

 Көлік құралдарын өндіру 73,1 117,4 97,7 81,0 122,8 

Басқа да өндірістер, машиналар мен 

жабдықтарды жөндеу және 

монтаждау 

132,4 92,8 104,3 104,4 144,4 

Электр энергиясы, газ және 

кондициаланған ауамен 

қамтамасыз ету (жабдықтау) 

101,3 97,0 92,4 100,1 95,4 

Электр энергиясын өндіру, оны 

тарату мен бөлу  
98,4 96,7 95,0 99,4 99,2 

  Газ өндіру; газ тәрізді отынды 

газбен жабдықтау жүйелері арқылы 

тарату 

125,1 107,2 105,4 107,4 104,2 

  Бу әжне кондицияланған ауамен 

қамтамасыз ету (жабдықтау) 
215,5 94,3 31,2 104,5 27,3 

Сумен жабдықтау, қалдықтарды 

тазалау, өңдеу және қайталама 

шикізатты алу 

103,3 110,5 87,7 83,5 115,6 

Суды жинау, өңдеу және бөлу (сумен 

жабдықтау) 
125,1 107,7 90,7 100,5 101,2 

 Ағын суды жинау және өңдеу 112,2 106,7 114,0 123,5 104,7 

 Қалдықтарды жинау, өңдеу және 

жою, қайталама шикізатты алу 
70,9 126,6 73,7 60,0 134,1 

Қалдықтарды майсыздандыру және 

басқа да өңдеу 
107,9 102,2 91,5 83,3 128,5 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында өнеркәсіп өніміның нақты көлем 

индексінің төмендеуі Нарын, Ош, Шу облыстарында, сондай-ақ Бішкек және 

Ош қалаларында байқалған.  

  

1.1.4-кесте. Қаңтар-маусымда өнеркәсіп өнімі өндірісінің аумақ бойынша көлемі 
 

 Өндірілгені – барлығы, млн сом Нақты көлем индексі, пайызда 

2019 2020 2019 2020 

маусы

м 

қаңтар-

маусым 

маусым қаңтар-

маусым 

маус

ым 

қаңтар

-

маусы

м 

маус

ым 

қаңтар

-

маусы

м 

Қырғыз 

Республикасы 
24 575,1 128 758,4 29 667,8 153 471,0 135,0 120,5 101,7 100,1 
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 Өндірілгені – барлығы, млн сом Нақты көлем индексі, пайызда 

2019 2020 2019 2020 

маусы

м 

қаңтар-

маусым 

маусым қаңтар-

маусым 

маус

ым 

қаңтар

-

маусы

м 

маус

ым 

қаңтар

-

маусы

м 

Баткен 

облысы 
219,2 1 363,6 236,6 1 286,6 94,0 119,5 155,9 103,7 

Жалал-Абад 

облысы 
2 322,5 12 071,1 2 153,7 13 741,8 107,5 101,8 105,5 101,9 

Ыстықкөл 

облысы 
5 226,9 29 696,5 7 902,9 42 177,7 181,6 159,9 110,5 107,2 

Нарын облысы 169,1 917,8 140,5 962,8 132,6 99,2 78,8 94,0 

Ош облысы 870,5 4 690,3 1 008,2 3 526,8 114,2 117,8 112,0 71,2 

Талас облысы 142,7 727,8 141,8 885,3 116,4 106,0 111,0 107,5 

Шу облысы 12 402,9 59 386,9 15 206,4 72 673,0 130,9 109,1 88,2 91,6 

Бішеке қаласы 2 928,5 17 590,0 2 619,7 16 168,2 96,9 110,3 99,9 95,3 

Ош қаласы 292,8 2 314,4 258,0 2 048,8 104,5 103,9 78,3 60,2 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында өнеркәсіп өндірісінде пайдалы 

қазбалардың үлесі 5,3 пайызды, өңдеу өндірістер – 81,6 пайызды, электр 

энергиясы, газ және кондициаланған ауамен қамтамасыз ету – 12,3 пайызды, 

сумен жабдықтау, қалдықтарды тазалау, өңдеу ж»не қайталама шикізатты алу 

– 0,8 пайызды құрады. 20 

20 жылдың қаңтар-маусымында пайдалы қазбалар өндіру көлемі 8 148,9 

млн сомды құраған, ал 2019 жылдың қаңтар-маусымына қарай наөты көлем 

индексі 109,8 пайызды, маусымда, сәйкесінше 1 267,6 млн сомды немесе 94,6 

пайызды құраған.  

 Өнеркәсіп өндірісінің артуы шикі мұнай және табиғи газды өндіруде – 

21,7 пайызға, металл рудалары – 11,1 пайызда, тас және қоңыр (лигнит) көмір 

өндірісінде – 9,7 пайызға өсуде байқалды.  

 Осы ретте өндіріс көлемінің қысқаруы (36,1 пайызға) пайдалы 

қазбаларды өндіруде байқалды.  

  

Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық аулау 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымда ауыл шаруашылығы, орман 

шаруашылығы және балық аулау өнімінің жалпы шығарылымы 64 646,4 млн 

сом мөлшерінде құрылды, осы ретте нақты көлем индексі 101,6 пайызды 

құраған.  

  

 1.1.5-кесте. Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық аулау өнімінің 
нақты көлем индексі 

  пайызда 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне 

өткен айға 

 2019 2020 2019 2020 
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  пайызда 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне 

өткен айға 

қаңтар 100,7 101,7 -  -  

ақпан 100,8 101,9 106,7 107,2 

қаңтар-ақпан 100,7 101,7 -  -  

наурыз 101,9 100,8 102,8 101,7 

қаңтар-наурыз 101,1 101,4 -  -  

сәуір 102,6 97,0 109,5 105,4 

қаңтар-сәуір 101,5 100,2 -  -  

қаңтар-мамыр 102,7 104,5 136,9  147,5  

қаңтар-маусым 101,8 101,3 -  -  

 

2020 қаңтар-маусым айларында ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы 

көлемінде мал шаруашылығының өнімі 78,3 пайызды, өсімдік шаруашылығы 

өнімі – 17,5 пайызды, орман шаруашылығында – 0,2 пайызды, балық аулауда 

– 0,1 пайызды, қызмет көрсету – 3,9 пайызды құрады.  

Өнімнің жалпы көлемінде шаруа (фермерлік) қожалықтар және жеке үй 

шаруашылықтар үлесіне 95,0 пайыз тиесілі болды.   

Ағымдағы жылдың қаңтар-маусым айларында ауылшаруашылығының 

жалпы өнімінің өсуі мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуіне байланысты. 

 

1.1.6-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусымында ауыл шаруашылығы, орман 
шаруашылығы және балық аулау өнімінің аумақ бойынша жалпы шығарылымы 
 

 млн сом 

(ағымдағы бағада) 

пайызда 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 

қорытындыға 

Қырғыз Республикасы 64 646,4 101,6 100,0 

Баткен облысы 4 640,8 103,0 7,2 

Жалал-Абад облысы 12 377,8 103,2 19,1 

Ыстықкөл облысы 7 825,0 101,3 12,1 

Нарын облысы 5 885,8 101,1 9,1 

Ош облысы 13 652,5 100,9 21,1 

Талас облысы 3 619,2 100,5 5,6 

Шу облысы 16 084,3 101,2 24,9 

Бішкек облысы 228,8 98,6 0,4 

 Ош қаласы 332,2 101,2 0,5 

 

Республиканың ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық 

аулау өнімінің жалпы шығарылым көлемінде басым үлесті Шу облысы 

(шамамен 25 пайыз) алып отыр.  

Республикада 2020 жылғы өнімге ауыл шаруашылығы дақылдарын егі 

жұмыстары аяқталған.  
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Республикада барлық санттағы шаруашылықтарда ауыл шаруашылық 

дақылдармен қамтылған барлық егістік  алқабы 1 223,6 мың гектарды құраған, 

бұл өткен жылдан қарағанда 6,9 мың гектарға (0,6 пайыз) артық көрсеткіш.  

  

1.1.7-кесте. 2020 жыл қаңтар-маусымда мал шаруашылығы өнімдері негізгі түрлерінің 

аумақ бойынша өндірісі  

  

 союға 

арналған  мал 

және құс   (тірі 

салмақта) 

Шикі сүт 

 

Жұмыртқа, 

мың дана 

тонна 

Қырғыз Республикасы 182 722,9 769 285,4 297 858,7 

Баткен облысы 12 009,1 46 375,7 8 921,7 

Жалал-Абад облысы 29 176,3 153 883,9 40 995,0 

Ыстықкөл облысы 23 960,7 117 565,7 24 995,0 

Нарын облысы 24 510,0             54 963,0 3 448,0 

Ош облысы 35 431,0 162 876,0 32 194,6 

Талас облысы 12 032,0 34 553,0 12 376,0 

Шу облысы 44 884,8 194 989,1 172 779,4 

Бішкек қаласы 87,0 219,0 355,0 

Ош қаласы 632,0 3 860,0 1 794,0 

Өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарай пайызда 

Қырғыз Республикасы 101,1 102,4 100,8 

Баткен облысы 100,5 100,9 101,4 

Жалал-Абад облысы 102,2 103,4 103,8 

Ыстықкөл облысы 101,4 103,1 86,2 

Нарын облысы 100,9 104,2 102,1 

Ош облысы 100,8 101,4 103,9 

Талас облысы 100,5 101,1 101,4 

Шу қаласы 101,1 102,1 101,9 

Бішкек қаласы 96,7 92,8 79,2 

Ош қаласы 101,3 101,4 110,0 

 

Бір сауын сиырға шаққанда орта есеппен сауылған сүт 911,3 келіні 

құрады. Сауылған сүттің жалпы республикалық деңгейінен Шу (1 383,5 кг), 

Талас (1 032,5 кг) және Ыстықкөл (948,8 кг) облыстарындағы 

шаруашылықтарда көлемі жоғары.   

 

Құрылыс 

 

2020 жыл қаңтар-маусымда құрылыс өнімінің жалпы көлемі 43 485,2 млн 

сомды немесе 2019 жылдың қаңтар-маусымы деңгейіне қарай 90,9 пайызды 

құрады. Осы жылдың маусым айында оның көлемі 10 526,2 млн сомға тең 

болды, бұл 2019 жылдың маусым айынан 14,0 пайызға төмен көрсеткіш.  
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2020 жыл қаңтар-маусымда негізгі капиталға инвестицияларды игеру 

деңгейі 2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда 85,2 пайызды 

(салыстырмалы бағаларда) немесе 42 362,4 млн сомды құраған. 2020 жыл 

маусым айында олардың көлемі 9 384,2 млн сом болды, бұл 2019 жылдың 

маусымдағы көрсеткіштен 20,9 пайызға төмен.  

 

1.1.8-кесте. Негізгі капиталға инвестициялар серпіні 

 

 Салыстырмалы бағаларда 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 

қарай 

өткен айға 

 2019 2020 2019 2020 

қаңтар 100,8 100,9 10,6 10,2 

ақпан 100,9 100,2 213,5 212,2 

қаңтар-ақпан 100,9 100,5 - - 

наурыз 101,5 87,9 167,7 147,0 

қаңтар-наурыз 101,2 93,7 - - 

сәуір 109,8 80,5 88,7 81,3 

қаңтар-сәуір 103,8 89,5 - - 

мамыр 108,4 80,3 105,4 105,2 

қаңтар-мамыр 104,9 87,2 - - 

маусым 107,3 79,1 123,7 121,8 

қаңтар-маусым 105,5 85,2 - - 

 

2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда негізгі капиталға ішкі 

көзбен қаржыландырылатын инвестцииялардың көлемі 8,3 пайызға 

төмендеген, осы ретте жергілікті бюджет есебінен – 1,6 есе, банктер несиелері 

есебінен – 2,7 есе, халық қаражаты – 14,9 пайызға төмендеген, осы ретте 

республикалық бюджеттен қаржыландырылған  инвестициялар  – 5,1 пайызға 

артқан, кәсіпорындар мен ұйымдар есебінен қаржыландырылатын 

инвестцииялар – 1,5 пайызға артты.  Сыртқы көздер есебінен инвестцииялар 

көлемі 30,0 пайызға қысқарды, осы ретте шетелдік гранттар және 

гуманитарлық көмек есебінен – 3,4 есе, шетелдік несиелер – 5,9 пайызға, 

тікелей шетелдік инвестцииялар – 5,0 пайызға қысқарды.  

 

1.1.9-кесте. Қаңтар-маусымда қаржыландыру көздері бойынша негізгі капиталға 

инвестициялар 

   

 млн сом қорытындыға 

пайызда 

2019 2020 2019 2020 

Барлығы 49 117,8 42 362,4 100 100 

Ішкі инвестициялар 34 514,3 32 019,6 70,3 75,6 

Республикалық бюджет 922,5 980,9 1,9 2,3 
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 млн сом қорытындыға 

пайызда 

2019 2020 2019 2020 

Жергілікті бюджет 333,1 213,3 0,7 0,5 

Кәсіпорындар мен ұйымдардың 

қаражаты 

15 623,8 16 054,7 31,8 37,9 

Банктер несиелері 843,2 311,2 1,7 0,8 

Халық қаражаты және Қырғыз 

Республикасы резиденттерінің 

қайырымдылық көмегі   

16 791,7 14 459,5 34,2 34,1 

Ішкі инвестициялар 14 603,5 10 342,8 29,7 24,4 

Шетелдік несиелер 6 397,7 6 087,8 13,0 14,4 

Тікелей шетелдік инвестициялар 2 712,0 2 610,3 5,5 6,1 

Шетелдік гранттар мен гуманитарлық 

көмек 

5 493,8 1 644,7 11,2 3,9 

 

2020 жылдың бірінші жартысында 8 046,9 млн сомға негізгі қорларды 

іске қосу енігзілді, осы ретте игерілген инвестицияялардың 1 сомына негізгі 

қорлардың 0,19 сомы келді, бұл көрсеткіш 2019 жылдың бірінші жартысында 

0,29 сомға тең болды.  

Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және балық аулау 

нысандарын салуға 2020 жылдың қаңтар-маусымда негізгі капиталға салынған 

инвестциияларды игеру көлемі 2,2 есе өсті. Қаржыландыру кәсіпорындар мен 

ұйымдар қаражаты, шетелдік гранттар және гуманитарлық көмек, халық 

қаражаты, сондай-ақ республикалық бюджет (99,4 пайыз) есебінен іске 

асырылды.  

 Өткен кезең ішінде жағалауды нығайту құралдарын 1,2 км ұзындықта 

іске қосу енгізілді.  

2020 жылдың қаңтар-маусым айларында пайдалы қазбаларды өндіруге 

арналған нысандардың құрылысына 2019 жылдың қаңтар-маусымымен 

салыстырғанда негізгі капиталға инвестицияларды игеру көлемі 13,7 пайызға 

артты. Қаржыландыру кәсіпорындар мен ұйымдар қаражаты, шетелдік 

несиелер, сондай-ақ тікелей шетелдік инвестициялар есебінен іске асырылды.  

2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда өңдеу өндірісі 

нысандары құрылысына жұмсалған инвестиция көлемі 21,3 есеге азайды. 

Қаржыландыру негізінен тікелей шетелдік инвестициялар, халық қаражаты, 

сондай-ақ кәсіпорындар мен ұйымдардың қаражаты есебінен іске асырылды 

(94,0 пайыз). 

2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда электр энергиясы, 

газ, бу және кондицияланған ауамен қамтамасыз ету бойынша нысандарды 

салу және жөндеуге бағытталған қаражаттың игерілген көлемі 1,6 пайызға 

артты. Осы ретте құрылыс негізінен тікелей шетелдік инвестицялар, 

кәсіпорындар мен ұйымдар қаражаты, шетелдік несиелер, сонымен қатар 

шетелдік гранттар және гуманитарлық көмек есебінен іске асырылды (99,6 

пайыз).  
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 Өткен кезең ішінде 10/4 кВ кернеуде кешенді трансформаторлы 39  

қосалқы станция, 0,4 кВ кернеуде, ұзындығы 23,18 километр, 6-20 кВ кернеуде 

ұзындығы 16,67 километр электр сымы тартылды.  

 Сумен жабдықтау, қалдықтарды тазалау және өңдеу нысандарын 

салуға бағытталған инвестициялар көлемі 11,3 есе төмендеді. Бұл ретте 

инвестцииялардың негізгі көлемі шетелдік гранттар және гуманитарлық көмек, 

сондай-ақ республикалық бюджет есебінен қаржыландырылған (87,2 пайыз).  

 2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда көтерме және 

бөлшек сауда нысандарын салуға негізгі капиталға салынған 

инвестицияларды игеру көлемі 11,0 пайызға төмендеді. Құрылыс халық 

қаражаты, кәсіпорындар мен ұйымдар қаражаты, сондай-ақ  шетелдік гранттар 

мен гуманитарлық көмек есебінен қаржыландырылды. 

Сауда ауданы 286 шаршы метрге сауда кәсіпорындары пайдалануға 

берілді.  

Көлік қызметі және жүкті сақтау нысандары құрылыс негізінен шетелдік 

несиелер, шетелдік гранттар мен гуманитарлық көмек, сондай-ақ 

республикалық бюджет (96,3 пайыз) есебінен іске асырылды, 2019 жылдың 

қаңтар-маусымымен салыстырғанда игерілген инвестцияилар көлемі 1,7 есе 

азайды.   

 Өткен кезең ішінде қалалық және жергілікті мәндегі ұзындығы 2,4 

километр қатты жамбында автомобиль жолдары, сондай-ақ үш көпір 

пайдалануға берілді.  

Қонаұ үйлер және мейрамханаларды салуға бағытталған ұаражатты 

игеру көлемі 14,1 пайызға қысқарды. Құрылыс негізінен кәчіпорындар мен 

ұйымдар қаражаты, халық қаражаты, сондай-ақ банк несиелеріне жүргізілді 

(99,4 пайыз).  

 Ақпарат және байланыс нысандары құрылысы мен жөндеуге 

бағытталған инвестициялардың бүкіл көлемі кәсіпорындар мен ұйымдар 

қаражаты, сондай-ақ республикалық бюджет есебінен қаржыландырылды, 

және 2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда 28,4 пайызға 

төмендеді.  

 Білім беру нысандарын салуға бағытталған инвестициялар көлемі 10,7 

пайызға қысқарған. Осы ретте қаржыландыру республикалық және жергілікті 

бюджет, сондай-ақ шетелдік гранттар мен гуманитарлық көмек есебінен іске 

асырылды (93,5 пайыз).  

Денсаулық сақтау нысандарын салуға бағытталған инвестициялар 

көлемі 2,6 есе төмендеген. Осы ретте бүкіл көлем республикалық бюджет, 

шетелдік гранттар мен гуманитарлық көмек, халық қаражаты есебінен 

қаржыландырылған (94,8 пайыз).  

Өнер, ойын-сауық және демалыс нысандарын салуға бағытталған 

инвестициялар көлемі 1,5 есе артқан. Осындай нысандарды салу шетелдік 

гранттар мен гуманитарлық көмек, кәсіпорныдар және ұйымдар, сондай-ақ 

республикалық және жергілікті бюджет есебінен іске асырылды (91,7 пайыз).  
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1.1.10-кесте. Қаңтар-маусымда экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі капиталға 

инвестициялар 

 

 млн сом қорытындыға 

пайызда 

2019 2020 2019 2020 

барлығы 49 117,8 42 362,4 100 100 

Ауыл шаруашылығы, орман 

шаруашылығы, балық аулау  

252,1 557,1 0,5 1,3 

Пайдалы қазбалар өндіру 12 079,6 13 900,4 24,6 32,8 

Өңдеу өндірісі  1 381,7 1 101,0 2,8 2,6 

Электр энергиясы, газ және 

кондициаланған ауамен қамтамасыз 

ету (жабдықтау) 

1 832,3 1 885,2 3,7 4,5 

Сумен жабдықтау, қалдықтарды 

тазалау, өңдеу ж»не қайталама 

шикізатты алу 

4 384,1 393,6 8,9 0,9 

Көтерме және бөлшек сауда; 

автомобильдер және мотоциклдерді 

жөндеу 

2 017,3 1 816,0 4,1 4,3 

Көлік қызметі және жүктерді сақтау 3 863,2 2 336,7 7,9 5,5 

Қонақ үйлер және мейрамханалар 

қызметі 

966,4 839,3 2,0 2,0 

Ақпарат және байланыс 1 484,0 1 075,1 3,0 2,5 

Қаржылық делдалдық және 

сақтандыру 

12,6 4,5 0,0 0,0 

Жылжымайтын мүлікпен операциялар 688,1 684,4 1,4 1,6 

Кәсіби, ғылыми және техникалық 

қызмет 

463,4 272,0 0,9 0,6 

Мемлекеттік басқару және қорғаныс, 

міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету 

  

164,3 9,2 0,3 0,0 

Білім беру 793,8 717,2 1,6 1,7 

Денсаулық сақтау және халыққа 

әлеуметтік қызмет көрсету 

571,3 219,6 1,2 0,5 

Өнер, ойын-сауық және демалыс 400,8 617,6 0,8 1,5 

Басқа да қызмет көрсету қызметі 430,7 357,8 0,9 0,8 

 

Өткен кезең ішінде негізгі капиталға игерілген инвестициялар көлемі 

Талас облысын есептемегенде республиканың барлық өңірлерінде қысқарған.  

 

1.1.11-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусымда аумақ бойынша пайдалануға берілген жеке 

тұрғын  үйлер 

 

 

берілгені – 

барлығы, жалпы 

ауданның мың ш.м. 

пайызда 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңінде 
қорытындыға 

Қырғыз Республикасы 49 117,8 42 362,4 100 

Баткен облысы 1 309,9 1 052,3 2,7 

Жалал-Абад облысы 6 131,1 4 976,8 12,5 
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берілгені – 

барлығы, жалпы 

ауданның мың ш.м. 

пайызда 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңінде 
қорытындыға 

Ыстықкөл облысы 12 024,9 9 934,1 24,5 

Нарын облысы 2 202,9 1 130,4 4,5 

Ош облысы 1 901,8 1 217,2 3,9 

Талас облысы 2 717,5 3 572,7 5,5 

Шу облысы 5 041,3 4 215,5 10,2 

Бішкек қаласы 16 745,9 15 324,9 34,1 

Ош қаласы 1 042,5 938,5 2,1 

 

Қызмет көрсету нарығы 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында жұмыс істеп жатқан шаруашылық 

құрушы субъектілер (жеке және заңды тұлғалар) көрсететін нарықтық қызмет 

көлемі алдын ала бағалау бойынша 227,3 млрд сомды құрады, бұл 2019 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда  көлемі 14,7 пайызға төмендеген.   

 

1.1.12-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусымында экономикалық қызмет түрлері бойынша 

нарықтық қызметтер көлемі 

 

 млн сом пайызда 

барлығы 

соның 

ішінде 

халыққа 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 
қорытындыға 

барлы

ғы 

соның 

ішінде 

халыққ

а 

барлығ

ы 

соның 

ішінде 

халыққа 

Қызмет көлемі – 

  барлығы 

227 256,2 159 609,5 85,3 84,2 100 100 

соның ішінде: 

көтерме және бөлшек сауда, 

автомобильдер мен 

мотоциклдерді жөндеу 

172 779,2 118 045,0 85,1 84,9 76,0 74,0 

көлік қызметі және жүктерді 

сақтау 

12 778,1 9 007,7 67,2 60,9 5,6 5,7 

қонақүйлер мен 

мейрамханалар қызметі 

5 494,7 5 494,7 61,8 61,8 2,4 3,4 

ақпарат және байланыс 12 115,6 9 301,1 101,8 101,8 5,3 5,8 

қаржылық делдалдық және 

сақтандыру 

10 263,0 7 219,4 102,9 103,0 4,5 4,5 

жылжымайтын мүлікпен 

операциялар 

3 115,1 2 084,4 97,7 97,7 1,4 1,3 

кәсіби, ғылыми және 

техникалық қызмет 

2 584,8 1 133,4 101,5 100,9 1,1 0,7 

әкімшілік және қосалқы 

қызмет   

1 469,1 690,2 99,4 99,6 0,7 0,4 

білім беру 3 223,7 3 222,5 74,9 74,9 1,4 2,0 
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 млн сом пайызда 

барлығы 

соның 

ішінде 

халыққа 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 
қорытындыға 

барлы

ғы 

соның 

ішінде 

халыққ

а 

барлығ

ы 

соның 

ішінде 

халыққа 

денсаулық сақтау және 

халыққа әлеуметтік қызмет 

көрсету 

1 246,2 1 245,2 76,5 76,4 0,6 0,8 

Өнер, ойын-сауық және 

демалыс 

273,5 271,6 100,0 99,8 0,1 0,2 

Басқа да қызмет көрсету 

қызметі 

1 913,2 1 894,3 100,7 100,7 0,9 1,2 

 

Республика бойынша қызмет көрсету нарығының қысқаруы осы 

көлемнің барлық өңірлер бойынша төмендеуіне байланысты.  

  

1.1.13-кесте. 2020 жылдың  қаңтар-маусымында нарықтық қызмет көрсетудің аумақ 

бойынша көлемі    

 

 млн сом пайызда 

барлығы 

соның 

ішінде 

халыққа 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 

қарай 

қорытындыға 

барл

ығы 

соның 

ішінде 

халыққа 

барл

ығы 

соның 

ішінде 

халыққа 

Қырғыз 

Республикасы 
227 256,2 159 609,5 85,3 84,2 100 100 

Баткен облысы 6 995,8 6 820,1 94,6 94,9 3,1 4,3 

Жалал-Абад 

облысы 
18 626,8 16 199,2 81,0 81,6 8,2 10,1 

Ыстықкөл облысы 6 773,5 6 194,2 84,8 83,3 3,0 3,9 

Нарын облысы 2 887,7 2 721,1 85,0 82,9 1,2 1,7 

Ош облысы 16 355,7 14 129,1 81,5 81,5 7,2 8,8 

Талас облысы 4 236,1 3 921,6 73,1 82,1 1,9 2,5 

Шу облысы 34 595,7 26 144,3 92,4 89,4 15,2 16,4 

Бішкек қаласы 114 054,2 66 588,7 84,2 82,3 50,2 41,7 

Ош қаласы 22 730,7 16 891,2 87,9 87,4 10,0 10,6 

 

Тұтынушылар нарығы 

 

Осы жылдың қаңтар-маусымында көтерме және бөлшек сауда, 

автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу айналымының жалпы көлемі 172,8 

млрд сом мөлшерінде құрылды және 2019 жылдың қаңтар-маусымымен 
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салыстырғанда 14,9 пайызға төмендеген. 2020 жылдың маусым айында 

айналым көлемі 2019 жылдың маусымымен салыстырғанда 19,0 пайызға 

төмендеген, ал осы жылдың өткен айымен салыстырғанда керісінше – 38,1 

пайызға өскен.  

