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теРМинДеРДің аныҚтаМасы 

пайдаланылған терминдер мен қысқартылған атаулардың төмендегідей мағынасы бар:

аҚ акционерлік қоғам 

еДб екінші деңгейлі банк 

жіө жалпы ішкі өнім

жаө жалпы аймақтық өнім

жк жеке кәсіпкер – жеке тұлға болып табылатын шағын кәсіпкерлік субъект

шФҚ шаруа-фермерлік қожалық 

жаО жергілікті атқаушы орган

еак есептік айлық көрсеткіш

шОк / шОб шағын және орта кәсіпкерлік / шағын және орта бизнес

шОбк шағын және орта бизнес кәсіпорындары – заңды тұлға ретінде тіркелген   
 шағын және орта кәсіпкерлік субъект

аДб азиялық даму банкі

ҚР Қазақстан республикасы

шкс шағын кәсіпкерлік субъект

шОкс шағын және орта кәсіпкерлік субъект

тМД тәуелсіз мемлекеттер достастығы
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ОпРеДеление теРМинОв 

используемые термины и сокращения имеют следующие значения:

аО акционерное общество 

бву Банк второго уровня 

ввп валовый внутренний продукт

вРп валовый региональный продукт

ип индивидуальный предприниматель – 
 субъект малого предпринимательства, являющийся физическим лицом

кФх Крестьянско-фермерское хозяйство 

МиО местный исполнительный орган

МРп месячный расчетный показатель

Мсп / Мсб малое и среднее предпринимательство / малый и средний бизнес

пМсб  предприятие малого и среднего бизнеса – субъект малого и среднего 
 предпринимательства, зарегистрированный как юридическое лицо

абР азиатский банк развития

Рк республика Казахстан

сМп субъект малого предпринимательства

сМсп субъект малого или среднего предпринимательства 

снг содружество независимых государств
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

уважаемые дамы и господа!

сегодня казахстанский бизнес становится одним из 
основных факторов конкурентоспособности страны. 
ведение частного предпринимательства принимает 
все более массовый характер, способствует увели-
чению занятости населения, повышению объемов 
и качества внутреннего производства. о популяр-
ности частного предпринимательства в Казахстане 
свидетельствует растущее число субъектов малого 
и среднего предпринимательства, достигшее на на-
чало 2013 года порядка 1,4 млн. и обеспечивающее 
работой более 2,5 млн. человек. вклад малого и 
среднего предпринимательства в ввп страны со-
ставляет более 17,5%.
развитие сектора малого и среднего предприни-
мательства происходит на фоне благоприятной 
экономической ситуации в Казахстане. так, по-
ложительный рост экономики в последние годы и 
благоприятные прогнозы на ближайший период, не-
смотря на неопределенность изменений на мировых 
рынках, свидетельствуют об устойчивости нашей 
экономической системы и ее способности к успеш-
ному преодолению циклических перемен. 
на сегодня в стране созданы все необходимые ус-
ловия для реализации гражданами предпринима-
тельской инициативы. сформирована полноценная 
система диалога государства с бизнесом на всех 
уровнях власти, проводится системная работа по 
улучшению бизнес-климата, расширяется инфра-
структура поддержки предпринимательства. под-
тверждением этому служит укрепление позиций 
Казахстана в международных рейтингах. например, 
в рейтинге всемирного банка «Doing Business 2013» 
Казахстан достиг 49-го места, а в глобальном ин-
дексе конкурентоспособности всемирного экономи-
ческого форума – 51-го места.

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

Бүгінде қазақстандық бизнес еліміздің бәсекеге 
қабілеттілігінің негізгі факторларының біріне айналу-
да. жеке кәсіпкерлікті жүргізу барған сайын жаппай 
сипатқа ие болып, халықтың жұмысбастылығының 
өсуіне, ішкі өндірістің көлемі мен сапасының артуына 
ықпал етуде. Қазақстандағы жеке кәсіпкерліктің да-
мып келе жатқанын 2013 жылдың басына қарсы саны 
шамамен 1,4 млн.-ға жеткен шағын және орта бизнес 
субъектілер санының артуынан көруге болады, ол  
2,5 млн.-нан астам адамды жұмыспен қамтуда. 
шағын және орта кәсіпкерліктің еліміздің жіӨ-сіне 
қосып отырған үлесі 17,5%-дан артты.
шағын және орта кәсіпкерлік секторының дамуы 
Қазақстанда қолайлы экономикалық жағдайдың 
арқасында қалыптасуда. мысалы, кейінгі жылдардағы 
экономиканың жағымды өсімі мен жақын кезеңге 
арналған жағымды болжамдар әлемдік нарықтағы 
өзгерістердің белгісіздігіне қарамастан, экономикалық 
жүйеміздің тұрақтылығын және оның циклдық 
өзгерістерді сәтті түрде еңсеру қабілетін көрсетуде. 
Қазіргі кезде елімізде азаматтардың кәсіпкерлік ба-
стаманы іске асыруы үшiн барлық қажетті жағдайлар 
жасалған. мемлекеттің бизнеспен барлық билік 
деңгейлерінде сұхбат құруының толыққанды жүйесі 
қалыптасқан, бизнес-климатты жақсарту бойын-
ша жүйелі түрде жұмыс жүргізілуде, кәсіпкерлікті 
қолдаудың инфрақұрылымы кеңейіп келеді. мұны 
Қазақстанның халықаралық рейтингілердегі 
жайғасымының нығаюы растауда. мысалы, «Doing 
Business 2013» дүниежүзілік банкінің рейтингісінде 
Қазақстан 49-шы орынға шықты, ал дүниежүзілік 
экономикалық форумның жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индексінде – 51-ші орынды иеленді.
Қазақстан республикасының ұдайы индустриалды-
инновациялық дамуының 2010–2014 жылдарға 
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Құрметпен, Қазақстан Республикасы премьер-Министрінің бірінші орынбасары

с уважением, первый заместитель премьер-Министра Республики казахстан

б. а. сагинтаев

б. а. сағынтаев

арналған мемлекеттік бағдарламасының (ҮиидмБ) 
іске асырылуы жаңадан жұмыс орындарының 
құрылуына, еңбек өнімділігі мен нақты экономика сек-
торы кәсіпорындарының экспортқа бағытталуының 
негізіне айналды. ҮиидмБ аясында сәтті түрде жүзеге 
асырылып отырған, Қазақстандағы дағдарыстан 
кейінгі даму міндеттерін шешуге бағытталған салалық 
бағдарламалардың біріне «Бизнестің жол картасы   
2020» кәсіпкерлікті дамытудың кешенді бағдарламасы 
жатады. Бағдарламаны іске асырудың үш жылында 
2 300 астам сыйақы мөлшерлемелері мен несиелерді 
кепілдендіруді субсидиялау келісімшарты жасалып, 
34 мыңнан астам кәсіпкер оқытылды, 130 мыңнан 
астам жұмыс орны ашылды және сақталды, бюджет-
ке түсетін салықтар артуда. 
еліміздегі шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік 
қолдау процесінің маңызды аспектісіне экономиканың 
аталмыш секторының қазіргі даму жағдайына мо-
ниторинг жүргізу ісі де жатады. еліміздегі же-
ке кәсіпкерлік жағдайына кешенді шолу жасау, 
тақырыптық зерттеулерді жүргізу, сондай-ақ 
мемлекеттік қолдаудың іске асырылып отырған 
бағдарламаларының нәтижелерін талдау сектор 
дамуының тұтастай жағдайын көруге және оны да-
мыту жөніндегі мемлекет саясатының бұдан арғы 
бағыттарын белгілеуге мүмкіндік береді.
осы жұмыс аясында «даму» Кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» аҚ Қазақстан мен оның өңірлеріндегі шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамытудың жағдайы ту-
ралы есептің 5-шығарылымын әзірледі. аталмыш 
ақпараттық-талдау есебі сізге еліміз бен оның 
өңірлеріндегі кәсіпкерліктің қазіргі жағдайына де-
ген объективті көзқарас қалыптастырып, сондай-ақ 
оның жоғары даму әлеуеті мен Қазақстанда алдағы 
жақын жылдарда тұрақты экономикалық өсімнің 
қалыптасуына ықпал ету дәрежесіне баға беруге 
себін тигізеді деген үміттемін. 
оқырмандардың барлығына сәттілік және еліміздің 
өсіп-өркендеуіне арналған еңбегінің жемісті болуын 
тілеймін!

реализация государственной программы по фор-
сированному индустриально-инновационному раз-
витию республики Казахстан на 2010–2014 годы 
(гпФиир) стала основой для создания новых рабо-
чих мест, роста производительности труда и экс-
портоориентированности предприятий реального 
сектора экономики. одной из успешных отраслевых 
программ в рамках гпФиир, направленных на  ре-
шение задач посткризисного развития в Казахстане, 
является комплексная программа развития предпри-
нимательства «дорожная карта бизнеса 2020». за 
три года реализации по программе заключено более 
2 300 договоров субсидирования ставок вознаграж-
дения и гарантирования кредитов, обучено более 
34 тысяч предпринимателей, создано и сохранено 
более 130 тысяч рабочих мест, растут налоговые 
поступления в бюджет. 
важным аспектом процесса государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в 
нашей стране является и мониторинг современно-
го состояния развития данного сектора экономики. 
Комплексный обзор состояния частного предпри-
нимательства в стране, проведение тематических 
исследований, а также анализ результатов реализу-
емых программ государственной поддержки позво-
ляют увидеть целостную картину развития сектора и 
выявить дальнейшие направления государственной 
политики по его развитию.
в рамках этой работы ао «Фонд развития предпри-
нимательства «даму» подготовлен пятый выпуск 
отчета о состоянии развития малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане и его регионах. 
надеюсь, что данный информационно-аналитиче-
ский отчет поможет вам сформировать объективный 
взгляд на современное состояние предприниматель-
ства в нашей стране и ее регионах, а также оценить 
высокий потенциал его развития и степень влияния 
на формирование устойчивого экономического роста 
Казахстана в ближайшие годы. 
позвольте пожелать всем читателям удачи и плодот-
ворной работы во благо процветания нашей страны!
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

уважаемые дамы и господа!

представляем вашему вниманию пятый выпуск кни-
ги «отчет о состоянии развития малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане и его регионах». 
хочу отметить, что в 2012 году ао «Фонд развития 
предпринимательства «даму» (далее  –  Фонд «даму»)  
отметил свое 15-летие. поэтому нынешним выпуском 
книги мы можем подвести определенную черту ре-
зультатам своей деятельности в области поддержки 
малого и среднего предпринимательства. пятнадцать 
лет динамичного развития вместили в себя многие 
концептуальные изменения, которые позволили 
Фонду стать одним из ведущих институтов развития 
в своей области и зарекомендовать себя с лучшей 
стороны. последовательная реализация выбранной 
стратегии и планомерное развитие ключевых направ-
лений деятельности позволили нам продемонстриро-
вать эффективность реализуемых государственных 
программ поддержки предпринимательства, а также 
добиться высокого уровня доверия со стороны госу-
дарства, партнеров и общества в целом.
Эффективно управляя государственными средствами, 
Фонд «даму» вносит существенный вклад в развитие 
регионов, диверсификацию экономики Казахстана и 
в формирование казахстанского среднего класса.
в прошлом году Фондом «даму» была продолжена 
реализация порядка 19 государственных программ 
поддержки частного предпринимательства. в целом в 
рамках данных программ на 1 января 2013 года под-
держку получили более 13,6 тыс. субъектов частного 
предпринимательства. в том числе в рамках комплекс-
ной программы «дорожная карта бизнеса 2020» под-
писано договоров субсидирования по 2 221 проекту, 
выдано гарантий по 135 проектам. следует отметить, 
что число прошедших обучение в рамках направления 
«усиление предпринимательского потенциала» данной 
программы превысило 34 тыс. предпринимателей и фи-

Құрметті ханымдар мен мырзалар!

назарларыңызға «Қазақстан мен оның өңірлеріндегі 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың күйі тура-
лы есеп» кітабының бесінші шығарылымын ұсынамыз. 
айта кеткім келетіні, 2012 жылы «даму» Кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» аҚ (бұдан әрі – «даму» қоры) өзінің 
15-жылдығын атап өтті. сол себептен кітаптың 
осы шығарылымы арқылы біз шағын және орта 
кәсіпкерлікті қолдау саласындағы қызметіміздің 
нәтижелері бойынша қорытынды жасай аламыз. 
Қордың он бес жыл бойы серпінді дамуы бары-
сында көптеген тұғырнамалық өзгерістер орын 
алды, олар Қорға өз саласындағы жетекші даму 
институттарының біріне айналып және өзін жақсы 
жағынан көрсетуге мүмкіндік берді. таңдап алған 
стратегияны бірізді іске асыру және қызметінің ба-
сты бағыттарын жоспарлы түрде дамыту іске асы-
рылып отырған кәсіпкерлікті дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларының тиімділігін көрсетуге, сондай-ақ 
мемлекеттің, серіктестердің және тұтастай қоғамның 
тарапынан жоғары дәрежедегі сенімге қол жеткізуге 
мүмкіндік берді.
мемлекеттік құралдарды тиімді басқара отырып, «да-
му» қоры өңірлерді дамытуға, Қазақстанның эконо-
микасын әртараптандыруға және қазақстандық орта 
тапты қалыптастыруға елеулі үлес қосуда.
Былтырғы жылы «даму» қоры жеке кәсіпкерлікті 
қолдаудың 19 мемлекеттік бағдарламасын іске асы-
руды одан әрі жалғастырған болатын. тұтастай 
алғанда, аталмыш бағдарламалар аясында 2013 
жылғы 1 қаңтарға қатысты жеке кәсіпкерліктің 13,6 
мыңнан астам субъектісі қолдауға ие болды. соның 
ішінде «Бизнестің жол картасы 2020» кешенді 
бағдарламасы аясында 2 221 жоба бойынша суб-
сидиялау келісімшартына қол қойылды, 135 жоба 
бойынша кепілдемелер берілді. айта кететіні, атал-
мыш бағдарламаның «кәсіпкерлік әлеуетті нығайту» 
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Құрметпен, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының басқарма төрайымы 
л.е. ибрагимова 

с уважением, председатель правления 
аО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

л.е. ибрагимова 

зических лиц и еще более 12,4 тыс. предпринимателей 
получили около 63 тыс. сервисных и консультационных 
услуг. Кроме того, по поручению главы государства на 
Фонд «даму» была возложена важная миссия по ста-
билизации ситуации и развития предпринимательского 
сектора в г. жанаозен мангистауской области в рамках 
специального плана развития предпринимательства  
г. жанаозен на 2012–2014 годы. 
в 2012 году также была начата огромная работа 
по созданию инфраструктуры поддержки предпри-
нимателей на трех уровнях: открылись 2 Центра 
обслуживания предпринимателей в городах алматы 
и шымкент, в 12 моногородах республики начали 
работу стационарные Центры поддержки предпри-
нимательства, в 5 областях страны запущены мо-
бильные Центры поддержки предпринимательства.  
в таких Центрах субъекты бизнеса бесплатно полу-
чают консультации и консалтинговые услуги от сер-
висных компаний по принципу «одного окна». Это 
удобно и предпринимателям и сервисным компаниям.
в раздел, посвященный анализу развития субъектов 
предпринимательства в регионах Казахстана, мы вклю-
чили анализ привлекательности регионов Казахстана 
для зарубежных инвесторов на основе расчета доли 
предприятий с иностранным участием в общем коли-
честве предприятий региона. раздел, посвященный 
международному опыту государственной поддержки 
малого и  среднего предпринимательства, включает 
статьи о системах государственной поддержки бизнеса 
в таких странах, как израиль, Канада, россия, а также 
опыт стран азии в поддержке женского предприни-
мательства. Кроме того, большой интерес для наших 
читателей представляют результаты исследования 
мнений слушателей экспресс-курса «Бизнес-советник», 
которые были разработаны Центром бизнес-информа-
ции, социологических и маркетинговых исследований 
BISAM Central Asia. подробную информацию о прове-
денном опросе вы найдете на страницах книги.
надеюсь, что «отчет о состоянии развития малого 
и среднего предпринимательства в Казахстане и его 
регионах» позволит вам найти много полезной и ин-
тересной информации.
желаю читателям успехов и дальнейшего процве-
тания. 

бағыты аясында курстан өткен тұлғалардың саны  
34 мың кәсіпкер мен жеке тұлғадан асты және 
тағы 12,4 мыңнан астам кәсіпкер  жуықтап алғанда  
63 мың сервистік және кеңес беру қызметтерін ал-
ды. оған қоса, елбасының тапсырмасы бойынша 
«даму» қорына 2012-2014 жж. арналған жаңаөзен қ.  
Кәсіпкерлікті дамытудың арнайы жоспары аясын-
да маңғыстау облысының жаңаөзен қаласында 
жағдайды тұрақтандыру және кәсіпкерлік секторды 
дамыту бойынша маңызды миссия жүктелген бола-
тын. 
2012 жылы кәсіпкерлерге қолдау көрсетудің үш 
деңгейлі инфрақұрылымын құру бойынша ауқымды 
жұмыс басталған болатын: алматы және шым-
кент қалаларында 2 Кәсіпкерлерге қолдау көрсету 
орталығы, республиканың 12 моноқаласында 
Кәсіпкерлікті қолдаудың тұрғылықты орталықтары өз 
жұмысын бастады, еліміздің 5 облысында Кәсіпкерлікті 
қолдаудың жылжымалы орталықтары іске қосылды. 
мұндай орталықтарда бизнес субъектілері сервистік 
компаниялардан «бір терезе» ұстанымы бойынша 
кеңес алып және консалтингілік қызмет алып оты-
рады. Бұл кәсіпкерлер үшін де сервистік компаниялар 
үшін де, ыңғайлы.
Қазақстан өңірлеріндегі кәсіпкерлік субъектілерді 
дамытуды талдауға арналған бөлімге біз өңірдегі 
кәсіпорындардың жалпы санындағы шетелдіктердiң 
қатысы бар кәсіпорындардың үлесін есептеуге 
негізделе отырып, Қазақстан өңірлеріндегі шетелдік 
инвесторлар үшін тартымдылығына жасалған тал-
дауды енгіздік. шағын және орта кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдаудың халықаралық тәжірибесіне 
арналған бөлімде  израиль, Канада, ресей сияқты 
елдердегі бизнесті мемлекеттік қолдау жүйелері 
туралы мақалалар, сондай-ақ азия елдерінде 
әйелдердің кәсіпкерлігін қолдау бойынша тәжірибесі 
қамтылған. оған қоса, BISAM Central Asia Бизнес-
ақпарат, социологиялық және маркетингілік зерттеу-
лер орталығы әзірлеген «Бизнес-Кеңесшi» жедел-
курсын тыңдаушылардың пікірін зерттеу нәтижелері 
оқырмандарымыздың үлкен қызығушылығын тудыру-
да. жүргізілген сауалнама туралы толық ақпаратты 
кітаптың беттерінен табатын боласыз.
«Қазақстан мен оның өңірлеріндегі шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамытудың жағдайы туралы есеп» сізге 
көптеген пайдалы және қызықты ақпарат табуға 
көмектеседі деп үміттенемін.
оқырмандарға жетістіктер мен одан әрі өсіп-өркендей 
беруін тілеймін. 
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1. шаРуашылыҚ субъектілеРінің жалпы 
санынДағы шОк субъектілеРінің үлесі

соңғы сегiз жылдың ішінде шоК субъектілерінің саны 
Қазақстан республикасында 2012 жылғы қорытынды 
бойынша 1,4 млн., бірлікке яғни екі есеге өсті. 
осының нәтижесінде шаруашылық субъектілерінің 
жалпы санындағы шоК субъектілерінің үлесі 92%-
дан 95%-ға, дейін өсті және осы деңгейді соңғы 
үш жылдың ішінде сақтап отыр. осылайша, шағын 
кәсіпкерлік экономикалық белсенді халықтың ара-
сында барынша бұқаралық әрекетке айнала оты-
рып, елдегі бизнес-ахуалдың қолайлылығына жағдай 
туғызуда.

шоК субъектілер санының динамикалық қарқынды 
өсуі әкiмшiлiк тосқауылдың азаюы, тікелей қаржылық 
және қаржылық емес қолдау көрсету т.с.с., салық 
жүйесін оңтайландыру арқылы жеке бизнес сектор-
ларын дамыту бойынша мемлекеттік саясаттың жо-
спары негізінде жүргізілуде. әлем елдерінің арасын-
да «дүниежүзілік банк «Doing Business» рейтингінің 
мәліметі бойынша, 2013 жылдың басында Қазақстанда 
бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдай жасау бойын-
ша 49-орында. оның ішінде Қазақстан «Кәсіпорынды 
тіркеу», «меншікті тіркеу» және «салық салу» бой-
ынша тиісінше 25, 28 және 17-орындарды иеленуде. 
соңғы төрт жылда Қазақстан тұрақты түрде жоғары 
көтеріле отырып,  80-ші орыннан  49-орынға ауысты.

1. ДОля субъектОв Мсп в ОбЩеМ 
кОличестве хОзяЙствуЮЩих субъектОв

за последние восемь лет количество субъектов 
мсп в республике Казахстан увеличилось прак-
тически вдвое и по итогам 2012 года достигло  
1,4 млн. единиц. в результате доля субъектов мсп 
в общем количестве хозяйствующих субъектов по-
высилась с 92% до 95%, и сохраняется на этом 
уровне в течение последних трех лет. таким обра-
зом, частное предпринимательство становится все 
более массовым видом деятельности среди эконо-
мически активного населения, что свидетельствует 
о благоприятном бизнес-климате в стране.

динамичное увеличение количества субъектов 
мсп происходит на фоне планомерной политики 
государства по развитию сектора частного бизне-
са через оптимизацию налоговой системы, сокра-
щение административных барьеров, оказание пря-
мой финансовой и нефинансовой поддержки и т.д. 
на начало 2013 года по благоприятности условий 
ведения бизнеса Казахстан занял 49 место среди 
стран мира согласно рейтингу всемирного банка 
«Doing Business». при этом по таким параметрам, 
как «регистрация предприятий», «регистрация соб-
ственности» и «налогообложение», Казахстан за-
нимает 25, 28 и 17 места соответственно. стоит от-
метить, что за последние 4 года позиция Казахстана 
стабильно повышалась, изменившись с 80 на 49.

тіркелген шОк субъектілері, мың бірлік
зарегистрированные субъекты мсп, тыс. ед.
шаруашылық субъектілерінің жалпы санындағы шОк  
субъектілерінің үлесі, % (оң ось)
доля субъектов мсп в общем количестве хоз. субъектов, % (правая ось)

тіркелген шОк субъектілер санының және олардың шаруашылық субъектілерінің жалпы 
санындағы үлесінің қарқыны 

динамика количества зарегистрированных субъектов мсп и их доли  
в общем количестве хозяйствующих субъектов
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ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.  
*2012 ж. деректері оперативтік ақпараттар негізінде жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz). 
*данные за 2012 г. составлены на основе оперативной информации
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2. белсенДі және тіРкелген шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны

шоК белсенді және тіркелген субъектілерi динамика-
ның жалпы қолайлы тенденциясына ие. тіркелген 
шоК субъектілерінің саны 2005-жылдан бастап 
88%-ға, белсенділердің саны 51%-ға өсті. сонымен 
қатар, егер қарқынды жылдар бойынша  жеке-жеке 
қарастыратын болсақ, оны 3 кезеңге бөлуге болады:
- 2005–2007 жж.– жалпы Қазақстан экономикасының 
қарқынды өсімімен сипатталатын осы кезең iшiнде  
(жылына 9–10%-ға дейінгі деңгейде) шоК субъекті-
лерінің саны жылына шамамен 12%-ға тұрақты ар-
тып отырды.  
- 2008–2009 жж. – бұл кезеңде экономиканың 
өсу қарқынының күрт бәсеңдеуіне байланысты  
кәсіпкерлік белсенділік төмендеді, бұл шоК 
субъектілерінің санының қысқаруына әсер етті.
- 2010–2012 жж. – бұл кезең экономика өсімінің 
қалпына келуімен және тіркелген шоК субъектілері 
санының артуымен сипатталады. дегенмен белсенді 
әрекет ететін кәсіпорындар деңгейінің өзгерісі 
тұрақсыз.

нақты айтқанда, 2012 жылдың соңында тіркелген 
шоК субъектілерінің саны, 2005 жылғы көрсеткішпен 
салыстырғанда, 657 мың бірлікке, ал белсенді шоК 
субъектілерінің саны 257 мың бірлікке өскен. де-
генмен, тіркелеген шоК субъектілерінің жалпы 
санындағы белсенді шоК субъектілерінің үлесі, 
2009 жылдың соңында жағымды беталысқа ие бо-
ла тұра, 68%-дан 71%-ға өсіп, 2010 жылы 55%-ға 
дейін азайды. оперативтік мәліметтерге сәйкес  

2. ДинаМика активных и 
заРегистРиРОванных субъектОв Мсп

динамика количества активных и зарегистрирован-
ных субъектов мсп имеет общую положительную 
тенденцию. с 2005 года количество зарегистри-
рованных субъектов мсп выросло на 88%, актив-
ных – на 51%. вместе с тем, если рассматривать 
динамику по годам в отдельности, то ее можно раз-
делить на 3 этапа:
- 2005–2007 гг. – в течение этого периода, который 
в целом характеризуется бурным ростом экономики 
Казахстана (на уровне до 9–10% в год), количество 
субъектов мсп стабильно увеличивалось в среднем 
на 12% в год;
- 2008–2009 гг. – в этот период предприниматель-
ская активность населения снизилась на фоне рез-
кого замедления темпов роста экономики, что вы-
разилось в сокращении количества субъектов мсп;
- 2010–2012 гг. – этот период характеризуется вос-
становлением роста экономики и увеличением ко-
личества зарегистрированных субъектов мсп. при 
этом уровень активно действующих предприятий 
изменяется не стабильно.

в абсолютном выражении количество зарегистри-
рованных субъектов мсп на конец 2012 года увели-
чилось на 657 тыс. ед. по сравнению с показателем 
2005 года, количество активных субъектов мсп – 
на 257 тыс. ед. при этом доля активных субъектов 
мсп в общем числе зарегистрированных субъек-
тов мсп, имея положительную тенденцию до конца 
2009 года, увеличившись с 68% до 71%, в 2010 году 
сократилась до 55%. по итогам 2012 года, согласно 

белсенді және тіркелген шОк субъектілерінің өсу қарқынының динамикасы
динамика темпов роста активных и зарегистрированных субъектов мсп, %

2005 2006 20082007 2009 2010 2011 2012*
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ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.  
*2012 ж. деректері оперативтік ақпараттар негізінде жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz). 
*данные за 2012 г. составлены на основе оперативной информации
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оперативным данным, уровень активно действую-
щих субъектов мсп в числе зарегистрированных 
также составил 55%. 

3. стРуктуРа активных субъектОв Мсп 
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в структуре активных субъектов мсп по органи-
зационно-правовым формам преобладают субъ-
екты, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического ли-
ца, – это индивидуальные предприниматели, коли-
чество которых на 1 января 2013 года составило  
527,9 тыс. единиц или 69% от общего количества ак-
тивных субъектов мсп. Количество КФх составило  
164,7 тыс. или 22%, а юридических лиц–предприя-
тий мсп – 71,3 тыс. субъектов или 9% от общего 
количества активных субъектов мсп.

2012 жылдың қорытындылары бойынша,  тіркелген 
субъектілер санындағы белсенді әрекет ететін шоК 
субъектілерінің деңгейі өзгеріссіз 55%-ды құрайды.

3. белсенДі шОк субъектілеРінің 
ұЙыМДыҚ-ҚұҚыҚтыҚ нысанДаР бОЙынша 
ҚұРылыМы

Ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша белсенді шоК 
субъектілерінің құрылымында субъектілердің басым 
бөлігін заңды тұлға құрусыз кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асырушылар – жеке кәсіпкерлер иеленеді, 
олардың саны 2013 жылдың  1 қаңтарында 527,9 мың 
бірлікті немесе белсенді шоК субъектілерінің  жалпы 
санының 69%-ын құрайды. шФҚ саны 164,7 мың неме-
се 22%-ын, ал шоК субъектілері – заңды тұлғалар –  
71,3 мың субъекті немесе белсенді шоК субъектіле-
рінің жалпы санының 9%-ын құрайды.

ұйымдық-құқықтық бөліністегі шОк субъектілерінің құрылымы
структура субъектов мсп в разрезе организационно-правовых форм

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.  
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).
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белсенді шОк субъектілерінің санының және олардың тіркелген субъектілердің жалпы 
санындағы үлесінің қарқыны 

динамика количества активных субъектов мсп и их доли в общем количестве зарегистрированных субъектов
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ескерту: ҚР ұлттық банкінің деректері бойынша жасалды (www.nationalbank.kz).
*2012 ж. деректері оперативтік ақпараттар негізінде жасалды.

примечание: составлено по данным национального банка рК (www.nationalbank.kz).
*данные за 2012 г. составлены на основе оперативной информации
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в динамике активных субъектов мсп в разрезе орга-
низационно-правовых форм в период с 2005 по 2012 
год прослеживаются следующие тенденции: 
1) количество индивидуальных предпринимателей в 
стране за восемь лет увеличилось на 78%. при этом 
доля ип в структуре активных мсп постепенно вы-
росла с 59% в 2005 году до 69% в 2012 году;
2) количество КФх увеличилось на 5%. доля КФх в 
структуре активных мсп имеет тенденцию к сокра-
щению: если в 2005 году она составляла 31%, то в 
2012 году – 22%; 
3) количество предприятий мсп – юридических лиц 
с 2005 года выросло на 34%. доля предприятий 
мсп – юридических лиц в общем количестве ак-
тивных субъектов мсп с 2005 года сократилась на 
1 процентный пункт и составила в 2012 году – 9%. 

4. численнОсть занятых в Мсп 

удельный вес населения, активно занятого в мсп, 
составил в 2012 году 30% от общей численности 
занятых в экономике. динамика данного показателя 
в период с 2005 по 2012 год имеет общую тенден-
цию роста: доля активно занятого в мсп населения 
увеличилась на 4 процентных пункта по отношению 
к 2005 году.
в абсолютном выражении за 8 лет количество ра-
бочих мест в секторе мсп увеличилось на 679 тыс. 
человек и по состоянию на 01.01.2013 года данный 
показатель достиг уровня 2 555 тыс. человек. тем не 
менее, в 2011 году произошло сокращение численно-
сти населения, занятого в мсп, на 204 тыс. человек. 
по оперативным данным за 2012 год количество рабо-
чих мест в мсп выросло на 128 тыс. человек, но об-
щий итог по-прежнему остается ниже уровня 2010 г.

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.  
*2012 ж. деректері оперативтік ақпараттар негізінде жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz). 
*данные за 2012 г. составлены на основе оперативной информации
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динамика количества активных субъектов мсп, тыс. ед.

жк 
ип

шФҚ 
КФX

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісіндегі белсенді 
шоК субъектілерінің қарқыны 2005–2012 жылдар 
аралығында келесі беталыстарды көрсетеді:
1) елімізде сегіз жылдың ішінде  жеке кәсіпкерлердің 
саны 78%-ға өсті. оның ішінде Белсенді шоК субъек-
тілер құрылымында жК үлесі 2005 жылы  – 59%, ал 
2012  жылы  – 69%;
2) шФҚ саны 5%-ды өсті. Белсенді шоК субъектілер 
құрылымында шФҚ үлесі қысқару беталысында: егер 
2005 жылы 31%-ды, құраса, 2012 жылы – 22%-ды 
құрап отыр;
3) шоК субъектілері – заңды тұлғалар саны 2005 
жылға қарағанда 34%-ға өскендігі байқалады. шоК 
кәсіпорындары заңды тұлғаларының үлесі саны жал-
пы Белсенді шоК субъектілер 2005 жылдан бастап  
1 пайыздық пунктке қысқарып, 2012 жылы – 9%-ды 
құрады.

4. шОк еңбек ететінДеР саны

шоК белсенді еңбек ететін халықтың үлестiк 
салмағы 2012 жылы жалпы экономикадағы еңбек 
ететіндер санының 30%-ын құрады. Бұл көрсеткіш 
динамикасы 2005 жылдан 2012 жылға дейінгі 
кезеңде жалпы өсу беталысына ие: халықтың  
шоК-де белсенді жұмыспен қамтамасыз етілгендер 
үлесі, 2005 жылмен салыстырғанда, 4%-ға өскен. 
нақты айтқанда, сегіз жыл ішінде шоК секторындағы 
жұмыс орындарының саны 679 мың адамға көбейген 
және 01.01.2013  жағдай бойынша бұл көрсеткіш  
2 555 мың адам деңгейіне жеткен. дегенмен, 2011 
жылы шоК-де еңбек ететін халық саны 204 мың 
адамға қысқарды. оперативтік деректер бойын-
ша, 2012 жылы шоК-гі жұмыс орындарының саны 
128 мың адамға өскен, бірақ жалпы қорытынды 
бұрынғыдай – 2010 жылғы деңгейден аспай отыр.  
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5. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции активными субъектами мсп в 
абсолютном денежном выражении на протяжении 
последних лет демонстрирует общую тенденцию 
роста. резкий рост показателя наблюдался в 2008 
году – почти в 2 раза по сравнению с предыдущим 
годом. Это произошло в результате внесения из-
менений в законодательство о частном предпри-
нимательстве: были введены новые критерии опре-
деления субъектов среднего предпринимательства, 
за счет чего в их число вошла часть предприятий, 
ранее классифицировавшихся как крупные. 

5. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

Белсенді шоК субъектілерінің соңғы жылдардағы 
нақты ақшалай көрсеткiшiнде өнім шығару жалпы өсу 
беталысын көрсетуде. 2008 жылы көрсеткіштердің 
күрт өсуі байқалды – өткен жылмен салыстырғанда, 
2 есеге жуық артқан. Бұл жеке кәсіпкерлік тура-
лы заңға өзгертулердің енгізілуіне байланысты 
орын алды: ірі кәсіпкерлердің орта кәсіпкерлікке 
жатқызылуына себепші болған орта кәсіпкерлікті 
анықтаудың жаңа критерийлері енгізілді. 

елдегі жұмыспен қамтамасыз етілген халық санындағы шОк-де еңбек ететіндер үлесі 
доля занятых в мсп в общей численности занятого населения страны

экономикадағы жұмыспен 
қамтылғандар саны, мың адам 
занятое в экономике население, 
тыс. чел.

халықты жұмыспен қамтудағы шОк 
үлесі, % (оң ось)
доля мсп в обеспечении занятости 
населения, % (правая ось)

шОк жұмыс істейтіндер 
саны, мың адам 
Численность занятых в мсп, 
тыс. чел.

Қазақстан Республикасының жіө-гі шОк қосқан үлесі
вклад мсп в ввп республики Казахстан

шОк шығаратын өнім, млрд теңге 
выпуск продукции мсп, млрд. тенге

жіө, млрд теңге
ввп, млрд. тенге

шОк өнімінің  жіө-гі үлесі, % (оң ось)
доля продукции мсп в ввп, % (правая ось)

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.  
*2012 ж. деректері оперативтік ақпараттар негізінде жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz). 
*данные за 2012 г. составлены на основе оперативной информации

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.  
*2012 ж. деректері оперативтік ақпараттар негізінде жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz). 
*данные за 2012 г. составлены на основе оперативной информации
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если рассматривать годовой прирост выпуска про-
дукции мсп, в течение 2011–2012 гг. на фоне роста 
ввп страны на 5–7%, продукция мсп в реальном 
выражении увеличилась на 2,9% в 2011 году и на 
0,2% в 2012 году. в результате этого доля выпуска 
продукции мсп в ввп страны снизилась с 33% по 
итогам 2010 года до 28% в 2011 году и до 27% в 
2012 году. стоит отметить, что основная часть вы-
пуска продукции мсп производится предприятиями 
мсп – юридическим лицами (88%).

6. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства

в 2012 году продолжился рост банковского креди-
тования, начавшийся в 2011 году после трех пре-
дыдущих лет снижения. по данным национально-
го банка республики Казахстан, объем кредитных 
средств, выданных банками второго уровня эко-
номике, в 2012 году составил 7 249 млрд. тенге, 
что выше уровня 2011 года на 25,4%. объем кре-
дитов Бву малому предпринимательству составил  
1 050 млрд. тенге, и это больше аналогичного по-
казателя прошлого года на 32%.

вместе с этим снижение ежегодных выдач кредитов 
Бву малому предпринимательству в 2008–2010 гг. от-
разилось на размерах портфеля по кредитам малому 
предпринимательству. начиная с 2009 года размер 
портфеля сократился более чем на 17%. при одно-
временном увеличении портфеля Бву по кредитам 
экономике доля кредитов малому предприниматель-
ству в нем также снизилась: с 22% в 2009 году до 
14% в 2012 году.

егер шоК шығарған өнімдерінің  жылдық өсімін 
қарастыратын болсақ, 2011–2012 жж. елде  жіӨ  
5–7%-ға өсуіне байланысты, 2011 жылы шоК 
өнімдері нақты көрсеткіштер бойынша 2,9%-ға және 
2012 жылы 0,2%-ға артты. нәтижесінде, елдің жіӨ-
гі шоК шығарған өнім үлесі 2010 жылғы 33%-дан 
2011 жылы 28%-ға және 2012 жылы 27%-ға дейін 
төмендеді. шоК шығарған өнімінің негізгі бөлігі шоК 
кәсіпорындары – заңды тұлғалардың өндіргенін ай-
тып кету керек (88%). 

6. шағын кәсіпкеРлікті несиеленДіРу 
ҚаРҚыны

Үш жылғы құлдыраудан кейін 2011 жылы бастау алған 
банктік несиелендірудің өсуі 2012 жылы өз жалғасын 
тапты. Қазақстан республикасының Ұлттық банкінің 
деректері бойынша, екінші дәрежелі банктердің 
экономикаға берген несиелік қаражаттарының 
көлемі 2012 жылы 7 249 млрд теңгені құрады, бұл 
2011 жылғы деңгейден 25,4%-ға жоғары. едБ шағын 
кәсіпкерліктерге берген несиелер көлемі 1 050 млрд. 
теңгені құрады, бұл өткен жылғы осы көрсеткіштен 
32%-ға көп.

сонымен қоса, 2008–2010 жж. едБ шағын кәсіпкерлік-
терге берілетін несие санының төмендеуі шағын 
кәсіпкерліктердің несие портфелінің мөлшеріне 
де әсер етті. 2009 жылдың мамырынан бастап 
портфелдің мөлшері 17%-ға қысқартылды. сонымен 
қатар едБ экономикаға беретін несие портфелі өскен 
кезде шағын кәсіпкерлік несиелері 2009 жылғы 22%-
дан 2012 жылғы 14%-ға дейін төмендеді.

еДб тоқсан бойынша шағын кәсіпкерлікті несиелендіру қарқыны, млрд. теңге
динамика кредитования малого предпринимательства Бву по кварталам, млрд. тенге 
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ескерту: ҚР ұлттық банкінің деректері бойынша жасалды (www.nationalbank.kz).
примечание: составлено по данным национального банка рК (www.nationalbank.kz).
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7. ОтРаслевая стРуктуРа  
МакРОпОказателеЙ Мсп

структура субъектов мсп в разрезе отраслей эконо-
мики является важным показателем качественного 
развития предпринимательского сектора и экономи-
ки в целом. предприятия промышленности, в первую 
очередь, в обрабатывающей сфере, обеспечивают 
диверсифицированное развитие экономики страны.

7. шОк МакРОкөРсеткіштеРінің салалыҚ 
ҚұРылыМы

Экономика салаларының ішінде шоК субъектілерінің 
құрылымы – кәсіпкерлік сектордың  және толықтай 
экономиканың сапалы дамуының маңызды көрсеткіші 
болып табылады. Өнеркәсіптік кәсіпорындар, бірінші 
кезекте, өңдеу саласында ел экономикасының 
әртараптандырылған дамуды қамтамасыз етеді.

ескерту:  1. несиелі портфель бойынша деректер шк несиелер негізінде алынған.  
 2. ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz)  және ҚР ұлттық банкінің (www.nationalbank.kz)   
 деректері бойынша жасалды.
примечание: 1. данные по кредитному портфелю приведены на основе кредитов мп.  
 2. составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz) и национального банка рК (www.nationalbank.kz).

шОк макрокөрсеткіштерінің салалық құрылымы, %
отраслевая структура макропоказателей мсп, %

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
примечание: составлено по данным национального Банка рК (www.nationalbank.kz).

еДб экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берген несиелерiнің қарыздық портфелі
Cсудный портфель кредитов Бву экономике и малому предпринимательству

шОк берген несиелерi  
бойынша портфель, млрд. теңге
портфель по кредитам смп, млрд. тенге

экономикаға берген несиелерi 
бойынша портфель, млрд. теңге 
портфель по кредитам экономике, 
млрд. тенге

шОк несиелерінің үлесі  
% (оң ось)
доля кредитов смп,  
% (правая ось)

2005 200820072006 2009 2010 2011 2012

ауыл шаруашылығы
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өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
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сауда
торговля
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транспорт и связь
басқалар
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в Казахстане наибольшее число активных субъек-
тов мсп осуществляют свою деятельность в сфе-
ре торговли (41%) и в сельском хозяйстве (22%). 
при этом, в сравнении с данными 2005 года доля 
субъектов мсп в торговле увеличилась на 5%, а в 
сельском хозяйстве – снизилась на 10%. в сфере 
транспорта и связи осуществляют свою деятель-
ность 7% активных субъектов мсп, в сфере строи-
тельства – 3%, в промышленном секторе – 3%. по-
казатели доли активных субъектов мсп в данных 
трех отраслях экономики в сравнении с 2005 годом 
практически не изменились. 
таким образом, анализ динамики отраслевой струк-
туры количества активных субъектов мсп не выяв-
ляет тенденции к диверсификации экономики стра-
ны. однако следует отметить, что история частного 
предпринимательства в Казахстане насчитывает 
немногим более 20 лет. при этом практически все 
предприниматели начинают свою деятельность в 
сфере торговли или услуг, которые характеризу-
ются относительно низкими рисками и требуют 
небольшого стартового капитала. по мере роста 
масштабов бизнеса предприниматели  начинают 
осваивать и производство. причем, как правило, 
переход к производству происходит, когда бизнес 
принимает достаточно крупные размеры и пере-
стает быть малым. поэтому многие субъекты мсп, 
работающие в сфере торговли и услуг сегодня, 
являются потенциальными производственниками.
отраслевое представление количества занятых в 
мсп характеризует роль субъектов мсп в реше-
нии социальной задачи по обеспечению занятости 
населения. данный показатель существенно зави-
сит от количества действующих субъектов мсп в 
тех или иных отраслях экономики, что объясняет 
схожие пропорции в отраслевом разрезе – рост 
количества действующих субъектов мсп пропор-
ционально решает вопросы занятости.
динамика численности занятых в мсп также по-
казывает тенденции сокращения доли занятых в 
сфере сельского хозяйства в 2012 году – на 14 про-
центных пунктов по сравнению с 2005 годом. при 
этом выросла доля занятых в мсп в сферах строи-
тельства и промышленности – на 2%, торговли и 
транспорта и связи  – на 1%.
анализ отраслевой структуры выпуска продукции 
мсп подтверждает позитивную роль субъектов 
мсп, работающих в сфере промышленности. здесь 
осуществляют свою деятельность всего 3% действу-
ющих субъектов мсп, которые обеспечивают 21% 
выпуска продукции субъектов мсп всех отраслей. 
аналогичная ситуация и в сфере строительства, где 
работает 3% активных субъектов мсп, обеспечива-
ющих 17% выпуска продукции мсп всех отраслей. 
при этом к 2012 году доля выпуска мсп, работаю-

Қазақстандағы белсенді шоК субъектілерінің негізгі 
бөлігі өзінің қызметін сауда саласында (41%) және 
ауыл шаруашылығында (22%) жүзеге асырады. де-
генмен, 2005 жыл мәліметтерімен салыстырғанда, 
шоК субъектілерінің үлесі саудада 5%-ға артқан, 
ал ауыл шаруашылығында 10%-ға төмендеген. 
Белсенді шоК субъектілерінің 7%-ы көлік және 
байланыс, 3%-ы құрылыс, 3%-ы өнеркәсіп са-
лаларында өз қызметтерін жүзеге асыруда. 
Экономиканың  осы үш саласындағы белсенді шоК 
субъектілерінің үлесінің көрсеткіштері, 2005 жыл-
мен салыстырғанда, айтарлықтай өзгермеген. 
осылайша, белсенді шоК субъектілерінің салалы 
құрылымы қарқынының сараптамасы ел экономи-
касының әртараптандыру беталысын анықтамайды. 
алайда, Қазақстан жеке кәсіпкерлігінің тарихы-
на 20 жыл болғанын атап өту керек. дегенмен, 
кәсіпкерлердің барлығы дерлік өз қызметін біршама 
төмен тәуекелділігімен сипатталатын және үлкен 
бастама капиталды талап етпейтін  сауда неме-
се қызмет көрсету салаларынан бастайды. Бизнес 
ауқымының өсуіне байланысты кәсіпкерлер өндіру 
саласын да меңгере бастайды. сондай-ақ өндіру са-
ласына көшу бизнес ірі өлшемдерді қабылдап, шағын 
кәсіпкерліктен өскен кезде орын алады. сондықтан 
сауда және қызмет көрсету салаларында жұмыс 
істейтін шоК субъектілерінің көбісі әлеуетті өндіруші 
болып табылады.
шоК жұмыспен қамтамасыз етілгендердің санын 
салалық көрсету – шоК субъектілерінің халықты 
жұмыспен қамтамасыз ету әлеуметтік мәселесіндегі 
орнын сипаттайды. Бұл көрсеткіш  экономиканың 
әр түрлі салаларындағы әрекет ететін шоК 
субъектілерінің санына айтарлықтай байланы-
сты болады, бұл салалық бөлімдердегі ұқсас про-
порцияларды түсіндіреді, яғни шоК әрекет етуші 
субъектілерінің өсуі – сәйкесінше жұмыспен 
қамтамасыз ету мәселесін шешеді.  
шоК жұмыспен қамтамасыз етілгендер санының 
қарқыны ауыл шаруашылығы саласында жұмыспен 
қамтамасыз етілгендер үлесінің 2012 жылы, 2005 
жылмен салыстырғанда, 14%-ға азаю беталысын 
көрсетеді. осы жағдайда шоК жұмыспен қамта-
масыз етілгендер үлесі құрылыс және өнеркәсіп са-
лаларында – 2%-ға, сауда және көлік салаларында 
1%-ға өскені байқалады. 
шоК өнім шығару салалы құрылымының сарапта-
масы да өнеркәсіп саласында жұмыс істейтін шоК 
субъектілерінің жағымды маңызын растайды. мұнда 
барлық салалардағы шоК субъектілері шығаратын 
өнімнің 21%-ын қамтамасыз ететін жұмыс iстеп 
тұрған шоК субъектілерінің 3%-ы ғана өз қызметін 
жүзеге асырады. Ұқсас жағдай құрылыс саласын-
да да орын алған, мұнда барлық салалардағы 
шоК субъектілері шығаратын өнімнің 17%-ын 
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қамтамасыз ететін белсенді шоК субъектілерінің 
3%-ы жұмыс істейді. осы орайда өнеркәсіпте 
жұмыс істейтін шоК шығарылымы 2005 жылмен 
салыстырғанда, 2012 жылы 6 пайызға, көбейсе, 
құрылыста 2 пайызға азайған.   
шоК субъектілерi санының ең үлкен үлесін (41%) 
алатын сауда шоК барлық салаларда шығарылатын 
өнім көлемінің жалпы 24%-ын қамтамасыз етеді. 
осыған ұқсас жағдай шоК субъектілерінің жал-
пы санының 22%-ын ала отырып, шоК барлық 
салаларындағы субъектілер шығарған өнімнің 9%-
ын қамтамасыз ететін ауылшаруашылығындағы 
шоК субъектілеріне де тән. осылайша, сауда және 
ауылшаруашылық салалары шығаратын өнім са-
нын көбейту  арқылы жіӨ өсірудiң экономикалық 
мәселесін шешудегі тиімсіздігін көрседі.
Көлік және байланыс саласындағы шоК субъектілері 
жіӨ өсуін қамтамасыз ету жөніндегі экономикалық 
мәселені санына сәйкес өнімнің шығарылымын  
өсіру арқылы шешеді: шоК субъектілерінің салалық 
бөлінісінде санының 7%-ын құрап, бұл сала шоК 
барлық салаларындағы шығарылатын өнім көлемінің 
8%-ын қамтамасыз етеді. 
Кәсіпкерлік секторының дамуы мен қалыпты әрекет 
етуі  айналымдағы қаржыны толықтыратын негізгі 
көзi болып табылатын несиелендірумен тығыз бай-
ланысты. жеке кәсіпкерлік секторындағы қаржылан-
дыру көлемін азайту елдегі жіӨ өсу қарқынының 
төмендеуіне әкеледі.
несие портфелінің салалық  құрылымындағы 
бұл қарқындар экономиканың басым бағыттағы 
секторларындағы мемлекеттіктің қолдау портфелiнің 
төмендеуіне жол бермей,  оның көлемінің өнеркәсіп, 
көлік және байланыс, қызмет көрсету сияқты сала-
ларда өсуіне әсер еткенін айғақтайды.
ауыл шаруашылық кәсіпкерлерінің субъектілері 
әрекет ететін шоК субъектілер жалпы санының 22%-
ын ала отырып, едБ барлық несиелерінің жалпы 4%-
ын иеленгендігін айтып кеткен жөн.  
2012 жылы едБ несиелендіруі үшін тартымды сектор 
құрылыс саласы болды, белсенді шоК субъектілер 
санының 3%-ын иеленіп, құрылыс кәсіпорындары 
едБ несиелерінің 16%-ын меншіктенді. Бұл жылжы-
майтын мүлік нарығының жанданып, біртіндеп қайта 
қалпына келуімен байланысты болды.
едБ несиелендіру көрсеткіші бойынша ең үлкен 
меншікті үлеске сауда саласында жұмыс жасай-
тын кәсіпкерлік субъектілері ие, олар шоК барлық 
субъектiлерінің ішінде 41%-ды иеленеді, жалпы едБ 
несиелерінің 33%-ын алған. Бұл беталыс жеті жыл 
бойы ел экономикасының өзіндік ерекшеліктерінің бірі 
болып келеді.

щих в промышленности увеличилась по сравнению 
с 2005 годом на 6 процентных пунктов, в строитель-
стве уменьшилась на 2 процентных пункта. 
торговля, занимая наибольшую долю в количестве 
субъектов мсп (41%), обеспечивает всего 24% объ-
ема выпуска продукции мсп всех отраслей. анало-
гичная ситуация характерна и для субъектов мсп 
сельского хозяйства, которые занимая 22% общего 
количества субъектов мсп обеспечивают лишь 9% 
выпуска продукции субъектов мсп всех отраслей. 
таким образом, сфера торговли и сельского хозяй-
ства обнаруживают свою неэффективность в реше-
нии экономической задачи роста ввп посредством 
увеличения выпуска продукции. 
субъекты мсп транспорта и связи решают эконо-
мическую задачу по обеспечению роста ввп по-
средством увеличения выпуска продукции пример-
но пропорционально их количеству: занимая 7% 
численности в отраслевом разрезе субъектов мсп, 
данная отрасль обеспечивает 8% выпуска продукции 
субъектов мсп всех отраслей.
развитие и нормальное функционирование сектора 
предпринимательства тесно связано с кредитовани-
ем – основным источником пополнения оборотных 
средств компаний. снижение объемов финансирова-
ния сектора частного предпринимательства приводит 
к сокращению темпов роста ввп страны.
данные динамики отраслевой структуры кредитного 
портфеля свидетельствуют о том, что государствен-
ная поддержка приоритетных секторов экономики не 
допустила снижения портфеля и даже способство-
вала увеличению его размера в таких отраслях, как 
промышленность, транспорт и связь, услуги.
следует отметить, что субъекты предприниматель-
ства сельского хозяйства, занимая 22% общего чис-
ла действующих субъектов мсп, получили всего 4% 
всех кредитов Бву. 
привлекательным же сектором для кредитования 
Бву в 2012 году оказалась сфера строительства – 
занимая 3% количества активных субъектов мсп, 
предприятия строительства получили 16% всех кре-
дитов Бву. Это связано с оживлением и постепенным 
восстановлением рынка недвижимости.
наибольший удельный вес по показателю кредито-
вания Бву имеют субъекты предпринимательства, 
действующие в сфере торговли – занимая 41% всех 
субъектов мсп, они получили 33% всех кредитов 
Бву. Эта тенденция является характерной особен-
ностью экономики страны уже в течение семи лет. 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

8. сРавнение пОказателеЙ Развития  
сектОРа Мсп казахстана с ДРугиМи  
стРанаМи 

место и роль сектора мсп в экономике страны 
определяются его функциями и реальным вкладом 
в общественное развитие. Частное предпринима-
тельство является краеугольным камнем развития 
экономических процессов и устойчивого развития 
в большинстве развитых стран. особо следует под-
черкнуть свойство мсп создавать и внедрять инно-
вации, которые становятся решающим инструментом 
конкурирования на глобальных рынках. так, напри-
мер, в странах ес, сша, японии доля инновацион-
ных предприятий составляет около 40% от общего 
числа компаний мсп. 
сравнительный анализ развития сектора мсп Казах-
стана и других стран демонстрирует заметное от-
ставание нашей страны по таким показателям, как 
вклад мсп в ввп и занятость населения. в мировой 
практике функционирует огромное количество ма-
лых и средних компаний и предприятий. так, напри-
мер, в сша, странах европейского союза функцио-
нирует свыше 20 млн. фирм, в Китае насчитывается 
около 40 млн. мелких и средних предприятий, в то 
время как в Казахстане их в два десятка раз меньше 
(1,3 млн. зарегистрированных предприятий). одна-
ко при сравнении необходимо помнить о наличии 
объективных специфических особенностей развития 
частного предпринимательства в разных странах, 
обусловленных историческими и культурными тра-
дициями, уровнем развития экономики, а также за-
конодательными и институциональными условиями 
поддержки сектора мсп в той или иной стране.     
доля ежегодных объемов выпуска продукции субъ-
ектами мсп в сша, странах европейского союза 
и азии (Китай) составляет от 52% до 67%. в Ка-
захстане же величина данного показателя почти 
в 2 раза ниже и составляет 27%, еще ниже доля 
выпуска продукции мсп в россии – 17%. 
в зарубежных странах малый и средний бизнес 
представляют собой главную сферу занятости на-
селения, способствуя развитию инновационного 
потенциала экономики. показатель доли занятых 
в малых и средних компаниях в развитых странах, 
а также в россии составляет около 50–75% эконо-
мически активного населения. в Казахстане доля 
населения, занятого в секторе мсп, в общей заня-
тости также гораздо ниже, чем в развитых странах: 
в 2012 году этот показатель достиг уровня 30%. 
в то же время показатель доли предприятий мсп 
в общей численности всех предприятий в Казах-
стане составляет 95% и почти достиг среднемиро-
вого значения аналогичного показателя, который 
составляет 98–99%. 

8. ҚазаҚстан шОк сектОРының ДаМу 
көРсеткіштеРін  басҚа елДеРМен 
салыстыРу

шоК секторының ел экономикасындағы орны мен 
рөлін атқаратын қызметі және қоғамдық дамуға 
қосатын нақты үлесі бойынша анықтайды.  жеке 
кәсіпкерлік – экономикалық үрдістердің өсуі мен 
көптеген дамыған елдердегі тұрақты өркендеудің 
негізгі іргетасы болып табылады. шоК жаһандық 
нарықтағы бәсекенің шешуші құралы болып табы-
латын жаңа инновацияларды енгізу мен ойлап табу  
қасиетін айрықша атап өткен жөн. мысалы, ео, аҚш, 
жапония елдерінде инновациялық кәсіпорындар 
үлесі шоК компаниялары жалпы санының 40%-на 
жуығын құрайды.
Қазақстан мен басқа елдердегі шоК секторының 
салыстырмалы дамуының сараптамасы біздің елдің 
шоК-нің жіӨ-ге қосқан үлесі және жұмыспен 
қамтамасыз етуі сияқты көрсеткіштер бойынша 
айтарлықтай қалыс қалуын көрсетеді. дүниежүзілік 
тǝжiрибеде шағын және орта компаниялар мен 
кәсіпкерліктердің үлкен мөлшерi жұмыс істейді. 
мысалы, аҚш, ео елдерінде 20 млн. астам фир-
малар жұмыс жасайды, Қытайда шағын және ірі 
кәсіпкерліктің саны 40 млн. жетсе, Қазақстанда 
олардың саны жиырма есе аз (1,3 млн. тіркелген 
кәсіпкерлік). алайда, салыстыру кезінде әр елдегі 
тарихи және мәдени дәстүрлерге негізделген 
эконимиканың даму көрсеткіштеріне негізделген же-
ке кәсіпкерлік дамуының нақты өзіндік ерекшелігін, 
соның ішінде шоК секторына қолдау көрсететін 
белгілі бір елдің заңнамалық және институционалдық 
жағдайларын естен шығармау керек.  
шоК субьектілерінің шығаратын өнімдер көлемінің 
жылдық үлесі аҚш-та, ео және азия (Қытай) 
елдерінде 52%–67%-ды құрайды. ал Қазақстанда 
осы көрсеткіш шамамен 2 есе төмен болып, 27%-ды 
құрайды, шоК өнім шығарылымының бұдан да төмен 
көрсеткіші ресейде – 17%. 
шет елдердегі шағын және орта бизнестің негізгі 
мақсаты экономиканың жаңашылдық әлеуетінінің да-
муына әсер ететін тұрғындарды жұмыспен қамтитын 
басты сала болып табылады. дамыған елдердегі 
шағын және орта компаниялардың жұмыспен 
қамтудағы көрсеткішінің үлесі, сонымен қатар, ресей-
де экономикалық белсенді тұрғындарды қамту 50–
75%-ды құрайды. шоК секторында жұмыспен қамту 
үлесі дамыған елдерге қарағанда жалпы Қазақстан 
тұрғындарын жұмыспен қамтуда әлдеқайда төмен: 
2012 жылы бұл көрсеткіш 30%-ға дейін жетті.
сонымен қатар Қазақстандағы бардық кәсіпорын-
дардың жалпы санындағы  шоК кәсіпорындарының 
үлесі 95%-ды құрап, осы көрсеткіштің 98–99%-ын 
құрайтын әлемдік орташа мәнге жақындады. 
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таким образом, в определенной степени скромный 
по сравнению с развитыми странами вклад малых и 
средних предприятий Казахстана в производство до-
бавленной стоимости и создание рабочих мест объ-
ясняется сложившейся отраслевой структурой про-
изводства, которая, в свою очередь, определяется 
наличием природных ресурсов, технологий и масшта-
бами производства. на наш взгляд, сравнительное 
отставание показателей экономической и социаль-
ной эффективности мсп Казахстана от экономически 
развитых стран свидетельствует о наличии большого 
потенциала для дальнейшего развития отечествен-
ного предпринимательства.
по отраслевой структуре сектор мсп Казахстана так-
же имеет определенные отличия от развитых стран. 
если субъекты мсп в нашей стране в основном функ-
ционируют, как отмечалось ранее, в сфере оптовой 
и розничной торговли – их доля составляет 41%, и 
в сельском хозяйстве – 22%, то в экономически раз-
витых странах структура мсп по отраслям экономики 
выглядит иначе. так, в сша очевидно преобладание 
сферы услуг (58%), более 20% субъектов малого биз-
неса осуществляет деятельность в сферах строитель-
ства и торговли, в то время как в промышленности 
занято лишь 2% субъектов малого предприниматель-
ства. в странах европейского союза также наиболь-
шее количество субъектов мсп сконцентрировано в 
сфере услуг – 23%, в тоже время в сфере строитель-
ства и торговли – 33%, а в промышленности занято 
7%. в россии, также как и в Казахстане, наибольшую 
долю в отраслевой структуре мсп занимает сфера 
торговли, в то время как в сельском хозяйстве занято 
лишь 3% мсп, а в промышленности – 16%. 

осылайша, экономикасы дамыған елдермен салыстыр-
ғанда жаңа дамып келе жатқан Қазақстанның шағын 
және орта кәсіпорындарының жұмыс орындарын 
ашудағы және өнімнің құнына қосудағы үлесі – табиғи 
ресурстар мен технологиялардың болуына, өндірістік 
көлемге байланысты болатын өндірістің қалыптасқан 
салалық құрылымымен түсіндіріледі. Біздің ойымыз-
ша, Қазақстан шоК экономикалық және әлеуметтік 
тиімділік көрсеткіштерінің экономикалық жағынан 
дамыған елдерден салыстырмалы түрде қалыс қалуы 
отандық кәсіпкерлікті ары қарай дамыту үшін үлкен 
әлеуеттің болуын дәлелейді.
Қазақстандағы шоК секторының құрылымдық 
саласы дамыған елдерге қарағанда біршама 
ерекшеленеді. егер шоК субъектілері біздің елімізде 
негізінен жоғарыда айтылғандай, көтерме және 
бөлшек сауда саласында әрекет есте – олардың 
үлесі 41%-ды, ауыл шаруашылығындағы олардың 
үлесі – 22%-ды құрайды, экономикасы дамыған 
елдерде шоК құрылымы экономикалық салалар 
бойынша басқаша көрініс береді. мысалы, аҚш-та  
қызметтер (58%) саласындағы басымдық байқалады, 
құрылыс және сауда саласындағы шағын биз-
нес субъектілерінің 20%-ы қызмет етеді, шағын 
кәсіпкерлік субъектілерінің 2%-ы ғана өнеркәсіпте 
еңбек етеді. еуропалық одақ елдерінде де шағын 
кәсіпкерлік шоК субъектілерінде негізі  қызмет 
көрсету саласына – 23%, құрылыс және сау-
да саласында – 33%, өнеркәсіпке – 7% бөлінген.  
ресейде, Қазақстандағы сияқты, шоК құрылымдық 
саласында жоғары үлесті сауда саласы иеленеді, 
ал ауыл шаруашылығымен шоК 3% еңбек етеді, 
өнеркәсіпте – 16%. 
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примечание: составлено по данным различных источников.

Қазақстан шОк макрокөрсеткіштерін  басқа елдермен салыстыру, %
сравнение макропоказателей мсп Казахстана с другими странами, %
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таким образом, характерной особенностью отрас-
левой структуры мсп Казахстана в сравнении с 
другими странами является ее сервисно-аграрная 
направленность. в связи с этим остается актуаль-
ным вопрос диверсификации сектора мсп. следует 
отметить, что задача увеличения численности за-
нятых в секторе мсп и его доли в ввп страны не 
может быть решена отдельными точечными мерами, 
не связанными со структурными преобразованиями 
экономической системы. требуется глобальное пе-
реосмысление всей экономической парадигмы, где 
главным двигателем экономики был бы определен 
малый и средний бизнес. соответственно, одной 
из ключевых задач является создание конкурент-
ной среды и благоприятного предпринимательского 
климата. важной составляющей успеха таких ре-
форм является необходимость изменения отношения 
общества к предпринимательству. на региональном 
уровне необходимо провести глубокое исследование 
экономики регионов, выявить их конкурентоспособ-
ные ниши и возможности, что многократно повы-
сит эффективность государственных мер поддержки 
частного предпринимательства. в целях совершен-
ствования инновационной системы Казахстана необ-
ходимо сделать основополагающий упор на развитие 
инноваций, в том числе, посредством формирования 
государственного заказа на инновационную про-
дукцию и привлечения высококвалифицированных 
кадров для разработок и внедрения новых идей в 
различных областях экономики. 

осылайша, Қазақстандағы шоК салалық құрылы-
мының басқа елдермен салыстырғандағы өзіндік 
ерекшелігі оның сервистік-аграрлық салаға бағыт-
талуы болып табылады. осыған байланысты шоК 
секторын әртараптандыру өзекті мәселенің бірі 
болып саналады. шоК секторындағы жұмыспен 
қамтылғандар саны мен елдің жіӨ үлес санын 
өсіру мәселесі экономикалық жүйенің құрылымдық 
өзгерулеріне байланысты болмайтын жекелен-
ген нүктелік шаралармен шешілмейтінін айта кет-
кен жөн. Экономиканың негізгі қозғаушысы шағын 
және орта бизнес болып анықталуы мүмкін бүкіл 
экономикалық жіктелуді жаҺандық түрде қайта 
қарастыру талап етіледі. осыған сәйкес, негізгі 
міндеттердің бірі болып бәскелестік ортасы мен 
кәсіпкерлікке қолайлы жағдайды қалыптастыру та-
былады. Қоғамның кәсіпкерлікке деген көзқарасын 
өзгерту – осы реформаның жемісті болуының 
алғышарты. аймақтық деңгейде өңiр экономикасына 
терең зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ондағы бәсекеге 
қабілетті салалар мен мүмкіндіктерді айқындау керек, 
бұл шағын кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік 
шаралардың тиімділігін бірнеше рет жоғарылатады. 
Қазақстан республикасының жаңашылдық жүйесін 
жетілдіру мақсатында экономиканың түрлi салала-
рында жаңашылдық идеяларды жасау және енгізу 
үшін біліктілігі жоғары кадрларды тарту және 
инновациялық өнімдерге қатысты мемлекеттік тапсы-
рысты қалыптастыру арқылы жаңа тәсілдерді қолға 
алу керек. 

Дүние жүзі елдеріндегі орта және шағын бизнестің салалық құрылымы, % 
отраслевая структура малого и среднего бизнеса в странах мира, %

ескерту: әр түрлі дереккөздің деректері бойынша жасалды.
примечание: составлено по данным различных источников.
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в связи с особенностями социально-экономического 
развития регионов страны, различиями в структуре 
их экономики, а также неравномерным распределе-
нием населения, сектор мсп в регионах Казахстана 
развит неравномерно. 

1. кОличествО активных субъектОв Мсп 

обзор численности активных субъектов мсп в ре-
гиональном разрезе на 01.01.2013 г., показывает, 
что их наибольшее количество размещено в Юж-
но-Казахстанской (109,4 тыс. ед.), в алматинской  
(103,1 тыс. ед.) областях и в г. алматы (88,1 тыс. 
ед.). наименьшие число активных субъектов мсп 
приходится на Кызылординскую (20,8 тыс. ед.), се-
веро-Казахстанскую (22,6 тыс. ед.) и западно-Казах-
станскую (26,2 тыс. ед.) области.

из всех зарегистрированных субъектов мсп поряд-
ка 55% являются активно действующими, т.е. осу-
ществляют постоянную операционную деятельность 
и сдают отчетность в статистические органы. таким 
образом, около 635 тыс. субъектов мсп не ведут 
активную деятельность не только в силу опреде-
ленных негативных факторов, таких, как простой по 
причине убыточности, сезонной зависимости работ 
в ряде отраслей, но и в силу отсутствия операций в 
связи с недавней регистрацией.

ел аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму-
ының ерекшеліктеріне, олардың экономикасының 
құрылымындағы айырмашылықтарға, сондай-ақ 
халықтың әркелкі орналасуына байланысты Қазақстан 
аймақтарындағы шоК секторы әркелкі дамығын. 

1. белсенДі шОк субъектілеРінің саны 

01.01.2013 ж-ға берiлген аймақтық тұрғыдағы белсенді 
шоК субъектілерiнiң санына шолу олардың ең көп 
саны оңтүстік Қазақстан (109,4 мың бірл.), алматы  
(103,1 мың бірл.) облыстарында және алматы қ.  
(88,1 мың бірл.) орналасқандығын көрсетеді. Белсенді 
шоК субъектілерінің ең кем саны Қызылорда (20,8 мың 
бірл.), солтүстік Қазақстан (22,6 мың бірл.) және Батыс 
Қазақстан (26,2 мың бірл.) облыстарына тиесілі.

Барлық тіркелген шоК субъектілерінің шамамен 
55%-ы белсенді әрекет етуші болып табылады, 
яғни тұрақты операциялық әрекетті жүзеге асырады 
және статистикалық органдарға есеп-қисап тапсыра-
ды. осылайша, 635 мыңға жуық шоК субъектілері, 
залалдылық себебінен бос тұру, бірқатар салаларда 
жұмыстардың маусымдық тәуелділігі секілді белгілі 
жағымсыз факторларға байланысты ғана емес, соған 
қоса жуырдағы тіркелуге байланысты операциялардың 
жоқтығынан белсенді қызметті жүргізбейді.

01.01.2013 ж-ға берiлген белсенді шОк субъектілерінің саны, мың бірл. 
Количество активных субъектов мсп на 01.01.2013 г., тыс. ед. 
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ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).
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2. шОк субъектілеРінің белсенДілігі 

шоК субъектілері белсенділігінің үлесі бойынша 
аймақтарды саралау тіркелген шоК субъектілерінің 
жалпы санындағы белсенді шоК субъектілерінің 
пайызы қаншалықты жоғары болса, аймақта бизнесті 
тұрақты жүргізу үшін жағдайлар соншалықты 
жақсы екендігін көрсетеді. 01.01.2013 ж-ға берілген 
көрсеткіш бойынша ең үлкен мәнге ақтөбе (65%), 
Батыс Қазақстан (63%) және маңғыстау (61%) об-
лыстары ие.
Белсенді шоК үлесі 5 аймақта орташа республикалық 
мәннен төмен болып шықты: Қызылорда (53%), 
ақмола (52%) облыстарында және астана қ. (51%). 
Бұл ретте екі аймақта – алматы қ. және жамбыл об-
лысында – белсенді әрекет ететін шоК субъектілері 
тіркелген кәсіпкерлердің жартысынан аз болып 
шықты – сәйкесінше 43% және 48%.

3. ұЙыМДыҚ-ҚұҚыҚтыҚ нысанДаР 
бОЙынша шОк субъектілеРінің 
аЙМаҚтыҚ ҚұРылыМы

01.01.2013 ж-ға берілген ұйымдық-құқықтық нысандар 
бойынша белсенді шоК субъектілерінің құрылымында 
шоК кәсіпорындарының ең үлкен үлесі алматы қ. (23%) 
және оңтүстік Қазақстан облыстарында (10%) байқалды.  
3% аз үлесі жамбыл (2,4%) және Батыс Қазақстан 
(2,8%) облыстарының шоК субъектілері еншіледі.

2. активнОсть субъектОв Мсп 

ранжирование регионов по доле активности субъек-
тов мсп показывает, что чем выше процент активных 
субъектов мсп в общем числе зарегистрированных 
субъектов мсп, тем лучшие условия для стабильно-
го ведения бизнеса созданы в регионе. наибольшие 
значения по данному показателю по состоянию на 
01.01.2013 г. имеют актюбинская (65%), западно-Ка-
захстанская (63%) и мангистауская (61%) области.
ниже среднереспубликанского значения доля актив-
ных мсп оказалась в 5 регионах: в Кызылордин-
ской (53%), акмолинской (52%) областях и г. аста-
на (51%). при этом в двух регионах – в г. алматы 
и в жамбылской области – активно действующих 
субъектов мсп оказалось менее половины зареги-
стрированных предпринимателей – 43% и 48% со-
ответственно.

3. РегиОнальная стРуктуРа субъектОв 
Мсп пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ 
ФОРМаМ

в структуре активных субъектов мсп по организа-
ционно-правовым формам на 01.01.2013 г. наиболь-
шая доля предприятий мсп наблюдалась в г. алма-
ты (23%) и в Южно-Казахстанской области (10%). 
менее 3% занимают субъекты мсп жамбылской 
(2,4%) и западно-Казахстанской (2,8%) областей.

01.01.2013 ж. тіркелген шОк жалпы санындағы белсенді шОк үлесі, % 
доля активных мсп в общем количестве зарегистрированных мсп на 01.01.2013 г., % 

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).
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индивидуальное предпринимательство, как наи-
более популярная регистрационная форма, преоб-
ладает в г. алматы (13,6%), алматинской (9,5%) и 
восточно-Казахстанской (9,4%) областях. 
наиболее благоприятные условия для развития КФх 
созданы в Южно-Казахстанской и алматинской об-
ластях, в которых сосредоточено более 63% всех 
крестьянских хозяйств республики. 

4. кОличествО Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ участиеМ 
(на ОснОве Данных пО ЮРиДическиМ лицаМ)

на основе данных по количеству зарегистрирован-
ных предприятий с иностранным участием либо в 
иностранной собственности можно утверждать, что 
наиболее привлекательными для зарубежных инве-
сторов являются г. астана и алматы. здесь доля мсп 
(юридических лиц) с иностранным участием или в 
иностранной собственности составляет соответ-
ственно 15,2% и 9,7% общего количества предприя-
тий региона. в пятерку регионов с привлекательным 
для зарубежных инвесторов бизнес-климатом вошли 
также атырауская (8,3%), мангистауская (7,1%) и се-
веро-Казахстанская (6,4%) области. 

ең танымал тіркеу нысаны ретіндегi жеке кәсіпкерлік  
алматы қ. (13,6%), алматы (9,5%) және шығыс 
Қазақстан (9,4%) облыстарында басымдыққа ие. 
шФҚ дамыту үшін ең қолайлы жағдайлар оңтүстік 
Қазақстан және алматы облыстарында жасалған, 
мұнда республиканың барлық шаруа қожалық-
тарының 63%-дан астамы шоғырланған. 

4. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР саны  
(заңДы тұлғалаР бОЙынша МәліМеттеР 
негізінДе) 

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншікте тіркелген кәсіпорындар саны бойынша 
мәліметтер негізінде шетелдік инвесторлар үшін ең 
тартымды астана және алматы қ. болып табылаты-
нын тұжырымдауға болады. мұнда шетелдіктердiң 
қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі шоК (заңды 
тұлғалар) үлесі аймақтың жалпы кәсіпорындар са-
нынан сәйкесінше 15,2%-ды және 9,7%-ды құрайды. 
шетелдік инвесторлар үшін тартымды бизнес-клима-
ты бар аймақтар бестігіне сондай-ақ атырау (8,3%), 
маңғыстау (7,1%) және солтүстік Қазақстан (6,4%) 
облыстары кірді.  

шОк/Мсп жк /ип шФҚ/кФх

саны, бірлiк
кол-во, ед.

үлесі, %
Доля, %

саны, бірлiк
кол-во, ед.

үлесі, %
Доля, %

саны, бірлiк
кол-во, ед.

үлесі, %
Доля, %

Қазақстан Республикасы/Республика казахстан 71 276 100% 527 941 100% 164 681 100%
ақмола/акмолинская 2 535 3,6% 24 172 4,6% 3 328 2,0%

ақтөбе/актюбинская 3 980 5,6% 25 524 4,8% 4 248 2,6%

алматы/алматинская 3 680 5,2% 50 023 9,5% 49 443 30,0%

атырау/атырауская 2 579 3,6% 25 482 4,8% 1 706 1,0%

батыс Қазақстан/западно-Казахстанская 2 001 2,8% 20 520 3,9% 3 656 2,2%

жамбыл/жамбылская 1 709 2,4% 19 566 3,7% 15 179 9,2%

Қарағанды/Карагандинская 5 297 7,4% 41 190 7,8% 5 223 3,2%

Қостанай/Костанайская 3 335 4,7% 30 672 5,8% 5 038 3,1%

Қызылорда/Кызылординская 2 259 3,2% 17 248 3,3% 1 306 0,8%

Маңғыстау/мангистауская 3 028 4,2% 22 936 4,3% 877 0,5%

Оңтүстік Қазақстан/Южно-Казахстанская 7 107 10,0% 47 324 9,0% 54 930 33,4%

павлодар/павлодарская 3 114 4,4% 23 062 4,4% 2 730 1,7%

солтүстік Қазақстан/северо-Казахстанская 2 174 3,1% 17 593 3,3% 2 840 1,7%

шығыс Қазақстан/восточно-Казахстанская 5 521 7,7% 49 756 9,4% 14 165 8,6%

астана қ./г. астана 6 685 9,4% 41 082 7,8% 5 0%

алматы қ./г. алматы 16 272 22,8% 71 791 13,6% 7 0%

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).

01.01.2013 ж. ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша белсенді шОк субъектілерінің  
аймақтық құрылымы

региональная структура активных субъектов мсп по организационно-правовым формам на 1.01.13 г.
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

5. кОличествО субъектОв Мсп на 1000 
жителеЙ 

на уровень развития сферы мсп в регионах влияет 
численность экономически активного населения. 

5. 1000 тұРғынға шаҚҚанДағы шОк 
субъектілеРінің саны 

аймақтардағы шоК саласының даму деңгейіне 
экономикалық белсенді тұрғындар саны ықпал етеді. 

01.01.2013 ж. аймақтар тұрғысында экономикалық белсенді халықтың 1000 тұрғынына келетiн 
шОк субъектілерінің саны, бірл. 

Количество субъектов мсп на 1000 жителей экономически активного населения  
в разрезе регионов на 01.01.2013 г., ед. 

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).
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наибольшее количество активно действующих субъ-
ектов мсп в расчете на 1 000 жителей экономиче-
ски активного населения в 2012 году наблюдалось в  
гг. астана и алматы (по 114 ед. в каждом), атырау-
ской (102 ед.) и алматинской (101 ед.) областях. наи-
меньшая концентрация субъектов мсп наблюдается 
в Кызылординской (60 ед.), жамбылской (62 ед.) и 
северо-Казахстанской (65 ед.) областях.

6. кОличествО активных субъектОв Мсп 
в генДеРнОМ аспекте 

в гендерном аспекте в республике действует 38% 
субъектов мсп, возглавляемых женщинами. при этом 
в региональном разрезе наибольшая доля женщин, 
возглавляющих мсп, наблюдается в г. алматы (51%) 
и г. астана (50%). наименьшая доля субъектов мсп, 
возглавляемых женщинами, наблюдается в Южно-
Казахстанской (23%), жамбылской и алматинской 
(по 31% в каждой) областях.

в разрезе организационно-правовых форм чаще всего 
женщины возглавляют ип, их доля составляет в сред-
нем по республике 85%. при этом доля женщин, воз-
главляющих ип, практически во всех регионах выше 
среднереспубликанского значения (от 88% и выше). 
в трех южных регионах с развитым сельским хозяй-
ством, женщины возглавляют и КФх. так наибольшая 
доля женщин, возглавляющих КФх, наблюдается в 
алматинской (35%), Южно-Казахстанской (32%) и 
жамбылской (24%) областях. доля женщин, воз-
главляющих предприятия мсп в гг. алматы и астана 
составляет 12% и 7% соответственно.

2012 жылы экономикалық белсенді халықтың 1 000 
тұрғынына шаққандағы есебінен белсенді әрекет 
ететін шоК субъектілерінің ең үлкен саны астана және 
алматы ққ. (әрқайсысында 114 бірл.), атырау (102 
бірл.) және алматы (101 бірл.) облыстарында байқалды. 
шоК субъектілерінің ең аз шоғырлануы Қызылорда  
(60 бірл.), жамбыл (62 бірл.) және солтүстік Қазақстан 
(65 бірл.) облыстарында байқалуда.

6. генДеРлік аспектіДегі белсенДі шОк 
субъектілеРінің саны 

гендерлік аспектіде республикада әйелдер 
басқарылатын 38% шоК субъектілері әрекет етеді. 
Бұл ретте аймақтық тұрғыда шоК басқаратын 
әйелдердің ең үлкен үлесі алматы қ. (51%) және 
астана қ. (50%) байқалуда. әйелдер басқарылатын 
шоК субъектілерінің ең аз үлесі оңтүстік Қазақстан 
(23%), жамбыл және алматы (әрқайсысында 31%) 
облыстарында байқалуда.

Ұйымдық-құқықтық нысандар тұрғысында әйелдер жиі 
жК басқарады, олардың үлесі республика бойынша  
орта есеппен 85%-ды құрайды. Бұл ретте жК 
басқаратын әйелдер үлесі барлық аймақтарда орта-
ша республикалық мәннен (88% және бұдан жоғары) 
жоғары.
ауыл шаруашылығы дамыған үш оңтүстік аймақта 
әйелдер шФҚ да басқарады. осылайша шФҚ басқа-
ратын әйелдердің ең үлкен үлесі алматы (35%), 
оңтүстік Қазақстан (32%) және жамбыл (24%) облы-
старында байқалады. алматы және астана ққ. шоК 
кәсіпорындарын басқаратын әйелдер үлесі 12% және 
7% сәйкестiктi құрайды.

аймақтар бойынша әйелдер мен ерлер басқаратын белсенді шОкс үлесі, %
доля активных смсп, возглавляемых женщинами и мужчинами по регионам, %

әйелдер  
басқаратын шОкс 
смсп, возглавляемые 
женщинами

ерлер 
басқаратын шОкс 
смсп, возглавляемые 
мужчинами

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

7. численнОсть населения, занятОгО в Мсп

общая численность занятых в мсп по итогам 2012 
года составила 2 674 тыс. человек, что на 5% ниже 
аналогичного показателя 2011 года. распределение 
населения, занятого в мсп, по регионам, неравно-
мерно. наибольшее количество человек занято 
в мсп г. алматы (365 тыс.), Южно-Казахстанской  
(287 тыс.), алматинской (263 тыс.) и восточно-Ка-
захстанской (231 тыс.) областях. 
наименьшая численность занятых в мсп наблю-
дается в Кызылординской (66 тыс.), мангистауской  
(84 тыс.) и атырауской (89 тыс.) областях.

7. шОк-та жұМыс істеЙтін халыҚ саны

2012 жылдың қорытындысы бойынша шоК-та жұмыс 
істейтіндердің жалпы саны 2 674 мың адамды құрады, 
бұл 2011 жылдың ұқсас көрсеткішінен 5% төмен. 
аймақтар бойынша шоК-та жұмыс істейтін халық 
үлестірілуі біркелкі емес шоК-та жұмыс істейтін 
адамдардың ең көп саны алматы қ. (365 мың), 
оңтүстік Қазақстан (287 мың), алматы (263 мың) 
және шығыс Қазақстан (231 мың) облыстарында. 
шоК-та жұмыс істейтіндердің ең аз саны Қызылорда 
(66 мың), маңғыстау (84 мың) және атырау (89 мың) 
облыстарында байқалады.

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша әйелдер басқаратын белсенді шОкс, %
активные смсп, возглавляемые женщинами по организационно-правовым формам, %
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(www.stat.gov.kz).
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Қазақстан бойынша бір шоК субъектісінде жұмыс 
істейтін қызметкерлер саны орта есеппен 3 адамды 
құрайды. Бұл ретте аймақтар тұрғысында аталған 
көрсеткіш шамамен бірдей – бір белсенді шоК 
субъектісінде 2-ден 4-ке дейін адам жұмыс істейді.

8. шОк субъектілеРіМен өніМДі шығаРу 
көлеМі

2012 жылы республикада шоК өнімдерін шығару 
көлемі 8 012 млрд. теңгені құрады.

аймақтық тұрғыда өнімді шығаруда ең үлкен салым-
ды алматы және астана ққ. шоК субъектілері жүзеге 
асыруда, олардың шоК өнімін шығару көлемі елдің 
жалпы шоК өнім шығаруының 37%-ын құрайды. 
Қалған аймақтардың ішінде өнімді шығарудың ең 
үлкен деңгейін алматы (533 млрд. теңге), Қарағанды  
(473 млрд. теңге) және оңтүстік Қазақстан  
(467 млрд. теңге) облыстарының шоК субъектілері 
қамтамассыз етті.
шоК өнімінің ең аз көлемі Қызылорда (172 млрд. 
теңге), жамбыл (186 млрд. теңге) және солтүстік Қа-
зақстан (252 млрд. теңге) облыстарында байқалуда.

9. шағын кәсіпкеРлікті еДб 
несиеленДіРуIнің аЙМаҚтыҚ ҚұРылыМы

шағын кәсіпкерлік субъектілерді (шКс) банктердiң 
несиелендіруiнің аймақтық құрылымында басымдық 
жайғасымға алматы қ. банктерінің несиелері ие, 
олардың үлесі 01.01.2013 ж-ғы жағдай бойынша елдегі 

в среднем по Казахстану количество работников, за-
нятых на одном субъекте мсп, составляет 3 челове-
ка. при этом в разрезе регионов данный показатель 
примерно одинаков – на одном активном субъекте 
мсп работает от 2 до 4 человек.

8. ОбъеМ выпуска пРОДукции  
субъектаМи Мсп

объем выпуска продукции мсп в республике в 2012 
году составил 8 012 млрд. тенге.

в региональном разрезе наибольший вклад в выпуск 
продукции осуществляют субъекты мсп гг. алматы и 
астана, объем выпуска продукции мсп которых со-
ставляет 37% общего выпуска продукции мсп страны. 
среди остальных регионов наибольший уровень выпу-
ска продукции обеспечили субъекты мсп алматинской  
(533 млрд. тенге), Карагандинской (473 млрд. тенге) и 
Южно-Казахстанской (467 млрд. тенге) областей.
наименьшие объемы продукции мсп наблюдаются 
в Кызылординской (172 млрд. тенге), жамбылской 
(186 млрд. тенге) и северо-Казахстанской (252 млрд. 
тенге) областях.

9. РегиОнальная стРуктуРа кРеДитОвания 
МалОгО пРеДпРиниМательства бву

доминирующую позицию в региональной струк-
туре кредитования банками субъектов малого 
предпринимательства (смп) занимают кредиты 
банков г. алматы, доля которых по состоянию на 

ескерту: ҚР статистика агенттігінің (www.stat.gov.kz) деректері бойынша жасалды.
примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

01.01.2013 г. составила 53% всех банковских креди-
тов смп в стране. по состоянию на 01.01.2013 г. раз-
мер совокупного ссудного портфеля Бву по кредитам 
малому предпринимательству составил 1 412 млрд. 
тенге, из них кредиты смп в г. алматы – 750 млрд. 
тенге. второе место по величине ссудного портфеля 
банков по кредитам смп принадлежит г. астане, где 
объем кредитов смп составил 170 млрд. тенге. на 
оба города приходится практически две третьих всех 
банковских кредитов Казахстана, выданных смп.
среди остальных регионов наибольший размер 
ссудного портфеля приходится на Карагандин-
скую (72 млрд. тенге) и восточно-Казахстанскую 
(65 млрд. тенге) области.
наименьшие же объемы кредитных средств были 
выданы смп Кызылординской (11 млрд. тенге) и 
акмолинской (17 млрд. тенге) областей.

доминирование доли кредитования смп г. алматы 
обусловлено наличием в городе более дорогих и 
ликвидных залогов, по сравнению с другими регио-
нами страны, а также больших оборотов и большей 
доступностью финансовых институтов – почти все 
головные офисы банков расположены в финансо-
вом центре Казахстана. с другой стороны, наличие 
в большинстве банков лимитов, установленных для 
региональных филиалов на кредитование предпри-
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01.01.2013 ж. аймақтық тұрғыдағы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне несиелер беру бойынша 
еДб несиелік портфелі, млрд. теңге

ссудный портфель Бву по кредитам субъектам малого предпринимательства в региональном разрезе  
на 01.01.2013 г., млрд. тенге
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примечание: составлено по данным агентства рК по статистике (www.stat.gov.kz).

барлық шКс банктік несиелердің 53%-ын құрады. 
01.01.2013 ж-ғы жағдай бойынша  шағын кәсіпкерлікке 
бөлінетін несиелер бойынша едБ жиынтық несиелік 
портфелінің мөлшері 1 412 млрд. теңгені құрады, 
оның ішінде алматы қ. шКс несиелері – 750 млрд. 
теңге. шКс несиелері бойынша банктердің несиелік 
портфелінің мөлшері бойынша екінші орын аста-
на қ. тиесілі, мұнда шКс несиелерінің көлемі  
170 млрд. теңгені құрады. екі қалаға шКс-қа 
берілген Қазақстанның барлық банктік несиелерінің 
іс жүзінде үштен екісі тиесілі.
Қалған аймақтардың ішінде ең үлкен несиелік 
портфель Қарағанды (72 млрд. теңге) және шығыс 
Қазақстан (65 млрд. теңге) облыстарына тиесілі.
несиелік қаражаттардың ең аз мөлшері Қызылорда 
(11 млрд. теңге) және ақмола (17 млрд. теңге) 
облыстарының шКс-не берілді.

шКс несиелендіру үлесінің алматы қ. басым бо-
луына елдің басқа аймақтарымен салыстырғанда 
қымбатырақ және өтімдірек кепілдерiнің, сондай-
ақ айналымның және қаржылық институттардың 
көбірек қол жетімділігінің болуы себеп – банктердің 
бас кеңселерінің барлығы дерлік Қазақстанның 
қаржылық орталығында орналасқан. Бір жағынан, 
банктердің көбісінде кәсіпкерлерді несиелендіруге 
аймақтық филиалдар үшін орнатылған лимиттің 
болуы барлық ірі несиелердің тікелей алматы қ. 
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орналасқан бас кеңселерде қарастырылуы мен 
мақұлдануын ұйғарады. нәтижесінде аймақтарды 
қаржыландыруға бағытталған несиелік қаражаттың 
бір бөлігі алматы қ. активіне есептелінеді. 
Қазақстанның облыс орталықтары мен басқа 
қалалары және аймақ аудандарының (астана және 
алматы ққ. несиелерін ескермегенде) арасында шағын 
кәсіпкерлікке едБ несиелерінің үлестірілуін талдау 
жалпы Қазақстанның 14 облысы бойынша 2012 жы-
лы облыстық емес орталықтардың несиелер портфелі 
56,5 млрд. теңге немесе 14 облыс бойынша жиынтық 
несиелік портфелінің  12%-ын құрайтындығын 
көрсетті.  
алматы (41%), павлодар (35%), шығыс Қазақстан 
(27%) және Қарағанды (15%) облыстары облыстық 
емес орталықтар несиелерінің ең үлкен үлесі бар 
аймақтар болып табылады.
жамбыл облысының облыстық емес орталықтар 
банктері несиелерінің үлесі 4%-ды құрады, Ба-
тыс Қазақстан және Қостанай облыстарында – 
әрқайсысында 3%, ақмолада – 2% және атырау об-
лысында – 1%. 
маңғыстау, оңтүстік Қазақстан, солтүстік Қазақ-
стан, Қызылорда және ақтөбе облыстарының 
облыстық емес орталықтарының шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне банк несиелері берілмейді.

нимателей, предполагает рассмотрение и одобрение 
всех крупных кредитов непосредственно в голов-
ных офисах, находящихся в г. алматы. в результате 
часть кредитных средств, которая идет на финан-
сирование регионов, зачисляется в актив г. алматы. 
анализ распределения кредитов Бву малому пред-
принимательству между областными центрами и 
другими городами и районами регионов Казахстана 
(без учета кредитов в гг. астана и алматы) показы-
вает, что в целом по 14 областям Казахстана в 2012 
году портфель кредитов вне областных центров со-
ставил 56,5 млрд. тенге или 12% от совокупного 
кредитного портфеля по 14 областям. 
регионами с наибольшей долей кредитов вне об-
ластных центров являются алматинская (41%), пав-
лодарская (35%) восточно-Казахстанская (27%) и 
Карагандинская (15%) области.
доля кредитов банков вне областных центров 
жамбылской области составила 4%, в западно-Ка-
захстанской и Костанайской областях – по 3% в 
каждой, в акмолинской – 2% и в атырауской об-
ласти – 1%. 
не получают кредитов банков субъекты малого 
предпринимательства вне областных центров ман-
гистауской, Южно-Казахстанской, северо-Казахстан-
ской, Кызылординской и актюбинской областей.

алматы
алматинская

павлодар
павлодарская

шығыс Қазақстан
восточно-Казахстанская

Қарағанды
Карагандинская

жамбыл
жамбылская

батыс Қазақстан
западно-Казахстанская

Қостанай
Костанайская

ақмола
акмолинская

атырау
атырауская

Маңғыстау
мангистауская

Оңтүстік Қазақстан
Южно-Казахстанская

солтүстік Қазақстан
северо-Казахстанская

Қызылорда
Кызылординская

ақтөбе
актюбинская

2012 ж. Қазақстанның облыс орталықтары мен басқа қалаларында және аймақтарында шағын 
кәсіпкерлікке берiлетiн банк несиелері, %

Кредиты банков малому предпринимательству в областных центрах и других городах  
и районах Казахстана в 2012 г., %

41 %

35 %

27 %

15 %

4 %

Облыстық орталықтағы несиелер үлесі  
доля кредитов в областном центре

Облыстық емес орталық несиелерінің үлесі  
доля кредитов вне областного центра

59 %

65 %

73 %

85 %

96 %

97 %

97 %

98 %

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ескерту: ҚР ұлттық банкінің деректері бойынша жасалды(www.nationalbank.kz). 
примечание: составлено по данным национального банка рК (www.nationalbank.kz).

3 %

3 %

2 %

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %



46

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

сравнительный анализ развития сектора мсп в ре-
гионах Казахстана позволяет сделать следующие 
выводы:
• по итогам 2012 года по количеству активных субъ-
ектов мсп традиционно лидируют Южно-Казахстан-
ская и алматинская области, хотя по доле активных 
субъектов мсп в общем количестве зарегистриро-
ванных субъектов мсп первые позиции заняли ак-
тюбинская и западно-Казахстанская области. 
• традиционно г. алматы является регионом с наи-
большим количеством предприятий мсп, зареги-
стрированных в форме юридического лица, за счет 
производительности которых город имеет наиболь-
шие показатели выпуска продукции мсп и числен-
ности занятого в нем населения.
• наблюдается диспропорция распределения креди-
тов Бву малому предпринимательству среди регио-
нов Казахстана и внутри самих регионов: 
• более половины кредитов малому предпринима-
тельству приходится только на гг. астана и алматы,
• без учета гг. астана и алматы совокупная доля 
кредитов малому предпринимательству вне област-
ных центров составляет лишь 12%.

Қазақстан аймақтарындағы шоК секторы дамуының 
салыстырмалы талдауы келесі қорытындыларды 
жасауға мүмкіндік береді:
• 2012 жыл қорытындысы бойынша белсенді шоК 
субъектілерінің саны бойынша дәстүрлі түрде 
оңтүстік Қазақстан мен алматы облыстары көш ба-
сында, дегенмен шоК-тың тіркелген субъектілерінің 
жалпы санындағы белсенді шоК субъектілерінің 
үлесі бойынша бірінші позицияларды ақтөбе және 
Батыс Қазақстан облыстары еншіледі. 
• дәстүрлі түрде алматы қ. заңды тұлға ретінде 
тіркелген ең көп шоК кәсіпорындары бар аймақ бо-
лып табылады, осылардың өнімділігі есебінен қала 
шоК өнімін шығарудың және онда жұмыс істейтін 
халық санының ең көп көрсеткішіне ие.
• Қазақстан аймақтарының арасында және 
аймақтардың ішінде шағын кәсіпкерлікке едБ 
несиелерін үлестірудің диспропорциясы байқалуда: 
• шағын кәсіперлікке бөлінетін несиелердің жар-
тысынан көбі тек астана және алматы ққ. тиесілі,
• астана және алматы ққ. есепке алмағанда 
облыстық емес орталықтардың шағын кәсіпкерлігіне 
бөлінетін несиелердің үлесі тек 12%-ды құрайды.
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астана ҚаласынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Медторг - астана» жшс
тОО «Медторг - астана»

«Благодаря поддержке Фонда «Даму» и участию в програм-
ме «Дорожная карта бизнеса 2020» наше предприятие стало 
развиваться, был открыт новый детский сад, укомплектова-
ны новые места для детей. Так, на момент открытия детско-
го сада «Гауһар тас» были организованы места только для 40 
детей, сейчас у нас их уже 90! 

И все это стало возможным благодаря новым программам 
поддержки предпринимательства! 

Выражаем огромную благодарность за проявляемую заботу 
о предпринимателях, ведь без этого такие небольшие органи-
зации, как наша, не смогли бы расти и развиваться!».

М. С. Кузыбаева,
Заместитель директора 

«Даму» Қорының қолдау көрсетуі мен «Бизнестің жол карта-
сы 2020» бағдарламасына қатысудың арқасында кәсіпорнымыз 
дами бастады, жаңа бала-бақша ашылып, балаларға арналған 
жаңа орындар жабдықталды. Мысалы,  «Гауһар тас» бала-
бақшасының ашылу сәтіне қарсы 40 балаға арналған орын-
дар ұйымдастарылған болатын, қаз ір олардың саны  
90-ға дейін барды! 

Және мұның барлығы кәсіпкерлікті қолдаудың жаңа 
бағдарламаларының арқасында мүмкін болды! 

Еліміздің Президентіне, кәсіпкерлерге қамқорлық көрсетіп 
отырғаны үшін зор алғысымызды білдіреміз, мұнсыз біздікіндей 
шағын ұйымдар өсіп және дами алмас еді!».

М. С. Кузыбаева,
Директордың орынбасары

Место реализации проекта: г. астана
вид деятельности: услуги в области дошкольного  
образования
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020».

жобаның жүзеге асырылған жері: астана қ.
Қызмет түрі: мектепке дейінгі бiлiм беру саласындағы 
қызметтер
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020».

МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в г. астана
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
гОРОДа

город астана образован в 1832 году, с 10 декабря 
1997 года является столицей республики Казахстан. 
астана расположена в северной части Центрального 
Казахстана на берегу реки есиль и исторически яв-
ляется центром, связывающим европу и азию. 
общая земельная площадь астаны составляет 
722 км² или 0,03% территории государства. по ад-
министративно-территориальному делению город 
имеет три района: алматы, сарыарка и есиль.
по состоянию на 1 января 2013 года население аста-
ны составило 778,1 тысяч человек или 4,6% населе-
ния Казахстана (9-е место среди областей и городов 
республиканского значения). плотность населения 
города составляет 1 078 человек на 1 км2. Эконо-
мически активное население города составляет  
417,6 тысяч человек или 4,6% от всего экономиче-
ски активного населения Казахстана, численность 
занятого населения – 393,9 тысяч человек. Коли-
чество зарегистрированных безработных составило  
23,6 тысяч человек, уровень безработицы – 5,7%. 
за 2012 год врп астаны составил 1 717,3 млрд. тенге 
или 9,0% от ввп Казахстана. по показателю врп на 
душу населения, который по данным за 2012 год со-
ставляет 3 573,0 тыс. тенге, город занимает 3 место 
среди областей и городов республиканского значения.  
в структуре врп астаны сельское хозяйство занима-
ет 0,1%, обрабатывающая промышленность – 3,6%, 
строительство – 10,3%, торговля – 25,9%, транс-
порт и связь – 11,8%, операции с недвижимым иму-
ществом – 13,4%, услуги и прочие отрасли – 35,6%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

по состоянию на 1 января 2013 года в астане за-
регистрировано 94,0 тыс. субъектов мсп, при этом 
47,8 тыс. или 51% из них ведут активную деятель-
ность. с 2009 года количество зарегистрированных 
субъектов мсп демонстрирует устойчивый рост. 
Количество активных субъектов мсп также имеет 
общий тренд роста. тем не менее, по оперативным 
данным за 2012 год, произошло сокращение актив-
ных субъектов мсп на 2,1 тыс., в результате чего 
их доля в числе зарегистрированных снизилась на 
6 процентных пунктов (с 57% до 51%).

1. Қаланың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

астана қаласы 1832 жылы құрылған, 1997 жылдың 
10 желтоқанына бастап Қазақстан республикасының 
астанасы болып табылады. астана орталық 
Қазақстанның солтүстік бөлігінде, есіл өзенінің 
жағалауында орналасқан және тарихи тұрғыда  
еуропа мен азияны байланыстыратын орталық бо-
лып табылады.  
астана қаласының жалпы жер ауданы 722 км² неме-
се мемлекет аумағының 0,03% құрайды. әкімшілік-
аумақтық бөліну бойынша қала үш ауданға бөлінген: 
алматы, сарыарқа және есіл.
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
астана халқы 778,1 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 4,6%-ын құрады (республикалық 
маңызы бар облыстар мен қалалар арасында 
9-шы орын). Қала халқының тығыздығы 1 шар-
шы шақырымға  шаққанда 1 078 адамды құрайды. 
Қаланың экономикалық белсенді  халқы 417,6 
мың адамды немесе Қазақстанның экономикалық 
белсенді  халқының 4,6%-ын құрады, жұмыспен 
қамтылған халық саны – 393,9 мың адам. тіркелген 
жұмыссыздар саны 23,6 мың адамды құрады, 
жұмыссыздық деңгейі – 5,7%.
2012 жылы астананың жаӨ 1 717,3 млрд. теңгені 
немесе Қазақстан жіӨ 9,0%-ды құрады. 2012 
жылғы мәліметтер бойынша 3 573,0 мың теңгені 
құраған адам басына шаққандағы жаӨ көрсеткіші 
бойынша қала республикалық маңызы бар облы-
стар мен қалалар арасында 3-орынды иеленеуде. 
астана жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
0,1% тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 3,6%, құрылыс – 
10,3%, сауда – 25,9%, көлік және байланыс – 11,8%, 
қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операциялар – 
13,4%, қызметтер және басқа салалар – 35,6%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша аста-
нада 94,0 мың шоК субъектісі тіркелді, сондай-ақ 
олардың 47,8 мыңы немесе 51% белсенді қызмет 
жүргізеді. 2009 жылдан бастап тіркелген шоК 
субъектілерінің саны тұрақты өсімді көрсетеді. 
Белсенді шоК субъектілерінің саны да жалпы өсім 
қарқынына ие. дегенмен, 2012 жылғы оперативтік 
мәліметтер бойынша белсенді шоК субъектілерінің  
2,1 мыңға қысқарды, нәтижесінде тіркелгендер 
арасындағы белсенділер үлесі 6 пайыздық тармаққа 
төмендеді (57%-дан 51%-ға дейін).  
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп пО 
ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп в 2012 году в астане преобладают 
ип. в структуре зарегистрированных субъектов доля 
ип составляет 66,4% (62,4 тыс.), доля предприятий 
мсБ составляет 33,6% (31,5 тыс.). в городе заре-
гистрировано 13 крестьянско-фермерских хозяйств 
(КФх), что составляет незначительную долю в дан-
ной структуре. 
в структуре активных субъектов мсп в астане доля 
ип составляет 86% (41,1 тыс.), доля предприятий 
мсБ – 14% (6,7 тыс.). из зарегистрированных КФх 
пять субъектов являются активно действующими. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

астанада 2012 жылы тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
субъектілер құрылымында жК үлесі 66,4%-ды  
(62,4 мың) құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 
33,6%-ды (31,5 мың) құрайды. Қалада 13 шаруа-
фермерлік қожалықтар (шФҚ) тіркелген, бұл осы 
құрылымда мардымсыз үлесті құрайды. 
астанада белсенді шоК субъектілерінің құрылымында 
жК үлесі 86%-ды (41,1 мың) құрайды, шоБ 
кәсіпорын-дарының үлесі – 14% (6,7 мың). тіркелген 
шФҚ арасында бес субъект белсенді әрекет етеді. 

тіркелген шОкс жалпы санындағы белсенді шОк субъектілерінің үлесі  
доля активных субъектов мсп в общем количестве зарегистрированных смсп 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz). 
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

тіркелген шОк субъектілерінің саны, мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов мсп, тыс. ед.

белсенді шОк субъектілерінің саны, мың бірлік 
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.

шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша құрылымы, % 
структура субъектов мсп по организационно-правовым формам, % 

тіркелген  
зарегистрированные

белсенді  
активные

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz). 
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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в динамике количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет прослеживаются следующие тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ, сократившись в 2006 г.  
на 1,8 тыс., в течение 2006–2011 гг. стабильно увели-
чивалось. в 2012 г. наблюдается сокращение на 225 
единиц, после которого количество предприятий мсБ 
зафиксировалось на уровне 6,7 тыс.единиц; 
2. Количество ип увеличивалось до конца 2008 г., 
после чего в 2009 году резко сократилось на 25%. 
в 2010–2011 годах рост ип возобновился, достиг-
нув в 2011 г. максимального значения за период –  
43,0 тыс. единиц. за 2012 г. этот показатель снизил-
ся до 41,1 тыс.единиц;
3. Количество КФх незначительно по сравнению с 
числом пмсБ и ип. К концу 2012 г. в городе активно 
действуют пять КФх. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

отраслевая специфика мсп астаны характеризует-
ся преобладанием предприятий торговли и услуг, а 
также строительного сектора. в структуре малых и 
средних предприятий, зарегистрированных в форме 
юридического лица, предприятия торговли состав-
ляют 39%, что соответствует среднему уровню по 
Казахстану. вместе с этим выделяется высокая доля 
малых и средних предприятий строительства – 25%, 
что на 8% превышает среднюю долю предприятий 
строительства по Казахстану. 
малая доля предприятий, действующих в сфере об-
разования и здравоохранения (2%), свидетельствует 
о потенциале данного сектора, учитывая постоян-
ный рост населения города.

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар бақыланады: 
1. шоК кәсіпорындарының саны 2006 жылы 1,8 
мыңға қысқарып, 2006–2011 жж. ішінде тұрақты 
артып отырды. 2012 жылы 225 бірлікке қысқару 
бақыланады, осыдан кейін шоК кәсіпорындарының 
саны 6,7 мың бірлік деңгейінде бекітілді;  
2. жК саны 2008 ж. соңына дейін артты, осыдан  
кейін 2009 жылы лезде 25%-ға қысқарды. 2010 – 
2011 жылдары жК өсімі жанданып, 2011 жылы 
кезеңдегі максималды мәнге – 43,0 мың бірлікке 
жетті. 2012 жылы бұл көрсеткіш 41,1 мың бірлікке 
дейін төмендеді;
3. шФҚ саны шоБК және жК санымен салыстырғанда 
мардымсыз. 2012 ж. қалада бес шФҚ белсенді 
әрекет етеді.

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі бОЙынша 
ҚұРылыМы (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)  

астана шоК салалық ерекшелігі сауда мен қызметтер, 
сонымен қатар құрылыс саласының кәсіпорындарының 
басым болуымен сипатталады. заңды тұлға ныса-
нында тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
құрылымында сауда кәсіпорындары 39%-ды құрайды, 
бұл Қазақстан бойынша орташа көрсеткішке сәйкес 
келеді. сонымен қатар шағын және орта құрылыс 
кәсіпорындарының жоғары үлесі айрықша атап 
өтіледі – 25%, бұл Қазақстан бойынша құрылыс 
кәсіпорындарының орташа үлесінен 8%-ға артық.
Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы 
кәсіпорындардың аз үлесі (2%) қала халқының 
тұрақты өсімін ескере келе, осы саланың әлеуеті 
туралы куәландырады.   

белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісіндегі қарқыны  
динамика активных смсп г. астана в разрезе  организационно-правовых форм

ФшҚ, бірл  
(оң ось)
КФX, ед.  
(правая ось)

жк, мың бірлiк
ип, тыс. ед.

шОбк, мың 
бірлiк
пмсБ, тыс. ед.

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz). 
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

на основе данных по количеству зарегистрирован-
ных предприятий с иностранным участием либо в 
иностранной собственности можно утверждать, что 
привлекательность астаны для зарубежных инвесто-
ров с каждым годом увеличивается. за последние 
восемь лет количество подобных предприятий вы-
росло в 2,5 раза – с 1,4 тыс. до 3,5 тыс. еще одним 
положительным показателем служит растущая доля 
предприятий с иностранным участием в общем ко-
личестве предприятий. с 2005 г. ее значение увели-
чилось с 8,1% до 9,7%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі кәсіпорындар саны бойынша мәліметтер 
негізінде астананың шетелдік инвесторлар үшін 
тартымдылығы жыл сайын артып жатқандығын 
атап өтуге болады. соңғы сегіз жылда осындай 
кәсіпорындар саны 2,5 есе – 1,4 мыңнан 3,5 мыңға 
дейін өсті. тағы бір жағымды көрсеткіш ретінде жал-
пы кәсіпорындар санындағы шетелдіктердiң қатысы 
бар кәсіпорындардың артып жатқан үлесі аталады. 
2005 жылдан бастап оның көрсеткіші 8,1%-дан 9,7%-
ға дейін артты.

6 %

2 %

8 %

13 % 0 % 5 %

25%

39 %

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, 
денсаулық сақтау

образование, здравоохранение

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп 
промышленность

Құрылыс 
строительство

сауда
торговля

тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  
структура зарегистрированных субъектов мсп по видам экономической деятельности
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды 
тұлғалар)

динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

 ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде астананың шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %
структура занятых в мсп г. астана по организационно-правовым формам, %
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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394

6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность активно занятого населения астаны в 
мсп на 1 января 2013 года составила 166 тысяч че-
ловек или 42% от общего числа занятых в регионе.  
в целом за период с 2008 г. наблюдается стабильный 
рост численности занятых в мсп города, а также их 
доли в общей численности занятого населения. при 
этом численность занятого в мсп населения с 2005 
года возросла на 68%, а доля занятых в мсп города – 
на 5 процентных пунктов. 

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

шоК-гі астананың белсенді жұмыспен қамтамасыз 
етілген халқының саны 2013 жылдың 1 қаңтарында 166 
мың адамды немесе аймақтағы жұмыспен қамтамасыз 
етілген халықтың жалпы санының 42%-ын құрады. 
жалпы алғанда 2008 жылдан басталатын кезеңде қала  
шоК-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық санының, 
сонымен қатар жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың 
жалпы санындағы олардың үлесінің тұрақты өсімі 
бақыланады. сонымен қатар шоК-де еңбек ететін 
халық саны 2005 жылдан бастап  68%-ға өскен, ал 
қала шоК-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық 
үлесі – 5 пайыздық тармаққа өскен.   

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ астаны занято 62% от общего коли-
чества активно занятых в мсп города, на предпри-
ятиях ип – 38%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде астананың 
шоБ кәсіпорындарында қала шоК-де белсенді еңбек 
ететін халықтың жалпы санының 62%-ы еңбек етеді, 
жК кәсіпорындарында – 38%.  
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7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

стоимость продукции, выпущенной субъектами мсп 
в астане за 2012 г., составила 1 052 млрд. тенге. Это 
выше показателя прошлого года на один процент (в 
сопоставимых ценах). тем не менее, стоит отметить, 
что индекс физического объема врп города, в про-
центах к предыдущему году составил 112,4. таким 
образом, в астане наблюдается рост выпуска продук-
ции мсп, но он уступает общему росту врп города. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

астанада 2012 жылы шоК субъектілері шығарған 
өнім құны 1 052 млрд. теңгені құрады. Бұл былтырғы 
жыл көрсеткішінен бір пайызға жоғары (салыстырма-
лы бағаларда). дегенмен, қаланың жаӨ физикалық 
көлемінің индексі пайыздарда алдыңғы жылмен 
салыстырғанда 112,4 құрады. осылайша, астанада 
шоК өнімдерінің шығарылуының өсуі байқалуда, бірақ 
ол қаланың жаӨ жалпы өсімінен кем.  

ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде астана қ. шОк өнім шығаруы, %
структура выпуска продукции мсп г. астана по организационно-правовым формам, %

6 %

94 %

шОбк 
пмсБ

жк
ип

астана жаө және шОкс өнім шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции смсп и врп  астаны, млрд. тенге

жаө
врп

шОк өнім шығаруы 
выпуск продукции мсп

712

957
1 134

1 292 1 373

1 774

2 091

2 717

178 199
320

644
799 778

981 1 052
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в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ обеспечивают основную часть выпуска 
продукции всех субъектов мсп астаны – их доля 
составляет 94%, на ип приходится только 6%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындары астананың шоК барлық субъектіле-
рдің өнім шығаруын қамтамасыз етеді – олардың 
үлесі 94%-ды құрайды, жК-ге тек 6% тиесілі.

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий раз-
мер кредитного портфеля Бву в астане составил  
1 003,6 млрд. тенге. из этой суммы на кредиты ма-
лому предпринимательству приходится 170,5 млрд. 
тенге (17% от общего портфеля).

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу»

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в астане на 1 января 2013 года по программам 
Фонда «даму» через обусловленное размещение 
средств в Бву было поддержано 843 заемщика на 
общую сумму более 58,0 млрд. тенге, в результате 
было создано 1 113 рабочих мест.

01.01.2013 ж. жағдай бойынша астана қ.-ғы «Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері  
результаты программ Фонда «даму» в г. астана на 01.01.2013 г. 

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған жұмыс 
орындары

создано 
рабочих мест

1. тұрақтандыру бағдарламасы - 1 транш 
стаб. программа 1 транш 5 125 133 15,9% 17,5% 420

2. тұрақтандыру бағдарламасы - 2 транш
стаб. программа 2 транш 16 123 188 12,5% 14,3% 241

3. тұрақтандыру бағдарламасы - 3 транш
стаб. программа 3 транш 33 567 407 11,3% 12,2% 317

4. Даму-аймақтар
даму-регионы 411 9 13,2% 14,1% 61

5. Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 908 13 9,2% 10,6% 22

6. Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 373 6 14,0% 14,9% 0

7. Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 1 099 2 8,0% 9,5% 20

8. әйелдер кәсіпкерлігін дамыту   
развитие женского предпринимательства 331 57 12,7% 13,9% 3

астана қ. экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  
ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству г. астана

8. еДб-дiң шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны
  
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
астанадағы едБ несиелік портфелінің жалпы көлемі 
1 003,6 млрд. теңгені құрады. осы соманың ішінде 
шағын кәсіпкерлікке берілген несиелерге 170,5 млрд. 
теңге (жалпы портфельдің 17%) тиесілі.   

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттарды шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
астанада 2013 жылдың 1 қаңтарында «даму» Қорының 
бағдарламалары бойынша едБ-ке қаражаттарды шарт 
бойынша орналастыру арқылы 58,0 млрд. теңгеден 
асатын жалпы сомаға 843 қарыз алушыға қолдау 
көрсетілді, нәтижесінде 1 113 жұмыс орны құрылды.
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шағын кәсіпкерлікке берілген 
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шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).  
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Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в астане в рамках программы «дорожная карта биз-
неса 2020» на начало 2013 года региональным коор-
динационным советом было одобрено 152 проекта 
на получение субсидирования процентной ставки и 
девять проектов на получение гарантии по кредиту 
по первому направлению «поддержка новых бизнес-
инициатив», а также пять проектов на получение 
субсидирования процентной ставки по третьему 
направлению «снижение валютных рисков пред-
принимателей». по второму направлению «оздо-
ровление предпринимательского сектора» рабочей 
группой при государственной комиссии по вопросам 
модернизации экономики одобрено 14 проектов на 
получение субсидирования процентной ставки. 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
астанада «Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы-
ның аясында 2013 жылдың басында аймақтық үйлестіру 
кеңесімен пайыздық мөлшерлеменің қаражаттандыруын 
алуға қатысты 152 жоба және «жаңа бизнес-бастама-
ларын қолдау» бірінші бағыты бойынша несие бойын-
ша кепілдік алуға қатысты тоғыз жоба, сонымен қатар 
«Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» 
үшінші бағыты бойынша пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты бес жоба мақұл-
данды. «Кәсіпкерлік секторды сауықтыру» екінші 
бағыты бойынша Экономиканы жетілдіру жөніндегі 
мемлекеттік комиссия құзырындағы жұмыс тобымен 
пайыздық мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға 
қатысты 14 жоба мақұлданды.   

среди банков-партнеров наиболее активно рабо-
тают ао «евразийский Банк», ао «Бта Банк», ао 
«Цеснабанк», ао «атФБанк» и ао «альянс Банк», 
которые в сумме выдали более 60% от общего объ-
ема средств по программам Фонда в городе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (50% средств), услуг (28%) 
и промышленности (7%).

серіктес банктер арасында «еуразиялық Банк» аҚ, 
«Бта Банк» аҚ, «Цеснабанк» аҚ, «атФБанк» аҚ және 
«альянс Банк» аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс жа-
сауда, олар бірге қаладағы Қор бағдарламаларының 
қаражаттарының жалпы көлемінің 60%-дан астам 
бөлігін жүзеге асырды.
салалық тұрғыда сауда (қаражаттардың 50%-ы), 
қызметтер (28%) және өнеркәсіп (7%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования субъектов мсп

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған жұмыс 
орындары

создано 
рабочих мест

9. өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг 
лизинг в обрабатывающей промышленности

151 3 8,0% 8,0% 0

10.
шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смсп (за счет 
собственных средств)

160 9 14,0% 14,6% 18

11. аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 546 16 12,4% 13,5% 11

 барлығы:
итого: 58 794 843 12,0% 13,2% 1 113

сауда
торговля өнеркәсіп

промышленность

Құрылыс
строительство Қызметтер

услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство көлік және байланыс

транспорт и связь

50%
28%

4%

7%5%5%



58

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

из общего количества одобренных проектов по пер-
вому направлению заключено 132 договора субсиди-
рования ставки, девять договоров гарантирования, 
по второму направлению – 12 договоров субсидиро-
вания, по третьему направлению – пять договоров 
субсидирования.

Программы повышения компетенции предпри-
нимателей (включая 4 направление программы 
«ДКБ 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в астане обучаю-
щие курсы проводятся Фондом в трех районах. за 
2011–2012 годах обучение прошли 1 378 человек, 
в том числе в 2011 г. – 698 человек, в 2012 году –  
680 человек.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» кур-
сы в ао «назарбаев университет» прошли 40 чело-
век. в рамках реализации проекта «деловые связи» 
обучено 248 предпринимателей. партнерскими кон-
салтинговыми компаниями оказано 4 540 услуг по 
сервисной поддержке ведения бизнеса 3 785 субъ-
ектам мсп и физическим лицам.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте была размещена 71 заявка 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 43 человека.

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

 «бжк 2020» 4 бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті күшейту», 01.01.2013 ж. жағдай бойынша
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»  

по состоянию на 01.01.2013 г.

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка  
ведения бизнеса

• 1378 адам/человек
• в 2011 жылы/г. – 698 адам/
   человек
• в 2012 жылы/г. – 680 адам/
   человек

40 кәсіпкер/предпринимателей 248 қатысушы/участников
3 785 шОкс және жеке тұлғаларға 
4 540 қызмет көрсетілді/
3 785 сМсп и физ. лицам оказано  
4 540 услуг

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Мақұлданды  / Одобрено субсидиялау/кепiлдiк беру келiсiмшартына қол қойылды
подписано договоров субсидирования/гарантирования

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление  
гарантирование

2-бағыт
2 направление

3-бағыт
3 направление

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепілдендіру
1 направление 

 гарантирование
2-бағыт

2 направление
3-бағыт

3 направление

152 9 14 5 132 9 12 5

баРлығы / итОгО: 180 баРлығы / итОгО: 158

01.01.2013 ж. жағдай бойынша астанадағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в астане по состоянию на 01.01.2013 г.

мақұлданған жобалардың жалпы санының ішін-
де бірінші бағыт бойынша – 132 мөлшерлеменi 
қаражаттандыру келісім-шарты, екінші бағыт бой-
ынша – 12 қаражаттандыру келісімшарты, үшінші 
бағыт бойынша бес қаражаттандыру келісімшарты 
жасалды.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату 
бағдарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының  
4 бағытын қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша астанада 
оқыту курстары Қор есебiнен үш ауданда өткізіледі. 
2011–2012 жылдары 1 378 адам оқытылды, соның 
ішінде 2011 ж. – 698 адам, 2012 жылы – 680 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 40 адам 
өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге асыру 
аясында 248 кәсіпкер оқытылды. серіктес консалтинг 
компанияларымен 3 785  шоК субъектілеріне және 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 4 540 қызмет көрсетілді. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 71 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде  
43 адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көр-
сетілді.   
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в г. алМаты

алМаты ҚаласынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Благодаря государственной поддержке у ТОО «Идан» поя-
вилась возможность значительно повысить качество офсет-
ных пластин и добиться выпуска продукции сопоставимой с 
зарубежными аналогами. Также стало возможным направить 
инвестиции на освоение других видов производства, например 
мебели, а значит увеличить количество рабочих мест».

Р. И. Зиганшин,
Директор

Место реализации проекта: г. алматы
вид деятельности: изготовление и реализация бумажной про-
дукции, услуги по фотовыводу печатных форм для других типо-
графий города алматы и алматинской области, выполнение пе-
чатных и послепечатных работ.
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020». 

«иДан»  жшс 
тОО «иДан»

«Мемлекет қолдауының арқасында «Идан» ЖШС-ның 
офсеттік тілімшелердің сапасын едәуір жақсартып және 
шетелдік өнімдерден кем түспейтін өнімнің шығаруға қол 
жеткізу мүмкіндігі пайда болды. Сондай-ақ инвестицияларды 
өзге өндірісі түрлеріне, мысалы, жиһаз шығаруға бағыттауға, 
яғгi жұмыс орындарының санын арттыруға мүмкіндік туды».

Р. И. Зиганшин,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: алматы қ.
Қызмет түрі: қағаз өнімдерін шығару мен сату баспа пішімдерін 
фотосуретке шығару қызметтер баспа және баспадан кейінгі 
жұмыстарды жүргізу.
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020».



60

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
гОРОДа

город алматы, основанный в 1854 году, являлся с 
1929 г. по 20 октября 1997 г. столицей республики 
Казахстан. город, расположенный у северного под-
ножия заилийского алатау на крайнем юго-восто-
ке страны, в настоящее время имеет статус города 
республиканского значения. общая земельная пло-
щадь алматы составляет 339,4 км².
по состоянию на 1 января 2013 года население г. ал-
маты составило 1 475,6 тысяч человек или 8,7% на-
селения Казахстана (третье место среди областей и 
городов республиканского значения). Экономически 
активное население города составило 774,7 тысячи 
человек или 8,6% от всего экономически активного 
населения Казахстана, численность занятого на-
селения – 731 тысяч человек. Численность безра-
ботного населения составила 46,3 тысяч человек, 
уровень безработицы – 5,6%. плотность населения 
составляет 4 348 человек на 1 км2. на территории 
города семь районов.
алматы традиционно занимает первое место по до-
ле врп в Казахстане. в 2012 г. врп города составил  
5 641,2 млрд. тенге или 18,7% от ввп Казахстана. 
по показателю врп на душу населения, который 
в 2012 г. составил 3 856,1 тыс. тенге, регион за-
нимает второе место по стране (после атырауской 
области). в структуре врп города обрабатывающая 
промышленность занимает 4%, строительство – 3%, 
торговля – 32%, транспорт и связь – 14%, операции 
с недвижимым имуществом – 11%, услуги и прочие 
отрасли – 35%. 
алматы относится к числу городов с развитой про-
мышленной инфраструктурой. уровень и объем про-
мышленного производства в городе определяет раз-
витие обрабатывающей промышленности, на долю 
которой приходится 82% общего объема произве-
денной промышленной продукции.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

Количество зарегистрированных и активных  субъ-
ектов мсп в  алматы имеет общую тенденцию ро-
ста. в 2012 г. количество зарегистрированных и 
активных субъектов мсп увеличилось в два раза 
по сравнению с 2005 годом и составило, по опе-
ративным данным, соответственно 202,7 тысяч и  
88,1 тысяч субъектов. при этом, если количество за-
регистрированных субъектов мсп в 2012 г., по опе-
ративным данным, увеличилось на 8% по сравнению 
с 2011 г., то число активных снизилось на 9%. 
доля активных субъектов мсп в общем количестве 
зарегистрированных за рассматриваемый период 

1. Қаланың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

алматы қаласы 1854 жылы құрылған, 1929 жыл-
дан бастап, 1997 жылдың 20 қазанына дейін 
Қазақстан республикасының астанасы бол-
ды. мемлекеттің қиыр оңтүстік-шығысында іле 
алатауының солтүстік бөктерінде орналасқан қала 
қазіргі уақытта республикалық маңызы бар қала 
мәртебесіне ие. алматы қаласының жалпы жер  
ауданы 339,4 км² құрайды.
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ал-
маты қ. халқы 1 475,6 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 8,7%-ын құрады (республикалық маңызы 
бар облыстар мен қалалар арасында үшінші орын). 
Қаланың экономикалық белсенді халқы 774,7 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 8,6%-ын құрады, жұмыспен қамтылған 
халық саны – 731 мың адам. тіркелген жұмыссыздар 
саны 46,3 мың адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 
5,6%. Қала халқының тығыздығы бір шаршы шақырымға   
4 348 адамды құрайды.  Қала аумағында жеті аудан бар.
алматы дәстүрлі түрде Қазақстанда аймақтың өнімі 
жаӨ үлесі бойынша бірінші орынды иеленеді. 2012 
жылы қаланың жалпы аймақтың өнімі 5 641,2 млрд 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 18,7%-ын құрады. 
2012 жылғы мәліметтер бойынша 3 856,1 мың теңгені 
құраған адам басына шаққандағы жаӨ көрсеткіші 
бойынша қала республикалық маңызы бар облыстар 
мен қалалар арасында екінші орынды (атырау об-
лысынан кейін) иеленеуде. Қала жаӨ құрылымында 
өңдеу өнеркәсібіне 4% тиесілі, құрылыс – 3%, сау-
да – 32%, көлік және байланыс – 14%, қозғалмайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар – 11%, қызметтер 
және басқа салалар – 35%. 
алматы өнеркәсіптік инфрақұрылымы дамыған 
қалалар қатарына жатқызылады. Қаладағы 
өнеркәсіптік өндірістің деңгейі мен көлемі өңдеу 
өнеркәсібінің дамуына негіз болады, оның үлесіне 
өндірілген өнеркәсіптік өнімдердің жалпы көлемінің 
82%-ы  тиесілі.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

алматыдағы тіркелген және белсенді шоК субъекті-
лерінің саны жалпы өсу беталысына ие. 2012 ж. 
тіркелген және белсенді шоК субъектілерінің саны 
2005 жылмен салыстырғанда екі есе артты және 
оперативті мәліметтер бойынша, сәйкесінше  202,7 
мың және 88,1 мың субъектіні құрады. сонымен қатар, 
егер тіркелген шоК субъектілерінің саны, оперативтік 
мәліметтер бойынша, 2011 ж. салыстырғанда 8%-ға 
артса, белсенді субъектілер саны 9%-ға төмендеген.
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тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

алматы шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша құрылымы, %
структура мсп г. алматы по организационно-правовым формам, %
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тіркелген шОкс жалпы санындағы алматы қ. белсенді шОк субъектілерінің үлесі  
 доля активных субъектов мсп г. алматы в общем количестве зарегистрированных

практически стабильно. достигнув в 2011 году сво-
его максимального значения в 52%, данный пока-
затель в 2012 году, вследствие сокращения уровня 
активных субъектов, снова снизился до уровня 43%.

3. стРуктуРа субъектОв Мсп 
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в структуре зарегистрированных и активных субъек-
тов мсп в алматы преобладают ип. в структуре за-
регистрированных субъектов мсп доля ип в 2012 г. 
составила 62,3% (126,3 тыс.), доля предприятий мсБ 
составляет 37,7% (76,4 тыс.). в городе зарегистриро-
вано 43 КФх, что составляет незначительную долю 
в общем объеме мсп. 
в структуре активных субъектов мсп алматы доля 
ип составляет 81,5% (71,8 тыс.), доля предприятий 
мсБ – 18,5% (16,3 тыс.). из зарегистрированных КФх 
активно действуют лишь семь субъектов.  

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

алматыда тіркелген және белсенді шоК субъекті-
лерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
субъектілер құрылымында жК үлесі 2012 жылы 62,3% 
(126,3 мың) құрады, шоБ кәсіпорындарының үлесі 
37,7% (76,4 мың) құрады. Қалада 43 шФҚ тіркелген, 
бұл шоК жалпы көлемінде мардымсыз үлесті құрайды. 
алматыда белсенді шоК субъектілерінің құрылымында 
жК үлесі 81,5%-ды (71,8 мың) құрайды, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 18,5% (16,3 мың). тіркелген 
шФҚ арасында тек жеті субъект белсенді әрекет етеді. 

Қарастырылған кезеңдегі тіркелген субъектілердің 
жалпы санындағы белсенді субъектілер үлесі 
тұрақты. 2011 жылы 52%-ға тең өзінің максимал-
ды мәніне жеткеннен кейін, белсенді субъектілер 
деңгейінің қысқаруының нәтижесінде қайтадан 43% 
деңгейіне дейін төмендеді.   
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в динамике количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет прослеживаются следующие тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ с 2006 по 2010 годы 
стабильно увеличивалось, после чего два последних 
года наблюдается их сокращение. в целом за рассма-
триваемый период данный показатель увеличился на 
2 тысячи единиц;  
2. Количество ип имеет общую тенденцию роста. 
при этом после достижения в 2011 г. своего мак-
симального значения за период – 78,2 тыс. единиц, 
количество ип в 2012 г. незначительно сократилось. 
в целом за период число ип в городе возросло более 
чем в два раза;
3. Количество активных КФх сокращается: за рассма-
триваемый период число действующих КФх снизи-
лась в два раза и составило в 2012 году семь единиц. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ) 

в отраслевой структуре мсп алматы преобладают 
предприятия торговли и услуг, а также сферы про-
фессионально-технической деятельности. в струк-
туре малых и средних предприятий, зарегистриро-
ванных в форме юридического лица, предприятия 
сферы торговли составляют 43%, что на 4% выше 
уровня среднереспубликанского показателя. до-
ля малых и средних предприятий, занятых в сфере 
профессионально-технической деятельности, со-
ставляет 14%, что на 5% выше средней доли таких 
предприятий по Казахстану. 
доля предприятий, действующих в сфере образо-
вания и здравоохранения, составляет 2%, что дает 
основания утверждать, что ниша данного сектора не 
заполнена и имеет потенциал развития.

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы (заңДы тұлғалаР 
бОЙынша МәліМеттеР негізінДе) 

алматы шоК салалық құрылымында сауда мен 
қызметтер, сонымен қатар кәсіби-техникалық қызмет 
саласының кәсіпорындары басым. заңды тұлға ны-
санында тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
құрылымында сауда кәсіпорындары 43%-ды құрайды, 
бұл Қазақстан бойынша орташа көрсеткіштен 4%-ға 
жоғары. Кәсіби-техникалық қызмет саласында еңбек 
ететін шағын және орта кәсіпорындардың жоғары 
үлесі 14%-ды құрайды, бұл Қазақстан бойынша 
осындай кәсіпорындардың орташа үлесінен 5%-ға 
артық.
Білім беру және денсаулық сақтау саласындағы 
кәсіпорындар үлесі 2%-ды құрайды, бұл осы 
сектордың ауқымы толық қамтылмағандығы және 
даму әлеуетіне ие екендігі туралы айтуға негіз 
береді.   

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар қадағаланады: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2006 жылдан 2010 
жылға дейін тұрақты өсіп отырды, осыдан кейін 
соңғы екі жылда олардың қысқаруы бақылануда. 
жалпы алғанда қарастырылып отырған кезеңде бұл 
көрсеткіш 2 мың бірлікке артты;  
2. жК саны жалпы өсу беталысына ие. сонымен 
қатар 2011 ж. кезең ішіндегі өзінің максималды 
мәніне – 78,2 мың бірлікке жеткеннен кейін жК са-
ны 2012 ж. шамалы қысқарған. жалпы алғанда кезең 
ішінде қалада жК саны екі еселік мөлшерден астам 
шамаға артқан;
3. Белсенді шФҚ саны қысқаруда: қарастырылып 
отырған кезеңде әрекет ететін шФҚ саны екі есе 
төмендеп, 2012 жылы жеті бірлікті құраған. 

алматы белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісіндегі қарқыны  
динамика активных смсп г. алматы в разрезе организационно-правовых форм
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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сауда
торговля

43 %

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

алматы қ.
г. алматы

Қазақстан
Казахстан

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

8 %

2 %

14 %

15 %
1 % 7 %

11%

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі 
агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике 
(www.stat.kz). 

5. ДинаМика кОличества Малых и 
сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности в алматы после достижения в 
2009 году своего максимального значения за послед-
ние восемь лет и резкого сокращения в 2010 году. 
(на 13%), в последние два года растет незначитель-
ными темпами (на 3% ежегодно).  несмотря на это, 
алматы остается самым привлекательным регионом 
для зарубежных инвестиций. в целом с 2005 г. коли-
чество предприятий с иностранным участием либо в 
иностранной собственности в алматы выросло на 18% 
и составило 13,5 тысяч единиц. в связи с сокращени-
ем темпов роста подобных предприятий в последние 
годы, их доля в общем количестве малых и средних 
предприятий (юридических лиц), начиная с 2009 г. 
постепенно сокращается. в целом данный показатель  
сократился с 16,6% в 2005 г. до 15,2% в 2012 г.  

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

алматыдағы шетелдіктердiң қатысы бар немесе 
шетелдік меншіктегі кәсіпорындар саны 2009 жылы 
соңғы сегіз жылда өзінің максималды көрсеткішіне 
жеткеннен кейін және 2010 жылы күрт төмендеуден 
(13%-ға) кейін соңғы екі жылда болмашы қарқынмен 
(жыл сайын 3%-ға) өсуде. осыған қарамастан, ал-
маты шетелдік инвестициялар үшін ең тартымды 
қала болып қалуда. жалпы алғанда 2005 ж. бастап 
алматыдағы шетелдіктердiң қатысы бар немесе 
шетелдік меншіктегі кәсіпорындар саны 18%-ға артып,  
13,5 мың бірлікті құраған. соңғы жылдардағы осын-
дай кәсіпорындардың өсу қарқынының қысқаруына 
байланысты шағын және орта кәсіпорындардың 
(заңды тұлғалардың) жалпы санындағы олардың үлесі  
2009 ж. бастап ақырындап қысқаруда. жалпы алғанда 
бұл көрсеткіш 2005 ж.  16,6%-дан бастап 2012 ж. 
15,2%-ға дейін қысқарды.  
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кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  
структура зарегистрированных субъектов мсп по видам экономической деятельности

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі  
(www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша алматы қ. шОк-да еңбек ететін  
халық құрылымы, %

структура занятых в мсп г. алматы по организационно-правовым формам, %

шОбк
пмсБ

жк
ип

69% 31 %

6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
городу алматы на 1 января 2013 года составила 365 
тысяч человек или 50% общего числа занятых в го-
роде. при этом динамика численности занятых в мсп 
города с 2005 года имеет общую тенденцию роста: в 
целом за восемь лет данный показатель увеличился 
в 1,5 раза, а его доля в общем количестве занятых 
города возросла на 8%.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

шоК-гі алматы қаласы бойынша белсенді жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың 
1 қаңтарында 365 мың адамды немесе қаладағы 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың жал-
пы санының 50%-ын құрады. сонымен қатар қала  
шоК-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық санының 
қарқыны жалпы өсу беталысына ие: жалпы алғанда 
сегіз жылда бұл көрсеткіш  1,5 есе өскен, ал қаланың 
жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы 
санындағы оның үлесі 8%-ға артқан.  

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ г. алматы занято 69% общего коли-
чества активно занятых в мсп города, на предпри-
ятиях ип – 31%. в КФх занято лишь 23 человека.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде алматы қ. 
шоК кәсіпорындарында қала шоК-де белсенді еңбек 
ететін халықтың жалпы санының 69%-ы еңбек етеді, 
жК кәсіпорындарында – 31%. шФҚ-да 23 адам ғана 
еңбек етеді. 

238 251 258
296 312

364

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың жалпы санындағы алматы қ.  
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп г. алматы в общей численности занятых
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334
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша алматы қ. шОк өнім шығару құрылымы, %
 структура выпуска продукции мсп г. алматы по организационно-правовым формам, %

7 %
93 %

шОбк
пмсБ

жк
ип

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

в целом с 2005 г. показатель уровня выпуска продук-
ции мсп в алматы имеет тенденцию роста. в 2011 г. 
данный показатель достиг максимального значения 
за восемь лет, превысив уровень 2005 г. в пять раз. 
в 2012 г. выпуск продукции субъектами мсп составил 
1 937 млрд. тенге, что выше уровня 2011 г. на 6%.

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

жалпы алғанда 2005 ж. бастап алматыда шоК өнім 
шығару деңгейі өсу беталысына ие. 2011 ж. бұл 
көрсеткіш 2005 ж. деңгейден бес есе асып, сегіз жыл-
да максималды көрсеткішке қол жеткізді. 
2012 ж. шоК субъектілерімен шығарылған өнім құны 
1 937 млрд. теңгені құрады, бұл 2011 ж. деңгейден 
6%-ға жоғары.

алматы қ. шОкс және жаө өнімдерінің шығарылуының қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции смсп в врп г. алматы, млрд. тенге

жаө  
врп

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі  
(www.stat.kz). 
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі 
агенттігі (www.stat.kz). 
источник: агентство рК по статистике 
(www.stat.kz). 

в структуре выпуска продукции мсп по организа-
ционно-правовым формам большую часть занимают 
предприятия мсБ, выпускающие 93% общего выпуска 
мсп города. на долю предприятий ип приходится 
7%. доля выпуска КФх  незначительна и составляет 
лишь 300 тыс. тенге.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша шоК өнім-
дерін шығару құрылымында қала шоК жалпы шығары-
лымының 93%-ын шығаратын шоБ кәсіпорындары 
негізгі үлесті алып отыр. жК кәсіпорындарының үлесіне 
7% тиесілі. шФҚ шығару үлесі мардымсыз және тек  
300 мың теңгені құрайды. 

8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий раз-
мер кредитного портфеля Бву в алматы составил  
6 289,5 млрд. тенге. из этой суммы на кредиты мало-
му предпринимательству приходится 749,9 млрд. тен-
ге, что составило 12% от общего портфеля Бву. 
с 2009 г. наблюдается сокращение объемов креди-
тования банками малого предпринимательства, тогда 
как общий объем кредитования экономики  имеет тен-
денцию роста. в результате с 2009  по 2012  годы до-
ля ссудного портфеля Бву по кредитам малого пред-
принимательства сократилась на восемь процентов.

8. еДб-ДIң шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 ж. 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алматыдағы 
едБ несиелік портфелінің жалпы көлемі 6 289,5 
млрд. теңгені құрады. осы соманың ішінде шағын 
кәсіпкерлікке берілген несиелерге 749,9 млрд. теңге 
тиесілі, бұл жалпы портфель көлемінің  12%-ын 
құрады. 
2009 ж. бастап екінші деңгейлі банктермен шағын 
кәсіпкерлікті несиелендіру көлемдерінің қысқаруы 
бақылануда, ал экономика несиелендірудің жалпы 
көлемі өсу беталысына ие. нәтижесінде 2009 жыл-
дан 2012 жылға дейін шағын кәсіпкерлік несиелері 
бойынша едБ қарыздық портфельдерінің үлесі сегіз 
пайызға қысқарған.
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экономикаға берілген несиелер,  
млрд. теңге 
Кредиты экономике,  
млрд. тенге
шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер, 
млрд. теңге 
Кредиты малому предпринимательству,  
млрд. тенге
шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер 
үлесі, % (оң ось) 
доля кредитов малому предпринимательству, 
% (правая ось)

алматы қ. экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  
ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству г. алматы

01.01.2013 ж. жағдай бойынша алматы қ.-ғы «Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері 
результаты программ Фонда «даму» в г. алматы на 01.01.2013 г. 

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.
эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 11 259,7 301 17,4% 19,6% 253

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 38 776,8 393 12,5% 14,0% 804

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 68 257,0 535 11,3% 12,2% 899

4. Даму-аймақтар/даму-регионы 0,6 1 13,4% 12,5% 0

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 1 255,0 7 10,2% 10,7% 292

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3  10 024,8  28 8,0% 8,6% 1 588

7. Даму-өндіріс/даму-Өндіріс 353,2 47 12,3% 13,5% 25

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту
развитие женского предпринимательства 1 610,0 6 12,9% 14,0% 0

9.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг 
лизинг в обрабатывающей промышленности 694,7 21 8,0% 8,0% 402

10.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
бағдарламасы (меншікті қаражаттар 
есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смсп (за счет 
собственных средств)

389,8 15 14,0% 14,2% 214

11.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 2 778,0 21 12,4% 13,6% 51

 барлығы/итого: 135 399,6 1 375 11,9% 13,1% 4 528

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі  
(www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК 
(www.nationalbank.kz).
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9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» в РегиОне

Программы обусловленного размещения средств в 
БВУ
в алматы на 1 января 2013 года по программам Фонда 
«даму» через обусловленное размещение средств в 
Бву было поддержано 1 375 заемщиков на общую 
сумму 135,4 млрд. тенге, в результате было создано 
4 528 рабочих мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орналасты-
ру бағдарламалары 
алматыда 2013 жылдың 1 қаңтарында «даму» Қорының 
бағдарламалары бойынша едБ-ке қаражаттарды шарт 
бойынша орналастыру арқылы 135,4 млрд. теңгені 
құрайтын жалпы сомаға 1 375 қарыз алушыға қолдау 
көрсетілді, нәтижесінде 4 528 жұмыс орны құрылды.

среди банков-партнеров наиболее активно в регионе 
работают ао «Казкоммерцбанк», ао «Бта Банк», ао 
«атФБанк», ао «Банк ЦентрКредит» и ао «альянс 
Банк», которые в сумме выдали около 68% от общего 

серіктес банктер арасында аймақта «Казкоммерц-
банк» аҚ, «Бта Банк» аҚ, «атФБанк» аҚ, «Банк 
ЦентрКредит» аҚ және «альянс Банк» аҚ жоғары 
белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге қаладағы 

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» (http://gis.damu.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

объема средств по программам Фонда, реализован-
ным в городе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (46% средств), услуг (29%) и 
промышленности (16%).

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

176 6 41 9 131 2 32 5

баРлығы / итОгО: 232 баРлығы / итОгО: 170

01.01.2013 ж. жағдай бойынша алматыдағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері 
результаты программы «дКБ 2020» в г. алматы на 1.01.13 г.

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

29 %

3 %

16%2%

46%

3%

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

шОкс қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 
(1-3 направления)
в г. алматы в рамках первого и третьего направле-
ний программы «дорожная карта бизнеса 2020» на 
1.01.2013 г. региональным координационным советом 
было одобрено 185 проектов на получение субсиди-
рования ставки вознаграждения и шесть проектов на 
получение гарантии по кредиту. по второму направ-
лению рабочей группой при государственной комис-
сии по вопросам модернизации экономики одобрен 
41 проект на получение субсидирования ставки воз-
награждения. 
из общего количества одобренных проектов по перво-
му и третьему направлениям заключено 136 догово-
ров субсидирования, два договора гарантирования, 
по второму направлению заключено 32 договора суб-
сидирования.

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы 
(1-3 бағыттар)
алматы қаласында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының  
аясында 1.01.2013 ж. жағдай бойынша аймақтық 
үйлестіру кеңесімен сыйақы мөлшерлемесінің қаражат-
тандыруын алуға қатысты 185 жоба және несие бой-
ынша кепілдік алуға қатысты алты жоба мақұлданды. 
екінші бағыт бойынша Экономиканы жетілдіру жөніндегі 
мемлекеттік комиссия құзырындағы жұмыс тобымен 
сыйақы мөлшерлемесінің қаражаттандыруын алуға 
қатысты 41 жоба мақұлданды.  
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде бірінші 
және үшінші бағыттар бойынша 136 қаражаттандыру 
келісім-шарты жасалды, екі кепілдендіру келісімшарты,  
екінші бағыт бойынша 32 қаражаттандыру келісімшарты 
жасалды.

Қор бағдарламаларының қаражаттарының жалпы 
көлемінің шамамен 68% бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 46%-ы), 
қызметтер (29%) және өнеркәсіп (16%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.
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Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» (http://gis.damu.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление программы «Дорож-
ная карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в алматы обучаю-
щие курсы проводятся Фондом в семи районах. на  
1 января 2013 года обучение прошли 3 054 человек, 
в том числе в 2011 году – 1 418 слушателей, в 2012 
году – 1 636 слушателей.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы 
в ао «назарбаев университет» прошли 33 человека. 
в рамках реализации проекта «деловые связи» обу-
чение прошли 140 предпринимателей. в рамках про-
екта «сервисная поддержка ведения действующего 
бизнеса» оказано 4 756 услуг по сервисной поддержке 
ведения бизнеса 733 предпринимателям и физиче-
ским лицам. 

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағдар-
ламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 бағытын 
қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша алма-
тыда оқыту курстары Қор есебiнен жеті ауданда 
өткізіледі. 2013 жылдың 1 қаңтарында дейін 3 054  
адам оқытылды, соның ішінде 2011 жылы – 1 418 
тыңдаушы, 2012 жылы – 1 636 тыңдаушы.  
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 33 адам 
өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге асыру 
аясында 140 кәсіпкер оқытылды.
«әрекетті бизнесті жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету» жобасының аясында 733 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 4 756 қызмет көрсетілді. 

«бжк 2020» 4 бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті күшейту» 01.01.2013 ж. жағдай бойынша 
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала» по состоянию на 01.01.2013 г.

старт-ап жобаларды қолдау 
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуге сервистік қолдау
сервисная поддержка ведения 

бизнеса

3 054 адам/человек
2011 жылы/г. – 1418 адам/человек
2012 жылы/г. – 1636 адам/человек

33 кәсіпкер/предпринимателей 140 қатысушы/участников
733 шОкс және жеке тұлғаларға  

4 756 қызмет көрсетілді/
733 CМсп и физ. лицам оказано  

4 756 услуг

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию на 
1.01.2013 г. на сайте было размещено 100 заявок 
предпринимателей с ограниченными возможностями, 
из них благотворительную спонсорскую поддержку 
получили 53 человека.

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 100 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 53 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді.
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в акМОлинскОЙ Области 

аҚМОла ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Мы начали работать в  2011 году, при поддержке государ-
ства приобрели производственное помещение.  Вторым эта-
пом было приобретено итальянское оборудование, появились 
новые сорта печенья, улучшился ассортимент. Благодаря го-
сударственной программе наше предприятие вышло на каче-
ственно новый уровень».

Н. А. Торебек,
Индивидуальный предприниматель

Место реализации проекта: акмолинская область,  
г. Кокшетау. 
вид деятельности: производство мучных изделий.
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020». 

«Біз 2011 жылы мемлекеттiң қолдауымен жұмыс істей 
бастадық, өндірістік үй-жай сатып алдық. Екінші кезеңде  
итальяндық жабдық алдық, печеньенің жаңа сұрыптары 
пайда болды, өнімдердің түрлері көбейді. Мемлекеттік 
бағдарламаның арқасында кәсіпорнымыз мүлде жаңа деңгейге 
шықты».

Н. А. Төребек,
Жеке кәсіпкер

жобаның жүзеге асырылған жері: ақмола облысы, 
Көкшетау қ.
Қызмет түрі: ұн өнімдерін шығару.
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020».
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

акмолинская область образована 14 октября 1939 
года и расположена в северной части Казахстана. 
граничит на западе с Костанайской, на севере – с 
северо-Казахстанской, на востоке – с павлодарской 
и на юге – с Карагандинской областями. 
общая земельная площадь акмолинской области со-
ставляет 146,2 тыс. км² или 5,4% территории госу-
дарства (девятое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население обла-
сти составило 732,9 тысячи человек или 4,3% населе-
ния Казахстана (одиннадцатое место по республике). 
Экономически активное население области составило 
439,8 тысяч человек или 4,9% от всего экономически 
активного населения Казахстана, численность заня-
того населения – 416,4 тысяч человек. Численность 
безработных составила 23,4 тысячи человек, уровень 
безработицы – 5,3%. плотность населения в среднем 
по области составляет 5 человек на 1 км2.
административный центр области с 1999 года распо-
ложен в городе Кокшетау, основанном в 1824 году.  
в городе на 1 января 2013 года проживало 151,9 
тысяч человек или 20,7% всего населения области.  
в области 17 сельских районов и 10 городов, из кото-
рых два города областного значения и восемь городов 
районного значения. 
в 2012 году врп акмолинской области составил  
815,2 млрд. тенге или 2,7% от ввп Казахстана. по 
показателю врп на душу населения, который составил  
1 113,4 тыс. тенге, регион занимает тринадцатое ме-
сто по стране среди областей и городов республикан-
ского значения. 
в структуре врп области сельское хозяйство занимает 
12,4%, обрабатывающая промышленность – 16,2%, 
горнодобывающая промышленность – 2,7%, стро-
ительство – 7,6%, торговля – 10,3%, транспорт и 
связь – 10,4%, операции с недвижимым имуществом – 
12,2%, услуги и прочие отрасли – 28,2%. основная 
доля в структуре промышленного производства при-
ходится на города Кокшетау и степногорск.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

Количество зарегистрированных субъектов мсп в ак-
молинской области с 2009 г. показывает стабильный 
рост. К началу 2013 г. данный показатель по области 
достиг 57,3 тыс. субъектов. вместе с этим, количество 
активных субъектов мсп за последние четыре года 
изменяется как в сторону увеличения, так и уменьше-
ния. по оперативным данным, за 2012 год количество 
активных субъектов мсп достигло 30,0 тысяч единиц, 
что ниже показателя 2011 года на 3,1 тысячи единиц.

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

ақмола облысы 1939 жылдың 14 қазанында құрылған 
және Қазақстанның солтүстік бөлігінде орналасқан. 
Батыста Қостанай облысымен, солтүстікте солтүстік 
Қазақстан облысымен, шығыста павлодар облысымен 
және оңтүстікте Қарағанды облысымен шектеседі.  
ақмола облысының жалпы жер ауданы 146,2 мың км² 
немесе мемлекет аумағының 5,4%-ын құрайды (респу-
блика бойынша тоғызыншы орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ақмола 
облысының халқы 732,9 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 4,3%-ын құрады (республикалық маңызы 
бар облыстар мен қалалар арасында он бірінші орын). 
облыстың экономикалық белсенді  халқы  439,8 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 4,9%-ын құрады, жұмыспен қамтылған халық 
саны – 416,4 мың адам. тіркелген жұмыссыздар саны  
23,4 мың адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,3%. 
халық тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір 
шаршы шақырым ауданға  5 адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы 1999 жылдан ба-
стап 1824 негізі қаланған Көкшетау қаласында 
орналасқан. Қалада 2013 жылдың 1 қаңтарында 
151,9  мың адам немесе облыстың барлық халқының  
20,7%-ы тұрды. облыста 17 ауылдық аудан және 10 
қала, соның ішінде екі қала облыстық маңызға және 
сегіз қала аудандық маңызға ие. 
2012 жылы ақмола облысының жаӨ 815,2 млрд. тең-
гені немесе Қазақстан жіӨ 2,7%-ын құрады. 1 113,4 мың  
теңгені құраған адам басына шаққандағы жіӨ 
көрсеткіші бойынша облыс республикалық маңызы 
бар облыстар мен қалалар арасында он үшінші орын-
ды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
12,4% тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 16,2%, тау-кен 
өндірісінің өнеркәсібі – 2,7%, құрылыс – 7,6%, 
сауда – 10,3%, көлік және байланыс – 10,4%, 
қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операциялар – 
12,2%, қызметтер және басқа салалар – 28,2%. 
Өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы негізгі үлес 
Көкшетау және степногорск қалаларына тиесілі.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

ақмола облысындағы тіркелген шоК субъектілерінің 
саны тұрақты өсімді көрсетеді. 2013 жылдың басын-
да бұл көрсеткіш облыс бойынша 57,3 мың субъектіге 
жетті. сонымен қатар, белсенді шоК субъектілерінің 
саны соңғы төрт жылда арту жағына да, азаю жағына 
да өзгеріп отырған. оперативтік мәліметтер бойын-
ша, 2012 жылы белсенді шоК субъектілерінің саны  
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в результате доля активных субъектов мсп в общем 
количестве зарегистрированных субъектов, которая с 
2006 по 2009 годы находилась на стабильном уровне 
не ниже 73%, начиная с 2010 года не поднимается 
выше 61%, а к концу 2012 г. снизилась до 52%. 

3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп акмолинской области на 1 января 2013 
года преобладают ип. в структуре зарегистрирован-
ных субъектов доля ип составляет 80,9%, доля пред-
приятий мсБ составляет 12,5%, КФх – 6,5%. в струк-
туре активных субъектов мсп доля ип составляет 
80,5%, доля предприятий мсБ – 8,4%, КФх – 11,1%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

ақмола облысындағы 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
субъектілер құрылымында жК үлесі 80,9%-ды құрайды, 
шоБ кәсіпорындарының үлесі 12,5%-ды, шФҚ – 
6,5%-ды  құрайды. Белсенді шоК субъектілерінің 
құрылымында жК үлесі 80,5%-ды құрайды, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 8,4%, шФҚ – 11,1%.

30,0 мың бірлікке жеткен, бұл 2011 жылғы көрсет-
кіштен 3,1 мың бірлікке төмен.
нәтижесінде тіркелген субъектілердің жалпы санындағы 
белсенді шоК субъектілерінің үлесі 2006 жылдан 2009 
жылға дейін 73% төмен түспеген тұрақты деңгейде 
болып, 2010 жылдан бастап 61% жоғары көтерілмей, 
2012 жылдың соңында  52%-ға дейін төмендеді.

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы ақмола облысының белсенді шОк субъектілерінің үлесі  
доля активных смсп акмолинской области в общем количестве зарегистрированных смсп
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

в динамике количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет прослеживаются следующие тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ с 2006 г. имеет об-
щую тенденцию роста: за рассматриваемый период 
рост составил более 400 субъектов;
2. Количество ип увеличивалось до конца 2008 г., 
после чего в 2009 г. резко сократилось почти на 25%. 
с 2010 г. предпринимательская активность возобно-
вилась, и в результате в 2012 г. количество ип со-
ставило 24,2 тыс. единиц;
3. Количество КФх изменяется нестабильно: достиг-
нув в 2010 г. наивысшего значения на уровне 4,3 ты-
сяч, за последние два года оно сократилось почти 
на  тысячу единиц. таким образом, их количество со-
ставляет 3,3 тыс. единиц, что является наименьшим 
значением с 2005 г.

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар бақыланады: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2006 ж. бастап жалпы 
өсу беталысына ие: қарастырылып отырған кезеңде 
өсім 400-ден астам субъектіні құрады;  
2. жК саны 2008 жылдың соңына дейін артты, осы-
дан кейін 2009 ж. лезде қысқарды – 25%-ға жуық. 
2010 ж. бастап кәсіпкерлік белсенділік жандана түсіп, 
нәтижесінде 2012 жылы жК саны 24,2  мың бірлікті 
құрады;
3. шФҚ саны тұрақты емес: 2010 ж. 4,3 мың деңгейінде 
ең жоғары мәнге жетіп, соңғы екі жылда ол бір мың 
бірлікке қысқарды. осылайша, олардың саны 3,3 мың 
бірлікті құрайды, бұл 2005 ж. бергi ең кіші көрсеткіш 
болып табылады.   

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти 

отраслевая специфика мсп акмолинской области ха-
рактеризуется преобладанием предприятий торговли 
и услуг, а также строительного сектора и сельского 
хозяйства. в структуре смсп области, зарегистри-
рованных в форме юридического лица, предприятия 
сферы торговли составляют 32%, доля предприятий 
строительного и сельскохозяйственного секторов со-
ставляет 16% и 15% соответственно, доля предприя-
тий промышленности составляет 11%. характерной 
особенностью отраслевой структуры мсп региона 
является его специализация на сельском хозяйстве и 
промышленности (доли сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий превышают среднереспуб-
ликанские показатели соответственно на 11% и 2%).

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі бОЙынша 
ҚұРылыМы 

ақмола облысының шоК салалық ерекшелігі сауда 
мен қызметтер, сонымен қатар құрылыс секторы мен 
ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының басым болу-
ымен сипатталады. заңды тұлға нысанында тіркелген 
шоКс құрылымында сауда саласындағы кәсіпорындар 
32%-ды құрайды, құрылыс және ауыл шаруашылығы 
секторларының  кәс і порындарының  үлес і  
сәйкесінше 16% және 15%-ды құрайды, өнеркәсіп 
кәсіпорындарының үлесі 11%-ды құрайды. аймақтың 
шоК салалық құрылымының өзіндік ерекшелігі оның 
ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпте мамандануы бо-
лып табылады (ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп 
кәсіпорындарының үлесі орташа республикалық 
көрсеткіштерден сәйкесінше 11% және 2% жоғары).   

ақмола облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары бөлінісіндегі 
қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп акмолинской области в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед.
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источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ақмола облысының тіркелген шОкс экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы
структура зарегистрированных смсп акмолинской области по видам экономической деятельности
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

по показателям количества зарегистрированных 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности акмолинская область де-
монстрирует стабильный рост с 2005 г. за послед-
ние восемь лет количество подобных предприятий 
выросло в 2,1 раза – с 226 до 466. еще одним по-
ложительным показателем служит растущая доля 
предприятий с иностранным участием в общем ко-
личестве предприятий. с 2005 г. ее значение увели-
чилось с 2,5% до 4,2%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген кәсіпорындар санының 
көрсеткіштері бойынша ақмола облысы 2005 ж. ба-
стап тұрақты өсімді көрсетуде. соңғы сегіз жылда 
осындай кәсіпорындар саны 2,1 есе – 226 бастап 466-
ға дейін өсті. тағы бір жағымды көрсеткіш ретінде 
жалпы кәсіпорындар санындағы шетелдіктердiң 
қатысы бар кәсіпорындардың артып жатқан үлесі 
аталады. 2005 жылдан бастап оның көрсеткіші 2,5%-
дан 4,2%-ға дейін артты.

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %
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36 %
58 %

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх

ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде ақмола облысының шОк-да еңбек  
ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп акмолинской области по организационно-правовым формам, %

6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
акмолинской области на 1 января 2013 года соста-
вила 117 тысяч человек. по сравнению с общере-
спубликанским вкладом мсп в занятость (30%) в 
акмолинской области этот показатель ниже – мсп 
обеспечивает 28% рабочих мест. 

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

ақмола облысы бойынша шоК-гі белсенді 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 
жылдың 1 қаңтарында 117 мың адамды құрады. 
жұмыспен қамтамасыз етілгендiкке салынған жалпы 
республикалық шоК салымымен (30%)  салыстырғанда 
ақмола облысында бұл көрсеткіш төмен – шоК  28% 
жұмыс орындарын қамтамасыз етеді. 

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 58% общего количества ак-
тивно занятых в мсп области, на предприятиях  
ип – 36%, КФх – 6%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындарында облыс шоК-де белсенді еңбек 
ететін халықтың жалпы санының 58%-ы еңбек етеді, 
жК кәсіпорындарында – 36%, шФҚ – 6%.

6 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы ақмола облысының  
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп акмолинской области в общей численности занятых региона

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша  
ақмола облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп акмолинской области по организационно-правовым формам, %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

стоимость продукции, выпущенной субъектами 
мсп в акмолинской области в 2012 г., составила  
305 млрд. тенге. в сопоставимых ценах выпуск 
продукции мсп области за 2012 г. по сравнению  
с 2011 годом практически не изменился.
вместе с тем врп области в реальном выражении 
снизился за прошлый год: индекс физического объ-
ема врп области в 2012 г. в процентах к предыду-
щему году составил 93,9%.

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

ақмола облысында 2012 жылы шоК субъектілері 
шығарған өнім құны 305 млрд. теңгені құрады. 
салыстырмалы бағаларда 2012 жылғы шоК 
субъектілерінің өнім шығаруы 2011 жылмен салыс-
тырғанда өзгермеді деуге болады.  
сонымен қатар облыс жаӨ нақты көрсеткіштерде 
өткен жылы төмендеді: 2012 ж. облыс жаӨ 
физикалық көлемінің индексі пайыздарда алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 93,9%-ды құрады.  

ақмола облысында шОкс және жаө өнімдерінің шығарылуының қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции смсп и врп в акмолинской области, млрд. тенге
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в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ выпускают 83% общего выпуска продук-
ции мсп региона, на предприятия ип приходится 
11% и на КФх – 6%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындары аймақ шоК жалпы шығарылатын 
өнімнің 83%-ын шығарады, жК кәсіпорындарына 
11% және шФҚ-ға  6% тиесілі. 

83 %

6 %

11 %

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ақмола облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке  
берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству  
в акмолинской области

8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в акмолинской области 
составил 110,2 млрд. тенге. при этом за последние 
три года в области наблюдается отрицательная 
динамика размера кредитного портфеля малому 
предпринимательству – портфель сократился на 
8,3 млрд. тенге. в результате доля кредитов мало-
му предпринимательству снизилась с 36% в 2009 г. 
до 15% к концу 2012 г.

8. еДб-ДIң шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны
 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
ақмола облысындағы едБ несиелік портфелінің 
жалпы көлемі 110,2 млрд. теңгені құрады. соны-
мен қатар соңғы үш жылда шағын кәсіпкерлікке 
берілетін несиелік портфель көлемінің кері қарқыны 
байқалуда – портфель 8,3 млрд. теңгеге қысқарды. 
нәтижесінде шағын кәсіпкерлікке берілетін несие-
лер үлесі  2009 ж.  36%-дан 2012 ж. 15%-ға дейін 
төмендеді.

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в акмолинской области на 1 января 2013 года по 
программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву поддержку получили 680 
заемщиков на общую сумму более 32 млрд. тенге.  
в результате было создано 3 972 рабочих места.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
ақмола облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
32 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 680 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 3 972 
жұмыс орны құрылды.

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).
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№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерлеме

эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
Cтабилизационная программа 1 транш 4 849 132 14,9% 16,6% 403

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
Cтабилизационная программа 2 транш 7 319 163 12,5% 13,9% 453

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
Cтабилизационная программа 3 транш 9 934 198 11,4% 12,2% 805

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 938 53 12,5% 13,7% 161

5.
Даму - аймақтар - 2
даму-регионы-2 788 14 10,3% 10,9% 98

6.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 3 389 31 8,0% 8,4% 2 001

7.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту 
развитие женского предпринимательства  211  55  13,0%  14,0%  9

8.
шОк аймақтық қаржыландыру
региональное финансирование мсп 836 9 9,0% 9,7% 10

9.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смсп  
(за счет собственных средств)

223 9 14,0% 14,7% 17

10.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 533 16 12,4% 13,8% 15

барлығы:
итого: 32 020 680 11,9% 13,0% 3 972

01.01.2013 ж. жағдай бойынша ақмола облысындағы «Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері  
результаты программ Фонда «даму» в акмолинской области на 01.01.2013 г.

среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «Бта Банк», ао «атФБанк», ао «Банк Центр-
Кредит» и ао «нурбанк», которые в сумме выдали 
более 73% от общего объема средств по програм-
мам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финанси-
руются проекты торговли (29,5% средств), услуг 
(23,0%), сельского хозяйства (19,7%) и промышлен-
ности (22,2%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, 
«атФБанк» аҚ, «Банк ЦентрКредит» аҚ және  
«нұрбанк» аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс жаса-
уда, олар бірге аймақтағы Қор бағдарламаларының 
қаражаттарының жалпы көлемінің 73%-дан астам 
бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 29,5%-ы), 
қызметтер (23,0%), ауыл шаруашылығы (19,7%) және 
өнеркәсіп (22,2%) жобалары жоғары белсенділікпен 
қаржыландырылады.

шОкс қаржыландырудың салалық құрылымы 
отраслевая структура финансирования смсп

23 %

22 %

4 %

30%

20%

2 %

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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көлік және байланыс
транспорт и связь

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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01.01.2013 ж. жағдай бойынша ақмола облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері 
результаты программы «дКБ 2020» в акмолинской области на 1.01.13 г.

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в акмолинской области в рамках первого и третьего 
направлений программы «дорожная карта бизнеса 
2020» на 1 января 2013 года региональный коорди-
национный совет  одобрил 129 проектов на получе-
ние субсидирования процентной ставки, семь про-
ектов на получение гарантии по кредиту, по второму 
направлению рабочая группа при государственной 
комиссии по вопросам модернизации экономики одо-
брила 14 проектов на получение субсидирования 
процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключено 110 
договоров субсидирования ставки, четыре договора 
гарантирования, по второму направлению – 12 до-
говоров субсидирования. 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
ақмола облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 
аясында, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
129 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
жеті жобаны мақұлдады, екінші бағыт бойынша 
пайыздық мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға 
қатысты 14 жобаны мақұлдады. 
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттары бойынша 110 
мөлшерлеме қаражаттандыру келісімшарты, төрт 
кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша –  
12 қаражаттандыру келісімшарты жасалды

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

109 7 14 20 95 4 12 15

баРлығы / итОгО: 150 баРлығы / итОгО: 126

Программы повышения компетенции предпри-
нимателей (включая 4 направление программы 
«Дорожная карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в акмолинской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в 
17 районах и двух городах областного значения. за 
2011–2012 гг. общее количество слушателей в обла-
сти составило 1 500 человек, включая 669 слушате-
лей в 2011 году, 831 слушатель в 2012 г. 
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» кур-
сы в ао «назарбаев университет» прошли 16 чело-
век. в рамках реализации проекта «деловые связи» 
обучение прошли 89 предпринимателей. партнер-
ским консалтинговыми компаниями оказано 3 029 
услуг по сервисной поддержке ведения бизнеса 793 
предпринимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату 
бағдарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының  
4 бағытын қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша ақмола 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен 17 ауданда 
және республикалық маңызы бар екі қалада өткізіледі. 
2011–2012 жылдары облыстағы тыңдаушылардың 
жалпы саны 1 500 адамды құрады, соның ішінде  
2011 ж. – 699 тыңдаушы, 2012 жылы – 831 тыңдаушы.  
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 16 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 89 кәсіпкер оқытылды. серіктес 
консалтинг компанияларымен 793 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 3 029 қызмет көрсетілді.

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 500 адам/человек
2011 жылы/г. – 669 адам/человек
2012 жылы/г. – 831 адам/человек

16 кәсіпкер/предпринимателей 89 қатысушы/участников
793 шОкс және жеке тұлғаларға  

3 029 қызмет көрсетілді/ 
793 CМсп и физ. лицам оказано 

3 029 услуг

«бжк 2020» 4 бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті күшейту», 01.01.2013 ж. жағдай бойынша
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»  

по остоянию на 01.01.2013 г.

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж.  
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі 44 кәсіп-
керлерге қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. благотворительную спонсорскую под-
держку получили 44 предпринимателя с ограничен-
ными возможностями. 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в актЮбинскОЙ Области

аҚтөбе ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Благодаря государственной поддержке в рамках Програм-
мы «Дорожная карта бизнеса 2020» предприятие увеличило 
объем выпускаемой продукции с 40 тонн до 70 тонн (мощность 
производства – до 100 тонн в месяц) и соответственно соз-
дано 25 новых рабочих мест. Высвободившиеся в процессе суб-
сидирования средства мы смогли направить на приобретение 
сырья, которое закупаем в Европе, Корее, России. Мы очень ра-
ды, что стали участниками программы «Дорожная карта биз-
неса  2020», и теперь даже в условиях кризиса можем успеш-
но развиваться».

Б. Жусупов,
Генеральный директор

Место реализации проекта: актюбинская область, г. актобе
вид деятельности: производство полиэтиленовой продукции 
программа поддержки: программы финансирования лизинго-
вых сделок смсп, занятых в сфере обрабатывающей промыш-
ленности «дорожная карта бизнеса 2020»

«пОливест» жшс 
тОО «пОливест» 

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында 
мемлекеттің қолдауының арқасында кәсіпорнымыз шығаратын 
өнімнің көлемін 40 тоннадан 70 тоннаға дейін арттырды 
(өндіріс қуаттылығы – айына 100 тоннаға дейін) және соның 
нәтижесінде жаңадан 25 жұмыс орны құрылды.Cубсидиялау 
барысында босап шыққан қаражатты біз шикізатты са-
тып алуға жұмсадық, оны біз Еуропа, Корея, Ресейден ала-
мыз. Біз «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының 
қатысушысына айналғанымызға өте қуаныштымыз және тіпті 
дағдарыс жағдайында жетістікпен дамып отыра аламыз».

Б. Жүсіпов,
Бас директор

жобаның жүзеге асырылған жері: ақтөбе облысы, ақтөбе қ.
Қызмет түрі: полиэтилен өнімдерінің өндірісі 
Қолдау бағдарламасы: Өңдеу өнеркәсібі саласында қызмет 
ететін шоКс-тың лизингілік мәмілелерін қаржыландыру 
бағдарламалары «Бизнестің жол картасы 2020»



5-шығарылым / выпуск 52013

81

1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

актюбинская область образована 10 марта 1932 го-
да и расположена в западной части Казахстана. ре-
гион граничит на севере с российской Федерацией, 
на западе – с западно-Казахстанской, атырауской и 
мангистауской, на востоке – с Костанайской и Кара-
гандинской областями, на юге – с Кызылординской 
областью и узбекистаном.   
общая земельная площадь актюбинской области 
составляет 300,6 тыс. км², что соответствует 11% 
территории государства (второе место по республике 
после Карагандинской области). 
по состоянию на 1 января 2013 г. население области 
составило 796,1 тыс. человек или 4,7% населения 
Казахстана (восьмое место по республике). Экономи-
чески активное население области составило 432,4 
тыс. человек или 4,8% от всего экономически ак-
тивного населения Казахстана, численность занятого 
населения – 410,9 тыс. человек. Количество безра-
ботных составило 21,4 тыс. человек, уровень без-
работицы – 5%. плотность населения в среднем по 
области составляет 3 человека на 1 км2 территории.
административный центр области расположен в 
городе актобе, основанном в 1869 г. в городе на  
1 января 2013 г. проживало 420,8 тыс. человек или 
53% всего населения области. в области 12 сельских 
районов и восемь городов, из которых один город 
областного значения, семь городов районного зна-
чения.
в 2012 г. врп актюбинской области составил  
1 534,4 млрд. тенге или 5,1% ввп Казахстана. по 
показателю врп на душу населения, который по дан-
ным за 2012 г. составил 1 939,3 тыс. тенге, регион 
занимает седьмое место по стране.
в структуре врп области сельское хозяйство занима-
ет 5%, горнодобывающая промышленность и разра-
ботка карьеров – 33%, обрабатывающая промышлен- 
ность – 8%, строительство – 7%, торговля – 11%, опе-
рации с недвижимым имуществом – 6%, транспорт и  
связь – 8%, прочие отрасли – 22%. 

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

после снижения количества субъектов мсп в 2009 г.  
в актюбинской области наблюдается восстановле-
ние и рост их количества. так, в 2011 году макси-
мального значения за период достигло как число 
зарегистрированных субъектов мсп – 50,2 тыс. ед., 
так и количество активных из них – 36,1 тыс. ед.  
в 2012 г. по предварительным данным число зареги-
стрированных субъектов мсп увеличилось на 4% по 
сравнению с 2011 г., тогда как число активных – со-

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

ақтөбе облысы 1932 жылдың 10 наурызында 
құрылған және Қазақстанның батыс бөлігінде 
орналасқан. солтүстікте ресей Федерациясымен, 
Батыста Батыс Қазақстан, атырау және маңғыстау 
облыстарымен, шығыста Қостанай және Қарағанды 
облыстарымен және оңтүстікте Қызылорда облысы-
мен және Өзбекстанмен шектеседі.   
ақтөбе облысының жалпы жер ауданы 300,6 мың 
км² немесе мемлекет аумағының 11%-ын құрайды 
(республика бойынша Қарағанды облысынан кейін 
екінші орын).  
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
облыс халқы 796,1 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 4,7%-ын құрады (республика бойынша 
сегізінші орын). облыстың экономикалық белсенді  
халқы  432,4 мың адамды немесе Қазақстанның 
экономикалық белсенді  халқының 4,8%-ын құрады, 
жұмыспен қамтылған халық саны – 410,9 мың адам. 
жұмыссыздар саны  21,4 мың адамды құрады, 
жұмыссыздық деңгейі – 5%. халық тығыздығы об-
лыс бойынша орташа алғанда бір шаршы шақырым 
ауданға 3 адамды құрайды.
облыстың әкімшілік орталығы 1869 негізі қаланған 
ақтөбе қаласында орналасқан. облыста 2013 
жылдың 1 қаңтарында 420,8 мың адам немесе 
облыстың барлық халқының  53%-ы тұрды. облыста 
12 ауылдық аудан және сегіз қала, соның ішінде бір 
қала облыстық маңызға және жеті қала аудандық 
маңызға ие.
2012 жылы ақтөбе облысының жаӨ 1 534,4 млрд. теңгені 
немесе Қазақстан жіӨ 5,1%-ын құрады. 1 939,3 мың  
теңгені құраған адам басына шаққандағы жаӨ 
көрсеткіші бойынша облыс елiмiз бойынша жетінші 
орынды иеленеді.
облыстың жалпы жаӨ құрылымында ауыл шаруашы-
лығына 5%-ы тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі 
және карьерлерді өңдеу – 33%, өңдеу өнеркәсібі – 
8%, құрылыс – 7%, сауда – 11%, қозғалмайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар – 6%, көлік және 
байланыс – 8%, басқа салалар – 22%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

2009 ж. шоК субъектілерінің саны төмендегеннен 
кейін ақтөбе облысында олардың санының қалпына 
келтірілуі және өсуі байқалуда. осылайша, 2011 
жылы тіркелген шоК субъектілерінің саны да – 
50,2 мың бірлікке, олардың белсенділерінің саны 
да – 36,1 мың бірлікке кезең ішіндегі максималды 
көрсеткіштеріне жетті. 2012 ж. алдын-ала нәтижелер 
бойынша тіркелген шоК субъектілерінің саны 2011 ж. 
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тіркелген субъектілердің жалпы санындағы ақтөбе облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных мсп актюбинской области в общем количестве зарегистрированных мсп

ақтөбе облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша құрылымы, %
структура смсп актюбинской области по организационно-правовым формам, %
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп на 1 января 2013 года в регионе пре-
обладают ип. 
в структуре зарегистрированных субъектов мсп доля 
ип составляет 73,6%, доля предприятий мсБ – 18,2% 
и доля КФх – 8,2%. в структуре активных субъектов 
мсп доля ип составляет 75,6%, доля предприятий 
мсБ – 11,8%, КФх – 12,6%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаР бОЙынша 
ҚұРылыМы  

аймақтағы, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бой-
ынша, тіркелген және белсенді шоК субъектілерінің 
жалпы санында жК басым. 
тіркелген шоК субъектілерінің құрылымында жК 
үлесі 73,6%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының 
үлесі 18,2%-ды, шФҚ – 8,2%-ды  құрайды. Белсенді 
шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 75,6%-
ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 11,8%, 
шФҚ – 12,6%.

тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

тіркелген  
зарегистрированные

белсенді 
активные

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

салыстырғанда 4%-ға артты, ал белсенді субъектілер 
саны – 6%-ға қысқарды. нәтижесінде 2012 жылы 
тіркелген субъектілердің жалпы санындағы белсенді 
шоКс үлесі қысқарып,  65%-ды құрады. 

кратилось на 6%. в результате в 2012 г. сократилась 
доля активных смсп в общем количестве зареги-
стрированных и составила 65%.

шОбс/пмсБ

жк/ип

шФҚ/КФх
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ақтөбе облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісіндегі 
қарқыны, мың бірлік 

динамика активных смсп актюбинской области в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед.

динамика количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ имеет тенденцию ро-
ста: за рассматриваемый период данный показатель 
увеличился на 1 969 субъектов;  
2. Количество ип увеличивалось до 2008 г., после 
чего сократилось почти на 23%. с 2010 г. в обла-
сти наблюдалось восстановление активности ип, в 
результате которого в 2011 г. число ип достигло 
максимального значения за период – 27,9 тыс. ед.  
в 2012 г. по предварительным данным количество ип 
в области сократилось на 8% по сравнению с 2011 г.;
3. Количество КФх начиная с 2010 г. сокращается. по 
предварительным данным в 2012 г. этот показатель 
снизился на 24% по сравнению с 2010 г. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесідей көрсетілген: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2006 ж. бастап жалпы 
өсу беталысына ие: қарастырылып отырған кезеңде 
бұл көрсеткіш 1 969 субъектіге артты;  
2. жК саны 2008 жылдың соңына дейін артты, осы-
дан кейін 23%-ға жуық шамаға қысқарды. 2010 ж. 
бастап облыста кәсіпкерлік белсенділік қалпына келіп, 
нәтижесінде 2011 жылы жК саны кезең ішіндегі мак-
сималды мәніне – 27,9 мың бірлікке жетті. 2012 жылы 
алдын ала мәліметтер бойынша жК саны 2011 жылмен 
салыстырғанда 8%-ға қысқарды;
3. шФҚ саны 2010 ж. бастап қысқаруда. алдын-ала 
мәліметтер бойынша 2012 ж. бұл көрсеткіш, 2010 
жылмен салыстырғанда, 24%-ға қысқарды. 
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4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп актюбинской области ха-
рактеризуется преобладанием предприятий торговли 
и услуг, а также строительного сектора. в структуре 
субъектов мсп области, зарегистрированных в фор-
ме юридического лица, предприятия сферы торговли 
составляют 40%, доля малых и средних предприятий 
строительного сектора составляет 20%, что выше 
на 3% средней доли предприятий строительства по 
Казахстану. доля предприятий промышленности в 
области составляет 9%, что соответствует среднему 
показателю по стране. 
доли малых и средних предприятий в сфере сельско-
го хозяйства, образования и здравоохранения, а также 
профессионально-технической деятельности ниже уров-
ня соответствующих показателей по стране, что говорит 
о наличии потенциала развития в данных отраслях.      

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі бОЙынша 
ҚұРылыМы

ақтөбе облысының шоК салалық ерекшелігі са-
уда мен қызметтер, сонымен қатар құрылыс сек-
торы кәсіпорындарының басым болуымен сипат-
талады. заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс 
құрылымында сауда саласындағы кәсіпорындар 
40%-ды құрайды, құрылыс секторындағы шағын 
және орта кәсіпорындар үлесі  20%-ды  құрайды, бұл 
Қазақстан бойынша құрылыс кәсіпорындарының орта-
ша көрсеткішінен 3%-ға жоғары. облыстағы өнеркәсіп 
кәсіпорындарының үлесі 9%-ды құрайды, бұл ел бой-
ынша орташа көрсеткішке сәйкес келеді.
ауыл шаруашылығы, білім беру және денсаулық 
сақтау, сонымен қатар кәсіби-техникалық қызмет 
салаларындағы шағын және орта кәсіпорындар үлесі 
ел бойынша сәйкес көрсеткіштер деңгейінен төмен, 
бұл осы салалардағы даму әлеуетін көрсетеді.  

шФҚ 
КФX

жк (оң ось)
ип (правая ось)

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ақтөбе облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет  
түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп актюбинской области по видам экономической деятельности

5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в иностран-
ной собственности в актюбинской области имеет тен-
денцию роста. Это свидетельствует о привлекатель-
ности региона для зарубежных инвесторов. с 2005 г. 
количество предприятий с иностранным участием ли-
бо в иностранной собственности в области выросло в  
1,7 раза и составило 605 ед. доля данных предприя-
тий в общем количестве мсп (юридических лиц) так-
же выросла с 3,9% в 2005 г. до 4,8% в 2011 и 2012 гг. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
саны ақтөбе облысында өсу беталысына ие. Бұл 
аймақтың шетелдік инвесторлар үшін тартымды 
екендігін куәландырады. жалпы алғанда 2005 ж. 
бастап шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген кәсіпорындар саны 1,7 есе өсіп, 
605 бірлікті құрады. шоК (заңды тұлғалар) жалпы 
санындағы осы кәсіпорындар үлесі де 2005 ж. 3,9%-
дан 2011 және 2012 жж. 4,8%-ға дейін өсті. 

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

ақтобе обл.
актюбинская обл.

Қазақстан
Казахстан

3 % 9 %

20 %

40 %

7 %
2 %

7 %

12 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг
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шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды 
тұлғалар)

динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде ақтөбе облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы,%

структура занятых в мсп актюбинской области по организационно-правовым формам, %

6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность занятого в мсп населения по актю-
бинской области на 1 января 2013 года составила 
117,4 тыс. человек или 29% общего числа занятых 
в регионе.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

ақтөбе облысы бойынша шоК-гі жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың 
1 қаңтарында 117,4 мың адамды немесе аймақтағы 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың жалпы 
санының 29%-ын құрады.

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың жалпы санындағы ақтөбе облысының  
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп актюбинской области в общей численности занятых в регионе
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в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 57% общего количества за-
нятых в мсп, на предприятиях ип – 35%, КФх – 8%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындарында облыс шоК-де белсенді еңбек 
ететін халықтың жалпы санының 57%-ы еңбек етеді, 
жК кәсіпорындарында – 35%, шФҚ – 8%.

8 %

35 %
57 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)

шОбк
пмсБ

жк
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шФҚ
КФх

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша  
ақтөбе облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп актюбинской области по организационно-правовым формам, %

84%

6 %
10 %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в актюбинской 
области имеет тенденцию роста. в 2012 г. данный 
показатель составил 381 млрд. тенге, тем самым 
достигнув максимального значения за 8 лет. по от-
ношению к уровню 2005 г. выпуск продукции субъ-
ектами мсп области вырос в 6,4 раза. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

ақтөбе облысында шоК субъектілерімен өнім шығару 
көлемі өсу беталысына ие. 2012 ж. бұл көрсеткіш  
381 млрд. теңгені құрады, осымен 8 жылдағы 
максималды көрсеткішке жетті. 2005 ж. деңгейге 
қарағанда шоК субъектілерімен өнім шығару көлемі 
6,4 есе өсті.  

в разрезе организационно-правовых форм выпуск 
продукции предприятиями мсБ составляет 84% об-
щего выпуска продукции мсп региона, доля выпуска 
продукции ип составляет 10% и КФх – 6%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындары шығарған өнім аймақ шоК жал-
пы шығарылатын өнімнің 84%-ын құрады, жК 
кәсіпорындарына 10% және шФҚ-ға  6% тиесілі. 

ақтөбе облысында жаө және шОк субъектілерімен өнім шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции смсп в врп актюбинской области, млрд. тенге
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх



5-шығарылым / выпуск 52013

87

8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в актюбинской области 
составил 219,9 млрд. тенге. из этой суммы на кре-
диты малому предпринимательству в регионе при-
ходится 35,2 млрд. тенге (16% общего портфеля).  
в целом с 2010 г. отмечается сокращение доли объ-
ема кредитования сектора мсп за счет резкого ро-
ста общего размера кредитного портфеля Бву.  

8. еДб-ДIң шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
ақтөбе облысындағы едБ несиелік портфелінің жал-
пы көлемі 219,9 млрд. теңгені құрады. Бұл соманың 
ішінде аймақтағы шағын кәсіпкерлікке 35,2 млрд. 
теңге (жалпы портфелдің 16%-ы) тиесілі. жалпы 
алғанда 2010 ж. бастап едБ несиелік портфелінің 
жалпы көлемінің лезде өсуінің есебінен шоК секто-
рын несиелендіру көлемінің қысқаруы атап өтіледі.   

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в актюбинской области на 1 января 2013 года по 
программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву поддержку получили 880 
заемщиков на общую сумму более 45,9 млрд. тенге. 
в результате было создано 1 676 рабочих мест.
среди банков-партнеров наиболее активно в об-
ласти работают ао «Бта Банк», ао «Банк Центр-
Кредит», ао «евразийский Банк» и ао «народный 
банк Казахстана», которые в сумме выдали более 
73% общего объема средств по программам Фонда 
в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (39% средств), услуг (26%) 
и промышленности (23%).

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
ақтөбе облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында  
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
45,9 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 880 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 1 676 жұмыс 
орны құрылды.
серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «Банк 
ЦентрКредит» аҚ, «еуразиялық Банк» аҚ және  
«Қазақстан халық банкі» аҚ жоғары белсенділікпен 
жұмыс жасауда, олар бірге аймақтағы Қор бағдар-
ламаларының қаражаттарының жалпы көлемінің 73%-
дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 39%-ы), 
қызметтер (26%) және өнеркәсіп (23%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

ақтөбе облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер  
бойынша еДб қарыздық портфелі 

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству актюбинской области

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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№ бағдарлама
программа

сомасы, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны

кол-во заемщиков

номинал. 
мөлшерл.

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.
эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс орны

создано 
рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 4 996,9 172 15,0% 17,0% 16

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 11 557,4 204 13,0% 14,0% 224

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 16 373,4 284 11,0% 12,0% 544

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 4 113,8 109 13,0% 14,0% 137

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 1 266,1 17 10,0% 11,0% 354

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 27,8 1 14,0% 15,0% 0

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 6 729,0 24 8,0% 9,0% 343

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту
развитие женского предпринимательства 258,2 47 13,0% 14,0% 11

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру
Финансирование проектов смсп в малых городах

7,0 1 12,0% 13,0% 0

10.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг 
лизинг в обрабатывающей промышленности 51,2 1 8,0% 8,0% 0

11.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смсп (за счет 
собственных средств)

180,5 2 14,0% 14,0% 28

12.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 413,7 18 13,0% 14,0% 19

 
барлығы:
итого: 45 975,0 880 12,0% 13,0% 1 676

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы 
отраслевая структура финансирования смсп

39%

23%

26%

6%3%

3%

01.01.2013 ж. жағдай бойынша ақтөбе облысындағы «Даму» Қоры бағдарламаларының жүзеге 
асырылуы туралы ақпарат

информация о реализации программ Фонда «даму» в актюбинской области по состоянию на 01.01.2013 г.

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 
(1-3 направления)
в актюбинской области в рамках первого и третьего 
направлений программы «дорожная карта бизнеса 
2020» на 1.01.2013 г. региональный координаци-
онный совет  одобрил 200 проектов на получение 
субсидирования процентной ставки, 19 проектов на 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар) 
ақтөбе облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 
аясында, 1.01.2013 ж. жағдай бойынша, аймақтық 
үйлестіру кеңесі пайыздық мөлшерлеменің 
субсидиялауға қатысты 200 жобаны, несие бойынша 

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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01.01.2013 ж. жағдай бойынша ақтөбе облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в актюбинской области на 01.01.13 г.

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

197 19 17 3 167 17 13 3

баРлығы / итОгО: 236 баРлығы / итОгО: 200

Программы повышения компетенции предприни-
мателей (включая 4 направление Программы «До-
рожная карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в актюбинской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в  
12 районах и одном городе областного значения.  
на 1 января 2013 года обучение прошли в целом  
1 522 человека, в т.ч. в 2011 году – 728 слушателей, 
в 2012 году – 794 слушателей.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» кур-
сы в ао «назарбаев университет» прошли 24 чело-
века. в рамках реализации проекта «деловые связи» 
обучение прошли 46 предпринимателей. парт-
нерскими консалтинговыми компаниями оказано  
2 724 услуг по сервисной поддержке ведения биз-
неса 433 предпринимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату 
бағдарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының  
4 бағытын қоса) 
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша ақтөбе об-
лысында оқыту курстары Қор есебiнен 12 ауданда 
және республикалық маңызы бар бір қалада өткізіледі. 
2013 жылдың 1 қаңтарында жалпы алғанда 1 522  
адам оқытылды, соның ішінде 2011 ж. – 728 
тыңдаушы, 2012 жылы – 794 тыңдаушы.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 24 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 46 кәсіпкер оқытылды. серіктес 
консалтинг компанияларымен 433 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 2 724 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 64 заявки 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 26 человек. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі 
кәсіпкер-лердің 64 өтінімі орналастырылды, олардың 
ішінде 26 адамға қайырымдылық демеушілік қолдау 
көрсетілді. 

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету 

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 522 адам/человек
2011 жылы/г. – 728 адам/человек
2012 жылы/г. – 794 адам/человек

24 кәсіпкер/предпринимателей 46 қатысушы/участников
433 шОкс және жеке тұлғаларға  

2 724 қызмет көрсетілді/
433 CМсп и физ. лицам оказано 

2 724 услуги

«бжк 2020» 4 бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті күшейту», 01.01.2013 ж. жағдай бойынша
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала» по остоянию на 01.01.2013 г.

получение гарантии по кредиту. по второму направ-
лению рабочая группа при государственной комис-
сии  по вопросам модернизации экономики одобрила 
17 проектов на получение субсидирования процент-
ной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключено 170 
договоров субсидирования ставки, 17 договоров 
гарантирования, по второму направлению – 13 до-
говоров субсидирования. 

кепілдік алуға қатысты 19 жобаны мақұлдады. екінші 
бағыт бойынша Экономиканы жетілдіру жөніндегі 
мемлекеттік комиссия құзырындағы жұмыс тобы  
пайыздық мөлшерлеменің субсидиялауға қатысты 17 
жобасын мақұлдады. 
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттары бойынша 170 
мөлшерлеме субсидия келісімшарты, 17 кепілдендіру 
шарты, екінші сұрақ бойынша – 13 қаражаттандыру 
келісімшарты жасалды. 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в алМатинскОЙ Области 

алМаты Облысының 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Выражаю благодарность нашему государству за возмож-
ности, которые оно нам предоставляет». ТОО «Талдыкорган-
Комфорт» благодаря комплексной поддержке по программе 
«Дорожная карта бизнеса 2020» успешно развивается. Теперь 
компания планирует расширение с целью увеличения объема 
продукции, необходимые финансовые ресурсы планируется по-
лучить через систему гарантирования». 

Д. Талипов, 
Директор 

Место реализации проекта: алматинская область, 
г.талдыкорган
вид деятельности: производство хлебобулочных  изделий
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020», про-
ект «деловые связи».

«Мемлекетімізге бізге ұсынып отырған мүмкіндіктері 
үшін алғысымды білдіремін». «Талдыкорған-Комфорт» ЖШС  
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша кешенді 
қолдаудың арқасында табысты түрде дамып келеді. Енді ком-
пания өнімнің көлемін арттыру мақсатында кеңейтуді жоспар-
лауда, қажетті қаржылық ресурстарды кепілдендіру жүйесі 
арқылы алуды жоспарлап отырмыз».

Д. Талипов,
Директоры

жобаның жүзеге асырылған жері: алматы облысы, 
талдықорған қ.
Қызмет түрі: нан-тоқаш бұйымдарын шығару 
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020», «іскерлік 
байланыстар» жобасы.

«талДыҚОРған-кОМФОРт» жк
ип «талДыкОРган-кОМФОРт»



5-шығарылым / выпуск 52013

91

1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

алматинская область образована 10 марта 1932 года, 
расположена на юго-востоке Казахстана. регион гра-
ничит на западе с жамбылской, на северо-западе – с 
Карагандинской (водная граница проходит по озеру 
Балхаш), на северо-востоке – с восточно-Казахстан-
ской областями Казахстана, на востоке – с Китайской 
народной республикой и на юге – с Кыргызстаном. 
общая земельная площадь алматинской области со-
ставляет 224,0 тыс. км² или 8,2% территории госу-
дарства (пятое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население об-
ласти составило 1 946,6 тыс. человек или 11,5% 
населения Казахстана (второе место по республике 
после Южно-Казахстанской области). Экономически 
активное население области составило 1 020,8 тыс. 
человек или 11,4% всего экономически активного 
населения Казахстана, численность занятого населе-
ния – 969,7 тыс. человек. Численность безработных 
составила 51,1 тыс. человек, уровень безработицы – 
5,0%. плотность населения в среднем по области 
составляет 8,5 человек на 1 км2.
административный центр области с апреля 2001 го-
да расположен в городе талдыкорган, основанном в 
1944 году. в городе на 1 января 2013 года прожива-
ло 156,2 тыс. человек или 8% всего населения об-
ласти. в области 16 сельских районов и 10 городов, 
из которых три города областного значения, семь 
городов районного значения. 
в 2012 году врп алматинской области составил  
1 459,5 млрд. тенге или 4,8% ввп Казахстана. по 
показателю врп на душу населения, который соста-
вил 757,0 тыс. тенге, регион занимает 14 место по 
стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство зани-
мает – 13,0%, обрабатывающая промышленность – 
17,4%, горнодобывающая промышленность – 0,3%, 
строительство – 11,0%, торговля – 12,2%, транспорт 
и связь – 7,9%, услуги и прочие отрасли – 26,6%. 