 

Көлік және байланыс 

 

Осы жылдың қаңтар-маусымында барлық көлік түрімен тасымалданған 

жүк көлемі 2019 жылдың қаңтар-маусыммен салыстырғанда 4 213,9 мың 

тоннаға төмендеді. Маусым айында 2019 жылдың маусымымен 

салыстырғанда барлық көлік түрімен жүк тасымалы 1 116,5 мың тоннаға 

немесе 41,7 пайызға қысқарған, өткен аймен салыстарғанда, керісінше – 442,4 

мың тоннаға немесе 39,5 пайызға өскен.  

 Осы ретте жүктерді автотасымалдаудың негізгі көлемі (90 пайыздан 

астам)  жеке кәсіпкерлерге тиесілі болған. 

  

1.1.14-кесте. Қаңтар-маусымда көліктің барлық түрімен жүк тасымалы 

 

 
мың тонна 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне 

2019 2020 2019 2020 

Барлығы 14 782,0 10 568,1 102,7 71,5 

Жер үсті көлігі     

Теміржол көлігі1 681,1 653,7 88,0 96,0 

Автомобиль 13 990,3 9 789,1 103,7 70,0 

Құбыр желісі 110,4 125,2 91,1 113,4 

Әуе көлігі 0,2 0,1 33,3 50,0 

 1 Жүк жөнелту кезеңінде 

 

Еңбекақы және еңбек нарығы 

 

2020 жыл қаңтар-мамырында бір жұмыскердің орташа айлық 

еңбекақысы (шағын кәсіпорындарды есептемегенде) 17 727 сомды құраған 

және 2019 жылдың қаңтар-мамырымен салыстырғанда 10,7 пайызға өскен, ал 

оның тұтынушылар бағасы индексімен есептелген нақты мөлшері 4,6 пайызға 

өсті.  

 Қырғыз Республикасының  Ұлттық банкі белгілеген ресми валюта 

курсына сәйкес 2020 жыл қаңтар-мамырда бір жұмыскердің орташа айлық 

еңбекақысы 238,5 АҚШ долларын құраған.  
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 1.1.15-кесте. 2020 жыл 1 шілдеде аумақ бойынша жұмыс істеп жатқан шаруашылық 

құрушы субъектілер     

  

 барлығы,  

мың бірлік 

пайызда 

өткен жылдың 

сәйкес датасына 

қорытындыға 

Қырғыз Республикасы 17 727 104,0 110,7 

Баткен облысы 13 186 104,4 118,6 

Жалал-Абад облысы 17 284 107,3 115,6 

Ыстықкөл облысы 13 865 99,8 117,4 

Нарын облысы 17 870 103,7 116,0 

Ош облысы 12 191 104,1 114,8 

Талас облысы 16 803 112,1 123,8 

Шу облысы 15 920 104,5 107,9 

Бішеке қаласы 22 201 102,3 107,4 

Ош қаласы 15 639 105,4 111,1 

 

Осы жылдың мамыр айында өткен жылдың мамырымен салыстырғанда 

номиналды еңбекақы өсу қарықының жоғарылағаны байқалған.  

 2020 жыл 1 шілдедегі жағдайға қарай Қырғыз Республикасында жұмыс 

істеп жатқан заңды әрі жеке тұлға ретінде 732,3 мың шаруа құрушы болды. 

Өткен жылдың сәйкес датасымен салыстырғанда олардың саны 2,5 пайызға 

өсті.  

  

1.1.16-кесте. 2020 жылдың 1 шілдесінде меншік формасы және экономикалық қызмет 

түрлері бойынша жұмыс істеп жатқан шаруашылық құрушы субъектілер (бірлік)  

 

 Барлығы 
Соның ішінде меншік формалары бойынша 

мемлекеттік муниципалді жеке басқа 

Барлығы 729 417 732 296 8 200 3 946 719 

954 

Ауыл шаруашылығы, 

орман шаруашылығы 

және балық аулау 

456 170 457 91 173 24 457 

294 

Пайдалы қазбалар 

өндірісі 

657 674 4 0 670 

Өңдеу өндірістері  

(өңдеу өнеркәсібі) 

15 007 15 109 30 8 15 071 

Электр энергиясы, газ, бу 

және кондицияланған 

ауамен қамтамасыз ету 

(жабдықтау) 

273 278 32 11 235 

Сумен жабдықтау, 

қалдықтарды тазалау, 

өңдеу және қайталама 

шикізат алу 

677 682 16 188 478 
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 Барлығы 
Соның ішінде меншік формалары бойынша 

мемлекеттік муниципалді жеке басқа 

Құрылыс 7 398 7 565 77 15 7473 

Көтерме және бөлшек 

сауда, автомобильдер 

мен мотоциклдерді 

жөндеу 

121 644 122 163 12 1 122 

150 

Көлік қызметі және 

жүктерді сақтау 

42 309 4 2363 565 15 41 783 

Қонақ үйлер мен 

мейрамханалар қызметі 

14 805 14 841 40 9 14 791 

Ақпарат және байланыс 3 833 3 878 96 34 3 748 

Қаржылық делдалдық 

және сақтандыру 

2 893 2 928 28 2 2 897 

Жылжымайтын мүлікпен 

операциялар 

6 403 6 452 17 27 6 408 

Кәсіби, ғылыми және 

техникалық қызмет 

14 474 14 661 419 12 14 226 

Әкімшілік және қосалқы 

қызмет 

3 241 3 290 43 20 3 227 

Мемлекеттік басқару 

және қорғаныс;  міндетті 

әлеуметтік 

қамсыздандыру 

2 782 2 765 1 679 1 085 0 

Білім беру 7 314 7 428 2 997 1 065 3 238 

Денсаулық сақтау және 

халыққа әлеуметтік 

қызмет көрсету 

5 151 5 183 1 454 251 3 478 

Өнер, ойын-сауық және 

демалыс 

4 394 4 412 510 1 090 2 812 

Басқа да қызмет көрсету 

қызметі 

19 831 19 968 8 89 19 870 

Жалдамалы 

жұмыскерлермен жеке 

үй шаруашылқтарының 

қызметі;   жеке үй 

шаруашылықтарының 

өз тұтынуы үшін әр 

түрлі тауарлар мен 

қызметтерді өндіруі 

103 104 - - 104 

Экстерриториялық 

ұйымдардың қызметі   

58 61 - - 1 
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1.1.2.  2020 жылдың бірінші жартысында Қырғызстанның сыртқы 

экономикалық қызметі 

 

Тауарлармен сыртқы және өзара сауда 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында алдын ала деректер бойынша 

Қырғыз Республикасының тауарлармен сыртқы және өзара сауда көлемі 1 

364,4 млн АҚШ долларын құраған және 2019 жылдың қаңтар-маусымымен 

салыстырғанда 15,8 пайызға төмендеген.  

Экспорттық жеткізілімдер1 460,2 млн АҚШ долларын құрап, ТМД 

елдеріне тауар шығарудың 5,8 пайызға төмендеуіне байланысты 0,8 пайызға 

қысқарды.  

Импорттық түсімдер1 2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда 

ТМД-дан тыс елдерден түсімдердің төмендеуі (41,3 пайызға) есебінен 904,2 

млн АҚШ долларын құрап, 21,8 пайызға қысқарған.  

 Тауар айналымы құрылымында экспорт үлесіне 33,7 пайыз, импорт 

үлесіне – 66,3 пайыз тиесілі болды.  

2020 жылдың қаңтар-маусымында сауда теңгерімінің теріс сальдосы 

444,0 млн АҚШ долларын құрады (2019 жылдың қаңтар-маусымында– 692,5 

млн АҚШ доллары).  

 Алтынды есептемегенде тауарлар экспорты 247,3 млн АҚШ долларын 

құрап, 7,7 пайызға төмендеді.  

 Республика айналымының жалпы көлемінде Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттермен тауар өзара сауда 45,0 пайызды құрады, соның 

ішінде экспортта – 30,1 пайыз, импортта – 52,6 пайыз.  

Республика айналымының жалпы көлемінде үшінші елдермен сыртқы 

сауда 55,0 пайызды, соның ішінде экспорт – 69,9 пайызды, импорт – 47,4 

пайызды құрады.  

 

1.1.18-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусымында сыртқы және өзара сауда     

 

 сыртқы және өзара сауда  

- барлығы 

соның ішінде 

экспорт импорт 

млн 

АҚШ 

долл

ары 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

айына 

қарай, 

пайызд

а 

өткен 

айға 

пайызд

а 

млн 

АҚШ 

долл

ары 

өткен 

жылды

ң 

сәйкес 

айына 

қарай, 

пайызд

а 

өткен 

айға 

пайыз

да 

млн 

АҚШ 

долл

ары 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

айына 

қарай, 

пайызд

а 

өткен 

айға 

пайызд

а 

2019          

қаңтар 480,6 91,8 64,6 103,8 92,7 41,9 376,8 91,6 75,9 

ақпан 465,4 89,7 96,8 154,4 118,9 148,7 311,0 80,0 82,5 

наурыз 674,5 108,1 144,9 205,8 138,0 133,3 468,7 98,7 150,7 
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 сыртқы және өзара сауда  

- барлығы 

соның ішінде 

экспорт импорт 

млн 

АҚШ 

долл

ары 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

айына 

қарай, 

пайызд

а 

өткен 

айға 

пайызд

а 

млн 

АҚШ 

долл

ары 

өткен 

жылды

ң 

сәйкес 

айына 

қарай, 

пайызд

а 

өткен 

айға 

пайыз

да 

млн 

АҚШ 

долл

ары 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

айына 

қарай, 

пайызд

а 

өткен 

айға 

пайызд

а 

қаңтар-

наурыз 

1 

620,5 

97,3 - 464,0 118,7 - 1 

156,5 

90,7 - 

2020          

қаңтар 476,8 99,2 75,7 109,3 105,2 51,5 367,5 97,5 88,0 

ақпан 474,0 101,9 99,4 202,2 131,0 185,1 271,8 87,4 74,0 

наурыз 413,6 61,3 87,2 148,7 72,3 73,5 264,9 56,5 97,4 

қаңтар-

наурыз 

1 

364,4 

84,2 - 460,2 99,2 - 904,2 78,2  

 

Республиканың экспорт бойынша ірі сауда серіктесі Ұлыбритания, бұл 

ел Қырғызстан экспортының жалпы көлемінде 46,9 пайызды алып отыр. ТМД-

дан тыс қалған негізгі серіктестер қатарында Түркия (3,9 пайыз) және Қытай 

(1,9 пайыз) бар.  

ТМД елдері арасында экспорттық жеткізілімдердің үлесі Ресей (17,2 

пайыз), Қазақстан (12,5 пайыз), Өзбекстан (6,4 пайыз) және Тәжікстанға (1,9 

пайыз) тиесілі болды.  

 ТМД-дан тыс елдер ішінде импортталатын тауарлар көлемі Қытай 

(импорттың жалпы көлемінде 20,7 пайыз), АҚШ (4,0 пайыз) және Түркиядан 

(4,4 пайыз) келген.  

ТМД елдері арасында импорттық түсімдердің басым бөлігі Ресей (жалпы 

көлемнен 40,0 пайыз), Қазақстан (11,7 пайыз) және Өзбекстанға (4,2 пайыз) 

тиесілі.   

  

1.1.19-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусымындағы Қырғыз Республикасының жекелеген 

елдермен сыртқы және өзара саудасы  

  

 Сыртқы және өзара 

сауда 

Соның ішінде Республика

ның сыртқы  

және өзара 

саудадағы 

салыстыра

млы 

салмағы   

экспорт импорт 

млн 

АҚШ 

долла

ры 

2019 

жылдың 

қаңтар-

маусымы

ына, 

пайызда  

млн 

АҚШ 

долла

ры 

2019 

жылдың 

қаңтар-

маусымы

на, 

пайызда 

млн 

АҚШ 

долла

ры 

2019 

жылдың 

қаңтар- 

маусымы

на, 

пайызда 

Барлығы 1 

364,4 

84,2 460,2 99,2 904,2 78,2 100 

ТМД елдері 711,2 100,1 182,7 94,2 528,5 102,3 52,1 
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 Сыртқы және өзара 

сауда 

Соның ішінде Республика

ның сыртқы  

және өзара 

саудадағы 

салыстыра

млы 

салмағы   

экспорт импорт 

млн 

АҚШ 

долла

ры 

2019 

жылдың 

қаңтар-

маусымы

ына, 

пайызда  

млн 

АҚШ 

долла

ры 

2019 

жылдың 

қаңтар-

маусымы

на, 

пайызда 

млн 

АҚШ 

долла

ры 

2019 

жылдың 

қаңтар- 

маусымы

на, 

пайызда 

  ЕАЭО 

елдері 

614,4 103,0 138,5 96,3 475,9 105,1 45,0 

Армения 0,6 8,8 есе 0,0 0,0 0,6 8,8 есе 0,0 

Беларусь 10,1 95,9 1,9 93,2 8,2 96,6 0,7 

Қазақстан 163,1 76,4 57,3 78,6 105,7 75,3 12,0 

Ресей 440,6 118,3 79,2 115,3 361,4 118,9 32,3 

ТМД елдері 

қатарынан 

ЕАЭО-дан 

тыс 

       

Әзірбайжа

н 

2,7 2,2  2,1  2,1 есе  0,6  2,5 есе 0,2 

Молдова 0,4 86,4 0,0 17,7 0,4 107,4 0,0 

Тәжікстан 11,1 88,2 8,7 76,0 2,4  2,1 есе 0,8 

Түрікменст

ан 

3,3 2,5 есе 1,2  2,4 есе 2,1 2,7 есе 0. 

Өзбекстан 67,3 92,2 29,5 98,7 37,8 87,7 4,9 

Украина 12,0 47,6 2,7 36,7 9,3 52,1 0,9 

 ТМД-дан 

тыс елдер 

653,2 71,8 277,5 102,8 375,7 58,7 47,9 

Үшінші 

елдер 

(ЕАЭО-дан 

тыс) 

750,0 73,3 321,7 100,5 428,3 60,9 55,0 

Еуропа        

Германия 13,3 85,3 1,4 58,6 11,9 90,1 1,0 

Біріккен 

корольдік 

(Ұлыбрита

ния) 

217,7 107,4 216,0 109,9 1,7 26,7 16,0 

Азия        

Үндістан 12,5 113,6 4,0  4,0 есе 8,6 85,3 0,9 

Қытай 196,1 41,5 9,0 61,9 187,1 40,8 14,4 

 Корея 

Республик

асы 

6,9 126,7 0,0 149,1 6,9 126,7 05 

Түркия 57,9 80,9 17,8 91,7 40,1 76,8 4,2 

Америка        

 АҚШ 36,6 2,6 есе 0,5 2,6 есе 36,1  2,6 есе 2,7 

 

Экспорттық жеткізілімдер. 2020 жылдың қаңтар-маусымында 2019 

жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда экспорт  көлемі ТМД елдеріне 
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жеткізілімдердің 5,8 пайызға қысқаруына байланысты төмендеді, осы ретте 

экспорт 182,7 млн АҚШ долларын құрады, ТМД-дан тыс елдерге экспорт 

көлемі 2,8 пайызға өскен және 277,5 млн АҚШ доллары мөлшерінде құралды.  

Тауарлар экспортының төмендеуі негізінен алюминий қалдықтары мен 

сынықтарының жеткізілімінің – 5,7 есе, мыс қалдықтары мен сынықтары – 4,6 

есе, ет және ет өнімдері – 8,0 есе, темекі және темекі өнімдері – 3,6 есе, цемент 

және портландцемент – 2,6 есе төмендеуіне байланысты орын алған.  

 Ал жемістер мен жаңғақтард экспортының – 2,0 есе, сүт пен сүт өнімдері 

– 1,7 есе, бағалы металдар рудалары мен концентранттарының – 11,2 

пайызға, монетарлық емес алтынның – 8,6 пайызға өскені байқалған.  

 

 

Қырғызстанда кәсіпкерлікті қолдау және дамыту 

 

Қырғызстанда ауыл шаруашылығын 
мемлекеттік қолдау шараларын жүзеге асыратын 
механизмдар мен институттар құрылды. Олар 
кестеде келтірілген. Кесте.  

 

Ауыл шаруашылығына ішкі қолдау көрсететін мемлекеттік 
институттар 

 

Қолдаудың ықтимал түрлері Ұйымдардың атауы 

Ауыл  аруашылығы секторына 
несиелер беру 

«Айыл Банк», РСК банк, «Бай-Тушум и 
Партнеры», ауыл шаруашылығы және 
мелиорация министрлігі 

Ауыл шаруашылығы шығындары 
мен техникасына пайызсыз 
кредиттер беру 

 

Мемлекеттік экономикалық даму қоры (МЭДҚ) 

Қырғыз резервтік тауар қорлары 
үшін жауапты 

Мемлекеттік материалдық резервтер қоры(ММРҚ) 

Ақпарат көзі: Қырғыз Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) алдындағы 
міндеттемелері шеңберіндегі сауда саясатына шолу http://mineconom.gov.kg. 

 

Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау шараларының қатарында өңдеу 

өнеркәсібінің (тамақ өнімдерінің) өндірушілері мен кәсіпорындары сатудан, 

табыс пен пайдаға салынатын салықтардан босатылады. 2009 жылдан бастап 

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және оны қайта өңдеу өндіруші ҚҚС 

төлеуден босатылған; ал 2012 жылғы қыркүйекте босату отандық өндірістің 

ауыл шаруашылығы тауарларын өңдейтін барлық тұлғаларға кеңейтілді. ҚҚС-

дан босату сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасына (жалға алынған 

немесе отандық өндіріс); минералды тыңайтқыштарға; жануарларға арналған 

дәрі-дәрмектер мен вакциналарға, сондай-ақ жануарлар мен тұқымдардың 

импортына қолданылады. 

http://mineconom.gov.kg/


 

 

22  

 

2009 жылы Қырғыз Республикасы өнімді ерікті сақтандыру схемасын 

құрды, ол бойынша сақтандыру сыйлықақысы құнының 50%-ы мемлекеттік 

бюджеттен субсидияланады; сақтандырушылар өнімді сақтандырудан 

алынған сыйақының 5%-ын ауыл шаруашылығы ұлттық сақтандыру резервіне 

беруі тиіс. 

Ауылдық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында Үкімет 2011 жылы 

«фермерлерге қолжетімді кредиттер» жеңілдікті кредит беру бағдарламасын 

әзірлеп, енгізді, оның шеңберінде жылдық 9 пайыздық ставкамен 1,0 млрд сом 

бөлінді. 

2012 жылы мұндай бағдарлама несиелеудің сол сомасымен, бірақ 

жылдық 7%-бен жалғасты. ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 12 қаңтардағы № 10 

қаулысына сәйкес коммерциялық банктердің қаражаты фермаларға қайта 

өңдеу секторын, мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын дамытуға 12 

айдан 24 айға дейінгі мерзімге жеңілдікті шарттармен берілуі тиіс. 

Алайда, тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл шаралар бүгінгі күні ауыл 

шаруашылығы секторының алдында тұрған барлық проблемаларды 

айтарлықтай шешпейді. Бұл мәселелер бірінші кезекте санитарлық, 

ветеринарлық және фитосанитарлық шаралармен байланысты. 

ДСҰ-дағы ауыл шаруашылығы жөніндегі келісім үш бағытты 

қарастырады:   

 • нарыққа қолжетімділік; 

• отандық өндірушілерді қолдау; 

• экспортты субсидиялау. 

Осы Келісімге сәйкес нарыққа қолжетімділік тек тарифтік режиммен 

реттеледі. Бұл барлық тарифтік емес шаралар жеткілікті дәрежеде қорғау 

деңгейін қамтамасыз ете алатын және елдің ДСҰ-ға кіруі процесінде 

байланысты болатын тарифтермен алмастырылуы тиіс дегенді білдіреді.  

Қырғызстан міндеттемелерді бұзбай, келесі қолдау шараларын қолдана 

алады: 

1. «жасыл себет» шаралары; 

2. арнайы және сараланған режим; 

3. қолдаудың жиынтық шарасымен ескерілетін қолдау шаралары 

(өнімдер бойынша және жалпы). 

 «Жасыл себет» сауданы бұрмаламайтын және өндіріске әсер етпейтін 

немесе ең аз әсер ететін ішкі өндірушілерді қолдау бағдарламаларын қамтиды. 

Бұл қолдау тұтынушының есебінен емес, үкіметтік бағдарламаның (үкімет 

талап етпеген кірістерді қоса алғанда) мемлекеттік бюджетінен 

қаржыландырылады және өндірушілердің бағасын ұстап тұру салдары жоқ. 

Бұл себеттің шаралары жалпы үкіметтік қызметтерді қаржыландыруды, 

мысалы, ғылыми-зерттеу қызметі, санитарлық бақылау, инфрақұрылым және 

азық-түлік қауіпсіздігі саласында, сондай-ақ өндірушілерге тікелей емдердің 

кейбір нысандарын, мысалы, өндірісті кеңейтуді, құрылымдық қайта құруға 

көмек көрсетуді және қоршаған ортаны қорғау бағдарламаларына сәйкес 
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тікелей төлемдерді немесе жекелеген өңірлерге көмек көрсетуді 

көтермелемейтін табыстарды тікелей қолдауды қамтиды. 

Ауыл шаруашылығы жөніндегі Келісім шеңберінде дамушы және әлсіз 

дамыған елдерге қатысты арнайы және сараланған режим ұсыну көзделеді. 

Атап айтқанда, дамушы елдерге 10% мөлшеріндегі «де минимакс» 

ставкасы болуға рұқсат етіледі. Ел дамыған елдер үшін қабылданғандай, 

негізгі ауыл шаруашылығы өнімін өндірудің жалпы құнының 5%-нан аспайтын 

мөлшерде ауыл шаруашылығында субсидиялау бойынша міндеттеме алды 

(бұл ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге және сатуға әсер ететін мемлекеттік 

субсидияларға қатысты).Бұдан басқа, Қырғызстан ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің экспортын субсидияламауға (мемлекеттік деңгейде) міндеттеме 

алды. Осы міндеттемелер мемлекеттік бюджетте қаржы қаражатының 

шектеулігіне байланысты қабылданды. 

Дамушы елдердің ауыл шаруашылығына қысқарту жөніндегі 

міндеттемелерге жатпайтын дамушы елдер бағдарламасының құрамдас бөлігі 

ретінде субсидиялар беру мүмкіндігі неғұрлым принципті сәт болып табылады. 

Оларға келесілер жатады: 

• жалпы ауыл шаруашылығына қол жетімді инвестициялық субсидиялар; 

кіріс деңгейі төмен немесе ресурстар жетіспейтін өндірістік құрауыштарды 

дотациялау; 

• есірткіні өндіру үшін пайдаланылатын дақылдарды заңсыз өсіруден бас 

тартуды ынталандыру мақсатында көрсетілетін қолдау. 

Республикада ауыл шаруашылығын ішкі қолдау әртүрлі нысандарды 

қабылдай алады, оның ішінде: субсидияланған кредит;  техника лизингінің 

мүмкіндіктері; мемлекет тарапынан сатып алу және тікелей нарықтық 

интервенция; ветеринарлық, санитарлық және фитосанитарлық қызметтер; 

сондай-ақ салықтық және тарифтік жеңілдіктер. 

Ауыл шаруашылығын ішкі қолдауды жетілдіру мақсатында Қырғыз 

Республикасында «Жайылымдар туралы», «Өсімдік шаруашылығындағы 

сақтандырудың ерекшеліктері туралы», «Мал шаруашылығындағы 

асылдандыру ісі туралы», «Қырғыз Республикасында ауыл шаруашылығын 

дамыту туралы» заңдар қабылданды. 2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық 

экономикалық одақ туралы шартқа Қырғыз Республикасының қосылуы кезінде 

біздің тарапымыз отандық тауар өндірушілерге субсидия және өзге де 

мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну бойынша шаралар жеке хаттамамен 

қарастырылған болатын. 

Мұндай қолдауды ұсыну шарттары мен тәртібі ДСҰ ережелеріне сәйкес 

қабылданған Қырғыз Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 

асырылады. Яғни, ЕАЭО-ның ұлттық заңнамаға қатысуына байланысты осы 

мәселелер бойынша өзгерістер енгізілмегенін атап өтуге болады, бұған XXIV 

және XXV Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс емес.  
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Бизнеске қызмет көрсету орталығы 

 

Қырғыз Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 

2377-VI қаулысымен бекітілген Қырғыз Республикасы Үкіметінің «бірлік, сенім, 

жасампаздық( бағдарламасы шеңберінде даму жөніндегі министрлік (JICA 

және ЕҚЫҰ) қазіргі уақытта «кәсіпкерлерге қызмет көрсету Орталықтарын құру 

және олардың қызметін ұйымдастыру тұжырымдамасын бекіту туралы» 

Қырғыз Республикасы Үкіметі  қаулысының жобасын әзірледі, оған сәйкес 

кәсіпкерлікке қызмет көрсету орталықтарын (бұдан әрі – КҚКО) ашу 

жоспарланып отыр. 

КҚКО кәсіпкерлерге кәсіпкерлікті жүргізу мәселелері бойынша ақпарат 

және кеңес беру арқылы қолдау көрсетуді жүзеге асыратын болады, сондай-

ақ ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді оқытуды жүзеге асыратын, сондай-ақ 

мемлекеттік және өзге де қызметтер көрсететін болады. 