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

в алматинской области в 2005–2012 гг. наблюдает-
ся стабильное увеличение числа зарегистрированных 
субъектов мсп. за восемь лет их количество увели-
чилось в 2,2 раза и к 2013 г. достигло 173,0 тыс. ед.
Количество активных субъектов мсп в 2010–2012 гг. 
изменялось нестабильно – после роста в  2011 г., по 
оперативным данным за 2012 г. оно снизилось на 
13,8 тыс. ед. до уровня 103,1 тыс. ед. в результате 
этого доля активных субъектов мсп в общем коли-

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

алматы облысы 1932 жылдың 10 наурызын-
да құрылған, Қазақстанның оңтүстік-шығысында 
орналасқан. Батыста жамбыл облысымен, солтүстік-
батыста  Қарағанды облысымен (су шекарасы Балқаш 
өзені бойынша өтеді), шығыста Қытай халық республи-
касымен және оңтүстікте Қырғызстанмен шектеседі. 
алматы облысының жалпы жер ауданы 224,0 мың 
км² немесе мемлекет аумағының   8,2%-ын құрайды 
(республика бойынша бесінші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ал-
маты облысының халқы 1 946,6 мың адамды немесе 
Қазақстан халқының 11,5%-ын құрады (республи-
ка бойынша оңтүстік Қазақстан облысынан кейін 
екінші орын). облыстың экономикалық белсенді  
халқы  1 020,8 мың адамды немесе Қазақстанның 
экономикалық белсенді  халқының 11,4%-ын құрады, 
жұмыспен қамтылған халық саны – 969,7 мың 
адам. тіркелген жұмыссыздар саны 51,1 мың адам-
ды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,0%. халық 
тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір шар-
шы шақырым ауданға  8,5 адамды құрайды.
2011 жылдың сәуірінен бастап облыстың әкімшілік 
орталығы 1944 жылы құрылған талдықорған қаласына 
ауысады. Қалада 2013 жылдың 1 қаңтарында 156,2  
мың адам немесе облыстың барлық халқының  8% -ы 
тұрды. облыста 16 ауылдық аудан және 10 қала, 
соның ішінде үш қала облыстық маңызға және жеті 
қала аудандық маңызға ие.  
2012 жылы алматы облысының жаӨ 1 459,5 млрд. 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 4,8%-ын құрады.  
757,0 мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жіӨ көрсеткіші бойынша облыс республикалық 
маңызы бар облыстар мен қалалар арасында 14 
орынды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
13,0% тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 17,4%, тау-кен 
өндірісінің өнеркәсібі – 0,3%, құрылыс – 11,0%, сау-
да – 12,2%, көлік және байланыс – 7,9%, қызметтер 
және басқа салалар – 26,6%. 

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

алматы облысында 2005–2012 жж. тіркелген шоК 
субъектілері санының тұрақты өсуі байқалады. сегіз 
жылда олардың саны 2,2 есе өсіп, 2013 ж. 173,0  мың 
бірлікке жетті. 
Белсенді шоК субъектілерінің саны 2010–2012 жж.  
тұрақсыз өзгерді  – 2011 ж. өскеннен кейін, 
оперативтік мәліметтер бойынша, 2012 ж. ол  13,8 мың 
бірлікке 103,1 мың бірлік деңгейіне дейін төмендеді. 
осының нәтижесінде тіркелген субъектілердің жал-
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алматы облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша құрылымы, %
структура смсп алматинской области по организационно-правовым формам, %
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доля активных мсп алматинской области в общем количестве зарегистрированных мсп

3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп на 1 января 2013 года в алматинской 
области преобладают ип и КФх. в структуре заре-
гистрированных субъектов мсп доля ип составила 
63,0%, доля КФх – 30,4%. доля предприятий мсБ 
составила 6,6%. 
в структуре активных субъектов доля ип состави-
ла 48,5%, доля КФх – 47,9%, доля предприятий  
мсБ – 3,6%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

алматы облысындағы 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК мен шФҚ басым. 
тіркелген шоК субъектілерінің құрылымында жК 
үлесі 63,0%-ды құрады, шФҚ үлесі – 30,4%. шоБ 
кәсіпорындарының үлесі 6,6%-ды  құрады. 
Белсенді субъектілер құрылымында жК үлесі 48,5%-ды 
құрайды, шФҚ үлесі – 47,9%, шоБ кәсіпорындарының 
үлесі – 3,6%.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

пы санындағы белсенді шоК субъектілерінің үлесі  
2012 ж. 75%-дан 60%-ға дейін қысқарды. 

честве зарегистрированных за 2012 г. сократилась 
с 75% до 60%. 
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алматы облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар  
бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп алматинской области в разрезе  
организационно-правовых форм, тыс. ед.

динамика количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за послед-
ние восемь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ в период с 2006 
по 2010 гг. стабильно увеличивалось. в течение 
последних двух лет наблюдается сокращение на  
1,5 тыс. ед.;  
2. Количество ип до 2010 г. демонстрировало ста-
бильный рост. затем после сокращения 2010 г. в 
течение 2011 г. количество ип достигло максималь-
ного значения на уровне 56,3 тыс. ед. за 2012 г. 
количество ип сократилось до 50,0 тыс. ед.;
3. Количество КФх в рассматриваемом периоде име-
ет общую тенденцию роста: за 2005–2012 гг. наблю-
дается увеличение с 37,0 тыс. ед. до 49,4 тыс. ед. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесідей болды: 
1. шоК кәсіпорындарының саны 2006–2010 жж. 
кезеңде тұрақты өсіп отырды. соңғы екі жыл ішінде 
1,5 мың бірлікке қысқару байқалды;  
2. жК саны 2010 ж. дейін тұрақты өсімді көрсетті. 
Кейін 2010 ж. қысқарғаннан кейін 2011 ж. ішінде 
жК саны 56,3 мың бірлік деңгейіндегі максимал-
ды көрсеткішке жетті. 2012 ж. жК саны 50,0  мың 
бірлікке дейін қысқарды;
3. Қарастырылып жатқан кезеңдегі шФҚ саны жал-
пы өсу беталысына ие: 2005–2012 жж. 37,0 мың 
бірліктен 49,4 мың бірлікке дейін артуы бақыланды. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

в отраслевой структуре малых и средних предприя-
тий алматинской области, зарегистрированных в 
форме юридического лица, преобладают предприя-
тия торговли, которые представляют 32% всех 
предприятий, строительства – 18%, промышлен-
ности – 14% и услуг – 12%. Кроме того, в области 
относительно высокая доля предприятий сельского 
хозяйства – 8%, что выше общеказахстанского уров-
ня на 4%. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

алматы облысының заңды тұлға нысанында 
тіркелген шағын және орта кәсіпорындардың 
салалық құрылымында барлық кәсіпорындардың 
32%-ын құрайтын сауда кәсіпорындары, құрылыс – 
18%, өнеркәсіп – 14% және қызметтер – 12% 
кәсіпорындары басым. сонымен қатар облыста са-
лыстырмалы түрде ауыл шаруашылығының үлесі 
жоғары  – 8%, бұл жалпы қазақстандық деңгейден 
4%-ға жоғары.   

шФҚ (оң ось)
КФX (правая ось)

жк
ип.

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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алматы облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет  
түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп алматинской области по видам экономической деятельности
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

в алматинской области происходит общий рост ко-
личества зарегистрированных предприятий с ино-
странным участием либо в иностранной собственно-
сти. за последние восемь лет количество подобных 
предприятий выросло в полтора раза – с 407 до 
602. Что касается доли предприятий с иностранным 
участием в общем количестве предприятий, ее зна-
чение сохраняется на уровне 3,4–3,7%, при этом на-
блюдается общая тендеция снижения доли. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген кәсіпорындар санының 
көрсеткіштері бойынша алматы облысы 2005 ж. 
бастап тұрақты өсімді көрсетуде. соңғы сегіз 
жылда осындай кәсіпорындар саны бір жа-
рым есе – 407 бастап 602-ге дейін өсті. жалпы 
кәсіпорындар санындағы шетелдіктердiң қатысы 
бар кәсіпорындардың артып жатқан үлесіне ке-
лер болсақ, оның көрсеткіші 3,4–3,7% деңгейінде 
сақталауда, сонымен қатар үлестің төмендеуінің 
жалпы беталысы бақылануда. 

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде алматы облысының шОк-да еңбек  
ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп алматинской области по организационно-правовым формам, %

34 %

40 % 26 %

6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
алматинской области на 1 января 2013 года соста-
вила 263 тыс. человек или 27% от общего числа 
занятых в регионе. если рассматривать ежегодную 
динамику численности занятых в мсп, на фоне ди-
намики общей численности занятого населения об-
ласти она изменяется нестабильно. так, с 2010 г. 
численность всех занятых в алматинской области 
увеличилась на 127 тыс. человек, тогда как числен-
ность занятых в мсп за этот же период сократилась 
на 32 тыс. 

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

алматы облысы бойынша шоК-гі белсенді жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың  
1 қаңтарында 263 мың адамды немесе аймақтағы 
жалпы жұмыспен қамтамасыз етілгендер санының 
27%-ын құрады. егер шоК-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілгендер санының жыл сайынғы қарқынын 
қарастырсақ, облыстың жұмыспен қамтамасыз 
етілген халқының жалпы санының өсу қарқынымен 
салыстырғанда ол тұрақсыз өзгеруде. осылай-
ша, 2010 ж. бастап алматы облысындағы барлық 
жұмыспен қамтамасыз етілген халық саны 127 мың 
адамға өзгерсе, осы кезеңде шоК-гі жұмыспен 
қамтамасыз етілгендер саны 32 мыңға қысқарған. 

аймақтың жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы алматы облысының  
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі

доля занятых в мсп алматинской области в общей численности занятых региона
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одной из причин сложившейся динамики числен-
ности занятых в мсп области является преобла-
дание предприятий сельского хозяйства, которым 
свойственна сезонная активность. в разрезе орга-
низационно-правовых форм на КФх алматинской 
области занято 40% общего количества занятых в 
мсп области, на предприятиях мсБ – 34%, на пред-
приятиях ип – 26%.

облыс шоК-ғы жұмыспен қамтамасыз етілгендер 
санының қалыптасқан қарқынының себептерінің 
бірі маусымдық белсенділікпен сипатталатын ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарының басым болуы табы-
лады. Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шФҚ-
да алматы облысының шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 40%-ы еңбек етеді, шоБ 
кәсіпорындарында – 34%, жК – 26%.

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх

Дереккөз: ҚР статистика 
жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике 
(www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)



96

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша алматы облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %
структура продукции мсп алматинской области по организационно-правовым формам, %

70 %

24 %

6 %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в алматинской 
области за 2012 г. составил 533 млрд. тенге. Это вы-
ше выпуска прошлого года на 2,8% (в сопоставимых 
ценах). вместе с этим, необходимо отметить, что ин-
декс физического объема врп области в процентах 
к предыдущему году составил 106,2. таким образом, 
в алматинской области наблюдается рост выпуска 
продукции мсп, но он уступает общему росту врп 
области.  

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

алматы облысында 2012 жылы шоК субъектілері 
шығарған өнім құны 533 млрд. теңгені құрады. Бұл 
өткен жылғы шығарылымнан 2,8%-ға жоғары (са-
лыстырмалы бағаларда). сондай-ақ қаланың жаӨ 
физикалық көлемінің индексі пайыздарда   алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 106,2-нi құрады. осылайша, 
алматы облысында шоК өнімдерінің шығарылуының 
өсуі байқалуда, бірақ ол қаланың жаӨ жалпы 
өсімінен кем. 

в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсп обеспечивают основную часть выпуска 
продукции всех субъектов мсп области – их доля 
составляет 70%, на ип приходится 6% выпуска, на 
КФх – 24%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоК 
кәсіпорындары облыс шоК жалпы шығарылатын 
өнімнің негізгі бөлігін қамтамасыз етеді – олардың 
үлесі 70%-ды құрайды, жК кәсіпорындарына 
шығары-лымның 6% және шФҚ-ға 24%-ы тиесілі. 

алматы облысында жаө және шОк субъектілерімен өнімдер шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции смсп в врп алматинской области, млрд. тенге
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий раз-
мер кредитного портфеля Бву в алматинской об-
ласти составил 126,7 млрд. тенге. из этой суммы на 
кредиты малому предпринимательству приходится 
20,6 млрд. тенге  (16% общего портфеля). стоит от-
метить, что за 2012 г. в области вырос как общий 
кредитный портфель, так и портфель по кредитам 
малому и среднему предпринимательству. 

8. еДб-ДIң шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ал-
маты облысындағы едБ несиелік портфелінің жал-
пы көлемі 126,7 млрд. теңгені құрады. осы соманың 
ішінде шағын кәсіпкерлікке 20,6 млрд. теңге  (жалпы 
портфельдің 16%-ы) тиесілі. 2012 ж. жалпы несиелік 
портельдің де, шағын және орта кәсіпкерлікке 
берілген несиелер бойынша портельдің де өскендігін 
атап өткен жөн.     

алматы облысындағы экономика мен шағын кәсіпкерлікке несиелер  
бойынша еДб несие портфелі

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству алматинской области
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9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу»

Программы обусловленного размещения средств в 
БВУ
в алматинской области на 1 января 2013 года по про-
граммам Фонда «даму» через обусловленное разме-
щение средств в Бву был поддержан 741  заемщик 
на общую сумму более 22,1 млрд. тенге, в результате 
было создано 1 884 рабочих места.
среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «атФБанк», ао «Бта Банк» и ао «Банк Центр 
Кредит», ао «альянс Банк» и дБ ао «сбербанк» кото-
рые в сумме выдали более 77% средств по программам 
Фонда в регионе.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орналасты-
ру бағдарламалары 
алматы облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
22,1 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 741  қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді, нәтижесінде 1 884 жұмыс 
орны құрылды.
серіктес банктер арасында «атФБанк» аҚ, «Бта Банк»  
аҚ, «Банк ЦентрКредит» аҚ, «альянс Банк» аҚ және  
«сбербанк» аҚ еБ жоғары белсенділікпен жұмыс жа-
сауда, олар бірге аймақтағы Қор бағдарламаларының 
қаражаттарының жалпы көлемінің 77%-дан астам 
бөлігін жүзеге асырды.

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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№ бағдарлама
программа

сомасы, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны

кол-во заемщиков

номинал. 
мөлшерл.

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.
эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс орны

создано 
рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 2 190 97 17,5% 20,1% 170

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 4 969 187 12,5% 13,6% 309

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 6 714 146 11,3% 12,3% 150

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 995 237 12,7% 13,7% 384

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 6 1 10,0% 10,5% 5

6.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 3 012 12 8,0% 9,6% 388

7.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту   
развитие женского предпринимательства 99 20 12,5% 13,4% 5

8.
шОк аймақтық қаржыландыру  
региональное финансирование мсп 630 10 6,5% 7,1% 70

9.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг 
лизинг в обрабатывающей промышленности 224 11 8,0% 8,0% 394

10.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смсп (за счет 
собственных средств)

139 5 14,0% 14,1% 1

11.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 158 15 12,7% 13,8% 8

 
барлығы:
итого: 22 136 741 11,9% 13,1% 1 884

01.01.2013 ж. жағдай бойынша алматы облысындағы «Даму» Қоры  
бағдарламаларының нәтижелері

результаты программ Фонда «даму» в алматинской области на 01.01.2013 г.

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы
отраслевая структура финансирования смсп

34%

30%

25%

2%2%

7%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в алматинской области в рамках первого и третьего 
направлений программы «дорожная карта бизнеса 
2020» на начало 2013 г. региональный координаци-
онный совет  одобрил 132 проекта на получение суб-

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
алматы облысында «Бизнестiң жол картасы 
2020» бағдарламасының бірінші және үшінші 
бағыттарының аясында, 1.01.2013 ж. жағдай 
бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

в отраслевом разрезе наиболее активно финансируют-
ся проекты торговли (34,3% средств), промышленности 
(29,6%), услуг (24,7%) и сельского хозяйства (7,3%).

салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 34,3%-ы), 
өнеркәсіп (29,6%), қызметтер (24,7%) және ауыл шару-
ашылығы (7,3%) жобалары жоғары белсенділікпен 
қаржыландырылады.

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь
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мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
132 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
төрт жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комис-
сия құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшер-
леменің қаражаттандыруын алуға қатысты 23 жобаны 
мақұлдады. 
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттары бойынша 119 мөлшер-
леме қаражаттандыру келісімшарты, үш кепілдендіру 
шарты, екінші сұрақ бойынша – 21 қаражаттандыру 
келісімшарты жасалды.

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

126 4 23 6 115 3 21 4

баРлығы / итОгО: 159 баРлығы / итОгО: 143

01.01.2013 ж. жағдай бойынша алматы облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в алматинской области на 1.01.13 г.

Программы повышения компетенции предприни-
мателей (включая 4 направление Программы «ДКБ 
2020»)
по программе «Бизнес-советник» в алматинской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в 16 
районах и трех городах областного значения. за 
2011–2012 гг. обучение в области прошли 3 525 че-
ловек, в т.ч. в 2011 г. – 1 792 человека, в 2012 г. –  
1 733 человека.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы 
в ао «назарбаев университет» прошел 31 человек. 
в рамках реализации проекта «деловые связи» об-
учение прошло 92 предпринимателя. партнерскими 
консалтинговыми компаниями оказаны 2 092 услуги 
по сервисной поддержке ведения бизнеса 1 624 пред-
принимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағдарл-
амалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 бағытын 
қоса) 
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша алматы 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен 16 ауданда 
және облыстық маңызы бар үш қалада өткізіледі. 2011–
2012 жж. облыста 3 525 адам оқытылды, соның ішінде  
2011 ж. – 1 792 адам, 2012 жылы – 1 733 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 31 адам 
өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге асы-
ру аясында 92 кәсіпкер оқытылды. серіктес консал-
тинг компанияларымен 1 624 кәсіпкерлер мен жеке 
тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау көрсету 
бойынша 2 092 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию на 
1.01.2013 г. на сайте было размещено 63 заявки пред-
принимателей с ограниченными возможностями, из 
них благотворительную спонсорскую поддержку полу-
чили 58 человек. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 63 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 58 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді.

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

3 525 адам/человек
2011 жылы/г. – 1 792адам/человек
2012 жылы/г. – 1 733 адам/человек

31 кәсіпкер/предпринимателей 92 қатысушы/участников
1 624 шОкс және жеке тұлғаларға 

2 092 қызмет көрсетілді/
1 624 CМсп и физ. лицам оказано 

2 092 услуги

«бжк 2020» 4 бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті күшейту», 01.01.2013 ж. жағдай бойынша
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала» по состоянию на 01.01.2013 г.

сидирования процентной ставки, четыре проекта на 
получение гарантии по кредиту. по второму направ-
лению рабочая группа при государственной комис-
сии по вопросам модернизации экономики одобрила  
23 проекта на получение субсидирования процентной 
ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключено  
119 договоров субсидирования ставки, три договора 
гарантирования, по второму направлению – 21 до-
говор субсидирования. 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в атыРаускОЙ Области

атыРау ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Наша компания получила кредитные средства на приоб-
ретение оборудования по производству гипохлорита натрия 
из России и для строительства самого завода по программе 
«Дорожная карта бизнеса 2020».

А. Токтыбаев,
Директор

Место реализации проекта: атырауская область, индерский 
район, п. индер
вид деятельности: производство продуктов химической про-
мышленности 
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«Компаниямыз «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарла-
масы бойынша Ресейден натрий гипохлоритін өндіруге 
арналған жабдықты сатып алуға және зауыттың өзінің 
құрылысына арнап несиелік қаражат алды.

А. Тоқтыбаев,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: атырау облысы, индер 
ауданы, индер а.
Қызмет түрі: химиялық өнеркәсіп өнімдерінің өндірісі 
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«туз» жшс 
тОО «туз»  
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

атырауская область образована 15 января 1938 года 
и расположена в западной части Казахстана. регион 
граничит на западе с российской Федерацией, на се-
вере и северо-востоке – с западно-Казахстанской, на 
востоке – с актюбинской, на юге – с мангистауской 
областью и Каспийским морем.
общая земельная площадь атырауской области со-
ставляет 118,6 тыс. км², что соответствует 4,4% тер-
ритории государства (12-е место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население обла-
сти составило 555,2 тыс. человек или 3,3% населения 
Казахстана (16-е место по республике). Экономиче-
ски активное население составило 291,8 тыс. человек 
или 3,2% от всего экономически активного населе-
ния Казахстана, численность занятого населения –  
277,3 тыс. человек. Количество безработных состави-
ло 14,5 тыс. человек, уровень безработицы – 5,0%. 
плотность населения в среднем по области составля-
ет 5 человек на 1 км2.
административный центр области расположен в го-
роде атырау, основанном в 1640 году и до 1992 года 
носившем название гурьев. в городе на 1 января 2013 
года проживало 271,7 тыс. человек или 49% всего 
населения области. в области семь сельских районов 
и два города, из которых один город областного зна-
чения, один город районного значения. 
в 2012 г. врп атырауской области составил  
3 105,4 млрд. тенге или 10,3% ввп Казахстана. по 
показателю врп на душу населения, который составил 
5 655,4 тыс. тенге, регион занимает первое место по 
стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство занимает 
1%, горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров – 51%, обрабатывающая промышленность – 
5%, строительство – 8%, торговля – 3%, транспорт и 
связь – 7%, услуги и прочие отрасли – 21%. 

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

после сокращения в 2009 г. количества зарегистри-
рованных и активных субъектов мсп атырауской об-
ласти в экономике региона наблюдается восстанов-
ление и рост их числа. в 2012 г. по предварительным 
данным количество зарегистрированных субъектов 
мсп составило 50,2 тыс. ед., что в 1,8 раза выше по-
казателя 2009 года. Количество активных субъектов 
мсп увеличилось по сравнению с 2009 г. в 1,6 раза и 
составило 29,8 тыс. ед. 
вместе с этим доля активных субъектов мсп в общем 
количестве зарегистрированных субъектов, начиная с 
2008 г. имеет тенденцию к снижению. в 2012 г. уро-

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

атырау облысы 1938 жылдың 15 қаңтарында құрылған 
және Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан. Батыс- 
та ресей Федерациясымен, солтүстікте және солтүстік-
шығыста Батыс Қазақстан облысымен, шығыста 
ақтөбе облысымен және оңтүстікте маңғыстау облы-
сымен және Каспий теңізімен шектеседі.
атырау облысының жалпы жер көлемі 118,6 мың км² 
немесе мемлекет аумағының   4,4%-ын құрайды (рес-
публика бойынша 12-ші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша облыс 
халқы 555,2 мың адамды немесе Қазақстан халқының 
3,3%-ын құрады (республика бойынша 16-шы орын). 
облыстың экономикалық белсенді  халқы  291,8 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 3,2%-ын құрады, жұмыспен қамтылған халық 
саны – 277,3 мың адам. тіркелген жұмыссыздар саны  
14,5 мың адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,0%. 
халық тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір 
шаршы шақырым ауданға  бес адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы 1640 жылы негізі 
қаланған және 1992 жылға дейін гурьев деп аталған 
атырау қаласында орналасқан. Қалада 2013 жылдың  
1 қаңтарында 271,7 мың адам немесе облыстың 
барлық халқының  49%-ы тұрды. облыста жеті 
ауылдық аудан және екі қала, соның ішінде бір қала 
облыстық маңызға және бір қала аудандық маңызға ие.
2012 жылы атырау облысының жаӨ 3 105,4 млрд. 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 10,3%-ды құрады.  
5 655,4 мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жіӨ көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша бірінші 
орынды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында    ауыл шаруашылығына 
1%-ы тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі және 
карьерлерді өңдеу – 51%, өңдеу өнеркәсібі – 5%, 
құрылыс – 8%, сауда – 3%, көлік және байланыс – 
7%, қызметтер және басқа салалар – 21%. 

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

2009 ж. атырау облысының тіркелген және белсенді 
шоК субъектілерінің саны төмендегеннен кейін аймақ 
экономикасында олардың санының қалпына келтірілуі 
және өсуі байқалуда. 2012 ж. алдын ала мәліметтер 
бойынша тіркелген шоК субъектілерінің саны 50,2 мың 
бірлікті құрады, бұл 2009 жылғы көрсеткіштен 1,8 
есе жоғары. Белсенді шоК субъектілерінің саны 2009 
жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,6 есе артып, 
29,8 мың бірлікті құрады. 
сонымен қатар жылы тіркелген субъектілердің жал-
пы санындағы белсенді шоКс үлесі 2008 ж. бастап 
төмендеу беталысына ие. 2012 ж. бұл көрсеткіш 
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атырау облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша құрылымы, %
структура смсп атырауской области  по организационно-правовым формам, %

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы атырау облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп атырауской области в общем количестве зарегистрированных смсп
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп на 1 января 2013 года в атырауской 
области преобладают ип. в структуре зарегистри-
рованных субъектов доля ип оставляет 81,6%, доля 
предприятий мсБ составляет 14,8%, КФх – 3,5%. 
в структуре активных субъектов мсп атырауской об-
ласти доля ип составляет 85,6%, доля предприятий 
мсБ – 8,7%, КФх – 5,7%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы

атырау облысындағы, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша, тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
субъектілер құрылымында жК үлесі 81,6%-ды 
құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 14,8%-ды, 
шФҚ 3,5%-ды құрайды. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
85,6%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
8,7%, шФҚ – 5,7%.
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тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

тіркелген  
зарегистрированные

белсенді 
активные

шОбс/пмсБ жк/ип шФҚ/КФх
Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

деңгейі оперативтік мәліметтер бойынша, 2011 жыл-
мен салыстырғанда 5 пайыздық тармаққа қысқарып, 
59%-ды құрады.    

вень данного показателя составил по оперативным 
данным 59%, сократившись по отношению к 2011 г. 
на 5 процентных пункта.
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атырау облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар  
бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп атырауской области в разрезе  
организационно-правовых форм, тыс. ед.
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динамика количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние 
семь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ с 2005 г. стабильно 
увеличивается: за рассматриваемый период рост со-
ставил около 649 субъектов;  
2. Количество ип, после резкого сокращения в 2009 
году, возобновило рост и в 2011 г. достигло уров-
ня 27,2 тыс. ед. в 2012г. по предварительным дан-
ным число ип несколько сократилось и составило  
25,5 тыс. ед.;
3. Количество КФх с 2005 г. остается практически на 
постоянном уровне: за рассматриваемый период рост 
составил лишь 398 субъектов. 

Белсенді шоК субъектілері санының өсұ қарқыны 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесідей болды: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2005 ж. бастап 
тұрақты өсуде: қарастырылып отырған кезеңде өсім 
шамамен 649 субъектіні құрады;  
2. жК саны 2009 жылы лезде қысқарғаннан кейін өсуін 
жандандырып, 2011 жылы 27,2 мың бірлік деңгейіне 
жетті. 2012 жылы алдын-ала нәтижелер бойынша жК 
саны біршама қысқарып, 25,5 мың бірлікті құрады;
3. шФҚ саны 2005 ж. бастап тұрақты дерлік деңгейде 
қалуда: қарастырылып отырған кезеңде өсім шамамен 
398 субъектіні құрады. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп атырауской области ха-
рактеризуется преобладанием предприятий строи-
тельного сектора. в структуре субъектов мсп обла-
сти, зарегистрированных в форме юридического лица, 
предприятия сферы строительства составляют 32%, 
что почти в два раза выше среднереспубликанского  
показателя. доля малых и средних предприятий про-
мышленности области составляет 7%, что на 2% ниже 
показателя по стране. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі бОЙынша 
ҚұРылыМы

атырау облысының шоК салалық ерекшелігі құрылыс 
секторы кәсіпорындарының басым болуымен сипат-
талады. заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс 
құрылымында құрылыс саласындағы кәсіпорындар 
32%-ды құрайды, бұл орташа республикалық 
көрсеткіштен шамамен екі есе жоғары.  шағын және 
орта өнеркәсіп орындарының 7%-ын құрайды, бұл ел 
бойынша көрсеткіштен 2%-ға төмен. 

шФҚ 
КФX

жк (оң ось)
ип (правая ось)

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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атырау облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет түрлері бойынша 
құрылымы  

структура зарегистрированных смсп атырауской области по видам экономической деятельности

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

атырау обл.
атырауская обл.

Қазақстан
Казахстан

2% 7 %
32 %

28%

7 %
3 %

7 %

15 %

5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности в атырауской области после 
незначительного сокращения в 2009 г. продолжило 
тенденцию роста. в результате за восемь лет их ко-
личество увеличилось в полтора раза и составило в  
2012 г. 817 ед. доля подобных предприятий в общем 
количестве малых и средних предприятий (юриди-
ческих лиц), незначительно сокращается, начиная с 
2010 г., и в 2012 г. составила 8,3%. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

атырау облысындағы шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі тіркелген кәсіпорындар 
саны 2009 ж. шамалы қысқарғаннан кейін өсу бе-
талысын жалғастырды. нәтижесінде сегіз жыл-
да олардың саны бір жарым есе артып, 2012 ж.  
817 бірлікті құрады. шағын және орта кәсіпорындардың 
(заңды тұлғалардың) жалпы санындағы осындай 
кәсіпорындардың үлесі 2010 ж. бастап шамалы 
қысқарып, 2012 ж. 8,3%-ды құрады.    
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динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде атырау облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп атырауской области по организационно-правовым формам, %

6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
атырауской области на 1 января 2013 года составила 
89 тыс. человек или 32% от общего числа занятых в 
области.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны

атырау облысы бойынша шоК-гі белсенді жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың  
1 қаңтарында 89 мың адамды немесе аймақтағы жал-
пы жұмыс бастылар санының 32% құрады. 

аймақтың жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы атырау облысының  
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп атырауской области в общей численности занятых региона
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в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 56% общего количества ак-
тивно занятых в мсп, на предприятиях ип – 41%, 
КФх – 3%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо 
рындарында облыс шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 56%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 41%, шФҚ – 3%.

56 %

3 %

41 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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шФҚ
КФх



106

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша  
атырау облысының шОк өнім шығаруының құрылымы,  %

структура выпуска продукции мсп атырауской области по организационно-правовым формам, %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в атырауской 
области с 2005 г. имеет тенденцию роста. в 2012 г. 
уровень выпуска продукции мсп области составил  
445 млрд. тенге, достигнув тем самым максимального 
значения за восемь лет. уровень данного показателя 
по отношению к 2005 г. возрос в шесть раз и увели-
чился на 5,6% по отношению к показателю 2011 г.

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

атырау облысында шоК субъектілерімен өнім шығару 
көлемі 2005 ж. бастап өсу беталысына ие. 2012 ж. 
облыс шоК субъектілерімен өнім шығару көлемі  
445 млрд. теңгені құрады, осылайша сегіз жылдағы 
максималды көрсеткішке жетті. Бұл көрсеткіш деңгейі 
2005 ж. салыстырғанда алты есе өсті және 2011 ж. 
көрсеткішпен салыстырғанда 5,6%-ға артқан.

в разрезе организационно-правовых форм пред-
приятия мсБ выпустили 89% от выпуска продукции 
мсп региона, на долю ип приходится 9%, на долю  
КФх – 2%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындары аймақ шоК жалпы шығарылатын өнімнің 
89%-ын шығарады, жК кәсіпорындарына 9% және  
шФҚ-ға 2% тиесілі.

атырау облысында жаө және шОк субъектілерімен өнімдер  
шығару қарқыны, млрд. теңге

динамика выпуска продукции смсп в врп атырауской области, млрд. тенге
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выпуск продукции смсп

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

в последние три года в атырауской области наблю-
дается рост размера кредитного портфеля Бву, в 
том числе малому предпринимательству. по состоя-
нию на 1 января 2013 года общий размер кредитного 
портфеля Бву в области составил 196 млрд. тенге. 
Это максимальное значение данного показателя за 
последние восемь лет. однако, темпы роста кредит-
ного портфеля малому предпринимательству отно-
сительно низкие, что стало причиной сокращения 
его доли в общем объеме кредитования экономи-
ки области. данный показатель, начиная с 2009 г. 
сокращается в среднем на 2,5 процентных пункта.  
в 2012 г. его уровень составил 17%. 

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны 

соңғы үш жылда атырау облысында едБ несиелік 
портфелінің, соның ішінде шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелік портфельдің өсуі бақылануда. 2013 
жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша атырау 
облысындағы едБ несиелік портфелінің жалпы көлемі 
196 млрд. теңгені құрады. Бұл − осы көрсеткіштің 
соңғы сегіз жылдағы максималды көрсеткіші. алайда, 
шағын кәсіпкерлікке берілген несиелік портфельдің 
өсу қарқыны салыстырмалы түрде төмен, бұл облыс 
экономикасының жалпы несиелендірілу көлеміндегі 
оның үлесінің қысқаруына себепші болды. Бұл 
көрсеткіш 2009 ж. бастап шамамен 2,5 пайыздық 
тармаққа қысқарды. 2012 ж. оның деңгейі 17%-ды 
құрады.

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в атырауской области на 1 января 2013 года по про-
граммам Фонда «даму» через обусловленное раз-
мещение средств в Бву поддержку получили 535 
заемщиков на общую сумму более 17,8 млрд. тенге. 
в результате было создано 819 рабочих мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат 

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
атырау облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
17,8 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 535 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 819 жұмыс 
орны құрылды.

атырау облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер  
бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству атырауской области
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131,7
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161,9
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24%

11,5
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37,3 36,2 32,6 29,7 31,7 33,8

20%
17%

25%

21%
24%

27%
26%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «атФБанк», ао «Бта Банк» и ао «Банк Центр-
Кредит», ао «евразийский Банк», которые в сумме 
выдали более 70% общего объема средств по про-
граммам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (50% средств), услуг (32%) 
и строительства (8%).

серіктес банктер арасында «атФБанк» аҚ, «Бта Банк» 
аҚ және  «Банк ЦентрКредит» аҚ, «еуразиялық Банк» 
аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге 
аймақтағы Қор бағдарламаларының қаражаттарының 
жалпы көлемінің 70%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 50%-ы), 
қызметтер (32%), құрылыс (8%) жобалары жоғары 
белсенділікпен қаржыландырылады. 

01.01.2013 ж. жағдай бойынша атырау облысындағы «Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері 
результаты программ Фонда «даму» в атырауской области на 01.01.2013 г. 

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерлеме

эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 2 000,3 83 16,8% 18,5% 62

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 4 413,9 150 12,5% 13,9% 187

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 6 414,9 151 11,5% 12,3% 128

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 364,8 63 12,3% 13,2% 86

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 214,0 6 8,8% 10,5% 2

6.
Даму - аймақтар - 3
даму-регионы - 3 65,5 2 14,0% 15,1% 50

7.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту
развитие женского предпринимательства 256,8 51 12,2% 13,5% 7

8.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 137,2 7 8,0% 8,0% 179

9.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смсп (за счет 
собственных средств)

84,4 3 14,0% 14,0% 5

10.

Қайта қаржыландыру бағарламасы 
(Даму-колдау-II)
программа рефинансирования (даму-Колдау-II)

249,8 1 12,5% 13,2% 0

11.
аДб бағдарламасы (1 транш) 
программа аБр (1 транш) 602,7 18 12,8% 14,0% 113

 
барлығы:
итого: 17 804,2 535 12,5% 13,6% 819

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп

2%2%

4%

4%
8%

32%

2%
50%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в атырауской области в рамках первого направле-
ния программы «дорожная карта бизнеса 2020» на 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы 
(1-3 бағыттар)
атырау облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь
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аясында, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
86 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
сегіз жобаны мақұлдады.  екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты бес жобаны 
мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші бағыт бойынша 83 мөлшерлеме қаражаттандыру 
келісімшарты, жеті кепілдендіру шарты, екінші сұрақ 
бойынша бес қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в атырауской об-
ласти обучающие курсы проводятся Фондом в семи 
районах и одном городе областного значения. на 
1 января 2013 года обучение прошли в целом 980 
человек, в т.ч. в 2011 и 2012 гг. – по 490 слушателей.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» 
курсы в ао «назарбаев университет» прошли 11 
человек. в рамках реализации проекта «деловые 
связи» обучение прошли 24 предпринимателя. пар-
тнерскими консалтинговыми компаниями оказано  
1 493 услуг по сервисной поддержке ведения биз-
неса 774 предпринимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағдар-
ламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 бағытын 
қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша атырау 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен жеті аудан-
да және облыстық маңызы бар бір қалада өткізіледі. 
2013 жылдың 1 қаңтарында жалпы алғанда 980 адам 
оқытылды, соның ішінде 2011 және 2012 жж. – 490 
тыңдаушыдан.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойын-
ша «назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 11 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 24 кәсіпкер оқытылды. серіктес кон-
салтинг компанияларымен 774 кәсіпкерлер мен жеке 
тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау көрсету 
бойынша 1 493 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 68 заявок 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 32 человека. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 68 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 32 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

86 8 5 - 83 7 5 -

баРлығы / итОгО: 99 баРлығы / итОгО: 95

01.01.2013 ж. жағдай бойынша атырау облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в атырауской области на 01.01.13 г.

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

980 адам/человек
2011 жылы/г. – 490адам/человек
2012 жылы/г. – 490 дам/человек

11 кәсіпкер/предпринимателей 24 қатысушы/участника
774 шОкс және жеке тұлғаларға  

1 493 қызмет көрсетілді/
774 CМсп и физ. лицам оказано 

1 493 услуги

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

01.01.2013 г. региональный координационный совет  
одобрил 86 проектов на получение субсидирования 
ставки вознаграждения и восемь проектов на полу-
чение гарантии по кредиту. по второму направле-
нию рабочей группой при государственной комис-
сии  по вопросам модернизации экономики одобрено 
пять проектов на получения субсидирования ставки 
вознаграждения. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому направлению заключено 83 договора суб-
сидирования, семь договоров гарантирования, по 
второму направлению подписано пять договоров 
субсидирования. 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в вОстОчнО-казахстанскОЙ Области

шығыс ҚазаҚстан ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«В 2011 г. в рамках программы «ДКБ 2020» была установле-
на  автоматическая линия лущения для получения продольно-
го шпона, чуть позже линия для поперечного шпона. Монтаж и 
установка линии была произведена специалистами из Китая. 
Создано 50 новых рабочих мест. Мы реализовали все планы, 
которые наметили по  модернизации производства на этом 
этапе. Уже есть планы на будущее».

С. В. Огнёв,
Директор 

Место реализации проекта: восточно-Казахстанская  
область, зыряновский район, п.  зубовск
вид деятельности: деревообработка, производство фанеры и 
столярной плиты
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«2011 жылы «БЖК 2020» бағдарламасының аясында 
бойлық шпонды алуға арналған автоматы желі, одан біраз 
уақыттан кейін көлденең шпонды алуға арналған автомат-
ты желі орнатылған болатын. Желіні Қытайдан келген ма-
мандар монтаждады және орнатты. Жаңадан 50 жұмыс орны 
құрылды. Біз осы кезеңде өндірісті жаңғырту бойынша көздеген 
жоспарларымыздың барлығын іске асырдық. Келешекке арнап 
жоспар құрып та қойдық».

С. В. Огнёв,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: шығыс Қазақстан облысы, 
зырян ауданы, зубовск а.
Қызмет түрі: ағаш өңдеу, фанера мен ағаш өңдеу 
тақтасын жасау
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«ФавОРит»  жшс 
тОО «ФавОРит»
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

восточно-Казахстанская область образована 10 марта 
1932 года и расположена в восточной части Казахста-
на. регион граничит на западе с павлодарской, Кара-
гандинской,  на юге – с алматинской областями респу-
блики Казахстан, на востоке – с Китайской народной 
республикой и на севере – с российской Федерацией.  
общая земельная площадь восточно-Казахстанской об-
ласти составляет 283,2 тыс. км² или 10,4% территории 
государства (третье место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население обла-
сти составило 1 394,0 тыс. человек или 8,2% населе-
ния Казахстана (четвертое место по республике). Эко-
номически активное население составляет 748,5 тыс. 
человек или 8,3% от всего экономически активного на-
селения Казахстана, численность занятого населения –  
710,4 тыс. человек. Количество безработных соста-
вило 38,1 тыс. человек, уровень безработицы – 5,1%. 
плотность населения в среднем по области составляет  
4,9 человек на 1 км2.
административный центр области расположен в го-
роде усть-Каменогорск, основанном в 1720 году.  
в городе на 1 января 2013 года проживало 321,5 тыс. че-
ловек или 23,1% населения области. в области 15 сель-
ских районов и 10 городов, из которых шесть городов 
областного значения, четыре города районного значения. 
в 2012 году врп восточно-Казахстанской области составил  
1 761,0 млрд. тенге или 5,8% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который составил  
1 262,9 тыс. тенге, регион занимает 10 место по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство занима-
ет 9,0%, обрабатывающая промышленность – 22,1%, 
горнодобывающая промышленность – 3,3%, строи-
тельство – 5,5%, торговля – 14,9%, транспорт и 
связь – 7,6%, прочие отрасли – 37,6%. 

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

в восточно-Казахстанской области как и в большин-
стве других регионов наблюдается рост зарегистриро-
ванных субъектов мсп в течение последних четырех 
лет. при этом с 2009 г. в области рост их количества 
составил более 153%. в результате к началу 2013 г. 
в области было зарегистрировано 127,2 тыс. субъек-
тов мсп.
вместе с этим число активных субъектов мсп оста-
ется в последние годы практически на одном уровне. 
если на конец 2009 г. оно составляло 68,9 тыс. ед., 
то на конец 2012 г. – 69,4 тыс. ед. в результате этого 
доля активных субъектов мсп двигается в сторону 
снижения. К началу 2013 г. она опустилась до 55%.

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

шығыс Қазақстан облысы 1932 жылдың 10 науры-
зында құрылған және Қазақстанның шығыс бөлігінде 
орналасқан. аймақ батыста павлодар, Қарағанды облы-
старымен, оңтүстікте Қазақстан республикасының алма-
ты облысымен, шығыста Қытай халық республикасымен 
және солтүстікте ресей Федерациясымен шектеседі.  
шығыс Қазақстан облысының жалпы жер көлемі  
283,2 мың км² немесе мемлекет аумағының 10,4%-ын 
құрайды (республика бойынша үшінші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша облыс 
халқы 1 394,0 мың адамды немесе Қазақстан халқының 
8,2%-ын құрады (республика бойынша төртінші орын). 
облыстың экономикалық белсенді  халқы  748,5 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 8,3%-ын құрады, жұмыспен қамтылған халық 
саны – 710,4 мың адам. тіркелген жұмыссыздар саны  
38,1 мың адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,1%. 
халық тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір 
шаршы шақырым ауданға  4,9 адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы 1720 жылы негізі қаланған 
Өскемен қаласында орналасқан. Қалада 2013 жылдың 1 
қаңтарында 321,5 мың адам немесе облыстың барлық 
халқының  23,1%-ы тұрды. облыста 15 ауылдық ау-
дан және 10 қала, соның ішінде алты қала облыстық 
маңызға және төрт қала аудандық маңызға ие.
2012 жылы шығыс Қазақстан облысының жаӨ  
1 761,0 млрд. теңгені немесе Қазақстан жіӨ 5,8%-ын құрады.  
1 262,9 мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жіӨ көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша 10 орынды 
иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
9,0%-ы тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 22,1%, тау-кен 
өндірісінің өнеркәсібі – 3,3%, құрылыс – 5,5%, сауда – 
14,9%, көлік және байланыс – 7,6%, басқа салалар – 
37,6%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

шығыс Қазақстан облысында, көптеген басқа 
аймақтардағыдай, соңғы төрт жылдың ішінде тіркелген 
шоК субъектілерінің өсуі бақылануда. сонымен қатар 
2009 ж. бастап облыста олардың санының өсуі 153%-
дан астам шаманы құрады. нәтижесінде 2013 ж. ба-
сында  127,2 мың шоК субъектісі тіркелді.
сонымен қатар белсенді шоК субъектілерінің саны 
соңғы жылдары шамамен бір деңгейде қалуда. егер 
2009 ж. соңында ол 68,9 мың бірлікті құраса, 2012 ж. 
соңында – 69,4 мың бірлік. нәтижесінде белсенді шоК 
субъектілерінің үлесі төмендеуде. 2013 ж. басында ол 
55%-ға дейін төмендеді. 
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп на 1 января 2013 года в регионе пре-
обладают ип. в структуре зарегистрированных субъ-
ектов доля ип составляет 77,7%, доля предприятий 
мсБ – 10,6%, КФх – 11,8%. в структуре активных 
субъектов мсп доля ип составляет 71,7%, доля пред-
приятий мсБ – 8,0%, КФх – 20,4%.

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша ҚұРылыМы  

шығыс Қазақстан облысындағы 2013 жылдың  
1 қаңтарындағы жағдай бойынша тіркелген және 
белсенді шоК субъектілерінің жалпы санында жК 
басым. тіркелген субъектілер құрылымында жК үлесі 
77,7%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 10,6%, 
шФҚ – 11,8%  құрайды. Белсенді шоК субъектілерінің 
құрылымында жК үлесі 71,7%-ды құрайды, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 8,0%, шФҚ – 20,4%.

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы шығыс Қазақстан облысының белсенді шОк 
субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп восточно-Казахстанской области в общем количестве зарегистрированных смсп

шығыс Қазақстан облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша 
құрылымы, %

структура субъектов мсп восточно-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %
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мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

тіркелген  
зарегистрированные

белсенді 
активные

шОбс/пмсБ жк/ип шФҚ/КФх

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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в динамике количества активных субъектов мсп 
в разрезе организационно-правовых форм за по-
следние восемь лет прослеживаются следующие 
тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ имеет общую тен-
денцию роста, увеличившись за рассматриваемый 
период на 1,4 тыс. ед. и достигнув к началу 2013 г. 
5,5 тыс. ед.;  
2. Количество ип также имеет общую тенденцию 
роста, при этом в 2010 г. и в 2012 г. наблюдались 
периоды сокращения ип. К началу 2013 г. их коли-
чество достигло 49,8 тыс. ед.;
3. Количество КФх имеет тенденцию сокращения с 
2007 года, в результате которой в 2012 году их число 
снизилось до уровня 14,2 тыс. ед. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар бақыланады: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны жалпы өсу беталы-
сына ие: қарастырылып отырған кезеңде 1,4 мың 
бірлікке өсіп, 2013 ж. басында  5,5 мың бірлікке 
жетті;  
2. жК саны да  жалпы өсу беталысына ие, сондай-
ақ 2010 ж. және 2012 ж. жК қысқарған кезеңдері 
бақыланды. 2013 ж. басында олардың саны  
49,8 мың бірлікке жетті;
3. шФҚ саны 2007 жылдан бастап қысқару бета-
лысына ие, нәтижесінде 2012 жылы олардың саны  
14,2 мың бірлік деңгейіне дейін төмендеді. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп восточно-Казахстанской 
области характеризуется преобладанием предпри-
ятий торговли, услуг, промышленности и строи-
тельства. в структуре субъектов мсп области, 
зарегистрированных в форме юридического лица, 
предприятия сферы торговли составляют 43%, что 
выше среднереспубликанского  показателя на 4%. 
доля малых и средних предприятий промышлен-
ности составляет 12%, что выше средней доли по 
Казахстану на 3%. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

шығыс Қазақстан облысының шоК салалық 
ерекшелігі сауда, қызметтер, өнеркәсіп және 
құрылыс кәсіпорындарының басым болуымен си-
патталады. заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс 
құрылымында сауда саласындағы кәсіпорындар 
43%-ды құрайды, бұл орташа республикалық 
көрсеткіштен  4%-ға жоғары. шағын және орта 
өнеркәсіп орындарының үлесі 12%-ды құрайды, бұл 
Қазақстан бойынша орташа үлестен 3%-ға жоғары.

шығыс Қазақстан облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар  
бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп восточно-Казахстанской области в разрезе  
организационно-правовых форм, тыс. ед.

шФҚ 
КФX

жк
ип

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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5. ДинаМика кОличества Малых и 
сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных 
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

по данным количества зарегистрированных предпри-
ятий с иностранным участием либо в иностранной 
собственности восточно-Казахстанская область ста-
новится с каждым годом все более привлекательной 
для зарубежных инвесторов. за последние восемь 
лет количество подобных предприятий выросло в 1,8 
раза – с 430 до 761 ед. еще одним положительным по-
казателем служит растущая доля предприятий с ино-
странным участием в общем количестве предприятий. 
с 2005 г. ее значение увеличилось с 2,7% до 4,0%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі 
тіркелген кәсіпорындар санының көрсеткіштері бойын-
ша шығыс Қазақстан облысының шетелдік инвесторлар 
үшін тартымдылығы  жыл сайын жоғарылауда. соңғы 
сегіз жылда осындай кәсіпорындар саны 1,8 есе – 
430-тен бастап 761-ге дейін өсті. тағы бір жағымды 
көрсеткіш ретінде жалпы кәсіпорындар санындағы 
шетелдіктердiң қатысы бар кәсіпорындардың артып 
жатқан үлесі аталады. 2005 жылдан бастап оның 
көрсеткіші 2,7%-дан 4,0%-ға дейін артты.

шығыс Қазақстан облысының тіркелген шОк субъектілерінің   
экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп восточно-Казахстанской области по видам экономической деятельности

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

шығыс Қазақстан 
обл.
восточно-Казахстанская 
обл.

Қазақстан
Казахстан

4%
12 %

13 %

43%

4 %
2 %

6 %

15 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды 
тұлғалар)динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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2012

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шығыс Қазақстан облысының шОк-да еңбек ететін 
халық құрылымы, %

структура занятых в мсп восточно-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %

аймақтың жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы шығыс Қазақстан 
облысының шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп восточно-Казахстанской области в общей численности занятых в регионе

6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
восточно-Казахстанской области на 1 января 2013 
года составила 231 тыс. человек. в области наблю-
дается сокращение общей численности занятого на-
селения в течение 2011–2012 гг. на его фоне доля 
занятых в мсп увеличилась и к концу 2012 г. до-
стигла 33%.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

шығыс Қазақстан облысы бойынша шоК-гі белсенді 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың саны, 2013 
жылдың 1 қаңтарында, 231 мың адамды құрады. об-
лыста 2011–2012 жж. ішінде жұмыспен қамтамасыз 
етілген халықтың жалпы санының қысқаруы 
бақыланды. Бұл тұрғыда шоК-да еңбек ететіндер 
үлесі артып, 2012 ж. аяғында  33%-ға жетті. 

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 52% общего количества заня-
тых в мсп, на предприятиях ип – 38%, КФх – 10%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындарында облыс шоК-де еңбек ететін халықтың 
жалпы санының 52%-ы еңбек етеді, жК кәсіпорын-
дарында – 38%, шФҚ – 10%.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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пмсБ

жк
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шығыс Қазақстан облысында жаө және шОк субъектілерімен өнім шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции смсп в врп восточно-Казахстанской области, млрд. тенге

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша шығыс Қазақстан облысының  
шОк өнім шығаруының құрылымы, %

распределение выпуска продукции мсп восточно-Казахстанской области  
по организационно-правовым формам, %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в восточно-Ка-
захстанской области в 2012 г. составил 464 млрд. 
тенге. в сопоставимых ценах рост за год составил 
1,1%. вместе с этим индекс физического объема врп 
области в процентах к предыдущему году составил 
113,7%.

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

шығыс Қазақстан облысында 2012 жылы шоК 
субъектілерімен шығарылған өнім құны 464 млрд. 
теңгені құрады. салыстырмалы бағаларда жыл 
ішіндегі өсім 1,1% болды. сонымен қатар облыс жаӨ 
физикалық көлемінің индексі пайыздарда алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 113,7-ні құрады.

в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ обеспечили выпуск 71% продукции мсп 
региона, ип – 14%, КФх – 15%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындары аймақ шоК 71% өнім шығаруды қамтамасыз 
етті, жК – 14%, шФҚ – 15%.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в восточно-Казахстанской 
области составил 306,6 млрд. тенге. при этом в те-
чение последних трех лет его размер увеличивал-
ся. для сравнения портфель по кредитам малому 
предпринимательству снижался в 2010–2011 г. толь-
ко в 2012 г. его значение увеличилось и составило  
64,8 млрд. тенге на конец года. в результате доля 
кредитов малому предпринимательству снизилась с 
35% в 2009 г. до 21% в 2012 году.

8. еДб-Дін шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша шығыс Қазақстан облысындағы едБ несиелік 
портфелінің жалпы көлемі 306,6 млрд. теңгені 
құрады. сонымен қатар соңғы үш жылда оның көлемі 
артып отырды. салыстыру ретінде, тек 2012 ж. оның 
көрсеткіші артып, жыл соңында 64,8 млрд. теңгені 
құрады. нәтижесінде шағын кәсіпкерлікке берілетін 
несиелер үлесі  2009 ж. 35%-дан 2012 ж. 21%-ға 
дейін төмендеді.

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» в РегиОне

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в восточно-Казахстанской области на 1 января 
2013 года по программам Фонда «даму» через об-
условленное размещение средств в Бву поддерж-
ку получили 1 438 заемщиков на общую сумму бо-
лее 50,7 млрд. тенге. в результате было создано  
2 419 рабочих мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары
шығыс Қазақстан облысында 2013 жылдың 1 қаңта-
рында «даму» Қорының бағдарламалары бойынша 
едБ-ке қаражаттарды шарт бойынша орналастыру 
арқылы 50,7 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға  
1 438 қарыз алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 
2 419 жұмыс орны құрылды.

шығыс Қазақстан облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке  
берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі 

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому  
предпринимательству восточно-Казахстанской области
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Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).
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Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в восточно-Казахстанской области в рамках первого 
и третьего  направлений программы «дорожная кар-

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
шығыс Қазақстан облысында «Бизнестiң жол 
картасы 2020» бағдарламасының бірінші және 

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерлеме

эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 8 973 353 15,7% 17,4% 371

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 13 897 303 12,5% 14,0% 158

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 18 058 440 11,4% 12,3% 444

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 778 139 12,9% 14,1% 402

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 823 15 8,8% 10,7% 55

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 213 2 14,0% 15,5% 250

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 3 466 25 8,0% 8,4% 583

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту   
развитие женского предпринимательства 549 113 12,3% 13,7% 44

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру
Финансирование проектов смсп в малых городах

3 1 14,0% 15,6% 0

10.
Мкұ дамыту  
развитие мКо 108 1 12,5% 13,7% 0

11.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг 
лизинг в обрабатывающей промышленности 18 1 8,0% 8,4% 0

12.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 838 45 12,7% 13,6% 112

 
барлығы:
итого: 50 751 1 438 12,4% 13,5% 2 419

01.01.2013 ж. жағдай бойынша шығыс Қазақстан облысындағы «Даму» Қоры  
бағдарламаларының нәтижелері  

результаты программ Фонда «даму» в восточно-Казахстанской области на 01.01.2013 г. 

среди банков-партнеров наиболее активно работают 
ао «Бта Банк», ао «Банк ЦентрКредит», ао «альянс 
Банк», ао «евразийский банк» и ао «атФБанк», ко-
торые в сумме выдали более 81% от общего объема 
средств по программам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финанси-
руются проекты торговли (49,3% средств), промыш-
ленности (22,3%) и услуг (14,4%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «Банк Центр-
Кредит» аҚ, «альянс Банк» аҚ, «еуразиялық Банк» аҚ 
және «атФБанк» аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс жа-
сауда, олар бірге аймақтағы Қор бағдарламаларының 
қаражаттарының жалпы көлемінің 81%-дан астам 
бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 49,3%-ы), 
өнеркәсіп (22,3%)  және қызметтер (14,4%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.
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14%

4%49%

3%
7%

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). 

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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та бизнеса 2020» на 1 января 2013 года региональ-
ный координационный совет  одобрил 193 проекта 
на получение субсидирования процентной ставки, 
восемь проектов на получение гарантии по кредиту. 
по второму направлению рабочая группа при госу-
дарственной комиссии по вопросам модернизации 
экономики одобрила 13 проектов на получения суб-
сидирования процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому итретьему направлениям заключено 149 
договоров субсидирования ставки, шесть догово-
ров гарантирования, по второму направлению – 10 
договоров субсидирования.

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в восточно-Казах-
станской области обучающие курсы проводятся Фон-
дом в 15 районах и шести городах областного значе-
ния. за 2011–2012 гг. обучение прошли 2 700 человек, 
в т.ч. в 2011 году – 1 286 человек, 1 414 человек.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы 
в ао «назарбаев университет» прошли 32 человека. 
в рамках реализации проекта «деловые связи» обу-
чение прошли 50 предпринимателей. партнерскими 
консалтинговыми компаниями оказано 3 578 услуг по 
сервисной поддержке ведения бизнеса 726 предпри-
нимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағдар-
ламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 бағытын 
қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша шығыс 
Қазақстан облысында оқыту курстары Қор есебiнен 
15 ауданда және облыстық маңызы бар алты қалада 
өткізіледі. 2011–2012 жж. 2 700 адам оқытылды, соның 
ішінде 2011 ж. – 1 286 адам, 2012 ж. − 1 414 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойын-
ша «назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 32 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 50 кәсіпкер оқытылды. серіктес кон-
салтинг компанияларымен 726 кәсіпкерлер мен жеке 
тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау көрсету 
бойынша 3 578 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 64 заявки 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 26 человек.

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 55 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 37 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

01.01.2013 ж. жағдай бойынша шығыс Қазақстан облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының 
нәтижелері  

результаты программы «дКБ 2020» в восточно-Казахстанской области на 01.01.13 г.

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

169 8 13 24 127 6 10 22

баРлығы / итОгО: 214 баРлығы / итОгО: 165

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

2 700 адам/человек
2011 жылы/г. – 1 286адам/человек
2012 жылы/г. – 1 414 дам/человек

32 кәсіпкер/предпринимателей 50 қатысушы/участника
726 шОкс және жеке тұлғаларға 

3578 қызмет көрсетілді/
726 CМсп  

и физ. лицам оказано 3 578 услуг

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

үшінші бағыттарының аясында, 2013 жылдың 1 
қаңтарындағы жағдай бойынша, аймақтық үйлестіру 
кеңесі пайыз-дық мөлшерлеменің қаражаттандыруын 
алуға қатысты 193 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға 
қатысты сегіз жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша 
Экономиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комис-
сия құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшер-
леменің қаражаттандыруын алуға қатысты 13 жобаны 
мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 149 
мөлшерлеме қаражаттандыру келісімшарты, ал-
ты кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша 10 
қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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«Наша компания работает на рынке производства мака-
ронных изделий с 2002 года и завоевала доверие потребите-
лей. Каждая хозяйка в Казахстане пользуется нашей продукци-
ей марки «АРЗУ» – готовыми жайма для национального блюда, 
чем мы, несомненно, гордимся».

Г.К. Конкашева,
Директор

Место реализации проекта: жамбылская область, г. тараз, 
вид деятельности: производство макаронных изделий
программа поддержки: «даму-Өндіріс», 
«дорожная карта бизнеса 2020»

МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в жаМбылскОЙ Области

жаМбыл ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Компаниямыз макарон бұйымдарын шығару нарығында 
2002 жылдан бері қызмет етіп келеді және тұтынушылардың 
сеніміне ие болып үлгерген. Қазақстандағы әрбір үй шаруасын-
дағы әйел біздің «АРЗУ» сауда белгісінің өнімдерімізді, яғни  
ұлттық тағамын даярлауға арналған дайын жаймаларды пай-
далануда, әлбетте, біз мұны мақтан етеміз».

Г.К. Конкашева,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: жамбыл облысы, 
тараз қ.
Қызмет түрі: макарон бұйымдарын өндіру
Қолдау бағдарламасы: «даму-Өндіріс», «Бизнестің жол карта-
сы 2020»

«та-Мак»  жшс
тОО «та-Мак» 
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

жамбылская область образована в 1939 году и рас-
положена на юге Казахстана. регион граничит на 
западе – с Южно-Казахстанской, на севере – с Ка-
рагандинской, на востоке – с алматинской областями 
республики Казахстан, на юге – с Кыргызстаном.   
общая земельная площадь жамбылской области со-
ставляет 144,3 тыс. км² или 5,3% территории госу-
дарства (10-е место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население об-
ласти составило 1 070,2 тыс. человек или 6,3% на-
селения Казахстана (шестое место по республике). 
Численность экономически активного населения 
области составило 591,9 тыс. человек или 6,6% от 
всего экономически активного населения Казахстана, 
численность занятого населения – 559,9 тыс. чело-
век. Количество безработных составило 32,1 тыс. 
человек, уровень безработицы – 5,4%. плотность 
населения в среднем по области составляет семь 
человек на 1км2.
административный центр области расположен в го-
роде тараз. на 1 января 2013 года в городе прожи-
вало 331,8 тыс. человек или 31% всего населения 
области. в области 10 сельских районов и четыре 
города, из которых один город областного значения, 
три города районного значения. 
в 2012 году врп жамбылской области составил  
778,2 млрд. тенге или 2,6% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который составил 
732 тыс. тенге, регион занимает 15 место по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство занима-
ет 8%, горнодобывающая промышленность и разра-
ботка карьеров – 2%, обрабатывающая промышлен-
ность – 13%, строительство – 13%, торговля – 9%, 
транспорт и связь – 12%, операции с недвижимым 
имуществом – 11%,  прочие отрасли и услуги – 31%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

после сокращения в 2009 г. количество зареги-
стрированных субъектов мсп жамбылской области 
увеличивалось и достигло в 2012 г. максимального 
значения за период – 76,7 тыс. ед. 
вместе с этим в 2012 г. количество активных субъ-
ектов мсп по сравнению с 2009 г. практически не 
изменилось, составив 36,5 тыс. ед. по сравнению 
же с 2011 г. данный показатель сократился на 8,5%. 
в результате в 2012 году доля активных субъектов 
мсп в общем количестве зарегистрированных субъ-
ектов снизилась до 48%.

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

жамбыл облысы 1939 жылы құрылған және 
Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. аймақ ба-
тыста оңтүстік Қазақстан облысымен, солтүстікте 
Қарағанды облысымен, шығыста Қазақстан 
республикасының алматы облысымен,  оңтүстікте 
Қырғызстанмен шектеседі.
жамбыл облысының жалпы жер көлемі 144,3 мың км² 
немесе мемлекет аумағының 5,3%-ын құрайды (ре-
спублика бойынша 10-шы орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша об-
лыс халқы 1 070,2 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 6,3%-ын құрады (республика бойынша 
алтыншы орын). облыстың экономикалық белсенді  
халқы  591,9 мың адамды немесе Қазақстанның 
экономикалық белсенді  халқының 6,6%-ын құрады, 
жұмыспен қамтылған халық саны – 559,9 мың 
адам. тіркелген жұмыссыздар саны  32,1 мың адам-
ды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,4%. халық 
тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір шар-
шы шақырым ауданға  жеті адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы тараз қаласында 
орналасқан. Қалада 2013 жылдың 1 қаңтарында 
331,8 мың адам немесе облыстың барлық халқының  
31%-ы тұрды. облыста 10 ауылдық аудан және төрт 
қала, соның ішінде бір қала облыстық маңызға және 
үш қала аудандық маңызға ие.
2012 жылы жамбыл облысының жаӨ 778,2 млрд. 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 2,6%-ын құрады.  
732 мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жіӨ көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша 15 – 
орынды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
8%-ы тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі және 
карьерлерді өндіру – 2%, өңдеу өнеркәсібі – 13%, 
құрылыс – 13%, сауда – 9%, көлік және байланыс – 
12%, қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операция-
лар – 11%, басқа салалар және қызметтер – 31%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

2009 ж. қысқарғаннан кейін жамбыл облысы 
тіркелген шоК субъектілерінің  саны артып, 2012 ж. 
кезең ішіндегі максималды көрсеткішке – 76,7 мың 
бірлікке жетті. 
сонымен қатар белсенді шоК субъектілерінің са-
ны соңғы жылдары шамамен бір деңгейде болып,  
36,5 мың бірлікті құрады. 2011 ж. салыстырғанда 
бұл көрсеткіш 8,5%-ға қысқарған. нәтижесінде 2012 
жылы тіркелген субъектілердің жалпы санындағы 
белсенді шоК субъектілерінің үлесі 48%-ға дейін 
төмендеді. 
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп пО 
ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и актив-
ных субъектов мсп жамбылской области на 1 янва-
ря 2013 года преобладают предприятия ип и КФх.  
в структуре зарегистрированных субъектов доля ип 
оставляет 70,9%, КФх – 21,5%, доля предприятий 
мсБ составляет 7,6%. 
в структуре активных субъектов мсп доля ип со-
ставляет 53,7%, доля КФх – 41,6%, доля предпри-
ятий мсБ – 4,7%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

жамбыл облысындағы 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК мен шФҚ басым. 
тіркелген субъектілер құрылымында жК үлесі 70,9% 
құрады, шФҚ – 21,5%. шоБ кәсіпорындарының үлесі 
7,6% құрады. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК 
үлесі 53,7%-ды құрайды, шФҚ үлесі – 41,6%, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 4,7%. 

жамбыл облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша құрылымы, %
структура смсп жамбылской области по организационно-правовым формам, %

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы жамбыл облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп жамбылской области в общем количестве зарегистрированных смсп
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбс/пмсБ жк/ип шФҚ/КФх

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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жамбыл облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісіндегі 
қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп жамбылской области в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед.

динамика количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за послед-
ние восемь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ, достигнув в  
2008 г. 1,8 тыс. ед., незначительно сократилось и в 
2012 г. составило 1,7 тыс. ед.;  
2. Количество ип, достигнув в 2011 году своего мак-
симального значения в  22,7 тыс. ед., в 2012 году 
сократилось до 19,6 тыс. ед.;
3. Количество КФх имеет общую тенденцию роста, 
хотя в 2012 г. наблюдалось его незначительное со-
кращение – на 2% по сравнению с 2011 г. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесідей болды: 
1. шоК кәсіпорындарының саны 2008 ж. 1,8 мың 
бірлікке жетіп, шамалы қысқарды және 2012 ж.  
1,7 мың бірлікті құрады;  
2. жК саны 2011 жылы өзінің максималды көрсет-
кішіне 22,7 мың бірлікке жетіп, 2012 жылы 19,6 мың 
бірлікке дейін қысқарды;
3. шФҚ саны жалпы өсу беталысына ие, алайда 
2012 ж. оның 2011 ж. салыстырғанда 2%-ға шамалы 
қысқаруы бақыланды. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп жамбылской обла-
сти характеризуется преобладанием предприятий 
торговли и услуг, а также строительного сектора.  
в структуре субъектов мсп области, зарегистриро-
ванных в форме юридического лица, предприятия 
сферы торговли составляют 35%. доля малых и 
средних предприятий строительного сектора со-
ставляет 20%, что выше средней доли предприя-
тий строительства по Казахстану. Кроме того, доля 
предприятий промышленности области составляет 
12%, что выше показателя по стране на 3%; доля 
мсп сельского хозяйства – 5%, что на 1% выше 
общереспубликанского уровня.     

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

жамбыл облысының шоК салалық ерекшелігі са-
уда мен қызметтер, сонымен қатар құрылыс сек-
торы кәсіпорындарының басым болуымен сипат-
талады. заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс 
құрылымында сауда саласындағы кәсіпорындар 35%-
ды құрайды. Құрылыс секторындағы шағын және орта 
кәсіпорындар үлесі  20%-ды құрайды, бұл Қазақстан 
бойынша құрылыс кәсіпорындарының орташа 
көрсеткішінен жоғары. сонымен қатар облыстағы 
өнеркәсіп кәсіпорындарының үлесі 12%-ды құрайды, 
бұл ел бойынша көрсеткіштен 3%-ға жоғары;  
ауыл шаруашылығы шоК үлесі – 5%, бұл жалпы 
республикалық деңгейден 1%-ға жоғары.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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жамбыл облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет түрлері бойынша 
құрылымы  

структура зарегистрированных смсп жамбылской области по видам экономической деятельности
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности в жамбылской области имеет 
тенденцию роста, что свидетельствует об увеличении 
интереса к региону со стороны зарубежных инвесто-
ров. в целом с 2005 г. количество предприятий с ино-
странным участием либо в иностранной собственности 
в области выросло в 1,7 раза и составило 165 ед. 
доля данных предприятий в общем количестве мсп 
(юридических лиц) растет незначительными темпами: 
если в 2005 г. данный показатель составлял 1,2%, то 
в 2011 и 2012 гг. его уровень составил 1,8%. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
саны жамбыл облысында өсу беталысына ие, бұл 
шетелдік инвесторлар тарапынан аймаққа деген 
қызығушылықтың артқандығын куәландырады. 
жалпы алғанда 2005 ж. бастап шетелдіктердiң 
қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі тіркелген 
кәсіпорындар саны 1,7 есе өсіп, 165 бірлікті құрады. 
шоК (заңды тұлғалар) жалпы санындағы осы 
кәсіпорындар үлесі баяу қарқынмен өсуде: 2005 ж. 
бұл көрсеткіш   1,2-ды құраса, 2011 және 2012 жж. 
оның деңгейі 1,8%-ды құрады. 

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
жамбылской области на 1 января 2013 года соста-
вила 118 тыс. человек. в целом мсп обеспечивает 
21% рабочих мест в регионе.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

жамбыл облысы бойынша шоК-гі жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны, 2013 жылдың 
1 қаңтарында, 118 мың адамды немесе аймақтағы 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың жалпы 
санының 21%-ын құрады.

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша жамбыл облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп жамбылской области по организационно-правовым формам, %

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы жамбыл облысының  
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп жамбылской области в общей численности занятых в регионе

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 36% общего количества ак-
тивно занятых в мсп, на предприятиях ип трудится 
24% и на КФх – 40%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындарында облыс шоК-де белсенді еңбек 
ететін халықтың жалпы санының 36%-ы еңбек етеді, 
жК кәсіпорындарында – 24%, шФҚ-да – 40% қызмет 
жасауда.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в жамбылской 
области в 2012 году составил 186 млрд. тенге, та-
ким образом, достигнув максимального значения за 
рассматриваемый период. по отношению к 2005 г. 
данный показатель увеличился в 4 раза. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

жамбыл облысында шоК субъектілерімен өнім 
шығару көлемі 2012 ж. бұл көрсеткіш 186 млрд. 
теңгені құрап, қарастырылып отырған кезеңдегі 
максималды көрсеткішіне жетті. 2005 ж. деңгейге 
қарағанда бұл көрсеткіш 4 есе өсті. 

в разрезе организационно-правовых форм пред-
приятия мсБ выпускают 73% общего выпуска про-
дукции мсп региона, на ип приходится – 9% и 
КФх – 18%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо- 
рындары шығарған өнім аймақ шоК жалпы шыға- 
рылатын өнімнің 73%-ын құрады, жК кәсіп-
орындарына 9% және шФҚ-ға  18% тиесілі. 

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша жамбыл облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп жамбылской области по организационно-правовым формам, %

жамбыл облысында жаө және шОк субъектілерімен 
өнім шығару қарқыны, млрд. теңге

динамика выпуска продукции мсп в врп жамбылской области, млрд. тенге
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в жамбылской области со-
ставил 120,9 млрд. тенге. из этой суммы на кредиты 
малому предпринимательству приходится 22,9 млрд. 
тенге  (19% от общего портфеля).

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жам-
был облысындағы едБ несиелік портфелінің жалпы 
көлемі 120,9 млрд. теңгені құрады. Бұл соманың 
ішінде аймақтағы шағын кәсіпкерлікке 22,9 млрд. 
теңге (жалпы портфелдің 19%) тиесілі.  

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орналасты-
ру бағдарламалары 
жамбыл облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
14,4 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 447 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 929 жұмыс 
орны құрылды.

жамбыл облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке  
берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике  
и малому предпринимательству жамбылской области

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» в РегиОне

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в жамбылской области на 1 января 2013 года по 
программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву поддержку получил 447 
заемщиков на общую сумму более 14,4 млрд. тенге. 
в результате было создано 929 рабочих мест.
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№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерлеме

эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 2 320,7 101 16,9% 19,1% 176

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 3 111,7 110 12,5% 14,1% 93

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 3 648,2 50 11,6% 12,3% 38

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 4 106,9 126 12,6% 13,8% 286

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 48,2 2 8,9% 10,4% 4

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 51,8 3 14,0% 14,9% 22

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 619,3 10 8,0% 8,4% 159

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 154,7 34 11,9% 13,7% 42

9.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг 
лизинг в обрабатывающей промышленности 123,9 3 8,0% 8,0% 11

10.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 175,9 8 13,0% 14,0% 98

 
барлығы:
итого: 14 361,2 447 12,8% 14,0% 929

01.01.2013 ж. жағдай бойынша жамбыл облысындағы «Даму» Қоры бағдарламаларының  
жүзеге асырылуы туралы ақпарат 

результаты программ Фонда «даму» в жамбылской области на 01.01.13 г.

48%

23%

6% 17%
3%

2%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в жамбылской области в рамках первого и третьего 
направлений программы «дорожная карта бизнеса 
2020» на 01.01.13 г. региональный координационный 
совет одобрил 120 проектов на получение субси-
дирования ставки вознаграждения и восемь проек-
тов на получение гарантии по кредиту. по второму 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
жамбыл облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 
аясында, 1.01.2013 ж. жағдай бойынша, аймақтық 
үйлестіру кеңесі пайыздық мөлшерлеменің қаражат-
тандыруын алуға қатысты 120 жобаны, несие бойын-
ша кепілдік алуға қатысты сегіз жобаны мақұлдады. 

среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «Бта Банк», ао«атФ Банк», ао «Банк Центр-
Кредит» и ао «евразийский банк», которые в сумме 
выдали 73% общего объема средств по программам 
Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (48% средств), услуг (23%) 
и промышленности (17%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «атФБанк» 
аҚ,  «Банк ЦентрКредит» аҚ және «еуразиялық Банк» 
аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге 
аймақтағы Қор бағдарламаларының қаражаттарының 
жалпы көлемінің 73%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 48%-ы), 
қызметтер (23%) және өнеркәсіп (17%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). 

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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направлению рабочая группа при государственной 
комиссии  по вопросам модернизации экономики 
одобрила 10 проектов на получения субсидирова-
ния процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по пер-
вому и третьему направлениям заключено 95 до-
говоров субсидирования ставки, восемь договоров 
гарантирования, по второму направлению подписа-
но девять договоров субсидирования. 

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в жамбылской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в 10 
районах и одном городе областного значения. на  
1 января 2013 года обучение прошли в целом 1 968 
человек, в т.ч. в 2011 году – 1 004 слушателей, в 
2012 г. – 964 человека.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» кур-
сы в ао «назарбаев университет» прошли 12 чело-
век. в рамках реализации проекта «деловые связи» 
обучение прошли 26 предпринимателей. партнер-
скими консалтинговыми компаниями оказано 857 
услуг по сервисной поддержке ведения бизнеса 237 
предпринимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағ-
дарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының  
4 бағытын қоса) 
Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша жамбыл 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен 10 ау-
данда және республикалық маңызы бар бір қалада 
өткізіледі. 2013 жылдың 1 қаңтарында жалпы 
алғанда 1 968 адам оқытылды, соның ішінде 2011 
ж. – 1 004 тыңдаушы, 2012 жылы – 964 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 12 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 26 кәсіпкер оқытылды. серіктес 
консалтинг компанияларымен 237 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 857 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте были размещены 44 заявки 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 29 человек. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі 
кәсіпкерлердің 44 өтінімі орналастырылды, олардың 
ішінде 29 адамға қайырымдылық демеушілік қолдау 
көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

118 8 10 2 93 8 9 2

баРлығы / итОгО: 138 баРлығы / итОгО: 112

01.01.2013 ж. жағдай бойынша жамбыл облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері
результаты программы «дКБ 2020» в жамбылской области на 01.01.13 г.

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 968 адам/человек
2011 жылы/г. – 1 004 адам/человек
2012 жылы/г. – 964 адам/человек

12 кәсіпкер/предпринимателей 26 қатысушы/участника
237 шОкс және жеке тұлғаларға 

857 қызмет көрсетілді/ 
237 CМсп  

и физ. лицам оказано 857 услуг

екінші бағыт бойынша Экономиканы жетілдіру 
жөніндегі мемлекеттік комиссия құзырындағы жұмыс 
тобы  пайыздық мөлшерлеменің қаражаттандыруын 
алуға қатысты 10 жобаны мақұлдады. 
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттары бойынша 95 
мөлшерлеме қаражаттандыру келісімшарты, сегіз 
кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша тоғыз 
қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в запаДнО-казахстанскОЙ Области

батыс ҚазаҚстан ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Мы на своем опыте убедились, что «ДКБ 2020» является 
реально работающей программой для оказания помощи в раз-
витии бизнеса и повышения эффективности предприятий Ка-
захстана. Нам  эта программа очень помогает в укреплении 
финансовой устойчивости, конкурентоспособности и плани-
ровании перспектив нашего предприятия». 

М. У. Джакибаев,
Директор

Место реализации проекта: 
западно-Казахстанская область, зеленовский район, с. Белес 
вид деятельности: производство муки 
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«Біз өз тәжірибемізде «БЖК 2020» бағдарламасының 
Қазақстандағы бизнесті дамыту мен кәсіпорындардың 
тиімділігін арттыруға көмек көрсетуге арналған іс-жүзінде 
жұмыс істейтін бағдарлама екеніне көз жеткіздік. Бізге 
бұл бағдарлама қаржылық тұрақтылығымызды, бәсекеге 
қабілеттілігімізді арттыруға және кәсіпорнымыздың перспек-
тиваларын жоспарлауға көп көмектеседі».

М. У. Жақыбаев,
Директоры

жобаның жүзеге асырылған жері: Батыс Қазақстан облысы, 
зеленовск ауданы, Белес а.
Қызмет түрі: ұн тарту
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«белес-агРО»  жшс
тОО «белес-агРО» 
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

западно-Казахстанская область образована 10 марта 
1932 года и расположена в западной части Казахстана. 
на севере регион граничит с оренбургской областью 
россии, на востоке – с казахстанской актюбинской, 
на юге – с атырауской (Казахстан) и астраханской 
(россия) областями, на западе – с волгоградской и 
саратовской областями россии, на севере-западе – с 
самарской  областью российской Федерации. 
общая земельная площадь западно-Казахстанской 
области составляет 151,3 тыс. км², что соответству-
ет 5,6% территории государства (восьмое место по 
республике). 
население области по состоянию на 1 января 2013 го-
да составило 617,8 тыс. человек или 3,7% населения 
Казахстана (13-е место по республике). Экономически 
активное население области составило 332,5 тыс. че-
ловек или 3,7% от всего экономисеки активного насе-
ления Казахстана, численность занятого населения –  
315,4 тыс. человек. Количество безработных состави-
ло 17,1 тыс. человек, уровень безработицы – 5,1%. 
плотность населения в среднем по области составля-
ет четыре человека на 1 км2.
административный центр области расположен в го-
роде уральск (основан в 1613 году). в городе на  
1 января 2013 года проживало 271,8 тыс. человек или 
44% всего населения области.
в области 12 сельских районов и два небольших горо-
да, из которых один город областного значения, один 
город районного значения, а также четыре поселка. 
в 2012 году врп западно-Казахстанской области соста-
вил 1 728,7 млрд. тенге или 5,7% ввп Казахстана. по 
показателю врп на душу населения, который составил 
2 810,2 тыс. тенге, регион занимает пятое место по 
стране. в структуре врп области сельское хозяйство 
занимает 2,6%, обрабатывающая промышленность – 
3,3%, горнодобывающая промышленность – 55,7%, 
строительство – 2,6%, торговля – 6,1%, транспорт и 
связь – 5,6%, операции с недвижимым имуществом – 
4,7%, услуги и прочие отрасли – 19,2%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

Количество зарегистрированных и активных субъ-
ектов мсп в западно-Казахстанской области имеет 
общую тенденцию роста с 2009 г. за три года коли-
чество зарегистрированных субъектов мсп увеличи-
лось на 58% по сравнению с 2009 годом и составило 
41,3 тыс. субъектов. Количество активных субъектов 
мсп за этот же период возросло на 38%, достигнув 
в 2012 году 26,2 тыс. субъектов. в результате отста-
ющей динамики роста активных субъектов мсп, их 

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

Батыс Қазақстан облысы 1932 жылдың 10 науры-
зында құрылған және Қазақстанның батыс бөлігінде 
орналасқан. аймақ солтүстікте ресейдің орынбор 
облысымен, шығыста Қазақстанның ақтөбе облысы-
мен, оңтүстікте атырау (Қазақстан) және астрахань 
(ресей) облыстарымен, батыста ресейдің волгоград 
және саратов облыстарымен, солтүстік-батыста ре-
сей Федерациясының самара облысымен шектеседі.  
Батыс Қазақстан облысының жалпы жер көлемі 151,3 
мың км² құрайды, бұл мемлекет аумағының 5,6%-на 
сәйкес келеді (республика бойынша сегізінші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
облыс халқы 617,8 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 3,7%-ын құрады (республика бойын-
ша 13-ші орын). облыстың экономикалық белсенді  
халқы  332,5 мың адамды немесе Қазақстанның 
экономикалық белсенді  халқының 3,7%-ын құрады, 
жұмыспен қамтылған халық саны – 315,4 мың 
адам. тіркелген жұмыссыздар саны  17,1 мың адам-
ды құрады, жұмыссыздық деңгейі –  5,1%. халық 
тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір шар-
шы шақырым ауданға  төрт адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы орал (1613 жылы 
негізі қаланған) қаласында орналасқан. Қалада 
2013 жылдың 1 қаңтарында 271,8 мың адам немесе 
облыстың барлық халқының  44%-ы тұрды. 
облыста 12 ауылдық аудан және екі шағын қала, 
соның ішінде бір қала облыстық маңызға және бір 
қала аудандық маңызға ие, сонымен қатар осындай 
төрт ауыл бар.
2012 жылы Батыс Қазақстан облысының жаӨ 1 728,7 
млрд. теңгені немесе Қазақстан жіӨ 5,7%-ын құрады.  
2 810,2 мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жіӨ көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша бесінші 
орынды иеленеді. облыстың жаӨ құрылымында ауыл 
шаруашылығына 2,6%-ы тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 
3,3%, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі – 55,7%, 
құрылыс – 2,6%, сауда – 6,1%, көлік және байланыс – 
5,6%, қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операция-
лар – 4,7%, қызметтер мен  басқа салалар – 19,2%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

Батыс Қазақстан облысындағы тіркелген шоК субъек-
тілерінің саны жалпы өсу беталысына ие. Үш жылда 
тіркелген шоК саны 2009 ж. салыстырғанда 58%-ға 
артып,  41,3 мың субъектіге жетті. Белсенді шоК саны 
осы кезеңде 38%-ға артып, 2012 ж. 26,2 мың субъектіге 
жетті. Белсенді шоК субъектілері санының кешігетін 
қарқынының нәтижесінде тіркелген субъектілердің 
жалпы санындағы олардың үлесі төмендеуде: 2009 
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тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп в 2012 году в западно-Казахстанской 
области преобладают ип. в структуре зарегистриро-
ванных субъектов мсп доля ип составляет 78,0%, 
доля предприятий мсБ – 12,1%, КФх – 9,9%. 
в структуре активных субъектов мсп доля ип со-
ставляет 78,4%, доля предприятий мсБ – 7,6%,  
КФх – 14,0%.

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

Батыс Қазақстан облысындағы, 2013 жылдың 1 қаңта-
рындағы жағдай бойынша, тіркелген және белсенді 
шоК субъектілерінің жалпы санында жК басым. 
тіркелген субъектілер құрылымында жК үлесі 78,0%-
ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 12,1%-ды, 
шФҚ – 9,9%-ды құрайды. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
78,4%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
7,6%, шФҚ – 14,0%.

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы батыс Қазақстан облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп западно-Казахстанской области в общем количестве зарегистрированных смсп

батыс Қазақстан облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандары бойынша құрылымы, %

структура субъектов смсп западно-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %
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доля в общем количестве зарегистрированных субъек-
тов двигается в сторону снижения: с 2009 г. уровень 
активности субъектов мсп снизился с 72% до 63%. 

ж. бастап белсенді шоК субъектілері саны  72%-дан 
63% дейін төмендеді.  

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбс/пмсБ

жк/ип

шФҚ/КФх

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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зарегистрированные

белсенді 
активные
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тіркелген субъектілердің жалпы санындағы батыс Қазақстан облысының  
белсенді шОк субъектілерінің қарқыны, мың бiрлiк

динамика активных смсп западно-Казахстанской области в разрезе  
организационно-правовых форм, тыс. ед.

в динамике количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние во-
семь лет прослеживаются следующие тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ имеет общую тенден-
цию роста, в целом за рассматриваемый период рост 
произошел на 731 ед.;  
2. Количество ип, несмотря на сокращение в 
2009 –2010 гг., также демонстрирует общую тенденцию 
роста: с 2005 г. их количество увеличилось на 69%;
3. в количестве активных КФх наблюдается отрица-
тельная динамика. за 2011–2012 гг. их количество со-
кратилось на 964 ед. таким образом, на начало 2013 г. 
по показателю численности КФх область имеет значе-
ние 3,3 тыс. ед., что ниже уровня 2005 г.

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар бақыланады: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны жалпы өсу беталысы-
на ие: жалпы алғанда қарастырылып отырған кезеңде 
731  бірлікке өсті;  
2. жК саны, 2009–2010 жж. қысқарғандығына қара-
мастан, жалпы өсу беталысын көрсетеді: 2005 ж. ба-
стап олардың саны 69%-ға артқан;
3. Белсенді шФҚ саны бойынша кері қарқын 
бақылануда. 2011–2012 жж. олардың саны 964 бірлікке 
қысқарған. осылайша, 2013 ж. басында шФҚ санының 
көрсеткіші бойынша облыс 3,3 мың бірлік санын 
көрсетеді, бұл 2005 ж. деңгейден төмен.

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп западно-Казахстанской 
области характеризуется преобладанием предприятий 
торговли, услуг, а также строительного сектора. при-
чем, если доля предприятий сферы торговли предска-
зуемо высока – на уровне 32%, то доля предприятий 
строительства (19%) и услуг (23%) в области выделя-
ется на фоне среднереспубликанского уровня. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы 

Батыс Қазақстан облысының шоК салалық ерекшелігі 
сауда, қызметтер, құрылыс секторы кәсіпорындарының 
басым болуымен сипатталады. сондай-ақ егер сауда 
саласындағы кәсіпорындардың үлесі болжалды түрде 
жоғары – 32% деңгейінде болса, облыста құрылыс 
(19%)  пен қызметтер (23%) қәсіпорындарының үлесі 
орташа республикалық деңгеймен салыстырғанда 
ерекшеленеді. 
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 



134

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
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батыс Қазақстан облысының тіркелген шОк субъектілерінің   
экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп западно-Казахстанской области по видам экономической деятельности

5. ДинаМика кОличества Малых и 
сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

по показателям количества зарегистрированных пред-
приятий с иностранным участием либо в иностранной 
собственности западно-Казахстанская область демон-
стрирует стабильный рост с 2005 г. за последние во-
семь лет количество подобных предприятий выросло 
в 1,9 раза – с 231 до 434 ед. еще одним положитель-
ным показателем служит растущая доля предприятий 
с иностранным участием в общем количестве пред-
приятий. с 2005 г. ее значение увеличилось с 4,2% 
до 5,3%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі 
тіркелген кәсіпорындар санының көрсеткіштері бойын-
ша Батыс Қазақстан облысының шетелдік инвесторлар 
үшін тартымдылығы  жыл сайын жоғарылауда. соңғы 
сегіз жылда осындай кәсіпорындар саны 1,9 есе – 231 
бастап 434 дейін өсті. тағы бір жағымды көрсеткіш 
ретінде жалпы кәсіпорындар санындағы шетелдіктердiң 
қатысы бар кәсіпорындардың артып жатқан үлесі ата-
лады. 2005 жылдан бастап оның көрсеткіші 4,2%-дан 
5,3%-ға дейін артты.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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6. численнОсть активнО занятОгО 
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по за-
падно-Казахстанской области на 1 января 2013 года 
составила 92 тыс. человек или 29% от общего числа 
занятых в регионе. если в течение последних 10 лет 
в области наблюдается общий рост рабочих мест в 
мсп, то в течение последних двух лет изменения про-
исходят нестабильно – как в сторону понижения, так и 
увеличения. в результате этого вклад мсп в занятость 
не поднимается выше 30%.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

Батыс Қазақстан облысы бойынша шоК-гі белсенді 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 
жылдың 1 қаңтарында 92 мың адамды немесе 
аймақтағы жұмыспен қамтамасыз етілгендер санының 
29%-ын құрады. егер соңғы он жыл ішінде облыста  
шоК-ғы жұмыс орындары санының артуы бақыланса, 
соңғы екі жыл ішінде өзгерістер тұрақты емес – 
төмендеу де, арту да орын алды. осының нәтижесінде 
жұмыспен қамтамасыз етілгендiкке салынған шоК са-
лымы 30%-дан жоғары көтерілмейді. 

в разрезе организационно-правовых форм на предпри-
ятиях мсБ занято 54% общего количества активно за-
нятых в мсп региона, на предприятиях ип – 37%, в 
КФх – 9%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпо-рындарында облыс шоК-де еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 54%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 37%, шФҚ – 9%.

ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде батыс Қазақстан облысының шОк-да еңбек ететін 
халық құрылымы, %

структура занятых в мсп западно-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %

аймақтың жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы батыс Қазақстан 
облысының шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп западно-Казахстанской области в общей численности занятых в регионе
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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шФҚ
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7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в западно-Ка-
захстанской за 2012 г. составил 305 млрд. тенге.  
в сопоставимых ценах выпуск продукции мсп об-
ласти за 2012 г. по сравнению с выпуском за 2011 г. 
практически не изменился.
вместе с этим врп области в реальном выражении 
вырос за 2012 г. – индекс физического объема врп 
области в процентах к предыдущему году составил 
103,5%.

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

Батыс Қазақстан облысында 2012 жылы шоК субъек-
тілерімен шығарылған өнім құны 305 млрд. теңгені 
құрады. салыстырмалы бағаларда 2012 ж. облыстағы 
шоК өнім шығару көлемі 2011 ж. шығарылыммен 
салыстырғанда өзгермеді деуге болады. 
сонымен қатар облыс жаӨ нақты сандарда 2012 ж. 
өсті – жаӨ физикалық көлемінің индексі пайыздарда 
алдыңғы жылмен салыстырғанда 103,5-ті құрады.

в структуре выпуска продукции мсп по организа-
ционно-правовым формам большую часть занимают 
предприятия мсБ (77%), предприятия ип выпускают 
16% и КФх – 7% общего выпуска продукции мсп 
региона.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоК шыға-
рылым құрылымында  шоБ кәсіпорындары үлкен 
бөлікті шығарады (77%), аймақ шоК жалпы өнім 
шығару көлемінің 16%-ы жК кәсіпорындарына және 
7%-ы шФҚ тиесілі.

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша  
батыс Қазақстан облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп западно-Казахстанской по организационно-правовым формам, %

батыс Қазақстан облысында жаө және шОк субъектілерімен өнім  шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции мсп в врп западно-Казахстанской области, млрд. тенге
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Ба-
тыс Қазақстан облысындағы едБ несиелік портфелінің 
жалпы көлемі 140,1 млрд. теңгені құрады. осы сома-
ның ішінде шағын кәсіпкерлікке 21,4 млрд. теңге (жал-
пы портфельдің 15%) тиесілі. сонымен қатар облыста 
2009 ж. бастап шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер 
бойынша портфель көлемінің төмендеуі орын алуда.

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в западно-Казахстанской области на 1 января 2013 го-
да по программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву было поддержано 743 за-
емщика на общую сумму 37,9 млрд. тенге, в результате 
было создано 548 рабочих мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
Батыс Қазақстан облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
37,9 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 743 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 548 жұмыс 
орны құрылды.

батыс Қазақстан облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер 
бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике  
и малому предпринимательству западно-Казахстанской области
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в западно-Казахстанской 
области составил 140,1 млрд. тенге. из этой суммы 
на кредиты малому предпринимательству приходится  
21,4 млрд. тенге (15% от общего портфеля). при этом 
в области происходит снижения размера портфеля по 
кредитам малому предпринимательству с 2009 г.

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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среди банков-партнеров наиболее активно в регио-
не работают ао «Бта Банк», ао «атФБанк», ао «Банк 
ЦентрКредит» и ао «Казкоммерцбанк», которые в сум-
ме выдали более 81% от общего объема средств по 
программам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (58,2% средств), услуг (13,2%) 
и промышленности (14,9%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «атФБанк» 
аҚ, «Банк ЦентрКредит» аҚ және «Қазкоммерцбанк» 
аҚ  жоғары белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге 
аймақтағы Қор бағдарламаларының қаражаттарының 
жалпы көлемінің 81%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 58,2%-ы), 
қызметтер (13,2%) және өнеркәсіп (14,9%)  жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерлеме

эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 4 658 209 15,9% 17,5% 93

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 13 896 187 12,5% 14,2% 80

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 10 510 142 11,2% 11,9% 64

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 567 94 12,3% 13,5% 101

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 504 9 9,7% 10,4% 93

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 50 3 14,0% 16,3% 0

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 3 327 14 8,0% 8,3% 83

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту   
развитие женского предпринимательства 241 49 12,6% 13,9% 11

9.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 5 1 8,0% 9,4% 0

10.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 1 113 35 12,6% 13,4% 23

 
барлығы:
итого: 37 871 743 12,1% 13,3% 548

01.01.2013 ж. жағдай бойынша батыс Қазақстан облысындағы «Даму» Қоры 
 бағдарламаларының нәтижелері   

результаты программ Фонда «даму» в западно-Казахстанской области на по состоянию на 01.01.2013 г.

58%

13%

7% 15%
4%

3%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в западно-Казахстанской области в рамках первого и 
третьего направлений программы «дорожная карта 
бизнеса 2020» на 1.01.2013 г. региональный коорди-

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
Батыс Қазақстан облысында «Бизнестiң жол кар-
тасы 2020» бағдарламасының бірінші және үшінші 
бағыттарының аясында 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в западно-Казах-
станской области обучающие курсы проводятся Фон-
дом в 12 районах и одном городе областного значения. 
за 2011–2012 гг. обучение прошли 1 357 человек, в 
т.ч. в 2011 году – 605 слушателей, в 2012 г. – 752 
слушателя.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы 
в ао «назарбаев университет» прошли 20 человек. 
в рамках реализации проекта «деловые связи» об-
учение прошли 33 предпринимателя. партнерскими 
консалтинговыми компаниями оказаны 43 523 услуги 
по сервисной поддержке ведения бизнеса 7 909 пред-
принимателям и физическим лицам.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату 
бағдарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 
бағытын қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша Батыс 
Қазақстан облысында оқыту курстары Қор есебiнен 
15 ауданда және облыстық маңызы бар алты қалада 
өткізіледі. 2011–2012 жж. 1 357 адам оқытылды, 
соның ішінде 2011 жылы – 605 тыңдаушы, 2012 жы-
лы – 752 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 20 адам 
өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге асы-
ру аясында 33 кәсіпкер оқытылды. серіктес консал-
тинг компанияларымен 7 909 кәсіпкерлер мен жеке 
тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау көрсету 
бойынша 43 523 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию на 
1.01.2013 г. на сайте было размещено 57 заявок пред-
принимателей с ограниченными возможностями, из 
них благотворительную спонсорскую поддержку по-
лучили 36 человек. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 57 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 36 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

156 3 9 6 135 3 9 4

баРлығы / итОгО: 174 баРлығы / итОгО: 151

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 357 адам/человек
2011 жылы/г. – 605 адам/человек
2012 жылы/г. – 752 адам/человек

20 кәсіпкер/предпринимателей 33 қатысушы/участника
7909 шОкс және жеке тұлғаларға 

43 523 қызмет көрсетілді/ 
7 909 CМсп и физ. лицам оказано 

43 523 услуги

01.01.2013 ж. жағдай бойынша батыс Қазақстан облысындағы «бжк 2020»  
бағдарламасының нәтижелері  

результаты программы «дКБ 2020» в западно-Казахстанской области на 01.01.13 г.

национный совет одобрил 162 проекта на получение 
субсидирования процентной ставки, три проекта на 
получение гарантии по кредиту, по второму направ-
лению рабочая группа при государственной комиссии  
по вопросам модернизации экономики одобрила девять 
проектов на получение субсидирования процентной 
ставки. 
из общего количества одобренных проектов по перво-
му и третьему направлениям заключено 139 договоров 
субсидирования ставки, три договора гарантирования, 
по второму направлению – девять договоров субси-
дирования. 

мөлшерлеменің субсидиялауға қатысты 162 жоба-
ны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты үш жоба-
ны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Экономиканы 
жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия құзырындағы 
жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің субсидиялауға 
қатысты тоғыз жобаны мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 139 мөлшерлеме 
субсидиялау келісімшарты, алты кепілдендіру шарты, 
екінші сұрақ бойынша тоғыз субсидиялау келісімшарты 
жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в каРаганДинскОЙ Области

ҚаРағанДы ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Большое содействие и поддержку в становлении и раз-
витии нашего бизнеса оказывает государственная програм-
ма «Дорожная карта бизнеса 2020». Без этой поддержки, ко-
торая является инновационной на всем пространстве стран 
содружества, развитие приоритетных секторов экономики, 
а именно обрабатывающих, было бы практически неподъем-
ным вопросом».

Е. В. Цой,
Директор

Место реализации проекта: Карагандинская область, г. темиртау
вид деятельности: металлургическая промышленность, про-
изводство готовых металлических изделий
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«Біздің бизнесіміздің қалыптасуы мен дамуына зор ықпал 
мен қолдауды «Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік 
бағдарламасы көрсетеді. Ынтамақтастық елдерінің барлық 
кеңестігінде инновациялық болып табылатын бұл қолдаусыз 
экономиканың басым секторлары, атап айтқанда шикізаттық 
емес өңдеуші саласы салмағы ауыр сұрақ болар еді».

Е. В. Цой,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: Қарағанды облысы, 
теміртау қ.
Қызмет түрі: металлургия өнеркәсібі, дайын металл 
бұйымдарын шығару
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«кОРпОРация казэнеРгОМаш» жшс
тОО «кОРпОРация казэнеРгОМаш»
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

Карагандинская область образована 10 марта 1932 
года и расположена в центральной части Казахстана. 
регион граничит с девятью областями страны: на севе-
ре – с акмолинской, на северо-востоке – павлодарской, 
на востоке – восточно-Казахстанской, на юго-востоке – 
алматинской, на юге – жамбылской, Южно-Казахстан-
ской и Кызылординской, на западе – актюбинской и на 
северо-западе – с Костанайской областями.
общая земельная площадь Карагандинской области 
составляет 428,0 тыс. км², что соответствует 15,7% 
территории государства (первое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население об-
ласти составило 1 363,3 тыс. человек или 8,1% на-
селения Казахстана (пятое место по республике). 
Экономически активное население области составило 
740,9 тыс. человек или 8,4% от всего экономически 
активного населения Казахстана, численность заня-
того населения – 703 тыс. человек. Количество без-
работных составило 37,9 тыс. человек, уровень без-
работицы – 5,1%. плотность населения в среднем по 
области составляет три человека на 1 км2.
административный центр области расположен в го-
роде Караганда, основанном в 1934 году. в городе 
на 1 января 2013 года проживало 479,2 тыс. человек 
или 45% всего населения области. в области девять 
сельских районов и 11 городов, 11 поселков и 192 
сельских администраций. 
в 2012 году врп Карагандинской области составил  
2 576,8 млрд. тенге или 8,5% от ввп Казахстана. по 
показателю врп на душу населения, который составил 
1 893,8 тыс. тенге, регион занимает восьмое место по 
стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство занимает 
2%, горнодобывающая промышленность и разработка 
карьеров – 11%, обрабатывающая промышленность – 
33%, строительство – 4%, торговля – 12%, опера-
ции с недвижимым имуществом – 8%, транспорт и  
связь – 7%, услуги и прочие отрасли – 23%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

Количество зарегистрированных и активных субъектов 
мсп Карагандинской области имеют общую тенденцию 
роста. в 2012 г. количество зарегистрированных субъ-
ектов мсп составило 92,3 тыс. единиц, достигнув мак-
симального значения за последние восемь лет. данный 
показатель увеличился по отношению к 2009 г. почти 
в два раза и на 9% по отношению к 2011 г.  
Количество активных субъектов мсп составило в  
2012 г. 51,7 тыс. единиц, что в 1,6 раза выше по-
казателя 2005 г. по сравнению с 2011 г. данный по-
казатель снизился на 9%.  

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

Қарағанды облысы 1932 жылдың 10 наурызын-
да құрылған және Қазақстанның орталық бөлігінде 
орналасқан. аймақ елдің тоғыз облысымен шектеседі: 
солтүстікте – ақмола облысымен, солтүстік-шығыста – 
павлодар облысымен, шығыста – шығыс Қазақстан 
облысымен, оңтүстік-шығыста – алматы облысы-
мен, оңтүстікте – жамбыл, оңтүстік Қазақстан және 
Қызылорда облыстарымен, батыста – актөбе облы-
сымен және солтүстік-батыста Қостанай облысымен.   
Қарағанды облысының жалпы жер көлемі 428,0 мың 
км² құрайды,  бұл мемлекет аумағының 15,7%-на 
сәйкес келеді (республика бойынша бірінші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша облыс 
халқы 1 363,3 мың адамды немесе Қазақстан халқының 
8,1%-ын құрады (республика бойынша бесінші орын). 
облыстың экономикалық белсенді  халқы  740,9 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 8,4%-ын құрады, жұмыспен қамтылған халық 
саны – 703 мың адам. тіркелген жұмыссыздар саны  
37,9 мың адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,1%. 
халық тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір 
шаршы шақырым ауданға үш адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы 1934 жылы негізі 
қаланған Қарағанды қаласында орналасқан. Қалада 
2013 жылдың 1 қаңтарында 479,2 мың адам немесе 
облыстың барлық халқының  45%-ы тұрды. облыста 
тоғыз ауылдық аудан және 11 қала, 11 ауыл және 192 
ауылдық әкімшілік бар.
2012 жылы Қарағанды облысының жаӨ 2 576,8 млрд. 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 8,5%-ды құрады. 1 893,8 мың  
теңгені құраған адам басына шаққандағы жіӨ көр-
сеткіші бойынша облыс ел бойынша сегізінші орынды 
иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында    ауыл шаруашылығына 
2%-ы тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі және 
карьерлерді өндіру – 11%, өңдеу өнеркәсібі – 33%, 
құрылыс – 4%, сауда – 12%, қозғалмайтын мүлікпен 
жасалатын операциялар – 8%, көлік және байланыс – 
7%, қызметтер және басқа салалар – 23%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

Қарағанды облысындағы тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің саны жалпы өсу беталысына ие. 2012 ж.  
тіркелген шоК субъектілерінің саны соңғы сегіз 
жылдағы максималды көрсеткішіне жетіп, 92,3 мың 
бірлікті құрады. Бұл көрсеткіш 2009 ж. қарағанда ша-
мамен екі есе және 2009 ж. қарағанда 9%-ға артты.
Белсенді шоК субъектілерінің саны 2012 ж. 51,7 мың 
бірлікті құрады, бұл 2005 ж. көрсеткіштен 1,6 есе 
жоғары. 2011 ж. салыстырғанда бұл көрсеткіш 9%-ға 
төмендеген.
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Қарағанды облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандары бойынша құрылымы, %
структура смсп Карагандинской области по организационно-правовым формам, %

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы Қарағанды облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп Карагандинской области в общем количестве зарегистрированных смсп

доля активных субъектов в общем количестве заре-
гистрированных, достигнув в 2009 г. 72% – своего 
максимального значения за рассматриваемый пери-
од, – к 2012 г. сократилась до уровня 56%. вероятно, 
это связано с быстрым темпом роста числа зареги-
стрированных субъектов мсп в сравнении с темпом 
увеличения активных субъектов мсп области. 

3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп в 2012 году в Карагандинской обла-
сти преобладают ип. в структуре зарегистрированных 
субъектов мсп доля ип оставляет 75,6%, доля пред-
приятий мсБ – 18,1% и доля КФх – 6,3%. 
в структуре активных субъектов мсп доля ип состав-
ляет 79,7%, доля предприятий мсБ – 10,2%, КФх – 
10,1%.

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы

Қарағанды облысындағы, 2013 жылдың 1 қаңтарын-
дағы жағдай бойынша, тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
субъектілер құрылымында жК үлесі 75,6%-ды 
құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 18,1%-ды, 
шФҚ үлесі 6,3%-ды құрайды. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
79,7%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
10,2%, шФҚ – 10,1%.
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тіркелген субъектілер санындағы белсенді субъектілер 
үлесі 2009 ж. қарастырылып отырған кезеңдегі макси-
малды көрсеткішіне – 72%-ға  жеткеннен кейін 2012 ж.  
56% деңгейіне дейін қысқарды. Бұл облыста белсенді 
шоК субъектілерінің арту қарқынымен салыстырғанда 
тіркелген шоК субъектілерінің арту ырғағының жыл-
дам болуымен байланысты болуы мүмкiн.  

тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбс/пмсБ
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Қарағанды облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных субъектов мсп Карагандинской области  
в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед. 

в динамике количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет наблюдаются следующие тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ увеличилось в пол-
тора раза до уровня 5,2 тыс. ед.;  
2. Количество ип, достигнув в 2011 г. своего мак-
симального значения за период, снизилось на 8% 
по сравнению с 2011 г. в целом данный показатель 
увеличился с 2005 г. в 1,8 раза и составил в 2012 г.  
41,2 тыс. ед.;  
3. Количество активных КФх оставалось практически 
стабильным в период с 2007 по 2011 гг. в 2012 г. чис-
ло активных КФх составило 5,2 тыс. ед., что на 16% 
ниже уровня предыдущего года.

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар бақыланады: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны бір жарым есе  
5,2 мың бірлік деңгейіне дейін артты;  
2. жК саны 2011 жылы кезең ішіндегі өзінің макси-
малды мәніне жетіп, 2011 ж. салыстырғанда 8%-ға 
төмендеді. жалпы алғанда бұл көрсеткіш 2005 ж. ба-
стап  1,8 есе өсіп, 2012 ж. 41,2 мың бірлікті құрады;  
3. Белсенді шФҚ саны 2007–2011 жж. кезеңде 
тұрақты күйінде болды. 2012 ж. белсенді шФҚ саны 
5,2  мың бірлікті құрады, бұл алдындағы жылдың 
деңгейінен 16%-ға төмен.     

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп Карагандинской обла-
сти характеризуется преобладанием предприятий 
торговли и услуг, а также строительного сектора.  
в структуре субъектов мсп области, зарегистрирован-
ных в форме юридического лица, предприятия сферы 
торговли составляют 44%, что выше среднереспубли-
канского  показателя на 5%. доля малых и средних 
предприятий строительного сектора составляет 16%, 
что соответствует средней доле предприятий строи-
тельства по Казахстану. Кроме того, доля предприя-
тий промышленности области составляет 11%, что 
выше показателя по стране на 2%.  

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі бОЙынша 
ҚұРылыМы

Қарағанды облысының шоК салалық ерекшелігі сау-
да мен қызметтер, сонымен қатар құрылыс секторы 
кәсіпорындарының басым болуымен сипатталады. 
заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс құрылымында 
сауда саласындағы кәсіпорындар 44%-ды құрайды, 
бұл орташа республикалық көрсеткіштен 5%-ға 
жоғары. Құрылыс секторындағы кәсіпорындарының 
үлесі  сәйкесінше 16%-ды құрайды, бұл Қазақстан 
бойынша орташа үлеске сәйкес келеді. сонымен қатар 
өнеркәсіп кәсіпорындарының үлесі 11%-ды құрайды, 
бұл ел бойынша орташа көрсеткіштен 2%-ға жоғары.
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источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Қарағанды облысының тіркелген шОкс экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы
структура зарегистрированных смсп Карагандинской области по видам экономической деятельности

Қарағанды обл.
Карагандинская обл.

Қазақстан
Казахстан

5. ДинаМика кОличества Малых и 
сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

в Карагандинской области число зарегистрированных 
малых и средних предприятий с иностранным участи-
ем либо в иностранной собственности имеет тенден-
цию роста. Это свидетельствует о привлекательно-
сти региона для зарубежных инвесторов. в целом с  
2005 г. количество предприятий с иностранным уча-
стием либо в иностранной собственности в области 
выросло в 2,5 раза и составило 1 229 ед. доля данных 
предприятий в общем количестве мсп (юридических 
лиц) также выросла с 3,3% в 2005 г. до 5,6% в 2012 г. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
саны Қарағанды облысында өсу беталысына ие. 
Бұл аймақтың шетелдік инвесторлар үшін тартым-
ды екендігін куәландырады. жалпы алғанда 2005 ж. 
бастап шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген кәсіпорындар саны 2,5  есе өсіп, 
1 229 бірлікті құрады. шоК (заңды тұлғалар) жалпы 
санындағы осы кәсіпорындар үлесі де 2005 ж. 3,3%-
дан 2012 ж. 5,6%-ға дейн өсті.  
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динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша Қарағанды облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп Карагандинской области по организационно-правовым формам, %

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы Қарағанды облысының 
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп Карагандинской области в общей численности занятых в регионе

6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп Кара-
гандинской области на 1 января 2013 года составила 
199 тыс. человек или 28% от общего числа занятых 
в регионе.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

Қарағанды облысы бойынша шоК-гі жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың 
1 қаңтарында 199 мың адамды немесе аймақтағы 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың жалпы 
санының 28%-ын құрады. 

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 56% общего количества ак-
тивно занятых в мсп, на предприятиях ип – 36%,  
КФх – 8%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындарында облыс шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 56%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 36%, шФҚ – 8%.  
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша  
Қарағанды облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп Карагандинской области по организационно-правовым формам, %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в Карагандинской 
области в 2012 году составил 473 млрд. тенге. данный 
показатель вырос по сравнению с уровнем 2005 г. в 
5,6 раза и на 7% по сравнению с 2011 г. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

Қарағанды облысында шоК субъектілерімен өнім 
шығару көлемі 2012 ж. бұл көрсеткіш 473 млрд. 
теңгені құрады. Бұл көрсеткіш 2005 ж. салыстырғанда  
5,6 есе және 2011 ж. салыстырғанда 7%-ға өсті. 

в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ выпускают 80% общего выпуска продукции 
мсп региона, на предприятия ип приходится по 12%, 
а на КФх – 8%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындары аймақ шоК жалпы шығарылатын өнімнің 
80%-ын шығарады, жК кәсіпорындарында – 12%,  
шФҚ-да – 8%. 
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх



5-шығарылым / выпуск 52013

147

8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий раз-
мер кредитного портфеля Бву в Карагандинской 
области составил 371,1 млрд. тенге. если в период 
с 2009 по 2011 г. размер кредитного портфеля мало-
му предпринимательству в области практически не 
изменялся, то в 2012 г. его уровень увеличился и 
составил 72,1 млрд. тенге. доля кредитов малому 
предпринимательству снизилась с 30% в 2007 г. до 
19% к концу 2012 г.

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
Қарағанды  облысындағы едБ несиелік портфелінің 
жалпы көлемі 371,1 млрд. теңгені құрады. егер 2009 
жылдан 2011 ж. дейінгі кезеңде шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелер көлемі мардымсыз өзгерсе,  
2012 ж. оның деңгейі артып, 72,1 млрд. теңгені 
құрады. шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер үлесі 
2007 ж. 30%-дан 2012 ж. 19%-ға дейін төмендеді.

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в Карагандинской области на 1 января 2013 года 
по программам Фонда «даму» через обусловлен-
ное размещение средств в Бву поддержку получили  
1 304 заемщика на общую сумму более 73,5 млрд. 
тенге. в результате было создано 1 548 рабочих 
мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
Қарағанды облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
73,5 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 1 304 
қарыз алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде  
1 548 жұмыс орны құрылды.

Қарағанды облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке  
берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике  
и малому предпринимательству Карагандинской области
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Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «Бта Банк», ао «Казкоммерцбанк», ао «Банк 
ЦентрКредит» и ао «евразийский банк», которые в 
сумме выдали более 80% от общего объема средств 
по программам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе половина средств идет на 
финансирование проектов в сфере торговли (50% 
средств), на проекты в сфере промышленности при-
ходится 26%, и проекты сферы услуг – 14%.

серіктес банктер арасында аймақта «Бта Банк» аҚ, 
«Қазкоммерцбанк» аҚ,  «Банк ЦентрКредит» аҚ және 
«еуразиялық банк» аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс 
жасауда, олар бірге қаладағы Қор бағдарламаларының 
қаражаттарының жалпы көлемінің шамамен 80% 
бөлігін жүзеге асырды. 
салалық бөліністе қаражаттардың жартысы сау-
да саласындағы (қаражаттардың 50%) жобаларды 
қаржыландыруға жұмсалады, өнеркәсіп саласындағы 
жобаларға 26% және қызметтер саласындағы 
жобаларға 14% тиесілі.  

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қарағанды облысындағы «Даму» Қоры  
бағдарламаларының жүзеге асырылуы туралы ақпарат 

результаты программ Фонда «даму» в Карагандинской области на 01.01.2013 г.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 18 723,5 408 15,3% 16,8% 204

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 17 484,3 309 12,4% 13,9% 451

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 20 589,4 373 11,3% 12,0% 202

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 835,8 68 12,5% 13,6% 324

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 1 168,7 11 9,9% 10,5% 152

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 55,1 4 14,0% 15,7% 21

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 9 338,1 35 8,0% 8,3% 94

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 220,8 51 12,2% 13,9% 1

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру  
Финансирование проектов смпс в малых городах

17,7 3 12,6% 14,1% 0

10.
Мкұ дамыту
развитие мКо 7,3 1 12,5% 13,3% 0

11.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 6,2 1 8,0% 8,0% 1

12.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смпс (за счет 
собственных средств)

11,4 1 14,0% 15,2% 1

13.

Қайта қаржыландыру бағдарламасы
(Даму-Қолдау-II)
программа рефинансирования (даму-Колдау-II)

8,4 1 12,5% 13,7% 0

14.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 2 076,8 38 12,4% 13,5% 97

 
барлығы:
итого: 73 543,6 1 304 12,3% 13,3% 1 548

50%

14%

6% 26%
2%

2%

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).  
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). 

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления))
в Карагандинской области в рамках первого и тре-
тьего направлений программы «дорожная карта биз-
неса 2020» на 01.01.2013 г. региональный координа-
ционный совет одобрил 207 проектов на получение 
субсидирования ставки вознаграждения и пять про-
ектов на получение гарантии по кредиту, по второму 
направлению рабочая группа при государственной 
комиссии по вопросам модернизации экономики одо-
брила 14 проектов на получение субсидирования 
процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключено 179 
договоров субсидирования ставки вознаграждения, 
четыре договора гарантирования, по второму на-
правлению подписано 13 договоров субсидирования.

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
Қарағанды облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 
аясында, 2013 ж. 1 қаңтарындағы жағдай бойынша, 
аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты 207 жобаны, несие 
бойынша кепілдік алуға қатысты бес жобаны мақұлдады. 
екінші бағыт бойынша Экономиканы жетілдіру 
жөніндегі мемлекеттік комиссия құзырындағы жұмыс 
тобы  пайыздық мөлшерлеменің қаражаттандыруын 
алуға қатысты 14 жобаны мақұлдады. 
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттары бойынша 179 
мөлшерлеме қаражаттандыру келісімшарты, төрт 
кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша 13 
қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағ-
дарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 
бағытын қоса
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша Қарағанды 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен тоғыз ау-
данда және облыстық маңызы бар тоғыз қалада 
өткізіледі. 2013 жылдың 1 қаңтарында жалпы 
алғанда 2 795 адам оқытылды, соның ішінде 2011 
ж. – 1 287 тыңдаушы, 2012 жылы – 1 508 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 25 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 43 кәсіпкер оқытылды. серіктес 
консалтинг компанияларымен 863 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 3 110 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещена 51 заявка 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 22 человека. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 51 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 22 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1-бағыт кепілдік 
беру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

190 5 14 17 164 4 13 15

баРлығы / итОгО: 226 баРлығы / итОгО: 196

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

2 795 адам/человек
2011 жылы/г. – 1 287 адам/человек
2012 жылы/г. – 1 508 адам/человек

25 кәсіпкер/предпринимателей 43 қатысушы/участника
863 шОкс және жеке тұлғаларға 

3110 қызмет көрсетілді/ 
863 CМсп и физ. лицам оказано 

3 110 услуг

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қарағанды облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері
результаты программы «дКБ 2020» в Карагандинской области на 01.01.13 г.

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в Карагандинской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в де-
вяти районах и девяти городах областного значения. 
на 1 января 2013 года обучение прошли  2 795 че-
ловек, в том числе в 2011 году – 1 287 слушателей 
и в 2012 г. – 1 508 человек.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» кур-
сы в ао «назарбаев университет» прошли 25 чело-
век. в рамках реализации проекта «деловые связи» 
обучение прошли 43 предпринимателя. партнерски-
ми консалтинговыми компаниями оказано 3 110 услуг 
по сервисной поддержке ведения бизнеса 863 пред-
принимателям и физическим лицам.

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

ескерту: ҚР статистика агенттігінің деректері бойынша жасалды (www.stat.gov.kz).
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в кОстанаЙскОЙ Области

ҚОстанаЙ ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«На кредитные средства наша компания приобрела  со-
временное производственное оборудование, что позволило 
нам увеличить производительность труда, сократить рас-
ход электроэнергии, улучшить условия труда, качество вы-
пускаемой продукции, и соответственно, увеличить заработ-
ную плату». 

Т. И. Салманова,
Директор

Место реализации проекта: г. Костанай
вид деятельности: производство швейных изделий
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«Компаниямыз несиелік қаражатқа заманға сай өндірістік 
жабдықты сатып алды, бұл бізге еңбек өнімділігін арттыруға, 
электр қуатының жұмсалу мөлшерін азайтуға, еңбек 
жағдайларын, шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға және 
соған орай еңбекақыны көбейтуге мүмкіндік берді».

Т. И. Салманова,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: Қостанай қ.
Қызмет түрі: тігін бұйымдарын өндіру
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестiң жол картасы 2020»

«бОльшевичка» өк 
пк «бОльшевичка»
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

Костанайская область образована 29 июля 1936 года 
и расположена в северной части Казахстана. регион 
граничит с четырьмя областями республики Казахстан 
(актюбинской, Карагандинской, акмолинской и севе-
ро-Казахстанской) и тремя областями российской Фе-
дерации (оренбургской, Челябинской и Курганской). 
общая земельная площадь Костанайской области со-
ставляет 196,0 тыс. км² или 7,2% территории госу-
дарства (шестое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население об-
ласти составило 880,1 тыс. человек или 5,2% на-
селения Казахстана (седьмое место по республике). 
Экономически активное население области составило 
539,6 тыс. человек или 6,0% от всего экономически 
активного населения Казахстана, численность за-
нятого населения – 511,2 тыс. человек. Количество 
безработных составило 28,3 тыс. человек, уровень 
безработицы – 5,2%. плотность населения в среднем 
по области составила 4,5 человека на 1 км2.
административный центр области расположен в го-
роде Костанай, основанном в 1879 году. в городе на 
1 января 2013 года проживало 219,3 тыс. человек 
или 24,9% всего населения области. в области 16 
сельских районов и пять городов, из которых четыре 
города областного значения, один город районного 
значения.
в 2012 году врп Костанайской области составил 
110,5 млрд. тенге или 3,7% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который соста-
вил 1 262,2 тыс. тенге, регион занимает 11 место 
по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство зани-
мает 10,3%, обрабатывающая промышленность – 
9,8%, горнодобывающая промышленность – 12,6%, 
строительство – 6,0%, торговля – 14,7%, транспорт 
и связь – 11,1%, операции с недвижимым имуще-
ством – 11,7%, услуги и прочие отрасли – 23,8%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

Количество зарегистрированных субъектов мсп в 
Костанайской области с 2009 г. показывает стабиль-
ный рост. К началу 2013 г. данный показатель по 
области достиг 70,6 тыс. субъектов. вместе с этим, 
количество активных субъектов мсп за последние 
четыре года изменяется как в сторону увеличения, 
так и уменьшения. по оперативным данным за 2012 г.  
количество активных субъектов мсп достигло 39,0 тыс. 
ед., что ниже показателя за 2011 г. на 3,8 тыс. ед.
в результате этого доля активных субъектов мсп 
в общем количестве зарегистрированных субъектов, 
которая в 2006–2009 гг. находилась на стабильном 

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

Қостанай облысы 1936 жылдың 29 шілдесінде құрылған 
және Қазақстанның солтүстік бөлігінде орналасқан. 
Батыста Қазақстан республикасының төрт облысымен 
(ақтөбе, Қарағанды, ақмола және солтүстік Қазақстан) 
және ресей Федерациясының үш облысымен (орын-
бор, Челябі және Қорған)  шектеседі. 
Қостанай облысының жалпы жер көлемі 196,0 мың км² 
немесе мемлекет аумағының 7,2% құрайды (республи-
ка бойынша алтыншы орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша Қостанай облысының халқы 880,1 мың адам-
ды немесе Қазақстан халқының 5,2%-ын құрады 
(республикалық бойынша жетінші орын). облыстың 
экономикалық белсенді  халқы  539,6 мың адамды не-
месе Қазақстанның барлық экономикалық белсенді  
халқының 6,0%-ын құрады, жұмыспен қамтылған халық 
саны – 511,2 мың адам. тіркелген жұмыссыздар саны  
28,3 мың адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,2%. 
халық тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір 
шаршы шақырым ауданға  4,5 адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы 1879 негізі қаланған 
Қостанай қаласында орналасқан. Қалада 2013 
жылдың 1 қаңтарында 219,3 мың адам немесе 
облыстың барлық халқының  24,9%-ын тұрды. об-
лыста 16 ауылдық аудан және бес қала, соның ішінде 
төрт қала облыстық маңызға және бір қала аудандық 
маңызға ие. 
2012 жылы Қостанай облысының жаӨ 1 110,5 млрд. теңгені 
немесе Қазақстан жіӨ 3,7%-ды құрады. 1 262,2 мың  
теңгені құраған адам басына шаққандағы жіӨ 
көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша 11 орынды 
иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында    ауыл шаруашылығына 
10,3%-ы тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 9,8%, тау-кен 
өндірісінің өнеркәсібі – 12,6%, құрылыс – 6,0%, 
сауда – 14,7%, көлік және байланыс – 11,1%, 
қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операциялар – 
11,7%, қызметтер және басқа салалар – 23,8%. 

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

Қостанай облысындағы тіркелген шоК субъектілерінің 
саны тұрақты өсімді көрсетеді. 2013 жылдың басында 
бұл көрсеткіш облыс бойынша 70,6 мың субъектіге 
жетті. сонымен қатар, белсенді шоК субъектілерінің 
саны соңғы төрт жылда арту жағына да, азаю жағына 
да өзгеріп отырған. оперативтік мәліметтер бойын-
ша, 2012 жылы белсенді шоК субъектілерінің саны  
39,0 мың бірлікке жеткен, бұл 2011 жылғы көрсет-
кіштен 3,8 мың бірлікке төмен.
нәтижесінде тіркелген субъектілердің жалпы санын-
дағы белсенді шоК субъектілерінің үлесі 2006–2009 
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Қостанай облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бойынша құрылымы, %

структура смсп Костанайской области по организационно-правовым формам, %
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уровне не ниже 72%, начиная с 2010 г. не поднима-
ется выше 62%, а к концу 2012 г. снизилась до 55%. 

3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп Костанайской области на 1 января 
2013 года в регионе преобладают ип. в структуре за-
регистрированных субъектов мсп доля ип составляет 
79,8%, доля предприятий мсБ – 11,6%, КФх – 8,6%. 
в структуре активных субъектов мсп области доля 
ип составляет 78,6%, доля предприятий мсБ – 8,5%, 
КФх – 12,9%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша ҚұРылыМы

Қостанай облысындағы, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша, тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
субъектілер құрылымында жК үлесі 79,8% құрайды, 
шоБ кәсіпорындарының үлесі – 11,6%-ды, шФҚ – 8,6%. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
78,6%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
8,5%, шФҚ – 12,9%.

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы Қостанай облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп Костанайской области в общем количестве зарегистрированных смсп

жылдарда 72%-дан төмен түспеген тұрақты деңгейде 
болып, 2010 жылдан бастап 62%-дан жоғары 
көтерілмей, 2012 жылдың соңында  55%-ге дейін 
төмендеді.

тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Қостанай облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп Костанайской области в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед. 

в динамике количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние во-
семь лет прослеживаются следующие тенденции: 
1. Количество предприятий мсБ стабильно увеличи-
вается. за рассматриваемый период их стало больше 
на 1 047 ед.;  
2. Количество ип имеет общую тенденцию роста, но 
за 2012 г. по оперативным данным их количество со-
кратилось на 3,5 тыс. ед.;
3. Количество КФх держится практически на стабиль-
ном уровне, но за 2012 г. по оперативным данным оно 
уменьшилось на 403 ед.

Белсенді шоК субъектілері санының қарқынында 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесі беталыстар бақыланады: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны тұрақты өсуде. 
Қарастырылып отырған кезеңде олар 1 047 бірлікке 
артқан;  
2. жК саны жалпы өсу беталысына ие, бірақ  2012 ж.  
оперативтік мәліметтер бойынша олардың саны  
3,5 мың бірлікке қысқарған;
3. шФҚ саны тұрақты деңгейде сақталуда, бірақ  
2012 ж. оперативтік мәліметтер бойынша 403 бір-
лікке азайған.

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

в отраслевой структуре малых и средних предприятий 
Костанайской области, зарегистрированных в форме 
юридического лица, преобладают предприятия тор-
говли, которые представляют 43% всех предприятий, 
услуг – 12% и промышленности – 10%. Кроме того, в 
области относительно высокая доля предприятий сель-
ского хозяйства – 9%, что выше общеказахстанского 
уровня на 5%. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

заңды тұлға нысанында тіркелген Қостанай облысының 
шағын және орта кәсіпорындарының салалық 
құрылымында   сауда саласындағы кәсіпорындар 
басым, олар барлық кәсіпорындардың 43%-ды 
құрайды, қызметтер – 12% және өнеркәсіп – 10%. 
сонымен қатар, облыста салыстырмалы түрде ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарының үлесі жоғары – 9%, 
бұл жалпы қазақстандық деңгейден 5% жоғары. 

0

4

8

14

12

40

35

25

15

30

20

10

5

0

10

6

2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

25,5

28,5 30,7

36,2
34,234,2

26,9

22,3

5,5
5,2 5,2 5,0 5,0 5,3 5,4

5,0

2,42,3 2,4 2,5 2,7
3,1 3,2 3,3

шФҚ 
КФX

жк (оң ось)
ип (правая ось)

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %

Қостанай облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет  
түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп Костанайской области по видам экономической деятельности

Қостанай обл.
Костанайская обл

Қазақстан
Казахстан

5. ДинаМика кОличества Малых и 
сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных пО 
ЮРиДическиМ лицаМ)

по показателям количества зарегистрированных пред-
приятий с иностранным участием либо в иностранной 
собственности Костанайская область с 2005 г. де-
монстрирует стабильный рост. за последние восемь 
лет количество подобных предприятий выросло в  
1,7 раза – с 420 до 717. еще одним положительным по-
казателем служит растущая доля предприятий с ино-
странным участием в общем количестве предприятий. 
с 2005 г. ее значение увеличилось с 4,2% до 5,8%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі 
тіркелген кәсіпорындар санының көрсеткіштері бой-
ынша Қостанай облысы 2005 ж. бастап тұрақты 
өсімді көрсетуде. соңғы сегіз жылда осындай 
кәсіпорындар саны 1,7 есе – 420-дан бастап 717-ге 
дейін өсті.  тағы бір жағымды көрсеткіш ретінде жал-
пы кәсіпорындар санындағы шетелдіктердiң қатысы 
бар кәсіпорындардың артып жатқан үлесі аталады. 
2005 жылдан бастап оның көрсеткіші 4,2%-дан 5,8%-
ға дейін артты.

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

9% 10%

12 %

43%

6 %

2 %
6 %

12%

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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505
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде Қостанай облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп Костанайской области по организационно-правовым формам, %

6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по Ко-
станайской области на 1 января 2013 года составила 
139 тыс. человек или 27% от общего числа занятых 
в регионе. общая численность занятого населения в 
области в течение последних четырех лет сохраняется 
на уровне 511–513 тыс. чел., тогда как численность 
занятых в мсп области изменяется как в сторону по-
нижения, так и повышения.  

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны

Қостанай облысы бойынша шоК-гі белсенді жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың  
1 қаңтарында 139 мың адамды немесе аймақтағы 
жалпы жұмыспен қамтамасыз етілгендер санының 
27%-ын құрады. облыстағы жұмыспен қамтамасыз 
етілген халықтың жалпы саны соңғы төрт жылда 
511–513 мың адам деңгейінде сақталуда, ал шоК-гі 
белсенді еңбек ететіндер саны арту жағына да, азаю 
жағына да өзгеріп отырған.  

в разрезе организационно-правовых форм на предпри-
ятиях мсБ занято 53% общего количества занятых в 
мсп, на предприятиях ип – 39%, КФх – 8%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындарында облыс шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 53%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 39%, шФҚ – 8%.

53%

39 %

8 %

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы Қостанай облысының 
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп Костанайской области в общей численности занятых в регионе
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша 
Қостанай облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп Костанайской области по организационно-правовым формам, %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

в Костанайской области в 2012 г. наблюдается сниже-
ние объемов выпуска продукции. так, индекс физиче-
ского объема врп области в процентах к предыдущему 
году составил 95,6. еще большими темпами снизился 
выпуск продукции мсп. его размер за 2012 г. составил 
349 млрд. тенге, что эквивалентно 90,4% выпуска про-
дукции мсп за 2011 г. в сопоставимых ценах. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

Қостанай облысында 2012 ж. шығарылған өнім 
көлемінің төмендеуі бақыланады. осылайша, об-
лыс жаӨ физикалық көлемінің индексі пайыздарда 
алдыңғы жылмен салыстырғанда 95,6-ны құрады. 
шоК өнім шығару көлемі бұдан да үлкен қарқынмен 
төмендеген. оның көлемі 2012 ж. 349 млрд. теңгені 
құрады, бұл салыстырмалы бағаларда 2011 ж. шоК 
өнім шығару көлемінің 90,4%-на тең. 

в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ выпускают 80% общего выпуска продукции 
мсп региона, на предприятия ип приходится по 12%, 
а на КФх – 8%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындары аймақ шоК жалпы шығарылатын өнімнің 
79%-ын шығарады, жК кәсіпорындарына 13% және  
шФҚ-ға 8% тиесілі.
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Қостанай облысында жаө және шОкс өнім шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции мсп в врп Костанайской области, млрд. тенге

жаө  
врп

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в Костанайской области со-
ставил 204,3 млрд. тенге. из этой суммы на кредиты 
малому предпринимательству приходится 45,6 млрд. 
тенге  (22% от общего портфеля).

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны 

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
Қостанай облысындағы едБ несиелік портфелінің жал-
пы көлемі 204,3 млрд. теңгені құрады. осы соманың 
ішінде шағын кәсіпкерлікке берілген несиелерге  
45,6 млрд. теңге тиесілі (жалпы портфельдің 22%).

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» в РегиОне

Программы обусловленного размещения средств в 
БВУ
в Костанайской области на 1 января 2013 года по про-
граммам Фонда «даму» через обусловленное размеще-
ние средств в Бву поддержку получили 890 заемщиков 
на общую сумму более 44,9 млрд. тенге. в результате 
было создано 1 169 рабочих мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орналасты-
ру бағдарламалары 
Қостанай облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
44,9 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 890 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 1 169 жұмыс 
орны құрылды.

Қостанай облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген  
несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  
ссудный портфель Бву по кредитам экономике  

и малому предпринимательству Костанайской области 
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Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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среди банков-партнеров наиболее активно работают 
ао «Бта Банк», ао «Банк ЦентрКредит» и ао «евра-
зийский Банк», которые в сумме выдали 59% общего 
объема средств по программам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансируют-
ся проекты торговли (51,1% средств), промышленности 
(22,8%), сельского хозяйства (14,7%) и услуг (8,0%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «Банк 
ЦентрКредит» аҚ және  «еуразиялық банк» аҚ жоғары 
белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге аймақтағы 
Қор бағдарламаларының қаражаттарының жалпы 
көлемінің 59%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 51,1%-ы), 
өнеркәсіп (22,8%), ауыл шаруашылығы (14,7%) және 
қызметтер (8,0%) жобалары жоғары белсенділікпен 
қаржыландырылады.

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қостанай облысындағы «Даму» Қоры  
бағдарламаларының нәтижелері  

результаты программ Фонда «даму» в Костанайской области на 01.01.2013 г.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз алушылар 
саны

кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерлеме

эффект. 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 6 1267 161 16,6% 18,3% 197

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 12 929 308 12,5% 14,6% 541

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 13 433 183 11,0% 12,2% 97

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 5 359 76 12,4% 13,5% 49

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 1 467 16 9,7% 10,6% 45

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 66 4 14,0% 15,5% 3

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 2 800 25 8,0% 8,4% 26

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 438 83 12,0% 13,7% 30

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру 
Финансирование проектов смпс в малых городах

46 2 14,0% 16,3% 16

10.
Мкұ дамыту
развитие мКо 12 1 12,0% 13,9% 0

11.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 142 3 8,0% 8,1% 85

12.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
бағдарламасы (өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смпс (за счет 
собственных средств)

238 4 12,1% 12,2% 46

13.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 1 900 24 12,3% 14,6% 34

 
барлығы:
итого: 44 995 890 12,2% 13,7% 1 169

51%

8%

2% 23%
1%

15%

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).  
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). 
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Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в Костанайской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в 16 
районах и четырех городах областного значения. за 
2011–2012 гг. обучение прошли 1 929 человек, в т.ч. в 
2011 г. – 811 слушателей, в 2012 г. – 1 118 слушателей.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы 
в ао «назарбаев университет» прошли 24 человека. 
в рамках реализации проекта «деловые связи» об-
учение прошли 42 предпринимателя. партнерскими 
консалтинговыми компаниями оказано 874 услуги по 
сервисной поддержке ведения бизнеса для 475 пред-
принимателей.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағ-
дарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 
бағытын қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша Қостанай 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен 16 ауданда 
және облыстық маңызы бар төрт қалада өткізіледі. 
2011–2012 жж. 1 929 адам оқытылды, соның ішінде 
2011 жылы – 811 тыңдаушы, 2012 ж. – 1 118 
тыңдаушы.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 24 адам 
өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге асыру 
аясында 42 кәсіпкер оқытылды. серіктес консалтинг 
компанияларымен 475 кәсіпкерге бизнес жүргізуде 
сервистік қолдау көрсету бойынша 874 қызмет 
көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 58 заявок 
предпринимателей с ограниченными возможностями, 
все подавшие заявки получили благотворительную 
спонсорскую поддержку.

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі 
кәсіпкерлердің 58 өтінімі орналастырылды, олардың 
өтінім берген барлық адамдарға қайырымдылық 
демеушілік қолдау көрсетілді. 

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қостанай облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в Костанайской области на 01.01.13 г.

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

124 9 18 27 102 8 16 25

баРлығы / итОгО: 178 баРлығы / итОгО: 151

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 929 адам/человек
2011 жылы/г. – 811 адам/человек

2012 жылы/г. – 1 118 адам/человек
24 кәсіпкер/предпринимателей 42 қатысушы/участника

475 шОкс және жеке тұлғаларға 
874 қызмет көрсетілді/

475 CМсп и физ. лицам оказано 
874 услуги

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в Костанайской области в рамках первого и третьего 
направлений программы «дорожная карта бизнеса 
2020» на 01.01.13 г. региональный Координационный 
совет одобрил 151 проект на получение субсидирова-
ния процентной ставки, девять проектов на получение 
гарантии по кредиту. по второму направлению рабо-
чая группа при государственной комиссии  по вопро-
сам модернизации экономики одобрила 18 проектов 
на получение субсидирования процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по перво-
му и третьему направлениям заключено 127 догово-
ров субсидирования ставки, восемь договоров гаран-
тирования, по второму направлению – 16 договоров 
субсидирования. 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
Қостанай облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының ая-
сында 01.01.13 ж. жағдай бойынша аймақтық үйлестіру 
кеңесі пайыздық мөлшерлеменің қаражаттандыруын 
алуға қатысты 151 жобаны, несие бойынша кепілдік 
алуға қатысты тоғыз жобаны мақұлдады. екінші бағыт 
бойынша Экономиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік 
комиссия құзырындағы жұмыс тобы пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 18 
жобаны мақұлдады
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 127 мөл-
шерлеме қаражаттандыру келісімшарты, сегіз 
кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша 16 
қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в кызылОРДинскОЙ Области

ҚызылОРДа ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Компания «Браунис» – это динамично развивающаяся ком-
пания, которая в 2012 г. получила второе место «За дости-
жение развития малого и среднего бизнеса в Кызылординской 
области» в номинации «Лучший предприниматель в сфере про-
изводства и переработки продукции», заняв устойчивые пози-
ции среди лидирующих компаний на рынке!» 

А. М. Сайлигараев,
Директор

Место реализации проекта: Кызылординская область,  
г. Кызылорда
вид деятельности: производство кондитерских изделий
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«Браунис» компаниясы – бұл серпінді түрде дамып ке-
ле жатқан компания, ол 2012 жылы «Өнімді өндіру мен өңдеу 
саласындағы ең үздік кәсіпкер» номинациясында «Қызылорда об-
лысында шағын және орта бизнесті дамыту ісіндегі жетістік-
тері үшін» екінші орынды иеленді, сөйтіп нарықтағы көшбасшы 
компаниялардың арасында тұрақты жайғасымдарға ие болды!»

А. М. Сайлығараев
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: Қызылорда облысы, 
Қызылорда қ.
Қызмет түрі: кондитер бұйымдарын шығару
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«бРаунис» жк
ип «бРаунис»



5-шығарылым / выпуск 52013

161

1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

Кызылординская область образована 15 января 1938 
года и расположена в южной части Казахстана. ре-
гион граничит на востоке и юго-востоке с Южно-Ка-
захстанской, на севере – с Карагандинской, на се-
веро-западе – с актюбинской областями республики 
Казахстан, на юге – с республикой узбекистан (Бу-
харской областью и Каракалпакстаном). 
общая земельная площадь Кызылординской области 
составляет 226,0 тыс. км² или 8,3% территории госу-
дарства (четвертое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население 
области составило 726,7 тыс. человек или 4,3% 
населения Казахстана (12-е место по республи-
ке). Экономически активное население составляет  
347,6 тыс. человек или 3,9% от всего экономически 
активного населения Казахстана, численность заня-
того населения – 329,1 тыс. человек. официальный 
статус безработного имеют 18,5 тыс. человек, уро-
вень безработицы составил 5,3%. плотность населе-
ния в среднем по области составляет три человека 
на 1 км² территории региона.
административный центр расположен в городе Кы-
зылорда, на правом берегу реки сырдарья. на 1 янва-
ря 2013 года в городе проживало 253,9 тыс. человек 
или 35% всего населения области. в области семь 
сельских районов и три города, из которых один город 
областного значения, два города районного значения. 
в 2012 году врп Кызылординской области составил 
1 180,3 млрд. тенге или 4% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который составил 
1 639,6 тыс. тенге, регион занимает девятое место 
по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство за-
нимает 3%, горнодобывающая промышленность 
и разработка карьеров – 43%, обрабатывающая 
промышленность – 49%, из них горнодобывающая 
промышленность и разработка карьеров – 2%, стро-
ительство – 8%, торговля – 4%, транспорт и связь – 
9%, услуги и прочие отрасли – 24%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

после сокращения в 2009 году, число зарегистриро-
ванных субъектов мсп в Кызылординской области 
постоянно растет. в 2012 году их прирост составил 
7% по отношению к 2011 г., тем самым было до-
стигнуто максимальное значение данного показателя 
за последние восемь лет. также после 2009 г. об-
щую тенденцию роста имеет и количество активных 
субъектов мсп. в 2012 г. их число достигло уровня 
20,8 тыс. ед., что на 42% больше уровня 2009 г., 

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

Қызылорда облысы 1938 жылдың 15 қаңтарында 
құрылған және Қазақстанның оңтүстік бөлігінде 
орналасқан. аймақ шығыста және оңтүстік-шығыста 
Қазақстан республикасының оңтүстік Қазақстан 
облысымен, солтүстікте Қарағанды облысымен, 
солтүстік-батыста ақтөбе облысымен, оңтүстікте 
Өзбекстан республикасымен (Бұхара облысымен 
және Қарақалпақстанмен) шектеседі. 
Қызылорда облысының жалпы жер көлемі 226,0 мың 
км² немесе мемлекет аумағының   8,3%-ын құрайды 
(республика бойынша төртінші орын).  
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша облыс 
халқы 726,7 мың адамды немесе Қазақстан халқының 
4,3%-ын құрады (республика бойынша 12-ші орын). 
облыстың экономикалық белсенді  халқы  347,6 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 3,9%-ын құрады, жұмыспен қамтылған халық 
саны – 329,1 мың адам. жұмыссыздар саны 18,5 мың 
адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,3%. халық 
тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір шаршы 
шақырым ауданға  үш адамды құрайды.
облыстың әкімшілік орталығы сырдария өзенінің оң 
жағалауында, Қызылорда қаласында орналасқан. 
Қалада 2013 жылдың 1 қаңтарында 253,9 мың адам 
немесе облыстың барлық халқының  35%-ы тұрды. 
облыста жеті ауылдық аудан және үш қала, соның 
ішінде бір қала облыстық маңызға және екі қала 
аудандық маңызға ие.
2012 жылы Қызылорда жаӨ 1 180,3 млрд. теңгені 
немесе Қазақстан жіӨ 4%-ды құрады. 1 639,6 мың 
теңгені құраған адам басына шаққандағы жаӨ 
көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша тоғызыншы 
орынды иеленеді.
облыстың жалпы жаӨ құрылымында ауыл шаруашы-
лығына 3%-ы тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі 
және карьерлерді өңдеу – 43%, өңдеу өнеркәсібі – 
49%, соның ішінде тау-кен өндірісінің өнеркәсібі 
және карьерлерді өңдеу – 2%,  құрылыс – 8%, сау-
да – 4%, көлік және байланыс – 9%, қызметтер және 
басқа салалар – 24%.   

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны

2009 жылы қысқарғаннан кейін Қызылора 
облысындағы тіркелген шоК субъектілерінің са-
ны тұрақты өсуде. 2012 жылы олардың өсімі 
2011 ж. қарағанда 7%-ды құрады, осылайша 
соңғы сегіз жылдағы максималды көрсеткішке қол 
жеткізілді. сонымен қатар 2009 ж. кейін белсенді 
шоК субъектілерінің саны да өсу беталысына ие. 
2012 ж.олардың саны 20,8 мың бірлікке жетті, бұл 
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тіркелген субъектілердің жалпы санындағы Қызылорда облысының белсенді  
шОк субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп Кызылординской области в общем количестве зарегистрированных смсп

Қызылорда облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бойынша құрылымы, %

структура смсп Кызылординской области по организационно-правовым формам, %

в то время как по отношению к 2011г. количество 
активных субъектов мсп незначительно снизилось.  
в результате показатель доли активных субъектов 
мсп в общем количестве зарегистрированных субъ-
ектов  снизился с 75% в 2008 году до 53% в 2012 г. 

3. стРуктуРа субъектОв Мсп пО 
ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп Кызылординской области на 1 января 
2013 года в регионе преобладают ип. в структуре за-
регистрированных субъектов мсп доля ип составляет 
81,1%, доля предприятий мсБ – 12,4%, КФх – 6,5%. 
в структуре активных субъектов мсп области доля ип 
составляет 82,9%, доля предприятий мсБ – 10,9%, 
КФх – 6,3%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-ҚұҚыҚтыҚ 
нысанДаРы бОЙынша ҚұРылыМы  

аймақта, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша, Қызылорда облысындағы тіркелген және белсенді 
шоК субъектілерінің жалпы санында жК басым. 
тіркелген шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
81,1%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 12,4%, 
шФҚ – 6,5%-ды құрайды. Белсенді шоК субъектілерінің 
құрылымында жК үлесі 82,9%-ды құрайды, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 10,9%, шФҚ – 6,3%.

2009 ж. көрсеткіштен 42%-ға жоғары, ал 2011 ж. 
салыстырғанда белсенді шоК субъектілерінің са-
ны шамалы төмендеген. нәтижесінде тіркелген 
субъектілердің жалпы санындағы белсенді шоК 
субъектілерінің үлесі 2008 жылдағы  75%-дан 2012 
жылы 53%-ға төмендеді. 

тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Қызылорда облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік 

динамика активных смсп Кызылординской области в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед. 

динамика количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние во-
семь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ имеет тенденцию ро-
ста: за рассматриваемый период их число увеличилось 
на 961 субъект;  
2. Количество ип, которое в 2011 г. достигло макси-
мального значения за период – 18,5 тыс. ед., в 2012 г. 
сократилось на 7%, составив 17,2 тыс. ед.;
3. Количество КФх с 2005 г. остается практически не-
изменным. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны ұйымдық-
құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз жылда 
келесідей болды: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны өсу беталысына ие: 
қарастырылып отырған кезеңде олардың саны 961 
субъектке артты;  
2. 2011 ж. кезең ішіндегі максималды көрсеткішіне  
18,5 мың бірлікке жеткен жК саны 2012 ж. 7%-ға 
қысқарып, 17,2 мың бірлікті құрады;
3. шФҚ саны 2005 ж. бастап өзгеріссіз деуге болады. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп Кызылординской об-
ласти характеризуется преобладанием предприятий 
торговли и услуг, а также строительного сектора.  
в структуре субъектов мсп области, зарегистрирован-
ных в форме юридического лица, предприятия сфе-
ры торговли составляют 29%. доля малых и средних 
предприятий строительного сектора составляет 25%, 
что выше средней доли предприятий строительства по 
Казахстану на 8%. доля предприятий промышленности 
составляет 9%, сельского хозяйства – 5%, что соот-
ветствует среднереспубликанским значениям.

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

Қызылорда облысының шоК салалық ерекшелігі са-
уда мен қызметтер, сонымен қатар құрылыс секторы 
кәсіпорындарының басым болуымен сипатталады. 
заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс құрылымында 
сауда саласындағы кәсіпорындар 29%-ды құрайды, 
құрылыс секторындағы шағын және орта кәсіпорындар 
үлесі  25%-ды  құрайды, бұл Қазақстан бойынша 
құрылыс кәсіпорындарының орташа көрсеткішінен 8%-
ға жоғары. облыстағы өнеркәсіп кәсіпорындарының 
үлесі 9%-ды, құрайды, ауыл шаруашылығы – 5%, бұл 
орташа республикалық көрсеткіштерге сәйкес келеді.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

Қызылорда облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық қызмет  
түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп Кызылординской области по видам экономической деятельности

Қызылорда обл.
Кызылординская обл.

Қазақстан
Казахстан

5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности в Кызылординской области 
имеет тенденцию роста. Это свидетельствует о росте 
привлекательности региона для зарубежных инвесто-
ров. в целом с 2005 г. количество предприятий с ино-
странным участием либо в иностранной собственности 
в области выросло в два  раза и составило 137 ед. 
доля данных предприятий в общем количестве мсп 
(юридических лиц) за восемь лет выросла с 1,4% в 
2005 г. до 1,9% в 2011 и 2012 гг. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі 
тір-келген шағын және орта кәсіпорындар саны 
Қызылорда облысында өсу беталысына ие. Бұл аймақтың 
шетел-дік инвесторлар үшін тартымдылығының артып 
жатқан-дығын куәландырады. жалпы алғанда 2005 ж. 
бастап шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген кәсіпорындар саны екі  есе өсіп, 
137 бірлікті құрады. шоК (заңды тұлғалар) жалпы 
санындағы осы кәсіпорындар үлесі  сегіз жылда 2005 
ж. 1,4%-дан 2011 және 2012 жж. 1,9%-ға дейін өсті.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде Қызылорда облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп Кызылординской области по организационно-правовым формам, %

в разрезе организационно-правовых форм на предпри-
ятиях мсБ занято 60% общего количества занятых в 
мсп, на предприятиях ип – 35%, КФх – 5%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындарында облыс шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 60%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 35%, шФҚ – 5%.

6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп Кызыл- 
ординской области с 2005 г. имеет тенденцию роста и 
достигла на 1 января 2013 года 66 тыс. человек. доля 
занятых в мсп области в общей численности занятых 
в 2012 г. составила 20%, что на 5 процентных пункта 
выше уровня 2009 г. 

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

Қызылорда облысының шоК-да белсенді еңбек 
ететін халық саны 2005 ж. бастап өсу беталысы-
на ие және 2013 жылдың 1 қаңтарында 66 мың 
адамға жетті. жалпы жұмыспен қамтамасыз етілген 
халық санындағы облыс шоК-да еңбек ететін халық 
үлесі 2012 ж. 20% құрады, бұл 2009 ж. деңгейден  
5 пайыздық тармаққа жоғары. 

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы Қызылорда облысының 
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп Кызылординской области в общей численности занятых в регионе
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша  
Қызылорда облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп Кызылординской области  
по организационно-правовым формам, %

в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ выпускают 87% общего объема продукции 
мсп региона, на ип приходится – 9%, КФх – 4%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындары аймақ шоК жалпы шығарылатын өнімнің 
87%-ын шығарады, жК кәсіпорындарына 9% және 
шФҚ-ға  4% тиесілі.

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп Кызылординской 
области в 2012 году составил 172 млрд. тенге, увели-
чившись по отношению к 2011 г. на 7%. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

Қызылорда облысында шоК субъектілерімен өнім 
шығару көлемі 2011 ж. салыстырғанда 7%-ға артып,  
2012 ж. 172 млрд. теңгені құрады. 
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өнім шығару қарқыны, млрд. теңге

динамика выпуска продукции мсп в врп Кызылординской области, млрд. тенге
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в Кызылординской области 
составил 95,3 млрд. тенге. из этой суммы на кредиты 
малому предпринимательству приходится 10,9 млрд. 
тенге, что соответствует 11% общего портфеля. доля 
кредитов малому предпринимательству области резко 
сократилась в 2011–2012 гг., что связано с ростом кре-
дитов экономике области и одновременным снижением 
суммы кредитов предпринимательству. 

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
Қызылорда облысындағы едБ несиелік портфелінің 
жалпы көлемі 95,3 млрд. теңгені құрады. Бұл соманың 
ішінде аймақтағы шағын кәсіпкерлікке 10,9 млрд. 
теңге тиесілі, бұл жалпы портфелдің 11%-на сәйкес 
келеді. облыстың шағын кәсіпкерлігіне берілген не-
сиелер үлесі 2011–2012 жж. лезде қысқарды, бұл об-
лыс экономикасындағы несиелердің өсуіне және бір 
мезеттегі кәсіпкерлікке берілген несиелер сомасының 
төмендеуіне байланысты. 

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» в РегиОне

Программы обусловленного размещения средств в 
БВУ
в Кызылординской области на 1 января 2013 года 
по программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву поддержку получили 600 
заемщиков на общую сумму более 17,9 млрд. тенге.  
в результате было создано 531 рабочее место.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орналасты-
ру бағдарламалары 
Қызылорда облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
17,9 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 600 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 531 жұмыс 
орны құрылды.

Қызылорда облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген  
несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству  
Кызылординской области
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Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)



168

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

среди банков-партнеров в области наиболее актив-
но работают ао «Бта Банк», ао «Банк ЦентрКредит» 
и ао «альянс Банк», которые в сумме выдали более 
83% от общего объема средств по программам Фонда 
в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты услуг (47% средств), торговли (27%) и 
строительства (15%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «Банк 
ЦентрКредит» аҚ және  «альянс Банк» аҚ жоғары 
белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге аймақтағы 
Қор бағдарламаларының қаражаттарының жалпы 
көлемінің 83%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе қызметтер (қаражаттардың 47%-ы),  
сауда (27%)  және құрылыс (15%) жобалары жоғары 
белсенділікпен қаржыландырылады.

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қызылорда облысындағы «Даму» Қоры  
бағдарламаларының нәтижелері  

результаты программ Фонда «даму» в Кызылординской области на 01.01.2013 г.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 4 151.3 169 15,3% 16,8% 124

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 5 653,5 151 12,5% 13,9% 16

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 3 918,5 157 11,2% 11,8% 75

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 036,2 75 12,6% 13,6% 122

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 53,5 4 10,0% 10,6% 19

6.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 322,5 8 8,0% 8,3% 27

7.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 117,7 16 13,1% 14,0% 1

8.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 703,5 20 12,8% 13,7% 147

 
барлығы:
итого: 17 956,5 600 12,8% 14,0% 531

27%
3%

15%

5%

3%

47%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в Кызылординской области в рамках первого и третье-
го направлений программы «дорожная карта бизнеса 
2020» на 1 января 2013 года региональный коорди-

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
Қызылорда облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 
аясында 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

сауда
торговля

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в Кызылординской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в семи 
районах и одном городе областного значения. на 1 ян-
варя 2013 года обучение прошли 1 283 человека, в т.ч. 
в 2011 году – 638 слушателей, в 2012 г. – 645 человек.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы в 
ао «назарбаев университет» прошли девять человек. 
в рамках проекта «деловые связи» обучение прошли 
35 предпринимателей. партнерскими консалтинговыми 
компаниями оказано 1 497 услуг по сервисной под-
держке ведения бизнеса 1 448 предпринимателям.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағдар-
ламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 бағытын 
қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша Қызылорда 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен жеті аудан-
да және облыстық маңызы бар бір қалада өткізіледі. 
2011–2012 жж. 1 283 адам оқытылды, соның ішінде 
2011 жылы – 638 тыңдаушы, 2012 ж. – 645 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан тоғыз 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 35 кәсіпкер оқытылды. серіктес кон-
салтинг компанияларымен 1 448 кәсіпкерге бизнес 
жүргізуде сервистік қолдау көрсету бойынша 1 497 
қызмет көрсетілді.

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

105 6 2 1 83 6 2 1

баРлығы / итОгО: 114 баРлығы / итОгО: 92

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 283 адам/человек
2011 жылы/г. – 638 адам/человек
2012 жылы/г. – 645 адам/человек

9 кәсіпкер/предпринимателей 35 қатысушы/участника
1 448 шОкс және жеке тұлғаларға 

1 497 қызмет көрсетілді/
1 448 CМсп и физ. лицам оказано 

1 497 услуг

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қызылорда облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в Кызылординской области на 01.01.13 г.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию на 
1.01.2013 г. на сайте было размещено 44 заявки пред-
принимателей с ограниченными возможностями, из них 
благотворительную спонсорскую поддержку получили 
39 человек.

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 44 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 39 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді.

национный совет одобрил 106 проектов на субсиди-
рование ставки вознаграждения и шесть проектов на 
получение гарантии по кредиту. по второму направ-
лению рабочая группа при государственной комиссии 
по вопросам модернизации экономики одобрила два 
проекта на получение субсидирования ставки возна-
граждения. 
из общего количества одобренных проектов по перво-
му и третьему направлениям заключено 84 договора 
субсидирования ставки вознаграждения и шесть дого-
воров гарантирования, по второму направлению под-
писано два договора субсидирования.

бойынша аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
106 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
алты жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты екі жобаны 
мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 84 мөлшерлеме 
қаражаттандыру келісімшарты және алты кепілдендіру 
шарты, екінші сұрақ бойынша екі қаражаттандыру 
келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 



170

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в МангистаускОЙ Области

Маңғыстау ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«В условиях современной конкуренции компаниям зача-
стую очень сложно развивать бизнес в той или иной отрасли, 
особенно в производстве. Приходится прилагать все усилия 
чтобы поставить бизнес на ноги, поэтому предпринимате-
лям очень важно чувствовать поддержку со стороны государ-
ства. Благодаря участию в Программе «Дорожная карта биз-
неса 2020» у компании снижается финансовой нагрузка, что 
позволяет эффективно реализовывать проект в регионе».

В. В. Тетеря, 
Директор

Место реализации проекта: мангистауская область, г. актау
вид деятельности: производство молочной и кисломолоч-
ной продукции
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«Қазіргі бәсекелестік жағдайларында компанияларға сол не 
өзге салада, әсіресе өндірісте бизнесін дамыту ісі аса қиынға 
түсуде. Бизнесін тиісті жолға қою үшін барлық күш-жігерін 
жұмсап отыруға тура келеді, сол себептен кәсіпкерлер үшін 
мемлекет тарапынан қолдауды сезініп отыру аса маңызды.  
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына қатысудың 
арқасында компанияға түсетін қаржылық жүктеме азайып оты-
рады, бұл жобаны өңірде тиімді түрде жүзеге асырып отыруға 
мүмкіндік береді».

В. В. Тетеря, 
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: маңғыстау облысы, 
ақтау қ.
Қызмет түрі: сүт және ашыған сүт өнімдерін шығару
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«MIllIna Food ProduCtIon CoMPany ltd» жшс
тОО «MIllIna Food ProduCtIon CoMPany ltd»
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

мангистауская область образована 20 марта 1973 го-
да и расположена на юго-западе Казахстана. регион 
находится к востоку от Каспийского моря, граничит 
на северо-востоке с актюбинской и атырауской об-
ластями, на юге – с туркменией и на востоке – с 
узбекистаном.  
общая земельная площадь мангистауской области 
составляет 165,6 тыс. км² или 6,1% территории го-
сударства (седьмое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население об-
ласти составило 568,1 тыс. человек или 3,4% на-
селения Казахстана (15-е место по республике). 
Экономически активное население области соста-
вило 271,7 тыс. человек или 3% всего экономически 
активного населения Казахстана, численность за-
нятого населения – 256,3 тыс. человек. Количество 
безработных составило 15,4 тыс. человек, уровень 
безработицы – 5,7%. плотность населения в сред-
нем по области составляет 3,3 человека на 1 км2. 
административный центр области расположен в го-
роде актау (до 1992 года – город шевченко), осно-
ванном в 1961 году. в городе на 1 января 2013 года 
проживало 183,3 тыс. человек или 32,3% населения 
области. в области пять сельских районов и три го-
рода, из которых два города областного значения и 
один город районного значения.
в 2012 году врп мангистауской области составил 
1 982,1 млрд. тенге или 6,5% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который составил 
3 559,2 тыс. тенге, регион занимает четвертое место 
по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство за-
нимает 0,2%, обрабатывающая промышленность – 
2,2%, горнодобывающая промышленность – 52,3%, 
строительство – 5,9%, торговля – 3,0%, транспорт и 
связь – 6,9%, операции с недвижимым имуществом – 
6,0%, услуги и прочие отрасли – 23,6%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

после резкого сокращения количества зарегистри-
рованных и активных субъектов мсп мангистауской 
области в 2009 году в экономике области наблюда-
ется их восстановление и рост. в 2012 году количе-
ство зарегистрированных субъектов мсп составило 
44,2 тыс. ед., что является максимальным показа-
телем с 2005 года. Число активных субъектов мсп 
также восстановилось и превысило уровень 2008 
года, составив на начало 2013 г. 26,8 тыс. ед. 
несмотря на это, доля активных субъектов мсп в 
общем количестве зарегистрированных субъектов 

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

маңғыстау облысы 1973 жылдың 20 наурызын-
да құрылған, Қазақстанның оңтүстік-батысында 
орналасқан. аймақ Каспий теңізінің шығысында ор-
наласады, солтүстік-шығыста ақтөбе және атырау 
облыстарымен, оңтүстікте түркіменстанмен және 
шығыста Өзбекстанмен шектеседі.  
маңғыстау облысының жалпы жер көлемі 165,6 мың 
км² немесе мемлекет аумағының   6,1%-ын құрайды 
(республика бойынша жетінші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
маңғыстау облысының халқы 568,1 мың адамды не-
месе Қазақстан халқының 3,4%-ын құрады (респу-
блика бойынша 15-ші орын). облыстың экономикалық 
белсенді халқы 271,7 мың адамды немесе Қазақстан-
ның экономикалық белсенді халқының 3%-ын 
құрады, жұмыспен қамтылған халық саны – 256,3  
мың адам. тіркелген жұмыссыздар саны 15,4 мың 
адамды құрады, жұмыссыздық деңгейі – 5,7%. халық 
тығыздығы облыс бойынша орташа алғанда бір шар-
шы шақырым ауданға  3,3 адамды құрайды.
облыстың әкімшілік орталығы 1961 жылы құрылған 
ақтау қаласында (1992 жылға дейін – шевченко 
қаласы) орналасады. Қалада 2013 жылдың 1 қаң-
тарында 183,3 мың адам немесе облыстың барлық 
халқының  32,3%-ы тұрды. облыста бес ауылдық ау-
дан және екі қала, соның ішінде екі қала облыстық 
маңызға және бір қала аудандық маңызға ие.  
2012 жылы маңғыстау жаӨ 1 982,1 млрд. теңгені 
немесе Қазақстан жіӨ 6,5%-ды құрады. 3 559,2 
мың теңгені құраған адам басына шаққандағы жіӨ 
көрсеткіші бойынша облыс республикалық маңызы 
бар облыстар мен қалалар арасында төртінші орын-
ды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
0,2%-ы тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 2,2%, тау-кен 
өндірісінің өнеркәсібі – 52,3%, құрылыс – 5,9%, сау-
да – 3,0%, көлік және байланыс – 6,9%, қозғалмайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар – 6,0%,  қызметтер 
және басқа салалар – 23,6%. 

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

2009 ж. маңғыстау облысында тіркелген және 
белсенді шоК субъектілерінің саны лезде төмен-
дегеннен кейін облыс экономикасында олардың 
санының қалпына келтірілуі және өсуі байқалуда. 
2012 жылы тіркелген шоК субъектілерінің саны 
44,2 мың бірлікті құрады, бұл 2005 жылдан бастап 
тіркелген максималды көрсеткіш болып табылады. 
Белсенді шоК субъектілерінің саны да қалпына келіп, 
2008 жылғы деңгейден асты және 2013 жылдың ба-
сында 26,8 мың бірлікті құрады. 
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и активных 
субъектов мсп мангистауской области на 1 января 
2013 года в регионе преобладают ип. в структуре 
зарегистрированных субъектов мсп доля ип со-
ставляет 78,9%, доля предприятий мсБ – 18,6%,  
КФх – 2,5%. 
в структуре активных субъектов мсп доля ип со-
ставляет 85,5%, доля предприятий мсБ – 11,3%, 
КФх – 3,3%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы  

аймақтағы, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша, маңғыстау облысының тіркелген және 
белсенді шоК субъектілерінің жалпы санында жК 
басым. тіркелген шоК субъектілерінің құрылымында 
жК үлесі 78,9%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының 
үлесі 18,6%-ды, шФҚ – 2,5%-ды құрайды. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
85,5%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
11,3%-ды, шФҚ – 3,3%.

Маңғыстау облысының шОкс ұйымдастыру-құқықтық  
нысаны бойынша құрылымы, %

структура смсп мангистауской области по организационно-правовым формам, %

тіркелген шОкс жалпы санындағы Маңғыстау облысының белсенді шОкс үлесі
доля активных смсп мангистауской области  в общем количестве зарегистрированных смсп
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изменяется нестабильно: увеличившись в 2011 г. до 
уровня 67%, за 2012 г. она сократилась до 61%.

осыған қарамастан, тіркелген субъектілердің жал-
пы санындағы белсенді шоК субъектілерінің үлесі 
тұрақсыз өзгеруде: 2011 ж. 67% деңгейіне дейін ар-
тып, 2012 ж. ол  61%-ға дейін қысқарды.

тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Маңғыстау облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп мангистауской области в разрезе  
организационно-правовых форм, тыс. ед.

динамика количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ с 2005 г. имеет об-
щую тенденцию роста, но за 2011–2012 гг. оно со-
кратилось на 955 ед. и к началу 2013 г. составило 
3 028 ед.;  
2. Количество ип после резкого сокращения в 2009 г. 
возобновило рост и в 2012 г. достигло 22,9 тыс. ед.;
3. Количество КФх с 2005 г. стабильно увеличивает-
ся: за рассматриваемый период рост составил около 
409 субъектов. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны ұйымдық-
құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз жылда 
келесідей: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2005 ж. бастап 
жалпы өсу беталысына ие, бірақ 2011–2012 жж. ол 
955 бірлікке қысқарып, 2013 жылдың басында 3 028 
бірлікті құрады;  
2. жК саны 2009 жылы кенет төмендеп кеткеннен 
кейін 22,9 мың бірлікке дейін жетті;
3. шФҚ саны 2005 ж. бастап тұрақты артуда: 
қарастырылып отырған кезеңде өсім шамамен 409 
субъектіні құрады. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп мангистауской области ха-
рактеризуется преобладанием предприятий торговли, 
которые составляют 31% предприятий, и строитель-
ства – 27%. выше среднереспубликанского уровня в 
мангистауской области составляет доля предприятий 
промышленности (10%) и транспорта и связи (9%).

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

маңғыстау облысының шоК салалық ерекшелігі 
кәсіпорындардың 31% құрайтын сауда және 27% 
құрайтын құрылыс кәсіпорындарының  басым болу-
ымен сипатталады. маңғыстау облысында өнеркәсіп 
(10%) және көлік пен байланыс (9%) кәсіпорындарының 
үлесі орташа республикалық деңгейден жоғары.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Маңғыстау облысының тіркелген шОк субъектілерінің  экономикалық  
қызмет түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп мангистауской области по видам экономической деятельности

Маңғыстау обл.
мангистауская обл. 

Қазақстан
Казахстан

5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

по показателям количества зарегистрированных пред-
приятий с иностранным участием либо в иностранной 
собственности в мангистауской области наблюдается 
стабильное увеличение с 2005 г. за последние во-
семь лет количество данных предприятий выросло в 
2,2 раза – с 327 до 734 ед. также положительным по-
казателем служит растущая доля предприятий с ино-
странным участием в общем количестве предприятий.  
с 2005 г. ее значение увеличилось с 5,5% до 7,1%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
саны бойынша маңғыстау облысында 2005 ж. бастап 
тұрақты өсу үрдісі байқалуда. соңғы сегіз жылда 
осындай кәсіпорындар саны 2,2 есе – 327-ден 734-
ке дейін өсті. сонымен қатар шоК (заңды тұлғалар) 
жалпы санындағы осы кәсіпорындар үлесінің өсуі де 
жағымды көрсеткіш болып табылады. 2005 ж. бастап 
оның көрсеткіші  5,5%-дан 7,1%-ға дейін артты.
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шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.
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немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
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доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)
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ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде Маңғыстау облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп мангистауской области по организационно-правовым формам, %

6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп ман-
гистауской области на 1 января 2013 года составила 
84 тыс. человек. в целом мсп области обеспечивает 
33% рабочих мест в регионе. вместе с этим на фоне 
роста общей численности занятого населения области, 
доля занятых в мсп в течение последних двух лет 
снизилась на 11 процентных пунктов.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

маңғыстау облысы бойынша шоК-гі жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың 1 
қаңтарында 84 мың адамды құрады. жалпы алғанда 
облыс шоК аймақтағы жұмыс орындарының  33%-
ын қамтамасыз етеді. сонымен қатар облыстың 
жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы 
санының өсуіне байланысты соңғы екі жыл ішінде 
шоК-да еңбек ететін халық саны 11 пайыздық 
тармаққа төмендеді.

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 63% общего количества активно 
занятых в мсп, на предприятиях ип – 36%, КФх – 1%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындарында облыс шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 63%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 36%, шФҚ – 1%.

63%
36%

1%

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы Маңғыстау облысының 
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп мангистауской области в общей численности занятых в регионе
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23 % 24 %

28%
26 %

31%

44 %

34% 33 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
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ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша 
Маңғыстау облысының шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп мангистауской области по организационно-правовым формам, %

7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в мангистауской 
области в 2012 году составил 359 млрд. тенге. в со-
поставимых ценах выпуск продукции мсп области 
за 2012 г. по сравнению с выпуском за 2011 г. со-
ставил 100,7%.
вместе с этим, необходимо отметить, что индекс фи-
зического объема врп области в процентах к пре-
дыдущему году составил 102,8%. таким образом, в 
мангистауской области наблюдается рост выпуска 
продукции мсп, но он уступает общему росту врп 
области.  

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

маңғыстау облысында шоК субъектілерімен өнім 
шығару көлемі 2012 ж. 359 млрд. теңгені құрады. 
салыстырмалы бағаларда облыс шоК өнім шығару 
көлемі 2011 ж. шығарылыммен салыстырғанда 
100,7%-ды құрады.  
сонымен қатар облыс жаӨ физикалық көлемінің 
индексі пайыздарда алдыңғы жылмен салыстырғанда 
102,8 құрады. осылайша, маңғыстау облысында шоК 
өнімдер шығару көлемінің өсуі байқалуда, бірақ ол 
облыс жаӨ жалпы өсімінен кем.  

в разрезе организационно-правовых форм предприятия 
мсБ обеспечивают 90% общего выпуска продукции 
мсп региона, на долю ип приходится 9%, КФх –1%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-  
рындары шығарған өнім аймақ шоК жалпы шыға-
рылатын өнімнің 90%-ын құрады, жК кәсіпорындарына 
9% және шФҚ-ға  1% тиесілі. 
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90 %
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Маңғыстау облысында жаө және шОк субъектілерімен өнім шығару қарқыны, млрд. теңге
динамика выпуска продукции мсп в врп мангистауской области, млрд. тенге

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

шОбк
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шФҚ
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жаө  
врп

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий раз-
мер кредитного портфеля Бву в мангистауской об-
ласти составил 177,7 млрд. тенге. из этой суммы на 
кредиты малому предпринимательству приходится  
30,4 млрд. тенге. несмотря на возобновившийся 
рост портфеля по кредитам малому предпринима-
тельству, на фоне роста общего кредитного портфе-
ля в мангистауской области доля кредитов малому 
предпринимательству ежегодно снижается.

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
маңғыстау облысындағы едБ несиелік портфелінің 
жалпы көлемі 177,7 млрд. теңгені құрады. Бұл соманың 
ішінде аймақтағы шағын кәсіпкерлікке 30,4 млрд. 
теңге тиесілі. шағын кәсіпкерлікке берілетін несие-
лер бойынша портфельдің жандандырылған өсіміне 
қарамастан, жалпы несиелік портфелінің өсуіне бай-
ланысты маңғыстау облысында шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелер үлесі жыл сайын төмендеуде.   

Маңғыстау облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген  
несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству мангистауской области

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» в РегиОне

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в мангистауской области на 1 января 2013 года по 
программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву поддержку получили 613 
заемщиков на общую сумму более 23,3 млрд. тенге. 
в результате было создано 592 рабочих места.
среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «Банк ЦентрКредит», ао «Бта Банк» и ао 
«атФБанк», которые в сумме выдали более 53% от 
общего объема средств по программам Фонда в ре-
гионе.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат 

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орналасты-
ру бағдарламалары 
маңғыстау облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
23,3 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 613 қарыз 
алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 592 жұмыс 
орны құрылды.
серіктес банктер арасында «Банк ЦентрКредит» 
аҚ, «Бта Банк» аҚ және «атФБанк» аҚ жоғары 
белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге аймақтағы 
Қор бағдарламаларының қаражаттарының жалпы 
көлемінің 53%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 5 084 141 15,6% 17,1% 52

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 5 514 129 12,5% 14,2% 100

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 6 572 162 11,4% 12,3% 32

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 2 847 83 12,6% 13,3% 91

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 725 7 9,6% 10,6% 48

6.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 1 102 7 8,0% 8,4% 140

7.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 134 30 12,1% 13,6% 9

8.
жаңаөзен қ. шОкс қаржыландыру 
Финансирование смпс в г. жанаозен 222 25 9,9% 10,6% 38

9.

жаңаөзен қ. зардап шеккен жкс 
қаржыландыру бағдарламасы  
программа финансирования сЧп, пострадавших в 
г. жанаозен

598 13 10,0% 10,5% 46

10.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру 
Финансирование проектов смпс в малых городах

5 1 14,0% 14,9% 0

11.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 11 1 8,0% 8,0% 0

12.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смпс (за счет 
собственных средств)

46 3 14,0% 14,4% 2

13.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 472 11 12,7% 13,5% 34

 
барлығы:
итого: 23 333 613 12,5% 13,6% 592

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Маңғыстау облысындағы «Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері  
результаты программ Фонда «даму» в мангистауской области на 01.01.2013 г.

38% 0%

11%

12% 16%

23%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в мангистауской области в рамках первого и тре-
тьего направлений программы «дорожная карта 
бизнеса 2020» на 1 января 2013 года региональ-

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
маңғыстау облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 
аясында, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 

в отраслевом разрезе наиболее активно финанси-
руются проекты торговли (37,6% средств),  услуг 
(22,9%), промышленности (15,8%) и строительства 
(12,5%).

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).  
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). сауда

торговля
өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 37,6%), 
қызметтер (22,9%), өнеркәсіп (15,8%)  және 
құрылыс (12,5%) жобалары жоғары белсенділікпен 
қаржыландырылады.

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

50 6 9 4 43 4 5 3

баРлығы / итОгО: 69 баРлығы / итОгО: 55

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 262 адам/человек
2011 жылы/г. – 493 адам/человек
2012 жылы/г. – 769 адам/человек

13 кәсіпкер/предпринимателей 41 қатысушы/участника
370 шОкс және жеке тұлғаларға 

857 қызмет көрсетілді/
370 CМсп и физ. лицам оказано 

857 услуг

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в мангистауской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в пя-
ти районах и двух городах областного значения. за 
2011–2012 гг. обучение прошли 1 262 человека, в том 
числе в 2011 году – 493 слушателя, в 2012 г. – 769 
слушателей.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» 
курсы в ао «назарбаев университет» прошли 13 
человек. в рамках реализации проекта «деловые 
связи» обучение прошел 41 предприниматель. парт-
нерскими консалтинговыми компаниями оказано  
1 070 услуг по сервисной поддержке ведения биз-
неса для 370 предпринимателей.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағ-
дарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 
бағытын қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша маңғыстау 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен бес аудан-
да және облыстық маңызы бар екі қалада өткізіледі. 
2011–2012 жж. 1 262 адам оқытылды, соның ішінде 
2011 жылы – 493 тыңдаушы, 2012 ж. – 769 тыңдаушы.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 13 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 41 кәсіпкер оқытылды. серіктес 
консалтинг компанияларымен 370 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 1 070 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 48 заявок 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 18 человека.  

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж.  
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 48 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 18 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Маңғыстау облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  
результаты программы «дКБ 2020» в мангистауской области на 01.01.13 г.

ный координационный совет одобрил 54 проекта 
на получение субсидирования процентной ставки, 
шесть проектов на получение гарантии по кредиту. 
по второму направлению рабочая группа при госу-
дарственной комиссии  по вопросам модернизации 
экономики одобрила девять проектов на получение 
субсидирования процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключено 46 
договоров субсидирования ставки, четыре догово-
ра гарантирования, по второму направлению – пять 
договоров субсидирования. 

бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
54 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
алты жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты тоғыз жобаны 
мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 46 мөлшерлеме 
қаражаттандыру келісімшарты, төрт кепілдендіру 
шарты, екінші сұрақ бойынша бес қаражаттандыру 
келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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«Благодаря политике нашего гоусударства, направленной 
на развитие бизнеса и частного сектора, удалось воплотить в 
жизнь наши планы. Наш проект по расширению производствен-
ных площадей – приобретению собственного здания – был 
включен в Программу «Дорожная карта бизнеса 2020. Этот 
проект означает развитие малого бизнеса, развитие легкой 
промышленности в Павлодарской области, а также имеет со-
циальный эффект – мы смогли создать 50 рабочих мест». 

Д. Е. Алпысбаев,
Директор

Место реализации проекта: павлодарская область, 
г. павлодар
вид деятельности: пошив спецодежды
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в павлОДаРскОЙ Области 

павлОДаР ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Мемлекетіміздің бизнес пен жеке меншік секторын 
дамытуға арналған саясатының арқасында жоспарларымыз-
ды іске асыра алдық. Біздің өндірістік алаңдарды кеңейту – 
меншікті ғимарат сатып алу бойынша жобамыз «Бизнестің 
жол картасы 2020» бағдарламасына енгізілген болатын. 
Бұл жоба Павлодар облысында шағын бизнесті дамытуға, 
жеңіл өнеркәсібін дамытуға ықпалын тигізді, сондай-ақ оның 
әлеуметтік әсері болды – біз жаңадан 50 жұмыс орнын құрдық».

Д. Е. Алпысбаев,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: павлодар облысы, 
павлодар қ.
Қызмет түрі: арнайы киім тігу өндіру 
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«казпрофбезопасность» жшс
тОО «казпрофбезопасность» 
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

павлодарская область образована в январе 1938 
года и расположена на северо-востоке Казахстана. 
регион граничит на севере, северо-востоке и вос-
токе – с российской Федерацией, на юге – с вос-
точно-Казахстанской и Карагандинской областями, 
на западе с акмолинской и северо-Казахстанской 
областями республики Казахстан.
общая земельная площадь павлодарской области 
составляет 124,8 тыс. км² или 4,6% территории го-
сударства (одиннадцатое место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население обла-
сти составило 749,2 тыс. человек или 4,4% населения 
Казахстана (десятое место по республике). Экономиче-
ски активное население составляет 439,2 тыс. человек 
или 5% всего экономически активного населения Ка-
захстана, численность занятого населения – 417,5 тыс. 
человек. официальный статус безработного имеют  
21,7 тыс. человек, уровень безработицы составляет 
4,9%. плотность населения в среднем по области со-
ставляет шесть человек на 1 км².
административный центр расположен в город пав-
лодар, на берегу реки иртыш. в городе на 1 января 
2013 года проживало 345,8 тыс. человек или 46% 
всего населения области. в области десять сельских 
районов и три города областного значения. 
в 2012 году врп павлодарской области составил  
1 466,1 млрд. тенге или 5% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который составил 
1 959,8 тыс. тенге, регион занимает шестое место 
по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство за-
нимает 4%, горнодобывающая промышленность и 
разработка карьеров – 3%, обрабатывающая про-
мышленность – 31%, строительство – 5%, торгов-
ля – 10%, транспорт и связь – 10%, услуги и прочие 
отрасли – 30%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

после наблюдавшегося сокращения количества за-
регистрированных субъектов мсп павлодарской 
области в 2009–2010 гг., в 2012 году их количество 
достигло максимального значения за рассматривае-
мый период и составило 51,6 тыс. ед. Количество 
активных субъектов мсп в 2012 г. незначительно 
сократилось в сравнении с 2011 г., и составило  
28,9 тыс. ед. 
несмотря на эти положительные тенденции в эко-
номике области наблюдается сокращение доли ак-
тивных субъектов мсп в общем количестве заре-
гистрированных субъектов. если в 2009 году было 

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

павлодар облысы 1938 жылдың қаңтарында 
құрылған, Қазақстанның солтүстік-шығысында 
орналасқан. аймақ солтүстікте, солтүстік-батыста 
және шығыста ресей Федерациясымен, оңтүстікте 
Қазақстан республикасының шығыс Қазақстан және 
Қарағанды облыстарымен, батыста ақмола және 
солтүстік Қазақстан облыстарымен  шектеседі.
павлодар облысының жалпы жер көлемі 124,8 мың 
км² немесе мемлекет аумағының 4,6%-ын құрайды 
(республика бойынша он бірінші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша пав-
лодар облысының халқы 749,2 мың адамды немесе 
Қазақстан халқының 4,4%-ын құрады (республика 
бойынша оныншы орын). облыстың экономикалық 
белсенді халқы 439,2 мың адамды немесе Қазақстан-
ның экономикалық белсенді халқының 5%-ын құрады, 
жұмыспен қамтылған халық саны – 417,5 мың адам. 
21,7 мың адам ресми жұмыссыз ретінде тіркелген, 
жұмыссыздық деңгейі – 4,9%. халық тығыздығы об-
лыс бойынша орташа алғанда бір шаршы шақырым 
ауданға  алты адамды құрайды.
әкімшілік орталық ертіс өзенінің жағалауында, пав-
лодар қаласында орналасқан. Қалада 2013 жылдың  
1 қаңтарында 345,8 мың адам немесе облыстың 
барлық халқының 46%-ы тұрды. облыста он ауылдық 
аудан және облыстық маңызға ие үш қала.  
2012 жылы павлодар жаӨ 1 466,1 млрд. теңгені 
немесе Қазақстан жіӨ 5%-ды құрады. 1 959,8 
мың теңгені құраған адам басына шаққандағы жіӨ 
көрсеткіші бойынша облыс республикалық маңызы 
бар облыстар мен қалалар арасында алтыншы орын-
ды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
4%-ы тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі 
карьерлерін өңдеу – 3%, өңдеу өнеркәсібі – 31%, 
құрылыс – 5%, сауда – 10%, көлік және байланыс – 
10%, қызметтер және басқа салалар – 30%. 

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны

2009–2010 жж. павлодар облысында тіркелген шоК 
субъектілерінің саны қысқарғаннан кейін 2012 ж. 
олардың саны қарастырылып отырған кезеңдегі 
максималды көрсеткішіне жетіп, 51,6 мың бірлікті 
құрады. Белсенді шоК субъектілерінің саны 2011 ж. 
салыстырғанда шамалы қысқарып, 28,9 мың бірлікті 
құраған.
облыс экономикасындағы осы жағымды беталыстарға 
қарамастан, тіркелген субъектілердің жалпы 
санындағы белсенді шоК субъектілер үлесінің 
қысқаруы бақылануда. егер 2009 жылы кезең 
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и актив-
ных субъектов мсп павлодарской области на 1 ян-
варя 2013 года в регионе преобладают ип. в струк-
туре зарегистрированных субъектов мсп доля ип 
оставляет 75,4%, доля предприятий мсБ – 18,2%, 
КФх – 6,4%. в структуре активных субъектов мсп на 
долю ип приходится 79,8%, на предприятия мсБ – 
10,8%, КФх – 9,4%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы

павлодар облысының 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша тіркелген және белсенді шоК 
субъектілерінің жалпы санында жК басым. тіркелген 
шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 75,4%-
ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 18,2%-ды, 
шФҚ 6,4%-ды құрайды. Белсенді шоК субъектілерінің 
құрылымында жК үлесі 79,8%-ды құрайды, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 10,8%, шФҚ – 9,4%.

тіркелген шОк субъектілерінің жалпы санындағы павлодар облысының белсенді шОк 
субъектілерінің үлесі 

доля активных смсп павлодарской области в общем количестве зарегистрированных смсп

павлодар облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша құрылымы, %
структура смсп павлодарской области по организационно-правовым формам, %
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тіркелген шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во зарегистрированных субъектов 
мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің саны, 
мың бірлік
Кол-во активных субъектов мсп, тыс. ед.
белсенді шОк субъектілерінің үлесі, 
% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

тіркелген  
зарегистрированные

белсенді 
активные

достигнуто максимальное значение данного показа-
теля за период – 66%, то в 2012 году доля активных 
субъектов мсп снизилась до уровня 56%.

ішіндегі осы көрсеткіштің максималды көрсеткішіне – 
66%-ға қол жеткізілсе, 2012 жылы белсенді шоК 
субъектілерінің үлесі 56% деңгейіне дейін төмендеді.

шОбс/пмсБ

жк/ип

шФҚ/КФх
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павлодар облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп павлодарской области в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед.

динамика количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за послед-
ние семь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ с 2006 г. имеет тен-
денцию роста: в целом за рассматриваемый период 
их число увеличилось на 600 субъектов;  
2. Количество ип в 2011 г. достигло максимального 
значения в 25,6 тыс. ед., после чего в 2012 г. число 
ип сократилось до уровня 23,1 тыс. ед.;
3. Количество КФх стабильно увеличивалось с 2007 
по 2010 гг., зачем их число стало сокращаться, до-
стигнув в 2012 г. 3,3 тыс. ед. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы жеті 
жылда келесідей көрсетілген: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2006 ж. бастап 
жалпы өсу беталысына ие: қарастырылып отырған 
кезеңде олардың саны 600 субъектіге артты;  
2. жК саны 2011 ж. 25,6 мың бірлікке тең макси-
малды көрсеткішіне жетті, осыдан кейін 2012 ж. жК 
саны 23,1 мың бірлік деңгейіне дейін қысқарды;
3. шФҚ саны 2007–2010 жж. тұрақты артып отырды, 
кейін олардың саны қысқара бастап, 2012 ж. 3,3 мың 
бірлік көрсеткішіне жетті. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп павлодарской обла-
сти характеризуется преобладанием предприятий 
торговли и услуг, а также строительного сектора. 
в структуре субъектов мсп области, зарегистриро-
ванных в форме юридического лица, предприятия 
сферы торговли составляют 42%, что выше средне-
республиканского  показателя на 3%. доля малых и 
средних предприятий строительного сектора состав-
ляет 16%, что соответствует средней доле предприя- 
тий строительства по Казахстану. Кроме того, доля 
предприятий промышленности области составляет 
12%, что выше показателя по стране на 3%. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

павлодар облысының шоК салалық ерекшелігі са-
уда мен қызметтер, сонымен қатар құрылыс сек-
торы кәсіпорындарының басым болуымен сипат-
талады.  заңды тұлға нысанында тіркелген шоКс 
құрылымында сауда саласындағы кәсіпорындар 
42%-ды құрайды, бұл Қазақстан бойынша құрылыс 
кәсіпорындарының орташа көрсеткішінен 3%-ға 
жоғары. Құрылыс секторындағы шағын және орта 
кәсіпорындар үлесі 16%-ды құрайды, бұл Қазақстан 
бойынша құрылыс кәсіпорындарының орташа үлесіне 
сәйкес келеді. сонымен қатар облыстағы өнеркәсіп 
кәсіпорындарының үлесі 12%-ды құрайды, бұл ел 
бойынша орташа көрсеткішінен 3%-ға жоғары.

шФҚ 
КФX

жк (оң ось)
ип (правая ось)

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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павлодар облысының тіркелген шОк субъектілерінің   
экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп павлодарской области по видам экономической деятельности
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности в павлодарской области 
имеет тенденцию роста. Это свидетельствует о 
привлекательности региона для зарубежных ин-
весторов. в целом с 2005 г. количество предприя-
тий с иностранным участием либо в иностранной 
собственности в области выросло в 2,7 раза и со-
ставило 463 ед. доля данных предприятий в общем 
количестве мсп (юридических лиц) также выросла 
с 1,6% в 2005 г. до 3,6% в 2012 г. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
саны павлодар облысында өсу беталысына ие. Бұл 
аймақтың шетелдік инвесторлар үшін тартымды 
екендігін куәландырады. жалпы алғанда 2005 ж. 
бастап шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген кәсіпорындар саны 2,7 есе өсіп, 
463 бірлікті құрады. шоК (заңды тұлғалар) жалпы 
санындағы осы кәсіпорындар үлесі де 2005 ж. 1,6%-
дан 2011 және 2012 жж. 3,6-ға дейін өсті. 

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

3%
12%

16%

42%

6%

2 %
5%

13%

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп пав-
лодарской области на 1 января 2013 года составила 
124 тыс. человек, что в полтора раза выше показателя 
2005 г. доля занятых в мсп в общей численности за-
нятых в регионе в 2012 году составила 30% от общего 
числа занятых в регионе.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны 

павлодар облысы бойынша шоК-гі жұмыспен 
қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 жылдың 
1 қаңтарында 124 мың адамды құрады, бұл  
2005 ж. көрсеткіштен бір жарым есе жоғары. 
аймақтағы жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың 
жалпы санындағы шоК-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халықтың үлесі 2012 ж. 30%-ды құрады. 

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындарында облыс шоК-де белсенді еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 60%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 35%, шФҚ – 5%.

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 60% общего количества активно 
занятых в мсп области, на предприятиях ип – 35%, 
КФх – 5%.

ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде павлодар облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп павлодарской области по организационно-правовым формам, %

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы павлодар облысының 
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі    

доля занятых в мсп павлодарской области в общей численности занятых в регионе

60%

35%

5%

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)
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7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в павлодарской 
области в 2012 году составил 331 млрд. тенге. в целом 
уровень выпуска продукции мсп в области имеет тен-
денцию роста: по сравнению с 2005 г. данный показа-
тель увеличился в пять раз. 

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

павлодар облысында шоК субъектілерімен өнім 
шығару көлемі өсу беталысына ие. 2012 ж. бұл 
көрсеткіш 331 млрд. теңгені құрады. жалпы алғанда 
шоК субъектілерімен өнім шығару деңгейі өсу бе-
талысына ие: 2005 ж. салыстырғанда бұл көрсеткіш 
бес есе өсті.  

в разрезе организационно-правовых форм предпри-
ятия мсБ обеспечивают 81% общего выпуска про-
дукции мсп региона, на предприятия ип приходится 
12%, КФх – 7%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсіпо-
рындары шығарған өнім аймақ шоК жалпы шыға-
рылатын өнімнің 81%-ын құрады, жК кәсіпорындарына 
12% және шФҚ-ға 7% тиесілі. 

81 %

12%

7%

павлодар облысында жаө және шОк субъектілерімен  
өнім шығару қарқыны, млрд. теңге

динамика выпуска продукции мсп в врп павлодарской области, млрд. тенге

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша павлодар облысының  
шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп павлодарской области по организационно-правовым формам, %

жаө  
врп

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий раз-
мер кредитного портфеля Бву в павлодарской об-
ласти составил 213,1 млрд. тенге. из этой суммы на 
кредиты малому предпринимательству приходится  
46,3 млрд. тенге. доля кредитов малому предприни-
мательству в области имеет тенденцию к сокраще-
нию в последние пять лет. так, с 2007 года данный 
показатель снизился на 10% и составил в 2012 году 
22% общего портфеля.