Кәсіпкерлік субъектілерінің ең көп санын қамту үшін КҚКО Қырғыз 

Республикасының барлық өңірлерінде құру жоспарлануда. Бастапқы кезеңде 

КҚКО Бішкек қаласында құру, ал кейіннен елдің өңірлерінде осындай 

орталықтар ашу жоспарлануда. 

Қазіргі уақытта Қырғызстан Үкіметі Қырғыз Республикасы Үкіметінің 

Қырғыз Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және қолдау 

жөніндегі 2019-2023 жылдарға арналған бағдарламасын әзірледі. 

Бағдарламаның тиімділігін анықтайтын негізгі параметрлер келесідей 

индикаторлармен көрсетіледі: ЖІӨ құрылымындағы ШОК үлесі 2019 жылы 

39%-дан 2023 жылға қарай 41,5%-ға жетеді; 

• ЖІӨ-ге қатысты көлеңкелі экономика деңгейі 2019 жылы 23%-дан дан 

2023 жылға қарай 21%-ға дейін төмендейді; 

• 2023 жылға қарай Қырғыз Республикасы «Бизнесті жүргізу» 

рейтингінде 50 елдің қатарына кіреді»; 

• 2023 жылға қарай халық пен бизнестің қажеттіліктерін ескере отырып, 

барлық мемлекеттік қызметтер азаматтар мен бизнеске цифрлық форматта 

көрсетілетін болады; 

• ШОК-те жаңадан құрылған жұмыс орындарының саны жыл сайын 2019 

жылы 15 мың адамнан бастап 2023 жылы 65 мың адамға дейін өседі; 

• ЖІӨ құрылымындағы экспорт үлесі 2019 жылы 22,0%-дан 2023 жылы 

28,0%-ға дейін өседі; 

• кәсіпорындар, тамақ өнеркәсібін экспорттаушылар 2023 жылға қарай 

НАССР жүйесін толығымен енгізеді; 

• 2023 жылға қарай іске асырылатын МЖӘ жобаларының саны 25-ке 

жетеді; 

• әр өңірдің мамандануын ескере отырып, жаңа саудалогистикалық 

орталықтар саны 2023 жылға қарай 11-ге жетеді;  

• мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жұмыс берушілерден 

мамандарды даярлауға тапсырыс алатын білім беру ұйымдарының үлесі 2021 

жылға қарай 100% құрайды. 
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1.2  

Армения Республикасында шағын 

және орта кәсіпкерліктің даму 

көрсеткіштері 
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1.2.1. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения 

Республикасындағы макроэкономикалық жағдай 

 

 Армения Республикасының Статистикалық комитеті және Экономика 

министрлігі елдің 2020 жылдың қаңтар-маусымындағы алдын ала 

макроэкономикалық көрсеткіштерін жариялады.  

2020 жылдың бірінші жартысы қорытындысы бойынша экономикалық 

белсенділіктің көрсеткіші 95,3%-ды құрады, 1.2.1-кестені қараңыз.   

 

Таблица 1.2.1. 2020 жылдың қаңтар-маусымында Армения Республикасының 

әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері, ағымдағы бағаларда 

 

Негізгі көрсеткіштер 
2020 қаңтар-

маусым 

2019 жылдың 

қаңтар-

маусымымен 

салыстырғанда 

Экономикалық белсенділік көрсеткіші, % - 95,3 

Өнеркәсіп өнімінің көлемі,  млн драм 895 952,1 101,5 

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі, млн драм 239 967,3 101,7 

Құрылыс көлемі, млн драм 105 779,6 76,6 

Сауда айналымы, млн драм 1 262 458,8 88,9 

Қызмет көрсету (сауда саласын қоспағанда) көлемі, 

млн драм 

861 686,7 93,6 

Тұтынушылық бағаның индексі, %  - 100,5 

Сыртқы сауда айналымы, млн АҚШ доллары 3 134,2 89,3 

- тауар экспорты, млн АҚШ доллары 1 108,7 93,5 

- тауар импорты, млн АҚШ доллары 2 025,5 87,1 

Орташа айлық номиналды еңбекақы, драм 186 410 105,4 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

2020 жылдың бірінші жартысында Армения экономикасының 

экономикалық белсенділігі көрсеткішінің серпіні 1.2.2-кестеде көрсетілген. 

Кестеден байқалғандай, аталған көрсеткіш алғашқы айда айтарлықтай мәнге 

ие болып, 2020 жылдың маусымында қарай күрт төмендеген.  

   

1.2.2-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында 

экономикалық белсенділіктің көрсеткіші, % 

  

айлар 
өткен жылдың сәйкес 

айына қарай 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне қарай 

қаңтар 109,3 109,3 
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айлар 
өткен жылдың сәйкес 

айына қарай 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне қарай 

ақпан 109,2 109,2 

наурыз  95,3 104,0 

сәуір 83,7 98,7 

мамыр 87,2 96,1 

маусым 92,5 95,3 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Өнеркәсіп 

 

Армения экономикасы өсуінің негізгі драйверлерінің бірі өнеркәсіптік 

өндіріс серпіні болып қалып отыр, 1.2.3-кестені қараңыз. Қазіргі таңда 

өнеркәсіп, бірінші кезекте өңдеу өнеркәсібінің өсуімен тұрақты қалыпта, бірінші 

жартыжылдықтағы өсім жыл жылға +1,5%-ды құрады. Атап айтқанда, азық-

түлік өнімдері өндірісінің өсуі есебінен күнтізбелік жыл ішінде сала 5,2% өсуді 

көрсетті. Өңдеу өнеркәсібінің жалпы көлемінде негізгі металдарды өндіру 16%-

ға жуық үлесті алып отыр, 1.2.4-кестені қараңыз.   

 

1.2.3-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында өнеркәсіптік 

өнім көлемі  

 

ағымдағы 

бағаларда 

шығарылған өнім 

көлемі, млн драм 

% 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне қарай 
өткен кезеңге 

қаңтар 143 800,7 114,0 57,7 

ақпан  155 770,7 116,5 109,7 

наурыз 150 829,2 98,1 98,0 

I тоқсан 450 400,6 108,7 67,4 

сәуір 134 813,1 91,4 90,8 

мамыр 150 388,6 96,1 111,9 

маусым  160 349,8 97,6 106,3 

II тоқсан 445 551,5 100,7 95,1 

I жартыжылдық 895 952,1 101,5 - 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

1.2.4-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында 

экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіптік өнім өндірісі (ағымдағы 

бағаларда) 

 
 

2020 жылдың 

қаңтар-маусымы, 

млн драм 

2019 жылдың 

қаңтар-

маусымына, % 

бүкіл өнеркәсіп, соның ішінде: 895 952,1 101,5 

тау-кен қазу өнеркәсібі және ашық 

карьерлерді әзірлеу 

181 527,9 124,3 
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2020 жылдың 

қаңтар-маусымы, 

млн драм 

2019 жылдың 

қаңтар-

маусымына, % 

соның ішінде:   

металл рудаларын өндіру 176 258,9 124,9 

тау-кен қазу өнеркәсібінің басқа да салалары 5 029,8 108,7 

пайдалы қазбаларды өндіру бойынша қызмет 

көрсету 
239,2 71,4 

өңдеу өнеркәсібі 578 318,5 96,4 

соның ішінде:    

азық-түлік өнімдерін өндіру 196 711,1 100,0 

сусындар өндіру 69 732,9 93,2 

темекі өнімдерін өндіру 70 087,9 77,4 

текстиль өндірісі 392,2 67,8 

киім өндірісі 13 054,4 94,9 

полиграфиялық қызмет және ақпаратты 

жазып алатын тасымалдауыштарды 

тираждау 

10 087,5 78,5 

химиялық өнеркәсіп өндірісі 9 913,4 119,1 

фармацевтикалық өнім өндірісі 5 207,9 116,2 

резеңке және пластмасса өндіру 14 406,0 85,6 

металл емес минералды өнімдер өндірісі 28 084,9 97,2 

негізгі металдарды өндіру 93 584,2 105,2 

дайын металл өнімдерін өндіру 8 523,9 153,9 

компьютерлер, электронды және оптикалық 

жабдық өндірісі 
3 871,1 72,0 

электр жабдығын өндіру 6 369,4 86,3 

басқа топтамаларға қосылмаған машиналар 

мен жабдықты өндіру 
1 534,4 69,2 

жиһаз өндірісі 3 279,6 133,2 

зергерлік бұйымдар өндірісі 23 548,9 133,4 

электр энергиясы, газ, бу және ауаны 

кондициялаумен жабдықтау 
126 024,1 99,5 

соның ішінде:   

электр энергиясын өндіру, оны тарату және 

бөлу 
105 188,5 98,0 

газбен жабдықтау жүйелері арқылы газ 

тәрізді отынды бөлу 
20 835,6 107,2 

сумен жабдықтау, қалдықтарды тазалау, 

өңдеу және қайталама шикізат алу 
10 081,6 79,1 
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2020 жылдың 

қаңтар-маусымы, 

млн драм 

2019 жылдың 

қаңтар-

маусымына, % 

соның ішінде:   

суды жинау, өңдеу және бөлу 7 998,0 99,1 

ағын суды жинау және өңдеу 1 137,1 95,7 

қалдықтарды жинау, өңдеу және қайталама 

шикізат алу 
946,5 27,0 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Теріс көрсеткішті сусындар және темекі өнімдерін өндіру көрсетті (өткен 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,8% және 22,6%-ға төмендеу бар), 

ол өңдеу өнеркәсібінің жалпы көлемінде 25% үлеске ие 1.2.1.1 және 1.2.1.2-

суреттерді қараңыз. Өнеркәсіптік өндірістің жалпы көлемі 896,0  млрд драм 

деңгейінде бағаланды.  

Армения Статистика комитетінің ақпараты бойынша кестелердегі 

барлық көрсеткіштер ағымдағы бағаларда көрсетілген, сондықтан 

салыстырмалы бағаларда өнеркәсіптің өсу қарқынының көрсеткіші төмендеуге 

қарай түзетіледі.   

  

1.2.1-сурет. 2020 жылдың қаңтар-маусымында өнеркәсіптік өнімнің өндіріс секторлары 

бойынша құрылымы    

 

 
Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 
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 1.2.2-сурет.  2020 жылдың қаңтар-маусымында өңдеу өнеркәсібінің өндіріс секторлары 

бойынша құрылымы 

 

  
 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Ауыл шаруашылығы 

 

2020 жылдың бірінші жартысында жүргізілген жұмыс қортындысы 

бойынша Армения Республикасында ауыл шаруашылығы өнімі 240,0 млрд 

драм сомасына шығарылды, 1.2.5-кестені және 1.2.6-кестені қараңыз. Ресми 

статистика деректері бойынша өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 

ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 1,7%-ға артқан.  

  

Таблица 1.2.5. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында ауыл 

шаруашылығы және балық аулау саласының жалпы өнімі, ағымдағы бағаларда 

  
 

2020 ж. қаңтар-маусым, 

млн драм 

2020 ж. қаңтар-маусым. 2019 

ж. қаңтар-маусымына, % 

ауыл шаруашылығы 

және балық аулаудың 

жалпы өнімі, барлығы 
255 750,8 101,8 

соның ішінде:   

ауыл шаруашылығы 239 967,3 101,7 

соның ішінде:   

өсімдік шаруашылығы 83 543,0 101,4 

мал шаруашылығы 156 424,3 101,9 

балық аулау 15 783,5 103,0 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 
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1.2.6-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында ауыл 

шаруашылығының жалпы өнімі мен индекстері 

 

  барлығы, ағымдағы 

бағаларда, млн драм 

% 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне 

к предыдущему 

периоду 

I тоқсан 73 621,9 104,5 26,2 

II тоқсан 166 345,4 100,6 265,5 

I жартыжылдық 239 967,3 101,7 - 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Арменияның ауыл шаруашылғы саласында негізінен шағын кәсіпкерлік 

субъектілері жұмыс істейді. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдау 

үшін республикада ауыл шаруашылығы өндірушілерін қаржылай және 

қаржылай емес қолдау  бағдарламалары әзірленген. Қаржылай 

бағдарламаларға жататыны:  

•  Ауыл шаруашылығын дамыту қоры іске асыратын қаржылай 

қолдау бағдарламалары;   

• Армения ауылдық аудандар қоры іске асыратын қаржылау көмек 

бағдарламалары; 

• Ауылдық аудандарды қаржыландыру қоры іске асыратын қаржылау 

қолдау бағдарламалары;  

• «УМКО «МСП Инвестментс» ЖАҚ іске асыратын қаржылай қолдау 

бағдарламалары;  

•  Армения шағын және орта кәсіпкерлігін дамыту ұлттық орталығы іске 

асыратын қаржылау көмек бағдарламалары;  

• Армения даму қоры іске асыратын экспортқа бағдарланған несиелер 

бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау бағдарламасы.  

 

Жобаны Армения экспортын сақтандыру жөніндегі агенттік іске асырып 

жатыр. Армения Республикасында тамшылатып суару технологияларын 

енгізетін жобалар, қарқынды бақтар құрудың заманауи технологияларын 

қолдану жөніндегі жобалар, жергілікті тұқымдар өндірісін дамыту мен дәнді 

және бұршақ тұқымдас тұқымдар өндірісі бойынша жобалар субсидияланады. 

Заманауи ауыл шаруашылығы техникасын алуға қаржылай лизинг 

бағдарламалары кең қолданыс тапты.  

2018 жылы қарақұмық, жүгері, арпа, бұршақ және бедені өсіру бойынша 

арнайы бағдарлама іске асырылды.  

 Халықаралық ұйымдармен бірлесіп, Арменияның ауыл шаруашылғы 

ресурстарын басқару және бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша CARMAC 

және ENPARD сынды жобалар іске асырылуда. CARMAC бағдарламасының 

негізгі мақсаты мақсатты қауымдастықтарда жайылымдық және мал 

шаруашылығы жүйелерінің өнімділігі мен тұрақтылығын арттыру, сондай-ақ 

азық-түлік өндірісінің таңдалған  жоғары бағалы тізбегінде өндіріс пен өткізу 
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көлемін өсіруді қамтамасыз ету болып табылады. Жоба аясындағы 

әзірленген шараларды 2015-2019 жылдары іске асыру жоспарланған.  

Жобаның жалпы құны 42,67 млн АҚШ доллары, соның ішінде:  

• 9,67 млн – Халықаралық даму қауымдастығы (ХДҚ) берген қарыз, 

•  23 млн АҚШ доллары – Халықаралық қайта құру және даму банкі 

(ХҚДБ) бөлген қарыз,  

• 2,275 млн АҚШ доллары және 7,72 млн АҚШ доллары – 

бенефициарлардың тең қаржыландыруы.  

 

Ауыл шаруашылығы және ауылдық аудандарды дамыту бойынша 

еуропалық көршілестік бағдарламасы (ENPARD) Армения Республикасының 

Ауыл шаруашылығы министрлігіне ауылдарда өмір сүру жағдайын 

жақсартуға ықпал ететін тиімді және тұрақты ауыл шаруашылығын 

қамтамасыз етуде қолдау көрсетіп жатыр.  

 ENPARD бағдарламасы шеңберінде БҰҰ-ның Өнеркәсіптік даму 

жөніндегі ұйымы  (ЮНИ-ДО), БҰҰ даму бағдарламасы (БҰҰДБ) және Бірікке 

Ұлттар ұйымының Азық-түліктік және ауыл шаруашылығы ұйымы (ФАО) 

Армения Республикасының Үкіметіне Ауыл шаруашылығы министрлігі, 

жергілікті билік органдары және басқа да мүдделі тараптармен тығыз 

ынтымақтастықта техникалық қолдау көрсетіп келеді.  ЮНИ-ДО және БҰҰДБ 

өндірушілер топтарын нығайтута және қосылғант құн тізбегін дамытуға тартуда 

күш біріктірсе, ФАО институционалды даму және саясатты үйлестіру үшін Ауыл 

шаруашылығы министрлігіне техникалық көмек көрсетуде.  

 

Құрылыс 

 

2020 жылдың бірінші жартысында атқарылған жұмыс қорытындысы 

бойынша Арменияда құрылыс жұмыстарының көлемі  105,8млрд драмды 

құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 23,4%-ға төмен, 

1.2.6-кестені қараңыз. Құрылыс саласының айтарлықтай өсуі 2020 жылдың 

маусымында байқалған, 1.2.7-кестені қараңыз.  

 

1.2.6.-кесте 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында 

қаржыландыру көзі бойынша құрылыс көлемі 

 

Қаржыландыру 

көздері 

2020 жыл қаңтар-маусым 

құрыоыс, млн драм 

(ағымдағы бағаларда) 

2019 жылдың сәйкес 

кезеңіне қарай, % 

барлығы  105 779,6 76,6 

соның ішінде:   

мемлекет бюджет 24 819,6 77,7 

соның ішінде:    

халықаралық несиелер 15 918,1 64,6 

соның ішінде: 
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Қаржыландыру 

көздері 

2020 жыл қаңтар-маусым 

құрыоыс, млн драм 

(ағымдағы бағаларда) 

2019 жылдың сәйкес 

кезеңіне қарай, % 

Дүниежүзілік банк 1 764,3 47,0 

ЕҚДБ 99,9 3,1 

Азия даму банкі 5 108,3 138,4 

Германия даму банкі 60,6 92,3 

басқа 8 885,0 138,2 

қауым қаражаты 890,6 105,2 

гуманитарлық көмек 

қаражаты 

392,3 24,5 

соның ішінде:   

 «Айастан» жалпы 

армян қоры 

124,4 5,0 раза 

Армян Апостол 

шіркеуінің 

қайырмыдылық 

жинауынан 

19,9 6,6 

басқа 248,0 19,5 

ұйымдар қаражаты 53 839,9 81,7 

соның ішінде:   

шетелдік инвесторлар 9 804,0 161,4 

халық қаражаты 25 837,2 68,4 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

1.2.7-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында құрылыс 

көлемі, құрылыс-монтаждау жұмыстары мен индекстері 

  

 

құрылыс құрылыс-монтаждау жұмыстары 

барлығы, 

млн драм 

(ғымдағы 

бағаларда) 

% 
барлығы, 

млн драм 

(ғымдағы 

бағаларда) 

% 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

кезеңіне 

өткен 

кезеңге 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

кезеңіне 

өткен 

кезеңг

е 

қаңтар 11 846,3 107,7 13,2 9 488,9 107,1 13,9 

ақпан 15 119,8 104,3 125,0 12 109,0 107,5 125,2 

наурыз 16 948,2 73,8 114,0 15 063,4 76,6 126,5 

I тоқсан 43 914,3 90,6 24,0 36 661,3 92,2 25,2 

сәуір 10 114,9 49,0 59,4 7 726,3 44,2 51,0 

мамыр 23 432,6 73,0 2,1 есе 20 569,3 73,4 2,4 есе 

маусым 28 317,8 76,7 121,6 25 039,2 78,0 122,5 

II тоқсан 61 865,3 68,6 136,8 53 334,8 68,3 141,3 

қаңтар-

маусым 

105 779,6 76,6 - 89 996,1 76,7 - 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Сауда. 2020 жылдың 6 айы ішінде сауда айналымы 11,1%-ға төмендеп, 

2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда, 1 262,5 млрд драмды құрады, 
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1.2.7-кестені қараңыз. Сауданың айтарлықтай өсуі 2020 жылдың мамарында 

байқалды, 1.2.8-кестені қараңыз.    

 

1.2.7-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында сауда 

айналымы 

  

 

2020 жылдың 

қаңтар-

маусымында, 

барлығы, млн драм 

(ағымдағы 

бағаларда) 

жалпы 

қорытындығы, % 

2020 жылдың 

қаңтар-маусымы, 

2019 жылдың 

қаңтар-маусымына, 

% 

Барлығы 1 262 458,8 100,0 88,9 

соның ішінде: 
  

 

бөлшек сауда 579 960,6 45,9 85,8 

көтерме сауда 640 009,1 50,7 92,0 

автомобильдерді 

сату 

42 489,1 3,4 89,8 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

1.2.8-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында Сауда 

көлемдері мен индекстері 

 

 барлығы, ағымдағы 

бағаларда, млн драм 

% 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 
өткен кезеңге 

қаңтар 207 329,2 110.3 52.7 

ақпан 228 235,1 102.8 110.4 

наурыз 221 966,1 90.1 96.5 

I тоқсан 657 530,4 100.2 65.5 

сәуір 158 557,0 66,9 70,6 

мамыр 210 608,2 81,6 133,3 

маусым 235 763,2 87,6 114,3 

II тоқсан 604 928,4 79,1 91,3 

I жартыжылдық 1 262 458,8 88,9 - 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Қызмет көрсету 

 

Қызмет көрсету саласы Армения кәсіпкерлігінде маңызды рөлге ие. 

2020 жылдың 6 айы қорытындысы бойынша аталған салада төмендеу қарқыны 

6,4%-ды құрады, көрсеткіштің абсолюттік мәні – 861,7 млрд драм, 1.2.9-кестені 

қараңыз.  
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1.2.9-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында 

экономикалық қызмет түрлері бойынша қызмет көрсету көлемі 

  
 

2020 жылдың 

қаңтар-

маусымы, 

барлығы, млн 

драм 

(ағымдағы 

бағаларда) 

Жалпы 

қорытындыға, 

% 

2020 жылдың 

қаңтар-

маусымы, 2019 

жылдың қаң 

тар-

маусымына, %   

барлығы 861 686,7 100,0 93,6 

соның ішінде:    

орналастыру және қоғамдық 

тамақтандыруды ұйымдастыру 

43 173,7 5,0 57,4 

мәдениет, ойын-сауық және 

демалыс 

221 710,7 25,7 101,6 

білім беру 24 572,3 2,8 83,6 

денсаулық сақтау және халықты 

әлеуметтік қамсыздандыру 

37 963,4 4,4 91,2 

жылжымайтын мүлікпен 

операциялар 

27 248,9 3,2 87,7 

ақпарат және байланыс 135 997,8 15,8 107,1 

көлік  77 180,5 9,0 74,2 

әкімшілік және қосалқы қызмет 23 994,9 2,8 63,6 

кәсіби, ғылыми және техникалық 

қызмет 

32 773,1 3,8 88,5 

қаржы және сақтандыру қызметі 228 405,5 26,5 111,7 

қызмет көрсету саласында басқа 

да қызметтер 

8 665,9 1,0 57,1 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

1.2.10-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында қызмет көрсетудің көлемі мен 

индекстері 

 

 

барлығы, 

ағымдағы 

бағаларда, млн 

драм 

% 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне  
өткен кезеңге 

қаңтар 149 879,0 112,1 69,7 

ақпан 155 359,3 110,4 103,5 

наурыз 147 121,0 95,7 94,7 

I тоқсан 452 359,3 105,7 77,1 

сәуір 131 779,7 84,1 88,8 

мамыр 132 742,1 80,6 100,8 

маусым 143 505,4 84,1 108,2 

II тоқсан 408 027,2 82,9 90,0 

қаңтар-маусым 861 686,7 93,6 - 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 
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1.2.3-сурет. 2020 жылдың қаңтар-маусымында Армения Республикасында қызмет 

көрсету құрылымы (%) 

 
 

 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында экономика салаларын өсу қарқыны 

бойынша ағымдағы бағаларда бөлу 1.2.11-кестеде көрсетілген.  

  

1.2.11-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусым айындағы  (өспелі) қорытындысын 

сипаттайтын негізгі көрсеткіштер, млн драм 

 

Негізгі көрсеткіштер 2020 жыл 

қаңтар-

маусым 

2019 жылдың 

қаңтар-

маусымымен 

салыстырғанда 

Өнеркәсіптік өнім көлемі  895 952,1 101,5 

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің көлемі  255 750,8 101,8 

Құрылыс көлемі 105 779,6 76,6 

Сауда айналымы 1 262 458,8 88,9 

Қызмет көрсету көлемі (сауда саласын қоспағанда)  861 686,7 93,6 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

1.2.11-кестеде көрініп тұрғандай, өсу қарқыны бойынша бірінші орында 

ауыл шаруашылығы тұр, екінші орында – өнеркәсіп, үшінші орында – қызмет 

көрсету, төртінші орында – сауда, салалар рейтингін құрылыс аяқтап тұр.  

  

 

 

 

 

5%

26%

3%

4%

3%

16%

9%

3%

4%

26%

1%
тұрақтандыру және қоғамдық тамақтануды 
ұйымдастыру
мәдениет, ойын-сауық және демалыс

білім беру

денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік 
қамсыздандыру
жылжымайтын мүлекпен операциялар

ақпарат және байланыс

көлік

әкімшілік және қосалқы қызмет

кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

қаржы және сақтандыру қызметі

қызмет көрсету саласындағы басқа қызметтер
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1.2.2. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения 

Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы 
 

Армения Республикасында кәсіпорын мөлшері бойынша келесі 

кәсіпорын жіктемесі қолданылады, 1.2.12-кестені қараңыз.  

  

 1.2.12-кесте. Армения Республикасында кәсіпорындарды мөлшері бойынша жіктеу  

  

ШОК субъектілерін жіктеу кәсіпорындарда жұмыскерлер саны 

микро бизнес  9-ға дейін 

шағын бизнес 10-49 

орта бизнес 50-249-ға дейін 

ірі бизнес 249-дан жоғары 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Армения Республикасының Статистика комитетінің сайтында ЕАЭО 

басқа елдерінен қарағанда кәсіпкерлік бойынша жеке бөлім қарастырылмаған, 

кәсіпкерлік сатистикасы салалар кескінінде қаралды.  

 Тұстастай алғанда, бір ай ішінде Арменияда 1000 бірліктен астам жеке 

кәсіпкерлік  және жауапкершілігі шектеулі қоғам (ЖШҚ) түрінде 600-нан астам 

кәсіпорын тіркеледі.  

 Бизнес-регистр деректері бойынша 2020 жылдың маусым айы ішінде 

2 483 жаңа жеке кәсіпкерлік тіркелген, бұл 2020 жылдың ақпан айындағы 

көрсеткіштен 1040 бірлікке жоғары (2 247  ЖК). Сонымен қатар жауапкершілігі 

шектеулі қоғам формасында 696 жеке кәсіпкерлік субъектісі ашылды (2020 

жылдың мамырында 499 бірлік), 1.2.13-кестені қараңыз.  