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша пав-
лодар облысындағы едБ несиелік портфелінің жал-
пы көлемі 213,1 млрд. теңгені құрады. Бұл соманың 
ішінде аймақтағы шағын кәсіпкерлікке 46,3 млрд. 
теңге тиесілі. облыстағы шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелер үлесі соңғы бес жылда қысқару 
беталысына ие. осылайша, 2017 жылдан бастап 
бұл көрсеткіш 10%-ға қысқарып, 2012 жылы жалпы 
портфелдің 22%-ын құрады. 

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в павлодарской области на 1 января 2013 года по 
программам Фонда «даму» через обусловленное 
размещение средств в Бву поддержку получили  
1 075 заемщиков на общую сумму более 51,5 млрд. 
тенге. в результате было создано 1 823 рабочих 
места.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат 

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
павлодар облысында 2013 жылдың 1 қаңтарында 
«даму» Қорының бағдарламалары бойынша едБ-ке 
қаражаттарды шарт бойынша орналастыру арқылы 
51,5 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 1 075 
қарыз алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде  
1 823 жұмыс орны құрылды.

павлодар облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген  
несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому  
предпринимательству павлодарской области

0

300

250

150

200

50

100

350

0%

5%

25%

20%

10%

15%

30%

61,0

119,4

165,9 162,0 153,2 147,4

182,4

213,1

17,4
33,7

51,4 48,7 42,1
34,6 38,1 46,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

28% 28%

31% 30%

27%

23%

21%
22%

экономикаға берілген 
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Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

среди банков-партнеров наиболее активно работа-
ют ао «Бта Банк», ао «альянс Банк», ао «евразий-
ский банк» и «Казкоммерцбанк», которые в сумме 
выдали более 71% общего объема средств по про-
граммам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финанси-
руются проекты отраслей  промышленности (38% 
средств), торговли (36%), и услуг (15%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «альянс 
Банк» аҚ, «еуразиялық Банк» аҚ, «Казкоммерцбанк» 
аҚ жоғары белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге 
аймақтағы Қор бағдарламаларының қаражаттарының 
жалпы көлемінің 71%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе өнеркәсіп (қаражаттардың 38%-
ы), сауда (36%)  және қызметтер (15%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в павлодарской области в рамках первого и тре-
тьего направлений программы «дорожная карта 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
павлодар облысында «Бизнестiң жол картасы 2020» 
бағдарламасының бірінші және үшінші бағыттарының 

01.01.2013 ж. жағдай бойынша павлодар облысындағы «Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері
результаты программ Фонда «даму» павлодарской области на 01.01.2013 г.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 6 742,2 225 16,9% 18,7% 375

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 10 279,2 224 12,4% 13,9% 341

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 14 117,4 238 11,5% 12,3% 422

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 5 914,4 178 13,1% 14,2% 146

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 1 022,3 29 9,6% 10,6% 149

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 18,0 1 14,0% 15,4% 0

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 11 833,4 26 8,0% 8,3% 112

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 439,8 111 12,6% 13,8% 16

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру  
Финансирование проектов смпс в малых городах

13,5 1 12,5% 13,4% 0

10.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 86,1 3 8,0% 8,0% 213

11.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смпс (за счет 
собственных средств)

45,9 4 14,0% 15,0% 8

12.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 1 044,9 35 12,7% 14,0% 41

 
барлығы:
итого: 51 557,2 1 075 11,8% 12,8% 1 823

36%

3%

4%

4%

15%

38%

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).  
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). сауда

торговля
өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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бизнеса 2020» на 1 января 2013 года региональный 
координационныйсовет одобрил 258 проектов на 
получение субсидирования ставки вознаграждения 
и 14 проектов на получение гарантии по кредиту. 
по второму направлению рабочая группа при госу-
дарственной комиссии  по вопросам модернизации 
экономики одобрила 14 проектов субсидирования 
ставки вознаграждения. 
из общего количества одобренных проектов по пер-
вому и третьему направлениям заключено 198 до-
говоров субсидирования ставки вознаграждения, 12 
договоров гарантирования, по второму направлению 
подписано 14 договоров субсидирования. 

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в павлодарской 
области обучающие курсы проводятся Фондом в де-
сяти районах и трех городах областного значения. 
на 1 января 2013 года обучение прошли  1 603 че-
ловека, в том числе в 2011 году – 786 слушателей, 
в 2012 г. – 817 человек.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» кур-
сы в ао «назарбаев университет» прошли 22 чело-
века. в проекте «деловые связи» приняли участие 
58 предпринимателей. партнерскими консалтинго-
выми компаниями оказано 2 322 услуги по сервисной 
поддержке ведения бизнеса 480 предпринимателям.

Кәс іпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату 
бағдарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 
бағытын қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша павлодар 
облысында оқыту курстары Қор есебiнен он аудан-
да және облыстық маңызы бар үш қалада өткізіледі. 
2011–2012 жж. 1 603 адам оқытылды, соның ішінде 
2011 жылы – 786 тыңдаушы, 2012 ж. – 817 тыңдаушы.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 22 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 58 кәсіпкер оқытылды. серіктес 
консалтинг компанияларымен 480 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 2 322 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 47 заявок 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 38 человек. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж.  
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 47 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 38 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

255 14 14 3 196 12 14 2

баРлығы / итОгО: 286 баРлығы / итОгО: 224

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 603 адам/человек
2011 жылы/г. – 786 адам/человек
2012 жылы/г. – 817 адам/человек

22 кәсіпкер/предпринимателей 58 қатысушы/участника
480 шОкс және жеке тұлғаларға 

2 322 қызмет көрсетілді/
480 CМсп  

и физ. лицам оказано 2 322 услуги

01.01.2013 ж. жағдай бойынша павлодар облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері 
результаты программы «дКБ 2020» в павлодарской области на 01.01.13 г.

аясында, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
258 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
14 жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты 14 жобаны 
мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 198 
мөлшерлеме қаражаттандыру келісімшарты, 12 
кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша 14 
қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

«Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» помогла нам 
увеличить мощность реконструированного и модернизирован-
ного завода по переработке молока и производству молочной 
продукции».

Р. А. Сулейменова
Директор

Место реализации проекта: северо-Казахстанская область,
г. петропавловск
вид деятельности: производство молочных продуктов
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в севеРО-казахстанскОЙ Области

сОлтүстік ҚазаҚстан ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бізге 
сүт өңдеу және сүт өнімдерін шығаратын қайта құрылған 
және жаңғыртылған зауыт қуаттылығын ұлғайтуымызға 
көмектесті».

Р. А. Сүлейменова
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: солтүстік Қазақстан облы-
сы, петропавл қ.
Қызмет түрі: сүт өнімдерін шығару
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»

«сүтөніМі» жшс
тОО «МОлпРОДукт»
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

северо-Казахстанская область образована в июле 
1936 года и расположена на севере Казахстана. ре-
гион граничит на севере – с российской Федераци-
ей, на западе с Костанайской, на северо-востоке – с 
павлодарской, на юге и юго-востоке – с акмолинской 
областями республики Казахстан.
общая земельная площадь северо-Казахстанской об-
ласти составляет 98,0 тыс. км² или 3,6% территории 
государства (14-е место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население обла-
сти составило 579,6 тыс. человек или 3,4% населения 
Казахстана (14-е место по республике). Экономически 
активное население составляет 349,6 тыс. человек 
или 3,9% от всего экономически активного населе-
ния Казахстана, численность занятого населения –  
331,2 тыс. человек. Численность граждан, состоящих 
на учете в органах занятости в качестве безработных, 
составляет 18,3 тыс. человек, уровень безработицы – 
5,2%. плотность населения в среднем по области со-
ставляет шесть человек на 1 км² территории региона.
административный центр области расположен в 
городе петропавловск, основанном в 1752 году.  
в городе на 1 января 2013 года проживало 206,0 тыс. 
человек или 35,5% населения области. в области 13 
сельских районов и пять городов, из которых один 
город областного значения, четыре города район-
ного значения. 
в 2012 году врп северо-Казахстанской области составил  
677,5 млрд. тенге или 2,2% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который составил  
1 164,9 тыс. тенге, регион занимает 12 место по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство занима-
ет 24,1%, обрабатывающая промышленность – 9,3%, 
строительство – 3,2%, торговля – 14,0%, транспорт 
и связь – 9,2%, операции с недвижимым имуще-
ством – 13,5%, услуги и прочие отрасли – 26,7%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных и 
активных субъектОв Мсп

по состоянию на 1 января 2013 года в северо-Казах-
станской области зарегистрировано 38,0 тыс. субъек-
тов мсп, при этом 22,6 тыс. субъектов или 59% ве-
дут активную деятельность. с 2009 года количество 
зарегистрированных субъектов мсп демонстрирует 
устойчивый рост. Количество активных субъектов 
мсп также имеет общий тренд роста. тем не менее, 
по оперативным данным за 2012 год произошло со-
кращение активных субъектов мсп на 2,5 тыс. в ре-
зультате этого доля активных субъектов мсп в чис-
ле зарегистрированных снизилась на 11 процентных 
пунктов (с 70% до 59%).

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

солтүстік Қазақстан облысы 1936 жылдың шілде айында 
құрылған және Қазақстанның солтүстігінде орналасқан. 
аймақ солтүстікте ресей Федерациясымен, Батыста 
Қазақстан республикасының Қостанай облысымен, 
солтүстік-шығыста павлодар облысымен, оңтүстікте  
және оңтүстік-шығыста ақмола облысымен шектеседі.
солтүстік Қазақстан облысының жалпы жер көлемі 
98,0 мың км² немесе мемлекет аумағының 3,6%-ын 
құрайды (республика бойынша 14-ші орын).  
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша облыс 
халқы 579,6 мың адамды немесе Қазақстан халқының 
3,4%-ын құрады (республика бойынша 14-ші орын). 
облыстың экономикалық белсенді  халқы  349,6 мың 
адамды немесе Қазақстанның экономикалық белсенді  
халқының 3,9%-ын құрады, жұмыспен қамтылған 
халық саны – 331,2 мың адам. жұмыспен қамту ор-
гандарында жұмыссыздар ретінде тіркелген азамат-
тар саны 18,3 мың адамды құрайды, жұмыссыздық 
деңгейі – 5,2%. халық тығыздығы облыс бойынша 
орташа алғанда бір шаршы шақырым ауданға  алты 
адамды құрайды.
облыстың әкімшілік орталығы 1752 негізі қаланған пе-
тропавл қаласында орналасқан. Қалада 2013 жылдың 
1 қаңтарында 206,0 мың адам немесе облыстың барлық 
халқының  35,5%-ы тұрды. облыста 13 ауылдық ау-
дан және бес қала, соның ішінде бір қала облыстық 
маңызға және төрт қала аудандық маңызға ие.
2012 жылы солтүстік Қазақстан жаӨ 677,5 млрд. 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 2,2%-ды құрады.  
1 164,9 мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жаӨ көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша 12-орын-
ды иеленеді.
облыстың жалпы жаӨ құрылымында ауыл шаруа-
шылығына 24,1%-ы тиесілі, өңдеу өнеркәсібі – 9,3%, 
құрылыс – 3,2%, сауда – 14,0%, көлік және байланыс – 
9,2%, қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операция-
лар – 13,5%, қызметтер және басқа салалар – 26,7%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша солтүстік Қазақстан облысында 38,0 мың шоК 
субъектісі тіркелді, соның ішінде 22,6 мың субъект 
немесе 59%  белсенді қызметпен айналысады. 2009 
жылдан бастап тіркелген шоК субъектілерінің саны 
тұрақты өсім көрсетеді. Белсенді шоК субъектілерінің 
саны да өсу беталысына ие. дегенмен, оперативтік 
мәліметтер бойынша 2012 жыл ішінде белсенді 
шоК субъектілерінің 2,5 мыңға қысқаруы орын ал-
ды. нәтижесінде тіркелген субъектелердің жалпы 
санындағы белсенді шоК субъектілерінің үлесі 11 
пайыздық тармаққа төмендеді (70%-дан 59% дейін). 
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ 

в структуре зарегистрированных и активных субъек-
тов мсп в северо-Казахстанской области на 1 января 
2013 года преобладают ип. в структуре зарегистри-
рованных субъектов мсп доля ип составляет 77,5%, 
доля предприятий мсБ – 14,2%, КФх – 8,3%. 
в структуре активных субъектов мсп доля ип со-
ставляет 77,8%, доля предприятий мсБ – 9,6%, 
КФх – 12,6%.

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы

солтүстік Қазақстан облысындағы 2013 жылдың 
1 қаңтарындағы жағдай бойынша тіркелген және 
белсенді шоК субъектілерінің жалпы санында жК 
басым. тіркелген субъектілер құрылымында жК үлесі 
77,5%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі 
14,2%-ды, шФҚ – 8,3%-ды құрайды. 
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК үлесі 
77,8%-ды құрайды, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
9,6%, шФҚ – 12,6%.

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы солтүстік Қазақстан облысының белсенді шОк 
субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп северо-Казахстанской области в общем количестве зарегистрированных смсп

солтүстік Қазақстан облысының шОкс ұйымдастыру-құқықтық нысаны бойынша құрылымы, %
структура смсп северо-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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динамика количества активных субъектов мсп в раз-
резе организационно-правовых форм за последние 
восемь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ демонстрирует ста-
бильный рост. в целом за рассматриваемый период 
число предприятий мсБ увеличилось на 494 ед.;  
2. Количество ип изменяется нестабильно – периоды 
спада чередуются с периодами роста. за 2012 г. по 
оперативным данным количество активных ип снизи-
лось на 2,6 тыс. ед. и составило в 2011 г. 17,6 тыс. ед.;
3. Количество КФх имеет тенденцию к сокращению. 
в целом за рассматриваемый период число КФх со-
кратилось на 1 060 субъектов. 

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны ұйымдық-
құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз жылда 
келесідей болды: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны тұрақты өсім көрсетуде. 
жалпы алғанда қарастырылып отырған кезеңде шоБ 
кәсіпорындарының саны 494 бірлікке артты;  
2. жК саны тұрақсыз өзгеруде – төмендеу кезеңдері өсу 
кезеңдерімен алмасып отырады. 2012 ж. оперативтік 
мәліметтер бойынша белсенді жК саны 2,6 мың бірлікке 
төмендеп, 2011 ж. 17,6 мың бірлікті құрады;
3. шФҚ саны қысқару беталысына ие. жалпы алғанда 
қарастырылып отырған кезеңде шФҚ саны 1 060 
субъектіге қысқарды. 

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

отраслевая специфика мсп северо-Казахстанской 
области характеризуется преобладанием предприя-
тий торговли и услуг, а также сельского хозяйства.  
в структуре субъектов мсп области, зарегистрирован-
ных в форме юридического лица, предприятия сфе-
ры торговли составляют 40%. доля малых и средних 
предприятий сельского хозяйства составляет 16%, что 
выше средней доли сельскохозяйственных предприя-
тий по стране на 12%. доля предприятий промыш-
ленности области составляет 9%, что соответствует 
аналогичному показателю по стране. 

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

солтүстік Қазақстан облысының шоК салалық ерекшелігі 
сауда мен қызметтер, сонымен қатар ауыл шаруашылығы 
кәсіпорындарының басым болуымен сипатталады. 
заңды тұлға нысанында тіркелген шоК субъектілерінің 
құрылымында сауда саласындағы кәсіпорындар 40%-ды 
құрайды. ауыл шаруашылығындағы шағын және орта 
кәсіпорындар үлесі 16%-ды құрайды, бұл ел бойынша 
ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының орташа үлесінен 
12%-ға жоғары. Өнеркәсіп кәсіпорындарының үлесі 9%-
ды құрайды, бұл ел бойынша ұқсас көрсеткішке сәйкес 
келеді.

солтүстік Қазақстан облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар 
бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік   

динамика активных смсп северо-Казахстанской области в разрезе  
организационно-правовых форм, тыс. ед. 

шФҚ
КФX

жк (оң ось)
ип (правая ось)

шОбк
пмсБ

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных пО 
ЮРиДическиМ лицаМ)

по показателям количества зарегистрированных 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности северо-Казахстанская об-
ласть демонстрирует стабильный рост с 2005 г. за 
последние восемь лет количество подобных предпри-
ятий выросло в 1,8 раза – с 323 до 582. еще одним 
положительным показателем служит растущая доля 
предприятий с иностранным участием в общем коли-
честве предприятий. с 2005 г. по 2012 г. ее значение 
увеличилось с 4,6% до 6,4%.

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік меншіктегі 
тіркелген кәсіпорындар санының көрсеткіштері бойын-
ша солтүстік Қазақстан тұрақты өсім көрсетуде. соңғы 
сегіз жылда осындай кәсіпорындар саны 1,8 есе – 
323-тен бастап 582-ге дейін өсті. тағы бір жағымды 
көрсеткіш ретінде жалпы кәсіпорындар санындағы 
шетелдіктердiң қатысы бар кәсіпорындардың артып 
жатқан үлесі аталады. 2005 жылдан бастап 2012 
жылға дейін оның көрсеткіші 4,6%-дан 6,4%-ға дейін 
артты.

солтүстік Қазақстан облысының тіркелген шОк субъектілерінің   
экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп северо-Казахстанской области по видам экономической деятельности

сҚО
сКо

Қазақстан
Казахстан

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

16%

9%

10%

40%

6%

2 %
4%

14%

шетелдіктердiң қатысы бар шағын және орта кәсіпорындар санының өсу қарқыны (заңды тұлғалар)
динамика количества малых и средних предприятий с иностранным участием (юридические лица)

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
малые и средние предприятия 
(юр. лица) с иностранным 
участием либо в иностранной 
собственности, ед.

шетелдіктердiң қатысы бар 
немесе шетелдік меншіктегі 
шағын және  
орта кәсіпорындар үлесі, %
доля предприятий с 
иностранным участием либо 
в иностранной собственности, %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

кәс., тех. қызмет
проф., тех. деятельность

басқа қызмет түрлері
прочие виды услуг

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп по 
северо-Казахстанской области на 1 января 2013 года 
составила 99 тыс. человек. мсп региона обеспечивает 
30% рабочих мест области. при этом данный показа-
тель имеет тенденцию роста: с 2005 г. доля занятых в 
мсп в общей численности занятых в области увели-
чилась на девять процентных пунктов.

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны

солтүстік Қазақстан облысы бойынша шоК-гі белсенді 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 
жылдың 1 қаңтарында 99 мың адамды құрады. аймақ 
шоК облыстың жұмыс орындарының 30%-ын қамтамасыз 
етеді. сонымен қатар осы көрсеткіш өсу беталысына ие: 
2005 ж. бастап шоК-де еңбек ететін тұрғындар саны об-
лыста тоғыз пайыздық тармаққа артқан.

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 60% общего количества занятых 
в мсп, на предприятиях ип – 35%, КФх – 5%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындарында облыс шоК-де еңбек ететін 
халықтың жалпы санының 60%-ы еңбек етеді, жК 
кәсіпорындарында – 35%, шФҚ – 5%.

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша солтүстік Қазақстан облысының  
шОк-да еңбек ететін халық құрылымы, %

структура занятых в мсп северо-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %

аймақтың жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы солтүстік Қазақстан 
облысының шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі  

доля занятых в мсп северо-Казахстанской области в общей численности занятых в регионе

60%

35%

5%

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

жұмыспен қамтамасыз етілген 
халықтың жалпы саны, мың адам
общая численность занятого 
населения, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық саны, мың адам
Численность занятого населения в 
мсп, тыс. чел.
шОк-гі жұмыспен қамтамасыз 
етілген халық үлесі, % (оң ось)
доля занятых в мсп, % (правая ось)

шОбк
пмсБ

жк
ип

шФҚ
КФх
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7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в северо-Казах-
станской области в 2012 году составил 252 млрд. тенге. 
в сопоставимых ценах выпуск продукции мсп области 
за 2012 г. по сравнению с выпуском за 2011 г. сни-
зился на 7,4%.
снижение в реальном выражении демонстрирует и 
врп области – индекс физического объема врп в 
2012 г. в процентах к предыдущему году составил 
92,8%.

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

солтүстік Қазақстан облысында 2012 жылы шоК 
субъектілерімен шығарылған өнім құны 252 млрд. 
теңгені құрады. салыстырмалы бағаларда 2012 жыл 
ішіндегі өсім 2011 ж. шығарылыммен салыстырғанда  
7,4%-ға төмендеді. 
облыстың жаӨ де нақты мәліметтер бойынша 
төмендеуде – 2012 ж. жаӨ физикалық көлемінің 
индексі пайыздарда алдыңғы жылмен салыстырғанда 
92,8 құрады

в разрезе организационно-правовых форм предприя-
тия мсБ обеспечивают 73% общего выпуска про-
дукции мсп региона, на долю ип приходится 14%, 
КФх – 13%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кәсі-
порындары аймақ шоК 73% өнімнің шығарылуын 
қамтамасыз етті, жК үлесіне – 14%, шФҚ – 13% 
тиесілі.

ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша солтүстік Қазақстан облысының  
шОк өнім шығаруының құрылымы, %

структура выпуска продукции мсп северо-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %

73 %

14%

13%

солтүстік Қазақстан облысында жаө және шОк субъектілерімен өнімдерінің  
шығарылуының қарқыны, млрд. теңге

динамика выпуска продукции мсп в врп северо-Казахстанской области, млрд. тенге

жаө  
врп

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в северо-Казахстанской 
области составил 90,4 млрд. тенге. из этой суммы на 
кредиты малому предпринимательству приходится 
25,3 млрд. тенге  (28% от общего портфеля). при 
этом доля кредитов малому предпринимательству 
области в кредитном портфеле экономике сокраща-
ется с 2009 года. 

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
солтүстік Қазақстан облысындағы едБ несиелік 
портфелінің жалпы көлемі 90,4 млрд. теңгені 
құрады. осы соманың ішінде шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелерге 25,3 млрд. теңге тиесілі (жал-
пы портфельдің 28%-ы). сондай-ақ экономикаға 
берілген несиелік портфельдегі шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелер үлесі 2009 ж. бастап қысқаруда. 

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в северо-Казахстанской области на 1 января 2013 
года по программам Фонда «даму» через обу-
словленное размещение средств в Бву поддерж-
ку получили 695 заемщиков на общую сумму более  
29,7 млрд. тенге. в результате было создано 1 131 ра-
бочее место.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
солтүстік Қазақстан облысында 2013 жылдың  
1 қаңтарында «даму» Қорының бағдарламалары 
бойынша едБ-ке қаражаттарды шарт бойынша ор-
наластыру арқылы 29,7 млрд. теңгеден асатын жал-
пы сомаға 695 қарыз алушыға қолдау көрсетілді. 
нәтижесінде 1 131 жұмыс орны құрылды.

солтүстік Қазақстан облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке  
берілген несиелер бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и малому предпринимательству  
северо-Казахстанской области

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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среди банков-партнеров наиболее активно работают 
ао «Бта Банк», ао «евразийский Банк», ао «Банк 
ЦентрКредит», которые в сумме выдали более 67% 
от общего объема средств по программам Фонда в 
регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (34% средств), промышлен-
ности (41%) и сельского хозяйства (12%).

серіктес банктер арасында «Бта Банк» аҚ, «еуразия-
лық Банк» аҚ, «Банк ЦентрКредит» аҚ жоғары 
белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге аймақтағы 
Қор бағдарламаларының қаражаттарының жалпы 
көлемінің 67%-дан астам бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 34%-ы), 
өнер-кәсіп (41%) және ауыл шаруашылығы (12%) жо-
балары жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 2 779 110 17,1% 19,3% 143

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 7 032 235 12,5% 14,2% 259

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 8 589 153 11,5% 12,3% 153

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 4 394 98 12,7% 13,7% 240

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 1 294 10 9,3% 10,8% 49

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 7 1 14,0% 14,9% 0

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 4 879 18 8,0% 8,3% 168

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 204 38 12,0% 13,3% 14

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру  
Финансирование проектов смпс в малых городах

36 9 14,0% 15,5% 5

10.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 86 3 8,0% 8,0% 59

11.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 431 20 12,8% 14,1% 41

 
барлығы:
итого: 29 726 695 11,8% 12,9% 1 131

34%

12%

3%
4%

6%

42%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в северо-Казахстанской области в рамках первого и 
третьего направлений программы «дорожная карта 
бизнеса 2020» на 1 января 2013 года региональный 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
солтүстік Қазақстан облысында «Бизнестiң жол кар-
тасы 2020» бағдарламасының бірінші және үшінші 
бағыттарының аясында, 2013 жылдың 1 қаңтарындағы 

01.01.2013 ж. жағдай бойынша солтүстік Қазақстан облысындағы  
«Даму» Қоры бағдарламаларының нәтижелері  

результаты программ Фонда «даму» в северо-Казахстанской области на 01.01.2013 г.

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).  
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). сауда

торговля
өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в северо-Казахстан-
ской области обучающие курсы проводятся Фондом в 
13 районах и одном городе областного значения. 
за 2011–2012 гг. обучение прошли 1 178 человек, в 
т.ч. в 2011 году – 553 слушателя, в 2012 г. – 625 
слушателей.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» курсы 
в ао «назарбаев университет» прошли 17 человек. 
в рамках реализации проекта «деловые связи» об-
учение прошли 28 предпринимателей. партнерскими 
консалтинговыми компаниями оказано 743 услуги по 
сервисной поддержке ведения бизнеса 522 предпри-
нимателям.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату бағдар-
ламалары («БЖК 2020» бағдарламасының 4 бағытын 
қоса)
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша солтүстік 
Қазақстан облысында оқыту курстары Қор есебiнен 
13 ауданда және облыстық маңызы бар бір қалада 
өткізіледі. 
2011–2012 жж. 1 178 адам оқытылды, соның ішінде 
2011 жылы – 553 тыңдаушы, 2012 ж. – 625 тыңдаушы.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойын-
ша «назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 17 
адам өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге 
асыру аясында 28 кәсіпкер оқытылды. серіктес кон-
салтинг компанияларымен 522 кәсіпкерлер мен жеке 
тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау көрсету 
бойынша 743 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте были размещены 32 заявки 
предпринимателей с ограниченными возможностя-
ми, из них благотворительную спонсорскую под-
держку получили 25 человек. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі кәсіпкер-
лердің 32 өтінімі орналастырылды, олардың ішінде 25 
адамға қайырымдылық демеушілік қолдау көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

132 11 6 25 107 10 4 22

баРлығы / итОгО: 174 баРлығы / итОгО: 143

старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

1 178 адам/человек
2011 жылы/г. – 553 адам/человек
2012 жылы/г. – 625 адам/человек

17 кәсіпкер/предпринимателей 28 қатысушы/участника
522 шОкс және жеке тұлғаларға 

743 қызмет көрсетілді/
522 CМсп  

и физ. лицам оказано 743 услуг

01.01.2013 ж. жағдай бойынша солтүстік Қазақстан облысындағы  
«бжк 2020» бағдарламасының нәтижелері  

результаты программы «дКБ 2020» в северо-Казахстанской области на 01.01.13 г.

координационный совет одобрил 157 проектов на 
получение субсидирования процентной ставки, 11 
проектов на получение гарантии по кредиту. по 
второму направлению рабочая группа при госу-
дарственной комиссии  по вопросам модернизации 
экономики одобрила шесть проектов на получение 
субсидирования процентной ставки. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключено 129 
договоров субсидирования ставки, десять договоров 
гарантирования, по второму направлению – четыре 
договора субсидирования. 

жағдай бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
157 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
11 жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты алты жобаны 
мақұлдады.
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттар бойынша 129 мөлшерлеме 
қаражаттандыру келісімшарты, он кепілдендіру шар-
ты, екінші сұрақ бойынша төрт қаражаттандыру 
келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 
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МалОе и сРеДнее пРеДпРиниМательствО 
в ЮжнО-казахстанскОЙ Области

Оңтүстік ҚазаҚстан ОблысынДағы 
шағын және ОРта кәсіпкеРлік

«Благодаря участию в государственной Программе «До-
рожная карта бизнеса 2020» наша компания сумела завер-
шить строительства теплиц по выращиванию овощей. Соз-
даны дополнительные новые рабочие места. Вместе с тем, 
планируется дальнейшее расширение производства, увеличе-
ние объема выпускаемой продукции. Программа «Дорожная кар-
та бизнеса 2020» – это реальная поддержка бизнеса».

А. Е. Ким,
Директор

Место реализации проекта: : Южно-Казахстанская область, 
сайрамский район
вид деятельности: производство сельскохозяйственной 
продукции
программа поддержки: «дорожная карта бизнеса 2020»

«баян-сулу агРО» жшс
тОО «баян-сулу агРО»

«Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасына 
қатысуымыздың нәтижесінде біздің компания көкөніс өсіретін 
жылыжай құрылысын дер кезінде бітірді. Қосымша жаңа жұмыс 
орындары құрылды. Сонымен қатар, өндірісті ары қарай ұлғайту, 
шығарып отырған өнімдеріміздің көлемін арттыру жоспарлану-
да. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы – бизнесті 
қолдаудың нақты үлгісі».   

А. Е. Ким,
Директор

жобаның жүзеге асырылған жері: оңтүстік Қазақстан облысы, 
сайрам ауданы
Қызмет түрі: ауыл шаруашылық өнімдерін шығару
Қолдау бағдарламасы: «Бизнестің жол картасы 2020»
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1. сОциальнО-экОнОМическиЙ пОРтРет 
Области

Южно-Казахстанская область образована 10 марта 
1932 года и расположена в южной части Казахстана. 
регион граничит на востоке с жамбылской, на севе-
ре – с Карагандинской, на западе – с Кызылординской 
областями республики Казахстан, на юге – с респу-
бликой узбекистан. 
общая земельная площадь Южно-Казахстанской об-
ласти составляет 117,3 тыс. км² или 4,3% территории 
государства (13-е место по республике). 
по состоянию на 1 января 2013 года население обла-
сти составило 2 678,3 тыс. человек или 15,8% населе-
ния Казахстана (первое место по республике). Эконо-
мически активное население составляет 1 243,4 тыс. 
человек или 13,8%  всего экономически активного 
населения Казахстана, численность занятого населе-
ния – 1 173,7 тыс. человек. Численность безработных 
составила 69,7 тыс. человек, уровень безработицы – 
5,6%. плотность населения в среднем по области со-
ставляет 23 человека на 1 км² территории региона.
административный центр области расположен в го-
роде шымкент, в котором на 1 января 2013 года про-
живало 662,1 тыс. человек или четверть всего на-
селения области. в области 14 сельских районов и 
восемь городов, из которых четыре города областного 
значения, четыре города районного значения.
в 2012 году врп Южно-Казахстанской области составил  
1 684,1 млрд. тенге или 5,6% ввп Казахстана. по по-
казателю врп на душу населения, который  составил 
635,5 тыс. тенге, регион занимает 17 место по стране. 
в структуре врп области сельское хозяйство занима-
ет 9%, горнодобывающая промышленность и разра-
ботка карьеров – 5%, обрабатывающая промышлен-
ность – 17%, строительство – 7%, торговля – 10%, 
транспорт и связь – 9%, операции с недвижимым 
имуществом – 14%, услуги и прочие отрасли – 29%.

2. ДинаМика заРегистРиРОванных  
и активных субъектОв Мсп

в Южно-Казахстанской области – регионе с наи-
большим количеством субъектов мсп – в отличие от 
других регионов страны,  в 2009 г. не наблюдалось 
большого сокращения зарегистрированных субъектов 
мсп. в 2011 году число зарегистрированных субъек-
тов мсп достигло максимального значения за рас-
сматриваемый период – 231,5 тыс. ед., после чего в 
2012 г. произошло их сокращение на 18% до уровня 
188,8 тыс. ед. Количество активных субъектов мсп в 
период с 2005 по 2011 гг. имело тенденцию роста, а в 
2012 г. сократилось на 19% и составило 109,4 тыс. ед.  
в результате доля активных субъектов мсп в общем 

1. Облыстың әлеуМеттік-экОнОМикалыҚ 
жағДаЙы

оңтүстік Қазақстан облысы 1932 жылдың 10 на-
урызында құрылған және Қазақстанның оңтүстігінде 
орналасқан. аймақ шығыста жамбыл облысымен, 
солтүстікте Қарағанды облысымен, батыста Қызыл-
орда облысымен, оңтүстікте Өзбекстан республика-
сымен шектеседі.
оңтүстік Қазақстан облысының жалпы жер көлемі 
117,3 мың км² немесе мемлекет аумағының 4,3%-ын 
құрайды (республика бойынша 13-ші орын). 
2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша об-
лыс халқы 2 678,3 мың адамды немесе Қазақстан 
халқының 15,8%-ын құрады (республика бойынша 
бірінші орын). облыстың экономикалық белсенді  
халқы  1 243,4 мың адамды немесе Қазақстанның 
экономикалық белсенді  халқының 13,8%-ын құрады, 
жұмыспен қамтылған халық саны – 1 173,7 мың адам. 
тіркелген жұмыссыздар саны  69,7 мың адамды құрады, 
жұмыссыздық деңгейі – 5,6%. халық тығыздығы облыс 
бойынша орташа алғанда бір шаршы шақырым ауданға  
23 адамды құрайды. 
облыстың әкімшілік орталығы шымкент қаласында 
орналасқан. Қалада 2013 жылдың 1 қаңтарында 
662,1 мың адам немесе облыстың барлық халқының  
төрттен бір бөлігі тұрды. облыста 14 ауылдық аудан 
және сегіз қала, соның ішінде төрт қала облыстық 
маңызға және төрт қала аудандық маңызға ие.
2012 жылы оңтүстік Қазақстан жаӨ 1 684,1 млрд. 
теңгені немесе Қазақстан жіӨ 5,6%-ды құрады.  
635,5  мың теңгені құраған адам басына шаққандағы 
жіӨ көрсеткіші бойынша облыс ел бойынша 17 орын-
ды иеленеді. 
облыстың жаӨ құрылымында ауыл шаруашылығына 
9% тиесілі, тау-кен өндірісінің өнеркәсібі және 
карьерлерді өңдеу – 5%, өңдеу өнеркәсібі – 17%, 
құрылыс – 7%, сауда – 10%, көлік және байланыс – 
9%, қозғалмайтын мүлікпен жасалатын операциялар – 
14%, басқа салалар және қызметтер – 29%.

2. тіРкелген және белсенДі шОк 
субъектілеРінің ҚаРҚыны

оңтүстік Қазақстан облысында – шоК субъектілерінің 
ең көп саны шоғырланған аймақ, – елдің басқа 
аймақтарымен салыстырғанда,  2009   ж. тіркелген шоК 
субъектілерінің үлкен қысқаруы байқалмады. 2011 жы-
лы тіркелген шоК субъектілерінің саны қарастырылып 
отырған кезеңдегі максималды көрсеткішке – 231,5 мың 
бірлікке жетті, осыдан кейін 2012 ж. олардың 18%-ға  
188,8 мың бірлік деңгейіне дейін қысқаруы орын ал-
ды. 2005 жылдан 2001 жылға дейінгі кезеңде белсенді 
шоК субъектілерінің саны өсу беталысына ие болды, 
ал 2012 ж. 19%-ға қысқарып,  109,4 мың бірлікке жетті. 
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3. стРуктуРа субъектОв Мсп  
пО ОРганизациОннО-пРавОвыМ ФОРМаМ

в общем количестве зарегистрированных и актив-
ных субъектов мсп Южно-Казахстанской области 
на 1 января 2013 года в регионе преобладают пред-
приятия ип и КФх. в структуре зарегистрированных 
субъектов доля ип оставляет 52%, доля предприятий 
мсБ – 11,4% и КФх – 36,6%. в структуре активных 
субъектов мсп доля ип составляет 43,3%, доля пред-
приятий мсБ – 6,5% и доля КФх – 50,2%. 

3. шОк субъектілеРінің ұЙыМДыҚ-
ҚұҚыҚтыҚ нысанДаРы бОЙынша 
ҚұРылыМы

оңтүстік Қазақстан облысындағы 2013 жылдың  
1 қаңтарындағы жағдай бойынша тіркелген және 
белсенді шоК субъектілерінің жалпы санында жК мен 
шФҚ басым. тіркелген субъектілер құрылымында жК 
үлесі 52%-ды құрады, шоБ кәсіпорындарының үлесі – 
11,4% және шФҚ – 36,6%.
Белсенді шоК субъектілерінің құрылымында жК 
үлесі 43,3%-ды құрайды, шФҚ үлесі – 6,5%, шоБ 
кәсіпорындарының үлесі – 50,2%. 

тіркелген субъектілердің жалпы санындағы Оңтүстік Қазақстан облысының белсенді шОк 
субъектілерінің үлесі  

доля активных смсп Южно-Казахстанской области в общем количестве зарегистрированных смсп

Оңтүстік Қазақстан облысының шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша құрылымы, %
структура смсп Южно-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %
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% (оң ось)
доля активных субъектов мсп,  
% (правая ось) 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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количестве зарегистрированных субъектов  постепен-
но сократилась – с 80% в 2005 г. до 58% в 2012 г.

нәтижесінде тіркелген субъектілердің жалпы санындағы 
белсенді шоК субъектілерінің үлесі 2005 ж.  80%-дан  
2012 ж.  58%-ға дейін қысқарды.
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динамика количества активных субъектов мсп в 
разрезе организационно-правовых форм за послед-
ние восемь лет выглядит следующим образом: 
1. Количество предприятий мсБ увеличивается, на-
чиная с 2008 г., что привело к достижению в 2012 г.  
максимального значения за период – 7,1 тыс. ед.;  
2. Количество ип, после достижения в 2011 г. макси-
мального значения за период, в 2012 г. сократилось 
на 25% и составило 47,3 тыс. ед.;
3. Количество КФх также достигло своего макси-
мального уровня в 2011 г., после чего сократилось 
на 18% до 5,94 тыс. ед.

Белсенді шоК субъектілері санының қарқыны 
ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде соңғы сегіз 
жылда келесідей болды: 
1. шоБ кәсіпорындарының саны 2008 жылдан бастап 
артып, нәтижесінде 2012 ж. кезең ішіндегі максимал-
ды көрсеткішке – 7,1 мың бірлікке жетті;  
2. жК саны 2011 жылы кезең ішіндегі максимал-
ды көрсеткішке жеткеннен кейін 2012 ж. 25%-ға 
қысқарып, 47,3 мың бірлікті құрады;
3. шФҚ саны да 2011 жылы өзінің максималды 
көрсеткішіне жетті, осыдан кейін 18%-ға 5,94 мың 
бірлікке дейін қысқарды.

4. стРуктуРа Малых и сРеДних 
пРеДпРиятиЙ пО виДаМ экОнОМическОЙ 
ДеятельнОсти

в отраслевой структуре мсп Южно-Казахстанской 
области преобладают предприятия торговли и услуг, 
а также строительного сектора. в структуре субъ-
ектов мсп области, зарегистрированных в форме 
юридического лица, предприятия сферы торговли 
составляют 37%, доля малых и средних предприя-
тий строительного сектора составляет 15%. Кроме 
того, доля предприятий сельского хозяйства  обла-
сти составляет 11%, что выше показателя по стране 
на 7%, а доля промышленных предприятий состав-
ляет 10%, что превышает общереспубликанский по-
казатель на 1%.

4. шағын және ОРта кәсіпОРынДаРДың 
экОнОМикалыҚ ҚызМет түРлеРі 
бОЙынша ҚұРылыМы

оңтүстік Қазақстан облысының шоК салалық 
құрылымында сауда мен қызметтер, сонымен қатар 
құрылыс секторының кәсіпорындары басым. заңды 
тұлға нысанында тіркелген шоКс құрылымында 
сауда саласындағы кәс іпорындар 37%-ды 
құрайды, құрылыс секторындағы шағын және орта 
кәсіпорындар үлесі  15%-ды  құрайды. сонымен қатар 
ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының үлесі 11%-ды 
құрайды, бұл ел бойынша орташа көрсеткіштен 7%-
ға жоғары, ал өнеркәсіптік кәсіпорындар үлесі 10%-
ды құрайды, бұл жалпы республикалық деңгейден 
1%-ға жоғары.

Оңтүстік Қазақстан облысының белсенді шОк субъектілерінің ұйымдық-құқықтық  
нысандар бөлінісіндегі қарқыны, мың бірлік  

динамика активных смсп Южно-Казахстанской области   
в разрезе организационно-правовых форм, тыс. ед.

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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5. ДинаМика кОличества Малых  
и сРеДних пРеДпРиятиЙ с инОстРанныМ 
участиеМ (на ОснОве Данных  
пО ЮРиДическиМ лицаМ)

Количество зарегистрированных малых и средних 
предприятий с иностранным участием либо в ино-
странной собственности в Южно-Казахстанской об-
ласти имеет тенденцию роста. Это свидетельствует 
о привлекательности региона для зарубежных ин-
весторов. в целом с 2005 г. количество предприя-
тий с иностранным участием либо в иностранной 
собственности в области выросло в 1,6 раза и со-
ставило 1 300 ед. доля данных предприятий в общем 
количестве мсп (юридических лиц) остается относи-
тельно постоянной на протяжении последних семи 
лет, достигнув в 2012 г. 4,6%. 

5. шетелДіктеРДIң Қатысы баР шағын 
және ОРта кәсіпОРынДаР санының өсу 
ҚаРҚыны  (заңДы тұлғалаР бОЙынша 
МәліМеттеР негізінДе)

шетелдіктердiң қатысы бар немесе шетелдік 
меншіктегі тіркелген шағын және орта кәсіпорындар 
саны оңтүстік Қазақстан облысында өсу беталы-
сына ие. Бұл аймақтың шетелдік инвесторлар үшін 
тартымды екендігін куәландырады. жалпы алғанда  
2005 ж. бастап шетелдіктердiң қатысы бар немесе 
шетел-дік меншіктегі тіркелген кәсіпорындар са-
ны 1,6 есе өсіп, 1 300 бірлікті құрады. шоК (заңды 
тұлғалар) жалпы санындағы осы кәсіпорындар үлесі 
соңғы жеті жыл ішінде салыстырмалы түрде бір 
қалыпты болып, 2012 ж. 4,6%-ға жетті.  

Оңтүстік Қазақстан облысының тіркелген шОк субъектілерінің   
экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы  

структура зарегистрированных смсп Южно-Казахстанской области по видам экономической деятельности
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шағын және орта (заңды 
тұлғалар), бірл.
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Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Оңтүстік Қазақстан 
облысы
Южно-Казахстанская 
область

Қазақстан
Казахстан

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

білім беру, денсаулық сақтау
образование, здравоохранение

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

11%
10%

15%

37%

5%

4 %
6%

11%

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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6. численнОсть активнО занятОгО  
населения в Мсп

Численность активно занятого населения в мсп 
по Южно-Казахстанской области на 1 января 2013 
года составила 287 тыс. человек или 24% общего 
числа занятых в регионе. при этом доля занятых в 
мсп в общей численности занятых в регионе имеет 
тенденцию к сокращению. если в 2005 г. уровень 
данного показателя составлял 35%, то в 2012 г. он 
снизился до 24%. 

6. шОк-гі белсенДі жұМыспен 
ҚаМтаМасыз етілген халыҚ саны  

оңтүстік Қазақстан облысы бойынша шоК-гі 
жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың саны 2013 
жылдың 1 қаңтарында 287 мың адамды немесе 
аймақтағы жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың 
жалпы санының 24%-ын құрады. сонымен қатар 
аймақтағы жұмыспен қамтамасыз етілген халықтың 
жалпы санындағы шоК-де еңбек ететіндер үлесі 
төмендеуде. егер 2005 ж. осы көрсеткіш деңгейі 
35%-ды құраса, 2012 ж. ол 24-ға дейін төмендеген.

в разрезе организационно-правовых форм на пред-
приятиях мсБ занято 41% общего количества ак-
тивно занятых в мсп, на ип приходится 22%, КФх – 
37%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ 
кәсіпорындарында облыс шоК-де белсенді еңбек 
ететін халықтың жалпы санының 41%-ы еңбек етеді, 
жК кәсіпорындарына – 22%, шФҚ – 37% тиесілі. 

аймақтың  жұмыспен қамтамасыз етілген халқының жалпы санындағы Оңтүстік Қазақстан 
облысының шОк-гі жұмыспен қамтамасыз етілген халық үлесі 

доля занятых в мсп Южно-Казахстанской области в общей численности занятых в регионе

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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структура занятых в мсп Южно-Казахстанской области по организационно-правовым формам, %

22%

37%

41%

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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7. выпуск пРОДукции субъектаМи Мсп

выпуск продукции субъектами мсп в Южно-Казах-
станской области в 2012 году составил 467 млрд. 
тенге. в целом с 2005 г. данный показатель имеет 
тенденцию роста, увеличившись в 4,6 раза.   

7. шОк субъектілеРінің өніМ шығаРуы

оңтүстік Қазақстан облысында шоК субъектілерімен 
өнім шығару көлемі 2012 ж. бұл көрсеткіш 467 млрд. 
теңгені құрады. жалпы алғанда 2005 ж. бастап осы 
көрсеткіш 4,6 есе өсіп, өсу беталысын көрсетуде.

в разрезе организационно-правовых форм пред-
приятия мсБ обеспечивают 72% общего выпуска 
продукции мсп региона, ип – 8%, КФх – 20%.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бөлінісінде шоБ кә-
сіпорындары шығарған өнім аймақ шоК жалпы шы-
ғарылатын өнімнің 72%-ын құрады, жК –  8%, шФҚ – 
20%.

Оңтүстік Қазақстан облысында жаө және шОк субъектілерімен 
өнім шығару қарқыны, млрд. теңге

динамика выпуска продукции мсп в врп Южно-Казахстанской области, млрд. тенге

жаө  
врп

шОкс өнім шығаруы 
выпуск продукции смсп

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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структура выпуска продукции мсп Южно-Казахстанской области   
по организационно-правовым формам, %

72 %

20 %

8 %

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі (www.stat.kz).  
источник: агентство рК по статистике (www.stat.kz). 
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Оңтүстік Қазақстан облысындағы экономикаға және шағын кәсіпкерлікке берілген несиелер 
бойынша еДб қарыздық портфелі  

ссудный портфель Бву по кредитам экономике и  малому предпринимательству  
Южно-Казахстанской области

8. ДинаМика кРеДитОвания МалОгО 
пРеДпРиниМательства бву

по состоянию на 1 января 2013 года общий размер 
кредитного портфеля Бву в Южно-Казахстанской 
области составил 292,5 млрд. тенге. из этой суммы 
на кредиты малому предпринимательству приходит-
ся 45,2 млрд. тенге. доля кредитов малому пред-
принимательству в области сокращается, начиная с 
2008 года, в результате в 2012 году данный показа-
тель составил 15% общего портфеля.

8. еДб-Дің шағын кәсіпкеРлікті 
несиеленДіРу ҚаРҚыны  

2013 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойын-
ша оңтүстік Қазақстан облысындағы едБ несиелік 
портфелінің жалпы көлемі 292,5  млрд. теңгені құрады. 
осы соманың ішінде шағын кәсіпкерлікке берілген не-
сиелерге 45,2 млрд. теңге тиесілі. шағын кәсіпкерлікке 
берілген несиелер үлесі облыста 2008 ж. бастап 
қысқаруда, нәтижесінде 2012 ж. осы көрсеткіш жалпы 
портфелдің 15%-ын құрады.

9. инФОРМация О Результатах пРОгРаММ 
ФОнДа «ДаМу» 

Программы обусловленного размещения средств 
в БВУ
в Южно-Казахстанской области на 1 января 2013 
года по программам Фонда «даму» через обу-
словленное размещение средств в Бву поддержку 
получили 589 заемщиков на общую сумму более  
25,5 млрд. тенге. в результате было создано 1 206 
рабочих мест.

9. «ДаМу» ҚОРы бағДаРлаМалаРының 
нәтижелеРі туРалы аҚпаРат 

ЕДБ-де қаражаттардың шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламалары 
оңтүстік Қазақстан облысында 2013 жылдың 1 қаңта-
рында «даму» Қорының бағдарламалары бойынша 
едБ-ке қаражаттарды шарт бойынша орналастыру 
арқылы 25,5 млрд. теңгеден асатын жалпы сомаға 
589 қарыз алушыға қолдау көрсетілді. нәтижесінде 
1 206 жұмыс орны құрылды.

экономикаға берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты экономике,  
млрд. тенге

Дереккөз: ҚР ұлттық банкі (www.nationalbank.kz).  
источник: национальный банк рК (www.nationalbank.kz).

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер, млрд. теңге
Кредиты малому 
предпринимательству, млрд. тенге

шағын кәсіпкерлікке берілген 
несиелер үлесі, % (оң ось)
доля кредитов малому 
предпринимательству, % (правая ось)
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

среди банков-партнеров наиболее активно работают 
ао «евразийский Банк», ао «атФБанк» и ао «Бта 
Банк», которые в сумме выдали более 65% общего 
объема средств по программам Фонда в регионе.
в отраслевом разрезе наиболее активно финансиру-
ются проекты торговли (42% средств), услуг (31%) 
и промышленности (20%).

серіктес банктер арасында аймақта «еуразиялық 
банк» аҚ, «атФБанк» аҚ және «Бта Банк» аҚ жоғары 
белсенділікпен жұмыс жасауда, олар бірге қаладағы 
Қор бағдарламаларының қаражаттарының жалпы 
көлемінің шамамен 65% бөлігін жүзеге асырды.
салалық бөліністе сауда (қаражаттардың 42%-ы), 
қызметтер (31%) және өнеркәсіп (20%) жобалары 
жоғары белсенділікпен қаржыландырылады.

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Оңтүстік Қазақстан облысындағы «Даму» Қоры 
бағдарламаларының жүзеге асырылуы туралы ақпарат 

результаты программ Фонда «даму» в Южно-Казахстанской области на 01.01.2013 г.

№ бағдарлама
программа

сома, 
млн. теңге

сумма, 
млн. тенге

Қарыз 
алушылар саны
Кол-во заемщиков

кесімді 
мөлшерлеме

номинал. ставка

тиімді 
мөлшерл.

Эффект. ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындары
создано 

рабочих мест

1.
тұрақтандыру бағдарламасының 1 траншы
стаб. программа 1 транш 2 328 75 16,4% 18,2% 52

2.
тұрақтандыру бағдарламасының 2 траншы
стаб. программа 2 транш 10 769 220 12,5% 14,6% 618

3.
тұрақтандыру бағдарламасының 3 траншы
стаб. программа 3 транш 4 612 103 11,6% 12,3% 29

4.
Даму-аймақтар
даму-регионы 3 461 116 11,9% 13,7% 95

5.
Даму-аймақтар - 2
даму-регионы - 2 710 3 10,1% 10,6% 202

6.
Даму-аймақтар - 3
даму-регионы - 3 83 4 14,0% 17,8% 0

7.
Даму-өндіріс
даму-Өндіріс 2 362 5 8,0% 9,3% 147

8.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту  
развитие женского предпринимательства 171 26 12,3% 13,6% 14

9.

шағын қалаларда шОкс жобаларын 
қаржыландыру  
Финансирование проектов смпс в малых городах

11 2 14,0% 14,9% 0

10.
өңдеу өнеркәсібіндегі лизинг
лизинг в обрабатывающей промышленности 88 3 8,0% 8,0% 0

11.

шОкс лизингтік мәмілелерін қаржыландыру 
(өз қаражатының есебінен)
Финансирование лизинговых сделок смпс (за счет 
собственных средств)

213 5 14,0% 14,1% 6

12.
аДб бағдарламасы (1 транш)
программа аБр (1 транш) 728 27 13,0% 13,8% 43

 
барлығы:
итого: 25 535 589 12,2% 13,7% 1 206

42%

2%

1% 5%

31%

20%

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»  
(1-3 направления)
в Южно-Казахстанской области в рамках первого и 
третьего направлений программы «дорожная карта 

«Бизнестiң жол картасы 2020» бағдарламасы  
(1-3 бағыттар)
оңтүстік Қазақстан облысында «Бизнестiң жол кар-
тасы 2020» бағдарламасының бірінші және үшінші 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz).  
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры (http://gis.damu.kz).     
источник: Фонд развития 
предпринимательства «даму»  
(http://gis.damu.kz). сауда

торговля
өнеркәсіп
промышленность

Құрылыс
строительство

Қызметтер
услуги

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

көлік және байланыс
транспорт и связь

шОк субъектілерін қаржыландырудың салалық құрылымы  
отраслевая структура финансирования смсп
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старт-ап жобаларға қолдау көрсету
(«бизнес-кеңесші» жобасы)

поддержка старт-ап проектов 
(проект «бизнес-советник») 

шОб топ-менеджментін оқыту
Обучение топ-менеджмента Мсб

«іскерлік байланыстар» жобасы
проект «Деловые связи»

бизнес жүргізуде сервистік  
қолдау көрсету

сервисная поддержка ведения 
бизнеса

4 927 адам/человек
2011 жылы/г. – 2 387 адам/человек
2012 жылы/г. – 2 540 адам/человек

53 кәсіпкер/предпринимателей 128 қатысушы/участника
2 124 шОкс және жеке тұлғаларға 

6 751 қызмет көрсетілді/
2 124 CМсп и физ. лицам оказано 

6 751 услуга

Программы повышения компетенции предпринима-
телей (включая 4 направление Программы «Дорожная 
карта бизнеса 2020»)
по программе «Бизнес-советник» в Южно-Казах-
станской области обучающие курсы проводятся 
Фондом в 11 районах и четырех городах областного 
значения. на 1 января 2013 года обучение прошли 
4 927 человек, в том числе в 2011 году – 2 387 слу-
шателей, в 2012 г. – 2 540 человек.
по проекту «обучение топ-менеджмента мсп» 
курсы в ао «назарбаев университет» прошли 53 
человека. в рамках реализации проекта «деловые 
связи» обучение прошли 128 предпринимателей. 
партнерскими консалтинговыми компаниями оказа-
на 6 751 услуга по сервисной поддержке ведения 
бизнеса 2 124 предпринимателям.

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін жоғарылату  
бағдарламалары («БЖК 2020» бағдарламасының  
4 бағытын қоса
«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша оңтүстік 
Қазақстан облысында оқыту курстары Қор есебiнен 
11 ауданда және облыстық маңызы бар төрт қалада 
өткізіледі. 2013 жылдың 1 қаңтарында жалпы алғанда 
4 927 адам оқытылды, соның ішінде 2011 ж. – 2 387 
тыңдаушы, 2012 жылы – 2 540 адам.
«шоК топ-менеджментін оқыту» жобасы бойынша 
«назарбаев университеті» аҚ-ғы курстардан 53 адам 
өтті. «іскерлік байланыстар» жобасын жүзеге асы-
ру аясында 128 кәсіпкер оқытылды. серіктес кон-
салтинг компанияларымен 2 124 кәсіпкерлер мен 
жеке тұлғаларға бизнес жүргізуде сервистік қолдау 
көрсету бойынша 6 751 қызмет көрсетілді.

в рамках программы «даму-Көмек» по состоянию 
на 1.01.2013 г. на сайте было размещено 108 за-
явок предпринимателей с ограниченными возмож-
ностями, из них благотворительную спонсорскую 
поддержку получили 63 человека. 

«даму-Көмек» бағдарламасының аясында, 1.01.2013 ж. 
жағдай бойынша, сайтта мүмкіндігі шектеулі 
кәсіпкерлердің 108 өтінімі орналастырылды, олардың 
ішінде 63 адамға қайырымдылық демеушілік қолдау 
көрсетілді. 

Мақұлданды  / Одобрено сш/кш қол қойылды  / подписано Дс /Дг

1-бағыт
1 направ-

ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 направ-

ление

3-бағыт
3 направ-

ление

1-бағыт
1 

направ-
ление

1 бағыт кепіл-
дендіру

1 направление
гарантирование

2-бағыт
2 

направление

3-бағыт
3 

направление

132 12 14 36 104 11 9 30

баРлығы / итОгО: 194 баРлығы / итОгО: 154

01.01.2013 ж. жағдай бойынша Оңтүстік Қазақстан облысындағы «бжк 2020» бағдарламасының 
нәтижелері  

результаты программы «дКБ 2020» в Южно-Казахстанской области на 01.01.13 г.

бизнеса 2020» на 1 января 2013 года региональный 
координационный совет одобрил 168 проектов на 
получение субсидирования ставки вознаграждения 
и 12 проектов на получение гарантии по кредиту. 
по второму направлению рабочая группа при госу-
дарственной комиссии  по вопросам модернизации 
экономики одобрила 14 проектов на получение суб-
сидирования ставки вознаграждения. 
из общего количества одобренных проектов по 
первому и третьему направлениям заключены 134 
договора субсидирования, 11 договоров гарантиро-
вания, по второму направлению – девять договоров 
субсидирования. 

бағыттарының аясында, 2013 ж. 1 қаңтарындағы жағ-
дай бойынша, аймақтық үйлестіру кеңесі пайыздық 
мөлшерлеменің қаражаттандыруын алуға қатысты 
168 жобаны, несие бойынша кепілдік алуға қатысты 
12 жобаны мақұлдады. екінші бағыт бойынша Эко-
номиканы жетілдіру жөніндегі мемлекеттік комиссия 
құзырындағы жұмыс тобы пайыздық мөлшерлеменің 
қаражаттандыруын алуға қатысты 14 жобаны мақұл-
дады. 
мақұлданған жобалардың жалпы санының ішінде 
бірінші және үшінші бағыттары бойынша 134 
мөлшерлеме қаражаттандыру келісімшарты, 11 
кепілдендіру шарты, екінші сұрақ бойынша тоғыз 
қаражаттандыру келісімшарты жасалды. 

«бжк 2020» 4-бағыты – «кәсіпкерлік әлеуетті арттыру»
4 направление «дКБ 2020» – «усиление предпринимательского потенциала»

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 

Дереккөз: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры (http://gis.damu.kz). 
источник: Фонд развития предпринимательства «даму» (http://gis.damu.kz). 



210

талдамалық 
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внешних 
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мониторингі
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дамуды талдау 
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результаты реализации 
программ фонда «даму»

әлеуметтік зерттеу 
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«ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҚОРЫ» АҚ 
КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ БОЙЫНША 

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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с конца 2007 г. по решению единственного акцио-
нера Фонда «даму» – ао «ФнБ «самрук-Қазына» – 
Фонд осуществляет функции оператора по управле-
нию государственными средствами по программам 
обусловленного размещения средств в Бву для по-
следующего кредитования мсБ.
начиная с 2010 г. Фонд «даму» активно включился в 
реализацию государственной программы поддержки 
предпринимательства в несырьевых секторах эконо-
мики «дорожная карта бизнеса 2020» в качестве фи-
нансового агента субсидирования части процентных 
ставок и частичного гарантирования по кредитам. 
Кроме этого, оценив эффективность и успешный 
опыт Фонда «даму» по реализации нефинансовых 
программ поддержки предпринимательства, прави-
тельство Казахстана в конце 2010 г. дополнило про-
грамму «дорожная карта бизнеса 2020» четвертым 
направлением «усиление предпринимательского 
потенциала».
также Фонд «даму» реализует ряд собственных 
программ по информационно-аналитической под-
держке, направленных на повышение компетенции 
предпринимателей.
далее по тексту используются данные геоинформа-
ционной системы Фонда «даму» www.gis.damu.kz.

пРОгРаММы ФинансОвОЙ пОДДеРжки 
пРеДпРиниМательства

1. пеРвыЙ тРанш стабилизациОннОЙ 
пРОгРаММы

в соответствии с постановлением правительства 
республики Казахстан № 1039 от 06.11.2007 г. Фонд 
выступил оператором по размещению средств пер-
вого транша стабилизационной программы в сумме  
48,8 млрд. тенге. выделенные средства в декабре 
2007 г. были распределены между семью банками-
партнерами, определенными решением государ-
ственной комиссии по модернизации экономики 
республики Казахстан № 17-5/011-3 от 26.11.2007 г. 
по состоянию на 01.01.2013 г. совокупный размер 
средств, освоенных Бву, с учетом перераспреде-
ления и выдачи на револьверной основе, составил 
92 340 млн. тенге. на эту сумму было профинан-
сировано 2 854 заемщика. средняя сумма кредита 
составила 32 млн. тенге, средний срок кредита – 
26 месяцев, средневзвешенная процентная став-
ка – 16,1% годовых, эффективная процентная став-
ка – 17,8% годовых. в рамках программы создано  
3 111 рабочих мест: 

2007 ж. соңынан «даму» қорының жалғыз акционері – 
«самұрық-Қазына» ҰәҚ» аҚ шешімі бойынша – Қор 
әрі қарай шоБ несиелендіру үшін едБ қаражаттарды 
шарт бойынша орналастыру Бағдарламалары бойын-
ша мемлекеттік қаражатты басқару бойынша опера-
тор функциясын жүзеге асырады.
2010 ж. бастап «даму» Қоры «Бизнестің жол карта-
сы 2020» шикізатты емес экономика секторларын-
да мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасын 
жүзеге асыруға пайыздық мөлшерлемелердің бір 
бөлігін қаражаттандырудың және несиелер бойын-
ша ішінара кепілдік етудің қаржылық агенті ретінде 
белсенді кірісті.
Бұдан басқа, кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес 
бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша «даму» 
Қорының тиімділігі мен табысты тәжірибесін бағалап, 
Қазақстан Үкіметі 2010 ж. аяғында «Бизнестің жол 
картасы 2020» Бағдарламасын «Кәсіпкерлік әлеуетті 
күшейту» төртінші бағытымен толықтырды.
сондай-ақ «даму» Қоры кәсіпкерлердің құзіретін арт-
тыруға бағытталған ақпараттық-талдамалы қолдау 
бойынша бірқатар меншікті бағдарламаларды жүзеге 
асыруда.
Бұдан әрі мәтін бойынша www.gis.damu.kz «даму» 
Қорының геоақпараттық жүйесінің мәліметтері пай-
даланылады.

кәсіпкеРлікті ҚаРжылыҚ ҚОлДау 
бағДаРлаМалаРы

1. тұРаҚтанДыРу бағДаРлаМасының 
біРінші тРаншы

06.11.2007 жылдан № 1039 Қазақстан республи-
касы Үкіметінің Қаулысына сәйкес Қор 48,8 млрд. 
теңге сомасында тұрақтандыру бағдарламасының 
бірінші траншының қаражатын орналастыру бой-
ынша оператор болып шықты. Бөлінген қаражат  
2007 ж. желтоқсанында 26.11.2007 жылдан  
№ 17-5/011-3 Қазақстан республикасының экономи-
касын жетілдіру бойынша мемлекеттік комиссияның 
шешімімен анықталған жеті банк-серіктестер арасын-
да таратылды.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша едБ игерілген қара-
жаттың жиынтық мөлшері, жаңартпалы негізде қайта 
таратылу және беруді ескерумен, 92 340 млн. теңгені 
құрады. Бұл сомаға 2 854 қарызгер қаржылан- 
дырылды. несиенің орташа сомасы 32 млн. теңгені 
құрады, несиенің орташа мерзімі – 26 ай, есептел-
ген орташа пайыздық мөлшерлеме – жылдық 16,1%, 
тиімді пайыздық мөлшерлеме – жылдық 17,8%. 
Бағдарлама шеңберінде 3 111 жұмыс орны құрылды:
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в региональном разрезе наибольшие суммы были 
выданы в Карагандинской области – 18 724 млн. 
тенге (408 заемщиков) и г. алматы – 11 260  млн. 
тенге (298 заемщиков). наименьшие суммы выда-
чи кредитов наблюдаются в атырауской области –  
2 000 млн. тенге (83 заемщика):

аймақтық тұрғыда ең үлкен сомалар Қарағанда об-
лысында – 18 724 млн. теңге (408 қарызгер) және 
алматы қ. – 11 260 млн. теңге (298 қарызгер) берілді. 
несиелерді Берілген ең аз сома атырау облысында – 
2 000 млн. теңге (83 қарызгер) байқалуда:

01.01.2013 ж. тұрақтандыру бағдарламаның бірінші траншы бойынша негізгі көрсеткіштері
основные показатели по первому траншу стабилизационной программы на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1. 
«бта банкі»аҚ 
ао «Бта Банк» 38 089 41% 1 174 32 15 14,3% 15,5%  718

2. 

«банк центркредит» 
аҚ
ао «Банк ЦентрКредит»

16 578 18% 244 68 25 17,8% 20,0% 572

3. 
«казкоммерцбанк» аҚ
ао «Казкоммерцбанк» 12 058 13% 346 35 20 16,3% 18,3% 746

4. 
«цеснабанк» аҚ 
ао «Цеснабанк» 8 586 9% 395 22 37 16% 17,5%  350

5. 
«Kaspi bank» аҚ
ао «kaspi bank» 8 340 9% 432   19   45 18,5% 21,3% 403

6. 
«еуразиялық банк» аҚ
ао «евразийский банк» 5 667 6% 145 39 66 17,3% 19,3% 306

7.
«альянс банк» аҚ
ао «альянс Банк» 3 022 3% 118   26   38 18,3% 21,1% 16

 
барлығы:
итого: 92 340 100% 2 824   32   26 16,1% 17,8% 3 111

01.01.2013 жылы аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге

Фактическая выдача средств, 
млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны 
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 4 849 5% 132 403

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 4 997   5% 172 16

3. 
алматы облысы 
алматинская область 2 190   2% 93 170

4. 
атырау облысы 
атырауская область 2 000  2% 83 62

5. 
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 8 973   10% 353 371

6. 
жамбыл облысы 
жамбылская область 2 321   3% 101 176

7.
батыс Қазақстан облысы 
западно-Казахстанская область 4 658   5% 209 93

8.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 18 724  20% 408 204

9.
Қостанай облысы 
Костанайская область 6 167   7% 161 197

10.
Қызылорда облысы 
Кызылординская область 4 151   5% 169 124

11.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 5 084   6% 141 52

12.
павлодар облысы 
павлодарская область 6 742 7% 225 375

13.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 2 773 3% 104 143

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 2 328   3% 75 52

15. астана қ./г. астана 5 125 6% 130 420
16. алматы қ./г. алматы 11 260  12% 298 253

барлығы:
итого: 92 340 100% 2 854 3 111
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01.01.2013 жылға салалық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в отраслевом разрезе на 01.01.2013 г.

61 %

3 % 6 %

11 %
16 %

3%

өнеркәсіп
промышленность 

сауда
торговля

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

Құрылыс
строительство

в отраслевом разрезе наибольшее количество кре-
дитов выдавалось на проекты в сфере торговли – 
доля финансирования проектов в данной отрасли 
составила 61% от общей суммы фактически выдан-
ных кредитов. Кредиты в сфере услуг составляют 
16%, промышленности – 11%, строительства –  6%, 
в сфере транспорта и связи – 3% и в сельском хо-
зяйстве – 3%:

салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері 
сауда саласындағы жобаларға берілді – берілген 
саладағы жобаларды қаржыландыру үлесі нақты 
берілген несиелердің жалпы сомасының 61%-ын 
құрады. Қызметтер саласындағы несиелер 16%-
ын құрайды, өнеркәсіпте – 11%, құрылыста – 6%, 
көлік пен байланыс саласында – 3% және ауыл 
шаруашылығында – 3%:

в результате реализации программы были достигну-
ты следующие положительные эффекты:
1) обеспечение своевременной финансовой помощи 
субъектам мсБ в условиях обостряющегося кризиса 
ликвидности Бву;
2) удержание доли кредитов Бву субъектам мсБ на 
докризисном уровне.
однако программа была недостаточно эффективной, 
поскольку:
1) не изменила структуру кредитования в разрезе 
отраслей. превалирующей отраслью осталась сфера 
торговли;
2) оказала слабое воздействие на расширение, об-
новление и модернизацию основных средств мсБ. 
наибольшая часть освоенных средств была выдана 
на пополнение оборотных средств;
3) распределение средств по регионам было не-
равномерным;
4) эффективные ставки кредитования для конечных 
заемщиков оказались достаточно высокими.
анализ результатов размещения денежных средств 
первого транша стабилизационной программы по-
зволил должным образом скорректировать условия 
предоставления следующих траншей.

Бағдарламаны жүзеге асыру нәтижесінде келесі 
жағымды нәтижелерге қол жеткізілді:
1) едБ өтімділіг інің шиеленісетін дағдарыс 
жағдайларында шоК субъектілеріне уақытылы 
қаржылық көмекті қамтамасыз ету;
2) дағдарысқа дейінгі деңгейде шоК субъектілеріне 
едБ несиелерінің үлесін ұстау.
алайда бағдарлама жеткілікті тиімді болған жоқ, 
себебі:
1) салалық тұрғыда несиелендіру құрылымын 
өзгерпеді. сауда саласы басымдыққа ие сала болып 
қалды;
2) шоК-тың негізгі қаражатын кеңейтуге, жаңартуға 
және жетілдіруге әлсіз әсер етті. игерілген 
қаражаттың ең үлкен бөлігі айналмалы қаражатты 
толықтыруға берілді;
3) аймақтар бойынша қаражатты тарату әркелкі 
болды;
4) соңғы қарызгерлер үшін несиелендірудің тиімді 
мөлшерлемелері айтарлықтай жоғары болып шықты.
тұрақтандыру бағдарламасының бірінші траншының 
ақшалай қаражатын орналастыру нәтижелерін тал-
дау келесі транштарды ұсыну шарттарын тиісті түрде 
бағытын дұрыстауға мүмкіндік берді.
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01.01.2013 ж. тұрақтандыру бағдарламаның екінші траншы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по второму траншу стабилизационной программы на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1. 
«еуразиялық банк» аҚ
ао «евразийский банк» 37 938 21% 676 56 46 12,5% 15,1% 1 380

2. 
«бта банкі»аҚ 
ао «Бта Банк» 37 000 20% 691 54 19 12,5% 13,7% 700

3. 
«атФбанк» аҚ 
ао «атФБанк» 36 144 20% 1 114 32 54 12,5% 13,6% 1 196

4

«банк центркредит» 
аҚ ао «Банк 
ЦентрКредит»

26 201 14% 184 142 34 12,5% 13,8% 333

5.
«нұрбанк» аҚ 
ао «нурбанк» 13 376 7% 190 70 46 12,5% 13,9% 287

6. 
«Kaspi bank» аҚ
ао «kaspi bank» 10 035 5% 110 91 35 12,5% 14,3% 514

7
«казкоммерцбанк» аҚ
ао «Казкоммерцбанк» 8 096 4% 251 32 44 12,5% 15,3% 295

8. 
«альянс банк» аҚ
ао «альянс Банк» 7 603 4% 152 50 38 12,5% 14,1% 3

9.
«астана-финанс» аҚ 
ао «астана-финанс» 4 833 3% 18 268 70 12,5% 13,6% 136

10. 
«цеснабанк» аҚ 
ао «Цеснабанк» 2 498 1% 40 62 37 12,5% 14,5% 31

 
барлығы:
итого: 183 724 100% 3 426 54 40 12,5% 14,1% 4 875

2. втОРОЙ тРанш стабилизациОннОЙ 
пРОгРаММы

в соответствии с протоколом заседания правитель-
ства республики Казахстан  № 25 от 28.06.2008 г., 
было принято решение о выделении на поддерж-
ку субъектов мсБ дополнительно 50 млрд. тенге. 
данные средства осваивались в рамках программы 
софинансирования субъектов мсБ с Бву и финан-
совыми организациями (программа «50 на 50»). со 
своей стороны Фонд выделил на реализацию про-
граммы собственные средства в размере 4,7 млрд. 
тенге. выделенные средства в августе 2008 года 
были распределены между 10 банками-партнерами, 
определенными решением государственной комис-
сии по модернизации экономики республики Казах-
стан № 17-5/011-10 от 27.06.2008 г.
по состоянию на 01.01.2013 г. банками-партнера-
ми профинансировано 3 426 заемщиков на общую 
сумму 183 724 млн. тенге. средняя сумма кредита 
составила 54 млн. тенге, средний срок кредита –  
40 месяцев, средневзвешенная процентная ставка – 
12,5% годовых, эффективная процентная ставка – 
14,1% годовых. в рамках программы создано 4 875 
рабочих мест:

2. тұРаҚтанДыРу бағДаРлаМасының 
екінші тРаншы

28.06.2008 жылдан № 25 Қазақстан республика-
сы Үкіметі отырысының хаттамасына сәйкес, шоК 
субъектілерін қолдауға қосымша 50 млрд. теңгенің 
бөлінуі туралы шешім қабылданды. Берілген қаражат 
едБ және қаржылық ұйымдармен шоК субъектілерін 
ортақ қаржыландыру бағдарламасы («50-ге 50» 
бағдарламасы) шеңберінде игерілді. Бағдарламаны 
жүзеге асыруға Қор өз тарапынан 4,7 млрд. теңге 
көлемінде меншікті қаражатты бөлді. 2008 жылдың 
тамызында бөлінген қаражат 27.06.2008 жылдан 
№ 17-5/011-10 Қазақстан республикасның экономика-
сын жетілдіру бойынша мемлекеттік комиссиясының 
шешімімен анықталған 10 банк-серіктестер арасында 
үлестірілді.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша банк-серіктестермен 
183 724 млн. теңге жалпы сомасына 3 426 қарызгер 
қаржыландырылды. несиенің орташа сомасы  
54 млн. теңгені құрады, несиенің орташа мерзімі – 
40 ай, есептелген орташа пайыздық мөлшерлеме – 
жылдық 12,5%, тиімді пайыздық мөлшерлеме – 
жылдық 14,1%. Бағдарлама шеңберінде 4 875 жұмыс 
орны құрылды:

в региональном разрезе наибольшие суммы были 
выданы в г. алматы – 38 777 млн. тенге (390 заем-
щиков), Карагандинской области – 17 484 млн. тенге 
(309 заемщиков) и г. астана – 16 123 млн. тенге (186 
заемщиков). наименьшие суммы выдачи наблюда-

аймақтық тұрғыда ең үлкен сомалар алматы қ. – 38 
777 млн. теңге (390 қарызгер), Қарағанды облысын-
да – 17 484 млн. теңге (309 қарызгер) және аста-
на қ. – 16 123 млн. теңге (186 қарызгер) берілді. 
Берілген ең аз сомалар жамбыл облысында –  
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01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 7 319 4% 161 453

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 11 557 6% 202 224

3. 
алматы облысы 
алматинская область 4 969 3% 179 309

4. 
атырау облысы 
атырауская область 4 414 2% 148 187

5. 
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 13 897 8% 298 158

6. 
жамбыл облысы 
жамбылская область 3 112 2% 109 93

7.
батыс Қазақстан облысы 
западно-Казахстанская область 13 896 8% 187 80

8.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 17 484 10% 309 451

9.
Қостанай облысы 
Костанайская область 12 929 7% 308 541

10.
Қызылорда облысы 
Кызылординская область 5 653 3% 151 16

11.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 5 514 3% 128 100

12.
павлодар облысы 
павлодарская область 10 279 6% 220 341

13.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 7 032 4% 230 259

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 10 769 6% 220 618

15.
астана қ. 
г. астана 16 123 9,0% 186 241

16.
алматы қ.
г. алматы 38 777 21% 390 804

барлығы:
итого: 183 724 100% 3 426 4 875

01.01.2013 жылға салалық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в отраслевом разрезе на 01.01.2013 г.

11%

29 %

5%46 %

3 %
6%

өнеркәсіп
промышленность 

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

сауда
торговля

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

Құрылыс
строительство

в отраслевом разрезе наибольшее количество креди-
тов выдавалось на проекты в сфере торговли – до-
ля финансирования проектов в данной отрасли со-
ставила 46% от общей суммы фактически выданных 
кредитов. Кредиты в сфере услуг составляют – 29%, 
в промышленности – 11%, в строительстве – 6%, 
в сельском хозяйстве – 5%, в сфере транспорта и 
связи – 3%:

салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері 
сауда саласындағы жобаларға берілді – берілген 
саладағы жобаларды қаржыландыру үлесі нақты 
берілген несиелердің жалпы сомасының 46%-ын 
құрады. Қызметтер саласындағы несиелер 29%-
ын құрайды, өнеркәсіпте – 11%, құрылыста –  6%,  
ауыл шаруашылығында – 5%, көлік пен байланыс 
саласында – 3%:

ются в жамбылской области – 3 112 млн. тенге (109 
заемщиков), атырауской области – 4 414 млн. тенге 
(148 заемщиков:

3 112 млн. теңге (109 қарызгер), атырау облысында – 
4 414 млн. теңге (148 қарызгер) байқалуда:
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

положительными отличиями данной программы от 
предыдущей стали:
1) банки обязаны выделять собственные средства в 
дополнение к средствам Фонда в соотношении 1:1 
на аналогичных условиях в течение всего срока дей-
ствия программы;
2) ограничение номинальной ставки вознагражде-
ния по кредитам для конечных заемщиков до 12,5% 
годовых;
3) лимит финансирования производственных про-
ектов увеличен до 500 тыс. мрп.
программа была нацелена на частичное восполне-
ние растущего дефицита кредитных ресурсов для 
мсБ и не ставила своей целью изменение структуры 
мсБ в качественно лучшую сторону.
реализация данной программы является достаточно 
успешной. позитивным моментом является участие 
собственных средств Бву, что позволило оказать 
льготную финансовую поддержку большему коли-
честву субъектов мсБ.

3. пРОгРаММа «ДаМу-РегиОны»

программа «даму-регионы», реализованная совмест-
но с акиматами, в рамках постановления правитель-
ства республики Казахстан № 1039 от 01.12.2010 г., 
предполагала выделение Фонду местными испол-
нительными органами кредитных средств в целях 
дальнейшего финансирования субъектов мсБ через 
филиальную сеть Бву. решением государственной 
комиссии по модернизации экономики республики 
Казахстан № 17-5/011-08 от 21.04.2008 г. для участия 
в данной программе были определены 7 банков-парт- 
неров.
в соответствии с протоколом заседания правитель-
ства республики Казахстан № 25 от 28.06.2008 г., 
Фонду «даму» было выделено 28 млрд. тенге из ре-
зерва республиканского бюджета для кредитования 
проектов мсБ по программе. выделенная сумма бы-
ла размещена Фондом «даму» в Бву полностью, по  
2 млрд. тенге на каждую область. совокупный объ-
ем средств, выделенных акиматами, составил толь-
ко 6,7 млрд. тенге, которые были размещены через 
филиалы Бву. Фонд выделил за счет собственных 
средств 150 млн. тенге на финансирование проектов 
в астане.
по состоянию на 01.01.2013 г. банками-партнера-
ми профинансировано 1 514 заемщиков на сумму  
56 122 млн. тенге. средняя сумма кредита состави-
ла 37 млн. тенге, средний срок кредита – 38 меся-
цев, средневзвешенная процентная ставка – 12,5% 
годовых, эффективная процентная ставка – 13,5% 
годовых. в рамках программы создано 2 685 рабо-
чих мест:

алдыңғы кезеңмен салыстырғанда берілген 
Бағдарламаның жағымды өзгешеліктеріне келесілер 
жатады:
1) банктер Бағдарламаның барлық әрекет ету мер-
зімі ішінде ұқсас шарттармен 1:1 қатынасында Қор 
қаражатына қосымша меншікті қаражатты бөлуге 
міндетті;
2) соңғы қарызгерлер үшін неселер бойынша атау-
лы сыйақы мөлшерлемесін жылдық 12,5%-ға дейін 
шектеу;
3) өндірістік жобаларды қаржыландыру лимиті  
500 мың аеК-ке дейін жоғарылатылды.
Бағдарлама шоК үшін несиелік ресурстардың 
үдемелі тапшылығының ішінара орнын толтыруды 
көздеді және шоК құрылымын сапалы жақсы жаққа 
өзгерту мақсатын алдына қоймады.
Берілген Бағдарламаның жүзеге асырылуы айтар-
лықтай табысты болып табылады. едБ-ның меншікті 
қаражатының қатынасуы жағымды мезет болып та-
былады, бұл шоК субъектілерінің көбіне жеңілдікті 
қаржылық қолдауды көрсетуге мүмкіндік берді.

3. «ДаМу-аЙМаҚтаР» бағДаРлаМасы

01.12.2010 жылдан № 1039 Қазақстан республика-
сы Үкіметінің Қаулысы шеңберінде, әкімдікпен бірге 
жүзеге асырылған «даму-аймақтар» бағдарламасы 
едБ филиалдық желісі арқылы шоК субъектілерін 
одан әрі қаржыландыру мақсатында жергілікті 
атқарушы органдармен Қорға несиелік қаражатты 
бөлуді болжады. 21.04.2008 жылдан №17-5/011-08 
Қазақстан республикасының экономикасын жетілдіру 
бойынша мемлекеттік комиссиясының шешімімен 
берілген Бағдарламаға қатысуға 7 банк-серіктестер 
анықталды.
26.06.2008 жылдан № 25 Қазақстан республи-
касы Үкіметі отырысының хаттамасына сәйкес 
республикалық бюджет қорынан Бағдарлама 
бойынша шоК жобаларын несиелендіру үшін 28 
млрд. теңге бөлінді. Бөлінген сома толығымен, әр 
облысқа 2 млрд. теңгеден, «даму» Қорымен едБ-
де орналастырылды. әкімдіктер бөлген қаражаттың 
жиынтық көлемі тек 6,7 млрд. теңгені құрады, олар 
едБ филиалдары арқылы орналастырылды. Қор 
меншікті қаражат есебінен астанадағы жобаларды 
қаржыландыруға 150 млн. теңге бөліп шығарды.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша банк-серіктестермен 
56 122 млн. теңге сомасына 1 514 қарызгер 
қаржыландырылды. несиенің орташа сомасы 37 
млн. теңгені құрады, есептелген орташа пайыздық 
мөлшерлеме – жылдық 12,5%, тиімді пайыздық 
мөлшерлеме – жылдық 13,5%. Бағдарлама 
шеңберінде 2 685 жұмыс орны құрылды:
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01.01.2013 жылға «Даму-аймақтар» бағдарламасы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по программе «даму-регионы» на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1. 

«банк центркредит» 
аҚ ао «Банк 
ЦентрКредит»

16 612 30% 304 55 43 12,6% 13,5% 514

2. 

«еуразиялық банк» 
аҚ
ао «евразийский банк»

13 387 24% 312 43 40 12% 13,3% 876

3. 
«бта банкі»аҚ 
ао «Бта Банк» 11 117 20% 453 25 23 13,4% 14,6% 817

4
«атФбанк» аҚ 
ао «атФБанк» 10 276 18% 288 36 43 12,5% 13,5% 261

5. 
«kaspi bank» аҚ
ао «kaspi bank» 1 223 2% 30 41 34 12,5% 13,6% 87

6.
«нұрбанк» аҚ 
ао «нурбанк» 1 167 2% 35 33 45 11,9% 13,0% 65

7. 
«темірбанк» аҚ 
ао «темірбанк» 1 137 2% 29 39 48 12,5% 13,5%

8.
«цеснабанк» аҚ 
ао «Цеснабанк» 1 024 2% 61 17 53 12,5% 14,0% 65

9.
«астана-финанс» аҚ 
ао «астана-финанс» 180 0% 2 90 52 13,6% 14,7% 136

 
барлығы:
итого: 56 122 100% 1 514 37 38 12,6% 13,7% 2 685

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 3 938 7% 51 161

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 4 114 7% 106 137

3. 
алматы облысы 
алматинская область 3 995 7% 237 384

4. 
атырау облысы 
атырауская область 3 365 6% 63 86

5. 
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 3 778 7% 139 402

6. 
жамбыл облысы 
жамбылская область 4 107 7% 126 286

7.
батыс Қазақстан облысы 
западно-Казахстанская область 3 567 6% 91 101

8.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 3 836 7% 68 324

9.
Қостанай облысы 
Костанайская область 5 359 10% 76 49

10.
Қызылорда облысы 
Кызылординская область 3 036 5% 75 122

11.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 2 847 5% 82 91

12.
павлодар облысы 
павлодарская область 5 914 11% 178 146

13.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 4 394 8% 97 240

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 3 461 6% 116 95

15. астана қ./г. астана 411 1% 9 61

барлығы/итого: 56 122 100% 1 514 2 685

в региональном разрезе наибольшие суммы бы-
ли выданы в павлодарской области – 5 914 млн. 
тенге (178 заемщиков), Костанайской  области – 
5 359 млн. тенге (76 заемщиков) и северо-Казах-
станской области – 4 394 млн. тенге (97 заемщиков). 
наименьшие суммы выдачи наблюдаются в астане –  
411 млн. тенге (9 заемщиков):          

аймақтық тұрғыда ең үлкен сомалар павлодар об-
лысында – 5 914 млн. теңге (178 қарызгер), Қостанай 
облысында – 5 359 млн. теңге (76 қарызгер) және 
солтүстік Қазақстан облысында – 4 394 млн. теңге 
(97 қарызгер) берілді. Берілген ең аз сома астанада – 
411 млн. теңге (9 қарызгер) байқалуда:
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салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері сауда 
саласындағы жобаларға берілді – берілген саладағы 
жобаларды қаржыландыру үлесі нақты берілген 
несиелердің жалпы сомасының 42%-ын құрады. 
Қызметтер саласындағы несиелер 20%-ды құрайды, 
өнеркәсіпте – 16%, ауыл шаруашылығында – 11%, 
құрылыста –  9%, көлік пен байланыс саласында – 3%:

әр аймаққа қаражатты бірдей көлемде бөлу Бағдарла-
маның артықшылығы болып табылады, бұл қандай да бір 
аймаққа қысым көрсетусіз шоК-тың соңғы субъектілеріне 
қаражатты жеткізуге мүмкіндік береді, сондай-ақ тағы 
бір артықшылық қаражаттың облыстардың жергілікті 
бюджеттерімен бөлінуі, бұл Бағдарламаның жалпы 
көлемін арттыруға мүмкіндік береді.
Бұдан басқа, жобаларды жергілікті атқарушы орган-
дар есебінен қаржыландырғандағы Бағдарламаны 
қаржыландыру шарттары әкімдіктердің өздерімен 
анықталады, бұл нақты аймақтың сұранымы мен 
мұқтаждығын неғұрлым қанағаттандыратын жобалар-
ды қаржыландыруға мүмкіндік береді.

4. тұРаҚтанДыРу бағДаРлаМасының 
үшінші тРаншы

25.11.2008 жылдан № 1085 Қазақстан республи-
касы Үкіметінің Қаулысына сәйкес, Қазақстан 
республикасының Ұлттық Қорының қаражаты есебінен 
тұрақтандыру бағдарламасының үшінші траншын 
жүзеге асыруға 117 млрд. теңге бөлінді. 2009 жылдың 
ақпанында бөлінген қаражат 27.01.2009 жылдан 
№ 17-55/и-99 және 10.02.2009 жылдан № 17-5/и-144 
Қазақстан республикасының экономикасын жетілдіру 
бойынша мемлекеттік комиссиясының шешімімен 
анықталған 12 банк-серіктестер арасында үлестірілді.

в отраслевом разрезе наибольшее количество креди-
тов выдавалось на проекты в сфере торговли – доля 
финансирования проектов в данной отрасли составила 
42% от общей суммы фактически выданных кредитов. 
Кредиты в сфере услуг составляют – 20%, в промыш-
ленности – 16%, в сельском хозяйстве – 11%, в стро-
ительстве – 9%, в сфере транспорта и связи – 3%: 

преимуществами программы является выделение 
средств на каждый регион в равном объеме, что по-
зволяет довести средства до конечных субъектов 
мсБ без ущемления тех или иных регионов, а также 
выделение средств местными бюджетами областей, 
что позволяет увеличивать общий объем программы.
Кроме того, условия финансирования программы 
при финансировании проектов за счет средств мест-
ных исполнительных органов определяются самими 
акиматами, что позволяет финансировать те проек-
ты, которые наиболее удовлетворяют спрос и нужды 
конкретного региона.

4. тРетиЙ тРанш стабилизациОннОЙ 
пРОгРаММы

в соответствии с постановлением правительства 
республики Казахстан № 1085 от 25.11.2008 г., за 
счет средств национального Фонда республики 
Казахстан было выделено 117 млрд. тенге на реа-
лизацию третьего транша стабилизационной про-
граммы. выделенные средства в феврале 2009 года 
были распределены между 12 банками-партнерами, 
определенными решениями государственной комис-
сии по модернизации экономики республики Казах-
стан № 17-55/и-99 от 27.01.2009 г. и № 17-5/и-144 от 
10.02.2009 г.

01.01.2013 жылға салалық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в отраслевом разрезе на 01.01.2013 г.
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Бағдарлама шарттарымен сондай-ақ Бағдарламаға 
банк-серіктестердің меншікті қаражатымен қатысу 
мүмкіндігі қарастырылған. алайда, тек «атФБанк» аҚ 
ғана алдымен 10 млрд. теңге сомасындағы қаражатты 
бөліп шығарды. осылайша, Бағдарлама бойынша 
қаржыландырудың жалпы пулы 127 млрд. теңгені 
құрады.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша банк-серіктестермен 
245 335 млн. теңге сомасына 3 676 қарызгер 
қаржыландырылды. несиенің орташа сомасы  
67 млн. теңгені құрады, несиенің орташа мерзімі – 
33 ай, есептелген орташа пайыздық мөлшерлеме – 
жылдық 11,3%, тиімді пайыздық мөлшерлеме – 
жылдық 12,2%. Бағдарлама шеңберінде 4 399 жұмыс 
орны құрылды:

Бағдарлама шеңберінде аймақтық тұрғыда ең 
үлкен сомалар алматыда – 68 257 млн. теңге (526 
қарызгер), астанада – 33 567 млн. теңге (403 
қарызгер) және Қарағанды облысында – 20 589 
млн. теңге (371 қарызгер) берілді. Берілген ең аз 
сома жамбыл облысында – 3 648 млн. теңге (50 
қарызгер), Қызылорда облысында – 3 918 млн. теңге 
(157 қарызгер) және оңтүстік Қазақстан облысында –  
4 612 млн. теңге (102 қарызгер) байқалуда:

условиями программы также предусматривалась 
возможность участия в программе банков-партне-
ров собственными средствами. однако, только ао 
«атФБанк» изначально выделил средства в сумме 
10 млрд. тенге. таким образом, общий пул финан-
сирования по программе составил 127 млрд. тенге.
по состоянию на 01.01.2013 г. банками-партнера-
ми профинансировано 3 676 заемщиков на сумму  
245 335 млн. тенге. средняя сумма кредита со-
ставила 67 млн. тенге, средний срок кредита – 33 
месяца, средневзвешенная процентная ставка – 
11,3% годовых, эффективная процентная ставка – 
12,2% годовых. в рамках программы создано 4 399 
рабочих мест:

в региональном разрезе в рамках программы наи-
большие суммы были выданы в алматы – 68 257 
млн. тенге (526 заемщиков), астане – 33 567 млн. 
тенге (403 заемщика) и Карагандинской области –  
20 589 млн. тенге (371 заемщик). наименьшие сум-
мы выдачи наблюдаются в жамбылской области – 
3 648 млн. тенге (50 заемщиков), Кызылординской  
области – 3 918 млн. тенге (157 заемщиков) и Юж-
но-Казахстанской области – 4 612 млн. тенге (102 
заемщика):

01.01.2013 ж. тұрақтандыру бағдарламаның 3-ші траншы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по 3-му траншу стабилизационной программы на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 
сомасы, 

млн. теңге
средняя 
сумма 

кредита,  
млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний 

срок 
кредита, 

мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1.
«бта банкі» аҚ 
ао «Бта Банк» 75 960 31% 1 204 63 17 11,4% 12,2% 1 369

2.
«альянс банк» аҚ
ао «альянс Банк» 37 815 15% 510 74 36 11,9% 12,5% 12

3.
«атФбанк» аҚ 
ао «атФБанк» 29 262 12% 561 52 52 11,0% 12,0% 706

4.
«казкоммерцбанк» аҚ
ао «Казкоммерцбанк» 24 991 10% 415 60 35 11,0% 11,8% 670

5.
«сбербанк» аҚ еб 
дБ ао «сбербанк» 16 707 7% 103 162 13 11,0% 12,2% 565

6.

«Қазақстан халық банкі» 
аҚ 
ао «народный банк  
Казахстана»

16 331 7% 158 103 50 11,8% 12,5% 102

7.
«банк центркредит» аҚ 
ао «Банк ЦентрКредит» 11 806 5% 159 74 53 11,7% 12,4% 87

8.
«нұрбанк» аҚ 
ао «нурбанк» 9 725 4% 125 78 54 10,8% 11,8% 204

9.
«kaspi bank» аҚ 
ао «kaspi bank» 6 913 3% 221 31 33 9,3% 11,7% 92

10.
«цеснабанк» аҚ 
ао «Цеснабанк» 6 454 3% 104 62 43 11,3% 12,5% 37

11.
«еуразиялық банк» аҚ 
ао «евразийский банк» 5 334 2% 100 53 53 11,2% 12,4% 353

12.
«банк «астана-финанс» аҚ
ао «Банк «астана-финанс» 4 038 2% 16 252 50 11,5% 12,4% 202

 
барлығы:
итого: 245 335 100% 3 676 67 33 11,3% 12,2% 4 399
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салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері сауда 
саласындағы жобаларға берілді – берілген саладағы 
жобаларды қаржыландыру үлесі нақты берілген 
несиелердің жалпы сомасының 52%-ын құрады. 
Қызметтер саласындағы несиелер 23%-ды құрайды, 
өнеркәсіпте – 11%, ауыл шаруашылығында – 6%, 
құрылыста –  4%, көлік пен байланыс саласында – 3%:

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 9 934 4% 186 805

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 16 373 7% 283 544

3. 
алматы облысы 
алматинская область 6 714 3% 138 150

4. 
атырау облысы 
атырауская область 6 415 3% 151 128

5. 
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 18 085 7% 440 444

6. 
жамбыл облысы 
жамбылская область 3 648 1% 50 38

7.
батыс Қазақстан облысы 
западно-Казахстанская область 10 510 4% 142 64

8.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 20 589 8% 371 202

9.
Қостанай облысы 
Костанайская область 13 433 5% 181 97

10.
Қызылорда облысы 
Кызылординская область 3 918 2% 157 75

11.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 6 572 3% 162 32

12.
павлодар облысы 
павлодарская область 14 117 6% 235 422

13.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 8 589 4% 149 153

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 4 612 2% 102 29

15.
астана қ. 
г. астана 33 567 14% 403 317

16.
алматы қ.
г. алматы 68 257 28% 526 899

барлығы:
итого: 245 335 100% 3 676 4 399

01.01.2013 жылға салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
Фактическая выдача средств в отраслевом разрезе на 01.01.2013 г.
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в отраслевом разрезе наибольшее количество креди-
тов выдавалось на проекты в сфере торговли – до-
ля финансирования проектов в данной отрасли со-
ставила 52% от общей суммы фактически выданных 
кредитов. Кредиты в сфере услуг составляют 23%, в 
промышленности – 11%, в сельском хозяйстве – 6%, в 
строительстве – 4%, в сфере транспорта и связи – 3%:
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программа явилась своевременным финансовым 
инструментом поддержки мсБ. условия программы 
максимально комфортны для субъектов мсБ:
1) Бву ограничены в установлении эффективной 
процентной ставки на уровне 12% годовых;
2) максимальная сумма кредита увеличена до  
750 млн. тенге;
3) повышена доля рефинансирования действующих 
займов до 70%;
4) отсутствуют отраслевые ограничения.