 

1.2.13-кесте. 01.06.2020 жылдан бастап  30.06.2020 жылға дейінгі аралықта Армения 

Республикасында бастапқы тіркеулер саны 

 

1 Жеке кәсіпкер 2 483 

2 Бөлімше (коммерциялық) 3 

3 Өндірістік кооператив 1 

4 Тұтынушылық кооператив 2 

5 Кондоминимум 2 

6 Ауыл шаруашылық кооператив 4 

7 Жауапкершілігі шектеулі қоғам 696 

8 Жабық типтегі акционерлік қоғамы 8 

9 Қор 11 

10 Қоғамдық ұйым 44 

11 Мекеме 1 

12 Мекеме  (коммерциялық емес) 1 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 
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1.2.3. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения 

Республикасында сыртқы экономикалық қызмет 

 

Армения Республикасы Статистика комитетінің деректеріне сәйкес 

бірінші тоқсан қорытындысы (2020 жыл қаңтар-маусым) бойынша елдің сыртқы 

экономикалық айналымы 3 134,2 млн АҚШ долларын құрады. 2019 жылдың 

сәйкес кезеңіне қарай төмендеу 10,7%-ды құрады. Импортқа бүкіл тауар 

айналымының 65%-ы тиесілі, экспортқа – 35%, 1.2.14-кестені қараңыз.  

 

1.2.14-кесте. Сыртқы сауданың жалпылама көрсеткіштері, млн АҚШ доллары 

 
 

 2020 жыл қаңтар-маусым 

млрд драм млн АҚШ  доллары 

Экспорт (ФОБ бағаларында) 535,6 1 108,7 

Импорт (СИФ бағаларында) 978,5 2 025,5 

Сыртқы сауда айналымы 1 514,1 3 134,2 

Сауда балансы -442,9 -916,8 

Сауда балансы (гуманитарлық көмекті 

есептемегенде) 

-437,9 -906,5 

Сауда балансы (ФОБ бағаларында 

импорт және экспорт) 

- -604,9 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Армения Республикасы Статистика комитетінің деректеріне сәйкес 2020 

жылдың 6 айы ішінде сыртқы сауда қызметінің құрылымында ЕАЭО және ЕО 

елдерімен сауда басымдыққа ие. Арменияның басты сауда серіктесті Ресей 

Федерациясы, оның үлесіне барлық сыртқы сауда операциялардың 30,4%-ы 

тиесілі. Еуропалық одақта Арменияның негізгі сауда серіктесі Болгария, 

Германия және Италия елдері, 1.2.15-кестені қараңыз.  

 

1.2.15-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында сыртқы 

сауда құрылымы, %. 

 
 

Экспорт Импорт 

2019 

қаңтар-

маусым 

2020 

қаңтар- 

маусым 

Жөнелту елі 

бойынша 

Тауардың шыққан 

елі бойынша 

2019 

қаңтар- 

маусым 

2020 

қаңтар- 

маусым 

2019 

қаңтар- 

маусым 

2020 

қаңтар- 

маусым 

БАРЛЫҒЫ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

соның ішінде       

ТМД ЕЛДЕРІ 29,7 25,9 34,1 42,6 31,4 38,8 

соның ішінде:       

ЕАЭО ЕЛДЕРІ 28,2 24,7 31,1 39,2 28,4 35,4 

соның ішінде:       
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Ресей 

Федерациясы 
27,4 23,7 29,9 37,9 27,3 34,1 

Беларусь 0,5 0,7 1,1 1,2 1,1 1,2 

Қазақстан 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Қырғызстан 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ТМД-ның БАСҚА 

ЕЛДЕРІ 
1,5 1,2 3,0 3,4 3,0 3,3 

соның ішінде:       

Украина 0,9 0,9 2,7 3,0 2,7 2,8 

Түрікменстан 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

Өзбекстан 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 

ТМД-ның басқа 

елдері 
0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 

ЕО елдері 22,9 19,2 20,4 19,9 19,9 18,2 

соның ішінде:       

Болгария 6,8 7,4 0,7 0,5 0,7 0,3 

Германия 2,8 2,2 4,1 4,2 5,5 4,2 

Италия 2,4 1,5 4,0 3,7 4,4 4,4 

БАСҚА ЕЛДЕР 47,4 54,9 45,5 37,5 48,7 43,0 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 

 

Армения бүкіл Кеңес одағына азық-түлік өнімдерін ірі жеткізуші ретінде 

бұрыннан танымал. Бұл ел алкогольдік сусындар, жеміс және көкөніс, 

консервілерді экспорттайды. Тәуелсіздік алғаннан соң күрт төмендеу уақыт өте 

келе агро азық-түлік өнімін экспорттау саласында кезеңді өсуге әкелді. 

Сонымен, Арменияның экспорттық құрылымында 6 ай ішінде минералды 

өнімдер саудасы – 34%, дайын тамақ өнімдері – 22%, қымбат және бағалы 

емес тастар, металдар – 14% құрайды. Импорт құрылымында машиналар, 

жабдықтар – 17%, минералды өнімдер –18%, 1.2.16-кестені қараңыз.  

  

1.2.16-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Армения Республикасында тауар 

бөлімдері бойынша экспорт және импорт көлемі, мың АҚШ доллары 

  
 

Экспорт Импорт 

2020 қаңтар-

маусым 

өсу 

қарқыны, % 

2020 қаңтар-

маусым 

өсу 

қарқыны, % 

БАРЛЫҒЫ 1 108 655,4 93,5 2 025 534,8 87,1 

соның ішінде:     

тірі мал және малдан 

өндірілген өнімдер      
25 022,9 126,9 62 386,3 91,0 

өсімдіктен өндірілген 

өнімдер 
52 856,9 109,2 99 630,5 96,2 
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Экспорт Импорт 

2020 қаңтар-

маусым 

өсу 

қарқыны, % 

2020 қаңтар-

маусым 

өсу 

қарқыны, % 

мал және өсімдіктен 

өндірілген тон май және 

майлар 

60,3 3,9 раз 23 473,0 103,7 

дайын азық-түлік өнімдері 243 397,9 91,4 185 773,5 106,3 

минералды өнімдер 381 113,5 119,4 368 330,9 100,3 

химия өнеркәсібі және 

оған байланысты салалар 13 242,3 94,0 196 418,8 101,6 

пластмассалар және 

олардан жасалған 

бұйымдар, соның ішінде 

каучук және резіңке 

өнімдері 

6 858,5 113,9 88 301,0 93,6 

былғары шикізаты, 

былғары, тері және 

олардан жасалға 

бұйымдар 

2 125,7 52,3 8 428,5 69,8 

ағаш және ағаш өнімдері 208,1 41,4 24 138,4 77,3 

қағаз және қағаз өнімдері 529,6 72,3 48 107,4 98,5 

текстиль және текстиль 

өнімдері 
52 033,9 63,3 99 138,1 75,8 

аяқ киім, бас киімдер, 

қолшатырлар, таяқтар, 

өңделген қауырсындар 

және олардан 

дайындалған өнімдер 

1 092,5 124,2 22 233,6 80,8 

тас, гипс, цемент өнімдері 
10 238,1 127,4 40 492,3 94,7 

асыл, жартылай асыл 

тастар, асыл металдар 

және олардан жасалған 

бұйымдар 

154 041,4 77,1 59 183,0 45,7 

асыл емес металдар және 

олардан жасалға 

бұйымдар 

114 919,9 86,4 152 318,4 96,0 

машиналар, жабдық және 

механизмдер 
13 970,7 58,6 345 178,6 92,2 

жер үсті, әуе және су 

көлігі 5 387,2 48,4 92 388,5 40,7 

құрылғылар мен 

аппараттар 
27 264,9 65,8 50 738,6 83,0 

түрлі өнеркәсіптік 

тауарлар 
4 093,7 62,6 58 831,2 106,9 

өнер туындылары 197,4 79,1 44,2 9,4 

Дереккөз: Армения Республикасының Статистика комитеті 
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Арменияда кәсіпкерлікті дамыту және қолдау 

Шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамыту Армения Республикасы Үкіметінің 

экономикалық саясатының басты 

бағыттарының бірі болып табылады, оның 

шеңберінде Үкімет саланы дамыту, 

құқықтық реттеуді оңайлату, халықаралық 

құрылымдар мен ынтымақтастық, Үкімет 

пен жеке сектор арасындағы диалог, сондай-ақ басқа да кейбір бағыттарда 

перманентті қадамдарды жүзеге асырады.  

2000 жылғы 5 желтоқсанда АР «Шағын және орта кәсіпкерлікке 

мемлекеттік көмек көрсету туралы» АР Заңын қабылдады, ол алғаш рет 

Армения Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 

критерийлерін және шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік жәрдем 

көрсетудің негізгі бағыттарын белгіледі. 

Армения Республикасында ШОК критерийлерін белгілеу Еуроодаққа 

мүше елдерде әрекет ететін ШОК критерийлеріне сәйкес келеді, бұл осы 

критерийлерді қолданатын елдерге салыстырмалы статистикалық талдауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, бұл ел экономикасындағы ШОК 

орны мен рөлін бағалау тұрғысынан ШОК саласының даму деңгейінің барынша 

нақты көрінісін әр түрлі елдерде айқын қалыптастырады. Осындай 

критерийлерді қолданатын елдерде ШОК субъектілерінің барынша нақты ара 

жігін ажырату арқасында аса шағын, шағын және орта фирмалар үшін 

салыстырмалы жұмсақ салық салу режимін қолдану, барынша атаулы 

мемлекеттік жәрдем шараларын жүзеге асыру және т. б. мүмкіндігі пайда 

болады. 

Жоғарыда көрсетілген заңға сәйкес, жіктелуі мәміле қабылдануына негіз 

ретінде жұмыс істейтін қызметкерлердің саны субъектілері ШОК, және жылдық 

ақшалай кірісі немесе активтердің баланстық құнын ереже бойынша алдыңғы 

жылдың аяғындағы жағдайы бойынша қабылданған. Қазіргі уақытта осы 

белгілеуге сәйкес ШОК субъектілері келесілерге топталады: 

1. аса аз – өткен жылғы қызметтен алынған пайда немесе алдыңғы 

жылдың соңындағы жағдай бойынша активтердің баланстық құны 100 млн 

драмадан аспайтын, ал қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 10 адамға дейін 

болатын коммерциялық ұйымдар мен дара кәсіпкерлер;  

2. шағын – өткен жылғы қызметтен алынған пайда немесе алдыңғы 

жылдың соңындағы жағдай бойынша активтердің баланстық құны 500 млн 

драмадан аспайтын, ал қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 50 адамға дейін 

болатын коммерциялық ұйымдар мен дара кәсіпкерлер;  

3. орташа – өткен жылғы қызметтен алынған пайда немесе алдыңғы 

жылдың соңындағы жағдай бойынша активтердің баланстық құны тиісінше 

1500 млн драмадан және 1000 млн драмадан аспайтын, ал қызметкерлерінің 
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тізімдік саны 250 адамға дейін болатын коммерциялық ұйымдар мен жеке 

кәсіпкерлер, ал 2001 жылдан бастап ШОК жәрдемдесудің жылдық бағдарламалары 

әзірленіп, іске асырылуда, олар «Шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік көмек 

көрсету туралы» АР Заңында белгіленген мынадай бағыттарды ілгерілетуге 

бағытталған», – ШОК субъектілеріне жәрдемдесу жөніндегі инфрақұрылымды сақтау 

және нығайту, оқыту Іскерлік көмек (шеберлік пен дағдыларды дамыту), ШОК 

субъектілеріне іскерлік ақпараттық және консалтингтік көмек, қаржылық және 

инвестициялық жәрдемдесу, жергілікті жерлердегі экономикалық даму, салалық 

бизнеске жәрдемдесу, әйелдер кәсіпкерлігіне жәрдемдесу, жергілікті өнімнің 

экспортына жәрдемдесу және ШОК субъектілерінің халықаралық ынтымақтастығын 

кеңейтуді қамтамасыз ету, халықаралық және шетелдік донор ұйымдармен ШОК-ті 

дамытудың бірлескен бағдарламаларын (бірлесіп қаржыландыру қағидаты бойынша) 

әзірлеу және іске асыру.  

АР-да шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту саясатын (стратегиясын) 

әзірлеу, сондай-ақ ШОК дамытудың жылдық бағдарламаларын әзірлеу және 

шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік көмек көрсету жөніндегі 

юрисдикция АР Экономикалық даму және Инвестициялар министрлігіне 

бекітілген. Ал мұның бәрін жүзеге асыратын негізгі құрылым Армения шағын 

және орта кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық орталығы (Арменияның ШОК ДҰО) 

болып табылады, ол АР Үкіметінің 2002 жылғы 19 наурыздағы № 282 

қаулысымен шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік жәрдемдесуге 

жәрдемдесу жөніндегі 2002 ж. бағдарламасы шеңберіндегі бағдарламалық 

шара ретінде бекітілген. 

2016 жылдан бастап АР Үкіметімен 2015 жылы қабылданған «2016-2018 

жылдары шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту стратегиясы» іске  асырылуда, 

оның негізгі мақсаты-шағын және орта кәсіпкерлік секторының әлеуетін 

толыққанды пайдалану және оның РА экономикалық, әлеуметтік және саяси 

дамуындағы рөлін арттыру. ШОК саласында жүзеге асырылатын перманентті 

реформаларға барынша мекенжайлылық және тиімділік беру, іскерлік ортаны 

жетілдіру мәселелері бойынша мемлекет пен іскерлік қоғамдастықтың тиімді 

диалогын қамтамасыз ету, сондай-ақ ШОК дамуына кедергі келтіретін 

бөгеттерді тез жою мақсатында АР Премьер-Министрінің 2011 жылғы 7 

шілдедегі № 638-Н шешімімен АР шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

жөніндегі кеңесі құрылып, оның төрағасы болып – АР Үкімет басшысы 

тағайындалды.  

Шағын және орта кәсіпкерлікке даму және жәрдемдесу 

бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру процесінде халықаралық және 

шетелдік ұйымдар (бағдарламалар) да елеулі рөл атқарады. АР мен ЕО 

елдерінің кәсіпорындары арасында байланыстар мен ынтымақтастық орнату 

бойынша жұмыстар жүргізілуде.  

«Экономикалық интеграция және ЕО саясатымен біріздендіру» 137 

платформасы негізінде 2011-2012 жылдар ішінде «Экономикалық саясатты 

жүзеге асыру» бағдарламасы іске асырылды. Процесс перманентті сипатқа ие. 

Бағдарлама ЕО Шығыс әріптестігінің алты елін қамтиды – Армения, 

Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.  
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«Экономикалық саясатты жүзеге асыру» бағдарламасы шеңберінде 

Армениямен ынтымақтасатын тараптар Экономикалық ынтымақтастық және 

даму ұйымы (OECD), Еуропалық Комиссия, Еуропалық білім беру қоры (ETF), 

Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі (EBRD) болып табылады. ШОК 

толыққанды жұмыс істеуін көріп, Арменияның экономикалық  амуының басым 

бағыттарының бірін АР Үкіметі ШОК дамыту бойынша, атап айтқанда ШОК 

мемлекеттік жәрдемдесу жүйесін дамыту бойынша қадамдарды қабылдауды 

жалғастыруда. Егер өткен жылдары саланы дамыту саясаты ШОК субъектілері 

мен ресурстарының сандық өсуіне көп шоғырланса, онда алдағы жылдары 

ШОК субъектілерінің және жалпы осы саланың білім деңгейін, сапасын, 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруға баса назар аударылатын болады.  

 ШОК-ты дамыту саясатының таяудағы жылдарға арналған басты 

мақсаты-ұйымдарды дамыту және кәсіпкерлік білімді тарату, қаржы 

ресурстарының қолжетімділігі, салық жүйесін оңайлату және жеке сектормен 

диалог тетіктерін жетілдіру арқылы, сондай-ақ инновациялар мен орнықты 

дамуды ынталандыру арқылы ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті 

ШОК субъектілерінің қызметін қамтамасыз ету. 

 Экспортты қолдау шаралары мен механизмдері Армения 

Республикасында экспортты қолдаудың ұйымдық құрылымына мынадай 

мемлекеттік институттар кіреді: Армения Республикасының Экономикалық 

даму және инвестициялар министрлігі, “Арменияның экспорттық сақтандыру 

агенттігі” АҚАҚ, “Бизнес Армения”қоры. Экспортты дамыту жөніндегі негіз 

қалаушы құжаттардың бірі Армения Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15 

желтоқсандағы №  

149 шешімімен бекітілген Армения Республикасының Экономикалық 

даму және инвестициялар министрлігі әзірлеген «Арменияның экспортқа 

бағдарланған өнеркәсіптік саясатының стратегиясы» болып табылады. 

Экспортқа бағдарланған саясаттың ұзақ мерзімді мақсаты қазіргі 

экспорттық салалар мен экспорттық әлеуеті бар салаларды кеңейту жолымен 

локомотивтің рөлін атқаратын жаңа салаларды қалыптастыру, сондай-ақ 

кәсіпкерлік қызметтің заңнамалық базасын жетілдіру, саудадағы кедергілерді 

жою, инфрақұрылымды жаңғырту, армян тауарларының бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру және шетелдік инвестицияларды тарту болып табылады.  

Құжатта АР экономикасының едәуір экспорттық әлеуеті бар 11  секторы 

көрсетілген (тау-кен өнеркәсібі, металлургия өндірісі, азықтүлік өндірісі, асыл 

тастарды өндіру және зергерлік бұйымдарды жасау, машина жасау, аспап 

жасау және электротехникалық өндіріс, химия өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп, 

құрылыс материалдарын өндіру). Армения Республикасының экспортты 

қолдаудың ұлттық жүйесінің жұмыс істеуі жөніндегі саясатты іске асыруда 

Экономикалық даму және инвестициялар министрлігі негізгі рөл атқарады 

(http://www.mineconomy.am). 

АР Халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың басты бағыттары – 

бұл әлемдік экономикаға тиімді ықпалдасу, тауарлар экспортының көлемін 

арттыру, сыртқы нарықтарды әртараптандыру, тиісті шарттық-құқықтық алаң 
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құру және Халықаралық экономикалық әріптестік үшін қолайлы 5 орта құру, 

сыртқы сауда экономикалық қызметінің тиімділігін арттыратын инвестициялар 

тарту. АР Экономикалық даму және инвестициялар министрлігі Армения 

Республикасының Сауда өкілдіктерінің (өкілдерінің) қызметін үйлестіруді 

жүзеге асырады. 

Экспортты сақтандыруға мамандандырылған «Арменияның экспорттық 

сақтандыру агенттігі» СЖАҚ жұмыс істейді (http://www.eia.am). Агенттік 2013 

жылдың қазан айында экспортқа бағдарланған өнеркәсіптік саясат шеңберінде 

құрылды.  Агенттік Армения Республикасының экспорттаушы компанияларын 

шетелдік сатып алушы немесе банк берген тауар үшін төленбеген жағдайда 

келтірілген қаржылық шығындардан сақтандыруды жүзеге асырады. 

Агенттік ұлттық экспорттаушыларға ұзақтығы 1-6 ай төлемді кейінге 

қалдыру және экспорттық келісім-шарттың жалпы құнының 75-95% - ына дейін 

сақтандыруды жабуды қамтамасыз ету шартымен қаржыландыруды береді. 

Қаржыландыру Армян драма (AMD), АҚШ доллары (USD), Еуро (EUR) сияқты 

валюталарда ұсынылады. 

Агенттік экспорттаушыларды шетелдік сатып алушыға тікелей 

байланысты коммерциялық тәуекелдерден (төлем қабілетсіздігі/банкроттығы 

немесе ақы төлеуден бас тарту) және шарттық міндеттемелерді орындау 

мүмкін емес жағдайлар жасайтын импорттаушы елдегі белгілі бір оқиғаларға 

байланысты саяси тәуекелдерден сақтандыру мүмкіндігін көздейді (берешекті 

төлеуді шектейтін немесе мүмкін болмайтын мемлекет актілері, валютаны 

айырбастауды шектеу, соғыс, революция, табиғи апаттар). 

Армения Республикасында экспортты қолдаудың тағы бір институты 

«Бизнес Армения» қоры болып табылады .https://www.businessarmenia. am). 

«Бизнес Армения» қоры елдің экономикалық өсуіне жәрдемдесу 

мақсатында Армения Республикасының Үкіметімен 2015 жылы  құрылды. 

Қордың мақсаты Арменияның рейтингі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 

инвестицияларды тарту және экспортқа жәрдемдесу болып табылады. 

Қор мемлекеттік органдар мен кәсіпкерлер арасындағы 

ынтымақтастыққа жәрдемдеседі, бірлескен жобаларды іске асырады, 

шетелдік инвестицияларды қолдайды және инвестициялаудан кейінгі 

қызметтер көрсетеді. Экспортты жылжыту мақсатында Армения Бизнес қоры 

армян өнімінің шетелде танымалдығын арттыруға, экспорт көлемін арттыруға 

және нарықты әртараптандыруға ықпал етеді. 

Осы мақсатта Қор жергілікті компанияларға халықаралық көрмелерге 

және басқа да іскерлік іс-шараларға қатысуға мүмкіндік береді,ал осы іс-

шаралардың нәтижесінде жасалған экспорттық келісімшарттар армян 

компанияларының мақсатты нарықтарға шығуы үшін жол ашады. «Армения 

бизнесі» кәсіпкерлер қойған іскерлік мәселелерді жедел шешеді және тікелей 

немесе өзінің әріптестік ұйымдары арқылы экспорттың кез келген кезеңінде 

бухгалтерлік, салық, заң және басқа да жедел кеңес беру түрлерін ұсына 

отырып, жергілікті компаниялардың экспорттық әлеуетінің өсуіне ықпал етеді. 

2017 жылғы шілдеден бастап Қор экспорттық және инвестициялық жобаларды 
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ілгерілету мақсатында шетелдегі өкілдіктердің желісін кеңейту процесін 

бастады. 

Арменияның шет елдерде әрекет ететін дипломатиялық өкілдіктерімен, 

екі жақты палаталармен, мақсатты елдердегі армян қауымының өкілдерімен, 

сондай-ақ басқа да мүдделі тараптармен тығыз ынтымақтастықтың арқасында 

қор іріктеу және бағалау нәтижелері бойынша әлемнің 25 елінде 35 ресми өкіл 

болатын әлеуетті кандидаттарды анықтады. 
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1.3  

Беларусь Республикасында шағын 

және орта кәсіпкерліктің даму 

көрсеткіштері 
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1.3.1. 2020 жылдың бірінші жартысында Беларусь 

Республикасында макроэкономикалық жағдай  

 

 2020 жылдың І жартысында жалпы ішкі өнмінің алғашқы бағалауы 

жүргізілді. 2020 жылдың І жартысында ЖІӨ көлемі 66,3 млрд рубль сомасында 

құрылды. 2020 жылдың І жартысында ЖІӨ қарқыны салыстырмалы бағаларда 

98,3%-ды құрады, ал Беларусь Республикасы Министрлер кеңесінің 2019 жылғы 

27 желтоқсандағы №921 қаулысына сәйкес 2020 жылдың І жартысындағы 

тапсырмасы – 101,6% болды, ЖІӨ индекс-дефляторы – 111%. 

 

1.3.1-сурет. Жалпы ішкі өнім өндірісі 

(өткен жылдың сәйкес кезеңіне, %; салыстырмалы бағаларда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

1.3.1-кесте. Жалпы ішкі өнім және жалпы қосылған құн 

 

 2020 жылдың І жартысы 

ағымдағы бағаларда 

ағымдағы бағаларда 
млн руб. 

ЖІӨ-ге, 

%  

Жалпы ішкі өнім 66 298,4 100 98,3 

соның ішінде:       

Жалпы қосылған құн 57 953,6 87,4 98,4 

соның ішінде:       

ауыл, орман және балық шаруашылығы 1 890,4 2,9 103,9 

тау-кен қазу өнеркәсібі  397,1 0,6 98,3 

өңдеу өнекрәсібі  14 259,3 21,5 96,8 

электр энергиясы, газ, бу және ауаны 

кондициялаумен жабдықтау 

 

2 208,0 3,3 96,9 

сумен жабдықтау, қалдықтарды тазалау, 

өңдеу, жою және қайталама шикізат алу 

488,8 0,7 100,9 

құрылыс  3 865,8 5,8 106,0 

көтерме және бөлшек сауда; 

автомобильдер мен мотоциклдерді 

жөндеу 

6 123,3 9,2 96,3 

100,8
100,9101,3

101,5
101,0 100,9

101,3 101,1 101,1101,1 101,1101,2
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 2020 жылдың І жартысы 

ағымдағы бағаларда 

ағымдағы бағаларда 
млн руб. 

ЖІӨ-ге, 

%  

көлік қызметі, қаттау, пошта және 

курьерлік қызмет 

3 613,1 5,4 89,4 

ақпарат жән ебайланыс 5 290,7 8,0 110,6 

азық-түлікке таза салық 8 344,8 12,6 97,2 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

1.3.2-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында ЖІӨ қарқыны қалыптастыруға 

экономикалық қызметтің негізгі түрлерінің әсері (пайызда) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

1.3.2-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында ЖІӨ өзгеруі  

 

 болжам бойынша1 2020 ж. І жартысы анықтама 

үшін 

2019 ж. I 

жартысы 

2018 ж. І 

жартысын

а %   

 2020 

жыл 

2019 

жылға

, %   

2020 ж. I 

жартысы 

2019 ж. І 

жартысын

а %   

2019 ж. І 

жартысына,   %  

(салыстырмал

ы бағаларда) 

млн руб. 

(ағымдағ

ы 

бағаларда

) 

ЖІӨ

-ге, 

%   

Жалпы ішкі 

өнім 

102,8 101,6 98,3 66 298,4 100 100,9 

Брест облысы       

Витебск 

облысы 

102,8 101,5 98,1 5 905,1 8,9 101,4 

Гомель 

облысы 

103,3 102,5 97,7 5 166,2 7,8 98,0 

Гроднен 

облысы 

103,7 102,0 97,5 6 626,9 10,0 100,5 

Минск қаласы 103,7 101,5 98,3 5 155,4 7,8 99,7 

Минск облысы 103,7 102,7 99,3 19 866,1 30,0 100,6 

ЖІӨ өсу қарқыны – 98,3% 

-0,8

-0,6

-0,4

0,1

0,3

0,7

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0

Ақпарат және байланыс

Құрылыс

Ауыл, орман және балық шаруашылыңы

Көтерме және бөлшек сауда

Автомобильдер мен мотоциклдерді 
жөндеу, Көлік қызметі, қаттау, пошта 
және курьерлік қызмет

Өнеркәсіп
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99,5

100,4

99,7 99,7
98,0

96,6

96,7
96,3

96,3
95,7

95,5

96,1

84,9

89,8

91,6

89,7

89,9
91,1

80

85

90

95

100

105

I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII I I-II I-III I-IV I-V I-VI

Могилев 

облысы 

101,0 100,0 97,5 9 632,9 14,5 105,4 

Таратылмаға

н бөлік 

103,4 102,5 98,4 4 133,5 6,2 100,3 

1)По постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 921. 

 

1.3.3-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында облыстар және Минск қаласының ЖІӨ 

қарқының қалыптастыруға әсері (пайызда)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

Бөлшек сауда  

 

2020 жылдың бірінші жартысында көтерме тауар айналымы 45,1 млрд 

рубльді құрады немесе 2019 жылдың І жартысы деңгейіне қарай салыстырмалы 

бағаларда 91,6%-ды құрады. 

«Көтерме сауда» экономикалық қызметтің негізгі түрлеріне ұйымның 

қосқан үлесі республиканың жалпы көтерме тауар айналымында 74,9%-ды 

құрады.  

 

1.3.4-сурет. Көтерме тауар айналымы 

(өткен жылдың сәйкес кезеңіне,  %; салыстырмалы бағаларда).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 
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-0,17 -0,17 -0,20 -0,25

-0,38
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0,0

0,5

Могилев обл. Гроднен обл. Витебск обл. Брест обл. Минск қаласы Гомель обл. Минск обл.
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1.3.3-кесте. 2020 жылдың І жартысында сауда көрсеткіштерінің өзгеруі 

 

 2020 

жылдың І 

жартысын

да, млн 

рубль,     

(ағымдағ

ы 

бағаларда 

Салыстырмалы ба5аларда 

2020 ж. I 

жартысы 

2019 ж. І 

жартысына

%   

2020 жыл маусым % анықтама 

үшін 

2019 ж. I 

жартысы 

2018 ж. І 

жартысын

а %   

2020 жылдың 

маусымы,  %  

2020 

жылдың 

маусым

ы,  %  

 Беларусь 

Республикасы 
45 059,0 91,1 

Беларусь 

Республикасы 
45 059,0 91,1 

Областар және 

Минск қ.: 
  

Областар және 

Минск қ.: 
  

Брест обл. 2 087,1 96,8 Брест обл. 2 087,1 96,8 

Витебск обл. 1 427,0 87,6 Витебск обл. 1 427,0 87,6 

Гомель обл. 3 771,1 91,8 Гомель обл. 3 771,1 91,8 

Гроднен обл.  1 233,3 94,5 Гроднен обл. 1 233,3 94,5 

Минск қ. 28 737,7 88,6 Минск қ. 28 737,7 88,6 

Минск обл. 6 551,6 99,9 Минск обл. 6 551,6 99,9 

 

1.3.5-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында тұтынушылық тауар ресурстарының 

құрылымы Жекелеген азық-түлік тауарлар ресурстарының құрылымы 

(жалпы көлемге %) 

  

 
 

1.3.6-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында жекелеген азық-түліктік емес тауарлар 

ресурсының құрылымы 

(жалпы көлемге %) 

 

 
Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

68,3

67,3

63,6

44,4

26,5

20,5

18,9

16,3

8,3

5,9

31,7

32,7

36,4

55,6

73,5

79,5

81,1

83,7

91,7

94,1

шетелде жасалған    отандық өндіріс 

93,9

93,1

88,0

63,0

62,3

52,0

52,0

29,0

24,7

6,1

6,9

12,0

37,0

37,7

48,0

48,0

71,0

75,3

Шетелде жасалған    Отандық өндіріс

Беткі қабатты-белсенді заттар

Корсетті бұйымдар

Жиһаз

Санитарлық-техникалық қыш жабдықтары 

Дәрі-дәрмек

Қыш плиткасы

Теледидарлар

Тоңазытқыштар мен мұздатқыштар
Жуу машиналары
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Бөлшек сауда 

 

Бөлшек тауар айналымы 2020 жылдың І жартысында  25,1 млрд рубльді 

немесе 2019 жылдың І жартысы деңгейінде салыстырмалы бағаларда  102,6%-

ды құрады. 

1.3.4-кесте. Бөлшек тауар айналымы және сауда ұйымдарында тауар қоры  

 

 

бөлшек 

тауар 

айналымы, 

млн руб. 

(ағымдағы 

бағаларда) 

салыстырмалы 

бағаларда 

тауар қоры 

(айдың соңына қарай) 

өткен 

жылдың 

сәйкес 

кезеңіне, 

% 

өткен 

кезеңге, % 

млн.  

руб. 

сауда 

күндері 

2019 жыл      

қаңтар 3 523,2 104,2 79,5 5 650,0 55 

ақпан 3 471,5 106,1 97,9 5 884,8 59 

наурыз 4 030,0 107,5 115,5 5 901,9 51 

І тоқсан 11 024,7 106,0 89,2 х х 

сәуір 4 025,2 105,7 98,9 6 061,7 53 

мамыр 4 176,0 104,6 103,4 6 061,2 50 

маусым 4 213,0 104,6 101,1 6 018,0 51 

ІІ тоқсан 12 414,2 105,0 111,7 х х 

І жартыжылдық 23 438,9 105,5 х х х 

шілде  4 269,7 104,1 101,3 6 037,5 50 

тамыз 4 358,0 103,5 102,4 6 080,6 49 

қыркүйек 4 168,2 103,7 95,1 6 157,9 52 

ІІІ тоқсан 12 795,9 103,7 103,1 х х 

қаңтар-қыркүйек 36 234,8 104,8 х х х 

қазан 4 225,7 102,2 100,8 6 300,0 52 

қараша 4 137,9 102,7 97,8 6 423,5 54 

желтоқсан 4 685,7 102,3 112,7 6 546,9 47 

IV тоқсан 13 049,3 102,4 100,8 х х 

қаңтар-желтоқсан 49 284,1 104,2 х х х 

2020 жыл 
     

қаңтар 3 904,7 104,1 82,6 6 329,0 56 

ақпан 3 897,6 108,8 99,2 6 520,4 57 

наурыз 4 661,5 110,5 118,5 6 776,1 50 

І тоқсан 12 463,8 107,9 93,7 х х 

сәуір 4 058,3 96,0 86,4 6 844,6 59 

мамыр 4 210,2 96,8 103,9 6 749,1 55 

маусым 4 382,5 100,8 104,1 6 822,6 53 

II тоқсан 12 651,0 97,9 100,1 х х 

I жартыжылдық 25 114,8 102,6 х х х 
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Шағын кәсіпкерлік субъектілері

Орта ұйымдар

Ірі ұйымдар

1.3.7-сурет. Бөлшек тауар айналымы 

(өткен жылдың сәйкес кезеңіне, %; салыстырмалы бағаларда) 

 
Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

1.3.8-сурет. Шаруашылық құру субъектілері бойынша сауда ұйымдарының бөлшек 

тауар айналымының құрылымы (қорытындыға % ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2020 жылдың І жартысында сауда ұйымдары азық-түлік тауарларын 12 

млрд рубльге (2019 жылдың І тоқсан деңгейіне қарай 107,6%) сатты. Сауда 

ұйымдары іске асырған азық-түліктік тауарлардың салыстырмалы салмағы 

барлық азық-түлік сатылымдарынан 96,3%-ды құрады (2019 жылдың І 

жартысында – 95,6%). 

 

Өнеркәсіптік өндіріс 
 

2020 жылдың І жартысында «Тау-кен қазу өнеркәсібі», «Өңдеу 

өнеркәсібі», «Электр энергиясы, газ, бу және ауаны кондициялаумен 

жабдықтау», және «Сумен жабдықтау, қалдықтарды тазалау, өңдеу, жою және 

ластануды жою бойынша қызмет» экономикалық қызмет түрлері бойынша 

өнеркәсіптік өндірістің көлемі ағымдағы бағаларда 52,9 млрд рубльді немесе 

2019 жылдың І жартысы деңгейіне қарай 96,9%-ды құрады.  
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2019 ж.  2020 ж. 

1.3.9-сурет. Өнеркәсіптік өндіріс 

(өткен жылдың сәйкес кезеңіне қарай, %; салыстырмалы бағаларда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

1.3.5-кесте. Өнеркәсіптік өндірістің көлемі мен индекстері 

  

 өнеркәсіптік 

өндірістің көлемі, 

млн руб. (ағымдағы 

бағаларда) 

салыстырмалы бағаларда 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне %   

в % к 

предыдущему  

периоду 

2019 жыл    

қаңтар 9 040,5 100,9 95,0 

ақпан 8 785,8 100,9 97,2 

наурыз 9 873,0 100,9 109,6 

I тоқсан 27 699,2 100,9 100,4 

сәуір 9 475,6 102,1 95,4 

мамыр 9 243,7 96,7 95,4 

маусым 9 232,7 99,1 100,8 

II тоқсан 27 952,0 99,3 97,6 

I жартыжылдық 55 651,2 100,1 х 

шілде 9 485,9 103,6 101,5 

тамыз 9 612,0 101,4 103,0 

қыркүйек 9 613,4 100,7 98,2 

III тоқсан 28 711,3 101,9 100,9 

қаңтар-қыркүйек 84 362,6 100,7 х 

қазан 9 631,4 99,7 103,8 

қараша 9 601,2 101,7 101,5 

желтоқсан 9 898,0 104,3 103,9 

IV тоқсан 29 130,6 101,9 103,1 

Қаңтар-желтоқсан 113 493,2 101,0 х 

2020 жыл    

қаңтар 8 526,2 94,2 х 

ақпан 8 692,5 99,2 102,2 

наурыз 9 444,3 98,5 107,2 

I тоқсан 26 663,0 97,3 х 

сәуір 8 645,4 92,9 89,5 

мамыр 8 625,3 95,7 99,0 

маусым 9 041,3 100,9 104,8 
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 өнеркәсіптік 

өндірістің көлемі, 

млн руб. (ағымдағы 

бағаларда) 

салыстырмалы бағаларда 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне %   

в % к 

предыдущему  

периоду 

II тоқсан 26 312,0 96,5 95,2 

I жартыжылдық 52 948,0 96,9 х 

 

1.3.6-кесте. Облыстар және Минск қаласы бойынша өнеркәсіптік өндіріс көлемі мен 

индекстері 

 

 2020 

жылдың І 

жартысынд

а,  млн руб. 

(ағымдағы 

бағаларда) 

Салыстырмалы бағаларда 

2020 ж. I 

жартысы 

2019 ж. І 

жартысы

на %   

2020 жыл  

 %  

анықтама 

үшін 

2019 ж. I 

жартысы 

2018 ж. І 

жартысына 

%   

2019 ж. 

маусымға 

2020 ж. 

мамырға 

Беларусь Республикасы 52 948,0 96,9 100,9 104,8 100,1 

Областар және Минск 

қаласы: 

     

Брест облысы 6 423,2 98,3 99,3 103,1 100,6 

Витебск облысы 7 015,8 96,5 101,0 103,9 95,9 

Гомель облысы 9 570,8 94,5 96,5 102,1 101,7 

Гроднен облысы 6 023,7 98,9 99,4 105,7 101,4 

Минск қаласы 8 850,4 100,3 97,8 103,4 96,2 

Минск облысы 10 336,9 92,4 103,4 104,2 104,3 

Могилев облысы 4 727,3 98,3 101,3 106,3 100,5 

 

1.3.7-кесте. Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнеркәсіптік өндіріс көлемі мен 

индекстері 

  

 
2020 ж. І 

жартысы, 

млн руб. 

(ағымдағы 

бағаларда) 

Салыстырамлы бағаларда 

2020 ж. I 

жартысы 

2019 ж. І 

жартысы

на % 

2020 жыл маусым 

% 
2020 

жыл 

маусым 

% 

2019 ж. 

маусымға 

2019 ж. 

маусымға 

Өнеркәсіп 52 948,0 96,9 100,9 104,8 100,1 

тау-кен қазу өнеркәсібі 623,9 98,3 98,3 98,5 101,1 

өңдеу өнеркәсібі 46 252,2 96,7 100,7 106,6 100,2 

азық-түлік, сусындар және 

темекі өнімдерін өндіру 
14 694,7 104,4 107,4 100,2 100,6 

текстиль өнімдері, киім, 

былғары және тері бұймдары 

өндірісі 

1 741,2 94,0 89,0 95,5 96,3 

ағаш және қағаздан өнімдері 

өндірісі; полиграфиялық 

қызмет және ақпарат жазылған 

2 593,8 110,9 116,9 121,8 106,4 
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2020 ж. І 

жартысы, 

млн руб. 

(ағымдағы 

бағаларда) 

Салыстырамлы бағаларда 

2020 ж. I 

жартысы 

2019 ж. І 

жартысы

на % 

2020 жыл маусым 

% 
2020 

жыл 

маусым 

% 

2019 ж. 

маусымға 

2019 ж. 

маусымға 

тасымалдауыштарды 

тираждау 

кокс және мұнай өңдеу  

өнімдерін өндіру 
5 283,4 74,1 87,1 98,0 90,3 

химиялық өнім өндірісі 4 376,8 90,2 104,7 102,7 100,1 

негізгі фармацевтикалық 

өнімдерді 

және фармацевтикалық 

препараттарды өндіру 

763,8 115,2 128,2 111,9 97,5 

резеңке және пластмасса 

бұйымдарын, басқа металл 

емес минералды өнімдерді 

өндіру 

3 720,4 98,2 100,7 106,6 102,8 

металлургиялық өндіріс, 

машиналар мен жабдықтардан 

басқа дайын металл 

бұйымдарын өндіру 

3 404,7 96,2 81,7 101,4 105,2 

есептеуіш, электронды 

және оптикалық аппаратура 

өндірісі 

794,7 101,8 113,8 127,7 96,2 

электр жабдық өндірісі 1 320,9 93,3 98,3 128,9 108,1 

басқа топтарға қосылмаған 

машиналар және жабдықты 

өндіру 

3 428,3 85,6 89,1 108,2 94,3 

көлік құралдары және жабдық 

өндірісі 
2 258,0 101,7 87,7 126,0 112,4 

басқа дайын өнімді өндіру; 

машиналар мен жабдықтарды 

жөндеу, монтаждау 

1 871,6 86,9 85,9 114,2 98,3 

Электр энергиясы, газ, бу 

және ауаны кондициялаумен 

жабдықтау 

5 096,6 96,8 95,8 91,7 98,6 

Сумен жабдықтау, 

қалдықтарды тазалау, 

өңдеу, жою және 

ластануларды жою қызметі 

975,3 101,0 101,0 103,1 101,2 

 

 

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

 

2020 жылдың І жартысында негізгі капиталға 12,8 млрд рубль 

жұмсалды немесе 2019 жылдың І жартысыдеңгейіне қарай салыстырмалы 

бағаларда 98,8%. 
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1.3.8-кесте. Негізгі капиталға инвестициялар  

 
 негізгі капиталға 

инвестициялар, 

млн руб. 

(ағымдағы 

бағаларда) 

салыстырмалы бағаларда 

өткен жылдың сәйкес 

кезеңіне қарай, %   

өткен кезеңге  %  

2019 жыл    

қаңтар 1 443,5 92,0 35,4 

ақпан 1 570,4 101,3 113,9 

наурыз 2 225,3 117,9 143,4 

I тоқсан 5 239,2 104,7 64,3 

сәуір 2 049,6 113,0 88,5 

мамыр 1 963,2 94,0 95,5 

маусым 2 664,5 108,9 133,4 

II тоқсан 6 677,3 105,1 124,2 

I жартыжылдық 11 916,4 105,0 х 

шілде 2 136,2 103,9 79,3 

тамыз 2 314,6 106,5 108,4 

қыркүйек 2 646,2 100,3 112,5 

III тоқсан 7 097,1 103,3 103,5 

қаңтар-қыркүйек 19 013,5 104,3 х 

қазан 2 540,7 115,3 97,9 

қараша 2 415,8 101,3 93,4 

желтоқсан 3 876,4 110,2 158,9 

IV тоқсан 8 832,8 108,8 123,6 

қаңтар-желтоқсан 27 846,3 105,6 х 

2020 жыл    

қаңтар 1 525,1 97,1 38,1 

ақпан 1 794,4 105,8 124,5 

наурыз 2 566,6 109,2 138,9 

I тоқсан 5 886,1 104,5 65,8 

сәуір 2 188,5 96,5 82,4 

мамыр 2 187,6 102,4 100,7 

маусым 2 501,3 87,5 114,7 

II тоқсан 6 877,4 95,6 111,7 

I жартыжылдық 12 763,5 98,8 х 
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1.3.10-сурет. Негізгі капиталға инвестициялар индексі 
(өткен жылдың сәйке кезеңіне қарай %; салыстырмалы бағаларда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

1.3.9-кесте. Облыстар және Минск қаласы бойынша негізгі капиталға инвестициялар 

 

 млн руб.  

(ағымдағы бағаларда) 

млн руб.  

(ағымдағы бағаларда) 

   

2020 жыл І 

жартысы 

 

 

   

2020 

жыл 

маусым 

 

2020 ж. І 

жартысы 

2019 жыл I 

жартысына  

%   

 2020 жыл маусым 

% 

2020 ж. І 

жартысы 

2019 жыл I 

жартысына  

%   

2019 

жыл 

маусым 

 

2020 ж. 

мамырға 

Беларусь 

Республикасы 

12 763,5 2 501,3 98,8 87,5 114,7 105,0 

Брест обл.       

Витебск обл. 1 438,9 283,2 99,1 91,7 121,4 105,5 

Гомель обл. 1 209,5 251,4 105,6 97,7 120,5 107,7 

Гроднен обл. 1 860,6 368,1 92,7 93,7 102,8 109,7 

Минск қаласы 1 539,0 288,7 83,6 71,7 114,9 91,4 

Минск обл. 2 490,6 551,8 94,0 92,0 137,3 104,9 

Могилев обл. 3 336,2 574,9 117,6 89,2 97,7 106,8 

 

2020 жылдың І жартысында тұрғын үй құрылысына  құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы 

көлемінен үлесі 53,6%-ды құрады (2019 жылдың І жартысында – 49,9%).  

 

 Машиналар, жабдықтар, көлік құралдарын сатып алуға кеткен 

шығындардың салыстырмалы салмағы инвестцииялардың жалпы көлемінде 

35,8%-ды құрады (2019 жылдың І жартысында – 39,6%). Импортталған 

машиналар, жабдықтар, көлік құралдарының үлесіне негізгі капиталдың 

белсенді бөлігіне салынған инвестициялардың 55,5%-ы тиесілі (2019 жылдың 

бірінші жартысында – 61,4%). 

 2020 жылдың І жартысында қолданыстағы нысандарды жөндеу мен 

модернизациялауға негізгі қаражаттан 2,9 млрд рубль бағытталды немесе 

негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлемінен 22,8% (2019 жылы І 

жартысында – 22,8%).  
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Ауыл шаруашылығы 

 

2020 жылдың І жартысында барлық санаттағы шаруашылықтарда ауыл 

шаруашылығы өнімдер өндірісі ағымдағы бағаларда 7 млрд рубльді құрап, 

2019 жыл І жартысы деңгейіне қарай салыстырмалы бағаларда 3,7 пайызға 

артты.  

 

1.3.10-кесте. Барлық санаттағы шаруашылықтарда ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
өндірісі 

 ауыл шаруашылығы 

өнімдері, ағымдағы 

бағаларда, млн руб. 

салыстырмалы бағаларда 

өткен жылдың 

сәйкес кезеңіне 

қарай, %   

өткен кезеңге %   

2019 жыл    

қаңтар 861,5 98,1 100,6 

ақпан 803,0 100,9 92,6 

наурыз 904,0 99,4 111,3 

I тоқсан 2 568,5 99,4 х 

сәуір 973,8 99,4 100,2 

мамыр 1 125,3 96,6 120,3 

маусым 1 554,9 104,9 134,8 

II тоқсан 3 654,0 100,7 133,7 

I жартыжылдық 6 222,5 100,2 х 

шілде 2 968,1 118,6 206,2 

тамыз 2 517,4 94,8 93,7 

қыркүйек 3 463,6 96,3 131,4 

III тоқсан 8 949,1 101,9 277,1 

қаңтар-қыркүйек 15 171,6 101,2 х 

қазан 3 573,2 106,4 79,9 

қараша 1 053,4 104,8 31,9 

желтоқсан 1 060,7 106,4 98,2 

IV тоқсан 5 687,3 109,8 43,5 

Қаңтар-желтоқсан 20 858,8 102,9 х 

2020 жыл    

қаңтар 957,3 104,5 98,3 

ақпан 924,4 107,7 95,5 

наурыз 1 014,1 104,4 108,4 

I тоқсан 2 895,8 105,5 х 

сәуір 1 096,1 104,4 100,1 

мамыр 1 244,9 100,5 115,0 

маусым 1 737,1 102,3 139,5 

II тоқсан 4 078,2 102,3 130,1 

I жартыжылдық 6 974,0 103,7 х 
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2020 жылдың І жартысында ауыл шаруашылығы ұйымдарында ауыл 

шаруашылығы өнімдері өндірісі ағымдағы бағаларда  6,7 млрд рубльді құрап, 

өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда салыстырмалы бағаларда 4,2 

пайызға артқан.  

 

1.3.11-сурет. Ауыл шаруашылығы өнімдер өндірісі 
(өткен жылдың сәйке кезеңіне қарай %; салыстырмалы бағаларда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

Көлік 
 

Жүк тасымалы. 2020 жылдың І жартысында ұйымдар және жеке 

кәсіпкерлер орындаған барлық көлік түрлерімен жүк айналымы   58,5 млрд 

тонна-километрді, немесе 2019 жылдың І жартысы деңгейіне қарай  92,7%-ды 

құрады.  

  

1.3.11-кесте. Көлік түрлері бойынша жүк айналымы 

 

 

2020 

жыл І 

жартысы, 

млн ткм 

 

2020 ж. І 

жартысы 

2019 ж. I 

жартысы  % 

 

2020 жыл маусым % Анықтама 

үшін 

2020 ж. І 

жартысы 

2019 ж. I 

жартысына  % 

. 

 

2019 жыл 

маусымға 

 

2020 

жыл 

мамырға 

Көлік жүк айналымы 58 522,4 92,7 98,8 107,0 92,4 

соның ішінде:      

құбыр желісі 24 809,7 98,2 106,7 111,4 86,7 

теміржол көлігі 20 049,0 83,5 90,3 102,5 93,2 

автомобиль 13 617,8 98,6 99,5 106,8 103,3 

оның ішінде ұйымда 12 321,9 98,4 98,1 105,2 102,3 

әуе көлігі 32,3 127,3 121,9 66,9 68,8 

ішкі су көлігі 13,6 75,0 45,6 128,3 89,1 

көлік жүк айналымы 

(құбыр желісін 

есептемегенде)  

33 712,7 89,0 93,9 104,2 96,6 
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1.3.12-сурет. Көлік жүк айналымы 
(өткен жылдың сәйке кезеңіне қарай %) 

 
Дереккөз: Беларусь Республикасының Ұлттық статистика комитеті 

 

 

1.3.2. 2020 жылдың бірінші жартысында Беларусь 

Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы 

 

2020 жылдың 1 шілдесіне қарай республикада 143,3 мың заңды тұлға 2)  

жұмыс істеген, жеке кәсіпкерлер саны 265,7 мың адамды құрады.  

 

1.3.12-кесте. 2020 жылдың 1 шілдесінде облыстар және Минск қаласы бойынша 
шаруашылық құрушы субъектілер саны  

  

 шаруашылық құрушы 

субъектілер саны 

олардың санына, %  

барлығы қорытындығ

а %   

2019 

жылдың 1 

шілдесіне 

2020 

жылдың 1 

қаңтарына 

Заңды тұлғалар 

 Беларусь Республикасы 143 259 100 100,6 100,4 

Облыстар және Минск қаласы:     

Брест облысы 14 611 10,2 100,04 100,6 

Витебск облысы 13 130 9,2 100,5 100,4 

Гомель облысы 13 981 9,8 100,8 100,6 

Гроднен облысы 11 532 8,0 100,9 100,3 

Минск қаласы 52 154 36,4 101,5 100,8 

Минск облысы 25 896 18,1 99,6 99,7 

Могилев облысы 11 955 8,3 99,5 99,9 

Жеке кәсіпкерлер  

 Беларусь Республикасы 265 695 100 105,5 102,7 

Облыстар және Минск қаласы:     

Брест облысы 35 165 13,2 104,1 102,1 

Витебск облысы 23 233 8,7 104,8 102,3 
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 шаруашылық құрушы 

субъектілер саны 

олардың санына, %  

барлығы қорытындығ

а %   

2019 

жылдың 1 

шілдесіне 

2020 

жылдың 1 

қаңтарына 

Гомель облысы 29 561 11,1 105,7 102,6 

Гроднен облысы 26 985 10,2 106,1 102,9 

Минск қаласы 81 456 30,7 105,4 102,6 

Минск облысы 43 817 16,5 107,1 103,7 

Могилев облысы 25 478 9,6 104,9 102,5 

 

Мемлекеттік және мемлекеттік меншік формалары үлесімен ұйымдардың 

салыстырмалы салмағы ұйымдардың жалпы көлемінен 12,4 пайызды құрады, 

(2019 жылдың 1 шілдесінде – 12,3%). 