5. пРОгРаММа МеР пО РазвитиЮ 
МикРОкРеДитных ОРганизациЙ в 
Республике казахстан на 2008–2012 гОДы

Фонд «даму» разработал программу мер по раз-
витию микрокредитных организаций в республике 
Казахстан на 2008–2012 годы, целью которой явля-
ется содействие качественному развитию микрофи-
нансового сектора, как третьего уровня кредитной 
системы страны, путем оказания финансовой и не-
финансовой поддержки микрокредитным организа-
цям (далее – мКо).
в рамках программы Фонд провел 3 конкур-
са по отбору мКо на предмет финансирования 
из собственных средств: в мае 2008 г., в октябре  
2008 г. и в феврале 2009 г. в результате заключе-
ны договоры  финансирования с 21 мКо на сумму  
1 078,4 млн. тенге.
с декабря 2009 г. Фонд «даму» приступил к финан-
сированию мКо через обусловленное размещение 
средств Фонда в Бву. Фондом размещены ресурсы 
в размере 1 704 млн. тенге в четырех банках-пар-
тнерах: ао «Банк ЦентрКредит», ао «атФБанк», ао 
«евразийский Банк» и ао «Цеснабанк».
по состоянию на 01.01.2013 г. банками-партнерами 
фактически профинансировано девять мКо на сум-
му 1 737  млн. тенге, средневзвешенная процентная 
ставка составила 13% годовых, эффективная про-
центная ставка – 14% годовых:

Бағдарлама шоК-ты қолдаудың уақытылы қаржылық 
құралы болып шықты. Бағдарлама шарттары шоК 
субъектілері үшін барынша қолайлы:
1) едБ тиімді пайыздық мөлшерлемені орнатуды 
жылдық 12% деңгейінде шектелген;
2) несиенің ең жоғары сомасы 750 млн. теңгеге дейін 
арттырылды;
3) әрекеттегі қарыздарды қайта қаржыландыру үлесі 
70%-ға дейін жоғарлатылды;
4) салалық шектеулер жоқ.

5. 2008–2012 жылДаРға аРналған 
ҚазаҚстан РеспубликасынДа 
МикРОкРеДиттік ұЙыМДаРын ДаМыту 
бОЙынша шаРалаР бағДаРлаМасы

«даму» Қоры 2008―2012 жылдарға Қазақстан  
республикасында микрокредиттік ұйымдарын да-
мыту бойынша шаралар бағдарламасын әзірледі, 
оның мақсаты, микрокредиттік ұйымдарға (бұдан 
әрі – мКҰ) қаржылық және қаржылық емес қолдауды 
көрсету арқылы, елдің несиелік жүйесінің үшінші 
деңгейі ретінде кішігірім қаржылық секторының са-
палы дамуына жәрдемдесу болып табылады.
Қор Бағдарлама шеңберінде меншікті қаражаттан 
қаржыландыру тақырыбына мКҰ іріктеу бойын-
ша 3 байқау өткізді: 2008 ж. мамырында, 2008 ж. 
қазанында және 2009 ж. ақпанында. нәтижесінде  
1 078,4 млн. теңге сомасына 21 мКҰ-мен 
қаржыландыру шарттары жасалды.
2009 ж. желтоқсанынан «даму» Қоры едБ-де Қор 
қаражатын шарт бойынша орналастыру арқылы 
қаржыландыруға кірісті. Қор есебiнен 1 704 млн. 
теңге көлемінде төрт банк-серіктестерде ресурстар 
орнатылды: «ЦентрКредит Банкі» аҚ, «атФБанк» 
аҚ, «еуразиялық Банкі» аҚ және «Цеснабанк» аҚ.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша банк-серіктестермен 
1 737 млн. теңге сомасына тоғыз мКҰ нақты 
қаржыландырылды, есептелген орташа пайыздық 
мөлшерлеме жылдық 13%-ды құрады, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме – жылдық 14%:

01.01.2013 жылға еДб тұрғысында Микрокредиттеу ұйымдарын дамыту бойынша шаралар 
бағдарламасының нәтижелері 

результаты программы мер по развитию микрокредитных организаций в разрезе Бву на  01.01.2013 г.

№ еДб 
Бву

Қаражаттың нақты 
берілуі, 

млн. теңге
Фактическая выдача 

средств, 
млн. тенге

Қарызгерлер 
саны

Количество 
заемщиков

есептелген орташа 
% мөлшерлеме 
средневзвешенная  

% ставка

тиімді % мөлшерлеме
Эффективная % ставка

1. 
«цеснабанк» аҚ 
ао «Цеснабанк» 1 500 3 13% 14%

2. 
«банк центркредит» аҚ 
ао «Банк ЦентрКредит» 115,34 2 13% 14%

3. 
«еуразиялық банк» аҚ 
ао «евразийский банк» 71,56 3 12% 14%

4. 
«атФбанк» аҚ 
ао «атФБанк» 50 1 13% 13%

барлығы:
итого: 1 737 9 13% 14,0%
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

аймақтық тұрғыда мКҰ қаржыландырылуы тек төрт 
аймақта жүзеге асырылды. мКҰ ең көбі алматы қ. 
қаржыландырылды – алты мКҰ:

6. «бизнес жОл каРтасы 2020» 
бағДаРлаМасы

Қазақстандағы дағдарыстан кейінгі даму мәселелерін 
шешу үшін 2010–2014 жылдарға Қазақстан республи-
касын жеделдетілген индустриалды-инновациялық 
дамыту мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде 
«Бизнестің жол картасы 2020» (бұдан әрі – «БжК 
2020» бағдарламасы) кәсіпкерлікті дамытудың кешенді 
Бағдарламасы жүзеге асырылуда, ол 2010 жылдың 
сәуірінде жіберілді және әлдеқашан өз тиімділігін 
дәлелдеді. Бұл бағдарлама жұмыс орындарының 
сақталуына және жаңаларының құрылуына септігін 
тигізіп, экономиканың шикізаттық емес секторларында 
аймақтық кәсіпкерліктің тұрақты және теңдестірілген 
дамуын қамтамасыз ету жөніндегі ең ауқымды баста-
ма болып табылады. «даму» Қоры бағдарламаның 
қаржылық агенті болып табылады, ол кәсіпкерлердің 
несиелері бойынша пайыздық мөлшерлемелердің 
ішінара субсидиялануын жүзеге асырады, сондай-ақ 
несиелерді алуда кәсіпкерлерге банктер алдында 
ішінара кепілдіктер ұсынады. 
2007 жылдың 17 желтоқсанынан № 683-од 
Қазақстан республикасының индустрия және сауда 
министрлігінің техникалық реттеу және метроло-
гия Комитеті төрағасының бұйрығымен бекітілген 
экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеушісіне 
(бұдан әрі – ЭҚжс) сәйкес экономиканың басым сек-
торларында жұмыс істейтін кәсіпкерлер Бағдарлама 
қатысушылары бола алады.
Бүгінгі таңда Бағдарлама жүзеге асырылуы үш бағыт 
бойынша жүргізілуде: 

в региональном разрезе финансирование мКо осу-
ществлялось только в четырех регионах. наиболь-
шее количество мКо профинансировано в г. алма-
ты – шесть мКо:

6. пРОгРаММа «ДОРОжная каРта 
бизнеса 2020»

для решения задач посткризисного развития в 
Казахстане в рамках государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного 
развития республики Казахстан на 2010–2014 годы 
реализуется комплексная программа развития пред-
принимательства «дорожная карта бизнеса 2020» 
(далее – программа «дКБ 2020»), которая была за-
пущена в апреле 2010 года и уже доказала свою 
эффективность. Эта программа является самой мас-
штабной инициативой по обеспечению устойчивого 
и сбалансированного развития регионального пред-
принимательства в несырьевых секторах экономики, 
способствуя сохранению действующих и созданию 
новых рабочих мест. Финансовым агентом програм-
мы является Фонд «даму», который осуществляет 
частичное субсидирование процентных ставок по 
кредитам предпринимателей, а также предостав-
ляет предпринимателям частичные гарантии перед 
банками при получении кредитов. 
участниками программы могут быть предпринимате-
ли, работающие в приоритетных секторах экономики 
в соответствии с общим классификатором видов эко-
номической деятельности (далее – оКЭд), утверж-
денным приказом председателя Комитета по техни-
ческому регулированию и метрологии министерства 
индустрии и торговли республики Казахстан от  
14 декабря 2007 года № 683-од.
реализация программы на сегодня осуществляется 
по трем направлениям: 

01.01.2013 жылға аймақтар тұрғысында Микрокредиттеу ұйымдарын дамыту бойынша шаралар 
бағдарламасының нәтижелері

результаты программы мер по развитию микрокредитных организаций в разрезе регионов на 01.01.2013 г.

№
Қаражаттың нақты берілуі, 

млн. теңге
Фактическая выдача средств, 

млн. тенге

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме 
средневзвешенная  

% ставка

тиімді % мөлшерлеме
Эффективная % ставка

тиімді % мөлшерлеме 
Эффективная % ставка

1. 
шығыс Қазақстан облысы  
восточно-Казахстанская область 108,03 1 13% 14%

2. 
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 7,31 1 13% 14%

3. 
Қостанай облысы  
Костанайская область 11,56 1 12,0% 14%

4. 
алматы қ. 
г. алматы 1 610 6 13% 13%

барлығы:
итого: 1 737 9 13% 14,0%
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поддержка новых бизнес-инициатив. государ-
ственная поддержка в рамках направления «под-
держка новых бизнес-инициатив» заключается: 
1) в субсидировании части процентной ставки по 
кредитам Банков для реализации проектов (7%); 
2) в частичном гарантировании по кредитам Банков, 
направленным на реализацию проектов (до 70%); 
3) в развитии производственной (индустриальной) 
инфраструктуры. 
снижение валютных рисков предпринимате-
лей: направлено на поддержку предпринимателей, 
экспортирующих продукцию на внешние рынки. го-
сударственная поддержка оказывается через суб-
сидирование части процентной ставки (8%) по уже 
имеющимся кредитам Банков. 
усиление предпринимательского потенциала. 
в данное направление  входит:
1) поддержка начинающих предпринимателей 
(старт-ап проекты); 
2) сервисная поддержка ведения действующего биз-
неса;
3) обучение топ-менеджмента  малого и среднего 
бизнеса;
4) модернизация и расширение производств путем 
установления деловых связей с иностранными парт-
нерами (далее – проект «деловые связи»); 
5) подготовка и переподготовка кадров по востре-
бованным на рынке труда специальностям.
направление «оздоровление предпринимательского 
сектора» направлено на поддержку предпринимате-
лей, пострадавших в результате кризиса. реализа-
ция данного направления была предусмотрена до 
2012 г. и включала следующую поддержку: 
1) субсидирование части процентной ставки по уже 
имеющимся кредитам Банков (на момент одобрения) 
и на новую задолженность в рамках одной кредитной 
линии, которая возникает после одобрения проекта; 
2) рассмотрение вопроса о предоставлении отсроч-
ки по погашению налоговой задолженности в бюд-
жет (кроме индивидуального подоходного налога, 
удерживаемого у источника выплаты) без начисле-
ния пени; 
3) другие мероприятия по оздоровлению предпри-
ятий в рамках плана финансово-экономического оз-
доровления, в том числе по задолженности перед 
внутренними кредиторами по облигациям, разме-
щенным на Казахстанской фондовой бирже. 
в рамках программы «дКБ 2020» на 01.01.2013 г. 
Фондом «даму» совместно с другими органами, за-
действованными в реализации программы, достиг-
нуты следующие результаты:
- одобрено 2 688 заявок от предпринимателей на 
получение субсидирования ставок и 135 заявок на 
получение гарантирования;

жаңа бизнес-бастамаларды қолдау. «жаңа 
бизнес-бастамаларды қолдау» бағыты шеңберінде 
мемлекеттік қолдауға келесілер жатады: 
1) жобаларды жүзеге асыру үшін Банк несиелері 
бойынша пайыздық мөлшерлеменің бір бөлігін суб-
сидиялау (7%); 
2) жобаларды жүзеге асыруға бағытталған Банк 
несиелері бойынша ішінара кепілдік беру (70% 
дейін); 
3) өндірістік (индустриалды) инфрақұрылымды да-
мыту. 
кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін 
төмендету: өнімді сыртқы нарықтарға экспортқа 
шығаратын кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған. 
мемлекеттік қолдау әрекетіндегі Банк несиелері бой-
ынша пайыздық мөлшерлеменің бір бөлігін субсиди-
ялау (8%) арқылы көрсетіледі. 
кәсіпкерлік әлеуетті күшейту. Берілген бағытқа 
жатады:
1) жаңадан бастаушы кәсіпкерлерді қолдау (старт-ап 
жобалар); 
2) әрекеттегі бизнесті жүргізуді сервистік қолдау;
3) шағын және орта бизнестің топ-менеджментін 
оқыту;
4) шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстарды 
орнату арқылы өндірістерді жетілдіру және кеңейту 
(бұдан әрі – «іскерлік байланыстар» жобасы); 
5) еңбек нарығында талап етілген мамандықтар бой-
ынша кадрларды даярлау және қайта даярлау.
«Кәсіпкерлік секторды сауықтыру» бағыты дағдарыс 
нәтижесінде зардап шеккен кәсіпкерлерді қолдауға 
бағытталған. Берілген бағытты жүзеге асыру 2012 ж. 
дейін қарастырылды және келесі қолдауды қамтыды: 
1) әрекеттегі Банк несиелері бойынша (мақұлдау 
мезетінде) және жобаны мақұлдағаннан кейін пай-
да болатын бір несиелік желі шеңберіндегі жаңа 
берешекке пайыздық мөлшерлеменің бір бөлігін 
қаражаттандыру; 
2) өсімақыны есептеусіз бюджетке несиелік берешекті 
өтеу бойынша мерзімді ұзартуды ұсыну туралы 
(төлем көзінен ұсталынатын жеке табыс салығынан 
басқа) мәселені қарастыру; 
3) Қаржылық-экономикалық сауықтыру жоспарының 
шеңберінде кәсіпорындарды сауықтыру бойынша, 
соған қоса Қазақстан қор биржасында орналасқан 
облигациялар бойынша ішкі несиегерлер алдындағы 
берешектері бойынша басқа іс-шаралар жасау. 
01.01.2013 ж. дейін «БжК 2020» бағдарламасының 
аясында «даму» Қорымен Бағдарламаны жүзеге 
асыруға кірістірілген басқа органдармен бірге келесі 
нәтижелерге қол жеткізілді:
- кәсіпкерлерден мөлшерлемелерді субсидиялау үшін 
2 688 өтінім және кепілдік етуді алу үшін 135 өтінім 
мақұлданды;
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- из общего числа одобренных заявок заключен  
2 221 договор субсидирования и 114 договоров га-
рантирования, в т.ч.:
1) по направлению «поддержка новых бизнес-ини-
циатив» подписано 1 877 договоров;
2) по направлению «оздоровление предпринима-
тельского сектора» подписано 186 договоров суб-
сидирования;
3) по направлению «снижение валютных рисков 
предпринимателей» подписано 158 договоров суб-
сидирования.
наибольшее количество договоров подписано в 
павлодарской (212 договоров), Карагандинской  
(193 договора) и актюбинской (187 договоров) об-
ластях. меньше всего договоров подписано в ман-
гистауской области (55 договоров):    

в разрезе банков наибольшее количество догово-
ров подписано в ао «Бта Банк» (375 договоров), ао 
«народный банк Казахстана» (268 договоров), ао 
«Банк ЦентрКредит» (232 договора) и  ао «атФБанк»  
(230 договоров). 

01.01.2013 жылға «бжк 2020» бағдарламасының бағыттары бойынша 
аймақтық тұрғыда қол қойылған шарттар саны 

Количество подписанных договоров в региональном разрезе по направлениям программы «дКБ 2020»  
на 01.01.2013 г.
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- мақұлданған өтінімдердің жалпы санынан 2 221 суб-
сидиялау шарты және 114 кепілдік ету шарты жасал-
ды, соның ішінде:
1) «жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бағыты бой-
ынша 1 877 шартқа қол қойылды; 
2) «Кәсіпкерлік секторды сауықтыру» бағыты бойын-
ша 186 субсидиялау шартына қол қойылды;
3) «Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін 
төмендету» бағыты бойынша 158 қаражаттандыру 
шартына қол қойылды.
шарттардың ең көп санына павлодар (212 шарт), 
Қарағанды (193 шарт) және ақтөбе (187 шарт) об-
лыстарында қол қойылды. шарттардың ең аз санына 
маңғыстау облысында (55 шарт) қол қойылды:

Банктер тұрғысында шарттардың ең көбі «Бта Банк» 
аҚ (375 шарт), «Қазақстанның халық Банкі» аҚ (268 
шарт), «ЦентрКредит Банкі» аҚ (232 шарт) және 
«атФБанк» аҚ (230 шарт) қол қойылды. 
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в рамках субсидирования процентных ставок наи-
большая доля проектов приходится на отрасли 
обрабатывающей промышленности – 41% и сферу 
транспорта и складирования – 26%. 
в рамках гарантирования наибольшая доля проектов 
приходится на отрасли обрабатывающей промыш-
ленности – 41% и сферу транспорта и складирова-
ния – 21%. 

пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау шеңберінде 
жобалардың ең көп үлесі өңдеуші өнеркәсіп саласы-
на – 41% және көлік пен қоймалау аясына – 26% 
тиесілі. 
Кепілдік ету шеңберінде жобалардың ең көп үлесі 
өңдеуші өнеркәсіп саласына – 41% және көлік пен 
қоймалау аясына – 21% тиесілі.

01.01.2013 жылға салалық тұрғыда игерілуі 
освоение в отраслевом разрезе на 01.01.2013 г.
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01.01.2013 жылға «бжк 2020» бағдарламасының бағыттары бойынша 
банктер тұрғысында қол қойылған шарттар саны 

Количество подписанных договоров в разрезе банков по направлениям программы «дКБ 2020» на 01.01.2013 г.
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7. «ДаМу-өнДіРіс» бағДаРлаМасы

жеке кәсіпкерлік субъектілерін (бұдан әрі – жКс) 
қолдау мақсатында өңдеуші өнеркәсіп секторын-
да «самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» аҚ 
«стрестік активтер қоры» аҚ (бұдан әрі – саҚ) бірге 
және «даму» Қорымен 2009 жылдың қазанында 
«даму-Өндіріс» бағдарламасы іске қосылды. 
Бағдарлама шарттарына сәйкес, жКс-ті қолдау 
алдында жылдық 8% мөлшерлеме бойынша бан-
ктерде өңдеуші өнеркәсіптегі жКс-пен алынған 
несиелерді қайта қаржыландыру механизмі арқылы 
жүзеге асырылады. Банк-серіктестер ретінде «Бта 
Банк» аҚ, «Қазкоммерцбанк» аҚ, «альянс Банк» аҚ, 
«Қазақстанның халық Бануі» аҚ және «темірбанк» 
аҚ шықты, бұларда саҚ 17,64 млрд. теңге жалпы 
сомасына депозиттер орналастырды және олар 
7,2 млрд. теңгеден астам жалпы сомаға меншікті 
қаражатпен бағдарламаға қатысуға келісті. нақты 
банк үшін депозит сомасы өңдеуші өнеркәсіпке жКс-
мен берілген несиелер бойынша банк қоржынының 
мөлшерін есепке алумен анықталды.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша банк-серіктестермен 
64 302 млн. теңге сомасына 263 қарызгер нақты 
қаржыландырылды / қайта қаржыландырылды, 
соның есебінен 5 879 жұмыс орны құрылды. 
несиенің орташа сомасы 244 млн. теңгені құрады, 
несиенің орташа мерзімі – 26 ай, есептелген ор-
таша пайыздық мөлшерлеме – жылдық 8%, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме – жылдық 8,5%:

ч

аймақтық тұрғыда ең үлкен қаржыландыру со-
малары павлодар облысына – 11 833 млн. теңге 
(26 қарызгер), алматы қ. – 10 025 млн. теңге (25 
қарызгер) және Қарағанды облысына – 9 338 млн. 
теңге (32 қарызгер) тиесілі. Берілген ең аз сома 
Қызылорда облысында – 322 млн. теңге (8 қарызгер) 
және жамбыл облысында – 619 млн. теңге (10 
қарызгер) байқалуда:

7. пРОгРаММа «ДаМу-өнДіРіс»

в целях поддержки субъектов частного предпри-
нимательства (далее – сЧп) в секторе обрабаты-
вающей промышленности ао «Фонд национального 
благосостояния «самрук-Қазына» совместно с ао 
«Фонд стрессовых активов» (далее – Фса) и Фондом 
«даму» в октябре 2009 года запустили программу 
«даму-Өндіріс». согласно условиям программы, под-
держка сЧп осуществляется через механизм ре-
финансирования кредитов, ранее полученных сЧп 
обрабатывающей промышленности в банках, по 
ставке 8% годовых. в качестве банков-партнеров 
выступили ао «Бта Банк», ао «Казкоммерцбанк», 
ао «альянс Банк», ао «народный банк Казахстана» 
и ао «темірбанк», в которых Фса разместил депо-
зиты на общую сумму 17,64 млрд. тенге, и которые 
согласились участвовать в программе собственными 
средствами на общую сумму более 7,2 млрд. тенге. 
сумма депозита для конкретного банка была опреде-
лена с учетом размера портфеля банка по кредитам, 
выданным сЧп обрабатывающей промышленности.
по состоянию на 01.01.2013 г. банками-партнерами 
фактически профинансированы / рефинансированы 
263 заемщика на сумму 64 302 млн. тенге, за счет 
чего создано 5 879 рабочих мест. средняя сумма 
кредита составила 244 млн. тенге, средний срок 
кредита – 25 месяцев, средневзвешенная процент-
ная ставка – 8% годовых, эффективная процентная 
ставка – 8,5% годовых:

в региональном разрезе наибольшие суммы финан-
сирования приходятся на павлодарскую область – 
11 833 млн. тенге (26 заемщиков), г. алматы –  
10 025 млн. тенге (25 заемщиков) и на Карагандинскую 
область – 9 338 млн. тенге (32 заемщика). наимень-
шие суммы выдачи наблюдаются в Кызылординской 
области – 322 млн. тенге (8 заемщиков) и жамбылской 
области – 619 млн. тенге (10 заемщиков):

01.01.2013 жылға «Даму-өндіріс» бағдарламасы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по программе «даму-Өндірірс» на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражаттың 
іс жүзінде 

берілуі,  
млн. теңге 
Фактическая 

выдача средств,  
млн. тенге

еДб үлесі, 
%

удельный 
вес Бву, %

Қарыз 
алушылар 

саны 
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 
сомасы, 

млн. теңге 
средняя сумма 

кредита,  
млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

Орташа 
есеппен 

алынған % 
мөлшерлеме 

средне-
взвешенная % 

ставка

тиімді % 
мөлше-
рлеме 
Эффек-

тивная % 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орындарының 
саны 
Кол-во 

созданных 
рабочих мест

1. 
«бта банкі» аҚ  
ао «Бта Банк» 41 501 65% 115 361 15 8% 8,5% 1 949

2. 
«казкоммерцбанк» аҚ  
ао «Казкоммерцбанк» 7 827 12% 41 191 27 8% 8,4% 132

3. 

«Қазақстан халық банкі» 
аҚ   
ао «народный банк 
Казахстана»

5 618 9% 18 312 41 8% 8,4% 362

4. 
«альянс банк» аҚ
ао «альянс Банк» 5 449 8% 37 147 42 8% 8,3% 2 954

5. 
«темірбанк» аҚ 
ао «темірбанк» 3 906 6% 52 75 70 8% 8,8% 482

 
барлығы:
итого: 64 302 100% 263 244 25 8% 8,5% 5 879
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8. пРОгРаММа МикРОкРеДитОвания  
женскОгО пРеДпРиниМательства

программа обусловленного размещения средств в 
Бву для последующего микрокредитования женско-
го предпринимательства была утверждена советом 
директоров Фонда «даму» 30.09.2009 г. данная про-
грамма разработана в соответствии с поручением пре-
зидента республики Казахстан назарбаева н.а., дан-
ном на V Форуме женщин Казахстана от 05.03.2009 г. 
с целью стимулирования экономической активности 
женщин-предпринимателей посредством льготного 
кредитования проектов действующих и начинающих 
субъектов женского предпринимательства. Банками-
партнерами выступили шесть Бву: ао «евразийский 
банк», ао «Банк ЦентрКредит», ао «Цеснабанк», ао 
«Delta Bank», ао «темірбанк» и ао «AsiaCredit Bank».  
по состоянию на 01.01.2013 г. банками-партне-
рами профинансированы 824 заемщика на сумму  
4 180 млн. тенге. средняя сумма кредита составила  
5 млн. тенге, средний срок кредита – 40 месяцев, 
средневзвешенная процентная ставка – 12,4% годо-
вых, эффективная процентная ставка – 13,7% годо-
вых, создано 242 рабочих места:

8. әЙелДеР кәсіпкеРлігін 
МикРОкРеДиттеу бағДаРлаМасы

одан әрі әйелдер кәсіпкерлігін микрокредиттеу 
үшін едБ-де қаражатты шарт бойынша орнала-
стыру бағдарламасы «даму» Қорының директор-
лар кеңесімен 30.09.2009 ж. бекітілді. Берілген 
бағдарлама жұмыс істеп тұрған және жаңадан 
бастаушы әйелдер кәсіпкерлігі субъектілерінің 
жобаларын жеңілдікті несиелендіру арқылы 
әйел-кәсіпкерлердің экономикалық белсенділігін 
ынталандыру мақсатында, 05.03.2009 жылдан 
Қазақстан әйелдерінің V-ші Форумында Қазақстан 
республикасының президенті назарбаев н.ә. берген 
тапсырмасына сәйкес жетілдірілді. алты едБ банк-
серіктес болды: «еуразиялық Банкі» аҚ, «ЦентрКре-
дит Банкі» аҚ, «Цеснабанк» аҚ, «Delta Bank» аҚ, 
«темірбанк» аҚ және «AsiaCredit Bank» аҚ.  
01.01.2013 ж. жағдай бойынша банк-серіктестермен 
4 180 млн. теңге сомасына 824 қарызгер 
қаржыландырылды. несиенің орташа сомасы 5 млн. 
теңгені құрады, несиенің орташа мерзімі – 40 ай, 
есептелген орташа пайыздық мөлшерлеме – жылдық 
12,4%, тиімді пайыздық мөлшерлеме – жылдық 
13,7%, 242 жұмыс орны құрылды:

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1.
ақмола облысы 
акмолинская область 3 389 5% 31 2 001

2.
ақтөбе облысы 
актюбинская область 6 729 10% 24 343

3.
алматы облысы 
алматинская область 3 012 5% 12 388

4.
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 3 466 5% 25 583

5.
жамбыл облысы 
жамбылская область 619 1% 10 159

6.
батыс Қазақстан облысы 
западно-Казахстанская область 3 327 5% 14 83

7.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 9 338 15% 32 94

8.
Қостанай облысы 
Костанайская область 2 800 4% 25 26

9.
Қызылорда облысы 
Кызылординская область 322 1% 8 27

10.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 1 102 2% 7 140

11.
павлодар облысы 
павлодарская область 11 833 18% 26 112

12.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 4 879 8% 18 168

13.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 2 362 4% 4 147

14.
астана қ. 
г. астана 1 099 2% 2 20

15.
алматы қ.
г. алматы 10 025 16% 25 1 588

барлығы:
итого: 64 302 100% 263 5 879
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

аймақтық тұрғыда Бағдарлама аясында ең үлкен со-
малар шығыс Қазақстан облысынды – 549 млн. теңге 
(113 қарызгер), павлодар облысында – 440 млн. 
теңге (111 қарызгер) және Қостанай облысында – 
438 млн. теңге (82 қарызгер) берілді. Берілген ең 
аз сомалар алматы облысында – 99 млн. теңге (20 
қарызгер), Қызылорда облысында – 118 млн. теңге 
(16 қарызгер) және маңғыстау облысында – 134 млн. 
теңге (30 қарызгер) байқалуда:

в региональном разрезе в рамках программы наи-
большие суммы были выданы в восточно-Казах-
станской области – 549 млн. тенге (113 заемщиков), 
павлодарской области – 440 млн. тенге (111 за-
емщиков) и Костанайской области – 438 млн. тенге  
(82 заемщика). наименьшие суммы выдачи наблюда-
ются в алматинской области – 99 млн. тенге (20 за-
емщиков), Кызылординской области – 118 млн. тенге 
(16 заемщиков) и мангистауской области – 134 млн. 
тенге (30 заемщиков):

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс орында-

рының саны
Кол-во созданных 

рабочих мест

1. 
«цеснабанк» аҚ
ао «Цеснабанк» 1 340 32% 260 5 41 13,0% 14,0% 13

2. 
«еуразиялық банк» аҚ 
ао -«евразийский банк» 1 120 27% 248 5 38 11,2% 13,4% 116

3. 
«банк центркредит» аҚ 
ао «Банк ЦентрКредит» 936 22% 164 6 42 13,0% 13,8% 50

4.
«delta Bank» аҚ 
ао «Delta Bank» 462 11% 101 5 39 12,0% 13,4% 38

5. 
«темірбанк» аҚ 
ао «темірбанк» 259 6% 43 6 46 13,0% 14,0% 22

6.
«asiaCredit Bank» аҚ
ао «AsiaCredit Bank» 63 2% 8 8 37 11,7% 12,8% 3

 
барлығы:
итого: 4 180 100% 824 5 40 12,4% 13,7% 242

01.01.2013 жылға әйелдер кәсіпкерлігін микрокредиттеу бағдарламасы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по программе микрокредитования женского предпринимательства на 01.01.2013 г.

Қаражатты 01.01.2012 ж. аймақтық тұрғыда іс жүзінде беру 
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 211 5% 55 9

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 258 6% 47 11

3. 
алматы облысы 
алматинская область 99 2% 20 5

4. 
атырау облысы 
атырауская область 257 13% 113 44

5. 
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 549 13% 92 43

6. 
жамбыл облысы 
жамбылская область 155 4% 34 42

7.
батыс Қазақстан облысы 
западно-Казахстанская область 241 6% 48 11

8.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 221 5% 51 1

9.
Қостанай облысы 
Костанайская область 438 10% 82 30

10.
Қызылорда облысы 
Кызылординская область 118 3% 16 1

11.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 134 3% 30 9

12.
павлодар облысы 
павлодарская область 440 11% 111 16

13.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 204 5% 38 14

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 171 4% 25 14

15.
астана қ. 
г. астана 331 8% 56 3

16.
алматы қ.
г. алматы 353 8% 47 25

барлығы:
итого: 4 180 100% 824 242
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в отраслевом разрезе наибольшее количество кре-
дитов выдавалось на проекты в сфере торговли – 
доля финансирования проектов в данной отрасли 
составила 63% от общей суммы фактически выдан-
ных кредитов. Кредиты в сфере услуг составляют 
29%, в сфере транспорта и связи – 3%, в промыш-
ленности – 3%, в сельском хозяйстве и строитель-
стве – по 1%:

9. пРОгРаММа ФинансиРОвания 
субъектОв Мсп в г. жанаОзен 
МангистаускОЙ Области

в рамках «Комплексного плана по решению проблем 
социально-экономического развития г. жанаозен 
мангистауской области на 2009–2012 годы», утверж-
денного постановлением правительства республики 
Казахстан от 19.09.2008 г. № 865, предусматривает-
ся организация кредитования субъектов мсп г. жа-
наозен за счет средств местного бюджета и Фонда.
при этом объем средств, выделяемых мио и Фондом 
в течение 2009–2012 гг., должен составить порядка 
1 800 млн. тенге.
Фондом утверждена отдельная программа финан-
сирования проектов субъектов мсп в г. жанаозен 
мангистауской области, на реализацию которой вы-
делена сумма в объеме 900 млн. тенге в течение 
2009–2012 гг. для финансирования субъектов мсп 
через Бву. в программе участвуют пять банков-пар-
тнеров. 
по состоянию на 01.01.2013 г. по данной про-
грамме профинансировано 25 проектов на сумму  
222 млн. тенге. средняя сумма кредита составила  
9 млн. тенге, средний срок кредита – 51 месяц, 
средневзвешенная процентная ставка – 10% годо-
вых, эффективная процентная ставка – 11% годо-
вых, создано 38 рабочих мест:

салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері сауда 
саласындағы жобаларға берілді – берілген саладағы 
жобаларды қаржыландыру үлесі нақты берілген 
несиелердің жалпы сомасының 63%-ы құрады. 
Қызметтер саласындағы несиелер 29% құрайды, көлік 
пен байланыс саласында – 3%, өнеркәсіпте – 3%, ауыл 
шаруашылығы мен құрылыста – әрқайсысында 1%:

9. Маңғыстау Облысының жаңаөзен Қ. 
шОк субъектілеРін ҚаРжыланДыРу 
бағДаРлаМасы

19.09.2008 жылдан Қазақстан республикасының 
Үкімет Қаулысымен бекітілген «2009–2012 жылдарға 
арналған маңғыстау облысының жаңаөзен қ. 
әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселелерін 
шешу бойынша кешендік жоспарының» аясын-
да жергілікті бюджет пен Қор қаражаты есебінен 
жаңаөзен қ. шоК субъектілерін несиелендіруді 
ұйымдастыру қарастырылуда.
Бұл ретте 2009–2012 жж. ағымында жао және Қор 
есебiнен бөлінетін қаражат көлемі шамамен 1 800 
млн. теңгені құрауы тиіс.
Қор есебiнен маңғыстау облысының жаңаөзен қ. 
шоК субъектілерінің жобаларын қаржыландырудың 
жеке Бағдарламасы бекітілді, оны жүзеге асыруға 
едБ арқылы шоК субъектілерін қаржыландыру үшін 
2009–2012 жж. ағымында 900 млн. теңге көлеміндегі 
сома бөлінді. Бағдарламада бес банк-серіктес 
қатысуда. 
01.01.2013 ж. жағдай бойынша берілген Бағдарлама 
бойынша 222 млн. теңге сомасына 25 жоба 
қаржыландырылды. несиенің орташа сомасы 9 млн. 
теңгені құрады, несиенің орташа мерзімі – 51 ай, 
есептелген орташа пайыздық мөлшерлеме – жылдық 
10%, тиімді пайыздық мөлшерлеме – жылдық 11%, 
38 жұмыс орны құрылды:

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.

1 %

63%

3 %
3% 29 %

1%

өнеркәсіп
промышленность 

сауда
торговля

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

Құрылыс
строительство
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

01.01.2013 жылға жаңаөзен қ. шОк субъектілерін қаржыландыру бағдарламасы бойынша негізгі 
көрсеткіштер

основные показатели по программе финансирования проектов смсп в г. жанаозен на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1. 
««delta Bank» аҚ 
ао «Delta Bank» 52 23% 5 10 70 9% 10% 13

2. 

«банк центркредит» 
аҚ
ао «Банк ЦентрКредит»

49 22% 8 6 46 10% 10% 15

3. 

«еуразиялық банк» 
аҚ
ао «евразийский банк»

45 20% 9 5 39 9% 10% 10

4.
«темірбанк» аҚ 
ао «темірбанк» 41 18% 2 20 47 11% 11% -

5. 
«сбербанк» аҚ еб 
дБ ао «сбербанк» 35 16% 1 35 48 11% 12% -

 
барлығы:
итого: 222 100% 25 9 51 10% 11% 38

10. пРОгРаММа ФинансиРОвания 
лизингОвых сДелОк субъектОв Мсп, 
занятых в сФеРе ОбРабатываЮЩеЙ 
пРОМышленнОсти чеРез бву и 
лизингОвые кОМпании

согласно постановлению правительства республи-
ки Казахстан от 09.10.2009 г. № 1553 «о некоторых 
вопросах поддержки субъектов предприниматель-
ства в сфере обрабатывающей промышленности 
и решения проблем на рынке недвижимости», 
ао «Фонд стрессовых активов» выделил Фонду  
«даму» 2 млрд. тенге для последующего разме-
щения средств в Бву и лизинговых компаниях для 

10. еДб және лизингілік кОМпаниялаР 
аРҚылы өңДеуші өнеРкәсіп аясынДа 
жұМыс істеЙтін шОк субъектілеРінің 
лизингілік МәМілелеРДі ҚаРжыланДыРу 
бағДаРлаМасы

«Өңдеуші өнеркәсіп аясындағы кәсіпкерлік 
субъектілерді қолдаудың кейбір мәселелері және 
жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды 
шешу туралы» 09.10.2009 жылдан № 1553 Қазақстан 
республикасы Үкіметінің Қаулысына сәйкес, «стрестік 
активтер қоры» аҚ «даму» Қорына өңдеуші өнеркәсіп 
аясында жұмыс істейтін шоК субъектілерінің лизин-
гілік мәмілелерін қаржыландыру үшін одан әрі едБ 

өнеркәсіп
промышленность 

сауда
торговля

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

Құрылыс
строительство

в отраслевом разрезе наибольшее количество кре-
дитов выдавалось на проекты в сфере услуг – доля 
финансирования проектов в данной отрасли соста-
вила – 37% от общей суммы фактически выданных 
кредитов. Кредиты в сфере промышленности со-
ставляют – 28%, торговли – 26%, строительстве – 
8%, в сфере транспорта и связи – 1%:

салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері 
қызметтер саласындағы жобаларға берілді – 
берілген саладағы жобаларды қаржыландыру үлесі 
нақты берілген несиелердің жалпы сомасының 37%-
ын құрады. Өнеркәсіп саласындағы несиелер 28% 
-ды құрайды, саудада – 26%, құрылыста – 8%, көлік 
пен байланыс саласында – 1%:

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.

28%

37%

26%

1 % 8%
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мен лизингілік компанияларда қаражатты орналасты-
ру үшін 2 млрд. теңге бөлді.
«даму» Қоры келесі лизингілік компаниялармен/едБ 
несие желісін ұсыну туралы Келісім жасады: «лизинг 
групп» аҚ, «темірлизинг» аҚ, «сК лизинг» аҚ, жшс 
«еуразиялық лизинг», «Цеснабанк» аҚ.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша Бағдарлама аясын-
да 1 824 млн. теңге жалпы сомасына 59 қарызгер 
қаржыландырылды, соның есебінен 1 344 жұмыс ор-
ны құрылды. несиенің орташа сомасы 31 млн. теңгені 
құрады, несиенің орташа мерзімі – 55 ай, есептелген 
орташа пайыздық мөлшерлеме – жылдық 8%, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме – жылдық 8%:

аймақтық тұрғыда Бағдарлама аясында ең үлкен сом-
малар алматы қ. – 695 млн. теңге (21 қарызгер) және 
алматы облысында – 224 млн. теңге (11 қарызгер) 
берілді. Берілген ең аз сома Батыс Қазақстан облы-
сында – 5 млн. теңге (1 қарызгер) және Қарағанды 
облысында – 6 млн. теңге (1 қарызгер) байқалуда.

финансирования лизинговых сделок субъектов мсп, 
занятых в сфере обрабатывающей промышленности.
Фонд «даму» заключил соглашения о предостав-
лении кредитной линии со следующими лизин-
говыми компаниями/Бву: ао «лизинг групп», ао 
«темірлизинг», ао «сК лизинг», тоо «евразийский 
лизинг», ао «Цеснабанк».
по состоянию на 01.01.2013 г. в рамках программы 
профинансировано 59 заемщиков на общую сумму  
1 824 млн. тенге, за счет чего создано 1 344 рабочих 
места. средняя сумма кредита составила 31 млн. 
тенге, средний срок кредита – 55 месяцев, средне-
взвешенная процентная ставка – 8% годовых, эф-
фективная процентная ставка – 8% годовых:

в региональном разрезе в рамках программы 
наибольшие суммы были выданы в г. алматы –  
695 млн. тенге (21 заемщик) и алматинской области –  
224 млн. тенге (11 заемщиков). наименьшие суммы 
выдачи наблюдаются в западно-Казахстанской об-
ласти – 5 млн. тенге (1 заемщик) и Карагандинской  
области – 6 млн. тенге (1 заемщик).

01.01.2013 жылға лизингілік мәмілелерді қаржыландыру бағдарламасы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по программе финансирования лизинговых сделок на 01.01.2013 г.

№
лизингілік компания/

еДб 
лизинговая компания

Қаражат. 
нақты берілуі, 

млн. теңге
Фактическая 

выдача средств,  
млн. тенге

Мен-
шікті сал-

мақ, %
удель-

ный вес, 
%

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несие-нің 
орташа 

мерзімі, ай 
средний срок 
кредита, мес.

өлшенген 
орт. % мөл-

шерлеме  
средне-

взвешенная  
% ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме 
Эффек-

тивная % 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны 

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1. 
«лизинг групп» аҚ  
ао «лизинг групп» 898 49% 23 39 45 8% 8% 284

2. 
«темiрлизинг» аҚ 
ао «темiрлизинг» 565 31% 13 14 73 8% 8% 694

3. 
«ск лизинг» аҚ  
ао «сК лизинг» 230 4% 17 77 46 8% 8% 366

4.

«евразийский лизинг» 
жшс  
тоо «евразийский лизинг»

77 4% 1 77 72 8% 8% -

5.
«цеснабанк» аҚ  
ао «Цеснабанк» 54 3% 5 11 52 8% 8,6% -

 
барлығы:
итого: 1 824 100% 59 31 55 8% 8% 1 344

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге

Фактическая выдача средств, 
млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс 
орындары

создано рабочих мест

1. 
алматы облысы 
алматинская область 224 12% 11 394

2. 
атырау облысы
атырауская область 137 8% 7 179

3. 
шығыс Қазақстан облысы
восточно-Казахстанская область 18 1% 1 -

4.
жамбыл облысы 
жамбылская область 124 7% 2 11

5.
батыс Қазақстан облысы
западно-Казахстанская область 5 0% 1 -

6.
Қарағанды облысы
Карагандинская область 6 0% 1 1

7.
Қостанай облысы 
Костанайская область 142 8% 3 85

8.
Маңғыстау облысы
мангистауская область 11 1% 1 -
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01.01.2013 жылға «Даму-аймақтар іі» бағдарламасы бойынша негізгі көрсеткіштер
основные показатели по программе «даму-регионы II» на 01.01.2013 г. 

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1.
«еуразиялық банк» аҚ 
ао «евразийский банк» 3 946 32% 47 84 54 9,0% 10,5% 384

2.
«банк центркредит» аҚ 
ао «Банк ЦентрКредит» 3 461 28% 49 71 55 10,0% 10,5% 753

3.
«бта банкі» аҚ 
ао «Бта Банк» 1 468 12% 25 59 25 10,3% 10,9% 81

4.
«сбербанк» аҚ еб 
дБ ао «сбербанк» 1 207 10% 6 201 65 10,3% 10,8% 236

5.
«темiрбанк» аҚ 
ао «темірбанк» 1 133 9% 15 76 68 10,3% 10,9% 131

6.
«альянс банк» аҚ 
ао «альянс Банк» 465 4% 8 58 49 10,4% 11,0% 0

7.
«нұрбанк» аҚ 
ао «нурбанк» 308 3% 9 34 41 9,5% 10,3% 4

8.
«delta Bank» аҚ 
ао «Delta Bank» 265 2% 3 88 58 9,9% 10,5% 0

 
барлығы:
итого: 12 253 100% 162 76 53 9,8% 10,7% 1 589

11. пРОгРаММа ФинансиРОвания 
РегиОнальных пРиОРитетных пРОектОв 
«ДаМу-РегиОны II»

программа финансирования региональных приори-
тетных проектов «даму-регионы II» была утвержде-
на советом директоров Фонда «даму» 13.07.2010 г. 
данная программа разработана с целью финансиро-
вания субъектов мсБ в приоритетных для регионов 
республики Казахстан отраслях экономики путем 
эффективного использования собственных средств 
Фонда, средств местных исполнительных органов, 
выделяемых из местного бюджета, а также средств 
банков-партнеров. 
Цель программы – содействие развитию мсп в при-
оритетных для регионов республики Казахстан от-
раслях экономики.
Банками-партнерами выступили восемь Бву. по со-
стоянию на 01.01.2013 г. банками-партнерами про-
финансировано 162 заемщика на сумму 12 253 млн. 
тенге, создано 1 589 рабочих мест. средняя сум-
ма кредита составила 76 млн. тенге, средний срок 
кредита – 53 месяца, средневзвешенная процентная 
ставка – 9,8% годовых, эффективная процентная 
ставка – 10,7% годовых:

11. «ДаМу-аЙМаҚтаР іі» аЙМаҚтыҚ 
басыМ жОбалаРДы ҚаРжыланДыРу 
бағДаРлаМасы

«даму-аймақтар іі» аймақтық басым жобаларды 
қаржыландыру бағдарламасы 13.01.2010 ж. «даму» 
Қорының директорлар кеңесімен бекітілді. Берілген 
бағдарлама Қордың меншікті қаражатын, жергілікті 
бюджеттен бөлінетін жергілікті атқарушы органдар 
қаражатын, сондай-ақ банк-серіктестер қаражатын 
тиімді пайдалану арқылы Қазақстан республика- 
сының аймақтары үшін басым экономикалық сала-
ларда шоК субъектілерін қаржыландыру мақсатында 
әзірленді. 
Бағдарлама мақсаты – Қазақстан республикасының 
аймақтары үшін басым экономикалық салаларда 
шоК дамуына ықпал ету.
Банк-серіктестер болып сегіз едБ шықты. 01.01.2013 ж. 
жағдай бойынша банк-серіктестермен 12 253 млн. 
теңге сомасына 162 қарызгер қаржыландырылды,  
1 589 жұмыс орны құрылды. несиенің орташа сомасы 
76 млн. теңгені құрады, несиенің орташа мерзімі – 
53 ай, есептелген орташа пайыздық мөлшерлеме – 
жылдық 9,8%, тиімді пайыздық мөлшерлеме – 
жылдық 10,7%:

9.
павлодар облысы
павлодарская область 86 5% 3 213

10.
солтүстік Қазақстан облысы
северо-Казахстанская область 86 5% 2 59

11.
Оңтүстік Қазақстан облысы
Южно-Казахстанская область 88 5% 3 -

12.
астана қ.
г. астана 151 8% 3 -

13.
алматы қ.
г. алматы 695 38% 21 402

 
барлығы:
итого: 1 824 100% 59 1 344
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в региональном разрезе наибольшие суммы были 
выданы в Костанайской  области – 1 467 млн. тенге 
(16 заемщиков), северо-Казахстанской области –  
1 294 млн. тенге (10 заемщиков) и актюбинской 
области – 1 266 млн. тенге (17 заемщиков). наи-
меньшие суммы выдачи наблюдаются в алматинской 
области – 6 млн. тенге (1 заемщик), жамбылской 
области – 48 млн. тенге (2 заемщика) и Кызылордин-
ской области – 54 млн. тенге (4 заемщика):

в отраслевом разрезе наибольшее количество кре-
дитов выдавалось на проекты в сфере промышлен-
ности – доля финансирования проектов в данной 
отрасли составила 38% от общей суммы фактически 
выданных кредитов. Кредиты в сфере услуг состав-
ляют 31%, в сельском хозяйстве – 10%, в сфере 
торговли – 8%, в сфере транспорта и связи – 7%, в 
строительстве – 6%:

аймақтық тұрғыда ең үлкен сомалар Қостанай 
облысынды – 1 467 млн. теңге (16 қарызгер), 
солтүстік Қазақстан облысында – 1 294 млн. теңге 
(10 қарызгер) және ақтөбе облысында – 1 266 млн. 
теңге (17 қарызгер) берілді. Берілген ең аз сома ал-
маты облысында – 6 млн. теңге (1 қарызгер), жам-
был облысында – 48 млн. теңге (2 қарызгер) және 
Қызылорда облысында – 54 млн. теңге (4 қарызгер) 
байқалуда:

салалық тұрғыда несиелердің ең үлкен мөлшері 
өнеркәсіп саласындағы жобаларға берілді – берілген 
саладағы жобаларды қаржыландыру үлесі нақты 
берілген несиелердің жалпы сомасының 38%-ды 
құрады. Қызметтер саласындағы несиелер 31%-ды 
құрайды, ауыл шаруашылығында – 10%, сауда ая-
сында – 8%, көлік пен байланыс саласында – 7%, 
құрылыста – 6%:

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге

Фактическая выдача средств, 
млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс 
орындары

создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 788 6% 13 98

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 1 266 10% 17 354

3. 
алматы облысы 
алматинская область 6 0% 1 5

4.
атырау облысы
атырауская область 214 2% 6 2

5.
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 823 7% 15 55

6.
жамбыл облысы 
жамбылская область 48 0% 2 4

7.
батыс Қазақстан облысы
западно-Казахстанская область 504 4% 9 93

8.
Қарағанды облысы
Карагандинская область 1 169 10% 11 152

9.
Қостанай облысы
Костанайская область 1 467 12% 16 45

10.
Қызылорда облысы
Кызылординская область 54 0% 4 19

11.
Маңғыстау облысы
мангистауская область 725 6% 7 48

12.
павлодар облысы
павлодарская область 1 022 8% 29 149

13.
солтүстік Қазақстан облысы
северо-Казахстанская область 1 294 11% 10 49

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы
Южно-Казахстанская область 710 6% 3 202

15.
астана қ. 
г. астана 908 7% 12 22

16.
алматы қ.
г. алматы 1 255 10% 7 292

 
барлығы:
итого: 12 253 100% 162 1 589
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12. пРОгРаММа РегиОнальнОгО 
ФинансиРОвания субъектОв Мсп

решением совета директоров от 10.12.2009 г. ут-
верждена программа регионального финансирова-
ния субъектов мсп.
основной целью программы является повышение 
эффективности реализации региональных программ 
поддержки и развития субъектов мсп путем финан-
сирования субъектов мсп в приоритетных для реги-
она отраслях или отдельных территориальных еди-
ницах. в настоящее время программа реализуется 
в алматинской, акмолинской и Южно-Казахстанской 
областях. 
по состоянию на 01.01.2013 г. в программе участву-
ют три Банка-партнера, которые в рамках програм-
мы профинансировали 19 заемщиков  на общую 
сумму 1 465 млн. тенге, создано 80 рабочих мест. 
средняя сумма кредита составила 77 млн. тенге, 
средний срок кредита – 33 месяца, средневзвешен-
ная процентная ставка – 7,9% годовых, эффектив-
ная процентная ставка – 8,6% годовых:

12. шОк субъектілеРінің аЙМаҚтыҚ 
ҚаРжыланДыРу бағДаРлаМасы

10.12.2009 жылдан директорлар Кеңесінің шешімімен 
шоК субъектілерінің аймақтық қаржыландыру 
бағдарламасы бекітілді.
аймақ үшін басым салаларда немесе жеке 
территориялық бірліктерде шоК субъектілерін 
қаржыландыру арқылы шоК субъектілерін қолдау 
мен дамытудың аймақтық бағдарламалардың жүзеге 
асырылуының тиімділігін жоғарлату Бағдарламаның 
негізгі мақсаты болып табылады. Қазіргі уақытта 
Бағдарлама алматы, ақмола және оңтүстік Қазақстан 
облыстарында жүзеге асырылуда. 
01.01.2013 ж. жағдай бойынша Бағдарламаға үш 
банк-серіктес қатысуда, олар Бағдарлама аясында 
1 465 млн. теңге жалпы сомасына 19 қарызгерді 
қаржыландырды, 80 жұмыс орны құрылды. несиенің 
орташа сомасы 77 млн. теңгені құрады, несиенің ор-
таша мерзімі – 33 ай, есептелген орташа пайыздық 
мөлшерлеме – жылдық 7,9%, тиімді пайыздық 
мөлшерлеме – жылдық 8,6%:

өнеркәсіп
промышленность 

сауда
торговля

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

Құрылыс
строительство

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.

38%

31%

10%

7 %
6%

8%

01.01.2013 жылға шОк субъектілерінің аймақтық қаржыландыру бағдарламасы бойынша негізгі 
көрсеткіштер 

основные показатели по программе регионального финансирования субъектов мсп на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1.

«банк центркредит» 
аҚ 
ао «Банк ЦентрКредит»

1 137 78% 12 95 34 8,3% 8,9% 10

2.
«сбербанк» аҚ еб 
дБ ао «сбербанк» 322 22% 6 54 29 6,5% 7,4% 70

3.
«цеснабанк» аҚ 
ао «Цеснабанк» 6 0% 1 6 61 10,3% 11% -

 
барлығы:
итого: 1 465 100% 19 77 33 7,9% 8,6% 80
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в реализации программы участвуют лишь две обла-
сти: акмолинская область, где выданы кредиты девя-
ти заемщикам на сумму 836 млн. тенге, и алматинская 
область, где выданы кредиты десяти заемщикам на 
сумму 630 млн. тенге:

в отраслевом разрезе кредиты выдавались в основном 
на проекты в сфере промышленности – доля финан-
сирования проектов в данной отрасли составила 47% 
от общей суммы фактически выданных кредитов. Кре-
диты в сфере сельского хозяйства составляют 34%, в 
услугах – 14%, в сфере транспорта и связи – 5% и в 
строительстве – 1%.

13. пРОгРаММа ФинансиРОвания  
пРОектОв сМсп в Малых гОРОДах

в целях обеспечения доступа предпринимателей, осу-
ществляющих свою деятельность в малых городах ре-
спублики Казахстан, к кредитным ресурсам, Фонд за 
счет собственных средств начал реализацию програм-
мы оказания финансовой поддержки субъектам мсп 
в малых городах  в форме кредитов и финансового 
лизинга. в программе могут принять участие как Бву, 
так и лизинговые компании.

Бағдарламаны жүзеге асыруға тек екі облыс 
қатысуда: ақмола облысы, онда 836 млн. теңге со-
масына тоғыз қарызгерге несиелер берілді және 
алматы облысы, онда 630 млн. теңге сомасына он 
қарызгерге несиелер берілді:

салалық тұрғыда несиелер негізінен өнеркәсіп 
саласындағы жобаларға берілді – берілген саладағы 
жобаларды қаржыландыру үлесі нақты берілген 
несиелердің жалпы сомасының 47%-ын құрады. ау-
ыл шаруашылығы саласындағы несиелер 34%-ды 
құрайды, қызметтерде – 14%, көлік пен байланыс 
саласында – 5% және құрылыста – 1%.

13. шағын ҚалалаРДа шОкс жОбалаРын 
ҚаРжыланДыРу бағДаРлаМасы

Өз қызметін Қазақстан республикасының шағын 
қалаларында жүзеге асыратын кәсіпкерлердің 
несиелік ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз 
ету мақсатында Қор меншікті қаражат есебінен не-
сиелер мен қаржылық лизинг формасында шағын 
қалалардағы шоК субъектілеріне қаржылық 
қолдауды көрсету бағдарламасын жүзеге асыруды 
бастады. Бағдарламаға едБ де, лизингілік компани-
ялар да қатыса алады.

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары
создано рабочих мест

1.
ақмола облысы 
акмолинская область 836 57% 9 10

2.
алматы облысы 
алматинская область 630 43% 10 70

барлығы:
итого: 1 465 100% 19 80

6%

47%

14%

34%

1 %5%

өнеркәсіп
промышленность 

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

Құрылыс
строительство

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

Қазақстан республикасының шағын қалаларында 
шоК дамуына ықпал ету Бағдарлама мақсаты бо-
лып табылады.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша Бағдарламаға үш 
банк-серіктес қатысуда, оларда 139 млн. теңге со-
масына қаражат орналастырылды. Бағдарлама ая-
сында 139 млн. теңге жалпы сомасына 20 қарызгер 
қаржыландырылды және 21 жұмыс орны құрылды. 
несиенің орташа сомасы 7 млн. теңгені құрады, 
несиенің орташа мерзімі 44 айды құрады, есептел-
ген орташа пайыздық мөлшерлеме – жылдық 13,6%, 
тиімді пайыздық мөлшерлеме – жылдық 15,2%:

аймақтық тұрғыда Бағдарлама 8 облыста жүзеге асы-
рылуда:

салалық тұрғыда қаржыландырудың ең үлкен со-
малары сауда саласына тиесілі – 45%-ды, көлік 
пен байланыс саласында – 24%-ды, қызметтер 
саласында – 22%-ды, өнекәсіпте – 6%-ды, ауыл 
шаруашылығының үлесі 4%-ды құрайды:

Целью программы является содействие развитию мсп 
в малых городах республики Казахстан.
по состоянию на 01.01.2013 г. в программе участву-
ют три Банка-партнера, в которых были размещены 
средства на сумму 139 млн. тенге. в рамках програм-
мы профинансировано 20 заемщиков на общую сумму 
139 млн. тенге, и создано 21 рабочее место. средняя 
сумма кредита составила 7 млн. тенге, средний срок 
кредита составил 44 месяца, средневзвешенная про-
центная ставка 13,6%, эффективная ставка  возна-
граждения составила 15,2% годовых:

в региональном разрезе программа реализуется в 
8 областях:

в отраслевом разрезе наибольшие суммы финан-
сирования приходятся на сферу торговли – 45%, 
транспорта и связи – 24%, сферу услуг – 22%, про-
мышленности – 6%, на долю сельского хозяйства 
приходится 4%:

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

Қаражаттың іс жүзінде 
берілуі, млн. теңге 
Фактическая выдача 
средств, млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарыз алушылар саны 
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс орындары 
создано рабочих мест

1.
ақтөбе облысы 
актюбинская область 7 5% 1 -

2.
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 3 2% 1 -

3.
Қарағанды облысы 
Карагандинская область 18 13% 3 -

4.
Қостанай облысы 
Костанайская область 46 33% 2 16

5.
Маңғыстау облысы 
мангистауская область 5 4% 1 -

6.
павлодар облысы 
павлодарская область 14 10% 1 -

7.
солтүстік Қазақстан облысы 
северо-Казахстанская область 36 26% 9 5

8.
Оңтүстік Қазақстан облысы 
Южно-Казахстанская область 11 8% 2 -

барлығы:
итого: 139 100% 20 21

01.01.2013 жылға шағын қалаларда шОкс жобаларын қаржыландыру бағдарламасы бойынша 
негізгі көрсеткіштер

основные показатели по программе регионального финансирования субъектов мсп на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1.

«евразийский банк» 
аҚ
ао «евразийский Банк»

88 63% 8 11 46 13,5% 15,2% 16

2.
«delta Bank» аҚ
ао «Delta Bank» 41 30% 10 4 41 14% 15,4% 5

3.

«банк центркредит» 
аҚ
ао «Банк ЦентрКредит»

10 7% 2 5 42 12,6% 13,8% -

 
барлығы:
итого: 139 100% 20 7 44 13,6% 15,2% 21
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14.  пРОгРаММа ФинансиРОвания  
лизингОвых сДелОк субъектОв Мсп 

программа финансирования лизинговых сделок субъ-
ектов мсп утверждена решением совета директоров 
Фонда 13.04.2011 г. и направлена на стимулирование 
экономической активности субъектов мсп путем фи-
нансирования лизинговых сделок субъектов мсп на 
льготных условиях. 
по состоянию на 01.01.2013 г. в программе одобре-
но участие четырех лизинговых компаний и одного 
банка – ао «AsiaCredit Bank», но средства разме-
щены лишь в четырех лизинговых компаниях:  ао 
«темірлизинг», ао «лизинг групп», тоо «техноли-
зинг» и тоо «евразийский лизинг». в рамках про-
граммы профинансировано 54 заемщика  на общую 
сумму 1 731 млн. тенге, создано 346 рабочих мест. 
средняя сумма кредита составила 32 млн. тенге, 
средний срок кредита – 40 месяцев, средневзвешен-
ная процентная ставка – 13,7%, эффективная ставка  
вознаграждения составила 14% годовых:

14.  шОк субъектілеРінің лизингілік 
МәМілелеРін ҚаРжыланДыРу 
бағДаРлаМасы 

шоК субъектілерінің лизингілік мәмілелерін қар-
жыландыру бағдарламасы 13.04.2011 ж. Қордың 
директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді және 
жеңілдікті шарттармен шоК субъектілерінің 
лизингілік мәмілелерін қаржыландыру арқылы 
шоК субъектілерінің экономикалық белсенділігін 
ынталандыруға бағытталған. 
01.01.2013 ж. жағдай бойынша бағдарламаға төрт 
лизингілік компанияның және бір банктің – «AsiaCredit 
Bank» аҚ қатысуы мақұлданды, бірақ қаражат тек 
төрт лизингілік компанияда орналастырылған: 
«темірлизинг» аҚ, «лизинг групп» аҚ, «техно-
лизинг» жшс және «еуразиялық лизинг» жшс. 
Бағдарлама аясында 1 731 млн. теңге жалпы сомасы-
на 54 қарызгер қаржыландырылды, 346 жұмыс орны 
құрылды. несиенің орташа сомасы 32 млн. теңгені 
құрады, несиенің орташа мерзімі – 40 ай, есептел-
ген орташа пайыздық мөлшерлеме – жылдық 13,7%, 
тиімді пайыздық мөлшерлеме жылдық 14% құрады:

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.

4%

45%

24%

22 %

6%

өнеркәсіп
промышленность 

сауда
торговля

Қызметтер 
услуги

көлік және байланыс
транспорт и связь

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

01.01.2013 жылға лизингілік компаниялар тұрғысында қаражаттың нақты берілуі
основные показатели по программе финансирования лизинговых сделок на 01.01.2013 г.

№ лизингілік компания/еДб 
лизинговая компания

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Фактическая 
выдача 
средств,  

млн. тенге

Мен-
шікті сал-

мақ, %
удель-

ный вес, 
%

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай 
средний срок 
кредита, мес.

өлшенген 
орт. % мөл-

шерлеме  
средне-

взвешенная  
% ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме 
Эффек-

тивная % 
ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны 

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1. 
«темiрлизинг» аҚ 
ао «темiрлизинг» 743 43% 18 41 40 14% 14% 172

2. 
«лизинг групп» аҚ  
ао «лизинг групп» 432 25% 8 54 40 14% 14% 121

3. 
«технолизинг» жшс  
тоо «технолизинг» 406 23% 27 15 39 14% 15,1% 38

4.

«евразийский лизинг» 
жшс  
тоо «евразийский лизинг»

150 9% 1 150 48 11% 11% 15

 
барлығы:
итого: 1 731 100% 54 32 40 13,7% 14% 346
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15. пРОгРаММа ФинансиРОвания 
субъектОв Мсп за счет заЙМа 
азиатскОгО банка Развития (1-тРанш)

программа финансирования субъектов мсп путем 
обусловленного размещения в Бву средств азиат-
ского Банка развития (далее – аБр) разработана 
в целях содействия качественному развитию мсБ 
Казахстана.

15. азия ДаМу банкінің ҚаРызы есебінен 
шОк субъектілеРін ҚаРжыланДыРу 
бағДаРлаМасы (1-тРанш)

едБ-де азия даму Банкінің (бұдан әрі – адБ) 
қаражатын шарт бойынша орналастыру арқылы 
шоК субъектілерін қаржыландыру бағдарламасы 
Қазақстанның шоК-тың сапалы дамуына ықпал ету 
мақсатында жетілдірілді.

в региональном разрезе программа реализуется в 
11 областях:

в отраслевом разрезе наибольшие суммы финанси-
рования приходятся на проекты сферы транспорта 
и связи – 46%, строительства – 32%, промышлен-
ности – 20%, сельского хозяйства – 2% и торгов-
ли – 1%:

аймақтық тұрғыда Бағдарлама 11 облыста жүзеге 
асырылуда:

салалық тұрғыда қаржыландырудың ең үлкен сома-
лары көлік пен байланыс саласына тиесілі – 46%, 
құрылыс саласында – 32%, өнекәсіпте – 20%, ауыл 
шаруашылығында – 2% және саудада – 1%:

6%

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.

1%

46%

32%

2 %

20%

өнеркәсіп
промышленность 

сауда
торговля

көлік және байланыс
транспорт и связь

ауыл шаруашылығы
сельское хозяйство

Құрылыс
строительство

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге

Фактическая выдача средств, 
млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс 
орындары

создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 223 13% 8 17

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 181 10% 2 28

3. 
атырау облысы 
алматинская область 139 8% 5 1

4.
алматы облысы
атырауская область 84 5% 1 5

5.
Қарағанды облысы
Карагандинская область 11 1% 1 1

6.
Қостанай облысы
Костанайская область 238 14% 4 46

7.
Маңғыстау облысы
мангистауская область 46 3% 3 2

8.
павлодар облысы
павлодарская область 46 3% 4 8

9.
Оңтүстік Қазақстан облысы
Южно-Казахстанская область 213 12% 5 6

10.
астана қ. 
г. астана 160 9% 8 18

11.
алматы қ.
г. алматы 390 23% 13 214

 
барлығы:
итого: 1 731 100% 54 346
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30.09.2011 г. Фондом осуществлено привлечение пер-
вого транша займа аБр на сумму 22,2 млрд. тенге. 
данные средства размещены в трех Бву (ао «альянс 
Банк», ао «Казкоммерцбанк», ао «Банк ЦентрКре-
дит»), отобранных аБр на основании процедуры Due 
Dilligence, по 7,4 млрд. тенге в каждом. 
по состоянию на 01.01.2013 г. совокупный размер 
средств, освоенных Бву, составил 14 516 млн. тенге. 
на данную сумму было профинансировано 364 за-
емщика. средняя сумма кредита составила 40 млн. 
тенге, средний срок кредита – 25 месяцев, средне-
взвешенная процентная ставка – 12,6% годовых, 
эффективная процентная ставка – 13,8% годовых.  
в рамках программы создано 887 рабочих мест: 

в региональном разрезе наибольшие суммы были вы-
даны в г. алматы – 2 778 млн. тенге (21 заемщик), 
Карагандинской области – 2 077 млн. тенге (38 за-
емщиков),  и Костанайской области – 1 900 млн. тенге 
(24 заемщика). наименьшие суммы выдачи наблюда-
ются в алматинской области – 158 млн. тенге (15 
заемщиков) и жамбылской области – 176 млн. тенге 
(8 заемщиков).

01.01.2013 жылға аймақтық тұрғыда қаражаттың нақты берілуі
Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2013 г.

№ аймақ 
регион

нақты қаражаттың 
берілуі, млн. теңге

Фактическая выдача средств, 
млн. тенге 

үлес, %
доля, %

Қарызгерлер саны
Количество заемщиков

Құрылған жұмыс 
орындары

создано рабочих мест

1. 
ақмола облысы 
акмолинская область 533 4% 16 15

2. 
ақтөбе облысы 
актюбинская область 414 3% 18 19

3. 
алматы облысы 
алматинская область 158 1% 15 8

4.
атырау облысы
атырауская область 603 4% 18 113

5.
шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 838 6% 44 112

6.
жамбыл облысы 
жамбылская область 176 1% 8 98

7.
батыс Қазақстан облысы
западно-Казахстанская область 1 113 8% 35 23

8.
Қарағанды облысы
Карагандинская область 2 077 14% 38 97

9.
Қостанай облысы
Костанайская область 1 900 13% 24 34

10.
Қызылорда облысы
Кызылординская область 703 5% 20 147

30.09.2011 ж. Қор есебiнен 22,2 млрд. теңге сомасына 
адБ қарызының бірінші траншын жұмылдыру жүзеге 
асырылды. аталған қаражат адБ-мен Due Dilligence 
шарасы арқылы іріктелген үш едБ-де («альянс Банк» 
аҚ, «Қазкоммерцбанк» аҚ, «ЦентрКредит Банкі» аҚ), 
әрқайсысында 7,4 млрд. теңгеден орналастырылды. 
01.01.2013 ж. жағдай бойынша едБ-мен игерілген 
жиынтықты қаражат көлемі 14 516 млн. теңгені құрады. 
Берілген сомаға 364 қарызгер қаржыландырылды. 
несиенің орташа сомасы 40 млн. теңгені құрады, 
несиенің орташа мерзімі – 25 ай, есептелген орта-
ша пайыздық мөлшерлеме – жылдық 12,6%, тиімді 
пайыздық мөлшерлеме жылдық 13,8%-ды құрады. 
Бағдарлама аясында 887 жұмыс орны құрылды:

аймақтық тұрғыда ең үлкен сомалар алматы қ. –  
2 778 млн. теңге (21 қарызгер), Қарағанды облысын-
да – 2 077 млн. теңге (38 қарызгер) және Қостанай 
облысында – 1 900 млн. теңге (24 қарызгер) берілді. 
Берілген ең аз сома алматы облысында – 158 млн. 
теңге (15 қарызгер) және жамбыл облысында –  
176 млн. теңге (8 қарызгер) байқалуда. 

01.01.2013 жылға еДб тұрғысында қаражаттың нақты берілуі 
Фактическая выдача средств в разрезе Бву на 01.01.2013 г.

№ банк

Қаражат. 
нақты 

берілуі, млн. 
теңге

Факт. выдача 
средств, млн. 

тенге

еДб үлес 
салмағы, 

%
удельный 

вес Бву, %

Қарыз-
герлер 
саны
Кол-во 

заемщиков

несиенің 
орташа 

сомасы, млн. 
теңге

средняя сумма 
кредита,  

млн. тенге

несиенің 
орташа 

мерзімі, ай
средний срок 
кредита, мес.

есептелген 
орташа % 

мөлшерлеме
средне-

взвешенная % 
ставка

тиімді % 
мөлшер-

леме
Эффективная 

% ставка

Құрылған 
жұмыс 

орында-
рының саны

Кол-во 
созданных 

рабочих мест

1.

«банк центркредит» 
аҚ
ао «Банк ЦентрКредит»

8 290 57% 159 52 22 12,5% 13,5% 245

2.
«альянс банк» аҚ
ао «альянс Банк» 3 712 26% 168 22 34 13% 13,9% 494

3.
«казкоммерцбанк» аҚ
ао «Казкоммерцбанк» 2 514 17% 37 68 20 12% 14,6% 148

 
барлығы:
итого: 14 516 100% 364 40 25 12,6% 13,8% 887
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в отраслевом разрезе наибольшие суммы финан-
сирования приходятся на сферу торговли – 45% и  
услуг – 20%. на долю проектов сферы промышлен-
ности приходится 12%, транспорт и связь – 8%, 
строительство – 9% и сельское хозяйство – 5%.

16. пРОгРаММы пОДДеРжки 
пРеДпРиниМательства в г. жанаОзен на 
2012–2014 гг. 

в январе 2012 года в целях стабилизации ситуации и 
развития предпринимательского сектора в г. жана- 
озен по поручению главы государства правитель-
ством был утвержден утвержден специальный план 
развития предпринимательства г. жанаозен на 
2012–2014 годы. в плане содержатся срочные меры 
по финансовой поддержке предпринимателей, по-
страдавших в ходе беспорядков 16–18 декабря, и 
меры  комплексной поддержки предпринимательства 
г. жанаозен.
согласно данному плану, Фондом «даму» разработа-
ны и внедряются следующие мероприятия: 

16.1. пРяМОе кРеДитОвание 
пРеДпРиниМателеЙ, пОстРаДавших  
в Результате беспОРяДкОв 

в рамках данного направления Фонд осуществляет 
финансирование пострадавших предпринимателей 

салалық тұрғыда қаржыландырудың ең үлкен со-
малары сауда – 45% және қызмет саласына – 20% 
тиесілі. Өнеркәсіп саласындағы жобалар үлесіне 12% 
келеді, көлік пен байланыста – 8%, құрылыс сала-
сында – 9% және ауыл шаруашылығында – 5%.

16. 2012–2014 жж. жаңаөзен Қ. 
кәсіпкеРлікті ҚОлДау бағДаРлаМалаРы

2012 жылдың қаңтарында жаңаөзен қ. жағдайды 
тұрақтандыру және кәсіпкерлік секторды дамыту 
мақсатында мемлекет Басшысының тапсырмасы бой-
ынша Үкімет тарапынан 2012–2014 жылдарға арналған 
жаңаөзен қ. кәсіпкерлікті дамытудың арнайы жоспары 
бекітілді. жоспарда 16–18 желтоқсандағы тәртіпсіздіктер 
барысында зардап шеккен кәсіпкерлерге қаржылық 
қолдау көрсету бойынша мерзімді шаралар және жаңаөзен 
қ. кәсіпкерлікті кешенді қолдау шаралары қамтылған.
Берілген жоспарға сәйкес, «даму» Қоры есебінен 
келесі шаралар жетілдірілді және енгізілуде:

16.1. тәРтіпсізДіктеР нәтижесінДе 
заРДап шеккен кәсіпкеРлеРДі тікелеЙ 
несиеленДіРу

Бүл бағыт аясында Қор айналым капиталын 
толықтыру үшін келесі шарттармен зардап шеккен 
кәсіпкерлерді қаржыландыруды жүзеге асырады:

11.
Маңғыстау облысы
мангистауская область 472 3% 11 34

12.
павлодар облысы
павлодарская область 1 045 7% 35 41

13.
солтүстік Қазақстан облысы
северо-Казахстанская область 431 3% 20 41

14.
Оңтүстік Қазақстан облысы
Южно-Казахстанская область 728 5% 27 43

15.
астана қ. 
г. астана 546 4% 14 11

16.
алматы қ.
г. алматы 2 778 19% 21 51

 
барлығы:
итого: 14 516 100% 364 887

01.01.2013 ж. жағдай бойынша салалық тұрғыда қаражаттың игерілуі
освоение средств в отраслевом разрезе по состоянию на 01.01.2013 г.
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для пополнения оборотного капитала на следующих 
условиях:
номинальная ставка вознаграждения для юридиче-
ских лиц составляет 0,1%  годовых, для ип – 0% 
годовых.
сумма кредита по данной программе – до 10 млн. 
тенге, выданные на срок до  36 месяцев.
в целом по состоянию на 01.01.2013 г.:
- профинансированы 24 предпринимателя на общую 
сумму 101 млн. тенге; 
- добровольно от финансирования в рамках програм-
мы отказались 46 смсп. 
основные причины: предоставление помощи со сто-
роны Фонда «Үміт саулесі» в части восстановления/
возмещения ущерба административных зданий и 
сооружений пострадавших предпринимателей, от-
сутствие необходимости в пополнении оборотных 
средств; отказано в финансировании восьми смсп 
(основные причины: наличие негативной кредитной 
истории, нерезидент республики Казахстан).

16.2. ОбуслОвленнОе РазМеЩение 
сРеДств в банках Для пОслеДуЮЩегО 
кРеДитОвания субъектОв частнОгО 
пРеДпРиниМательства 

в рамках данного направления финансирование 
предпринимателей г. жанаозен производится через 
Бву. 
сумма кредита по данной программе – до 750 млн. 
тенге, срок кредитования до 84 месяцев. 
в рамках программы одобрено участие пять Бву 
(ао «Delta Bank», ао «евразийский банк», ао 
«темірбанк», ао «Банк ЦентрКредит», дБ ао «сбер-
банк россии») с лимитом финансирования на общую 
сумму 2 109 млн. тенге.
по состоянию на 01.01.2013 г. Фондом размещены 
средства на общую сумму 713,8 млн. тенге для по-
следующего финансирования 20 проектов в следу-
ющих банках:
1) ао «Delta Bank» – один проект на сумму 33 млн. 
тенге,
2) ао «Банк ЦентрКредит» – десять проектов на сум-
му 196,3 млн. тенге;
3) ао «евразийский Банк» – четыре проекта на сум-
му 45,1 млн. тенге;
4) ао «темірбанк» – один проект на сумму  
374,4 млн. тенге;
5) ао «сбербанк россии» – четыре проекта на сумму 
65 млн. тенге.

сыйақының атаулы мөлшерлемесі заңды тұлғалар үшін 
жылдық 0,1%-ды құрайды, ал жК үшін – жылдық 0%.
Берілген бағдарлама бойынша несие сомасы –  
10 млн. теңгеге дейін, 36 айға дейін мерзімге беріледі.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша жалпы алғанда:
- 01 млн. теңге жалпы сомасына 24 кәсіпкер 
қаржыландырылды; 
- бағдарлама шеңберінде өз еркімен қаржыландырудан 
46 шоКс бас тартты. 
негізгі себептер: зардап шеккен кәсіпкерлердің 
әкімшілік ғимараттары мен құрылыстарының зала-
лын қалпына келтіру/орнын толтыру бойынша «Үміт 
сәулесі» Қоры тарапынан көмек ұсыну, айналым 
капиталын толықтыру қажеттілігінің жоқтығы; сегіз 
шоКс-қа қаржыландырылуда бас тартылды (негізгі 
себептер: кері несиелік тарихтың болуы, Қазақстан 
республикасының резиденті емес).

16.2. жеке кәсіпкеРлік субъектілеРДі 
ОДан әРі несиеленДіРу үшін банктеРДе 
ҚаРажатты шаРт бОЙынша ОРналастыРу

Берілген бағыт шеңберінде жаңаөзен қ. кәсіпкерлерін 
қаржыландыру едБ арқылы орындалады. 
Берілген бағдарлама бойынша несие сомасы –  
750 млн. теңгеге дейін, несиелендіру мерзімі 84 айға 
дейін. 
Бағдарлама шеңберінде 2 109 млн. теңге жалпы со-
масына қаржыландыру лимиті бар бес едБ («Delta 
Bank» аҚ, «еуразиялық Банкі» аҚ, «темірбанк» аҚ, 
«ЦентрКредит Банкі» аҚ, «сбербанк россии» еБ аҚ) 
қатысуы мақұлданды.
01.01.2013 ж. жағдай бойынша Қор келесі банктерде 
20 жобаны одан әрі қаржыландыру үшін жалпы сомасы  
713,8 млн. теңге болатын қаражат орналастырылды:
1) «Delta Bank» аҚ – 33 млн. теңге сомасына бір 
жоба;
2) «ЦентрКредит Банкі» аҚ – 196,3 млн. теңге со-
масына он жоба;
3) «еуразиялық Банкі» аҚ – 45,1 млн. теңге сомасына 
төрт жоба;
4) «темірбанк» аҚ – 374,4 млн. теңге сомасына бір 
жоба;
5) «сбербанк россии» аҚ – 65 млн. теңге сомасына 
төрт жоба.
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16.3. субсиДиРОвание ставки 
вОзнагРажДения пО кРеДитаМ бву 

на сегодня определены семь Бву, готовые сотруд-
ничать с Фондом по направлению субсидирования 
процентной ставки. 
в рамках данного направления планируется субсиди-
рование ставки вознаграждения по новым и действу-
ющим кредитам сЧп, осуществляющим деятельность 
в г. жанаозен.  
предусматривается субсидирование кредитов мсп на 
общую сумму не более 3 млрд. тенге, выданную на 
срок до 10 лет. срок субсидирования составляет до 
трех лет с возможностью пролонгации. 

16.4. гаРантиРОвание ФОнДОМ «ДаМу» 
кРеДитОв счп

в рамках данного направления определено участие 
четырех банков.
в рамках данного направления планируется предо-
ставление гарантий по новым кредитам сЧп, осу-
ществляющим деятельность в г. жанаозен.  
предусматривается гарантирование кредитов с эф-
фективной ставкой вознаграждения не более 14% 
годовых и общей суммой не более 750 млн. тенге, 
срок гарантии составляет не более 84 месяцев. 
гарантия предоставляется в размере не более 50% 
от суммы кредита, при этом сЧп предоставляет обе-
спечение не менее 50% от кредита.

16.5. усиление пРеДпРиниМательскОгО 
пОтенциала

Чтобы консультировать начинающих и действующих 
сЧп для их последующего финансирования через 
Бву в январе 2012 года в г. жанаозен был открыт 
Центр развития предпринимательства регионального 
филиала Фонда «даму» по мангистауской области. 
Центром проконсультировано 1 200 сЧп и потенци-
альных предпринимателей. 

16.6. паРтнеРская пРОгРаММа пО  
РазвитиЮ Мсб с аО «нк «казМунаЙгаз» 

Целью партнерской программы является развитие 
предпринимательства в г. жанаозен и близлежа-
щих населенных пунктах путем объединения усилий 
компании «Казмунайгаз», финансовых институтов и 
государства за счет реализации проектов по разви-
тию местных поставщиков, производства следующих 
переделов  продукции и развитию альтернативного 
бизнеса.

16.3. еДб несиелеРі бОЙынша сыЙаҚы 
МөлшеРлеМесін ҚаРажаттанДыРу 

Бүгінгі күнде пайыздық мөлшерлемені қаражаттандыру 
бағыты бойынша Қор есебiнен қызмет етуге дайын 
жеті едБ анықталды. 
Берілген бағыт шеңберінде жаңаөзен қ. қызметін 
жүзеге асыратын жКс-тың жаңа және әрекеттегі 
несиелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін қара-
жаттандыру жоспарлануда.  
10 жылға дейінгі мерзімге берілген, 3 млрд. 
теңгеден артық емес жалпы сомасы шоК несиелерін 
қаражаттандыру қарастырылуда. мерзімін ұзарту 
мүмкіндігі бар қаражаттандыру мерзімі үш жылға 
дейінгі уақытты құрайды. 

16.4. «ДаМу» ҚОРыМен жкс несиелеРін 
кепілДік ету

Берілген бағыт шеңберінде төрт банктің қатысуы 
анықталған.
Берілген бағыт шеңберінде жаңаөзен қ. қызметін 
жүзеге асыратын жКс-тың жаңа және әрекеттегі 
несиелері бойынша кепілдік ұсыну жоспарлануда.  
жылдық 14%-дан артық емес тиімді сыйақы 
мөлшерлемесі және 750 млн. теңгеден артық 
емес жалпы сомасы бар несиелерді кепілдік ету 
қарастырылуда, кепілдік мерзімі 84 айдан артық емес 
уақытты құрайды. 
Кепілдік несие сомасынан 50%-дан артық емес мөл-
шерде ұсынылады, бұл ретте жКс несиеден 50%-дан 
кем емес бөлігінің қамтамассыз етілуі ұсынылады.

16.5. кәсіпкеРлік әлеуетті күшеЙту

жаңаөзен қ. 2012 жылдың қаңтарында едБ арқылы 
жаңа және әрекеттегі жКс-ті одан әрі қаржыландыру 
үшін оларға кеңес беру үшін маңғыстау облысы 
бойынша «даму» Қорының аймақтық филиалының 
кәсіпкерлікті дамыту орталығы ашылды. орталықпен 
1 200 жКс пен әлеуетті кәсіпкерлерге кеңес берілді. 

16.6. «ҚазМұнаЙгаз» ұҚ» аҚ-Мен 
шОк ДаМыту бОЙынша сеРіктестік 
бағДаРлаМа 

жергілікті жеткізушілерді дамыту бойынша жо-
баларды жүзеге асыру есебінен «Қазмұнайгаз» 
компаниясының, қаржылық институттеры мен 
мемле-кеттердің күш салуларын біріктіру, келесі 
шектерді өндіру және балама бизнесті дамыту 
арқылы жаңаөзен қ. мен жақын жатқан тұрғын 
елді мекендердің кәсіпкерлігін дамыту серіктестік 
бағдарламаның мақсаты болып табылады.
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пРОгРаММы пО пОвышениЮ  
кОМпетенции пРеДпРиниМателеЙ

1. четвеРтОе напРавление «усиление 
пРеДпРиниМательскОгО пОтенциала» 
пРОгРаММы «ДОРОжная каРта бизнеса 
2020»
реализация четвертого направления «усиление 
предпринимательского потенциала» программы 
«дКБ 2020» началась с 2011 года и нацелена на по-
вышение компетенции предпринимателей и внедре-
ние современных моделей управления бизнесом. 
в целях повышения профессионализма субъектов 
мсБ и вовлечения населения в предприниматель-
ство, Фонд «даму» в 2009 году  разработал и са-
мостоятельно реализовывает программу «Бизнес-
советник». Благодаря успешным результатам ее 
реализации данная программа была включена в 
четвертое направление программы «дКБ 2020». 
таким образом, в четвертое направление программы 
«дКБ 2020» входит поддержка начинающих пред-
принимателей (старт-ап проекты); сервисная под-
держка ведения действующего бизнеса; обучение 
топ-менеджмента мсБ; модернизация и расширение 
производств путем установления деловых связей с 
иностранными партнерами (далее – проект «деловые 
связи»).

1.1. пОДДеРжка начинаЮЩих 
пРеДпРиниМателеЙ (стаРт-ап пРОекты)

поддержка начинающих предпринимателей (старт-ап 
проекты) представляет собой предоставление стан-
дартизированного пакета услуг населению с пред-
принимательской инициативой и действующим пред-
принимателям. стандартизированный  пакет услуг 
включает:
1) краткосрочное обучение населения с предприни-
мательской инициативой и действующих предприни-
мателей (проект «Бизнес-советник»);
2) предоставление стандартного пакета необходимых 
предпринимателю документов;
3) информационно-аналитическую поддержку и ор-
ганизацию свободного доступа предпринимателей к 
бизнес-порталу;
4) предоставление результатов маркетинговых ис-
следований в приоритетных отраслях экономики. 
для привлечения начинающих Фонд «даму» органи-
зовал информирование населения и предпринимате-
лей о преимуществах программы «Бизнес-советник»: 
информация размещалась в сми в разрезе регио-
нов. в результате количество слушателей в рамках 
программы краткосрочного тренинг-обучения «Биз-
нес-советник» по состоянию на 01.01.2013 г. соста-
вило 32 961, в том числе за 2012 г. было обучено  
17 316 человек.

кәсіпкеРлеР ҚұзіРетін жОғаРылату 
бағДаРлаМалаРы

1. «бизнес жОл каРтасы 2020» 
бағДаРлаМасының «кәсіпкеРлік 
әлеуетті күшеЙту» төРтінші бағыты 

«БжК 2020» Бағдарламасының «Кәсіпкерлік әлеуетті 
күшейту» төртінші бағытының жүзеге асырылуы 2011 
жылдан басталды және кәсіпкерлердің әлеуетін 
жоғарылатуға және бизнесті басқарудың заманауи 
үлгілерін ендіруге бағытталған. 
шоК субъектілерінің кәсіпқойлығын жоғарлату және 
кәсіпкерлікке халықты баулу мақсатында, «даму» 
Қоры 2009 жылы «Бизнес-Кеңесші» Бағдарламасын 
әзірледі және өзі жүзеге асырды. оны жүзеге 
асырудың табысты нәтижелерінің арқасында берілген 
бағдарлама «БжК 2020» бағдарламасының төртінші 
бағытына қосылды. 
осылайша, «БжК 2020» бағдарламасының төртінші 
бағытына жаңадан бастаушы кәсіпкерлерді қолдау 
(старт-ап жобалар); әрекеттегі бизнесті жүргізудегі 
сервистік қолдау; шоК топ-менеджментіне оқыту; 
шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстарды 
орнату арқылы өндірістерді жетілдіру және кеңейту 
(бұдан әрі – «іскерлік байланыстар» жобасы) жатады.

1.1. жаңаДан бастаушы кәсіпкеРлеРДі 
ҚОлДау (стаРт-ап жОбалаР)

жаңадан бастаушы кәсіпкерлерді қолдау (старт-ап 
жобалар) кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа және 
әрекеттегі кәсіпкерлерге стандартталған қызметтер 
пакетін ұсыну болып келеді. стандартталған 
қызметтер пакетіне келесілер жатады:
1) кәсіпкерлік бастамасы бар халық пен әрекеттегі 
кәсіпкерлерді қысқа мерзімді оқыту («Бизнес-
Кеңесші» жобасы);
2) кәсіпкерге қажет құжаттардың стандартты пакетін 
ұсыну;
3) ақпараттық-талдамалы қолдау және кәсіпкерлердің 
бизнес-порталға еркін қол жеткізуін ұйымдастыру;
4) экономиканың басым салаларында маркетингілік 
зерттеулердің нәтижелерін ұсыну. 
жаңадан бастаушыларды жұмылдыру үшін «даму» 
Қоры «Бизнес-Кеңесші» бағдарламасының артық-
шылықтары туралы халық пен кәсіпкерлерді ақпа-
раттандыруды ұйымдастырды: ақпарат БаҚ-та 
аймақтар тұрғысында орналастырылды. нәтижесінде 
«Бизнес-Кеңесші» қысқа мерзімді тренинг-оқыту 
Бағдарламасының аясында тыңдаушылар саны 
01.01.2013 ж. жағдай бойынша 32 961 құрады, соның 
ішінде 2012 ж. 17 316 адам оқытылды.
«оқытушыларды оқыту» шеберлік сабақтары 2 
кезеңмен өткізілді: бірінші топ 28–30 мамырда (30 
дәріскер); екінші топ 2–4 маусымда (22 дәріскер).
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проведен мастер-класс «обучение преподавателей» 
в 2 этапа: первая группа 28–30 мая (30 лекторов); 
вторая группа 2–4 июня (22 лектора).
за 2012 г. в рамках проекта «Бизнес-советник» про-
ведены маркетинговые исследования по десяти при-
оритетным отраслям, разработаны 20 типовых биз-
нес-планов, справочник идей для малого бизнеса, и 
проведена работа по социологическому исследованию 
о результатах внедрения проекта «Бизнес-советник». 
на сайте Фонда «даму» www.damu.kz регулярно раз-
мещается и обновляется общая информация о про-
екте «Бизнес-советник».

1.2. сеРвисная пОДДеРжка веДения  
ДеЙствуЮЩегО бизнеса

сервисная поддержка ведения действующего биз-
неса направлена на совершенствование системы 
управления предприятием в целях повышения его 
эффективности и включает предоставление широко-
го спектра специализированных услуг по поддержке 
бизнес-процессов, в том числе: 
1) ведение бухгалтерского и налогового учета и со-
ставление отчетности; 
2) составление статистической отчетности; 
3) услуги по таможенным процедурам;
4) консультирование по внедрению систем менедж-
мента качества;
5) юридические консультации; 
6) консультирование по вопросам маркетинга; 
7) обслуживание в сфере информационных техно-
логий. 
в настоящее время не каждая компания может по-
зволить себе содержать в штате квалифицированных 
юристов, маркетологов, специалистов по внедрению 
стандартов качества и т.д. для получения консульта-
ций или для решения отдельных бизнес-задач мож-
но привлекать внешних специалистов (аутсорсинг). 
такая практика широко применяется в странах с 
развитой экономикой и позволяет при относительно 
небольших затратах наладить или улучшить бизнес-
процессы в компании.
сервисная поддержка предоставляется бесплатно 
всем субъектам частного предпринимательства.
Фонд «даму» выступает оператором программы и 
проводит мониторинг качества сервисных услуг. 
Кроме того, Фонд «даму» оказывает методическую 
помощь, как местным исполнительным органам, так 
и сервисным компаниям, предоставляющим сервис-
ные услуги. 
вся информация по реализации сервисной поддерж-
ки в регионах размещается на сайте Фонда и пред-
ставляется сотрудниками Call-центра Фонда «даму».
в 2012 году общий объем сервисных услуг составил 
62 751 услуг 12 408 субъектам мсп.

2012 ж. ішінде «Бизнес-Кеңесші» жобасы аясында 
он басым салалар бойынша маркетингілік зерттеу-
лер өткізілді, 20 үлгілік бизнес-жоспарлар, шағын 
бизнес үшін идеялар анықтамалық әзірленді және 
«Бизнес-Кеңесші» жобасын ендірілу нәтижелері тура-
лы әлеуметтік зерттеу бойынша жұмыстар жүргізілді.  
«даму» Қорының сайтында www.damu.kz «Бизнес-
Кеңесші» жобасы туралы жалпы ақпарат жүйелі ор-
наластырылады және жаңартылады.

1.2. әРекеттегі бизнесті жүРгізуДі 
сеРвистік ҚОлДау

әрекеттегі бизнесті жүргізуді сервистік қолдау 
кәсіпорынды басқару жүйесінің тиімділігін жоғарлату 
мақсатында оны жетілдіруге бағытталған және бизнес-
үрдістерді қолдау бойынша мамандандырылған 
қызметтердің кең ауқымын ұсынуды өзіне қосады, 
соның ішінде: 
1) бухгалтерлік және салықтық есепті жүргізу және 
есеп-қисап жасау; 
2) статистикалық есеп-қисап жасау; 
3) кедендік шаралар бойынша қызметтер;
4) сапа менеджментінің жүйелерін енгізу бойынша 
кеңес беру;
5) заң жөніндегі кеңес беру; 
6) маркетинг мәселелері бойынша кеңес беру; 
7) ақпараттық технологиялар саласындағы қызмет 
көрсету. 
Қазіргі уақытта кез келген компания штатта 
білікті заңгерлерді, маркетологтарды, сапа стан-
дарттарын ендіру мамандарын және т.с.с. ұстай 
алмайды. Кеңестемелерді алу үшін және жеке 
бизнес-мәселелерді шешу үшін сыртқы маман-
дарды жұмылдыруға (аутсоринг) болады. Бұндай 
тәжірибе экономикасы дамыған елдерде кеңінен 
қолданылады және біршама үлкен емес шығындармен 
компаниядағы бизнес-үрдістерді жөнге салуға және 
жақсартуға мүмкіндік береді.
сервистік қолдау жеке кәсіпкерліктің барлық 
субъектілеріне тегін ұсынылады.
«даму» Қоры бағдарламасы операторы ретiнде 
сервистік қызметтер сапасының мониторингін 
жүргізеді. Бұған қоса, «даму» Қоры сервистік 
қызметтерді ұсынатын жергілікті  атқарушы 
органдарға да, сервистік компанияларға да 
әдістемелік көмек көрсетеді. 
аймақтардағы сервистік қолдауды жүзеге асыру бой-
ынша барлық ақпарат Қор сайтында орналастырыла-
ды және оларды «даму» Қорының  Call-орталығының 
қызметкерлері ұсынады.
2012 жылы сервистік қызметтердің жалпы көлемі 
12 408 шоК субъектілеріне 62 751 қызметті 
құрады.
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Первый этап: прохождение очных бизнес-курсов.  
в рамках первого этапа все участники проекта «об-
учение топ-менеджмента мсБ» проходят очное об-
учение продолжительностью три дня на базе Бизнес-
школы аоо «назарбаев университет» в  астане.  за 
отчетный период, обучение прошли 210 человек  из 
всех регионов Казахстана и гг. астана, алматы.
Второй этап: План рыночной осуществимости и 
онлайн-семинары 
по завершении очных бизнес-курсов в течение меся-
ца участники на местах разрабатывают первую часть 
Бизнес-плана: план рыночной осуществимости. 
также в течение двух месяцев организуются три он-
лайн-семинара на темы: правовые вопросы в пред-
принимательстве, методы привлечения капитала, 
презентация успешного бизнес-плана. онлайн-се-
минары проводятся с участием казахстанских спе-
циалистов.  
Третий этап: Разработка и защита бизнес-плана
в течение оставшейся части курса участники долж-
ны составить успешный бизнес-план. аоо «назар-

Бірінші кезең: күндізгі бизнес-курстардан өту. Бірінші 
кезең шеңберінде «шоК топ-менеджментін оқыту» 
жобасының барлық қатысушылары астанадағы «на-
зарбаев университеті» БаҰ Бизнес-мектебінің база-
сында ұзақтылығы үш күн күндізгі оқудан өтеді. есеп 
беру кезеңінен, Қазақстанның барлық аймақтарынан 
және астана, алматы ққ. 210 адам оқудан өтті.
Екінші кезең: Нарықтық іске асушылық жоспары 
және онлайн-семинарлар 
Күндізгі бизнес-курстар аяқталғаннан соң бір ай 
ішінде өңірлерде Бизнес-жоспардың бірінші бөлімі: 
нарықтық іске асушылық жоспары жетілдіріледі. 
сондай-ақ екі ай ішінде келесі тақырыптарға үш 
онлайн-семинар ұйымдастырылады: кәсіпкерліктегі 
құқықтық мәселелер, капиталды тарту әдістері, 
табысты бизнес-жоспарды таныстыру. онлайн-се-
минарлар қазақстандық мамандардың қатысуымен 
өткізіледі.  
Үшінші кезең: Бизнес-жоспарды даярлау және қорғау
Курстың қалған бөлігі ішінде қатысушылар та-
бысты бизнес-жоспар жасауы тиіс. «назарбаев 

1.3. шОк тОп-МенеДжМентіне ОҚыту 

шоК топ-менеджментіне оқыту «назарбаев универ-
ситеті» БаҰ жоғары бизнес мектебінің базасында 
өткізіледі.
Білім беру бағдарламасының мазмұнын «назарба-
ев университеті» БаҰ академиялық серіктесімен 
бірге корпоративтік тренингілік бағдарламаларды 
ұсынатын – Duke Corporate Education – дьюк 
университетінің бөлімшесінде даярланған. 
арнайы берілген курс үшін даярланған Бағдарлама 3 
кезеңнен тұрады және келесі бөлімдерден жасалды:

1.3. Обучение тОп-МенеДжМента Мсб 

обучение топ-менеджмента мсБ проводится на базе 
высшей школы бизнеса аоо «назарбаев университет».
содержание образовательной программы разработано 
совместно с академическим партнером аоо «назар-
баев университет» – Duke Corporate Education – под-
разделение университета дьюк, предоставляющее 
корпоративные тренинговые программы. 
программа, разработанная специально для данного 
курса, состоит из 3-х этапов и включает следующие 
разделы:

• күндізгі бизнес-курстар
• очные бизнес-курсы

• бизнес-жоспардың 1-бөлімін: нарықтық іске асушылық 
жоспарын жазу және тапсыру
• написание и сдача Бизнес-плана 
Часть 1: план рыночной осуществимости

• бизнес-жоспардың 2-бөлімін жазу және тапсыру
• 3 онлайн семинар: кәсіпкерліктегі құқықтық мәселелер, 
капитал тарту және бизнес-жоспарды қалай таныстыру
• написание и сдача бизнес-плана Часть 2
• 3 онлайн семинара: правовые вопросы в предпринимательстве, 
привлечение капитала и как презентовать бизнес-план

2 ай
2 месяца

• аяқтаушы сессия, бизнес-жоспарларды қорғау
• сертификаттарды табыстау салтанаты
• завершающая сессия, защита бизнес-планов
• Церемония вручения сертификатов

аяқталған бағдарламалар 
завершение  программы

1 ай
1 месяц

3 күн  
3 дня
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

университеті» БаҰ ақпараттық-талдамалы қолдауды 
жүзеге асырады, атап айтқанда бизнес-жоспарды жа-
зу кезіндегі көмек пен үйлестіру, қатысушылармен 
аяқталған бизнес-жоспарды бағалау. Қатысушылар 
бағалауды аҚш-тың дьюк университетінің (Duke 
University) шетелдік мұғалімдері жүргізетін ағылшын 
тіліне өздері аударған бизнес-жоспарын электронды 
түрде жібереді.