  

1.3.13-кесте. 2020 жылдың 1 шілдесіне қарай меншік формалары бойынша ұйымдар 
саны  

 

 Ұйымдар саны олардың санына, % 

барлығы қорытындығ

а %   

2019 

жылдың 1 

шілдесіне 

2020 

жылдың 1 

қаңтарына 

Заңды тұлағалар барлығы 143 259 100 100,6 100,4 

соның ішінде:     

мемлекеттік меншік 16 161 11,3 101,1 101,4 

республикалық 1 829 1,3 98,0 98,8 

коммуналдық 14 332 10,0 101,5 101,8 

жеке меншік 118 189 82,5 100,3 100,2 

соның ішінде мемлекеттік 

меншік үлесі бар ұйымдар 

1 538 1,1 97,2 99,0 

шетелдік меншік 8 909 6,2 105,2 101,3 

 

Жұмыс істеп жатқан 143,3 мың ұйым ішінен өндіріс саласында 31,9 мың 

ұйым (жалпы саннан 22,2%), қызмет көрсету саласынан – 111,4 мың ұйым 

(77,8%) жұмыс істеген.  

 

1.3.14-кесте. 2020 жылдың 1 шілдесіне қарай экономикалық қызмет түрлері бойынша 
жеке кәсіпкерлер саны  
 

 жеке кәсіпкерлер 

саны 

олардың санына %  

барлығы қорытынд

ыға%  

 

2019 

жылдың 1 

шілдесіне 

2020 

жылдың 1 

қаңтарына 

Жеке кәсіпкерлер барлығы 265 695 100 105,5 102,7 

соның ішінде:     

өнеркәсіп 14 560 5,5 106,6 103,6 

құрылыс 22 337 8,4 110,1 106,7 

көтерме және бөлшек сауда; 

автомобильдер және мотоциклдерді 

91 975 34,6 101,9 100,9 
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жөндеу 

көлік қызметі, пошта және курьерлік 

қызмет 

35 270 13,3 110,4 103,9 

ақпарат және байланыс 13 344 5,0 109,3 104,5 

жылжымайтын мүлікпен операциялар 11 165 4,2 104,4 102,0 

кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 29 705 11,2 106,6 103,4 

әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету 

саласындағы қызмет 

10 104 3,8 106,0 102,9 

басқа қызмет түрлерін көрсету 15 630 5,9 101,1 101,6 

 

 

1.3.3. 2020 жылдың бірінші жартысында Беларусь 

Республикасының сыртқы экономикалық қызметі 

 

2020 жылдың бірінші жартысында төлем балансы әдістемесі бойынша тауар 

және қызметтің сыртқы сауда айналымы 32 484,1 млн АҚШ долларын құрады, 

соның ішінде экспорт – 16 620,7 млн АҚШ доллары, импорт – 15 863,4 млн АҚШ 

доллары. 2019 жылдың бірінші жартысы деңгейіне қарай ағымдағы бағалар есебі 

бойынша тауралар және қызметтердің сыртқы сауда айналымы 81,7%, импорт – 

80,4%, экспорт – 83,1% болды, Беларусь Республикасы Министрлер Кеңесінің 

2019 жылғы 27 желтоқсандағы №921 қаулысына сәйкес 2020 жылдың бірінші 

жартысында тағайындалған тапсырма – 102,2% болды.  

 

 2020 жылдың бірінші жартысында тауарлардың сыртқы сауда сальдосы 

757,3 млн АҚШ доллары мөлшерінде оң құралды (2019 жылдың І жартысында оң  

сальдо – 269,2 млн АҚШ доллары).  

2020 жылдың бірінші жартысында тауарлар мен қызметтердің сыртқы сауда 

сальдосының жалпы ішкі өнімге қатынасы 2,7% болды, ал 2020 жылдың бірінші 

жартысына тапсырма – 1,8%-дан төмен емес мөлшерде болды.  

 

Төлем балансының әдістемесіне сәйкес тауарлардың сыртқы сауда 

айналымы 2020 жылдың бірінші жартысында 26 150,7 млн АҚШ долларын 

құрады, соның ішінде    экспорт – 12 497,1 млн АҚШ долларын, импорт – 13 653,6 

млн АҚШ долларын құрады. Экспорттың құндық көлемі 2019 жылдың бірінші жарты 

жылдығымен салыстырғанда ағымдағы бағалармен 20,2%-ға немесе 3 166,3 млн 

АҚШ долларына, импорт – 20,4%-ға немесе 3 496,7 млн долларға төмендеді. 

2020 жылдың бірінші жартысында тауарлармен сыртқы сауда сальдосы 

1 156,5 млн АҚШ долларында теріс құралды (2019 жылдың бірінші жартысында 

сальдо теріс болды және 1 486,9 млн АҚШ долларын құрады).  

 Тауарлармен сыртқы сауда статистикасының әдістемесіне сәйкес 

тауарлармен сыртқы сауда айналымы 2020 жылғы бірінші жартысында 27 536,1 

млн АҚШ долларын құрады, соның ішінде экспорт – 12 834,3 млн АҚШ долларын, 

импорт – 14 701,8 млн АҚШ долларын құрады. Тауарлармен сыртқы сауданың 
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сальдосы 1 867,5 млн АҚШ доллары көлемінде теріс құралды  (2019 жылдың 

бірінші жартысында теріс сальдо 2 718,8 млн АҚШ долларын құрады). 

 2019 жылдың бірінші жартысымен салыстырғанда экспорттың бағалық 

көлемі ағымдағы бағаларда 19,4%-ға төмендеді немесе 3 096,8 млн АҚШ 

долларын құрады, импорт – 21,2%-ға немесе 3 948,1млн АҚШ долларына тең 

болды.  

  

1.3.13-сурет. Тауарлар экспорты мен импорты 
(өткен жылдың сәйке кезеңіне қарай %) 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

Беларусь Республикасында кәсіпкерлікті қолдау 

 

 

Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың, 

оны дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасаудың 

құқықтық және ұйымдастырушылық негіздері 

Беларусь Республикасының 2010 жылғы 01 

шілдедегі «Шағын және орта кәсіпкерлікті 

қолдау туралы Заңымен (бұдан әрі – Заң) 

анықталған. 

 

 

Беларусь Республикасында тіркелген шағын кәсіпкерлік 

субъекттеріне келесілер жатады:   

• жеке кәсіпкерлер; 

• микро ұйымдар (күнтізбелік жыл ішінде қызметкерлерінің орташа саны 

қоса алғанда 15 адамға дейінгі коммерциялық ұйымдар); 

• шағын ұйымдар (күнтізбелік жыл ішінде қызметкерлерінің орта ша саны 

қоса алғанда 16-дан 100 адамға дейінгі коммерциялық ұйымдар); 

• Орта кәсіпкерлік субъекттеріне БР тіркелген күнтізбелік жыл ішінде 

қызметкерлерінің орташа саны қоса алғанда 101-ден 250 адамға дейінгі 

коммерциялық ұйымдар жатады.  
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 Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды өздерінің 

біліктілігіне сәйкес мемлекеттік органдар мен өзге де мемлекеттік ұйымдар 

жүзеге асырады.  

 

 «№6 декрет» дегеніміз не? 

 

Орта және шағын қалалық қоныстарға және ауылдық жерлерге шетелдік 

инвестицияларды тарту үшін, сондай-ақ республика экономикасының жан-

жақты дамуын қамтамасыз ету үшін Беларусь Республикасы Президентінің 

«Орта, шағын қалалық қоныстар, ауылдық жерлер аумағында кәсіпкерлік 

қызметті ынталандыру туралы» 2012 жылғы 7 мамырдағы №6 декреті (бұдан 

әрі - Декрет №6) қабылданды. 

Аталған декретте Беларусь Республикасының коммерциялық 

ұйымдары, Беларусь Республикасында тіркелген орта, шағын қалалық 

қоныстар аумағында, ауылдық жерлерде (Беларусь Республикасының барлық 

аумағы (бірқатар қалалардың аумақтарын қоспағанда) орналасқан және осы 

аумақта тауарларды өндіру (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) 

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын (тұрғылықты) жері бар дара кәсіпкерлер 

мемлекеттік тіркелген күннен бастап жеті күнтізбелік жыл ішінде: 

  

келесілерді бөлмеуге және төлемеуге құқылы: 

• өз өндірісінің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден 

алынған пайда мен табыстарға қатысты тиісінше жеке      тұлғалардан (жеке 

кәсіпкерлер) алынатын табыс салығы және пайдаға салынатын салық; 

• орта, шағын қалалық 

қоныстар, ауылдық жерлерде 

орналасқан ғимараттардың, 

машина-орындардың құнынан 

жылжымайтын мүлікке 

салынатын салық; 

• заңнамалық актілерге 

сәйкес құрылатын инновациялық 

қорларға аударымдар. 

 

Келесілерден босатылады: 

• заңды және жеке тұлғалардың жекелеген қызмет түрлерін (оның ішінде 

ерекше тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен) жүзеге 

асыруына арнайы рұқсат (лицензия) бергені үшін мемлекеттік бажды төлеу, 

мұндай арнайы рұқсатқа (лицензияға) өзгерістер және (немесе) толықтырулар 

енгізу, оның қолданылу мерзімін ұзарту;  

• резидент емес заңды тұлғалармен және резидент емес жеке 

тұлғалармен жасалған мәмілелер бойынша өз өндірісінің тауарларын 

(жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден, оның ішінде мүлікті жалға беруден 

түскен шетел валютасын міндетті түрде сату. 
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Салық салудың ерекше режимдерін қолданатын коммерциялық 

ұйымдар мен жеке кәсіпкерлер (салық салудың оңайлатылған жүйесі; жеке 

кәсіпкерлер мен өзге де жеке тұлғалардан алынатын бірыңғай салық; ауыл 

шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін бірыңғай салық; агроэкотуризм 

саласында қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асырғаны үшін алынатын 

алым) № 6 декрет шеңберінде ұсынылатын салықтық емес сипаттағы 

жеңілдіктерді пайдалануға құқылы.  

Орта, шағын қалалар мен ауылдық жерлерде орналасқан 

коммерциялық ұйымдарға Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің 

бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес белгілі бір тауар позицияларында 

жіктелетін, Беларусь Республикасының аумағына осындай коммерциялық 

ұйымдардың жарғылық қорына салым ретінде әкелінетін тауарларды әкелу 

кедендік баждары мен ҚҚС салудан босату құқығы берілген. 

Мемлекеттік меншіктегі және орта, шағын қалалық қоныстардың, 

ауылдық жердің аумағында орналасқан жылжымайтын мүлікті сатып 

алушылар осындай мүлікке қызмет көрсету үшін қажетті, сондай-ақ осындай 

жер учаскесінде өсетін көпжылдық екпелер жер учаскесін жалдау шартын 

жасасу құқығын сатып алу қажеттілігінен босатылған. Мемлекеттік меншіктегі 

және орта, шағын қалалық қоныстардың, ауылдық жерлердің аумағында 

орналасқан жылжымайтын мүлікті сатып алушыларға, егер бұл мүлік өзі 

өндірген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруді және 

(немесе) оларды сатуды ұйымдастыру мақсаттары үшін сатып алынса, 

олардың өтініші бойынша мұндай мүлікті бес жылға дейінгі мерзімге төлеу 

мерзімін ұзарту ұсынылады. 

Өз өндірісінің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өндіруді және 

(немесе) оларды сатуды ұйымдастыру мақсатында орта, шағын қалалар мен 

ауылдық жерлердің аумағында шаруашылық жүргізу субъектілері құратын 

жылжымайтын мүлік объектілеріне қызмет көрсету үшін инженерлік және 

(немесе) көлік инфрақұрылымын салуға арналған шығыстарды облыстық 

бюджеттерден қаржыландыру мүмкіндігі бекітілді. 

  

Мемлекеттен қаржылық көмек алу мүмкіндігі  

Мемлекеттік қаржылық қолдау шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 

республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ «Шағын 

кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» БР 

Президентінің 2009 жылғы 21 мамырдағы № 255 Жарлығына (бұдан әрі – 

№255 Жарлық) сәйкес бағдарламалар шеңберінде бөлінетін өзге де көздер 

есебінен көрсетіледі. 

Жергілікті деңгейде мұндай қолдауды облыстық атқару комитеті (Минск 

қалалық атқару комитеті), республикалық деңгейде – Беларусь кәсіпкерлерді 

қаржылай қолдау қоры көрсетеді. №255 Жарлыққа сәйкес бағдарламаларда 

көзделген қаражат есебінен мемлекеттік қаржылық қолдау шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріне ұсыну жолымен көрсетіледі:  
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 Беларусь кәсіпкерлікті қаржылай қолдау қорымен: қайтарымды немесе 

өтеусіз негізде қаржы қаражатын; лизинг (қаржылық жалдау) талаптарындағы 

мүлікті; Беларусь Республикасының банктері беретін жеңілдікті кредиттер 

бойынша кепілдіктерді; 

• облыстық атқару комитеті және Минск қалалық атқару комитетімен: 

қайтарымды немесе өтеусіз негізде қаржы қаражатын; банктік кредиттерді 

пайдаланғаны үшін пайыздардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидияларды; 

лизинг (қаржылық жалдау) шарттары бойынша лизинг төлемдерін төлеуге 

арналған шығыстарды лизинг берушінің сыйақы (кіріс) сомасын төлеу бөлігінде 

өтеуге арналған субсидияларды; көрме-жәрмеңкелік іс-шараларға қатысуға не 

оларды ұйымдастыруға байланысты шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған 

субсидияларды; 

• БР банктерімен: бағдарламаларда көзделген және осы банктердің 

салымдарына (депозиттеріне) орналастырылған жергілікті бюджеттердің 

қаражаты есебінен берілетін жеңілдікті кредиттер. Мемлекеттік қаржылық 

қолдау шағын кәсіпкерлік субъектілеріне олар инвестициялық жобаларды, 

бизнес-жобаларды іске асырған кезде мынадай бағыттар бойынша беріледі: 

• тауарлар (жұмыстар, қызметтер) өндірісін құру, дамыту және кеңейту; 

• өндірісті ұйымдастыру, дамыту, экспортқа бағдарланған, импортты 

алмастыратын өнімдерді өткізу; 

• энергия және ресурс үнемдеуге бағытталған өнім өндірісі; 

• жаңа технологияларды енгізу. 

Осы қолдау инвестициялық жобаларды, бизнес-жобаларды іске 

асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне құрылыс, күрделі құрылыстарды 

(үйлерді, ғимараттарды), оқшауланған үй-жайларды сатып алу және (немесе) 

оларды жөндеу мен реконструкциялау, жабдықтарды, көлік құралдарын, 

арнайы құрылғылар мен  құрылғыларды сатып алу, жинақтаушы бұйымдарды 

сатып алу мақсатында жұмыс орындарын (көрме-жәрмеңкелік іс-шараларға 

қатысуға не оларды ұйымдастыруға байланысты шығыстардың бір бөлігін өтеу 

үшін жеңілдікті кредит беру мен субсидияларды қоспағанда) құру үшін 

конкурстық, және қызметтер көрсетуге арналған шикізат пен материалдарды 

сатып алу негізінде құрылған. 

 

Бизнесті қолдау инфрақұрылымыне не кіреді? 

БР-да шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі 

бағыттарының бірі шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау 

инфрақұрылымын (бұдан әрі-инфрақұрылым) қалыптастыру болып 

табылады. Заңның 4-бабына сәйкес инфрақұрылым субъектілеріне 

қызметінің негізгі мақсаты шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыруға жәрдем көрсету болып 

табылатын кәсіпкерлікті қолдау орталықтары (бұдан әрі – орталықтар) және 

шағын кәсіпкерлік инкубаторлары (бұдан әрі — инкубаторлар) жатады. 
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 Орталықтың негізгі міндеттері (Заңның 19-бабы) қаржы және 

материалдық-техникалық ресурстарды, ақпараттық, әдістемелік және 

консультациялық қызметтерді алуға, білікті кадрларды даярлауға,қайта 

даярлауға және тартуға жәрдемдесу арқылы шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілерін экономикалық және ұйымдастырушылық қолдауды қамтамасыз 

ету, маркетингтік зерттеулер жүргізу, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға өзге 

де жәрдемдесу болып табылады. 

Орталықтар кәсіпкерлік субъектілеріне, азаматтарға кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру және жүргізу бойынша ақпараттық, консультациялық 

қызметтер көрсетеді, қаржы ресурстарын алуға, көрмелерге, жәрмеңкелерге 

қатысуға, іскерлік байланыстарды жолғақоюға, олар өндіретін өнімді ішкі және 

сыртқы нарықтарға ілгерілетуге, аталған субъектілерді білікті кадрлармен 

дайындауға және қамтамасыз етуге жәрдемдеседі, маркетингтік зерттеулер 

және т. б. жүргізеді. 

 

 Инкубатордың негізгі міндеттері (Заңның 20-бабы) шағын кәсіпкерлік 

субъектілерін оларға үй-жайлар мен мүлікті, ақпараттық және 

консультациялық қызметтерді ұсыну жолымен дамыту үшін ұйымдық-

экономикалық жағдайлар жасау, серіктестерді іздестіруде, қаржы ресурстарын 

алуда жәрдем көрсету, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған және шағын 

кәсіпкерлік инкубаторының негізгі міндеттерін орындауға бағытталған өзге де 

қызметті жүзеге асыру болып табылады.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілері конкурстық негізде бекітілген 

ережелерге сәйкес инкубаторда орналастырылады, оларға сәйкес 

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өндіру, жаңа технологияларды енгізу 

саласында өз қызметін жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 

орналастыруға басым құқығы бар. 
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1.4  

Қазақстан Республикасында 

шағын және орта кәсіпкерліктің 

даму көрсеткіштері   
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1.4.1. 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан 

Республикасындағы макроэкономикалық жағдай 

 

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің деректері 

бойынша 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан экономикасында оң 

тенденциялар сақталмады.  ЖІӨ өсуі есептік кезеңде -1,8%-ды құрады, 2019 

жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 4,1%-ға тең болған, 1.4.1-суретті 

қараңыз.  

 

 1.4.1-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында ЖІӨ серпіні 

 

 
  

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері бойынша 2020 жылдың бірінші 

жартысы қорытындысы бойынша ЖІӨ көлемі 28,4 трлн теңгені құрады. ЖІӨ 

өсуіне айтарлықтай үлесті Шымкент қаласы (+3,2%), Нұр-Сұлтан қаласы 

(+4,0%), Түркістан облысы (+4,2%) салды. Жалпы өңірлік өнімнің төмендеуі 

Қызылорда облысында (-10,9%), Алматы қаласы (-5,5%), Ақтөбе облысында (-

2,6%) байқалған.  

2020 жылдың бірінші жартысында  Қазақстан Республикасы өңірлерін 

өндірілген ЖӨӨ бойынша бөлу 1.4.2-суретте көрсетілген.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

104,1 103,8 104,1 104,3 104,5

102,7

98,2

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105



 

 

70  

 
1.4.2-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында ҚР өңірлерін ЖӨӨ көлемі бойынша бөлу 

 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан ЖІӨ серпінінің жалпы 

төмендеуіне қарамастан, жекелеген салалар өсу көрсетті. Мәселен,  ағымдағы 

жылдың 6 айында өндіріс салаларының сомалық серпіні өткен жылмен 

салыстырғанда 4,1%-ға өсу көрсеткен, 1.4.1-кестені қараңыз.  

 

1.4.1-кесте. 2020 жылдың қаңтар-маусымында Қазақстан Республикасы экономикасы 
салаларының нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны 

  

экономика саласы өсу қарқыны, % 

Ауыл, орман және балық шаруашылығы 102,2 

Құрылыс 111,2 

Өнеркәсіп  103,2 

Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді 

әзірлеу 
102,2 

Өңдеу өнеркәсібі 104,9 

Электрмен жабдықтау 102,5 

Сумен жабдықтау 99,8 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

Кестеден көрініп тұрғандай, 2020 жылдың бірінші жартысында 

Қазақстанда ең жоғары өсу қарқынмен құрылыс өсті (+11,2%), өсу қарқыны 
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бойынша екінші орында өнеркәсіп 3,2% көрсеткішпен өсті, үшінші орында –

ауыл шаруашылығы – 2,2%.   

2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстанда озық қарқынмен өңдеу 

өнеркәсібі өткен кезеңге қарай 4,9 пайыз көрсеткішпен өсті. Осындай өсімді 

қамтамасыз еткен салалар 1,.4.3-суретте көрсетілген.  

 

1.4.3-сурет. 2020 жылдың І жартысында Қазақстан өнеркәсібі жекелеген секторларының 
өсу қарқыны, % 

 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

Тау-кен қазу өнеркәсібінде 2020 жылдың І жартысында ең жоғары өсуді 

темір рудаларын өндіру көрсетті – 4,7%, орташа сала бойынша көрсеткіш 

2,2%-ды құрады.  

 Өңдеу өнеркәсібінде 2020 жылдың бірінші жартысында ең жоғары өсуді 

фармацевтикалық өнеркәсіп – 23,6%, дайын металдық өнімдер өндірісі – 

19,8%, машина жасау – 16,3%-ды көрсетті.  

 

2020 жылдың І жартысында ең төмен өсу қарқынмен ауыл 

шаруашылығы дамыды, сала бойынша орташа өсу – 2,2 пайызды құрады.  

 ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша 2020 жылдың 

бірінші жартысында Қазақстанда негізгі капиталға инвестцииялардың 4,9 

пайызға айтарлықтай өсуі белгіленген. Инвестициялардың анағұрлым өсуі 

ауыл шаруашылығында, сондай-ақ ақпарат және байланыс саласында 

байқалған, 1.4.4-суретті қараңыз.   
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1.4.4-сурет. 2020 жылдың І жартысынжа ҚР-да салалар бойынша негізгі капиталға 
инвестициялардың өсуі 

  
 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

 2020 жылдың бірінші жартысында инвестициялар өсуі және экономика 

негізгі салаларының өсу қарқыны 2,9%  мөлшерде теріс серпінді  көрсетті және  

кәсіпкерліктің дамуына қолайсыз бизнес-ортаның болуын болжамдайды. 

Мұндай серпін COVID-19 індетінің таралуыны кезеңінде үкіметтің төтенше 

жағдай және шектеу шараларын енгізу есебінен орын алған.  

 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан Республикасында шағын 

және орта кәсіпкерліктің сандық әрі сапалық көрсеткіштері қалай өзгергенін 

қарастырайық.  

 

1.4.2. 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан 

Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы 

 

 2020 жылдың 1 шілдесіне қарай жұмыс істеп жатқан шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілерінің саны өткен жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда 1,9 пайызға артып, 1 345 941 бірлікті құрады, 1.4.2-кестені 

қараңыз.   

 

1.4.2-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан Республикасында шағын және 
орта кәсіпкерліктің дамуы 

 

Өңір барлығы 

Соның ішінде өткен 

жылдың 

сәйкес 

кезеңіне, 

% 

ШК заңды 

тұлғалары 

ОК 

заңды 

тұлғалары 

ЖК 

ШҚ 

немесе 

ФҚ 

Қазақстан 

Республикасы 
1 345 941 271 457 2 541 854 324 217 619 101,9 

Ақмола облысы 45 529 8 083 111 31 525 5 810 96,0 

Ақтөбе облысы 60 501 11 305 90 42 080 7 026 103,8 

Алматы облысы 123 572 12 427 164 64 920 46 061 100,2 
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Өңір барлығы 

Соның ішінде өткен 

жылдың 

сәйкес 

кезеңіне, 

% 

ШК заңды 

тұлғалары 

ОК 

заңды 

тұлғалары 

ЖК 

ШҚ 

немесе 

ФҚ 

Атырау облысы 50 280 8 197 122 39 019 2 942 103,2 

БҚО 43 102 6 393 81 29 041 7 587 102,4 

Жамбыл 

облысы 
68 732 6 848 49 43 640 18 195 98,3 

Қарағанды 

облысы 
89 704 18 807 169 59 872 10 856 101,2 

Қостанай 

облысы 
52 840 8 307 144 38 089 6 300 96,1 

Қызылорда 

облысы 
46 943 5 536 63 32 122 9 222 106,1 

Маңғыстау 

облысы 
53 038 9 305 77 41 033 2 623 99,0 

Павлодар 

облысы 
45 291 10 363 108 31 419 3 401 98,1 

СҚО 30 641 5 620 128 20 267 4 626 99,2 

Түркістан 

облысы 
141 883 8 632 68 61 361 71 822 102,9 

ШҚО 88 579 12 094 161 59 592 16 732 93,5 

Нұр-Сұлтан қ. 138 707 50 105 236 88 075 291 107,8 

Алматы қ. 195 589 74 492 639 119 551 907 105,4 

 Шымкент қ. 71 010 14 943 131 52 718 3 218 108,1 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

 Шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы көлемінде жеке кәсіпкерлердің 

үлесі 63,5%-ды құрады, шағын кәсіпкерліктің заңды тұлағалары – 20,2%, шаруа 

немесе фермерлік қожалықтар – 16,2%, орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 

0,2%-ды құрады.  

 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан шағын және орта 

кәсіпкерлігінің құрылымы 1.4.6-суретте көрсетілген.  

 

 1.4.6-сурет 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстанда ШОК құрылымы 
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

Қазақстан Республикасында жұмыс істеп жатқан шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілері санының өсуімен қатар ШОК-та жұмыс істеп 

жатқандар саны мен шығарылған өнім көлемі де артты, 1.4.3-кестені қараңыз.   

  

1.4.3-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан шағын және орта кәсіпкерлігі 
даму көрсеткіштерінің серпіні 

  

 

2020 жылдың 1 шілдесіне қарай 

2020 жылдың 

қаңтар-

маусымына 

жұмыс істеп 

жатқан 

субъектілер саны 

жұмыспен 

қамтылғандар 

өнім 

шығарылымы 

Қазақстан 

Республикасы 
101,9 100,6 102,9 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

1.4.3-кестенің көрсеткіштері 2020 жылдың бірінші жартысында 

кәсіпкерлік саласындағы тұрақты тенденциялардың барын байқатады, өйткені 

шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың өсуі жұмыс істеп 

жатқан ШОК субъектілер санының өсуіне сәйкес келген.    

 1.4.4-кестеде көрсетілгендей, 2020 жылдың І жартысы қорытындысы 

бойынша ШОК субъектілері санының өсуі жұмыс істеп тұрған шағын кәсіпкерлік 

заңды тұлғаларының 25 740 бірлікке өсуімен қамтамасыз етілді, барлығы 

шағын кәсіпкерліктің 271 457 бірлігі жұмыс істеп тұрған. Шаруа қожалықтары 

арасында өсудің оң серпіні байқалды, жартыжылдықтың аяғында олардың 

саны 7 722 кәсіпорынға артып,  2117 619 бірлікті құрады. 

 

  Алайда орта кәсіпкерлік заңды тұлғаларының саны 2 541 ұйымға дейін 

қысқарды (-21 бірлік), сондай-ақ жеке кәсіпкерлер саны да 854 32 бірлікке 

азайды (8 101 бірлік қысқарған).   

  

1.4.4-кесте. 2020 жылдың 1 шілдесіне қарай шағын және орта кәсіпкерлік санының 
ұйымдастырушылық формалары бойынша өзгеруі, бірлік  
 (2019 жылдың 1 шілдедегі деректермен салыстырғанда) 

 

   
2020 жылдың 1 

шілдесі 

2019 жылдың 1 

шілдесі 
Өзгеріс +/- 

2020 жылдың 1 

шілдесіне қарай жұмыс 

істеп жатқан ШОК 

субъектілерінің саны 

1 345 941 1 320 605 25 336 

Жұмыс істеп тұрған шағын 

кәсіпкерліктің заңды 

тұлғалар саны  

271 457 245 717 25 740 
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2020 жылдың 1 

шілдесі 

2019 жылдың 1 

шілдесі 
Өзгеріс +/- 

Жұмыс істеп тұрған орта 

кәсіпкерліктің заңды 

тұлғалар саны 

2 541 2 562 -21 

Жеке кәсіпкерлер саны 854 324 862 429 -8 101 

Шаруа қожалықтар саны 217 619 209 897 7 722 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

2020 жылдың І жартысы қорытындысы бойынша Қазақстан шағын және 

орта кәсіпкерлігінде жұмыспен қамтылғандар саны 3 297 804 адамды құрады. 

Жұмыспен қамтылуды негізінен жеке кәсіпкерлер қамтамасыз етіп отыр 

(41,5%), ЖК саласында жұмыспен қамтылғандар саны 2020 жылдың бірінші 

жартысында 1 365 865 адамды құрады, сондай-ақ шағын кәсіпкерлік 

субъектілері (38,6%), онда 1 274 038 адам қамтылған. Шағын кәсіпкерлік – 

халықты жұмыспен қамтып отырған институт, осы кәсіпорындар іскерлік және 

қоғамдық ортаны ыңғайлы әрі қолайлы етеді.   

 

 1.4.7-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан шағын және орта 
кәсіпкерлігінде жұмыспен қамтылғандардың құрылымы, % 

  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

Орта кәсіпкерлік субъектілерінің үлесі 10,8% деңгейінде сақталады 

(жұмыспен қамтылғандар 355 749), бірақ бұл көрсеткіш келешекте 

экономикалық өсу мәселелерін шешуде жақсартуды талап етеді. Шаруа 

қожалықта жұмыспен қамтылғандардың саны 302 152 (9,2%) бірлік. Тұтастай 

алғанда, шағын кәсіпкерлік субъектілері өздеріне тән мобильділік және 

икемділік арқылы халықты жұмыспен қамту саласындағы келеңсіз процестерді 

реттеуге, орта және ірі кәсіпорындардан босатылған жұмысшылардың 

әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жаңа нарықтық нишалар 

мен экономикалық өсу нүктелерін қалыптастыруға қабілетті. 

 

38,6

10,8

41,4

9,2

Шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары Орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары

Жеке кәсіпкерлер Шаруа немесе фермерлік қожалықтар
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 1.4.5-кесте.  2020 жылдың 1 шілдесінде ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың саны, 
адам (2019 жыл 1 шілдедегі деректермен салыстырғанда)    

 

 2020 І жартысы 2019 І жартысы 
Өзгеріс 

+/- 

ШОК субъектілерімен 

қамтылғаны барлығы 

3 297 804 

 

3 278 975 18 829 

шағын кәсіпкерліктің 

заңды тұлғалары 

1 274 038 

 

1 241 647 32 391 

орта кәсіпкерліктің заңды 

тұлғалары 

355 749 

 

370 442 -14 693 

жеке кәсіпкерлер 1 365 865 

 

1 375 145 -9 280 

шаруа немесе фермерлік 

қожалықтар 

302 152 

 

291 741 10 411 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

2020 жылдың қаңтар-маусымы ішінде шағын және орта кәсіпкерліктің 

барлық субъектілері шығарған өнім барлық ұйымдастырушылық формалар 

бойынша өсіп, 6 528 027 млн теңгені құрады.  

 

1.4.6-кесте.  2020 жылдың І жартысында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері 
өндірген өнім шығарылымы, млн теңге 

 

 
2020 І 

жартысы 

2019 І 

жартысы 

Өзгеріс 

+/- 

үлес, % 

2020 І 

жартысы 

үлес, % 

2019 І 

жартысы 

ШОК субъектілері 

барлығы 

13 032 541 

 

12 662 689 

 

369 852 

 

100 100 

шағын кәсіпкерліктің 

заңды тұлғалары 

9 010 076 

 

8 567 430 

 

442 646 

 

69,1 

 

67,7 

 

орта кәсіпкерліктің 

заңды тұлғалары 

2 838 494 

 

2 686 455 

 

152 039 

 

21,8 

 

21,2 

 

жеке кәсіпкерлер 962 401 

 

1 213 047 

 

-250 646 

 

7,4 

 

9,6 

 

шаруа немесе 

фермерлік қожалықтар 

221 570 

 

195 757 

 

25 813 

 

1,7 

 

1,5 

 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

 Шағын кәсіпкерлерлік субъектілері шығарған өнім 9 010 076 млн теңге, 

орта кәсіпкерлік субъектілері шығарған өнім – 2 838 494 млн теңге, жеке 

кәсіпкерлер шығарған өнім – 962 401 млн теңге, шаруа немесе фермерлік 

қожалықтар шығарған өнім – 221 570 млн теңге құрады. Абсолюттік мәннің өсуі 

369 852 млн теңгені құрады. ШОК субъектілері шығарған өнім құрылымында 

шағын кәсіпорындардың үлесі басым – 69,1%. 
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1.4.8-сурет. Қазақстан ШОК субъектілері шығарған өнімнің ұйымдастырушылық 
формалар бойынша құрылымы    

  
 

1.4.3. 2020 жылдың бірінші жартысында  

Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметі  

 

2020 жылдың қаңтар-маусымында Қазақстан Республикасының ЕАЭО 

елдерімен өзара саудасы 42,5 млрд АҚШ долларын құрады, (2019 жылдың 

қаңтар-маусымымен салыстырғанда 7,9%-ға төмен көрсеткіш), соның ішінде 

экспорт – 26 млрд АҚШ доллары (9,2 пайызға төмендеген), импорт –  16,5 млрд 

АҚШ доллары (5,8 пайызға азайды).  

 ЕАЭО елдерімен экспорт 2 392,3 млн АҚШ долларын құрады немесе 

2019 жылдың қаңтар-маусымындағы көрсеткіштен 20,2%-ға аз, импорт – 

6 347,8 млн АҚШ долларын немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда 7%-ға төмендеді.  

 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстанның экспорт құрылымында 

минералды өнімдер басым болды, олардың үлесіне ресупбликаның бүкіл 

экспортының 72,5%-ы тиесілі. Екінші орында металдар және олардан жасалған 

өнімдер – 13,9%, үшінші орында мал және өсімдіктерден өндірілген өнімдер, 

дайын азық-түлік тауарлар – 5,5%, 1.4.9-суретті қараңыз.  

 

1.4.9-сурет. 2020 жылдың қаңтар-маусымында экспорттың тауарлық құрылымы 

 

 

69,1

21,8

7,4 1,7

Шағын кәсіпорындар Орта кәсіпорындар ЖК ШҚ және ФҚ 

машиналар, жабдық, көлік 
құралдары, құрылғылар 

мен аппараттар; 1,8

минералды өнімдер; 
72,5

химиялық сала және оған 
байланысты өнеркәсіп 
салаларының өнімдері 

(каучук және пластмассаны 
қоса алғанда); 4,8

мал және өсімдіктен 
өндірілген өнімдер, 
дайын азық-түліктік 

өнімдер; 5,5

металдар және 
олардан жасалған 

өнімдер; 13,9

басқа; 1,5
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан экспортында минералды 

өнімдері басымдықта болды, олардың үлесіне республиканың барлық 

экспортының 77,7%-ы тиесілі болды. Экспортта екінші орында металдар және 

одан жасалған өнімдер – 11,3%, үшінші орында мал және өсімдіктен өндірілген 

өнімдер, дайын азық-түліктік тауарлар – 5,4%.бірінші жартыжылдық 

құрылымында машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, аспаптар мен 

құрылғылар басым, олар Қазақстанға келетін барлық импорттың 41,9% 

құрайды, Химиялық өнімдер – 16,9% және металдар мен металдан жасалған 

бұйымдар – 11,7%-ды құрайды, 1.4.10-суретті қараңыз.  

Қазақстанға импорт әкелуден Ресей, Қытай және Корея көш бастап тұр. 2020 

жылдың маусым қорытындысы бойынша көшбасшылар үштігі арасында 

импорт көлемі келесідей бөлінген:  

  

• Ресей – 5 967,8 млн АҚШ доллары;  

• Қытай – 2 506,1 млн АҚШ доллары;  

• Корея – 1 945,0 млн АҚШ доллары. 

 

1.4.10-сурет. 2020 жылдың қаңтар-маусымында импорттың тауарлық құрылымы 

 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

машиналар, жабдық, 
көлік құралдары, 
құрылғылар мен 
аппараттар; 41,9

минералды өнімдер; 
6,4

химиялық сала және оған 
байланысты өнеркәсіп 

салаларының өнімдері (каучук 
және пластмассаны қоса 

алғанда); 16,9

мал және өсімдіктен 
өндірілген өнімдер, 
дайын азық-түліктік 

өнімдер; 11,6

металдар және 
олардан жасалған 

өнімдер; 11,7

басқа; 11,5
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1.5  

Ресей Федерациясында шағын 

және орта кәсіпкерліктің даму 

көрсеткіштері   
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1.5.1. 2020 жылдың бірінші жартысында  

Ресей Федерациясындағы макроэкономикалық жағдай 

 

  Ресей Федерациясы Экономикалық даму министрілігінің алдын ала 

деректері бойынша 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейдің жалпы ішкі 

өнімі 8,0%-ға өсті, 1.5.1-суретті қараңыз.  

  

1.5.1-сурет. 2018 жылдың бірінші жартысында Ресейдің жалпы ішкі өнімінің серпіні 

 

 
Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 

 

Тұтастай алғанда, ЖІӨ өсу қарқыны бойынша 2020 жылдың екінші 

тоқсан қорытындысы 2016 жылдан бері алғаш рет теріс серпін көрсетті.     

 РФ Экономикалық даму министрлігінің бағалауы бойынша ЖІӨ 

өсуіне айтарлықтай салымды базалық салаларға жатпайтын секторлар, соның 

ішінде кәсіби қызмет көрсету және қаржы қызметі салуда.  

 2020 жылдың екінші тоқсанында ауыл шаруашылығы (100,4%), қаржы 

және сақтандыру қызмемті (106,1%) және мемлекеттік басқару (102,6%) 

саласынан басқа   экономиканың барлық салаларында құлдырау бар, 1.5.1-

кестені қараңыз.  

 Ресейде 2020 жылдың бірінші жартысы ндатөмендеу қонақ үйлер және 

қоғамдық тамақтану кәсіпорындары (43,1%), мәдениет, спорт және бос 

уақытты ұйымдастыру (72,0%)  және басқа да қызметтер саласында (71,4%) 

болды.   

 

1.5.1-кесте. 2020 жылдың ІІ тоқсанында Ресей Федерациясының экономика 

салаларының нақты көлем индексі бойынша өсу қарқыны   

 

экономика салалары Өсу қарқыны, % 

Нарықтағы бағаларда жалпы ішкі өнім 92,0 

соның ішінде:  

Негізгі бағаларда жалпы қосылған құн 91,9 

 86,0
 88,0
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 96,0
 98,0

 100,0
 102,0
 104,0
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экономика салалары Өсу қарқыны, % 

соның ішінде:  

Ауыл, орман шаруашылығы, аңшылық, балық аулау және балық өсіру 100,4 

Пайдалы қазбаларды өндіру 87,2 

Өңдеу өндірістері 92,1 

Электр энергиясы, газ және бумен жабдықтау; ауаны кондициялау 96,1 

Сумен жабдықтау; су тарту, қалдықтарды жинау мен жоюды 

ұйымдастыру, ластануларды жою бойынша қызмет 

91,3 

Құрылыс 98,3 

Көтерме және бөлшек сауда; авто көлік құралдары мен 

мотоциклдерді жөндеу 

87,3 

Тасымалдау және сақтау 80,7 

Қонақ үйлер және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының қызметі 43,1 

Ақпарат және байланыс саласындағы қызмет 97,7 

Қаржы және сақтандыру қызметі 106,1 

Жылымайтын мүлікпен операциялар бойынша қызмет 98,8 

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 91,9 

Әкімшіліктендіру және сәйкес қосымша қызмет көрсетудегі қызмет 84,4 

Мемлекеттік басқару және әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

әлеуметтік қамсыздандыру 

102,6 

Білім беру 97,5 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы 

қызмет 

91,5 

Мәдениет, спорт және демалыс пен ойын-сауық ұйымдастырудағы 

қызмет 

72,0 

Басқа да қызмет көрсетудегі қызмет 71,4 

Жұмыс берушілер ретінде үй шаруашылықтарының қызметі;  жеке үй 

шаруашылықтарының өз тұтынуы үшін тауарлар мен қызметтерді 

өндіру саласындағы сараланбаған қызметі 

54,0 

Өнімдерге салықтар 92,7 

Өнімдерге субсидиялар 100,0 

Өнімдерге таза салықтар 92,5 

Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 

 

2020 жылдың бірінші жартысындағы  негізгі экономикалық тенденциялар 

арасында барлық бағыттар бойынша теріс серпін байқалды. Осылайша 

ағымдағы жылдың бірінші жартысында экономиканың өсуі -3,6%-ды құрайды. І 

жартыжылдықта негізгі ақшалай кіріс өткен жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда 3,7%-ға азайды, 1.5.2-суретті қараңыз.  

 

  1.5.2-сурет. 2020 жылдың І жартысында Ресейде негізгі экономикалық индикаторлар  

   

ЖІӨ -3,6 

Инвестициялар -4,0 

Өнеркәсіптік өндіріс -3,5 

Бөлшек сауда айналымы -6,4 

Тұтынушылық бағалар индексі 2,8 
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Жұмыссыздық 6,0 

Нақты ақшалай төлемдер -3,7 

Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 

  

2020 жылдың бірінші жартысында Ресейде жылдық инфляция ел үшін 

рекордық көрсеткіш 2,8 пайызға дейін баяулап, ЕАЭО мүше мемлекеттері 

арасында ең төменгі өсу қарқынына шықты.  

 2020 жылдың бірінші жартысында өнеркәсіптік өнімнің өсуі өткен 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,5%-ға өсіп, теріс мәндер 

аймағында тұрақтаған (алайда өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 

2,2 пайызды құраған).  

Өнеркәсіптің негізгі бағыттары арасында 5,2 пайыздағы теріс серпін 

пайдалы қазбалар өндірісінде байқалады. Өңдеу өнеркәсібінде бұл көрсеткіш 

2,3%-ға қысқарған.  

2020 жылдың бірінші жартысында өндіріс өсуінің айтарлықтай қарқыны 

Ресейдегі өнеркәсіптің келесі секторларында белгіленген:  

• қағаз және қағаз өнімдерін өндіру – 6,3%; 

• азық-түлік өнімдерін өндіру – 6,5%; 

• дәрі-дәрмектік құралдар мен медициналық мақсатта қолданылатын 

материалдар өндірісі – 17,8%; 

2020 жылдың бірінші жартысында өндіріс төмендеуі Ресейдегі 

өнеркәсіптің келесі секторларында белгіленген:  

• автокөлік құралдары, тіркеме, жартылай тіркеме өндіру –  27,6%; 

• басқа да көлік құралдары және жабдық өндірісі – 21,3%; 

• былғары және одан жасалған өнімдер – 26,8%. 

 

1.5.2. 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейде шағын және орта 

кәсіпкерліктің дамуы  

 

2020 жылдың бірінші жартысы қорытындысы бойынша Ресей 

Федерациясында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 

 6 051 910 бірлікті құрады, 2019 жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда 160 227 бірлікке немесе 2,6%-ға қысқару байқалды, 1.5.2-

кестені қараңыз.  

 

1.5.2-кесте. РФ ШОК Бірыңғай регистрінде жазылған мәліметтерге сәйкес ШОС 

саласында заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер  саны, бірлік  

  

 барлығы 

соның ішінде: 

заңды тұлға жеке кәсіпкер 

2020 жылдың І 

жартысы 
6 051 910 2 576 960 3 474 950 

2019 жылдың І 

жартысы 
6 212 137 2 764 114 3 448 023 
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 барлығы 

соның ішінде: 

заңды тұлға жеке кәсіпкер 

Өзгеріс, +/- -160 227 -187 154 26 927 

Өзгеріс, % -2,6 -6,8 +0,8 

Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

Кестеден көрініп тұрғандай, жеке тұлғалар – ШОК субъектілерінің саны 

айтарлықтай қысқарған (6,8%). Жеке кәсіпкерлер саны 0,8%-ға өсті. Ресей 

Федерациясында шағын және орта кәсіпкерлік құрылымында заңды тұлғалар 

да, жеке кәсіпкерлер де келесі санаттарға жіктеледі:   

• Микро кәсіпорындар 

• Шағын кәсіпорындар 

• Орта кәсіпорындар 

Статистика талдауы көрсеткендей, заңды тұлға ретінде тіркелген шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектілері санының 2 764 114 бірліктен   2 576 960 

бірлікке дейін азаюы (6,8 тармаққа) барлық ұйымдастырушылық формалар 

бойынша қысқаруға байланысты орын алды.  

Жеке кәсіпкерлер санының 3 448 023 бірліктен 3 474 950 бірлікке дейін артуы 

осы сегментте микро кәсіпорындардың артуына байланысты орын алды. Жеке 

кәсіпкерлік формасында тіркелген шағын және орта кәсіпорындар саны 

талдаңбалы кезеңде сәйкесінше 4,1 және 5,4 тармаққа төмендеген.  

 Ресей Федерациясы ШОК субъектілер санының 10.07.2019 ж. бастап  

10.07.2020 ж. дейін ай сайын өзгеруі 1.5.4-суретте көрсетілген.  

 

1.5.4-сурет. 10.07.2019 ж. бастап  10.07.2020 ж. дейін РФ ШОК субъектілері санының 

өзгеруі      

  

 
Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

ШОК субъектілері санының басым бөлігі Орталық Федералды округте 

(31%) Приволжский Федералды округте (18%) орналасқан. 2019 жылдың І 

жартысындағы көрсеткіштермен  салыстырғанда ШОК орналасуының 

6 212 137

5 836 910

5 813 278

5 841 545

5 893 148

5 924 681

5 916 906

5 924 823

5 960 356

5 979 899
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демографиялық матрицасының реструктуризациясы тұрғысында айтарлықтай 

өзгерістер орын алмады.  

 

1.5.5-сурет. 10.07.2019-10.07.2020 жж. аралығында РФ өңірлері бойынша ШОК 

субъектілерінің саны  

 
Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

2020 жылдың бірінші жартысында Ресей ШОК қызметінің негізгі 

көрсеткіштерінің өзгерісіне жүргізілген талдау ШОК субъектілері санының 

төмендеуі ШОК-та жұмыс істейтіндердің айтарлықтай төмендеуіне әкелгенін 

көрсетті, кему 374,3 мың адамды немесе 2019 жылдың сәйкес кезеңімен 

салыстырғанда -2,4%-ды құрады. Осы ретте ШОК шығаратын өнім көлемі 

41,9%-ға артты, бұл жайт 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейдегі шағын 

және орта кәсіпкерлік секторында еңбек өнімділігінің артқанын көрсетеді, 1.5.3-

кестені қараңыз.  

  

 1.5.3-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Ресей ШОК қызметінің негізгі 

көрсеткіштерінің өзгеруі 

  

РФ бойынша 

барлығы 
10.07.2019 10.07.2020 

Өзгеріс, 

бірлік +/- 

Өзгеріс, 

% 

ШОК субъектілері 6 212 137 6 051 910 -160 227 -2,6 

ШОК-та жұмыс 

істейтіндер 
15 644 097 15 269 774 -374 323 -2,4 

ШОК өнімі 5 560 7 890 2 330 41,9 

Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

Статистика талдауы көрсеткендей, ШОК өнімінің негізгі өсуін Ресейдің 

микро кәсіпорындары қамтамасыз етті, 1.5.4-кестені қараңыз.   

 Алайда микро кәсіпорындарда 2020 жылдың бірінші жартысында 2019 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда жұмыспен қамтылғандардың 0,2%-

31%

12%

12%
3%

18%
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11%

5%
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ға төмендегені байқалған. Осы ретте жаңадан құрылған микро кәсіпорындар 

2020 жылдың бірінші жартысында 15,0%-ға төмендеу тенденциясы тіркелген.  

 

1.5.4-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейде микро кәсіпорындардың негізгі 

көрсеткіштерінің өзгеруі 

  

Микро барлығы 10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, 

бірлік. +/- 

Өзгеріс, 

% 

ШОК субъектілері 5 949 712 5 813 785 -135 927 -2,3 

ШОК-та жұмыс 

істейтіндер 
7 374 254 7 360 462 -13 792 -0,2 

ШОК өнімі 4 265 6 434 2 169 50,9 

Жаңадан құрылған 

микро 

кәсіпорындар 

10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, 

бірлік +/- 

Өзгеріс, 

% 

ШОК субъектілері 1 578 153 1 341 548 -236 605 -15,0 

ШОК-та жұмыс 

істейтіндер 
0 0 0 - 

ШОК өнімі 332 521 189 56,9 

Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

2020 жылдың бірінші жартысында шағын кәсіпорындар да шаруашылық 

құрушы субъектілер санының төмендеуі мен жұмыспен қамтылғандардың 

қысқаруына қарамастан  шығарылған өнімнің айтарлықтай өсімін көрсетті 

(17,8%-ға), 1.5.5-кестені қараңыз.  

 

1.5.5-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейдегі шағын кәсіпорындардың 

негізгі көрсеткіштерінің өзгеруі 

  

Шағын 10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, 

бірлік +/- 

Өзгеріс, 

% 

ШОК субъектілері 244 048 221 060 -22 988 -9,4 

ШОК-та жұмыс 

істейтіндер 
6 469 057 6 179 800 -289 257 -4,5 

ШОК өнімі 1 024 1 206 182 17,8 

Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

 2020 жылдың бірінші жартысында Ресей Федерациясында орта 

кәсіпорындардың саны 7,1 пайызға қысқарды, сондай-ақ ШОК-та жұмыспен 

қамтылғандардың саны да қысқарды (-4,0%), ал шығарылым көлемі 7,7 

пайызға төмендеген, 1.5.6-кестені қараңыз.  

   

1.5.6-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейде орта кәсіпорындардың негізгі 

көрсеткіштерінің өзгеруі 

  

Орта 10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, бірлік 

+/- 

Өзгеріс,

% 

ШОК субъектілері 18 377 17 065 -1 312 -7,1 
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Орта 10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, бірлік 

+/- 

Өзгеріс,

% 

ШОК-та жұмыс 

істейтіндер 
1 800 786 1 729 512 -71 274 -4,0 

ШОК өнімі 271 250 -21 -7,7 

Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

 ШОК міндеттерінің бірі – жұмыспен қамтудың өсуіне атсалысу, 1.5.5-

суретте көрсетілгендей, 10.07.2019-10.07.2020 жж. аралағында жұмыспен 

қамтудың қисығы айтарлықтай өзгерген жоқ.  

 

1.5.5-сурет.   10.07.2019-10.07.2020 жж. аралығында ШОК-та жұмыспен қамтылғандар 

санының өзгеру серпіні 

 

 
Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

Тұтастай алғанда 2020 жылдың бірінші жартысында Ресей бойынша 

ШОК субъектілері және жұмыспен қамтылғандар санының төмендеуі заңды 

тұлғалармен қамтамасыз етілген. Жеке кәсіпкерлер ШОК субъектілері және 

жұмыспен қамту санын болмашы өсірді, ал өнім шығарылымы белсенді өсті 

(сәйкесінше 0,8% және 1,8% %), өнім шығарылымының белсенді өсуінде 

(56,1%),   1.5.7-кестені қараңыз.   

 

1.5.7-кесте. 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейде орта кәсіпорындардың негізгі 

көрсеткіштерінің өзгеруі     

    

Жеке кәсіпкерлер 10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, 

бірлік +/- 

Өзгеріс, 

% 

ШОК субъектілері 3 448 023 3 474 950 26 927 0,8 

ШОК-та жұмыспен 

қамтылғандар 

2 360 716 2 403 235 42 519 1,8 

ШОК өнімі 1 479 2 309 830 56,1 
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Жеке кәсіпкерлер 10.07.2019 10.07.2020 
Өзгеріс, 

бірлік +/- 

Өзгеріс, 

% 

Заңды тұлғалар 10.07.2019 10.07.2020 Өзгеріс, 

бірлік +/- 

Өзгеріс, 

% 

ШОК субъектілері 2 764 114 2 576 960 -187 154 -6,8 

ШОК-та жұмыспен 

қамтылғандар 

13 283 381 12 866 539 -416 842 -3,1 

ШОК өнімі 4 081 5 581 1 500 36,8 

Дереккөз: РФ ШОК Бірыңғай регистрі 

 

1.5.3. 2020 жылдың бірінші жартысында  

Ресейдің сыртқы сауда қызметі   

 

 Сауда нарығының өзгеруі 2020 жылдың бірінші жартысында Ресей 

сауда балансы профицитінің 54,4 млрд АҚШ долларына дейін қысқаруына 

әкеп соқты, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінен 42,0%-ға төмен. Импорт 

тарапына ғана теріс серпін (-6,5%) байқалды, ал экспорт 2019 жылдың І 

жартысымен салыстырғанда 22,6 пайызға түсіп кетті.  