1.4. «іскеРлік баЙланыстаР» жОбасы

«іскерлік байланыстар» жобасы халықаралық 
және шетелдік ұйымдарды қолдау барысында 
шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстарды 
орнату есебінен өндірістердің жетілдірілуіне қолдау 
көрсетуге бағытталған. жоба екі кезеңнен тұрады.
Бірінші кезеңде білікті отандық және шетелдік бизнес-
бапкерлер мен консультанттардың басшылығымен 
астана және алматы ққ. бизнесті жүргізудің зама-
науи әдістерін, бизнес-жоспарларды жазуды, шетел-
де іскерлік серіктестерді іздеуді оқытуға, шетелдік 
кәсіпкерлермен іскерлік қатынастарды орнату 
дағдыларын дамытуға бағытталған бизнес-тренинг-
тер өткізіледі.
екінші кезең жоба қатысушылары үшін нақты 
басқарушылық мәселелерді зерттеу және іскерлік 
байланыстарды орнату мақсатында ұқсас профильді 
шетелдік кәсіпорындарда тақырыптық бизнес-
машықтанулар қарастырылған.
шетелдегі бизнес-тренингтер және машықтану 
(соның ішінде машықтанудан өту еліне дейін және 
қайта ұшу, сондай-ақ тұру) тегін болып табылады, 
және республикалық бюджет есебінен төленеді.
Қазіргі уақытта халықаралық серіктестік бойын-
ша германдық қоғам (GIZ) және халықаралық 
даму бойынша аҚш агенттігі (USAID) шетелдік 
машықтануларды ұйымдастырудағы серіктестер бо-
лып табылады.
Бірінші кезең шеңберінде қатысушылардың алты 
ағыны үшін бизнес-тренингтер ұйымдастырылды, 
олардың жалпы саны 622 адамды құрады. 2011 жыл-
мен салыстырғанда (501 қатысушы) қатысушылар 
саны 24,2%-ға өсті. шетелдік машықтануды гер-
манияда 44 адам және аҚш-та – 58 адам өтті. 
Өз кәсіпорындарын дамыту бойынша бизнес-
жоспарлардың дайындалуы мен табысты қорғалуынан 
кейін барлық қатысушылар тренгингтерді табысты 
аяқтаулары туралы сертификаттар алды.
«даму» Қорының сайтында жоба туралы жалпы 
ақпарат, әлеуетті қатысушыларына қойылатын та-
лаптар, оқу графигі мен өтінім формасы, сондай-ақ 
байқау іріктелуінің басталуы туралы ақпарат жүйелі 
орналастырылады және жаңартылады.

баев университет» осуществляет информацион-
но-аналитическую поддержку, а именно помощь и 
координацию при написании бизнес-плана,  оценку 
бизнес-планов,  доработанных участниками. участ-
ники направляют в электронном виде самостоятель-
но переведенные на английский язык бизнес-планы, 
оценка которых проводится иностранными препода-
вателями университета дьюк сша (Duke University).

1.4. пРОект «ДелОвые связи»

проект «деловые связи» направлен на оказание под-
держки модернизации производств за счет установ-
ления деловых связей с иностранными партнерами 
при поддержке международных и зарубежных орга-
низаций. проект состоит из двух этапов.
на первом этапе под руководством квалифицирован-
ных отечественных и иностранных бизнес-тренеров 
и консультантов в гг. астана и алматы проводятся 
бизнес-тренинги, направленные на обучение совре-
менным методам ведения бизнеса, написанию биз-
нес-планов, поиску деловых партнеров за рубежом, 
развитие навыков установления деловых контактов 
с зарубежными предпринимателями.
второй этап предусматривает для участников про-
екта тематическую бизнес-стажировку на иностран-
ных предприятиях аналогичного профиля с целью 
изучения конкретных управленческих вопросов и 
установления деловых связей.
Бизнес-тренинги и стажировка за рубежом (в том 
числе перелет до страны прохождения стажировки 
и обратно, а также проживание) являются бесплат-
ными, и оплачиваются за счет средств республикан-
ского бюджета.
в настоящее время партнерами в организации зару-
бежных стажировок являются германское общество 
по международному сотрудничеству  (GIZ) и агент-
ство сша по международному развитию (USAID).
в рамках первого этапа проекта были организова-
ны бизнес-тренинги для шести потоков участников, 
общее количество которых составило 622 человека. 
в сравнении с 2011 годом (501 участник) количество 
участников увеличилось на 24,2%. зарубежную ста-
жировку в германии прошли 44 чел. и 58 чел. – в 
сша. после подготовки и успешной защиты бизнес-
планов по развитию своих предприятий все участ-
ники получили сертификат об успешном окончании 
тренингов.
на сайте Фонда «даму» регулярно размещается и об-
новляется общая информация о проекте, требования 
для потенциальных участников, график обучения и 
форма заявки, а также информация о начале кон-
курсных отборов.
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2. кәсіпкеРлікті ҚОлДау ОРталыҚтаРын 
ҚұРу 

«даму» Қоры кәсіпкерлікті дамыту мәселелері 
бойынша кеңесте берілген 22.07.2012 жылдан  
№ 01-7.4 Қазақстан республикасының президенті 
н.ә. назарбаевтың хаттамалық тапсырмаларын орын-
дау үшін алматы және шымкент ққ. Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталықтарын (бұдан әрі – КҚКо), 
12 моноқалада стационарлы Кәсіпкерлерді қолдау 
орталықтарын (бұдан әрі – КҚо) және бес облыста 
мобильді КҚо құрды.
стационарлы КҚо 2012 жылдың 15 қарашасынан 
жезқазған, сарань, Балқаш, Қаражал, Қаратау, 
жаңатас, Кентау, зыряновск, серебрянск, Құлсары, 
жітіқара, арқалық қалаларында жұмыс істейді, онда 
мемлекеттік қолдау құралдары бойынша ақпараттық-
консалтингілік қызметтер, сервистік қызметтер тішімі 
ұсынылады.
мобильді КҚо 2012 жылдың 15 қарашасынан бес об-
лыста жұмыс істейді: павлодар, оңтүстік Қазақстан, 
Қарағанды, Қостанай және жамбыл.
мобильді КҚо аймақтардағы аудандар мен ауылдар 
бойынша жүріп-тұруға дайын арнайы жабдықталған 
автобус болып келеді. мобильді КҚо жұмыс істеуінің 
негізгі мақсаты – мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысуға кәсіпкерлік бастамасы бар халықтың ең 
көп санын тарту және ақпараттық-консультациялық 
қызметтерді ұсыну.
2012 ж. ішінде алматы және шымкент ққ. КҚКо-да  
2 043 әлеуетті және әрекеттегі кәсіпкерлерге қызмет 
көрсетілді. жалпы көлемде КҚКо-ғы консультация-
лар 2 844 консультацияға жетті. 
12 моноқалаларда 2012 ж. 540 әлеуетті және 
әрекеттегі кәсіпкерлерге қызмет көрсетілді, 
көрсетілген қызметтер саны 661 құрады.

3. «ДаМу» ҚОРының Call-ОРталығы 

шоК субъектілерінің ақпараттылығы мен кәсібилік 
деңгейін жоғарылатуы үшін мамандандырылған Call-
орталық ең әрекетті құралдардың бірі болып табыла-
ды, оның жұмысы 2011 ж. наурызында іске қосылды.
Call-орталық белгілі мақсатты аудиторияға әсерді 
таңдаулы бағыттап, атаулы жұмысты жүргізуге 
мүмкіндік береді. Бұған қоса, Call-орталық Қорға 
жүгінген тұлғалармен жұмыс жасау бойынша үлкен 
мүмкіндіктерге ие, білікті қызметкерлер құрамының 
осы жұмыстан қолын босатады. Call-орталық опера-
торлары шоК-ты қаржылық және қаржылық емес 
қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламалардың 
шарттары мен сипаттамаларын түсіндіреді, қаржылық 
операторлар өкілдерінің және кәсіпкерлік қызметті 
жүргізуге кедергі жасайтын басқа тұлғалардың заңсыз 
әрекеттеріне наразылық шағымдарды қабылдайды, 
басқа оған табысталған жұмысты орындайды. 

2. сОзДание центРОв пОДДеРжки  
пРеДпРиниМательства 

Фонд «даму» во исполнение протокольных поруче-
ний президента республики Казахстан н.а. назарба-
ева от 22.07.2012 г. № 01-7.4, данных на совещании 
по вопросам развития предпринимательства создал 
Центры обслуживания предпринимателей (далее – 
Цоп) в гг. алматы и шымкент, стационарные Цен-
тры поддержки предпринимателей (далее – Цпп) в 
12 моногородах и мобильные Цпп в пяти областях.
стационарные Цпп функционируют с 15 ноября 2012 
года в городах жезказган, сарань, Балхаш, Каражал, 
Каратау, жанатас, Кентау, зыряновск, серебрянск, 
Кульсары, житикара, аркалык, где предоставляют-
ся информационно-консалтинговые услуги по ин-
струментам государственной поддержки, перечень 
сервисных услуг.
мобильные Цпп функционируют с 15 ноября 2012 го-
да в пяти областях: павлодарской, Южно-Казахстан-
ской, Карагандинской, Костанайской и жамбылской.
мобильный Цпп представляет собой специально 
оборудованный автобус, готовый к передвижению 
по районам и селам в регионах. основная цель 
функционирования мобильных Цпп – привлечение 
наибольшего количества населения с предпринима-
тельской инициативой к участию в государственных 
программах и предоставление информационно-кон-
сультационных услуг.
за 2012 г. в Цоп в гг. алматы и шымкент было об-
служено 2 043 потенциальных и действующих пред-
принимателей. Консультации в Цоп в общем объеме 
достигли 2 844 консультаций. 
в 12 моногородах за 2012 г. было обслужено 540 
потенциальных и действующих предпринимателей, 
количество оказанных услуг составило – 661. 

3. Call-центР ФОнДа «ДаМу» 

для повышения уровня информированности и про-
фессионализма субъектов мсп одним из наиболее 
действенных инструментов является специализиро-
ванный Call-центр, работа которого была запущена 
в марте 2011 г.
Call-центр позволяет проводить адресную работу, из-
бирательно направляя воздействия на определенную 
целевую аудиторию. Кроме этого, Call-центр имеет 
большие возможности по работе с лицами, обратив-
шимися в Фонд, избавляя от этого более квалифи-
цированный персонал. операторы Call-центра разъ-
ясняют условия и характеристики государственных 
программ по финансовой и нефинансовой поддерж-
ке мсп, принимают рекламации с жалобами на не-
правомерные действия представителей финансовых 
операторов и иных лиц, препятствующих ведению 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

«даму» Қорының Call-орталығына «1408» қысқа 
нөмірі бойынша (Қазақстан бойынша қоңырау тегін) 
хабарласуға болады.
Call-орталық ай сайын шамамен 2,5 мың қоңырау 
өңдейді.

4. ҚазаҚстанның шағын бизнесінің 
Дөңгелек үстелДеРі Мен ФОРуМДаРын 
өткізу 

2012 ж. мамырында V астана экономикалық 
форумының аясында «тиімді кәсіпкерлік – тиімді 
экономика» панельдік сессиясы өткізілді. осы ша-
раға 200-ден астам адам қатысты, соның ішінде 40-
тан астам адам шетел азаматтары болып табылады. 
шарада экономика бойынша нобель сыйлығының ла-
уреаттары – Эдвард пресскот, Эрик маскин, Корея 
несиелерді Кепілдендіру Қорының (KODIT) төрағасы 
және Бас директоры – таик-су ан, шағын және ор-
та бизнес Корпорациясының (SBC) президенті –  
Чеол Кю пак, польша Кәсіпкерлікті дамыту қорының 
Бас директорының орынбасары – дариуш шевчик,  
КосгеБ шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және 
қолдау ұйымы президентінің Бірінші кеңесшісі – 
хасан танрыовень және т.б. қатынасты. Кингстон 
университетінің шағын бизнес пен кәсіпкерлік 
кафедрасының профессоры – дэвид смаллбоун 
панельдік сессияның модераторы болды. 
Қор қызметкерлері де өткізілетін ашық есік 
күндерінде, дөңгелек үстелдерде, тұсаукесерлерде 
және басқа шараларда  шоБ субъектілеріне қолдау 
көрсетуге бағытталған қаржылық және қаржылық 
емес бағдарламаларды жүзеге асыру бойынша 
түсіндіру жұмыстарын өткізу мақсатында белсенді 
ат салысады.  

5. ҚазаҚстанДағы шОб бОЙынша талДау 
кітабын шығаРу 

«даму» Қоры елбасы үшін шағын және орта бизнес 
секторы бойынша дәйекті есептемелерді (аҚш-та, 
польшада және басқа елдердегі сияқты) әзірлеу 
қажеттігі туралы мәселені бірнеше дүркін көтерген 
болатын. түптің түбінде Қор Қазақстандағы шоБ 
бойынша жыл сайынғы талдау кітабын өзі дербес 
шығару туралы шешім қабылдады.
талдау кітабы мазмұнының елеулі қырлары төмен-
дегілер болып табылады:
• әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің ағымдық 
күйі мен серпінін макроэкономикалық ауқымда, 
сондай-ақ аймақтық және салалық қималарда 
кешенді талдау жасау;
• Қазақстанның әрбір аймағының шоБ секторына 
шолу жасау;
• Кәсіпкерлік секторын зерттеудің өзекті нәтижелері;

предпринимательской деятельности, выполнят иную 
делегированную им работу. 
дозвониться в Call-центр Фонда «даму» можно по 
короткому номеру «1408» (звонок по Казахстану бес-
платный).
Call-центр обрабатывает порядка 2,5 тыс. звонков 
ежемесячно.

4. пРОвеДение кРуглых стОлОв  
и ФОРуМОв МалОгО бизнеса казахстана

в мае 2012 года проведена панельная сессия «Эф-
фективное предпринимательство, эффективная 
экономика» в рамках V астанинского экономиче-
ского форума. данное мероприятие посетило более 
200 человек, из них более 40 человек являются 
гражданами зарубежных стран. на мероприятии 
присутствовали Эдвард пресскот, Эрик маскин – 
лауреты нобелевской премии по экономике, таик-су 
ан – председатель и генеральный директор Фонда 
гарантирования Кредитов Кореи (KODIT), Чеол Кю 
пак – президент Корпорации малого и среднего 
бизнеса (SBC), дариуш шевчик – заместитель гене-
рального директора польского агентства развития 
предпринимательства, хасан танрыовень – первый 
советник президента организации развития и под-
держки малого и среднего предпринимательства 
КосгеБ и др. модератором панельной сессии был 
дэвид смаллбоун – профессор кафедры малого 
бизнеса и предпринимательства Кингстонского 
университета.  
сотрудники Фонда также принимают активное уча-
стие в проводимых днях открытых дверей, круглых 
столах, конференциях и других мероприятиях в це-
лях проведения разъяснительной работы по реали-
зации финансовых и нефинансовых программ, на-
правленных на поддержку субъектов мсБ. 

5. выпуск аналитическОЙ книги пО Мсб 
казахстана

Фонд «даму» неоднократно поднимал вопрос о не-
обходимости разработки регулярных отчетов по сек-
тору мсБ для главы государства и правительства 
(подобно тому, как это имеет место в сша, польше 
и других странах). в конечном итоге Фонд принял 
решение о самостоятельном выпуске ежегодной ана-
литической книги по мсБ Казахстана.
существенными аспектами содержания аналитиче-
ской книги являются:
• комплексный анализ текущего состояния и дина-
мики социально-экономических показателей мсп в 
макроэкономическом масштабе, а также в региональ-
ных и отраслевых разрезах;
• обзор сектора мсБ каждого региона Казахстана;
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• шоБ субъектілеріне мемлекеттік деңгейде, сон-
дай-ақ аймақтық деңгейде көрсетілетін қаржылық 
және қаржылық емес қолдаудың бұрыннан бар 
инфрақұрылымы бойынша өзекті ақпарат.
Басылым жыл сайын шығарылады және Қазақстанның 
шоБ секторының өзіндік «инвестициялық төлқұжаты» 
болып табылады. 
Кітап барлық мемлекеттік органдар, қоғамдық 
ұйымдар, Қазақстанның жетекші жоо, республика-
лық және облыстық кітапханалар арасында тегін 
таратылды. 
2012 ж. желтоқсанында үш тілдегі: мемлекеттік, 
орыс және ағылшын тілдеріндегі «Қазақстандағы 
және оның аймақтарындағы шағын және орта 
кәсіпкерліктің даму жағдайы туралы есеп» кітабының 
төртінші шығарылымы жарық көрді. 

6. «ДаМу» ҚОРының геОаҚпаРаттыҚ 
жүЙесі

«даму» Қорының геоақпараттық жүйесі (ары қарай – 
гаж) «даму» Қорының қызметі туралы, сондай-ақ 
шоК, микроқаржы секторын дамыту, республикалық 
және аймақтық деңгейлердегі макро- және микро-
экономикалық үрдістер туралы барлық өзекті 
стратегиялық әрі талдаушылық ақпарат берудің 
интербелсенді жүйесі болып табылады.
гаж «даму» Қорының тапсырмасы бойынша, дерек- 
терді көрнекі түрде қарау негізінде басқарушылық 
шешімдер қабылдауға пәрменді қолдау көрсету үшін 
әзірленді. 
2010 ж. наурызынан бастап гаж сыртқы қолда-
нушылар (кәсіпкерлер, қоғамдық және мемлекеттік 
БаҚ ұйымдары, консалтинг және талдау компани-
ялары) үшін, жариялау кезіндегі «даму» Қоры – 
құқық иеленушісіне қатысты сілтемемен ашылды. 
Бұл орайда басты шешім барлық қажетті ақпаратты 
бір дерек көзінде – гаж-да шоғырландыру болып 
табылады. жүйе барлық мүдделі тұлғалардың ба-
рынша ыңғайлы түрде қолжетімділігін қамтамасыз 
етуге Web-интерфейспен қамтылған. интербелсенді 
ақпараттық талдау қорының деректері бастапқы де-
рек көздерінен алынған ақпараттар тоғыстыру жолы-
мен дәйекті түрде жаңартылып отырылады. 
2011 жылы гаж-жүйесіне көп тілділік қызметі қосыл-
ды, енді қолданушылар мәліметтерді үш тілде қарай 
алады: мемлекеттік, орыс және ағылшын. сонымен 
қатар гаж-жүйесіне «БжК 2020» бағдарламасының 
«Кәсіпкерлік әлеуетті күшейту» атты төртінші бағыты 
бойынша есептілік қосылған.

• актуальные результаты исследований сектора 
предпринимательства;
• актуальная информация по существующей инфра-
структуре финансовой и нефинансовой поддержки 
субъектов мсБ, оказываемой как на государствен-
ном, так и региональном уровнях.
издание выпускается ежегодно и является своего 
рода «инвестиционным паспортом» сектора мсБ 
Казахстана. 
Книга распространяется  бесплатно среди всех го-
сударственных органов, общественных организаций, 
ведущих вузов Казахстана, республиканских и об-
ластных библиотек. 
в декабре 2012 года издан четвертый выпуск кни-
ги «отчет о состоянии развития малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане и его регионах» 
на трех языках: государственном, русском и англий-
ском языках. 

6. геОинФОРМациОнная систеМа ФОнДа 
«ДаМу»

геоинформационная система (далее – гис) Фонда 
«даму» является интерактивной системой предостав-
ления всей актуальной статистической и аналитиче-
ской информации о деятельности Фонда «даму», а 
также о развитии мсп, микрофинансового сектора, 
макро- и микроэкономических процессах республи-
канского и регионального уровня.
гис была разработана по заданию Фонда «даму» 
для эффективной поддержки принятия управленче-
ских решений на основе визуализации данных. 
в марте 2010 года часть гис была сделана откры-
той для внешних пользователей  (предпринимате-
лей, общественных и государственных организаций, 
сми, консалтинговых и аналитических компаний), 
со ссылкой на правообладателя – Фонд «даму» при 
публикации. при этом ключевым решением являет-
ся концентрация всей необходимой информации в 
одном источнике – гис. данная система имеет Web-
интерфейс для обеспечения максимально комфорт-
ного доступа всех заинтересованных лиц. данные 
интерактивной информационно-аналитической базы 
данных обновляются на периодической основе путем 
свода информации из первичных источников. 
в 2011 году в гис-систему добавлена функция муль-
тиязычности, теперь внешние пользователи могут 
просматривать данные на трех языках: государствен-
ном, русском и английском. также в гис-систему 
добавлена отчетность по четвертому направлению 
«усиление предпринимательского потенциала» про-
граммы «дКБ 2020».
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7.«ДаМу-көМек» МүМкінДіктеРі шектеулі 
кәсіпкеРлеРДі ҚОлДау бағДаРлаМасы

«даму» Қор жасаған әзірленген «даму-Көмек» 
бағдар-ламасы мүмкіндіктері шектеулі кәсіпкерлер 
мен тұрғындардың түйінді мәселелері және оларға 
қажетті ресурстары (қаржылық көмек, мүлік, 
кеңес темелік қолдау, басқа қызметтер) тура-
лы хабарланушылық дәрежесін арттыру жолымен 
оларға қолдау көрсетуді көздейді. «даму» Қоры осы 
бағдарлама аясында қаржыландыру жасамайды, 
бірақ мүмкіндіктері шектеулі кәсіпкерлердің және 
әлеуетті демеушілер мен несиегерлердің арасындағы 
байланыстырушы буын ретінде әрекет етеді.
осы мақсатты шешу үшін мүмкіндіктері шектеулі 
кәсіпкерлерге көмек көрсету мақсатында 2009 жылдың 
желтоқсанында Қор есебiнен www.damu-komek.kz  
сайтын – ақпарат алмасуға арналған өзіндік электрон-
ды хабарландыру тақтасын іске қосылды. Көмекке 
мұқтаж адамдар сайтта «Көмек қажет» бөлімінде 
арыз толтыра алады. Өзінің әріптестеріне көмек 
көрсетуге дайын кәсіпкерлер «Көмек көрсетемін» 
бөлімінде сәйкес нысанды толтыра алады.  
01.01.2013 ж. жағдай бойынша сайтта 946 өтінім ор-
наластырылды, соның ішінде 622 мүгедек кәсіпкерге 
демеушілік көмек көрсетілді. негізінен бұл тігу 
жабдығы, компьютерлер мен ұйымдық техника, со-
нымен қатар жиһаз өндіруге арналған жабдық. соны-
мен қатар, Қордың барлық аймақтық филиалдарын-
да заңгерлік кеңестемелер, сонымен қатар бизнес 
жүргізу мәселелері жөніндегі кеңестемелер ретінде 
көмек көрсетіледі. 

7. пРОгРаММа пОДДеРжки 
пРеДпРиниМателеЙ с ОгРаниченныМи 
вОзМОжнОстяМи «ДаМу-көМек»

разработанная Фондом «даму» программа «даму-
Көмек» нацелена на оказание поддержки предпри-
нимателям с ограниченными возможностями путем 
повышения степени информированности общества 
об их проблемах и необходимых им ресурсах (фи-
нансовая помощь, имущество, консультационная 
поддержка, другие услуги). Фонд «даму» в рамках 
данной программы не предоставляет финансирова-
ние, но выступает связующим звеном между пред-
принимателями с ограниченными возможностями и 
потенциальными спонсорами и кредиторами.
для решения данной задачи, с целью оказания по-
мощи бизнесменам с ограниченными возможно-
стями, в декабре 2009 года Фондом запущен сайт  
www.damu-komek.kz – своеобразная электронная до-
ска объявлений для обмена информацией. нужда-
ющиеся в помощи могут заполнить на сайте форму 
заявления в разделе «нужна помощь». предприни-
матели, готовые оказать помощь своим коллегам, 
могут заполнить соответствующую форму в разделе 
«окажу помощь».
по состоянию на 01.01.2013 г. на сайте было раз-
мещено 946 заявок, из которых оказана спонсор-
ская помощь 622 инвалидам-предпринимателям.  
в основном это швейное оборудование, компьютеры 
и оргтехника, оборудование для сапожных мастер-
ских, а также оборудование для производства ме-
бели. Кроме того, во всех региональных филиалах 
Фонда инвалидам-предпринимателям оказывается 
помощь в виде юридических консультаций, а также 
консультаций по вопросам ведения бизнеса.
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ӘЛЕУМЕТТІК ЗЕРТТЕУ ТУРАЛЫ ЕСЕП: 
«БИЗНЕС-КЕңЕСШІ» ЖОБАСЫН ЕНГІЗУ 

БАРЫСЫ, МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ

ОТчЕТ О СОЦИОЛОГИчЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ: хОД, ПРОБЛЕМЫ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 
«БИЗНЕС-СОВЕТНИК»
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1. ввеДение

в настоящем отчете описаны и обобщены результаты ис-
следования, выполненного в ноябре 2012 года в рамках 
социологического мониторинга эффективности проекта 
«Бизнес-советник» (далее – экспресс-курс). 
мониторинг был начат в 2009 году. в 2012 году опрос 
слушателей экспресс-курса проводился по анкете, ко-
торая была разработана Центром бизнес-информации, 
социологических и маркетинговых исследований BISAM 
Central Asia*/(далее – BISAM) и в дальнейшем адаптиро-
вана Фондом «даму». силами сотрудников Фонда опра-
шивались, по возможности, все слушатели. в функции 
BISAM входили компьютерная обработка и анализ со-
бранных анкет. 
однако, во все описанные годы опросы непосредствен-
но после завершения семинаров дополнялись посттре-
нинговым исследованием мнения слушателей через 2-3 
месяца после завершения обучения, а также применени-
ем качественных методов: глубинных интервью, фокус-
групп, кейс-стади.
исследование, которому посвящен отчет, позволяет не 
только оценить эффективность и выявить проблемы об-
учения в наборе 2012 года, но и провести ретроспектив-
ные сопоставления по ключевым показателям. 

2. МетОДы исслеДОвания:

2.1 анализ анкет, заполненных слушателями 
непосредственно после завершения семинаров 
анкеты заполнялись слушателями сразу после завер-
шения семинаров. в качестве анкетеров выступали 
работники Фонда «даму». Функции BISAM состояли в 
обработке и анализе анкет, обобщении и использовании 
результатов анализа в общем информационно-аналити-
ческом отчете. 
анкеты раздавались всем слушателям. всего Фонд  
«даму» опросил 15 097 слушателей. выборочная сово-
купность определена в 10 000 анкет. 

2.2. телефонный опрос слушателей /посттренин-
говое исследование
телефонный опрос проводился через 2-3 месяца после 
проведения курса. Количество респондентов: 700 чело-
век из числа участников экспресс-курса.
анкета для проведения телефонного опроса была раз-
работана BISAM и утверждена Фондом «даму». в анкету 
были включены вопросы, направленные на оценку эф-
фективности экспресс-курса, выраженной в последую-
щей предпринимательской деятельности слушателей.
региональное распределение выборки, в основном, со-
ответствует территориальной структуре генеральной 
совокупности. 

1. кіРіспе

осы есепте «Бизнес-Кеңесші» (одан әрі – экспресс-
курс) жобасының тиімділігін әлеуметтік мониторинг-
теу шараларының шегінде 2012 жылдың қарашасында 
орындалған зерттеулердің нәтижелері сипатталған 
және жинақталған. 
мониторинг 2009 жылы басталды. одан әрі «даму» 
қорымен бейімделген BISAM Central Asia*/бизнес-
ақпарат, әлеуметтік және маркетинг зерттеулер 
орталығы (ары қарай – BISAM)  дайындаған  сауалнама 
бойынша 2012 жылы экспресс-курс тыңдаушыларына 
сауал жүргізілді. Қор қызметкерлерінің күшімен 
мүмкіндігінше барлық тыңдаушылардан сауал алынды. 
жиналған сауалнаманы талдау компьютерлік өңдеу 
және жасау BISAM қызметінінің құрамына енді.
алайда, барлық сипатталған жылдарда тікелей семи-
нарлар аяқталғаннан кейін жүргізілген сауалнамалар 
оқыту аяқталғаннан кейін 2-3 ай өткен соң өткізілген 
посттренингілік зерттеулермен, келесі сапалы әдістерді: 
тереңдетілген сұхбат, фокус-топтар және кейс-стади 
әдістерін қолданумен толықтырылып отырды.
есеп арналған зерттеу 2012 жыл жиынтығында 
оқытудың тиімділігін бағалаумен және мәселелерін 
айқындаумен қатар, негізгі көрсеткіштер бойынша 
салыстыру жүргізуге мүмкіндік береді. 

2. зеРттеу әДістеРі:

2.1 семинар аяқталғаннан кейін тыңдаушылар 
тікелей толтырған сауалнамаларды талдау 
тыңдаушылар сауалнамаларды бірден семинар 
аяқталғаннан кейін толтырды. «даму» қорының 
қызметкері сауалнама жүргізушілер ретінде болды. 
BISAM функциялары келесі болды: сауалнамаларды 
өңдеу және талдау, қорытынды және талдау нәтижелерін 
жалпы ақпараттық-талдау есебінде пайдалану. 
сауалнамалар оқу курстарының барлық тыңдау-
шыларына таратылды. жалпы «даму» қоры 15 097 
тыңдаушыға сауал жүргізді. таңдамалы іріктемелілік  
10 000 сауалнамада анықталды.  

2.2. тыңдаушыларға телефонмен сұрау салу/
посттренингілік кейінгі зерттеу 
телефонмен сұрау салу курстан өткеннен кейін, 2-3 ай-
дан соң жүргізілді. сауалнамаға жауап берушілер саны: 
экспресс-курс қатысушыларының арасынан 700 адам.
телефонмен сұрау салуға арналған сауалнама BISAM 
әзірленіп, «даму» Қорымен бекітілді. сауалнамаға 
тыңдаушылардың алдағы уақыттағы кәсіпкерлік 
қызметі көрсетілген экспресс-курс тиімділігін бағалауға 
бағытталған сұрақтар енгізілді. 
іріктеменің аймақтық үйлестірілуі, негізінен, бас 
жиынтықтың аймақтық құрылымына сәйкес келеді. 

* BISAM Central Asia - Центр бизнес-информации, 
социологических и маркетинговых исследований

* BISAM Central Asia – Бизнес-ақпарат, әлеуметтік және 
маркетингтік зерттеулер орталығы  
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2.3. глубинные интервью 
всего было проведено десять глубинных интервью 
для получения качественной информации по раз-
личным аспектам эффективности «Экспресс-курса 
предпринимательства». отбор респондентов отра-
зил территориальную и социально-профессиональ-
ную структуру слушателей экспресс-курса.

2.4. кейс-стади
всего было проведено три кейс-стади  со слушателями, 
начавшими бизнес после прохождения курса. Кейс-стади 
были  проведены по следующим темам:
- создание/развитие малого производственного пред-
приятия в малом городе;
- создание/ развитие предприятия сферы услуг в круп-
ном городе;
- создание/ развитие торгового бизнеса в сельской 
местности.

3. Оценка слушателяМи «экспРесс-куРса 
пРеДпРиниМательства» уРОвня  
и ОРганизации Обучения

3.1. Мотивация участия в семинаре
по результатам проведенных глубинных интервью, 
основными источниками, из которых слушатели по-
лучили информацию об «Экспресс-курсе предприни-
мательства», являлись знакомые/друзья/родственни-

2.3. тереңдетілген сұхбат
«Кәсіпкерліктің экспресс-курсы» тиімділігінің 
әр қырлары бойынша сапалы ақпарат алу үшін 
барлығы он тереңдетілген сұхбат жүргізілді. 
сауалнамаға жауап берушілерді іріктеу Экспресс-курс 
қатысушыларының аумақтық және әлеуметтік-кәсіби 
құрылымын көрсетті.

2.4. кейс-стади
Курстан өткеннен кейін бизнесін бастаған тыңдау-
шылармен барлығы үш Кейс-стади жүргізілді. Кейс-
стади келесі тақырыптар бойынша жүргізілді:
- шағын қалада шағын өндірістік кәсіпорын құру/да-
мыту; 
- ірі қалада қызмет көрсету саласының кәсіпо-
рындарын құру/дамыту;
- ауылдық жерде сауда бизнесін құру/дамыту.

3. «кәсіпкеРліктің экспРесс-куРсы» 
тыңДаушылаРының ОҚыту ДеңгеЙі Мен 
ұЙыМДастыРылуын бағалауы   

3.1. семинарға қатысуға ынталандыру
Өткізілген тереңдетілген сұхбаттар нәтижелері бой-
ынша тыңдаушыларға «Кәсіпкерліктің экспресс-кур-
сы» туралы хабарландырылған негізгі дереккөздер 
таныстар/достар/туысқандар немесе аудандық 
әкімдіктер болды. Кейбір жағдайларда «даму» 

№ аймақ  
регион

тікелей семинарда сұрастырылған экспресс-курс  
тыңдаушыларының саны  

Количество слушателей экспресс-курса, опрошенных непосредственно на 
семинаре

посттренингілік зерттеудегі 
сұхбаттар саны 

Количество интервью в 
посттренинговом исследовании

№ үлес, %
доля, %

1. ақмола облысы 
акмолинская область 777 4,3% 30

2. ақтөбе облысы 
актюбинская область 763 5,1% 36

3. алматы облысы 
алматинская область 2 511 5,1% 35

4. атырау облысы
атырауская область 388 5% 35

5. шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 1 378 10% 70

6. жамбыл облысы 
жамбылская область 964 7,4% 52

7. батыс Қазақстан облысы
западно-Казахстанская область 752 9,1% 64

8. Қарағанды облысы
Карагандинская область 1 505 2,6% 18

9. Қостанай облысы
Костанайская область 1 118 8,1% 57

10. Қызылорда облысы
Кызылординская область 645 6,4% 45

11. Маңғыстау облысы
мангистауская область - - -

12. павлодар облысы
павлодарская область 772 5,1% 36

13. солтүстік Қазақстан облысы
северо-Казахстанская область 605 4% 28

14. Оңтүстік Қазақстан облысы
Южно-Казахстанская область 2 511 4% 28

15. астана қ.
г. астана 597 7,3% 51

16. алматы қ. 
г. алматы 1 222 16,6% 116

барлығы:
итого: 11 983 100% 700
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67% 86% 69%

29% 12% 29%

3% 2% 2%

ки, городские или районные акиматы. в некоторых 
случаях представители Фонда «даму» также высту-
пали подобными информаторами. 
при этом участники отметили, что информация носила 
общий характер – название курса, дата и место его про-
ведения. 
тем не менее, даже довольно обобщенная информа-
ция об экспресс-курсе смогла вызвать заинтересован-
ность среди слушателей. получение новых знаний в 
области предпринимательства явилось достаточно 
сильным стимулом для принятия решения о посеще-
нии семинара у людей.
ожидания от проведенного семинара в большей степени 
оправдались среди потенциальных предпринимателей. 
некоторые из них уже заранее конкретно определили 
для себя тот вид информации, который они хотят по-
лучить. в первую очередь, это информация об общих 
навыках начинающего предпринимателя: определение 
направления бизнеса, обращение в необходимые струк-
туры при его открытии, ведение бухгалтерии, налоги.  
в целом, полученная информация их удовлетворила.
многие участники исследования из числа потенциаль-
ных предпринимателей, отметили, что невозможно было 
бы найти в других источниках информацию, полученную 
на семинаре,  именно в таком виде.
слушатели заявили, что посещение семинара было их 
добровольным решением. 

3.2. Общая оценка уровня семинара и полезности 
полученных знаний
слушатели экспресс-курса оценивали полезность полу-
ченной информации непосредственно после семинара. 
у слушателей 2012 года уровень оценки полезности ин-
формации несколько снизился по сравнению с резуль-
татами 2011 года.  
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1-график. семинарда алынған ақпараттың пайдалылық деңгейін 
тікелей бағалау (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 1. непосредственная оценка уровня полезности информации, полученной на семинаре   
(в % от всех участников экспресс-курса)

өте пайдалы
очень полезная

пайдасы бар
скорее полезная

ешқайсысы да емес
ни то, ни другое

Қорының өкілдері де осындай ақпараттандырушылар 
түрінде әрекет етті. 
сонымен қатар ақпараттың жалпы сипатта болған-
дығын айтты – курс атауы, оның өткізілетін күні мен 
орны. 
дегенмен, тіпті  экспресс-курс туралы жалпылама 
ақпарат та тыңдаушылар арасында қызығушылық 
тудыра алды. Кәсіпкерлік саласында жаңа білімдер 
алу адамдарда семинарға қатысу туралы шешім 
қабылдау үшін күшті ынталандыру болды.  
Өткізілген семинармен байланысты болжамдар 
әлеуетті кәсіпкерлер арасында жоғары деңгейде 
ақталды. олардың кейбіреулері алдын-ала танысқысы 
келген ақпарат түрін нақты айқындап алған. Бірінші 
кезекте, ісін жаңа бастап жатқан кәсіпкерлердің 
жалпы машықтары туралы ақпарат: бизнес бағытын 
анықтау, ашылған кезде қажетті құрылымдарға 
жүгіну, бухгалтерияны жүргізу, салықтар. жалпы 
алғанда, алынған ақпарат оларды қанағаттандырды.
әлеуетті кәсіпкерлер арасындағы зерттеудің 
көптеген қатысушылары семинарда алған ақпаратты 
басқа дереккөздерде осындай түрінде табудың 
мүмкін емес екендігін айтты.
тыңдаушылар семинарға қатысу олардың өз еркімен 
қабылданған шешімі болғандығын мәлімдеді. 

3.2. семинар деңгейінің жалпы бағасы және 
алынған білімнің пайдасы 
Экспресс-курс тыңдаушылары семинардан кейін 
бірден алынған ақпараттың пайдалылық деңгейін 
жоғары бағалады.
2011 жылғы нәтижемен салыстырғанда 2012 жылғы 
тыңдаушыларда ақпараттың пайдалылығы деңгейіне 
берген бағасы біршама төмендеген.  

«кәсіпкерліктің экспресс-курсы» аясында алынған ақпарат жалпы қаншалықты пайдалы болды?  
насколько в целом полезной была информация, полученная в рамках «Экспресс-курса предпринимательства»?
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уровень полезности, полученной информации на 
экспресс-курсе, также оценивался в повторном 
посттренинговом исследовании. по сравнению с 
результатами 2010 и 2011 гг., оценка уровня полез-
ности информации в 2012 году стала несколько вы-
ше (с 59% до 61% соответственно). 
для слушателей Костанайской, алматинской, Южно-
Казахстанской и западно-Казахстанской областей, 
информация на семинаре оказалась наименее по-
лезной. 

Экспресс-курста алынған ақпараттың пайдалылық 
деңгейі сондай-ақ қайталама посттренингілік зертте-
улерде бағаланды. 2010 және 2011 жж. нәтижелермен 
салыстырғанда ақпараттың пайдалылық деңгейінің 
бағасы 2012 жылы біршама жоғарылаған (сәйкесінше 
59%-дан 61%-ға дейін). 
Қостанай, алматы, оңтүстік Қазақстан және Батыс 
Қазақстан облыстарының тыңдаушылары үшін се-
минарда алынған ақпараттың пайдасы мардымсыз 
болды. 

оценка уровня экспресс-курса осталась на прежнем 
уровне. подавляющее большинство опрошенных 
(93%) оценили его как «высокий». 

жалпы алғанда, тыңдаушылардың экспрес-курстың 
ұйымдастырылуына көңілдері толды. Басым көпшілігі 
(93%) семинардың деңгейін «жоғары» ретінде 
бағалады. 
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2-график. семинарда алынған ақпараттың пайдалылық деңгейін  қайталама посттренингілік 
бағалау  (экспрес-курстың барлық қатысушыларының %)

график 2. повторная посттренинговая оценка уровня полезности информации, полученной на семинаре   
(в % от всех участников экспресс-курса)

3-график. экспресс-курсы  деңгейін қайталама посттренингілік бағалау   
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 3. повторная посттренинговая оценка уровня «Экспресс-курса предпринимательства»  
(в % от всех участников экспресс-курса)
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очень полезная
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ешқайсысы да емес
ни то, ни другое

төмен де емес, жоғары да емес
ни низкий, ни высокий
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статистически значимых различий в разрезе катего-
рий респондентов не зафиксировано. 
наивысшие оценки уровня экспресс-курса зафикси-
рованы в  актюбинской, атырауской, Кызылордин-
ской и северо-Казахстанской областях, наиболее 
низкие – в восточно-Казахстанской и западно-Казах-
станской областях.
результаты непосредственного и посттренингового 
опросов нынешнего года свидетельствуют о хороших 
впечатлениях от семинара. Более половины респон-
дентов (54% и 59% соответственно) отметили, что 
все темы семинара были раскрыты в достаточной сте-
пени. для каждого четвертого опрошенного экспресс-
курс превзошел ожидания. 
однако, о том, что не все темы семинара были рас-
крыты в полной мере, заявил почти каждый пятый 
слушатель, опрошенный непосредственно после за-
вершения курса. 
доля респондентов посттренингового опроса, для ко-
торых темы семинара оказались недостаточно освеще-
ны, составила чуть более десятой части опрошенных. 
Чаще всего это отмечали слушатели восточно-Казах-
станской, алматинской, западно-Казахстанской, пав-
лодарской и Южно-Казахстанской областей.

респонденттер санаттарының бөлінісінде статистика-
лық маңызды айырмашылықтар тіркелмеді. 
Экспресс-курс деңгейін жоғары бағалау − ақтөбе, аты-
рау, Қызылорда және солтүстік Қазақстан облыста-
рында, ал төменірек көрсеткіштер шығыс Қазақстан 
мен Батыс-Қазақстан облыстарында тіркелген.
осы жылдағы тікелей және посттренингілік сауал-
намалар нәтижелері семинардан алынған жағымды 
әсерлер туралы мәлімет береді. респонденттердің 
жартысынан астам бөлігі (сәйкесінше 54% және 59%) 
семинардың барлық тақырыптары жеткілікті деңгейде 
ашылғандығын мәлімдеді. әр төртінші сұралған 
тыңдаушы үшін экспресс-курс күткендерінен асып түсті. 
алайда, семинардың барлық тақырыптары толық 
деңгейде ашылғандығы туралы курс аяқталғаннан 
кейін бірден сауалнамаға қатысқан шамамен әр 
бесінші тыңдаушы мәлімдеді.   
семинар тақырыптары жеткілікті деңгейде ашылмаған 
деп жауап берген  пострейтінгілік сауалнама 
респондентерінің үлесі сұралғандардың оннан бір 
бөлігінен шамалы асады. мұны жиі шығыс Қазақстан, 
алматы, Батыс Қазақстан, павлодар және оңтүстік 
Қазақстан облыстарында мәлімдеді.

Как и в прошлом году, подавляющее большинство 
(96%) опрошенных готовы рекомендовать экспресс-
курс своим коллегам, друзьям и знакомым. 
наименьшее количество слушателей, готовых реко-
мендовать данный курс, зафиксировано в алматин-
ской и Южно-Казахстанской областях.
статистически значимых различий по статусу слуша-
телей не зафиксировано.

Былтырғы  жылдағыдай, сұралған қатысқандардың ба-
сым көпшілігі (96%) экспресс-курсты өз әріптестеріне, 
достары мен таныстарына ұсынуға дайын.
осы курсты ұсынуға дайын тыңдаушылардың  ең аз 
саны алматы және оңтүстік Қазақстан облыстарында 
тіркелген.
тыңдаушылар мәртебесі бойынша статистикалық 
маңызды айырмашылықтар тіркелмеді. 

4 -график. экспресс-курс тыңдаушыларының алған әсерлерін бағалау нәтижелерін салыстыру  
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)1

график 4. сравнение результатов оценки впечатлений от прослушанного экспресс-курса  
(в % от всех участников экспресс-курса)1  

2012 жылғы семинар аяқталғаннан 
кейін бірден жүргізілген тікелей 
бағалау
непосредственная оценка сразу после 
завершения семинара 2012 года

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 
посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая оценка  
слушателей набора 2012 года
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жалпы алғанда, барлық тақырыптар жеткілікті 
деңгейде ашылды 

в целом семинар мне понравился, все темы были  
раскрыты в достаточной степени

семинар менің барлық күткендерімнен асып түсті 
семинар превзошел все мои ожидания

жалпы семинар маған ұнады, бірақ барлық 
тақырыптар жеткілікті деңгейде ашылмады 

в целом семинар мне понравился,  
но не все темы были раскрыты в достаточной степени

Мен біршама ақпарат алдым, бірақ курстың негізгі 
бөлігі мен үшін пайдалы болмады 

я получил некоторую информацию, но большая часть курса 
не была для меня полезной

Менің көңілім қалды, себебі мен курстан әлдеқайда 
көп пайда алам деп ойлағанмын 

я разочарован, поскольку ожидал получить  
от курса намного больше

0 10 20 30 40 50 60 70

1в связи с изменением в данном вопросе вариантов ответов (в анкете для 
телефонного опроса слушателей), сравнение с результатами посттренинговых 
опросов 2010 и 2011 гг. является некорректным. 

1осы сұрақтағы (тыңдаушыларды телефон арқылы сұрастыруға арналған 
сауалнамада) жауап нұсқаларының өзгеруіне байланысты, 2010 және 2011 жж. 
посттренингілік сауалнама нәтижелерімен салыстыру сенімді болмайды. 
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5 -график. семинарды өз әріптестеріне, достары мен таныстарына ұсынуға дайын болуы  
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)  

график 5. готовность рекомендовать семинар коллегам, друзьям, знакомым  
(в % от всех участников экспресс-курса)

кеңес берер едім
посоветовал бы

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жарым-жарты разы
Частично не удовлетворен

кеңес бермедім
не стал советовать

тренингтен кейінгі қайталама 
бағалау (наурыз, 2010)

повторная посттренинговая  
оценка (март, 2010)

тренингтен кейінгі қайталама 
бағалау (қараша, 2011)

повторная посттренинговая  
оценка (ноябрь, 2011)

тренингтен кейінгі қайталама 
бағалау (қараша, 2012)

повторная посттренинговая  
оценка (ноябрь, 2012)

3.3. Оценка ключевых факторов качества  
и эффективности занятий
оценка ключевых факторов качества и эффективности 
занятий была осуществлена слушателями непосред-
ственно на семинаре, а также спустя два месяца после 
его завершения. 
в наименьшей степени слушатели были удовлетворены 
качеством практических занятий и полнотой информа-
ции, полученной на семинаре. 

3.3. Оқытудың сапасы және  тиімділігінің негізгі 
факторларын бағалау
оқытудың сапасы және  тиімділігінің негізгі факторла-
рын бағалау тыңдаушылармен тікелей семинарда, со-
нымен қатар семинар аяқталғаннан кейін екі айдан соң 
жүргізілді. 
ең төмен деңгейде тыңдаушылар семинарда алған 
тәжірибелік сабақтардың сапасы мен ақпараттардың 
толымдылығына қанаттанды. 

в целом слушателей устроил объем полученной на семи-
наре информации. доля тех, кто остался, не удовлетво-
рен  полнотой информации, несколько сократилась. при 
этом число слушателей, которые «скорее удовлетворе-
ны», заметно возросло.  

жалпы семинарда қабылданған ақпарат көлеміне 
тыңдаушылардың көңілі толды. ақпарат толымды-
ғына қанағаттанбаған қатысушылар үлесі біршама 
қысқарды. сондай-ақ «қанағаттануға жақын болған» 
тыңдаушылар саны айтарлықтай артқан.  

6-график. сабақтар тиімділігі сапасының негізгі факторларын тікелей бағалау  
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 6. непосредственная оценка ключевых факторов качества эффективности занятий   
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

Оқытушылардың біліктілігі, кәсіпқойлығы 
Квалификация, профессионализм преподавателей

үлестiрме материалдың сапасы 
Качество раздаточных материалов

Оқу әдебиетінің сапасы 
Качество учебной литературы

өзектiлiк ана тәлiм-тәрбиелер 
актуальность тем обучения

баяндау түсініктілігі 
доступность изложения

курстың режимі мен ұйымдастыру деңгейі 
уровень организации и режима курса

ақпараттың іс жүзіндегі маңыздылығы 
практическая значимость информации
практикалық сабақтардың сапасы 

Качество практических занятий
ақпарат толымдылығы 

полнота информации

77%2% 21%

77%2% 21%

73%3% 23%

79%2%19%

72%3% 25%

71%5% 24%

68%4% 28%

68%4% 27%

61%16% 32%

тереңдетілген сұхбат нәтижелері де тыңдаушылардың 
«Кәсіпкерліктің экспресс-курсын» басқаларға ұсынуға 
жоғары деңгейде дайын екендігін куәландырады.

результаты глубинных интервью также свидетельству-
ют о высокой готовности слушателей рекомендовать 
«Экспресс-курс предпринимательства» другим.
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59%
64%63%

34%
30%29%

7%5%8%

56%

31%

53%

37%

10%

50%

41%

9%

доступностью изложения информации на семинаре в 
полной мере остались довольны 59% респондентов. 
доля тех, кого не устроил уровень доступности по-
лученной на семинаре информации, составила 7%. 

семинардағы ақпараттардың баяндалуының қол жетімділігі-
мен респонденттердің 59%  толыққанды қанағаттанды. 
семинардағы ақпараттың баяндалуының қол жетімділік 
деңгейіне көңілі толмағандар 7%-ды құрады.

Как и в прошлом году, слушатели остались доволь-
ны квалификацией преподавательского состава 
экспресс-курса. при этом уровень оценки не достиг 
наивысших показателей по данному критерию, ко-
торый был зафиксирован в 2010 году. 

Былтырғы жылдағыдай, тыңлаушылар экспресс-кур-
стың оқытушылар құрамына көңілдері толды. деген-
мен, бағалау деңгейі осы белгілер бойынша 2010 
жылы тіркелген ең жоғары көрсеткішке жеткен жоқ. 

баяндау түсініктілігі 
доступность изложения

7-график. Оқытудың сапасы мен тиімділігінің негізгі факторларын бағалау: ақпарат 
толымдылығы (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 7. оценка ключевых факторов качества и эффективности занятий: полнота информации  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

8-график. Оқыту тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: баяндау түсініктілігі  
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 8. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: доступность изложения  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

0

90%

80%

60%

40%

20%

50%

70%

10%

30%

100%

0

90%

80%

60%

40%

20%

50%

70%

10%

30%

100%

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

ақпарат толымдылығы
полнота информации

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, жартылай жоқ
Частично удовлетворен, частично нет

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, ішінара жоқ
Частично удовлетворен, частично нет
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Более половины опрошенных полностью остались 
довольны уровнем организации семинара. в срав-
нении с результатами оценки 2010 и 2011 года, по-
казатели по данному критерию несколько снизились. 

сұрау салынғандардың жартысынан астам бөлігі 
семинардың ұйымдастырылу деңгейіне қанағаттанды. 
2010 және 2011 жылдардағы бағалау нәтижелерімен 
салыстырғанда осы критерий бойынша көрсеткіштер 
біршама төмендеген. 

Оқытушылар біліктілігі  
Квалификация преподавателей

ұйымдастырылу деңгейі, курс тәртібі
уровень организации, режим курса

9-график. Оқыту тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: оқытушылар біліктілігі 
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 9. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: квалификация преподавателей  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

10-график. Оқыту тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: семинардың ұйымдастырылу 
деңгейі (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 10. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: уровень организации семинара  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)
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2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталма 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, ішінара жоқ
Частично удовлетворен, частично нет

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, 
жартылай жоқ
Частично удовлетворен, частично нет
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Качеством учебной литературы остались удовлетво-
рены  93% слушателей. 

оқу әдебиетінің сапасына тыңдаушылардың 93%-ы 
қанағаттанды. 

Большую половину опрошенных (56%), удовлетвори-
ли практические занятия, проводимые на семинаре. 

сұралғандардың жартысынан астам бөлігін (56%) 
семинарда өткізілген практикалық сабақтар 
қанағаттандырды. 

таратылатын материалдар сапасы 
Качество раздаточных материалов

Оқу әдебиетінің сапасы 
Качество учебной литературы

12-график. Оқыту тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: оқу әдебиетінің сапасы 
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 12. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: качество учебной литературы  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

11-график. Оқыту тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: таратылатын материалдар 
сапасы (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 11. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: качество раздаточных материалов  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

0

90%

80%

60%

40%

20%

50%

70%

10%

30%

100%

0

90%

80%

60%

40%

20%

50%

70%

10%

30%

100%

высокое качество раздаточных материалов отметили 
63% опрошенных.

таратылған материалдардың жоғары сапасын 
сұралғандардың 63%-ы растады. 

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, жартылай жоқ
Частично удовлетворен, частично нет

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, жартылай жоқ
Частично удовлетворен, частично нет
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60%

30%

9%

56%

32%

8%

актуальностью тем остались довольны 61% респон-
дентов. 

тақырыптардың өзектілігімен 61% респонденттер 
қанағаттанды.  

в разрезе областей наименьший уровень удовлетво-
ренности  по вышеуказанным показателям зафикси-
рован в восточно-Казахстанской, Южно-Казахстан-
ской областях, алматинской и западно-Казахстанской 
областях.  
статистически значимых различий в разрезе катего-
рий респондентов не отмечено.

облыстар бөлінісінде жоғарыда көрсетілген 
көрсеткіштер бойынша ең кіші қанағаттану деңгейі 
шығыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстан облыстары, 
алматы және Батыс Қазақстан облыстары бойынша 
тіркелген.  
респонденттердің санаттары бөлінісінде статистика-
лық маңызды айырмашылықтар тіркелмеді.

практикалық сабақтар сапасы 
Качество практических занятий

тақырыптар өзектілігі 
актуальность тем

14-график. Оқытудың тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: тақырыптар өзектілігі 
(экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 14. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: актуальность тем  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)

13-график. Оқытудың тиімділік сапасының негізгі факторларын бағалау: практикалық сабақтар 
саны (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)

график 13. оценка ключевых факторов качества эффективности занятий: качество практических занятий  
(в % от всех слушателей экспресс-курса)
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2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, жартылай жоқ
Частично удовлетворен, частично нет

толықтай қанағаттанбадым
полностью неудовлетворен

толықтай қанағаттандым
полностью удовлетворен

Қанағаттандым
скорее удовлетворен

жартылай қанағаттандым, жартылай жоқ
Частично удовлетворен, частично нет
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глубинные интервью демонстрируют высокий уро-
вень оценки эффективности полученной на семинаре 
информации. по мнению слушателей, она был изло-
жена в необходимом объеме, несмотря на ускорен-
ный вариант курса. 
при этом в восприятии полученной информации 
заметна разница между потенциальными и дей-
ствующими предпринимателями. потенциальные 
предприниматели чаще отмечали, что все темы се-
минара были раскрыты в полной мере, на вопросы, 
поставленные перед семинаром, ответы полностью 
получены, приобретенные знания помогли в приня-
тии решения о ведении предпринимательской дея-
тельности, выборе направления открытия бизнеса. 
в ходе проведения опроса слушателей экспресс-кур-
са респондентам было предложено высказать согла-
сие или несогласие по нескольким утверждениям, 
характеризующим содержание и значимость курса. 
подавляющее большинство опрошенных непосред-
ственно сразу после завершения семинара отметили, 
что в ходе семинара получили много новой, инте-
ресной информации (98%), у них появилось много 
новых идей благодаря опыту других людей (95%). 
о том, что содержание семинара полностью соот-
ветствовало ожиданиям слушателей, заявили 93%. 

келісемін/согласен келіспеймін/не согласен

15-график. Респонденттердің курстың мазмұны мен маңызының шешуші факторларының ұсынылған 
сипаттамаларымен келісуі/келіспеуі (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %)  

график 15. согласие/несогласие респондентов с предложенными характеристиками ключевых факторов 
содержания и значимости курса (в % от всех участников экспресс-курса) 
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95% 5%

93% 8%

3%98%

80%20%

83%17%

91%9%

Мен семинар барысында көптеген жаңа,  
қызықты ақпарат алдым 

в ходе семинара я получил много новой,  
интересной информации

Мен өзім үшін және бизнесім үшін қолдануға болатын 
көптеген идеяларға қанық болдым және де басқаның 

тәжірибесінен хабардар болдым.  
я получил много идей, услышал чужой опыт, который можно  

применить для себя и для бизнеса 
семинардың мазмұны менің күткеніммен толық сәйкес  

келді және кәсіби қажеттіліктерімен толықтай 
сәйкес келді 

содержание семинара полностью соответствовало  
моим ожиданиям и профессиональным потребностям

семинардың мазмұны менің жұмысымның 
ерекшелігін тікелей ескерді 

содержание семинара непосредственно учитывало  
специфику моей работы 

семинарда оқытушылар материалды түсіндіру кезінде  
практикалық мысалдар қолданған жоқ 

на семинаре преподаватели не использовали  
практические примеры при объяснении материала

семинардың мазмұны менің жұмысымның ерекшелігін 
тікелей ескерді 

преподаватели не сумели вызвать интерес слушателей к изуча-
емому материалу

Мен осы семинарда уақытымды босқа өткіздім деп ой-
лаймын, ақпарат қызықты емес және пайдасыз болды 

я считаю, что зря потратил время на данном семинаре, информа-
ция была неинтересной и не полезной для меня и моего бизнеса

2012 жылғы тыңдаушыларды тікелей бағалау нәтижелері 
результаты непосредственной оценки слушателей набора 2012 года 

тереңдетілген сұхбаттар семинарда алынған 
ақпараттың тиімділігі жоғары бағаланғандығын 
көрсетеді. тыңдаушылардың пікірінше, ол курстың 
жеделдетілген нұсқасына қарамастан, қажетті 
көлемде   баяндалған. 
сонымен қатар алынған ақпаратты қабылдауда 
әлеуетті және  әрекетті кәсіпкерлер арасында 
айырмашылық байқалады. әлеуетті кәсіпкерлер жиі 
семинар тақырыптарының толық ашылғандығын, се-
минар алдында қойылған сұрақтарға жауаптардың 
алынғандығын, қабылданған шешімдердің кәсіпкерлік 
қызметті жүргізу туралы шешім қабылдауда, бизнес 
ашу бағытын таңдауда көмектескендігін мәлімдеді. 
Экспресс-курс тыңдаушыларының сауалнама-
сын жүргізу барысында респонденттерге курстың 
мазмұны мен маңыздылығын сипаттайтын бірнеше 
ұстанымдар бойынша өздерінің келісетіндігін немесе 
келіспейтіндігін білдіру ұсынылды. 
сұралғандардың басым көпшілігі семинардың ба-
рысында көптеген жаңа, қызықты ақпарат (98%) 
алғандықтарын және басқа адамдардың тәжірибесінің 
арқасында жаңа идеялар (95%) алғандықтарын атап 
көрсетті. семинар мазмұнының тыңдаушылардың 
күткендеріне сәйкес келгендігі туралы  93%-ы 
мәлімдеді.

85%
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посттренинговые результаты по данному вопросу 
практически совпадают с данными непосредственной 
оценки после завершения семинара. подавляющее 
большинство респондентов отметили получение но-
вой, полезной информации, новых идей и  опыта. 
67% опрошенных заявили о том, что уже начали 
применять полученные на семинаре навыки и знания 
в своей практической деятельности. 

осы сұрақ бойынша посттренингілік нәтижелер семи-
нарды аяқтағаннан кейін бірден жүргізілген тікелей 
бағалау мәліметтерімен толықтай дерлік сәйкес 
келеді. респонденттердің айрықша басым бөлігі 
жаңа ақпаратты, жаңа идеялар мен тәжірибелерді 
алғандығын атап өтті. 
сұралғандардың 67%-ы семинарда алған білімдерді 
өздерінің тәжірибелік қызметінде қолдана бастаған-
дығын мәлімдеді. 

Как и прежде, слушатели отмечают дефицит прак-
тических занятий в ходе семинара. по их мнению, 
разнообразие практических упражнений могло бы 
оказать положительный эффект на усвоение всей 
информации семинара.
несмотря на это, все проводимые практические за-
нятия были очень интересны и полезны. 
в ходе опроса сразу после завершения семинара 
респонденты оценивали работу лекторов-тренеров, 
проводивших обучение. 
преподаватели во всех областях получили высокие 
баллы по всем критериям оценки в анкетировании, 
проведенном сразу после семинара. 

Бұрынғыдай, тыңдаушылар семинар барысындағы 
тәжірибелік сабақтардың жетіспеушілігін атап 
өтті. олардың пікірінше, тәжірибелік сабақтардың 
әр түрлілігі семинардың барлық ақпаратының 
меңгерілуінде жағымды әсер тигізер еді.  
осыған қарамастан, барлық өткізілген тәжірибелік 
сабақтар өте қызықты және пайдалы болды. 
семинар аяқталғаннан кейін бірден өткізілген сауал-
нама барысында респонденттер оқытуды жүргізген 
дәріскер-жаттықтырушылардың жұмысын бағалады. 
Барлық облыстарда оқытушылар семинардан кейін 
бірден өткізілген сауалнамадағы бағалаудың барлық 
өлшемдері бойынша жоғары балдарға ие болды.  

келісемін
согласен

келіспеймін
не согласен

16-график. Респонденттердің курстың мазмұны мен маңызының шешуші факторларының ұсынылған 
сипаттамаларымен келісуі/келіспеуі (экспресс-курстың барлық қатысушыларының %) 

график 16. согласие/несогласие респондентов с предложенными характеристиками ключевых факторов 
содержания и значимости курса (в % от всех участников экспресс-курса)  

Мен семинар барысында көптеген жаңа,  
қызықты ақпарат алдым 

в ходе семинара я получил много новой,  
интересной информации

Мен өзім үшін және бизнесім үшін қолдануға болатын көптеген идеяларға 
қанық болдым және де басқаның тәжірибесінен хабардар болдым.  

я получил много идей, услышал чужой опыт, который можно  
применить для себя и для бизнеса 

семинардың мазмұны менің күткеніммен толық сәйкес  
келді және кәсіби қажеттіліктерімен толықтай сәйкес келді 

содержание семинара полностью соответствовало  
моим ожиданиям и профессиональным потребностям

Мен қазірдің өзінде семинардан алған жаңа білімдерді,  
дағдыларды қолдана бастадым 

я уже начал применять новые знания, навыки,  
полученные на семинаре

семинардың мазмұны менің жұмысымның  
ерекшелігін тікелей ескерді 

содержание семинара непосредственно учитывало  
специфику моей работы 

семинарда оқытушылар материалды түсіндіру кезінде  
практикалық мысалдар қолданған жоқ 

на семинаре преподаватели не использовали  
практические примеры при объяснении материала

семинардың мазмұны менің жұмысымның  
ерекшелігін тікелей ескерді 

преподаватели не сумели вызвать интерес  
слушателей к изучаемому материалу

Мен осы семинарда уақытымды босқа өткіздім деп ойлаймын, ақпарат 
қызықты емес және пайдасыз болды 

я считаю, что зря потратил время на данном семинаре, информация была неинтересной и 
не полезной для меня и моего бизнеса
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34%66%

92%8%

97%3%

98%2%

2012 жылы қабылданған тыңдаушылардың посттренингілік бағалау нәтижелері 
результаты посттренинговой оценки слушателей набора 2012 года

67%
67%
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17-график. Дәріскер-жаттықтырушылардың жұмысын бағалау (mean, орташа көрсеткіш)
график 17. оценка работы лекторов-тренеров (mean, среднее значение) 

18-график. Дәріскер-жаттықтырушылардың жұмысын бағалау (экпресс-курстың барлық 
тыңдаушыларының %)

график 18. оценка работы лекторов-тренеров (в % от всех слушателей экспресс-курса)

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың 

тікелей бағасы
непосредственная оценка  

слушателей набора 2011 года

2011 жылғы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  
оценка слушателей набора 

2011 года

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың  

тікелей бағасы 
непосредственная оценка  

слушателей набора 2012 года

2012 жылғы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  
оценка слушателей набора  

2012 года

4,9 4,9

65%

30%

4%

62%

35%

3%

0

0

90%

90%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

50%

50%

70%

70%

10%

10%

30%

30%

100%

100%

жақсы
хорошо

ешқайсысы емес
ни то, ни другое

результаты посттренингового опроса  также свиде-
тельствует об отличной работе большинства лекто-
ров.  подавляющее большинство опрошенных оце-
нили их на отлично. 

посттренингілік сауалнама нәтижелері сондай-ақ дәріс- 
керлердің негізгі бөлігінің керемет жұмысын растай-
ды. сұралғандардың басым бөлігі оларды өте жақсы 
деп бағалады. 

Как и в прошлом году, по результатам посттренинго-
вой оценки лекторы семинара получили оценку выше 
среднего балла (4,6 баллов из 5-ти возможных). 
наиболее высокие оценки получили лекторы в ак-
тюбинской, Карагандинской, павлодарской и севе-
ро-Казахстанской областях (4,9 из 5-ти возможных). 

Өткен жылдағыдай, посттренингілік бағалау нәтиже-
лері бойынша семинар дәріскерлеріне орташа балдан 
жоғары баға (мүмкін болған 5 балдан – 4,6) берілді.
ақтөбе, Қарағанды, павлодар және солтүстік 
Қазақстан облыстарының  дәріскерлері ең жоғары 
(мүмкін болған 5 балдан – 4,9) бағаларға ие болды.  

өте жақсы
отлично
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Дәріскер-жаттықтырушылардың жұмыстарын бағалау (mean, облыстар бөлінісіндені орташа көрсеткіш
оценка работы лекторов-тренеров (mean, среднее значение в разрезе областей) 

график 19. повторная посттренинговая оценка на семинаре степени новизны и понятности 
информации, полученной слушателями экспресс-курса по различным темам  

(в % от всех участников экспресс-курса)
график 19. повторная посттренинговая оценка на семинаре степени новизны и понятности информации, 
полученной слушателями экспресс-курса по различным темам (в % от всех участников экспресс-курса) 

№ Облыс
область

Орташа көрсеткіш (mean)
среднее значение (mean)

2011 жылғы қабылданған тыңдаушылардың 
қайталама посттренингілік бағасы 

повторная посттренинговая оценка слушателей 
набора 2011 года

2012 жылғы қабылданған тыңдаушылардың 
қайталама посттренингілік бағасы

повторная посттренинговая оценка слушателей 
набора 2012 года

1. ақмола облысы 
акмолинская область 4,8 4,2

2. ақтөбе облысы 
актюбинская область 4,6 4,9

3. алматы облысы 
алматинская область 4,5 4,6

4. атырау облысы
атырауская область 4,6 4,6

5. шығыс Қазақстан облысы 
восточно-Казахстанская область 4,6 4,7

6. жамбыл облысы 
жамбылская область 4,5 4,6

7. батыс Қазақстан облысы
западно-Казахстанская область 4,8 4,0

8. Қарағанды облысы
Карагандинская область 4,8 4,9

9. Қостанай облысы
Костанайская область 4,6 4,7

10. Қызылорда облысы
Кызылординская область 3,8 4,7

11. Маңғыстау облысы
мангистауская область 4,9 -

12. павлодар облысы
павлодарская область 4,7 4,9

13. солтүстік Қазақстан облысы
северо-Казахстанская область 5,0 4,9

14. Оңтүстік Қазақстан облысы
Южно-Казахстанская область 4,5 4,2

Қазақстан бойынша (жалпы)
по казахстану (в целом) 4,6 4,6

самую низкую оценку получили преподаватели ак-
молинской и западно-Казахстанской областей  (4,2 
и 4,0 баллов соответственно).

3.4. Оценка полезности и качества изложения 
тем экспресс-курса
в целом слушатели получили новые знания по боль-
шинству тем, освещенных на семинаре.  
Как и в прошлом году, тема франчайзинг остается 
наименее понятной для слушателей семинара. 
введенные с этого года  новые темы в программу 
семинара  для действующих предпринимателей ока-
зались полезными для данной категории участников. 
Более половины из них заявили о получении новых 
знаний по данным направлениям. 

ақмола мен Батыс Қазақстан облыстарының 
оқытушылары ең төменгі көрсеткіштерді (тиісінше 4,2 
және 4,0 бал) көрсетті.

3.4. экспресс-курс тақырыптарының пайдалы-
лық мен баяндалу сапасын бағалау  
жалпы алғанда тыңдаушылар семинарларда 
қамтылған тақырыптардың басым бөлігі бойынша 
жаңа білімдер алды.  
Өткен жылдағыдай, франчайзинг тақырыбы семинар 
тыңдаушысы үшін түсініксіздігі жоғары тақырып болып 
қалуда. 
осы жылы әрекетті кәсіпкерлерге арналған семи-
нар бағдарламасына енгізілген жаңа тақырыптар 
қатысушылардың осы санаты үшін пайдалы болды. 
олардың жартысынан астам бөлігі осы бағыттар бой-
ынша жаңа білімдер алғандығын мәлімдеді. 
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статистически значимых различий по областям не 
зафиксировано. 
освещенные на семинаре темы в большей степени 
вызвали заинтересованность среди потенциальных 
предпринимателей. Как отметили слушатели, инфор-
мация по всем темам была для них новой и инте-
ресной. 
среди действующих предпринимателей можно выде-
лить лишь несколько тем, по которым они получили 
новую информацию и, по их мнению, смогут приме-
нять ее в своей практической деятельности – риски 
и маркетинг.  
в практической деятельности полученную инфор-
мацию по теме «введение в предпринимательство», 
«управление персоналом» намерены применять наи-
большее количество слушателей.
статистически значимых различий в разрезе обла-
стей не зафиксировано. 

облыстар бойынша статистикалық маңызды 
ерекшеліктер тіркелмеген. 
семинарда қамтылған тақырыптар әлеуетті 
кәсіпкерлердің арасында зор қызығушылық ие бол-
ды. сұралғандардың басым көпшілігі семинардың 
барысында көптеген жаңа және қызықты ақпарат  
алғандықтарын атап айтты. 
әрекетті кәсіпкерлер арасында оларға жаңа 
ақпарат ұсынға бірнеше тақырыпты атап өтуге бо-
лады, олардың пікірінше, олар өздерінің тәжірибелік 
қызметінде тәуекелдер мен маркетинг тақырыптарын 
қолдана алады.  
тыңдаушылардың көбісі «Кәсіпкерлікке кіріспе», 
«Қызметкерлерді басқару» тақырыбында алған 
ақпараттарды өз әрекетінде пайдалануға ниет етті.
облысы бойынша статистикалық маңызды 
ерекшеліктер тіркелмеген.

тақырып жеткіліксіз 
деңгейде, анық және 
түсінікті баяндалмады
тема была изложена 
недостаточно ясно и 
понятно 

бұл тақырыпты 
тыңдамадым
данную тему не 
прослушал 

Мен осы тақырып бойынша 
жаңа білімдер алдым
я получил новые знания по 
данной теме

Мен жаңа ештеңе 
алған жоқпын  
я практически ничего 
нового не узнал 

6%67% 15%12%

63% 23%6%8%

63% 22%6%8%

60% 23%7%10%

кәсіпкерлікке кіріспе 
введение в предпринимательство

бизнес-жоспар 
Бизнес-план

кәсіпкерліктің заңды аспектілері 
Юридические аспекты предпринимательства

кәсіпкерлікке арналған қаржы 
Финансы для предпринимателя

кәсіпкерлік психологиясы 
психология предпринимательства

кәсіпкерліктегі маркетинг 
маркетинг в предпринимательстве

персоналды басқару 
управление персоналом

Франчайзинг 
Франчайзинг

тәуекелдер 
риски

нарықтық мүмкіндіктер талдамасы 
анализ рыночных возможностей

үшін ақпараттық коммуникациялық технологияларды 
қолдану машықтары 

навыки использования  информационно коммуникационных 
технологий для ведения бизнеса

1%10%86%
2%

2%80% 12%
6%

4%81% 8%
7%

3%81% 12%
4%

3%79% 14%
4%

2%77% 13%
8%

3%77% 15%
5%

19-график. семинарда әр түрлі тақырыптар бойынша экспресс-курс тыңдаушылар алған ақпараттың 
жаңашылдық және түсініктілік деңгейінің қайталама посттренингілік бағасы  

(экспресс-курстың барлық тыңдаушыларының %)
график 19. повторная посттренинговая оценка на семинаре степени новизны  

и понятности информации, полученной слушателями экспресс-курса по различным темам  
(в % от всех участников экспресс-курса)



268

ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

20-график.  кәсіпкерлік әрекет үшін пайдалы ақпараттардың пайдалылығын бағалау  
(экспресс-курстың барлық тыңдаушыларының %)

график 20. оценка полезности информации для предпринимательской деятельности  
(в % от всех участников экспресс-курса) 

ақпаратты тәжірибеде 
қолдана алмаймыне
не смогу использовать 
информацию на практике

ақпаратты тәжірибеде 
қолдана аламын
смогу использовать  
информацию на практике

52%48%

77% 23%

72% 28%

71% 29%

71% 29%

70% 30%

59% 41%

57% 43%

57% 43%

56% 44%

55% 45%

кәсіпкерлікке кіріспе 
введение в предпринимательство

персоналды  басқару 
управление персоналом

бизнес-жоспар 
Бизнес-план

кәсіпкерлікке арналған қаржы 
Финансы для предпринимателя

кәсіпкерлік психологиясы 
психология предпринимательства

кәсіпкерліктегі маркетинг 
маркетинг в предпринимательстве

кәсіпкерліктің заңды аспектілері 
Юридические аспекты предпринимательства

тәуекелдер 
риски

нарықтық мүмкіндіктер талдамасы 
анализ рыночных возможностей

бизнесті жүргізуге арналған ақпараттық 
коммуникациялық технологияларды қолдану машықтары 

навыки использования  информационно коммуникационных тех-
нологий для ведения бизнеса

Франчайзинг 
Франчайзинг

глубинные интервью показали, что потенциальные 
предприниматели считают, что смогут применить 
в своей практике полученные на семинаре знания. 
действующие же предприниматели, отметили, что 
информация, изложенная на семинаре, поможет в 
их деятельности лишь частично.
Как и в прошлом году, по мнению слушателей, тема 
«налогообложение» была освещена не в полном виде. 

3.5 Оценка учебника экспресс-курса предприни-
мательства и стандартного пакета документов
по результатам посттренингового исследования  
68% слушателей используют учебник  «Экспресс-
курс предпринимательства». следует отметить, в 
сравнении с результатами прошлого исследования, 
их доля заметно возросла (с 59% до 68%), но не до-
стигла уровня результатов опроса 2010 года.
Чуть менее трети респондентов не используют полу-
ченный на семинаре учебник.
наименьшее количество респондентов, использу-
ющих учебник, зафиксировано в алматинской, ак-
тюбинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской 
областях. 

тереңдетілген сұхбаттар көптеген әлеуетті кәсіпкер-
лердің осы семинардан алған білімдерін олар өз тә-
жірибелерде қолдана алатындығына сенімді екендігін 
көрсетті. ал жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер семи- 
нарда алынған ақпарат оларға ішінара көмекте-
сетіндігін айтты.
Былтырғы жылдағыдай, тыңдаушылардың пікірі бой-
ынша, «салық салу» тақырыбы толық қамтылмады. 

3.5 «кәсіпкерліктің экспресс-курсы» оқулығы 
мен құжаттардың стандартты пакетін бағалау 
посттренингілік зерттеулердің нәтижесі бойынша 
тыңдаушылардың 68%-ы «Кәсіпкерліктің экспресс-
курсы» оқулығын пайдаланады. Былтырғы зерт-
теу нәтижелерімен салыстырғанда олардың үлесі 
айтарлықтай өскендігін (59%-дан 68%-ға дейін), 
бірақ 2010 жылғы сауалнама нәтижелерінің деңгейіне 
жетпегендігін атап өткен жөн.    
респонденттердің үштен бірінен сәл кем бөлігі семи-
нарларда алған оқулықтарын пайдаланбайды.
оқулықтарды пайдаланатын респонденттердің ең 
аз саны алматы, ақтөбе, Қарағанды және оңтүстік 
Қазақстан облыстарында тіркелген. 
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21-график. «кәсіпкерліктің экспресс-курсы» оқулығын тәжірибелік қызметте қолдану    
(экспресс-курстың барлық тыңдаушыларының %)

график 21. использование учебника «Экспресс-курс предпринимательства» в практической деятельности  
(в % от участников экспресс-курса)

2011 жылы қабылданған тыңдаушылардың 
тренингтен кейінгі қайталама бағалауы 
повторная посттренинговая оценка слушателей 
набора 2011 года 

2012 жылы қабылданған тыңдаушылардың 
тренингтен кейінгі қайталама бағалауы  
повторная посттренинговая оценка слушателей 
набора 2012 года 

2010 жылы қабылданған тыңдаушылардың 
тренингтен кейінгі қайталама бағалауы 
повторная посттренинговая оценка слушателей 
набора 2010 года ия, қолданамын 

да, пользуюсь

жоқ, қолданбаймын 
нет, не пользуюсь

Маған оқу материалы берілмеді 
мне не выдали учебный материал

59%
24%

76%

68%

39%24%
22%

30%

2%
3%

2%

22-график. стандартты  құжаттар  пакетін  қабылдау (% түрінде экспресс-курс  қатысушыларынан)
график 22. получение стандартного пакета документов  (в % от участников экспресс-курса)
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Как и в прошлом году, лишь 2% не получили учебник 
«Экспресс-курс предпринимательства». 
результаты глубинных интервью свидетельствуют о 
высокой полезности учебных материалов, выданных 
в ходе семинара. многие слушатели отметили, что 
учебник «Экспресс-курс предпринимательства» от-
личается от традиционных учебников. в первую оче-
редь, это связано с тем, что информация изложена 
достаточно доступно и четко. также, как одну из по-
ложительных его сторон, отметили «двуязычность» 
данного учебника. 
на практике же учебник используют лишь некоторые 
слушатели. в основном, он выступает для них в виде 
справочника. 
Большинство слушателей получили в ходе семинара 
стандартный пакет документов, который включал в 
себя образцы бизнес-документов.    
Каждый десятый респондент заявил о том, что не 
получил данный пакет документов.  

Өткен жылдардағыдай, «Кәсіпкерліктің экспресс-кур-
сы» оқулығын тыңдаушылардың тек 2%-ы алмады. 
тереңдетілген сұхбат нәтижесі семинар барысында 
берілген материалдардың пайдасының мол екендігіне 
куә болды. Көптеген тыңдаушылар «Кәсіпкерліктің 
экспресс-курсы» оқулығының дәстүрлі оқулықтардан 
ерекшеленетіндігін мәлімдеді. Бірінші кезек, бұл 
ақпараттың нақты және қол жетімді болуына бай-
ланысты. сонымен қатар аталған оқулықтың «екі 
тілділігін» де оның жағымды жағы ретінде атап өтті.  
іс жүзінде оқулықтар тек кейбір қатысушыларға 
ғана берілді. негізінен, ол анықтама құралы ретінде 
қолданылды. 
семинар барысында тыңдаушыларға бизнес-
құжаттардың үлгісін қамтыған стандартты құжаттар 
пакеті берілді.    
әрбір оныншы респондент стандартты құжаттар 
пакетін алмағандығын айтты.
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слушатели используют не все образцы выданных им 
документов. наиболее популярными являются типо-
вые бизнес-планы, образцы документов на получе-
ние кредита и справочник идей малого бизнеса. 
треть респондентов заявили о том, что не исполь-
зуют полученный на семинаре пакет типовых доку-
ментов. 

тыңдаушылар,  оларға  берілген   құжаттардың  бар-
ша  үлгілерін  пайдаланбайды.  ең  танымал ретінде   
типтік  бизнес-жоспарлар,  несие   алу   құжаттарының  
үлгісі  мен   шағын  бизнес пікірлердің   анықтамасы   
болып  табылады. 
сұхбаткердің  үштен  бір бөлігі семинарда алған  типтік  
құжаттардың  пакетін   пайдаланбайтындығы  туралы  
айтты.

глубинные интервью также свидетельствуют о вы-
сокой эффективности выданного пакета типовых 
документов. в частности, использование образцов 
бизнес-плана, технико-экономическое обоснование и 
документы на получение кредита слушатели исполь-
зуют чаще всего в своей практической деятельности. 
выданные документы оказались в достаточной сте-
пени полезны, как для потенциальных, так и для 
действующих предпринимателей. 

терең сұхбат берілген типтік құжаттар пакетінің  
жоғары нәтижелілігін айғақтайды. әсіресе, тыңдау-
шылар бизнес-жоспар үлгілері мен экономикалық 
дәйектемені, несие алу құжаттарын көбінесе өз  
практикалық  қызметінде пайдаланады.
Берілген құжаттар  әлеуеттімен қатар әрекет етуші  
кәсіпкерлері үшін жеткілікті шамада пайдалы болып  
шықты.

наиболее полезными документами для респондентов 
всех регионов являются типовые бизнес-планы,  до-
кументы для оформления кредита и справочник идей 
для малого бизнеса.

Барлық аймақтағы сұхбаткерлер үшін ең пайдалы   
құжаттары ретінде  типтік бизнес-жоспарлары, несие   
ресімдеуге қажетті құжаттары мен  шағын бизнеске  
арналған пікірлер анықтамасы болып  табылады.

23-график. Құжаттардың стандартты пакетін  пайдалану (% түрінде экспресс-курс  қатысушыларынан)
график 23. использование стандартного пакета документов  (в % от участников экспресс-курса)
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24-график. Құжаттардың стандартты  пакетінің пайдалылық деңгейі  
(% түрінде экспресс-курс  қатысушыларынан)

график 24. степень полезности стандартного пакета документов (в % от участников экспресс-курса)
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25-график. Құжаттардың стандартты пакетінің пайдалылық деңгейі  
(% түрінде экспресс-курс  қатысушыларынан)

график 25. степень полезности стандартного пакета документов  (в % от участников экспресс-курса)
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26-график. аймақтар  шамасындағы   семинарларында   оқуын  жалғастыру  талабы  
(% түрінде экспресс-курс  қатысушыларынан)

график 26. намерение продолжить обучение на семинарах в разрезе регионов  
(в % от всех участников экспресс-курса)
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3.6. продолжение обучения: планы, 
реальность
Как и прежде, подавляющее большинство опрошен-
ных (87%) заинтересованы в продолжении обучения 
на семинарах «Экспресс-курс предпринимательства». 
Чуть более десятой части опрошенных не хотели бы 
продолжать обучение на экспресс-курсах. Чаще все-
го такое отношение встречается в Карагандинской, 
акмолинской, западно-Казахстанской и Южно-Казах-
станской областях. 

3.6. Оқуды жалғастыру: жоспарлар, 
шынайлылығы
жауап алынғандардың басым көпшілігі (87%) бұрын-
ғыдай «Кәсіпкерліктің экспресс-курсы» семинарларын-
да оқуын жалғастыруға қызығушылығын  танытуда.
жауап алынғандардың оннан көп бөлігі оқуын экс-
пресс-курстарда жалғастырғысы келмейді. Бұндай   
қатынас жиі Қарағанды, ақмола, Батыс Қазақстан  
және оңтүстік Қазақстан облыстарында кездеседі.

2010 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
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оценка слушателей набора 2010 г.

2011 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2011 г.

2012 жылы қабылданған 
тыңдаушылардың қайталама 

посттренингілік бағасы
повторная посттренинговая  

оценка слушателей набора 2012 г.
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семинарда келешекте оқуы үшін ең тартымды  
тақырыптар ретінде заңгер ісі (47%), бизнес-жоспарды 
дайындау (41%), қаржы менеджменті  мен  есепшілік 
қызмет  көрсетулері (31%), несие ұсынуға  арналған 
құжаттар жасауы (27%) болып табылады.
сонымен қатар былтырғы жылдың сұрау алу нәтижеле-
рімен салыстырғанда, аталған тақырыптардың  
оқытылуы семинар тыңдаушылардан өте үлкен  
қызығушылық тудыруда.

наиболее привлекательными темами для дальнейшего 
изучения на семинаре являются юриспруденция (47%), 
подготовка бизнес-плана (41%), финансовый менедж-
мент и бухгалтерские услуги (31%) и составление доку-
ментов для предоставления кредита (27%). при этом, 
по сравнению с результатами опроса прошлого года, 
изучение данных тем вызывает все больший интерес 
среди слушателей семинара. 

глубинные интервью также свидетельствуют о на-
мерениях слушателей в дальнейшем посещать по-
добные семинары. Чаще всего об этом упомянули 
потенциальные предприниматели, которым хотелось 
бы изучить более подробно такие темы, как управ-
ление финансами, налоги и налогообложение, мар-
кетинг и юридические аспекты бизнеса. 
действующие же предприниматели не высказали 
особой заинтересованности еще раз посетить по-
добный семинар, если программа курса будет иден-
тичной. тем не менее, они отметили темы, которые 
им бы хотелось изучить более детально: налогообло-
жение, маркетинг и риски. 
Большинство респондентов не поддерживает связь с 
преподавателями/консультантами семинара. 
Каждый десятый продолжает общение с сотрудника-
ми, проводившими семинар.    

терең сұхбат тыңдаушылардың келешекте тиесілі  
семинарларға қатысу талаптарын айғақтайды.  
Көбінесе бұл жайында қаржыны басқару, салық  және  
салық салу, маркетинг және бизнестің заңгерлік  
аспектілері сияқты тақырыптарын егжей-тегжейлі  
танығысы келетін әлеуетті кәсіпкерлер еске алды. 
әлеуетті кәсіпкерлер, тек курс бағдарламасы ұқсас  
болса, аталған семинарға тағы да қатысуға ерекше  
қызығушылығын білдірген жоқ. сонымен  қатар,   
олар өте толық зерделегісі келетін тақырыптарын  
белгілеп шықты: салық салу, маркетинг  және  
тәуекелдер.
сұхбаткерлердің көпшілігі семинардың оқытушыла-
рымен/кеңесшілерімен байланыс жасамайды. 
әр оныншы адам семинарды өткізген  қызметкер-
лерімен қарым-қатынасын жалғастыруда.

27-график. экспресс-курс тыңдаушылардың қосымша білім  алғысы келетін тақырыптары  
(% түрінде экспресс-курс  қатысушыларынан)

график 27. темы, по которым слушатели экспресс-курса хотели бы получить дополнительное обучение  
(в % от всех участников экспресс-курса)
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заңгерлік  сауалдары 
Юридические вопросы

бизнес-жоспарды  дайындау 
подготовка бизнес-плана

Қаржы менеджменті мен есепшілік қызмет көрсетулері 
Финансовый менеджмент и бухгалтерские услуги

несие  ұсынуға  арналған  құжаттар  құрастыру 
составление документов для предоставления кредита

нарықтағы  тауарлар мен қызмет көрсетулерін өткізу ұйымдары 
организации сбыта товаров и услуг на рынке

Маркетингтік  зерттеулері мен өткізу нарығына талдау өткізу 
проведение анализа рынка сбыта и маркетинговых исследований

Қаржыландырудың мүмкін болатын көздері туралы ақпарат 
информация о возможных источниках финансирования

жаңа  технологиялық әзірлемелер, ноу-хау 
новые технологические разработки, ноу-хау

Құқықтық  ақпарат 
правовая информация

компания  менеджментін   ұйымдастыру 
организация менеджмента компании

ақпараттық  технологияларды  ендіру 
внедрение информационных технологий
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Четверть респондентов поддерживает связь с мест-
ным Фондом «даму». в наибольшей степени это за-
фиксировано в алматинской и восточно-Казахстан-
ской областях.

респонденттердің төрттен бір бөлігі жергілікті «даму» 
қорымен байланыс жасап отырады. мұндай жағдай 
алматы және шығыс Қазақстан облыстарында 
көбірек тіркелген.

Каждый десятый респондент, обратившийся за под-
держкой в Фонд «даму», получил ее. наибольшее 
количество респондентов, получивших помощь со 
стороны Фонда «даму», зафиксировано в акмолин-
ской области. 
семь процентов опрошенных отметили, что им не 
оказали необходимое содействие. наибольшее ко-
личество таких респондентов встречается в  восточ-
но-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. 
основной причиной отказа стало отсутствие соответ-
ствующего залогового имущества. также некоторые 
респонденты не получили поддержку, так как их за-
прос находится на стадии рассмотрения. 

«даму» Қорынан қолдау сұраған әр оныншы  сұхбаткер 
оны алды. «даму» Қоры жағынан көмек алған 
сұхбаткерлердің көпшілік саны ақмола облысында 
анықталған. 
сұрау алынғандардың жеті пайызы оларға 
тиесілі қолдау көрсетілмегенін атап кетті. Бұндай 
сұхбаткерлердің көпшілік саны шығыс Қазақстан 
және оңтүстік Қазақстан облыстарында кездеседі. Бас 
тартудың негізгі себебі ретінде тиесілі кепіл мүлігінің 
жоқтығы болып табылды. сонымен қатар кейбір 
сұхбаткерлер, олардың сұранысы қарастыру сатысында 
болғандықтан, қолдау алған жоқ. 

28-график.  кәсіпкерлік   экспресс-курстың  оқытушыларымен/кеңесшілерімен  байланысын  жасау 
(экспресс-курстың  бүкіл   тыңдаушыларынан  % ретінде)

график 28. поддержание связей с преподавателями/консультантами экспресс-курса предпринимательства  
(в % от всех участников экспресс-курса)

29-график.  жергілікті  «Даму» қорының  бөлімшесімен   байланыстар  жасау  
(экспресс-курстың  бүкіл тыңдаушыларынан  % ретінде)

график 29. поддержание связей с местным отделением Фонда «даму» (в % от всех участников экспресс-курса)
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Чаще всего респонденты обращались в Фонд «даму» 
за предоставлением кредита (57%), обучением и ин-
формационным обеспечением (30%). 

Более половины респондентов (59%), отметили вы-
сокую эффективность полученной поддержки со сто-
роны Фонда «даму». 
Более трети опрошенных отметили, что частично 
остались удовлетворены оказываемой поддержкой. 

сұхбаткерлердің жартысынан көбі (59%) «даму» Қоры  
жағынан алған қолдаудың жоғары нәтижелілігін атап 
кетті.
сауалнама жүргізгендердің үштен бір бөлігі көрсетілген 
қолдауға жартылай қанағаттанғандықтарын атап өтті.

Көбіне сұхбаткерлер «даму» қорына несие алу (57%) 
мен оқуға және ақпараттық қамтамасыз ету үшін   
жүгінді (30%).

30-график.  «Даму» қоры  көрсеткен  қолдауды  пайдалану  
(экспресс-курстың  бүкіл   тыңдаушыларынан  % түрінде)

график 30. использование поддержки, оказываемой Фондом «даму» (в % от всех участников экспресс-курса)

31-график.«Даму» Қорының қолдау түрлері (экспресс-курстың  бүкіл тыңдаушыларынан % түрінде)
график 31. виды поддержки Фондом «даму» (в % участников экспресс-курса, получивших поддержку)

32-график. «Даму» Қоры жағынан көрсетілген қолдаудың тиімділігін бағалау  
(экспресс-курстың  бүкіл тыңдаушыларынан % ретінде)

график 32. оценка эффективности поддержки со стороны Фонда «даму» (в % от участников экспресс-курса, 
получивших поддержку)
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13% отметили, что не верят в положительный ис-
ход своего обращения. о том, что поддержка Фонда  
«даму» не рассчитана на малый бизнес, заявили лишь 
4% опрошенных. 
Большинство опрошенных (88%) не обращались в 
Фонд «даму» в рамках программы «дорожная карта 
бизнеса 2020». 
Каждый десятый обращался за поддержкой по дан-
ной программе. из них, 5% получили ее. наибольшее 
количество получило поддержку по следующием на-
правлениям: гарантирование кредитов (47%), субси-
дирование ставки вознаграждения (20%) и сервисная 
поддержка ведения действующего бизнеса (16%). 

13 пайызы өз жүгінуінен тиімді нәтиже  шығатындығына   
сенбейтіндігін атап кетті. тек  сұрау алынғандардың  
4%-ы ғана «даму» Қорының қолдауы шағын бизнеске   
арналмаған екендігін айтып кетті. 
сұрау  алынғандардың  көпшілігі  (88%) «Бизнес жол  
картасы 2020» Бағдарламасы шеңберіндегі  «даму» 
Қорына жүгінбеген еді.
әр оныншы адам аталған бағдарлама бойынша  
қолдауға жүгінген еді. солардың ішінен 5%-ы оны  
алды. Басым көпшілігі келесі бағыттар бойынша   
қолдау  алды: несиеге кепілдеме  беру (47%), сыйақы  
мөлшерлемесін қаражаттандыру (20%) және  әрекет  
етудегі бизнесті жүргізудің сервистік қолдауы 16%).

основной причиной не обращения за поддержкой в 
Фонд «даму» опрошенные назвали отсутствие не-
обходимости в ней (72%). 

сұрау алынғандар «даму» Қорынан қолдау 
сұрамауының негізгі себебі ретінде − оның қажеттілігі  
жоқтығынан (72%) деп атады.  

33-график. сұхбаткерлердің   қолдауға  жүгінбеу  себептері  
(экспресс-курстың  бүкіл   тыңдаушыларынан  % түрінде)

график 33. причины, по которым респонденты не обращались за поддержкой  
(в % от всех участников экспресс-курса)

34-график. «бизнестiң  жол  картасы 2020» бағдарламасы   шеңберіндегі   
«Даму» Қоры көрсеткен қолдауды пайдалану  

(экспресс-курстың  бүкіл   тыңдаушыларынан  % түрінде)
график 34. использование поддержки, оказываемой Фондом «даму» в рамках  

программы «дорожная карта бизнеса 2020» (в % от всех участников экспресс-курса)
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4. влияние пРОгРаММы на бизнес-
активнОсть слушателеЙ

4.1. Общая оценка практической
 эффективности экспресс-курса и применение 
полученных знаний
Более половины опрошенных (55%) заявили, что 
остались полностью удовлетворены  практической 
значимостью полученной информации.  

4. бағДаРлаМаның тыңДаушылаРДың  
бизнес-белсенДілігіне тигізетін әсеРі

4.1. экспресс-курстың практикалық 
тиімділігіне жалпы баға беру және алынған  
білімдерді қолдану
сұрау алынғандардың жартысынан көбісі (55%) алған  
ақпараттың практикалық маңыздылығымен толық   
қанағаттандырылғандығын атап кетті. 