Ресей Кеден федералды қызметінің деректері бойынша 2020 жылдың І 

жартысында Ресейдің тауар айналымы 265 626 млн АҚШ долларын құрап, 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 16,9%-ға қысқарған (54 094 млн 

АҚШ доллары).  

  2020 жылдың І жартысында Ресей экспорты 160 001 млн АҚШ 

долларын құрап, 2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 22,6%-ға 

қысқарған ( 46 704 млн АҚШ доллары).  

 Ресей импорты 2020 жылдың І жартысында 105 625млн АҚШ долларын 

құрап, 2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 6,5 пайызға қысқарды (7 

391млн АҚШ доллары), 1.5.7-суретті қараңыз.  

 

1.5.7-сурет. Ресей экспорты мен импорты, тоқсандар бойынша, млрд АҚШ доллары  

 
Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 
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2020 жылдың І жартысында Ресей сауда балансының сальдосы 54,4 

млрд АҚШ доллары көлемінде оң құрылды. 2019 жылдың І жартысымен  

салыстырғанда оң сальдо 42,0%-ға төмендеген (39,3 млрд АҚШ доллары).  

2020 жылдың І жартысында Ресейдің бас сауда серіктестері 2019 

жылдың І жартысымен салыстырғанда айтарлықтай өзгермеген, 1.5.8-суретті 

қараңыз.  

Ресей тауар айналымында үлкен үлесті Қытай алып отыр (2,3%-ға 

болмашы өсу байқалған), сонымен қатар Германия, Нидерланды, Беларусь, 

Түркия, Италия және АҚШ көш бастап тұр. ЕАЭО елдері арасында тауар 

айналымда ең жоғары үлесті Беларусь Республикасы алып отыр (4,7%). 

Қазақстан үлесі 2020 жылдың бірініші жартысы қорытындысы бойынша небәрі 

3,2%-ды құраған, бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда біршама 

төмен (2,8%).  

 

1.5.8-сурет. 2020 жылдың І жартысы және 2019 жылдың І жартысында Ресейдің басты 

сауда серіктестері, % 

 
Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 

 

2020 жылдың бірінші жартысында Ресейдің экспортында басым үлесті 

Қытай (Ресейдің жалпы экспортынан 14,8%), Нидерланды (8,3%), Германия 

(5,4%), Түркия (4,8%), Беларусь (4,3%), Қазақстан (4,0%), АҚШ (3,4%), Италия 

(3,1%),  Польша (2,9%), Жапония (2,9%) алып отыр.  
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 2019 жылдың бірінші жартысында Ресейдің экспортында басым үлесті 

Қытай (Ресейдің жалпы экспортынан 12,7%), Нидерланды (11,8%), Германия 

(6,8%), Түркия (4,7%), Беларусь (4,7%), Италия (3,5%),  Қазақстан (3,0%), АҚШ 

(3,1%), Жапония (2,7%), Польша (2,6%) алып отыр.  

 2020 жылдың бірінші жартысында Ресейдің импортында басым үлесті 

Қытай  (Ресейдің жалпы импортынан 23,1%), Германия (9,9%), АҚШ (6,5%), 

Беларусь (5,4%), Франция (3,8%), Италия (4,1%), Жапония (3,3%), Қазақстан 

(2,1%), Түркия (2,1%), Польша (2,0%) алып отыр.  

 2019 жылдың бірінші жартысында Ресейдің импортында айтарлықтай 

үлесті Қытай (Ресейдің жалпы импортынан 21,5%), Германия (10,0%), АҚШ 

(6,1%), Беларусь (5,3%), Италия (4,2%), Жапония (3,9%), Франция (3,2%), 

Қазақстан (2,4%), Украина (2,1%), Польша (2,1%) алып отыр, 1.5.9-суретті 

қараңыз. 

 

1.5.9-сурет. 2019-2020 жылдар қорытындысы бойынша экспорт пен импорттағы 

үлестің өзгеруі, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 
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 2020 жылдың І жартысында Ресей импортының құрылымында 

жеткізілімдерді негізгі үлесі (1.5.10-сурет) келесі тауар түрлеріне тиесілі:  

• Минералды өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 25-27) – Ресей экспортының 

бүкіл көлемінен 56,2% (2019 жылы – 65,8%); 

• Металдар және олардан жасалған бұйымдар (СЭҚ ТН кодтары 72-

83) – Ресей экспортының бүкіл көлемінен 17,3%; (2019 жылы – 

12,1%); 

• Химия өнеркәсібінің өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 28-40) – Ресей 

экспортының бүкіл көлемінен 7,0% (2019 жылы – 6,3%);  

   

• Азық-түлік тауарлар және ауыл шаруашылық шикізат (СЭҚ ТН 

кодтары 01-24) – Ресей экспортының бүкіл көлемінен 7,9% (2019 

жылы – 5,2%); 

• Машиналар, жабдық және көлік құралдары (СЭҚ ТН кодтары 84-90) 

– Ресей экспортының бүкіл көлемінен 6,2% (2019 жылы – 5,7%); 

• Ағаш және қағаз-целлюлоза өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 44-49) – 

Ресей экспортының бүкіл көлемінен 3,7% (2019 жылы – 3,1%); 

• Текстиль, текстиль өнімдері мен аяқ киім (СЭҚ ТН кодтары 50-67) – 

Ресей экспортының бүкіл көлемінен 0,4% (2019 жылы – 0,3%). 

 

1.5.10-сурет. 2020 жылдың І жартысында Ресей экспортының негізгі тауар топтары 

бойынша құрылымы 

 

 
Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 
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Ресей экспортының біршама өсуі келесі тауар топтарында белгіленген:  

• Азық-түлік тауарлар мен ауыл шаруашылық шикізаты (СЭҚ ТН 

кодтары 01-24) 2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 19,2%;  
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• Текстиль, текстиль өнімдері және аяқ киім (СЭҚ ТН кодтары 50-67) 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 8,9%; 

• Металдар және олардан жасалған өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 72-83) 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 11,5%. 

  

2020 жылдың І жартысында Ресей экспортында төмен көрсеткіштер 

(1.5.11-сурет) келесі тауар топтарында байқалды:  

• Минералды өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 25-27) 2019 жылдың І 

жартысымен салыстырғанда 34,2%;  

• Ағаш және қағаз-целлюлоза өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 44-49) 2019 

жылдың І жартысымен салыстырғанда 8,3%;  

• Химия өнеркәсібінің өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 28-40) 2019 жылдың І 

жартысымен салыстырғанда 12,8%; 

• Машиналар, жабдық және көлік құралдары (СЭҚ ТН кодтары 84-90) 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 15,5%. 

 

1.5.11-сурет. 2020 жылдың І жартысында Ресей экспортының негізгі тауар топтары 

бойынша серпіні 

 

 
Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 

 

2020 жылдың І жартысында Ресей импортының құрылымында 

жеткізілімдердің негізгі үлесі келесі тауар топтарына тиесілі болды:  

• Минералды өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 25-27) – Ресей импортының 

жалпы көлемінен 1,9% (2019 жылы – 2,2%);  

• Металдар және олардан жасалған өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 72-83) 

– Ресей импортының жалпы көлемінен 7,1% (2019 жылы – 7,9%);  

• Химия өнеркәсібінің өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 28-40) – Ресей 

импортының жалпы көлемінен 19,3% (2019 жылы – 19,1%);  
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• Азық-түлік өнімдері және ауылшаруашылық шикізат (СЭҚ ТН 

кодтары 01-24) – Ресей импортының жалпы көлемінен 13,8% (2019 

жылы – 13,0%);  

• Машиналар, жабдық және көлік құралдары (СЭҚ ТН кодтары 84-90) 

– Ресей импортының жалпы көлемінен 46,0% (2019 жылы – 45,1%);  

• Ағаш және қағаз-целлюлоза өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 44-49) – 

Ресей импортының жалпы көлемінен 1,5% (2019 жылы – 1,6%);  

• Текстиль, текстиль өнімдері және аяқ киім (СЭҚ ТН кодтары 50-67) – 

Ресей импортының жалпы көлемінен 6,3% (2019 жылы – 6,1%).   

 

1.5.12-сурет. 2020 жылдың І жартысында Ресей импортының негізгі тауар топтары 

бойынша құрылымы 

 
Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 
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• Минералды өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 25-27) 2019 жылдың І 

жартысымен салыстырғанда 17,1%; 

• Ағаш және қағаз-целлюлоза өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 44-49) 2019 

жылдың І жартысымен салыстырғанда 11,1%; 

• Химия өнеркәсібінің өнімдері (СЭҚ ТН кодтары 28-40) 2019 жылдың І 

жартысымен салыстырғанда 5,3%; 

•  Текстиль, текстиль өнімдері және аяқ киім (СЭҚ ТН кодтары 50-67) 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 3,3%; 

• Металдар және олардан жасалған өнімдер (СЭҚ ТН кодтары 72-83) 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 15,2%. 
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• Азық-түлік тауарлары және ауылшаруашылық шикізаты (СЭҚ ТН 

кодтары 01-24) 2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 1,7%; 

• Машиналар, жабдық және көлік құралдары (СЭҚ ТН кодттары 84-90) 

2019 жылдың І жартысымен салыстырғанда 6,3%. 

 

1.5.13-сурет. 2020 жылдың І жартысында Ресей импортының негізгі тауар топтары 

бойынша серпіні 

 

Дереккөз: Мемлекеттік статистиканың федералды қызметі 
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секторы ЖІӨ және мемлекеттің 

салықтық кірістеріне сүбелі 

үлес қосады, жұмыс 

орындарын құрады және 

инновациялар енгізу, еңбек 

өнімділгінің артуына ықпал 

етеді.  

Сондықтан бұл бөлімде ЕАЭО елдерінде шағын және орта бизнестің 

табысты бизнес-жобаларының мысалдары келтірілген.  

 

РФ Томск облысының оңтүстігінде сүт өңдеу бойынша алғашқы 

цех пайда болды  

 

-1,7

-3,3

-5,3

-6,3

-8,4

-11,1

-15,2

-17,1

-28,4

Азық-түлік тауарлары және ауыл шаруашылық …

Текстиль, текстиль өнімдері және аяқ киім

Химия өнеркәсібінің өнімдері, каучук

Машиналар, жабдық және көлік құралдары

Басқа тауарлар

Ағаш және қағаз-целлюлоза өнімдері

Металдар, асыл тастар және олардан жасалған …

Минералды өнімдер

Былғары шикізаты, елтірі және олардан жасалған …
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 «Шағын және 

орта кәсіпкерлік» 

ұлттық жобасы 

арқылы сүт өңдеу 

бойынша алғашқы 

цех  Томск облысы 

Бакчар ауданында 

пайда болды.  

Тәулігіне 3 

тоннаға дейін өңдеу 

қуаты бар цех 

облыстың, тіпті көрші 

муниципалитеттердегі фермерлерінің қажеттіліктерін толығымен қамтуға 

көмектеседі.  

 «Бакчарда ауданда алғашқы сүт өңдеу бойынша цех ашылды. 

«Бакчарский фермер» ауыл шаруашылығы кооперативі заманауи сүт цехін 

іске қосты, онда пастерленген және пісірілген сүт, қаймақ, кілегей, сүзбе, 

айран, снежок, сары май, ряженка, ірімшік және үшқат қосылған йогурт 

шығарады.  

«Бакчарский фермер» ауыл шаруашылығы кооперативі жобасы 2019 

жылы «Шағын және орта кәсіпкерлік» ұлттық жоба және  «Фермерлерді қолдау 

жүйесін құру және ауылдағы ынтымақтастықты дамыту» өңірлік жоба 

шеңберінде мемлекеттік қолдауды алды.   

 Ұлттық жоба аясында шаруаларға материалдық-техникалық базаны 

дамытуға 23,5 млн рубльге грант берілді. Жобаның жалпы құны 39,2 млн 

рубльді құрайды, оған сүт цехін салу, мал союдың модульді тізбегін сатып алу 

кіреді.  

 Мал сою тізбегін жыл соңын адейін іске қосу көзделген. Келешкте 

шаруалар етті өнім тізбесін кеңейтуді жоспарлап отыр, ол үшін шұжық 

өнімдерін өндіру цехы салынбақ.  

 Тәулігіне 3 тоннаға дейін өңдеу қуаты бар цех облыстың, тіпті көрші 

муниципалитеттердегі фермерлерінің қажеттіліктерін толығымен қамтуға 

көмектеседі 

 Томск облысының Бакчар ауданы облыс орталығынан 200 шақырым 

қашықтықта жатыр. Ауданда 11 мыңнан астам адам тұрады, ал облыстың 

жетекші саласы – ауыл шаруашылығы. 
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Тайга жаңғағынан тәттілер әзірлеген кәсіпкер РФ кәсіпкер-аналар 

байқауында жеңіске жетті  

Курагино тұрғыны Марина 

Маркидонова Кроясноярсктегі «Мой 

бизнес» орталығы ұйымдастырған 

«Мама-предприниматель» 

байқауында жеңіске жетті.  

Марина дикорос жаңғағын 

жинап, оларды өңдеп, өз қолымен 

тайгалық жаңғақтар, жидектер мен 

шөптерден пайдалы десерттерді 

дайындайды. Өз тауарын кәсіпкер-

ана «Большая шишка» брендімен 

сатады.  

Барлығы тайгаға еген махаббаттан басталды. Ана атанған соң Марина 

жолдасы екеуі балаларын таза ауаға жиі шығара бастады, әсіресе отбасы 

Курагино маңындағы орманға баруды ұнатты. Бір күні келіншек шырша 

бүршіктерін теріп, жақындарына тосап пісірді. Отбасы тәтті тағамды бағалады, 

ал Марина жаңа өнімді сатып көруге бел буды.   

Өнім этикеткасын «Большая шишка» деп аталды, осы кезеңде Марина 

жеке кәсіпкер ретінде тіркелу бойынша шешім қабылдады. Кәсчіпті жүргізуде 

Бизнесті дамыту жөніндегі агенттік көмектесті. Келіншек өнімді тегін 

сертификаттауға өтінім жіберді.  

Байқауға қатысушылар кәсіпті бастауға 100 мың рубль грант алуға 

жарысқа түсті. Марина Маркидонова осы соманы жаңа жабдық алуға 

жұмсамақ.  

 «Мен орынжай жалдап, шикізатты сақтау мен өнімді үлкен көлемде 

өндіру үшін жабдық орнатқым келеді, – дейді кәсіпкер ана. – болашақта 

дикоросты Курагино ауылы тұрғындарын тартып жинауды, өндіріске 

технологты жалдап, жұмыс орындарын құрғым келеді. Бүкіл өнімге сертификат 

алу көзделген. Ассортиментті кеңейту, қантсыз пайдалы десерттер, пастила, 

джем, батончиктер сібір жаңғақтары жидектері мен шөптерінен шай әзірлеу 

жоспарда. Өнімдерді денсаулық сақтау дүкендері, базарлар, жеке сауда 

нүктелері арқылы сатуды, тіпті Сібірдің органикалық өнімдерін шетелге 

экспорттауды қалаймын» – деді кәсіпкер.    

. 
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АРМЕНИЯ СТАРТАПТАРЫ1 

 
 

«PicsArt» 

Компания құрылтайшылары Ованес Авоян, Микаел Варданян және 

Артавазд Меграбян. Бағдарлама фото және видео-редактор қызметін 

көрсетеді, жоба әзірленіп, 2012 жылы іске қосылды.  

Армения стартапы файлдарды редакциялауға арналған үлкен ауқымға 

ие, сондай-ақ бос жұмыстарымен алмасу және лайықты 

кандидаттар/орындаушыларды тез іріктеудің әлеуметтік платформасын 

қамтиды.  

Арменияның PicsArt стартапы – Android, iOS, Windows-ке бейімделген 

30 тілдегі қосында. Қазіргі кезде пайдаланушылардың жүктеулер саны 600 

млн-нан асады. 2019 жылдың қаңтарына бағдарлама App Store халықаралық 

рейтингте (тегін қосындылар) екінші позицияны алып тұрды.  

 Айта кету керек, Арменияның PicsArt стартапы жазылуларды 

қарастырады, оның негізінде пайдаланушылар қосымша құралдарды алады, 

жарнамадан құтылады және эксклюзивті оқу бағдарламаларына қол жеткізеді.  

 Сарапшылардың пікірінше, Армения стартапының күрт өсуі қытай 

нарығына шығуға бағдарланған, өйткені 15 млн пайдаланушы – Қытай 

азаматтары.  

 

«Vineti» 

Бұл әщірлеме бұлтты жинауыш платформа, ол гендік инженерия, 

жасушалық терапия және онкологиялық вакциналар саласындағы 

жаңалықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Патенттелген терапия 

менеджментінің экожүйесі бар, ол өндіріс пен емдеу процесіне қатысатын 

барлық адамдар үшін жеке платформа болып табылады. Бұған дәрігерлер, 

медициналық персонал, науқастар, дәрі-дәрмек өндірушілер, курьерлер, 

логистер кіреді. 

Арменияның Vineti стартапының құрылтайшылары – Эми ДюРосс, 

Размик Абноус, Хайди Хаген, Нерсес Оганян. Бағдарламалық қамтамасыз ету 

– операциялардың сапасын жақсартуға, соның ішінде адам факторын 

 
1 https://internationalwealth.info/startups-abroad/important-startups-of-armenia-2019 
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төмендетуге, ал фармацевтикалық өнімдерде лайықты сапаға және ережелер 

мен стандарттарға толық сәйкестікке көз жеткізуге мүмкіндік береді. 

 Vineti  стартапы қаржылық тұрақты стартап. Компания бірдан 9 

инвестордан қаржыландыру алды, осы ретте ең ірі инвестициялар 2018 

жылдың басында алынды.  

 

«Krisp» 

Арменияның бірегей стартапының құрылтайшылары Давид Багдасарян 

және Артавадз Минасян болды. Стартап шынайы уақыт режимінде шуды 

белсенді және пассивті басу режимінде жұмыс істейді. Krisp аудио және 

вбейне қоңырау шалуда кез келген фондық шуды алып тастайды, осылайша 

сұхбасттасушы өзіне хабарласқан адамды анық ести алады.  

Арменияның Krisp стартапы коммуникацияның кез келген құралына 

оңай бағдарлана алады, кірме және шықпа қоңыраулармен жұмыс істей 

береді. Осы ретте дыбысты тежеу соншалықты қысқа, ол сөйлесу сапасына 

еш кедергі келтірмейді, дабыстың шығуын тежемейді.  

  

«IntelinAir» 

Арменияның IntelinAir стартапы – егіс алқаптары фототүсірімдері және 

басқа да көрсеткіштерді талдайтын технологиямен жұмыс істейтін қосынды. 

Стартап келесі критерйилер бойынша проблемаларды анықтайды:  

- Ылғалдық;  

- Жауы-шашын әсері;  

- Топырақ температурасы;  

- белгілі бір учаскенін тарихи деректері және т.б. 

 

Осындай ақпаратты талдау Арменияның IntelinAir стартапына 

шаруаларға проблемалық аймақтар мен болжам туралы өзекті ақпаратты 

беруге мүмкіндік береді.  

 Бағдарламалық қамтамасы зету жұмысы машина оқыту және 

компьютерік көруге негізделген. IntelinAir-ді қолдану үшін жазылым керек, оның 

бағасы пайдаланушы таңдаған пакетке қарай түрленеді.  

 

Беларусьтегі табысты кәсіп 

иелері2 

Француз кондитерліктер 

«Француз кондитерліктері» ЖАҚ 

2017 жылы нан-тоқаш және кондитерлік 

өнімдерін өндіру үшін ашылған. Ұйым 

«UAB Albineta» компанияның 

франшизасын сатып алды, бұл 

 
2 https://brrb.by/activity/support-to-smes/stories-of-success/ 
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компанияның «Thierry Kepykla» брендімен наубайханалар мен кондитерліктер 

желісі бар.  

 

Компанияның стратегиялық мақсаты бастапқы кезеңде өзінің нан-тоқаш 

және кондитерлік өнімдерін өндіруді ұйымдастыру еді, ассортимент тізімі 

әртүрлі балкүлшеле, круассандар, эклерден, пирогтар, нан түрлерін және т.б. 

қамтыды. Даму Банкінің ШОБ-ты қаржылық қолдау бағдарламасы аясында    

«Банк БелВЭБ» ААҚ банк-серіктес ұсынған несие қаражаты есебінен нан-

тоқаш және кондитерлік өнімдерін пісіруге арнлаған негізгі жабдықты сатып 

алды.  

 Қазіргі таңда «Француз кондитерліктері» ЖАҚ шығаратын өнім тізімі 20-

дан астам аталымға жетті.  

Жаңа өндірістің айрықша ерекшелігі – сапалы және табиғи 

ингредиенттерден нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер өндірісі, қоспалардың 

көпшілігін компания өз күшімен импорттайды. «Француз кондитерліктері» ЖАҚ 

жеке өнімдерді «Тьерри» наубайхана-кондитерлік желілерде сатады, аталған 

желі Минск қаласының сауда орталықтарында орналасқан.  

  

Қызғалдақ өсіруші 

«Находка Полесья» шаруа 

(фермерлік) қожалығы – Брест облысы 

Иванов ауданы Тышковичи агроқалашықтың 

солтүстік-шығысында орналасқан  жас әрі 

тез дамып жатқан шаруашылық.  

Шаруашылықтың негізгі бағыты 

көкөніс, картоп және гүл өсіру.  

  

Бүгінгі таңда «Находка Полесья» шаруа қожалығының меншігінде 300 га 

алқап бар. Жыл сайын қожалық өндірісі көлемін артырып келеді, оатндық және 

шетелдік өндірушілерден жаңа жоғары өнімді  техника сатып алады, жылыжай 

салады және арнайы сақтау қоймалырн жобалайды. Жұмыс барысында 

инновациялық принциптер және технологиялар енгізіліп, ұжымның кәсіби 

деңгейі жоғарылауда.  

«Находка Полесья» шаруа қожалығының басшысы мен 

қызметкерлерінің қажырлы еңбегі мен іскерлігіне жауапкершілікпен қарауының 

арқасында ферма Беларусьтағы ең үлкен қызғалдақ өндіруші қожалыққа 

айналды. 
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Балалар жиһазын өндіру 

«ЭдВитМаш» жеке өндірістік сауда 

унитарлық кәсіпорын «Bambini» сауда 

маркасымен балаларын жиһазын 

өндіреді.  

Кәсіпорын 2008 жылы құрылған. 

Өндірсітің негізгі бөлігін жаңа туған 

нәрестелерге кереует шығарылымы, 

сондай-ақ балаларды құндақтау 

комодтары мен тамақтандыру 

орындықтар өндірісі құрап отыр.  

Балалар жиһазын құруда кәсіпорын мамандары стандарттар мен 

санитарлық нормаларды, тұрғын үй кеңістіктерінің ыңғайлылығы және 

функциялылығына қойылатын заманауи талаптарды ескереді.  

Жұмыс жылдары ішінде  «ЭдВитМаш» жеке өндірісітік сауда унитарлық 

кәсіпорынның өндірістік алаңдары 2000 шаршы метрге дейін кеңейді. Даму 

Банкінің шағын және орта бизнесті қаржылық қолдау бағдарламасы аясында 

«Приорбанк» ААҚ банк-серіктеспен тығыз ынтымақтастық арқылы кәсіпорын 

жыл сайын жаңа жабдықты жаңартып, орналастырып, өндіріс көлемін орта 

есеппен жылына 20-30 пайызға арттыра алды, сондай-ақ жаңа қолайлы жұмыс 

орындарын ашуда.  

   Осындай қолдауға ие болған «ЭдВитМаш» өнімді өткізу нарықтарын 

кеңейту бойынша жоспарларды іске асыра алады. Бүгіннің өзінде кәсіпорын 

Беларусьтің барлық дерлік сауда желілеріне өнім жеткізіп отыр. Тұрақты даму 

және жиһаз және қосалқы заттардың жоғары сапасы арқылы «ЭдВитМаш» 

жеке өндірісітік сауда унитарлық кәсіпорны Кежендік одақ елдеріне тауар 

экспортын жолға қойған.  

  

21 жасымда жеке кәсіпті қалай бастадым – Бішкек қаласындағы  

«Дзогоев шеберханасы»  

 

Жастардың көбі 21 жаста өмірде 

немен айналысқысы келетіні жайында 

енді ғана ойланып, жаңадан кәсіби 

жолдарын бастайды.  

Григорий Дзогоев 21 жасында 

кәсіпті қолға алып «Дзогоев 

шеберханасы» жеке брендін таныта 

бастады.  

Еті тірі жігіт табыс әкелетін жеке кәсіп тапқанынан күнделікті шабыт 

алып,  рахаттанып жүр.  

«Бір күні газет бетінен жұмыссыздар мен тұрмысы төмендерді тігін ісіне 

үйретеміз деген хабарландыруды көріп қалдым. Бардым, оқып алдым. Алайда 

өзім оқыған курстар аса тиімді болмады.г сол кезде әркімді кәсіпке үйрететін 



 

 

100  

жеке курс ашу идеясы келді. Мен білікті маманды тауып, оған алғашқы 

табысымыздан еңбекақы төлеймін деп уәде еттім, кейін орынжай жалдап, 

жабдықты алуда да сондай шарттармен келісім жасадым. Қазір ойласам, сол 

кезедгі әрекетім ессіз болғанын түсінемін, бірақ менің ынтам тасып тұрды, 

нәтижесі жаман емес, қолымна келді! Енді бізде бір лекте шамамен 70 оқушы, 

ал тұтастай алғанда 600-ге жуық түлегіміз бар», – деді өз кәсібі жайында 

Григорий.  

 