непосредственно после завершения семинара дей-
ствующим предпринимателям был задан вопрос от-
носительно их дальнейшего видения эффективности 
работы. Чуть более половины с полной уверенностью 
отметили, что эффективность их работы возрастет. 

семинар аяқталған соң, әрекет етуші кәсіпкерлерге   
тікелей түрде олардың келешектегі жұмыс  тиімділігін 
қалай елестететіндігіне қатысты сауал қойылды.
жартысынан көбі олардың жұмыс тиімділігі жоғары-
лайтындығын толық  сеніммен айтып кетті.

35-график.  «кәсіпкерліктің  экспресс-курсы»  барысында  алынған   ақпараттың   практикалық   
маңыздылығын  бағалау (экспресс-курстың  бүкіл   тыңдаушыларынан  % түрінде)
график 35. оценка практической значимости информации, полученной в ходе «Экспресс-курса 

предпринимательства» (в % от всех участников экспресс-курса)

36-график. экспресс-курс   шеңберінде   оқудан  өткеннен  кейінгі   жұмыс  тиімділігіне   семинардағы   
тікелей  баға  беруі (экспресс-курс  қатысушыларынан  %  ретінде)

график 36. непосредственная оценка  на семинаре эффективности работы после прохождения обучения в рамках 
экспресс-курса (в % от участников экспресс-курса)
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в посттренинговом исследовании, как и в прошлом 
году, более половины опрошенных (60%) отметили, 
что эффективность их работы после прохождения 
семинара увеличилась. 

посттренингілік зертеуде былтырғы жылғыдай  сұрау 
алынғандардың жартысынан көбі (60%) оларды жұмыс 
тиімділігі семинар өткеннен соң ұлғайғандығын атап 
кетті.

далее вопросы анкеты дифференцировано задава-
лись двум различным категориям слушателей – по-
тенциальным и действующим предпринимателям.
треть действующих предпринимателей (31%) заявила 
о том, что после прохождения обучения в их бизне-
се ничего не изменилось.  Каждый четвертый сосре-
доточился на отдельных направлениях и расширил 
масштабы своего дела.  
о прекращении ведения предпринимательской дея-
тельности и о закрытии бизнеса сообщил лишь один 
процент опрошенных. 

Кейін сауалнама сұрақтары тыңдаушылардың 
екі  түрлі санатына – әлеуетті және әрекет етуші   
кәсіпкерлерге сараланған түрде қойылды. 
әрекет етуші кәсіпкерлердің үштен бір бөлігі 
(31%) оқуды өткеннен соң олардың бизнесінде 
ештеңе өзгермегендігін атап кетті. төрттің бірі 
бөлек бағыттарға көңіл аударып, өз ісінің ауқымын   
кеңейтті. Кәсіпкерлік қызметінің тоқтауы және  
бизнестің жабылуы туралы сұралғандардың тек бір 
пайызы хабарлады. 

37-график. экспресс-курс  шеңберінде оқудан  өткеннен кейінгі жұмыс тиімділігіне баға беру  
(экспресс-курс  қатысушыларынан % ретінде)

график 37. оценка эффективности работы после прохождения обучения в рамках экспресс-курса  
(в % от участников экспресс-курса)

38-график. Оқудан   өткеннен соң тыңдаушылардың   бизнесінде  болған  өзгерістер (әрекет  етуші  
кәсіпкерлері  болып табылатын экспресс-курс қатысушыларынан  %  ретінде)

график 38. изменения, произошедшие в бизнесе слушателей после обучения (в % от участников экспресс-курса, 
являющихся действующими  предпринимателями)
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посттренинговый опрос также показывает, что благо-
даря прослушанному экспресс-курсу большинство ре-
спондентов отметили изменения в процессе принятия 
бизнес-решений. Более половины предпринимателей 
стали анализировать различные бизнес-ситуации и  
проводить изучение рынка той сферы, в которой они 
работают. Более трети респондентов начали заранее 
планировать свои действия в бизнесе. 

посттренинг сауалнамасына қарағанда, сұхбаткер-
лердің көпшілігі тыңдалған экспресс-курстың арқасында 
бизнес-шешімдерін қабылдау үдерісінде өзгерістерді 
атап кеткендігін көре аламыз. Кәсіпкерлердің жартысы-
нан көбі кез келген бизнес-жағдайларға талдау жасап, 
өздері жұмыс жасайтын саласындағы нарық зерттеуін 
өткізуде. сұхбаткерлердің үштен бірі бизнестегі өз  
әрекеттерін ертерек жоспарлай бастады.

лишь 8% опрошенных действующих предпринима-
телей заявили, что в их процессе принятия бизнес-
решений ничего не изменилось.  
Большинство опрошенных отметили, что благодаря 
полученным знаниям на экспресс-курсе удалось улуч-
шить производительность бизнеса. 

сұрау  алынған   әрекет  етуші   кәсіпкерлердің  тек 
8%-ы  ғана   олардың  бизнес-шешімдерді  қабылдау   
үдерісінде   ештеңе  өзгермегендігін  айтты.
сұрау  алынғандардың  көпшілігі   экспресс-курста  
алған  білімнің  арқасында   бизнестің   өнімділігін   
жақсартуға   мүмкін  екендігін  атап  кетті.

о повышении уровня доходности своего бизнеса за-
явили 63% опрошенных. 
Более трети респондентов отметили, что величина  
доходов не изменилась. 

Өз бизнесінің табыстылық деңгейін жоғарылатуы  
туралы сұрау алынғандардың 63%-ы айтып  кетті. 
Үштен бір бөлігінен астам  сұхбаткер табыстылық 
көлемі  өзгермегендігін айтты.

39-график. тыңдаушылар   бизнесінде  шешімдер  қабылдау  үдерісінде  пайда  болған   өзгерістер 
(әрекет  етуші   кәсіпкерлері  болып   табылатын  экспресс-курс  тыңдаушыларынан  %  ретінде)

график 39. изменения, произошедшие в процессе принятия решений в бизнесе слушателей  
(в % от участников экспресс-курса, являющихся действующими предпринимателями)

40-график. бизнес  өнімділігіндегі   өзгерістер (әрекет  етуші   кәсіпкерлер   болып  табылатын   
экспресс-курс  қатысушыларынан  % ретінде)

график 40. изменения в  производительности бизнеса (в % от участников экспресс-курса, являющихся 
действующими предпринимателями)
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4.2. Открытие нового и совершенствование 
действующего бизнеса
слушателям экспресс-курса был задан вопрос, по-
может ли   полученная на семинаре информация от-
крытию нового бизнеса. 
по мнению, подавляющего большинства опрошенных, 
полученная на семинаре информация  в полной мере 
может помочь при создании собственного бизнеса. 

4.2. жаңа бизнес ашу және әрекет етуші 
бизнесті жетілдіру
Экспресс-курс тыңдаушыларына: «семинарда алған 
ақпарат жаңа бизнес ашуға көмектесе ме?» деген 
сауал қойылған еді.
сұрау алынған басым көпшілігінің пікірінше, семинар-
да алынған ақпарат толық түрде жеке бизнес ашуға  
көмектесе алады деген  екен.

посттренинговое исследование включало в себя во-
прос относительно изменений статуса слушателей 
экспресс-курса. 
среди потенциальных предпринимателей, на момент 
проведения обучения, более половины (57%) плани-
ровали открыть свой бизнес. 
на момент посттренингового опроса, 8% слушате-
лей уже открыли свой бизнес. 
Чуть более трети респондентов не намерены зани-
маться предпринимательской деятельностью. 

посттренингілік зерттеу экспресс-курс тыңдаушылар-
дың мәртебесі өзгеруіне қатысты сауалды енгізген 
еді.
оқытуды өткізу кезіндегі әлеуетті кәсіпкерлер ара-
сында жартысының көбі (57%) өз  бизнесін ашуды  
жоспарлады.
посттренинг сауалдама алу кезінде тыңдау-
шылардың 8%-ы өз бизнесін ашуды жоспарлады. 
Үштен бір бөлігінен астам сұхбаткері кәсіпкерлік  
қызметімен  айналысуға  талабы  жоқ.

41-график. бизнестің  табысымен  байланысты  өзгерістер  
(әрекет  етуші   кәсіпкерлер   болып  табылатын   
экспресс-курс  қатысушыларынан  % ретінде)

график 41. изменения, связанные с доходом от бизнеса   
(в % от участников экспресс-курса, являющихся действующими предпринимателями)

42-график. экспресс-курстың жаңа  бизнес ашуға тигізетін әсері  
(экспресс-курс қатысушыларынан %  ретінде)

график 42. влияние экспресс-курса на создание нового бизнеса (в % от участников Экспресс-курса)
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по сравнению с результатами набора слушателей 
2011 года доля тех, кто открыл свой бизнес благо-
даря полученным знаниям на семинаре, несколько 
возросла (с 2% до  5% соответственно). 
лишь 2% открывших бизнес отметили, что на откры-
тие бизнеса экспресс-курс никак не повлиял. 
почти каждый пятый респондент понял, что предпри-
нимательская деятельность не для него. 
статистически значимых различий в разрезе регио-
нов не зафиксировано.

2011 жылы қабылданған тыңдаушылардың  нәтижеле-
рімен салыстырғанда, өз бизнесін семинарда алған 
білімінің арқасында ашқандардың үлесі  біршама  өсті 
(2%-дан 5%-ға дейінгі сәйкестікте).
Бизнес ашқандардың тек 2%-ы ғана бизнестің ашы-
луына экспресс-курстың ешқандай  әсері тиген емес  
деп  айтып кеткен.
сұхбаткердің әр бесінші адам кәсіпкерлік  қызметтің  
оған лайық емес екендігін түсінді.
статистикалық жағынан аймақ көлемінде маңызды   
айырмашылығы анықталған жоқ.

43-график. экспресс-курс  тыңдаушылардың  қызметіндегі  өзгерістер   
(экспресс-курс   қатысушыларының %)

график 43. изменения в деятельности слушателей  экспресс-курса  
(в % от участников экспресс-курса)

44-график. экспресс-курстың  бизнес  ашу  жоспарларына  тигізетін   әсері (әрекет  етуші   
кәсіпкерлер   болып  табылатын   экспресс-курс  қатысушыларынан  % ретінде)

график 44. влияние экспресс-курса на планы по открытию бизнеса (в % от участников экспресс-курса, 
являющихся потенциальными предпринимателями)
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подавляющее большинство обратившихся за креди-
том отметили положительное влияние полученной на 
семинаре информации.  

несие алуға жүгінгендердің басым көпшілігі семинар-
да алған ақпараттың  тиімді ықпалын  атап   кетті.

45-график. несие   алуға  жүгіну (экспресс-курс  қатысушыларынан %  ретінде)
график 45. обращение за кредитом (% от участников экспресс-курса)

46-график. несиелендіру  қызметіне арналған семинарда  алған  ақпараттың  әсері  
(экспресс-курс  қатысушыларынан %  ретінде)

график 46. влияние полученной информации на семинаре за услугой кредитования  
(% от участников экспресс-курса)
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среди открывших свое дело подавляющее большин-
ство слушателей (92%) начали дело с нуля. лишь 
один начинающий предприниматель получил биз-
нес по наследству, и два респондента приобрели 
уже действующее дело. Количество рабочих мест с 
их стороны было полностью сохранено.  в среднем, 
начинающие предприниматели задействуют в своем 
бизнесе 3-4 работника. 
за получением кредита после прохождения обуче-
ния, обратился  почти каждый пятый опрошенный. 

Өз ісін ашқан тыңдаушылардың басым көпшілігі (92%) 
өз  ісін  жоқтан  бастаған  еді. тек жаңа бастап ке-
ле  жатқан сұхбаткердің біреуі ғана бизнесті мұра  
арқылы алған болса, ал екі сұхбаткер әрекет  етудегі  
істі сатып алған. олар жағынан жұмыс орындары  
толық түрде сақталған еді. орташа есеппен  алғанда,  
жаңа  бастап жатқан кәсіпкерлер өз бизнесінде 3-4  
жұмыскерді жұмысқа тартады.
оқудан өткеннен соң сұрау алынғанның әр бесіншісі  
несие алуға жүгінді.

пятая часть опрошенных считает, что на процесс по-
лучения кредита полученная в ходе обучения инфор-
мация никак не повлияла. 

сұрау  алынғандардың бестен  бірі   оқу   барысын-
да алынған    ақпарат  несие  алу  үдерісіне  әсер  
тигізбейді  деп  санайды.
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5. анализ пРОвеДенных кеЙс-стаДи

5.1. Мотивация ведения предпринимательской 
деятельности
результаты проведенных кейс-стади демонстрируют 
несколько факторов, влияющих на решение о начале 
предпринимательской деятельности. 
1. Неудовлетворенность собственными доходами 
одним из главных мотивов выступает неудовлетво-
ренность материальным положением. желание иметь 
более высокий доход путем создания собственного 
дела существенно влияет на отношения к предпри-
нимательству в целом. 
проблемы с трудоустройством, в том числе в связи 
с дискриминацией из-за социального статуса, также 
служит серьезным мотивом в решении открыть бизнес. 
2. Возможность самореализации
в отличие от собственного бизнеса, работа по найму 
не всегда предоставляет возможность достичь желае-
мых целей. личное же дело позволяет реализоваться 
как в профессиональном, так и в личностном плане. 
3. Опыт знакомых/друзей/родственников
в некоторых случаях положительный предприни-
мательский опыт знакомых/друзей/родственников 
также может оказать влияние на решение открытия 
собственного дела. 
выбранная сфера бизнеса не всегда зависит от перво-
начальной профессии начинающего предпринимате-
ля. в некоторых случаях участники исследования от-
дали предпочтение определенной отрасли в связи с 
первоначальными небольшими капиталовложениями. 
иногда, выбор направления бизнеса основан исклю-
чительно на интересе сферы деятельности. 
перед открытием бизнеса респонденты осуществили 
анализ конкурентной среды, исходя из своих возмож-
ностей изучили выбранный рынок. 

5.2. актуальные проблемы при открытии  
и развитии бизнеса 
по результатам проведенных кейс-стади были выяв-
лены следующие проблемы и трудности, с которыми 
сталкивались начинающие предприниматели.   
1) Поиск финансовых средств 
одной из самых острых проблем, с которой сталки-
ваются начинающие предприниматели при открытии 
бизнеса, является поиск первоначального капитала.  
в связи с отсутствием необходимых для старта соб-
ственных денежных средств респонденты вынуждены 
обращаться за услугой кредитования. при этом ре-
спонденты обращались в Фонд «даму» за получением 
кредитов, считая, что Фонд сам финансирует бизнес с 
рамках поддержки малого и среднего бизнеса. 
2) Регистрация бизнеса 
небольшие трудности возникли у начинающих пред-
принимателей при оформлении документов на полу-

5. өткізілген кеЙс-стаДиға талДау жасау

5.1. кәсіпкерлік  қызмет  жүргізу  мотивациясы
Өткізілген кейс-стади нәтижелері кәсіпкерлік  
қызметтің басталуы туралы шешімге ықпал жасайтын 
бірнеше факторларды көрсетеді.
1. Жеке табыстарына қанағаттанбаушылық 
ең басты түрткі ретінде материалды жағдайыға    
қанағаттанбаушылық болып  саналады. жеке істі ашу     
арқылы өте  жоғары табыс табу ниеті толығымен  
маңызды түрде кәсіпшілдікке деген қарым-қатынасына 
әсерін тигізеді.
жұмысқа орналасу мәселелері, сонымен қатар 
әлеуметтік мәртебенің кемсітушілігіне байланысты   
бизнес ашу шешімінде маңызды себеп болып табы-
лады.
2. Өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігі
жеке бизнеске қарағанда  жалдау жұмысы қалаулы  
мақсаттарға қол жеткізу мүмкіндігін үнемі ұсына 
бермейді. жеке істе кәсіпшілдікпен  қатар  жеке  жо-
спарын да жүзеге асуға мүмкіндік береді.
3. Таныс /достардың/  туыстардың тәжірибесі
Кейбір жағдайларда таныс туыстардың /достардың/  
тиімді кәсіпшілдік  тәжірибесі жеке іс ашу шешіміне 
әсерін тигізуі мүмкін.
таңдалған бизнес саласы үнемі жаңа бастап келе  
жатқан кәсіпкердің бастапқы кәсібіне  тәуелді  болып  
келеді. Кейбір жағдайларда зерттеу қатысушылары 
бастапқы кішігірім капитал жұмсалуына байланысты 
тиесілі салаға өзгеше ылтипатын білдіреді. Кейде, биз-
нес бағытын таңдауы, негізінен,  қызмет   саласының 
қызығушылығына негізделген.
Бизнес ашу алдында, сұхбаткерлер бәсекелестік   
ортаға талдау жасады, өз мүмкіндіктеріне қарай 
таңдалған нарығын зерттеді. 

5.2. бизнесті ашу мен дамыту барысындағы 
өзекті мәселелер
Өткізілген кейс-стади нәтижелері бойынша жаңадан  
бастап келе жатқан кәсіпкерлерге кездесетiн келесі  
мәселелер мен қиыншылықтар анықталды.
1) Қаржы құралдарын іздеу
жаңадан бастап келе жатқан кәсіпкерлердің өздерінің 
аса келелі мәселелердің бірі бастапқы капиталдың 
ізденісі болып табылады. 
Бастама үшін қажетті жеке ақшалай қаражаттың   
жоқтығына байланысты сұхбаткерлер несиелендіру   
қызметіне жүгінуге мәжбүрлі болуда. сонымен қоса, 
сұхбаткерлер несие алу үшін қордың өзі шағын 
және орта бизнесті қолдау шеңберінде бизнесті 
қаржыландырады деп санай келе, «даму» Қорына 
жүгінеді.
2) Бизнесті  тіркеу
жеке   кәсіпкердің   мәртебесін  алудағы  құжаттарын  
ресімдеуде, жаңа  бастап   келе   жатқан   кәсіпкерлерде 
кішігірім қиыншылықтар  туды.  негізінен, құжаттардың 
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чение статуса индивидуального предпринимателя.  
в частности, неправильное оформление документов 
несколько замедлило регистрацию бизнеса. 
3) Нехватка знаний 
в ходе открытия бизнеса, начинающие предпринима-
тели столкнулись с недостаточным объемом знаний. 
в первую очередь, нехватка информации о налогах, 
регистрации бизнеса препятствовала первоначальным 
действиям респондентов. 
с нехваткой знаний респонденты боролись путем об-
ращения в соответствующие органы власти, к своим 
знакомым/друзьям, а также нарабатывали в ходе соб-
ственной практики ведения бизнеса. 
4) Нехватка квалифицированного персонала 
из-за первоначального небольшого объема работы и 
ограниченных средств на оплату труда предприни-
матели привлекают минимальное количество работ-
ников. 
в некоторых случаях, в силу специфики выбранной 
отрасли бизнеса, необходимость нанимать более двух 
человек отсутствует. 
поиск персонала респонденты осуществляли самосто-
ятельно, через знакомых и объявления в интернете. 
некоторые из них все же столкнулись с проблемой 
подбора соответствующих специалистов. 
5) Поиск помещения 
проблемы с поиском подходящего помещения также 
зафиксированы среди начинающих предпринима-
телей. Как правило, из-за отсутствия собственного 
помещения, респонденты вынуждены арендовать по-
мещения. 
в связи с ограниченным первоначальным капиталом 
большую роль играет стоимость аренды помещения. 
соответствие необходимой площади и цены выступа-
ло важным фактором поиска. 
6) Приобретение оборудования 
покупку оборудования некоторые из респондентов 
производили на собственные средства. трудности бы-
ли лишь с высокой стоимостью и долгим ожиданием в 
получении/изготовлении необходимого оборудования.    
7) Поиск клиентов и конкуренция 
некоторая часть начинающих предпринимателей 
столкнулась с поиском клиентов.  в первую очередь, 
это связано с выбранной сферой деятельности, кото-
рая имеет достаточно высокий уровень конкуренции. 

5.3. воздействие экспресс-курса предпринима-
тельства на открытие и ведение бизнеса 
согласно условиям проекта все участники кейс-стади  
прошли экспресс-курс предпринимательства.  на мо-
мент прохождения обучения респонденты не вели 
предпринимательскую деятельность. открытие соб-
ственного бизнеса произошло после окончания се-
минара.

қате ресімделуі  біршама   бизнестің тіркелуін баяу-
латты. 
3) Білімнің  жетіспеушілігі
Бизнесті ашу барысында жаңа бастап келе жатқан  
кәсіпкерлер білім көлемінің жеткіліксіздігіне тап болды. 
Бірінші кезекте, салықтар туралы мен бизнесті тіркеу 
ақпараттың жетіспеушілігі сұхбаткерлердің бастапқы 
әрекеттеріне бөгет жасады.
сұхбаткерлер білімнің жетіспеушілігімен биліктің   
тиесілі органдарына, өз таныстары/достарына  жүгіну   
жолы арқылы  күресті.
4) Білікті қызметкерлер құрамының жетіспеушілігі
жұмыстың бастапқы кішігірім көлемі мен еңбек  
төлемінің шектеулі қаражатына байланысты кәсіпкер-
лер жұмыскерлердің ең аз мөлшерін тартты.
Кейбір жағдайларда таңдалған бизнес саласы  
ерекшелігінің күшіне орай, екі адамнан артық адам   
қабылдау қажеттілігі жоқ болуда.
сұхбаткерлер қызметкерлер құрамының  ізденісін   өз 
бетінше,  таныстары мен ғаламтордағы хабарланды-
рулары  арқылы іске асырды.
солардың кейбіреуі бәрібір тиесілі мамандарды  іріктеу 
мәселесімен соқтығысты.
5) Ғимарат іздеу 
лайық ғимарат іздеудегі мәселелері жаңа бастап  
келе жатқан кәсіпкерлер арасында да анықталған  
еді. әдеттегідей,  сұхбаткерлердің жеке ғимараты  
болмағандықтан, бөлмелерді жалға алуға мұқтаж бо-
лады. 
шектеулі бастапқы капиталына байланысты бөлменің 
жалға беру бағасы үлкен рөл ойнайды. Қажетті  алаңы 
мен бағасының сәйкестігі ізденістің маңызды   факто-
ры болып табылады.
6) Жабдық сатып алу
сұхбаткерлердің кейбіреуі жабдықты жеке  
қаражатына сатып алды. Қиыншылықтар тек жоғары 
бағасы  мен қажетті жабдықты алу/жасалуын ұзақ 
күтуінде пайда болды. 
7) Клиенттердi іздеу және бәсекелестік 
жаңа бастап келе жатқан кәсіпкерлердің кейбіріне 
бөлігі клиент іздеуiге тура келдi. Бірінші кезекте, бұл 
бәсекелестіктің жеткілікті жоғары деңгейіне  ие  бола-
тын таңдалған қызмет  саласымен байланысты болып 
келеді. 

5.3. кәсіпкерлік  экспресс-курстың  бизнестің   
ашылуы  мен  жүргізілуіне  тигізетін  әсері
жобаның шарттарына сай кейс-стадидың барлық  
қатысушысы кәсіпкерліктің экспресс-курсынан 
өтті. оқудан өту кезінде сұхбаткерлер кәсіпкерлік   
қызметін жүргізген жоқ еді. жеке  бизнес семинардың  
аяқталуынан соң ашылды.
жаңа бастап келе жатқан кәсіпкерлер тыңдалған  
экспресс-курстың тиімділігін және оның жеке ісін ашу  
шешіміне тиімді  ықпалын тигізетіндігін атап кетті. 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

олардың пікірінше, семинар кәсіпкерлік саласын-
да, әсіресе, бизнес тіркеудегі заңгерлік аспектілері  
саласындағы негізгі қажетті білімдерін алуға  көмек-
тесті. Бизнес жүргізу және жеке істі ашудағы тиімді 
шешім қабылдауға қатысты бүкіл күмәнды жоюға 
көмектескен «Кәсіпкерлік психологиясы» атты 
тақырып үлкен рөл атқарады.
семинарда өткізілетін практикалық  сабақтар өзінді  
кәсіпкер ретінде сезініп, басқару саласындағы  
сауалдарға жауап беруге мүмкіндік берді. Қазіргі  
таңда сұхбаткердің біреуі де кәсіпкерлік қызметін   
тоқтату туралы ойлаған емес. Барлығы да өз бизнесін 
дамытудағы нақты жоспарларына ие. олар келешек-
те тиесілі семинарларға қатысып, бизнесті жүргізу  
саласындағы жаңа білімдерін алғысы келуде.

6. түЙінДеМелік бөліМ: кәсіпкеРліктің  
төРтінші экспРесс-куРсының 
тиіМДілігін зеРттеу нәтижелеРі 
бОЙынша  негізгі ҚОРытынДылаР

Экспресс-курс негізгі көрсеткіштері бойынша  
жоғары баға алды:
• Басым көпшілігі (94%) семинар мазмұнының пайда-
сын  жоғары бағалады;
• дәріс беру құрамы тыңдаушылар жағынан  жоғары 
бағаға ие болды;
• сұрау алынғандардың 61%-ы семинардың 
тақырыптық  өзектілігімен қанағаттандырылған;
• сұхбаткерлердің басым  бөлігі (87%) семинарда  
оқуын жалғастыру талабының барлығы туралы айтты;
• тыңдаушылар арасында өз әріптестеріне/та-
ныстарына Экспресс-курсқа қатысуға кеңес беру  
дайындығының жоғары деңгейі анықталған;
• семинарды өткізу барысында берілген оқулықты  
пайдалану тәжірибесі тыңдаушылардың 68%-на  тән;
• семинарда алынған Құжаттардың стандартты  
пакетінде  ең пайдалысы типтік бизнес-жоспары бо-
лып табылады.

Алдыңғы жылдары жоғары деңгейде  байқалған   
жеке бизнесті ашуға қатысты экспресс-курстың  
тиімділігі биылғы жылы да байқалады:
• тыңдаушылардың жартысынан көбі кәсіпкерлікке  
қатысты өз жоспарларының семинарға қатысқаннан 
соң анағұрлым айқындалғанын атап  кетті;
• Экспресс-курстан  өткеннен соң тыңдаушылардың 
8%-ы жеке бизнесін ашты. сонымен қатар 5%-ы  
осыған экспресс-курс өз әсерін  тигізгенін атап өтті.

начинающие предприниматели отметили эффектив-
ность прослушанного экспресс-курса и его положи-
тельное влияние на решение открыть собственное 
дело. 
по их мнению, семинар помог получить необходимые 
базовые знания в области предпринимательства, в 
частности,  в сфере юридических аспектов регистра-
ции бизнеса. Большую роль сыграла тема «психоло-
гия предпринимательства», которая помогла исклю-
чить все сомнения относительно ведения бизнеса и 
принять положительное решение  создать собствен-
ное дело.
проводимые на семинаре практические занятия дали 
возможность попробовать себя в качестве предприни-
мателя и ответить на вопросы в области управления. 
на сегодня ни один из респондентов не задумывался о 
прекращении предпринимательской деятельности. все 
имеют конкретные планы в развитии своего бизнеса. 
в дальнейшем им хотелось бы посещать подобные 
семинары и приобретать новые знания в области ве-
дения бизнеса.

6. РезЮМиРуЮЩиЙ РазДел: ОснОвные 
вывОДы пО РезультатаМ исслеДОвания 
эФФективнОсти четвеРтОгО экспРесс-
куРса пРеДпРиниМательства

Экспресс-курс получил высокие оценки по ключевым 
показателям:
• подавляющее большинство (94%) высоко оценили 
полезность содержания семинара;
• лекторский состав, как и прежде, получил высокие 
оценки со стороны слушателей;
• актуальностью тем семинара остались полностью 
удовлетворены 61% опрошенных;
• о намерении продолжить обучение на семинаре за-
явила большая часть респондентов (87%); 
• среди слушателей зафиксирован высокий уровень 
готовности рекомендовать посещение Экспресс-курса 
своим коллегам/друзьям/знакомым;
•  практика использования учебника, выданного в 
ходе проведения семинара, характерна для 68% слу-
шателей;
• в полученном на семинаре стандартном пакете доку-
ментов наиболее полезным является типовой бизнес-
план.

Эффективность экспресс-курса в отношении от-
крытия собственного бизнеса, зафиксированная на 
высоком уровне в предыдущие годы, прослеживает-
ся и в этом году: 
• более половины слушателей заявили, что после по-
сещения семинара их планы относительно предпри-
нимательства стали более конкретными; 
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Экспресс-курс бұрынғыдай әрекет етуші кәсіп-
керлердің қызметіне  ықпалын тигізуде:
• Кәсіпкерлердің төрттен бір бөлігі  өз бизнесінің   
бөлек бағыттарына тоқталды;
• Кәсіпкерлердің сондай саны өз бизнесінің  ауқымын  
кеңейтті;
• сұрау алынғандардың 5%-ы бизнестегі жаңа  
бағыттарын ашты;
• әрекет етуші  кәсіпкерлер   өз бизнесінің   өнімділігі  
мен  табыстылығында орын алған тиімді динамиканы  
атап кетті.

Тыңдаушылардың посттренинг тәжірибесінің  
«Даму» Қорымен өзара әрекеттесу тәжірибесі өте 
жиі сипаттамаға ие болып келеді:
• Былтырғы жылмен салыстырғанда, экспресс-курс-
тан өткеннен кейін «даму» Қорынан қолдау сұраған  
және алғандардың саны 2011 жылдағы 4%-дан 2012 
жылдағы 11%-ға дейін өсті;
• «даму» Қорынан қолдау сұрағандардың арасынан 
бұрынғыдай шынайы көмек алуға күмәны сақталуда;
• сұрау алынғандардың оннан бірі «Бизнестiң жол 
картасы 2020» Бағдарламасының шеңберінде қолдау 
алуға  жүгінген.
• «Бизнес-Кеңесші» жобасы мониторингінің   ағымдағы 
толқыны барлық көрсеткіштері  бойынша тұрақты баға  
динамикасын көрсетеді. тыңдаушылардың  тарапы-
нан  жағымсыз пікірлерді төмендетуді куәландыратын  
семинарды  ұйымдастыру деңгейін жоғарылату бета-
лысы  байқалды. Курс бағдарламасындағы кішігірім  
өзгерістерідің қабылдануы мен баға берілуіне  тиімді 
түрде әсер етті. 
• Кейс-стади нәтижелері, семинардағы оқудан   өткен 
жаңа бастап келе жатқан кәсіпкерлер таңдалған 
нарық бағытына алдын-ала бәсекелестік  талдау өткізе 
отыра, өз бизнесін дәйекті түрде ашуда  екендігін 
көрсетеді.
• осыған  қарамастан, жаңа бастап келе жатқан  
кәсіпкерлер арасында келешекте де экспресс-
курстағы оқуды жалғастыруға, сонымен қатар Қор 
бағдарламаларының әр алуан түрлері бойынша өзара  
әрекеттесуге талаптылары бар.
• тыңдаушылардың семинарларға қатысу мотивациясы 
мен алынған нәтижелеріне баға беруге терең талдау 
жасауы оқыту бағдарламаларының әр түрлі санаттағы   
кәсіпкерлер үшін дифференциациясы контексінде  
жетілдіру қажеттілігі туралы куәландырады.

• после прохождения экспресс-курса, 8% слушателей 
открыли собственный бизнес. при этом 5% отметили, 
что на это повлиял экспресс-курс.

По-прежнему, экспресс-курс оказывает влияние на 
деятельность действующих предпринимателей:
• четверть предпринимателей сосредоточились на от-
дельных направлениях своего бизнеса;
• такое же число предпринимателей расширили мас-
штабы своего бизнеса; 
• новые направления в бизнесе открыли 5% опро-
шенных; 
• действующие предприниматели отметили положи-
тельную динамику в производительности  и доход-
ности своего бизнеса. 

Практика посттренингового взаимодействия слу-
шателей с Фондом «Даму» приобретает все более 
частый характер:
• по сравнению с прошлым годом, число обращавших-
ся и получивших поддержку в Фонде «даму» после 
прохождения экспресс-курса увеличилось с 4% в 2011 
году  до 11%  в 2012 году;
• среди обратившихся за поддержкой в Фонд «даму» 
по-прежнему сохраняется сомнение в получение ре-
альной помощи; 
• каждый десятый опрошенный обращался за под-
держкой в рамках программы «дорожная карта биз-
неса 2020». при этом, 5% получили данный вид по-
мощи. 
• текущая волна мониторинга проекта «Бизнес-со-
ветник» демонстрирует стабильную динамику оценок 
по всем показателям. заметна тенденция повышения 
уровня организации семинара, что свидетельствует 
о снижении негативных отзывов со стороны слуша-
телей. небольшие изменения в программе курса по-
ложительно отразились на его восприятии и оценке. 
• результаты же кейс-стади, продемонстрировали, что 
начинающие предприниматели, прошедшие обучение 
на семинаре,  открывают свой бизнес достаточно обо-
сновано, предварительно проводя конкурентный ана-
лиз выбраного рыночного направления. 
• тем не менее, среди начинающих предпринимателей 
присутствует стремление в дальнейшем продолжать 
обучение экспресс-курса,  а также взаимодействовать 
с Фондом по различным видам программ. 
• углубленный анализ мотивации участия в семина-
рах и оценки слушателями полученных результатов 
свидетельствует о необходимости совершенствования 
обучающих программ в контексте их дифференциации 
для различных категорий предпринимателей. 
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РесеЙДегі шағын және ОРта 
кәсіпкеРлікті ҚОлДау

1. РесеЙДегі шОк сектОРы

соңғы жылдары шоК рөлі ресейлік экономика-
да тұрақты түрде көтеріліп келеді. ресей санағы 
жүргізген сектор санағы нәтижесінің 2010 жылғы 
қорытындысы бойынша, рФ-да шоК компаниясында 
жұмыскерлер саны 3,2 млн.-ға жетті, оның 1,3 млн. – 
заңды тұлғалар және 1,9 млн. – жеке кәсіпкерлер.
ресейдің еңбекке қабілетті халқының басты бөлігі – 
27% немесе 19 млн. адамнан аса – шоК секторында 
орын алады. ресей халқының әрбір 1000 адамына 
орта есеппен шоК-ның 32 адамына сәйкес келеді.
2010 жылдың нәтижесі бойынша, шоК тұлғаларының 
жиынтық ақшалай түсімі 30,8 трлн. сом болса, негізгі 
капиталға қаржы салу сомасы – 996,9 млрд. сом.
шоК тұлғаларының дамуы көбіне кәсіптің жеке-
меншік қаражатының болуы және несиелік қаржылан-
дырудың әр алуан түріне қолжетімділігіне байланысты. 
Өтімділік мәселелеріне қарамастан, едәуір белсенді 
түрде шоК-ты несиелендіру нарығы дамып келеді. 
2012 ж. несиенің көлем қоржыны сондай көрсеткішті 
көрсеткен 2008 жылға қарағанда, 70%-ға жуық артты 
және 6,94 трлн. сомды құрады. шоК тұлғаларының 
несиелік ұйымдарға қарызы 2009 ж. басынан  
2012 ж. аяғына дейінгі аралықта 75%-ға артып,  
4,49 трлн. сомды құрады.

2012 ж. шоК-тың несие портфелінің өсімі 14,6%-
ды құрады. шоК-ты несиелендіру нарығының 2012 
ж. қорытындысын едәуір табысты деп мойындауға 
болады – 12 айға берілетін несие көлемі 14,6%-
ға өсіп, портфель одан да көп үстемеленді – 17%, 
мерзімді кешіктіру де ұлғайды, бірақ портфельде 
оның мөлшері 0,2% бөлікті ғана қосты. секторды 
несиелеу 2012 жылдың екінші жартыжылдығында 

пОДДеРжка МалОгО и сРеДнегО  
пРеДпРиниМательства в РОссии

1. сектОР Мсп в РОссии

в последние годы роль мсБ в российской экономи-
ке стабильно повышается. по результатам перепи-
си сектора, проведенной росстатом, по итогам 2010 
года в российской Федерации число работающих 
компаний мсп составило 3,2 млн., из них 1,3 млн. –  
юридические лица, и 1,9 млн. – индивидуальные 
предприниматели.
значительная часть трудоспособного населения рос-
сии – свыше 27% или более 19 млн. человек – занято 
в секторе мсп. на каждую тысячу человек населения 
россии приходится в среднем 32 субъекта мсп.
по итогам 2010 года совокупная выручка субъектов 
мсп составила 30,8 трлн. рублей, а сумма инвестиций 
в основной капитал – 996,9 млрд. рублей.
развитие субъектов мсп во многом зависит от нали-
чия у предприятий собственных средств и доступности 
различного рода заемного финансирования. довольно 
активно, несмотря на проблемы с ликвидностью, раз-
вивается рынок кредитования мсп. объем портфеля 
кредитов в 2012 году превысил аналогичный показа-
тель 2008 года почти на 70% и составил  6,94 трлн. 
руб. задолженность субъектов мсп перед кредитными 
организациями в период с начала 2009 года до конца 
2012 года выросла на 75% и составила 4,49 трлн. руб. 

за 2012 год рост портфеля кредитов мсп составил 
14,6%. в целом итоги 2012 года для рынка кредито-
вания мсп можно признать достаточно успешными – 
объем выданных за 12 месяцев кредитов увеличился 
на 14,6%, портфель прибавил еще больше – 17%, 
выросла и просрочка, но ее доля в портфеле при-
бавила лишь 0,2 процентных пункта. Кредитование 
сектора заметно остановилось во втором полугодии 

1-сурет. Ресейдегі шОк-ты  несиелеу нарығы
рис. 1. рынок кредитования мсп в россии

берілген несиелер, млн. сом 
выданные кредиты, млн. руб.

портфель көлемі, млн. сом 
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2012 года. основные причины – это рост процентных 
ставок и отсутствие «длинных» денег в секторе.
в первом полугодии 2013 года, по нашим прогнозам, 
рынок покажет темпы роста, в целом аналогичные 
второму полугодию 2012 года – пока, к сожалению, 
нельзя выделить существенных факторов, которые 
могут придать рынку серьезное ускорение.

2. гОсуДаРственная пОДДеРжка сектОРа 
Мсп в РОссии

государственная финансовая поддержка субъектов 
мсп в россии осуществляется как на безвозвратной 
основе посредством выделения субсидий по програм-
ме министерства экономического развития рФ, так и 
на возвратной основе в виде льготного кредитова-
ния государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности» (внешэконом-
банк) через оао «российский Банк поддержки мало-
го и среднего предпринимательства» (мсп Банк). 
внешэкономбанк реализует программу финансовой 
поддержки мсп на принципах возвратности, плат-
ности и целевого использования с применением 
двухуровневого механизма (через сеть партнеров). 
Кроме того, министерство оказывает предпринима-
телям нефинансовую поддержку в различных формах 
(обучение, организация деловых миссий, ярмарок, 
различных мероприятий по популяризации предпри-
нимательской деятельности  и т.д.).

2.1 пРОгРаММа МинистеРства 
экОнОМическОгО Развития РОссиЙскОЙ 
ФеДеРации (далее – минЭКономразвития 
россии)

минэкономразвития россии осуществляет поддерж-
ку субъектов мсп и организаций инфраструктуры 
преимущественно на безвозмездной основе через 
предоставление субсидий и грантов. механизм рас-
пределения средств из федерального бюджета пред-
полагает проведение конкурсов по отбору субъектов 
российской Федерации, в бюджет которых предо-
ставляются субсидии для финансирования мероприя-
тий поддержки мсп. 
по предварительным оценкам 2012 года на реали-
зацию  мероприятий по государственной поддержке 
мсп в форме субсидий в бюджет субъектам рос-
сийской Федерации в 2012 году было направлено   
18 млрд. рублей.
программа поддержки инновационных и модерни-
зационных малых и средних предприятий была от-
мечена как основное направление поддержки мсп 
россии в 2012 году. в рамках программы реализован 
комплекс из 33 мероприятий по основным направ-
лениям:

елеулі түрде тоқтап қалды. негізгі себептері – 
пайыз мөлшерлемесінің өсуі мен секторда «ұзын» 
қаражаттың жоқтығы.
2013 жылдың бірінші жарты жылдығында, біздің 
болжам бойынша, нарықтың өсу қарқынын 
көрсетеді, негізінен 2012 ж. екінші жартысына 
сәйкес, әзірге, өкінішке орай, нарыққа байыпты 
жылдамдықты қосатын нақты себептерді бөліп 
көрсетуге болмайды. 

2. РесеЙДегі шОк сектОРын МеМлекет 
таРапынан ҚОлДау

ресейдегі шоК тұлғаларын мемлекет тарапы-
нан қаржылай қолдау рФ-ның экономикалық даму 
министрлігі бағдарламасы бойынша, қайтарымсыз 
негізде жәрдемақы бөлуімен қатар, «даму және 
сыртқы экономикалық әрекет банкі» (сыртэконом-
банк) мемлекеттік бірлестік арқылы «Кіші және 
орта кәсіпкерлікті қолдаудың ресейлік банкі» ааҚ 
(шоК банк) жүзеге асады. сыртэкономбанк шоК-ға 
қаржылай көмек бағдарламасын қайтарым, төлем 
және екі деңгейлі құрылым (серіктестік жүйесі бой-
ынша) қолданумен мақсатты пайдалану қағидаты 
бойынша жүзеге асырады. сонымен қоса, министрлік 
кәсіпкерлерге әр түрлі пішінде қаржылай емес 
көмек (оқыту, іскерлік міндет ұйымы, жәрмеңкелер, 
кәсіпкерлік істі дәріптейтін әр түрлі іс-шаралар және 
т.б.) көрсетеді.

2.1. РесеЙ ФеДеРациясының 
экОнОМикалыҚ ДаМу МинистРлігінің 
бағДаРлаМасы (БҰдан әрі – ресей 
ЭКономдамумин)

ресейдің экономдамуымин шоК субъектілеріне және 
инфрақұрылымдық ұйымдарына өтеусіз негізде 
жәрдемақы және грант арқылы қолдау көрсетеді. 
шоК қаржыландыру іс-шарасына жәрдемақы 
төленетін бюджет – Федералды бюджеттен ақы-
пұлды таратушы тетік ресей Федерациясының 
субъектілерін сұрыптауда конкурс өткізуді болжай-
ды.
2012 жылы жасалған алдын-ала бағалау бойын-
ша ресей Федерациясының  шоК субъектілеріне 
жәрдемақы  түріндегі мемлекеттік қолдау іс-
шарасын іске асыруда 2012 жылы 18 млрд. сом 
бағытталды.
2012 жылы ресейде иновациялық және модерниза-
циялық кіші және орта кәсіпорындарды қолдау 
бағдарламасы шоК қолдаудың басты бағыты бо-
лып белгіленді. негізгі бағыт бойынша бағдарлама 
шегінде кешендік 33 іс-шара іске асырылды.
• шоК инфрақұрылымдық қолдауды қалыптастыру 
және дамыту;
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• создание и развитие инфраструктуры поддержки 
мсп;
• поддержка субъектов мсп, производящих и/или 
реализующих товары для экспорта;
• развитие системы кредитования субъектов мсп;
• создание и развитие инфраструктуры поддержки 
мсп в научно-технической сфере;
• реализация иных мероприятий по поддержке мсп.
на реализацию  мероприятий по государственной 
поддержке мсп планируется направить в форме суб-
сидий бюджетам субъектов российской Федерации:1 
• 2013 год – 21,8 млрд. рублей; 
• 2014 год – 23 млрд. рублей; 
• 2015 год – 23 млрд. рублей. 
основным направлением в 2013–2015 годах будет 
обеспечение доступности финансовых ресурсов для 
малых и средних компаний. 

2.2  пРОгРаММа ОаО «Мсп банк»

основным проводником государственных средств для 
финансовой поддержки мсп является мсп Банк  – 
дочерний банк внешэкономбанка, который реализует 
программу финансовой поддержки мсп с 2004 года. 
программа мсп Банка реализуется по двухуровне-
вой системе – денежные средства для поддержки 
мсп через партнеров доводятся до малых и средних 
предприятий. Финансовая поддержка мсп осущест-
вляется по двум направлениям:
• через банки-партнеры;
• через лизинговые компании, факторинговые ком-
пании и микрофинансовые организации.
плюсами данной системы поддержки являются эф-
фективное возвратное  расходование государствен-
ных средств, проверка их целевого использования, 
прозрачная отчетность, большой опыт оценки эф-
фективности проектов и индивидуальный подход к 
регионам.
приоритетом мсп Банка является поддержка малых 
и средних предприятий неторгового сектора, веду-
щих модернизацию производства, осуществляющих 
инновационные, ресурсосберегающие или энергоэф-
фективные проекты. Кроме того, Банк в приоритет-
ном порядке оказывает поддержку мсп в регионах 
со сложной социально-экономической ситуацией.  
в настоящее время  Банк предлагает линейку из 19 
кредитных продуктов. 
за весь период реализации программы мсп Банком  
были достигнуты следующие результаты:
• объем средств, доведенных до субъектов мсп – 
201,2 млрд. рублей;
• число поддержанных субъектов мсп – 35,6 тыс. ед.

• тауарды экспорттайтын немесе шығаратын шоК 
субъектілерін қолдау;
• шоК субъектілерін несиелеу жүйесін дамыту.
• шоК инфрақұрылымдық қолдауды ғылыми-
техникалық шеңберде қалыптастыру және дамыту;
• шоК қолдауда өзге де іс-шараларды іске асыру.
шоК мемлекеттік қолдау іс-шарасын іске асыру-
да ресей Федерациясы субъектілері бюджетіне 
жәрдемақы үлгісінде бағыттау жоспарлануда:1

• 2013 жылы – 21,8 млрд. сом;
• 2014 жылы – 23 млрд. сом;
• 2015 жылы – 23 млрд. сом.
2013–2015 жылдардағы басты бығытшаңын және 
%-та кәсіпорындарға қаржылық ресурстардың 
қолжетімділігін қамтамасыз ететін болады.

2.2  «шОк банк» ааҚ бағДаРлаМасы

2004 жылдан бері шоК қаржылай қолдау бағдарла-
масын іске асырып келе жатқан шоК банкі ішкіэконом-
банктің еншілес банкі,  шоК мемлекеттік ақы-пұлды 
қаржылай қолдауда негізгі жетекші болып табылады.
шоК қолдауда ақшалай ақы-пұлдар шағын және орта 
кәсіпорындарға серіктестер арқылы жеткізуде шоК 
банкі бағдарламасы екісатылы жүйеде іске асырыла-
ды. шоК қаржылай қолдау көрсету 2 бағыт бойынша 
іске асырылады.
• Банк-серіктестер арқылы;
• лидерлік, факторлық кәсіпорындар мен шағын 
қаржылық ұйымдар арқылы.
Берілген қолдау жүйес інің тиімді жақтары 
мемлекеттік қаржыларды тиімді қайтарымды жұмсау, 
олардың мақсатқа сай пайдаланылуын тексеру,  дәл 
есеп берілуі, жобалар тиімділігін бағалаудың үлкен 
тажірибесі және аймақтарға жеке жол табу болып 
саналады.
шоК Банкінің басымдылығы өндірісті жетілдіруді, 
модернизациялауды жүргізетін, жаңашылдық, ре-
сурстарды үнемдеу немесе энергия тиімділігі жоба-
ларын жүзеге асыратын саудалық емес сектордың 
шағын және орта кәсіпорындарды қолдауы болып 
табылады. сонымен қатар, Банк тұрақты түрде қиын 
әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы аймақтарға 
шоК қолдау көрсетіп тұрады. Қазіргі уақытта Банк 
19 несиелік өнімнен тұратын сызба ұсынады.
шоК банк бағдарламасын жүзеге асыру кезеңінде 
келесі жетістіктерге қол жеткізілді:
• шоК субъектілеріне жіберілген қаржы көлемі – 
201,2 млрд. сом;
• шоК қолдауына ие болған субъектілер саны –  
35,6 мың бірл.

1«основные направления бюджетной политики на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» – источник сайт 
министерства финансов россии (по состоянию на 30.07. 2012)

1«Бюджеттік саясаттың 2013 жылға және 2014 және 2015 
жылдардың жоспарлы кезеңіне арналған негізгі бағыттары» –  
ресей Қаржы министрлігінің дереккөз-сайты (30.07. 2012 ж. 
қатысты)
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

Число партнеров по программе за весь период ее 
реализации: 
• 226 банков; 
• 162 организации инфраструктуры.
средневзвешенная ставка по портфелю кредитов, 
выданных банками-партнерами субъектам мсп, со-
ставляет 12,6% (тогда как в среднем рыночная став-
ка составляет 15–17%).
приоритетные направления составляют 81% порт-
феля поддержки субъектов мсп (на 1 января 2012 
года данный показатель составлял 69%), причем на 
долю инноваций, модернизации и энергоэффектив-
ности приходится 63%.
следует отметить, что поддержка, предоставляе-
мая оао «мсп Банк», имеет более долгосрочный 
характер по сравнению с обычным кредитовани-
ем. в портфеле финансовой поддержки субъектов 
мсп преобладают договоры на срок свыше двух 
лет. их доля составляет 79%, в то время как на 
рынке эта доля не превышает 46%. основной за-
дачей оао «мсп Банк» на 2013–2015 гг. будет 
формирование рынка финансирования инноваци-
онных проектов.

пОДДеРжка женскОгО 
пРеДпРиниМательства в стРанах азии

(на пРиМеРе ЮжнОЙ кОРеи, япОнии, 
МалаЙзии и инДии) 

1. женскОе пРеДпРиниМательствО в азии

в развивающихся странах, в том числе в азии, малые 
и средние предприятия (далее – мсп) играют важ-
ную роль в создании рабочих мест, снижении уровня 
бедности, росте экспорта выпускаемой продукции и 
развитии экономики сельских регионов. Кроме того, 
мсп также являются важным инструментом поддерж-
ки женщин, особенно в сельских районах, предостав-
ляя им возможность принимать активное участие в 
экономической деятельности не только в качестве на-
емных работников, но, что более важно, в качестве 
предпринимателей. в текущих экономических усло-
виях женщины имеют больше шансов в продвижении 
своей карьеры в качестве предпринимателей, чем в 
качестве сотрудников крупных компаний. 
международного определения термина «женщи-
на-предприниматель» как такового не существует. 
определение, используемое странами для различия 
женского и мужского предпринимательства, включает 
такие понятия, как собственники, управляющие, само-
занятые и работодатели. два показателя, основанные 
на концепции занятости,  которые наиболее часто ис-
пользуются для данного определения это:
1) количество и доля женщин и мужчин работода-
телей;

Бағдарламаны іске асыру кезеңіндегі серіктестер са-
ны:
• 226 банктер; 
• 162 инфрақұрылымдық ұйымдар.
шоК субъектілеріне банк-серіктестерінен берілген 
несиенің орташа есептеу қойылымы 12,6%-ды 
құрады (сол сияқты нарықтық орташа қойылым 15–
17% құрады).
шоК субъектілеріне қолдау жасаудың басым 
бағыттары 81%-ды (2012 жылдың 1 қаңтарында осы 
көрсеткіш 69%-ды құраған болатын), модернизация 
мен энергетикалық тиімді инновация үлесінен 63%-
ды құрады. 
«шоК банк» ааҚ жіберетін қолдау әдеттегідей не-
сиелеуге қарағанда ұзақ мерзімді екенін белгілеп 
қойған дурыс. шоК субъектілерін қаржылай қолдау 
қаржынына 2 жыл жоғары мерзімге жасалатын 
келісімшарттар ие болады. олардың үлесі 7%-дан, 
сол уақытта нарықта бұл үлес 46%-дан аспай-
ды. 2013–2015 жылдарда «шоК Банк» ааҚ басты 
мақсаты нарықтың құрылымдық инновациялық 
бағдарламаларын қаржыландыру болып табылады.

азия елДеРінДе әЙелДеР кәсіпкеРлігіне 
ҚОлДау-көРсету

(Оңтүстік кОРея, жапОния, МалаЙзия 
және үнДістан МысалынДа)

1. азияДағы әЙелДеР кәсіпкеРлігі

дамушы елдерде, соның ішінде азияда, шағын 
және орта кәсіпорындар (бұдан әрі – шоК) жұмыс 
орындарын құруда, кедейлік деңгейді төмендетуде, 
шығарылатын өнім экспортын өсіруде және ауылдық 
өңірлердің экономикасын дамытуда маңызды рөл 
атқарады. Бұған қоса, шоК сондай-ақ, әсіресе 
ауылдық өңірлерде, әйелдерге тек жалдама-
лы жұмысшылар ретінде ғана емес, маңыздысы, 
кәсіпкерлер ретінде экономикалық қызметке бел-
сене араласуға мүмкіндік бере отырып, әйелдерді 
қолдаудың маңызды құралы болып табылады. Қазіргі 
экономикалық жағдайларда әйелдер ірі компания-
лардың қызметкерлерінен гөрі, кәсіпкерлер ретінде өз 
мансабын жоғарлатуда мүмкіндіктері жоғары болады. 
«әйел-кәсіпкер» терминінің нақты халықаралық 
анықтамасы жоқ. әйелдер және ерлер кәсіпкерлігін 
ажырату үшін елдерде қолданылатын анықтамаға 
меншіктенуші, басқарушы, өздігінен жұмыс істейтін 
және жұмыс беруші секілді ұғымдар жатады. жұмыс-
пен қамтылу тұжырымдамасына негізделіп, берілген 
анықтама үшін жиі пайдаланылатын екі көрсеткіш 
мыналар:
1) әйел және ер жұмыс берушілердің саны мен үлесі;



5-шығарылым / выпуск 52013

291

2) количество и доля самостоятельно занятых жен-
щин и мужчин.
Эти показатели часто определяются с помощью ис-
следования рынка труда или имеющихся данных 
переписи населения. 
правительства большинства развитых стран прини-
мают различные меры по поддержке женского пред-
принимательства. некоторые правительства ввели 
целевые программы финансирования мсп, принад-
лежащих женщинам, как часть своей программы по 
стимулированию предпринимательской деятельности 
среди женщин, а также в поддержку национальной 
стратегии занятости. 
в странах азии 35% мсп возглавляют женщины. 
согласно третьей всеиндийской переписи малых 
предприятий, проведенной в 2001–2002 гг., только 
10,11% из микро- и малых предприятий (далее – 
ммп) в индии принадлежат женщинам, в то вре-
мя как женщины руководят 9,46% ммп. в Китае 
на долю женщин приходится 25% всех новых биз-
нес-стартапов. в японии, четыре из пяти японских 
владельцев малого бизнеса являются женщинами. в 
Корее на долю женского предпринимательства при-
ходится 37,2% (1,24 млн. предприятий на 2010 г.). 
в малайзии с начала XXI века количество женщин, 
вовлеченных в бизнес-сектор, показало обнадежива-
ющую тенденцию роста. однако число женщин-пред-
принимателей все еще находится на очень низком 
уровне по сравнению с мужчинами. развитие жен-
ского предпринимательства в азии остается недо-
статочно высоким по сравнению с темпами роста в 
странах европы и сша.  
существующая литература развивающихся стран азии 
говорит о том, что существует три категории женщин-
предпринимателей: так называемые вероятные, при-
нудительные и создающие предприниматели.
данные категории основаны на целях создания биз-
неса или основных причинах/мотивациях, для откры-
тия  собственного дела. вероятные предпринима-
тели – это те, кто начинают бизнес без каких-либо 
четких целей или планов. их предприятия, вероятно, 
произошли от хобби, которое с течением времени 
начало приносить прибыль.
принудительные предприниматели – те, кто был 
вынужден обстоятельствами (например, смерть су-
пруга, семьи, или возникшие финансовые трудности) 
открывать собственный бизнес. 
и наконец, третий тип – создающие предприни-
матели – являются теми, кто всячески расположен, 
мотивирован, уполномочен к открытию своего дела, 
у них есть желание и все возможности для того, что-
бы открыть и развивать бизнес.
в азии в основном женское предпринимательство 
сосредоточено в секторах, которые не требуют вы-
сококвалифицированной рабочей силы, привлечения 

2) өздігінен жұмыс істейтін әйелдер мен ерлердің 
саны мен үлесі.
Бұл көрсеткіштер еңбек нарығын зерттеу неме-
се халық санағының мәліметтері көмегімен жиі 
анықталады. 
Көптеген дамыған елдердің үкіметтері әйелдер 
кәсіпкерлігін қолдау бойынша түрлі шаралар 
қолданады. Кейбір үкіметтер әйелдер арасын-
да кәсіпкерлік қызметті ынталандыру бойынша 
өз бағдарламасының бөлігі ретінде, сондай-ақ 
жұмыспен қамтылудың ұлттық стратегиясын қолдау 
мақсатында әйелдерге тиесілі шоК-ты мақсатты 
қаржыландыру бағдарламаларын енгізді. 
азия елдерінде шоК-тың 35%-ын әйелдер басқарады. 
2001–2002 жж. өткізілген шағын кәсіпорындардың 
үшінші жалпы үнділік санағына сәйкес Үндістандағы 
кішігірім- және шағын кәсіпорындардың (бұдан 
әрі – КшК) тек 10,11% ғана әйелдерге тиесілі, со-
нымен қатар әйелдер КшК-ның 9,46%-ын басқарады. 
Қытайда барлық жаңа бизнес-стартаптардың 25%-ы 
әйелдер үлесіне тиесілі. жапонияда, шағын бизнестің 
бес жапондық иеленушісінің төртеуі әйелдер болып 
табылады. Кореяда әйелдер кәсіпкерлігінің үлесіне 
37,2%-ы тиесілі (2010 ж. 1,24 млн. кәсіпорын). малай-
зияда XXI ғасырдың басынан бері бизнес-секторға 
тартылған әйелдер саны үміттендіретін өсім бета-
лысын көрсетті. алайда әйел-кәсіпкерлер саны, ер-
лермен салыстырғанда, әлі де өте төмен деңгейде. 
азияда әйелдер кәсіпкерлігін дамыту еуропа мен 
аҚш елдеріндегі өсу қарқынымен салыстырғанда 
соншалық жоғары емес.  
азияның дамушы елдерінің қазіргі әдебиетінің 
айтуынша, әйел-кәсіпкерлердің үш санаты бар: 
ықтимал деп аталатындары, мәжбүрлі және құрушы 
кәсіпкерлер.
Берілген санаттар өз ісін ашу үшін бизнесті немесе 
негізгі себептер/уәждемелерді құру мақсаттарына 
негізделген. ықтимал кәсіпкерлер – бұл бизнесті 
қандай да бір нақты мақсаттар мен жоспарларсыз 
бастайтындар. олардың кәсіпорын-дары, уақыт өте 
келе пайда әкеле бастаған, әуестіктен басталауы 
мүмкін.
Мәжбүрлі кәсіпкерлер – бұл жағдайларға байла-
нысты (мысалы, жұбай қазасы, жанұя, немесе пайда 
болған қаржылық қиындықтар) өз бизнесін ашуға 
мәжбүр болғандар. 
одан кейін, үшінші тип – құрушы кәсіпкерлер – 
олар өз ісін ашуға барынша ниетті, дәлелді, өкілетті 
болып табылады, оларда бизнесті ашу және дамыту 
үшін ниет пен барлық мүмкіндіктер бар.
азияда негізінен әйелдер кәсіпкерлігі жоғары білікті 
жұмысшыларды, үлкен қаражаттың тартылуын та-
лап етпейтін секторларда шоғырландырылған 
және айтарлықтай тәуекелдерді тартпайды. 
Suaibah (2005 ж.) және басқа зерттеулер әйел-
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

большого капитала и не несут ощутимых рисков. 
исследования Suaibah (2005 г.) и др. показали, что 
большинство женщин-предпринимателей работают в 
пищевом, текстильном секторе, розничной/оптовой 
торговле и сфере услуг. в малайзии большое коли-
чество женщин-предпринимателей работают в таких 
сферах, как розничная и оптовая торговля, одежда 
и текстиль, мода, халяльные продукты питания, ме-
дицинские услуги, косметика, сувенирная продукция, 
ювелирные изделия, информационно-коммуникаци-
онные технологии, консалтинг и ресторанный биз-
нес. женский бизнес в японии также сосредоточен 
в сфере розничной торговли и услуг. 

Как следует из приведенной выше таблицы 1, несмот- 
ря на меры, предпринимаемые азиатскими страна-
ми для повышения социальной активности женщин, 
уровень гендерного равенства остается неудовлет-
ворительным по сравнению с экономиками других 
стран. согласно индексу гендерного неравенства 
всемирного экономического форума, Южная Корея 
заняла 107 место, малайзия и япония – 97 и 98 ме-
ста соответственно среди 135 стран. в основном это 
связано не с отсутствием необходимых мер по дости-
жению гендерного равенства в вопросах занятости 
и ведения бизнеса, а с тем, что культура азиатских 
стран оказывает непосредственное влияние на отно-
шение общества к женщинам в бизнесе. в азиатских 
странах сохраняется традиционное понятие о роли 
женщин в обществе и семье.

кәсіпкерлердің көпшілігі азық-түлік, тоқыма секто-
рында, жекелеген/көтерме саудада және қызмет 
көрсету саласында жұмыс істейтіндігін көрсетті. 
малайзияда әйел-кәсіпкерлердің көпшілігі жеке-
леген және көтерме сауда, киім және тоқыма, сән, 
халал азық-түлік, медициналық қызметтер, косме-
тика, кәде-сыйлық бұйымдар, зергерлік бұйымдар, 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, кон-
салтинг және мейрамханалық бизнес секілді сала-
ларда қызмет етеді. жапониядағы әйелдер бизнесі 
де жекелеген сауда мен қызмет көрсету саласында 
шоғырландырылған. 

жоғарыда келтірілген 1-кестеге сәйкес, әйелдердің 
әлеуметтік белсенділігін жоғарылату үшін азиялық 
елдерде қолданылатын шараларға қарамастан, 
гендерлік теңдік деңгейі басқа елдердің экономи-
касымен салыстырғанда қанағаттанғысыз болып 
қалуда. Бүкіл әлемдік экономикалық форумның 
гендерлік теңсіздік индексіне сәйкес, 135 елдің 
ішінде оңтүстік Корея 107 − орын алды, малай-
зия мен жапонияда – 97 және 98 сәйкестікте. Бұл, 
негізінен, жұмыспен қамтылу мен бизнесті жүргізу 
мәселелерінде гендерлік теңдікке қол жеткізу бой-
ынша қажетті шаралардың жоқтығына емес, азиялық 
елдер мәдениетінің бизнестегі әйелдерге деген 
қоғамның қатынасына тікелей ықпал етуіне байла-
нысты. азия елдерінде қоғам мен жанұядағы әйелдер 
рөлі туралы дәстүрлі түсінік сақталуда.

1-кесте. 2011 жыл ішіндегі гендерлік теңсіздік индексі
таблица 1. индекс гендерного неравенства за 2011 год 

ел 
страна

2011 2011 2010 2010

Орны 
место

балл 
Балл

Орны 
место

балл 
Балл

Малайзия 
малайзия 97 0.6525 96 98 0.6479

жапония 
япония 98 0.6514 97 94 0.6524

кения
Кения 99 0.6493 98 96 0.6499

белиз  
Белиз 100 0.6489 99 93 0.6536

Мальдив аралдары
мальдивы 101 0.6480 100 99 0.6452

камбоджа  
Камбоджа 102 0.6464 101 97 0.6482

аҚш  
сша 103 0.6454 102 103 0.6397

суринам  
суринам 104 0.6395 103 102 0.6407

кувейт  
Кувейт 105 0.6322 104 105 0.6318

замбия  
замбия 106 0.6300 105 106 0.6393

корея  
Корея 107 0.6281 106 104 0.6342

тунис 
тунис 108 0.6255 107 107 0.6266
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2. ФинансиРОвание и кРеДитОвание 
женскОгО пРеДпРиниМательства

правительством малайзии были разработаны спе-
циальные программы оказания финансовой помощи 
женщинам-предпринимателям. например, Корпора-
ция развития мсБ малайзии (SMEDC) создала специ-
альную систему поддержки, которая предоставляет 
женщинам-предпринимателям доступ к финансиро-
ванию. с августа 1999 года по август 2006 года 
523 компании, принадлежащих женщинам, полу-
чили льготные кредиты SMEDC на общую сумму  
51,97 млн. рингит ($US 16.955.964). Кроме того, в об-
щей сложности было одобрено 196 грантов на сум-
му 2,44 млн. рингит ($US 796.084) для сектора ин-
формационно-коммуникационных технологий (иКт), 
в то время как 128 грантов на сумму 850.000 рингит  
($US 277.324) было одобрено на проекты развития 
рынка. представители около 128 тыс. мсп, при-
надлежащих женщинам-предпринимателям, прошли 
тренинги по предпринимательству в связи с осу-
ществлением программ развития мсп в 2006 году.
Фонд поддержки женского предприниматель-
ства малайзии был создан в 1998 г. с бюджетом  
10 млн. ринггит ($US 3.262.644). в общей сложно-
сти 12 проектов на общую сумму 9,5 млн. ринггит  
($US 3.099.511) были утверждены в рамках Фон-
да. шесть тысяч женщин-предпринимателей по-
лучили кредиты на сумму 65 млн. ринггит (около  
$US 21.207.180) через Фонд поддержки малого 
предпринимательства. 
в индии широко распространены микрокредито-
вание и выдача грантов для женщин-предпри-
нимателей. Банк развития малых предприятий 
индии SIDBI – национальный институт, который 
расширяет возможности роста малых предпри-
ятий, представил две специальные программы 
для развития малых женских предприятий: Mahila 
Udyam Nidhi и Mahila Vikash Nidhi. Эти две специ-
альные программы предоставляют финансовую 
помощь женщинам, которые хотят начать пред-
принимательскую деятельность в области легкой 
промышленности. 

3. пРОДвижение женскОгО 
пРеДпРиниМательства, пОДДеРжка 
стаРт-апОв

основными среди инициатив, предпринятых азиат-
скими государствами по продвижению и развитию 
женского предпринимательства, являются разработ-
ка программ обучения и семинаров для повышения 
квалификации женщин-предпринимателей и прове-
дение конкурсов и мероприятий, в рамках которых 

2. әЙелДеР кәсіпкеРлігін ҚаРжыланДыРу 
және несиеленДіРу

малайзия үкіметімен әйел-кәсіпкерлерге қаржылық 
көмек көрсетудің арнайы бағдарламалары жетіл-
дірілді. мысалы, малайзияның шоК дамыту Корпора-
циясы (SMEDC) әйел-кәсіпкерлерге қаржыландыруға 
қол жеткізуді ұсынатын арнайы қолдау жүйесін жа-
сады. 1999 жылдың тамызынан 2006 жылдың тамы-
зына дейінгі аралықта әйелдерге тиесілі 523 компа-
ния жалпы сомасы 51,97 млн. рингит ($US 16.955.964) 
SMEDC жеңілдікті несиелерін алды. Бұдан басқа, 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (аКт) 
секторы үшін 2,44 млн. рингит ($US 796.084) со-
масына жалпы алғанда 196 грант мақұлданды, бұл 
мезгілде нарықты дамыту жобаларына 850.000 рин-
гит ($US 277.324) сомасына 128 грант мақұлданды. 
әйел-кәсіпкерлерге тиесілі шоК-тың 128 мыңға жуық 
өкілі 2006 жылы шоК дамыту бағдарламаларының 
жүзеге асырылуына байланысты кәсіпкерлік тре-
нингтерден өтті.
малайзияның әйелдер кәсіпкерлігін қолдау қоры 
10 млн. рингит ($US 3.262.644) бюджетімен  
1998 ж. құрылды. Қор шеңберінде жалпы алғанда 
9,5 млн. рингит ($US 3.099.511) жалпы сомасына 12 
жоба бекітілді. алты мың әйел-кәсіпкерлер шағын 
кәсіпкерлікті қолдау қоры арқылы 65 млн. рингит 
(шамамен $US 21.207.180) сомасына несиелер алды. 
Үндістанда кішігірім несиелендіру және әйел-
кәсіпкерлер үшін гранттар беру кеңінен таралған. 
SIDBI Үндістанның шағын кәсіпорындарын дамыту 
банкі – шағын кәсіпорындардың өсу мүмкіндіктерін 
кеңейтетін ұлттық институт шағын әйелдер кәсіпор-
нын дамытуға арналған екі арнайы бағдарлама 
ұсынды: Mahila Udyam Nidhi және Mahila Vikash 
Nidhi. осы екі арнайы бағдарлама жеңіл өнеркәсіп 
саласында кәсіпкерлік қызметті бастағысы келетін 
әйелдерге қаржылық көмек ұсынады. 

3. әЙелДеР кәсіпкеРлігін ілгеРі бастыРу, 
стаРт-аптаРҚа ҚОлДау-көРсету

әйел-кәсіпкерлердің біліктілігін арттыруға арналған 
оқыту бағдарламалары мен семинарларды жетілдіру 
және бизнестегі жетістіктері белгіленетін және 
әйел-кәсіпкерлер марапатталатын байқаулар мен 
іс-шараларды өткізу азия елдерімен әйелдер 
кәсіпкерлігін ілгері бастыру мен  дамыту бойынша 
қолға алынған бастамалардың ішінде негізгілері бо-
лып табылады.
әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бойынша табысты 
жобалардың бірі – бұл Корея ситибанкі (Citibank 
Korea) мен Корея шағын бизнес институтының 
бірлескен күш салуымен Кореяда жүзеге асырылған 
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отмечаются достижения в бизнесе и награждаются 
женщины-предприниматели.
один из успешных проектов по развитию женского 
предпринимательства – это осуществленная в Корее 
совместными усилиями ситибанка Корея (Citibank 
Korea) и Корейским институтом малого бизнеса про-
грамма женского предпринимательства Citi-KOSBI, 
которая включают следующее:
• разработка и продвижение практических тематиче-
ских историй (case studies) об успешных женщинах-
предпринимателях в Корее;
• проведение региональных форумов для женщин-
предпринимателей;
• мониторинг и оценка рынка для разработки специа-
лизированного обучения женщин-предпринимателей. 
в индии существуют такие специализированные ор-
ганизации, как SIDO и CWEI. основной целью орга-
низации развития малых предприятий индии SIDO 
является реализация различных программ, в том 
числе программы развития предпринимательства 
для женщин. Эта организация ввела специальные 
программы развития в области текстильной и легкой 
промышленности. CWEI является консорциумом жен-
щин-предпринимателей индии, состоящим из нпо, 
различных добровольных организаций и отдельных 
предприятий. Консорциум был создан в 2001 году с 
целью поддержки технологического развития жен-
ских предприятий, а также оказания поддержки в 
сфере маркетинга и экспорта.
статистика бизнес-инкубаторов для женщин недо-
статочно известна и представлена. однако имеются 
некоторые статистические данные:
• регион азии имеет большее число бизнес-инкуба-
торов (более чем 2 330), чем во всех других регио-
нах (европейский союз – 1 100, северная америка – 
1 200);
• в азии функционируют более 20 бизнес-инкубато-
ров для женщин. 

4. РекОМенДации женЩинаМ- 
пРеДпРиниМателяМ

обучение женщин-предпринимателей  правовым и 
юридическим вопросам обеспечивает понимание 
важности юридических прав собственности на иму-
щество, справедливых договорных обязательств и 
контроля бизнес-решений. создание сервисных цент-
ров «одного окна» и упрощение бумажной работы 
снижает бюрократические процедуры регистрации 
и лицензирования и, таким образом, помогает избе-
жать коррупции и дискриминации. семья и общество 
должны поддерживать женщин-предпринимателей в 
распределении своего времени, доступе к ресурсам, 
принятии решений и распределении использования 

Citi-KOSBI әйелдер кәсіпкерлігінің бағдарламасы, 
оған келесілер жатады:
• Кореядағы табысты әйел-кәсіпкерлер туралы 
тәжірибелік тақырыптық оқиғаларды (case studies) 
жетілдіру және ілгері бастырту;
• әйел-кәсіпкерлер үшін аймақтық форумдарды 
өткізу;
• әйел-кәсіпкерлерге мамандандырылған білім беруді 
жетілдіру үшін нарықтың мониторингтеу мен бағалау 
жүргізу. 
Үндістанда SIDO және CWEI сынды мамандандырыл-
ған ұйымдар бар. SIDO Үндістанның шағын 
кәсіпорындарын дамыту ұйымының негізгі мақ-
саты әйелдерге арналған кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламаларын қоса алғанда, түрлі бағдар-
ламаларды жүзеге асыру болып табылады. Бұл ұйым 
тоқыма және жеңіл өнеркәсіп саласында арнайы да-
мыту бағдарламаларын енгізді. CWEI ҮеҰ, түрлі ерікті 
ұйымдардан және жеке кәсіпорындардан тұратын 
Үндістанның әйел-кәсіпкерлерінің консорциумы бо-
лып табылады. Консорциум 2001 жылы әйелдер 
кәсіпорындарының технологиялық дамуын қолдау, 
сондай-ақ маркетинг пен экспорт саласында қолдау 
көрсету мақсатында құрылды.
әйелдерге арналған бизнес-инкубаторлардың 
статистикасы жеткілікті дәрежеде келтірілмеген 
және белгілі емес. алайда бірқатар статистикалық 
мәліметтер бар:
• азия аймағы барлық басқа аймақтармен (еуропа-
лық одақ – 1 100, солтүстік америка – 1 200) 
салыстырғанда, бизнес-инкубаторлардың ең үлкен 
санына ие (2 330-дан артық);
• азияда әйелдерге арналған 20-дан астам бизнес-
инкубаторлар жұмыс істеуде. 

4. әЙел-кәсіпкеРлеРге ұсыныстаР

әйел-кәсіпкерлерге құқықтық және заңамалдық 
мәселе-лерді оқыту мүлікке заңдық меншік 
құқығының, әділетті шарттық міндеттемелердің 
және бизнес-шешімдерді бақылаудың маңыздылығын 
ұғынуды қамтамассыз етеді. «Бір терезе» сервистік 
орта-лықтарын құру және қағаздық жұмыстарды 
оңайлату тіркеу мен лицензиялаудың төрешілдік 
рәсімдерін төмендетеді және осылайша, жемқорлық 
пен кемсі-тушілікті болдырмауға септігін тигізеді. 
жанұя мен қоғам өз уақытын үлестіруде, ресурстарға 
қол жеткізуде, шешімдерді қабылдауда және жұмыс 
жүктемесі мен табыстарды пайдалануды үлестіруде 
әйел-кәсіпкерлерді қолдауы тиіс. табысты болу үшін 
әйел-кәсіпкерлерге сенімділік, еркіндік, құрмет пен 
ынталандыру білдіру қажет.
әйел-кәсіпкерлерге арналған даму бағдарламалары 
әйелдердің экономикалық мүмкіндіктері мен 
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ресурстарға билігі мен қол жетімділігін кеңейту 
мәселелеріне қатысты болғанда табысты болады. 
мұндай бағдарламалар гендерлік ерекшеліктер 
мен орын алған гендерлік қатынастарды ескеруі 
тиіс. Бұл бағдарламалар гендерлік жемлер мен 
тәжірибені қолдануы, сондай-ақ әйел-кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету үшін әйелдерді жалдауы тиіс. олар 
гендерлік проблемаларды шешу үшін өздерінің ер 
қызметкерлерімен қатар, әйел қызметкерлердің де 
әлеуетін арттыруы тиіс. Бизнесті дамыту бойынша 
қызмет көрсететін ұйымдарға гендерлік саясат-
ты дамыту және гендерлік теңсіздікпен күресуге 
арналған механизмдерді құру қажет. олардың 
бағдарламаларына қаржылық қызмет терді, 
маркетингті, байланыстар мен инфрақұрылымды 
ұсыну стратегиясында гендерлік құрамдас бөліктер 
кірістірілуі тиіс. 
дағдылар мен кәсіпкерлікті оқыту әйелдер мен ер-
лер үшін оқыту артықшылықтарын әділетті үлестіруге 
бағытталуы тиіс, кәсіби даярлауда гендерлік сте-
реотиптерге жол бермеуі тиіс. жұмыс берушілер 
және олардың қауымдастықтары әйел-мүшелердің 
қатысуын арттыруы және әйел-кәсіпкерлер желісін 
кеңейтуі тиіс. олар ірі әрі шағын кәсіпорындарға 
қызмет көрсетуі тиіс, және еңбек нарығында 
кемсітушілікпе тап болатын әйелдер үшін кәсіпкерлікті 
дамытуға мүмкіндік туғызуы тиіс.

канаДаДағы шОк МеМлекеттік ҚОлДау 
жүЙесі

шОк сектОРына шОлу жасау

шағын және орта кәсіпорындар (алда – шоК) 
Канада экономикасының маңызды құрамдасы бо-
лып саналады. елдегі тіркелген кәсіпорындардың 
жалпы санының 98,1% шағын және орта болып 
табылады, ал бұл − жеке кәсіпкерліктегі 1,1 млн-
нан астам субъектілер. осы шоК көбісі (54,9%) 
кіші-кәсіпорындарды құрайды, мұнда Канада 
дамуындағы Банк жіктелімі бойынша (BDC) төрт 
немесе одан аз адам жұмыс істейтіндер жатады. 
Қызметкерлер саны 5-тен 99-адамға дейін жететін 
кіші кәсіпорындар шоК субьектілерінің жалпы 
санының 43,2%-ын құрайды. орташа кәсіпорындар 
ретінде қызметкерлер саны 100 ден 499-ға дейінгі 
аралықта анықталады, ал бұл шоК субьектілерінің 
жалпы санының 1,7%-ын құрайды. Канададағы шоК 
саны жоғарғы серпінмен дамуда. 2002 жыл мен 2008 
жыл аралығында Канадада жыл сайын шамамен  
100 мың жаңа шоК құрылған. 

рабочей нагрузки и доходов. Чтобы быть успешными, 
женщинам-предпринимателям нужна уверенность, 
свобода, уважение и поощрение.
программы развития для женщин-предпринимате-
лей успешны, когда они касаются вопросов власти и 
расширения доступа женщин к экономическим воз-
можностям и ресурсам. такие программы должны 
учитывать гендерные особенности и существующие 
гендерные отношения. Эти программы должны ис-
пользовать гендерные сети и опыт, а также нани-
мать женщин для обслуживания женщин-предпри-
нимателей. они должны наращивать потенциал как 
своих сотрудников мужчин, так и сотрудников жен-
щин для решения гендерных проблем. организаци-
ям, оказывающим услуги по развитию бизнеса, необ-
ходимо развивать гендерную политику и создавать 
механизмы для борьбы с гендерным неравенством. 
их программы должны включать в себя гендерный 
компонент в стратегии предоставления финансовых 
услуг, маркетинга, связей и инфраструктуры. 
обучение навыкам и предпринимательству должно 
быть направлено на справедливое распределение 
преимуществ обучения для женщин и мужчин, из-
бегать гендерных стереотипов в профессиональной 
подготовке. работодатели и их ассоциации должны 
увеличить присутствие женщин-членов и расширять 
сети женщин-предпринимателей. они должны об-
служивать как крупные, так и малые предприятия, 
и должны способствовать развитию предпринима-
тельства для женщин, сталкивающихся с дискрими-
нацией на рынке труда.

систеМа гОсуДаРственнОЙ пОДДеРжки 
Мсп в канаДе

ОбзОР сектОРа Мсп

малые и средние предприятия (далее – мсп) яв-
ляются важной составляющей экономики Канады. 
98,1% от общего числа зарегистрированных пред-
приятий в стране являются малыми или средними, 
а это более 1,1 млн. субъектов частного предпри-
нимательства. Большинство из этих мсп (54,9%) со-
ставляют микро-предприятия, к которым по клас-
сификации Банка развития Канады (BDC) относятся 
те, в которых работает четыре или менее человек. 
малые предприятия с количеством работников от 
пяти до 99 человек составляют 43,2% от общего 
числа субъектов мсп. средние предприятия, опре-
деляются как те, в которых трудятся от 100 до 499 
работников, что составляет 1,7% от общего коли-
чества субъектов мсп. Количество мсп в Канаде 
растет большими темпами. в период между 2002 и 
2008 годами, ежегодно в Канаде создавалось около 
100 тысяч новых мсп.
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канададағы шОк таралуы:
распределение мсп в Канаде:

кәсіпорын көлемі 
Размер предприятий

кәсіпорын саны
количество предприятий

кәсіпорын үлесі 
Доля предприятий

Микро (1-ден 4-ке дейінгі қызметкерлер)
микро (от 1 до 4 работников) 615 599 54,9%

кіші (5-тен 99-ке дейінгі қызметкерлер)
малые (от 5 до 99 работников) 485 180 43,2%

Орташа (100-ден 499-ға дейінгі қызметкерлер)
средние (от 100 до 499 работников) 18 999 1,7%

ірі (500-ден жоғары қызметкерлер)
Крупные (от 500 работников и выше) 2 528 0,2%

барлығы:
итого: 1 122 306 100%

с точки зрения занятости на мсп приходится две тре-
ти от общего количества занятых в четырех отраслях: 
неинституциональное здравоохранение, лесное хозяй-
ство, пищевая промышленность и строительство. по 
всей стране в период между 2003 и 2006 годами мсп 
было создано 45% всех новых рабочих мест.
мсп присутствуют во всех основных отраслях про-
мышленности. подавляющее большинство работают 
в сфере услуг. мсп составляют более 50% от всех 
предприятий в сфере розничной торговли, строи-
тельства, здравоохранения, общественного питания, 
а также профессиональных, научных и технических 
услуг. 
согласно данным отчета за 2012 год глобального 
индекса конкурентоспособности всемирного эконо-
мического форума, канадские мсп являются высоко 
конкурентоспособными (14-е место из 144). во время 
недавнего экономического спада в 2009 году, мсп 
в Канаде превзошли крупный бизнес по темпам ро-
ста. в 2011 году вклад мсп в ввп страны составил 
41,9%.

инстРуМенты и МеРы гОсуДаРственнОЙ 
пОДДеРжки Мсп

очевидно, что без эффективной государственной 
поддержки развитие мсп происходит очень медлен-
но. и в этом смысле канадские власти для содей-
ствия мсп стараются привлечь средства не извне, а 
за счет мобилизации ресурсов на внутреннем рын-
ке. для этого используется комплекс мер, направ-
ленных на повышение доступности для субъектов 
малого предпринимательства финансово-кредитных 
ресурсов. в основном это льготное налогообложение 
и льготные процентные ставки по кредитам, также 
различные гарантийные механизмы.
так, для стимулирования экономики и оказания гос-
поддержки мсп, в стране действует экономический 
план действий, согласно которому, наряду с други-
ми мероприятиями, с 1 января 2009 года действует 
льготная ставка налога на предпринимательскую 
деятельность – 11% (ранее была 12%). данный вид 
налога применяется к предприятиям, чьи доходы не 

жұмыспен қамтылу жағына келсек, шоК төрт түрлі 
саладағы жұмыспен қамтудың жалпы санының 
үштен екі бөлігің құрайды: институциональдық 
емес денсаулық сақтау, орман шаруашылығы, тамақ 
өнеркәсібі мен құрылыс. Бүкіл ел бойынша 2003 жыл 
мен 2006 жыл аралығында шоК 45% жаңа жұмыс 
орындары құрылған болатын.
шоК өнеркәсіптің барлық салаларында болады. 
халықтың көбісі қызмет көрсету сфераларында 
жұмыс істейді. шоК құрылыс, денсаулық сақтау, 
қоғамдық тамақтану, сонымен қатар кәсіби, ғылыми 
және техникалық қызмет көрсету сфераларындағы 
барлық кәсіпорындардың 50%-дан астамын құрайды. 
Бүкіл әлемдік экономикалық форумдағы бәсекеге 
қабілеттіліктің ғаламдық индексінің 2012 жылғы 
есебінің мәліметтеріне сәйкес Канадалық шоК 
жоғарғы бәсекеге қабілетті болып саналады (144 
ішінен 14-ші орында). 2009 жылдағы экономикалық 
дағдарыс уақытында Канададағы шоК ісінің серпіні 
бойынша ірі бизнестен асып түсті. 2011 жылы жіӨ-гі 
шоК елдің үлесі 41,9%-ды құрады.

шОк МеМлекеттік ҚОлДауДың шаРалаРы 
Мен ҚұРалДаРы

шын мәнінде, тиімді мемлекеттік қолдаусыз шоК 
дамуы өте баяу жүреді. осы тұрғыдан алғанда, 
шоК ықпал ету үшін канадалық билік қаражатты 
сырттан емес, керісінше, ішкі нарықтағы қорларды 
мобильдендіру арқылы табуға ұмтылады. ол үшін 
кіші кәсіпкерлік субьектілері үшін қаржылық-несиелік 
қорларға деген қол жетімділіктерін арттыруға 
бағытталған бірнеше шаралар қолданылады. Бұл 
негізінен, жеңілдік түріндегі салық салулар мен несие 
бойынша жеңілдікпен пайыздық төлемдер, сонымен 
қатар әр түрлі кепілдемелік механизмдер.
сонымен, шоК мемлекеттік қолдау көрсету мен 
экономиканы ынталандыру үшін елде жасалатын 
әрекеттердің экономикалық жоспары әрекет етеді, 
бұған сәйкес басқа да шаралармен қатар, 2009 
жылдың 1 қаңтарынан бастап, кәсіпкерлік қызметке 
жеңілдікті салық мөлшерлемесі әрекет етеді – 11% 
(бұрын 12% болған). салықтың бұл түрі табыс көлемі 
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превышают 500 тыс. канадских долларов в год, тогда 
как ранее пороговой считалась сумма – 400 тыс. ка-
надских долларов. указанная мера поддержки позво-
ляет предприятиям реинвестировать капитал и раз-
виваться. при этом для предприятий с суммой дохода 
более 500 тыс. кан. долл., в 2012 году процентная 
ставка была снижена до 15% с предыдущих 19,5%.
являясь индустриально развитым государством с экс-
портно-ориентированной экономикой, Канада имеет 
один из самых высоких показателей в мире по во-
влечению малого бизнеса в международные рынки. 
следовательно, оптимизация функционирования 
экспортного комплекса является одной из наиболее 
актуальных государственных задач. в этом направле-
нии приняты значительные меры поддержки как на 
федеральном, так и на региональном уровне. 
в министерстве промышленности (Industry Canada), 
которое курирует федеральные программы помощи 
мсп, функционируют отдел по политике и коорди-
нации, а также подразделение по финансированию 
мсп. последнему подчиняется Канадский директо-
рат по программе финансирования малого бизнеса 
(сSвF). по этой программе фирмы с ежегодным обо-
ротом менее 5 млн. долларов сша могут получить 
кредит на инвестиции в размере до 250 тыс. дол-
ларов сша на срок до 10 лет в любой финансовой 
организации, участвующей в программе. при этом не 
менее 10% общей суммы инвестиций должны состав-
лять собственные средства заемщика. правительство 
гарантирует финансовому посреднику, обеспечиваю-
щему лизинг и кредитование, возмещение 85% по-
терь в случае банкротства заемщика, но при этом 
ежегодно взимает 1,25% суммы кредита в качестве 
административных платежей и ограничивает ставку 
как «prime rate +3% (основная ставка +3%)».
важной составляющей финансовой поддержки яв-
ляется также пилотный проект по финансовому ли-
зингу (Capital Leasing Pilot Project), обеспечивающий 
государственные гарантии для молодых фирм при 
реализации схем лизингового финансирования.
в провинциях функционируют региональные и 
территориальные отделы (Provincial and Territorial 
Departments) для мсп, разрабатывающие региональ-
ные программы.
в рамках министерства иностранных дел и между-
народной торговли страны (Foreign Affairs and 
International Trade Canada, DFAIT) действуют две 
специальные службы содействия внешнеторговой 
деятельности:
- сборная (команда) Канады (теаm Canada); 
- служба торговых уполномоченных (Trade Commis-
sioners Service).
сборная Канады, участниками которой также яв-
ляются министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, канадского наследия, промышленности и 

жылына 500 мың канадалық доллардан аспайтын 
кәсіпорындарға қолданылады, ал бұрын шіге 400 
мың канадалық доллар сомасы саналған болатын. 
Қолдаудың көрсетілген шарасы кәсіпорындарға капи-
талды қайтадан инвестициялау мен дамуға мүмкіндік 
береді. мұнда табыс сомасы 500 мың канадалық  
доллардан асатын кәсіпорындар үшін 2012 жылы 
пайыздық мөлшерлеме 15%-ға дейін төмендеген 
болатын, ал бұрын 19,5% болды.
Экспорттық-бағдарланған экономикасы бар 
индустриальдық дамыған мемлекет бола отырып, Ка-
нада әлемде халықаралық нарыққа шағын бизнесті 
қатыстырудың ең жоғарғы көрсеткіштерінің біріне 
ие. осыған сәйкес, экспорттық кешеннің қызметін 
оңтайландыру аса өзекті мемлекеттік міндеттердің 
бірі болып саналады. осы бағытта федеральды, со-
нымен қатар аймақтық деңгейде қолдау көрсетудің 
маңызды шаралары қабылданған болатын.
шоК көмегімен федеральды бағдарламаларға 
жетекшілік ететін өнеркәсіп министірлігінде (Indus-
try Canada) үйлестіру мен саясат жөніндегі бөлім, со-
нымен қатар шоК қаржыландыру жөніндегі бөлім-
шелер жұмыс істейді. соңғысына шағын бизнесті 
қаржыландыру бағдарламасы жөніндегі канадалық 
директорат бағынады (сSвF). осы бағдарлама бой-
ынша жыл сайынғы айналымы 5 млн. аҚш дол-
ларынан кем түспейтін фирмалар бағдарламаға 
қатысатын кез келген қаржылық ұйымнан 10 жыл 
мерзімге 250 мың аҚш долларына дейінгі көлемде 
инвестицияға несие ала алады. мұнда 10%-дан кем 
инвестициялардың жалпы сомасын қарыз алушының 
дербес жеке қаражаты құрайды. Үкімет қарыз алу-
шы банкротқа ұшыраған жағдайда лизинг және 
несиелендіруді қамтамасыз етіп отырған қаржылық 
делдалға шығынның  85% орнын толтыруға 
кепілдеме береді, бірақ та ол жыл сайын әкімшілік 
төлем ретінде несиенің сомасынан 1,25% өндіріп 
алып отырады және мөлшерлемені «prime rate +3% 
(негізгі мөлшерлеме +3%)» ретінде шектейді.
Қаржылық қолдау көрсетудің маңызды құрамдасына 
лизингтік қаржыландыру схемасын жүзеге асы-
ру кезіндегі жас фирмалар үшін мемлекеттік 
кепілдемелерді қамтамасыз ететін қаржылық лизинг 
бойынша бастапқы жоба (Capital Leasing Pilot Project) 
жатады.
провинцияларда аймақтық бағдарламаларды өңдейтін 
шоК арналған (Provincial and Territorial Departments) 
аймақтық және территориялық бөлімдер қызмет етеді.
елдегі халықаралық сауда мен шет елдік істер 
министірлігі шеңберінде (Foreign Affairs and International 
Trade Canada, DFAIT) сыртқы сауда қызметіне ықпал 
ететін екі арнайы қызмет әрекет етеді:
- Канаданың құрамасы (командасы) (теаm Canada); 
- сауда өкілетті қызметі (Trade Commissioners Service).
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

природных ресурсов, является важнейшим инстру-
ментом содействия канадским компаниям в развитии 
торговых связей на ключевых зарубежных рынках.
серьезную помощь канадским экспортерам оказыва-
ют и торговые миссии во главе с министром между-
народной торговли, в которые приглашаются пред-
ставители бизнеса (от 4-8 отраслей изыскивающих 
возможности расширения торгово-инвестиционных 
связей со страной-партнером). 
особо стоит отметить эффективную работу службы 
торговых уполномоченных, объединяющую около 
900 торговых представителей по всему миру (Trade 
Commissioners), работающих в составе торговых от-
делов канадских дипломатических миссий, а также 
100 представителей в 12 региональных офисах в 
Канаде. 
основными задачами торговых представительств Ка-
нады за рубежом являются:
- поиск подходящих иностранных фирм и их  привле-
чение  для работы в качестве партнеров (клиентов) 
канадских компаний;
- помощь в поиске информации о деловой активности 
и финансовом состоянии потенциальных зарубежных 
партнеров;
- консультации по вопросам действующего в стране 
пребывания законодательства, в том числе по учреж-
дению дочерних компаний и филиалов,  лицензиро-
ванию, таможенным правилам и т.д.
на практике около 80% объема деятельности торго-
вого представительства Канады за рубежом (в плане 
затрат рабочего времени) приходится на выполнение 
конкретных запросов мелких и средних канадских 
предприятий. при этом все услуги предоставляются 
бесплатно.
значительная роль по осуществлению кредитования 
и страхования экспорта от имени правительства при-
надлежит Канадской корпорации по развитию экс-
порта (Export Development Corporation). при этом бо-
лее 90% ее деятельности приходится на компании 
малого бизнеса. однако такое содействие осущест-
вляется Корпорацией лишь в отношении экспорте-
ров товаров, в которых доля стоимости, созданной 
в Канаде, не ниже 60%. 
не менее важную роль в содействии экспортной де-
ятельности мсп страны играет Канадская коммерче-
ская корпорация (Canadian Commercial Corporation – 
CCC). закупая у канадских фирм экспортные товары 
и поставляя их за рубеж на основании контрактов, 
CCC нередко выступает в качестве одной из сторон 
контракта, предоставляя тем самым дополнительную 
гарантию со стороны правительства по надлежащему 
исполнению взятых обязательств. все услуги также 
предоставляются бесплатно. накопленный Корпора-
цией опыт помогает предприятиям мсп легче прео-
долевать достаточно сложные экспортные процедуры 

Өндірістік және ауыл шаруашылық министірлігінің, 
табиғи қорлар мен өнеркәсіптің, канадалық 
мұрасының мүшелерінен тұратын Канада құрамасы 
негізгі шетелдік нарықтарда сауда байланыстарының 
дамуындағы канадалық компанияларға ықпал 
жасаудың маңызды құралы болып саналады.
Канадалық экспорттаушыларға бизнес өкілдері 
шақырылатын халықаралық сауда министірінің 
жетекшілігімен сауда миссиясы да барынша көмек 
көрсетеді (серіктес елмен сауда-инвестициялық бай-
ланысты ұлғайту мүмкіндіктерін іздестіретін 4-8 са-
ла). 
Құрамында Канадалық дипломатиялық миссияның 
сауда бөлімдерінің құрамымен жұмыс істейтін, ша-
мамен әлем бойынша 900 сауда өкілдерінен (Trade 
Commissioners) біріккен, Канададағы 12 аймақтық 
кеңседегі 100 өкілден құралған сауда өкілетті 
Қызметтің тиімді жұмыстарын ерекше атап өту керек. 
Канада шетелдердегі сауда өкілдіктерінің негізгі 
міндеттеріне жататындар:
- Қолайлы шетелдік фирманы табу және оларды 
канадалық компания серіктесі ретінде жұмысқа тарту;
- серіктес болуға қабілетті шетелдік серіктестердің 
қаржылық жағдайы мен іскерлік белсенділігі туралы 
ақпараттар іздестіруге көмек көрсету;
- елде күші бар заңнаманың, оның ішінде еншілес 
компаниялар мен филиалдарды құру бойынша, ли-
цензиялау, кедендік ережелер бойынша мәселелер 
төңірегінде кеңестер беру.
тәжірибеде шамамен шет елдегі Канада сауда 
өкілдігі қызметі көлемінің  80%-ы (жұмыс уақытын 
шығындау тұрғысынан) шағын және орта канадалық 
кәсіпорындардың нақты сұраныстарын орындауға 
кетеді. мұндағы барлық қызметтер тегін жүзеге асы-
рылады. 
Үкіметтің атынан экспортты несиелендіру мен сақтан-
дыруды жүзеге асыру бойынша маңызды роль экс-
портты дамыту бойынша Канадалық корпорацияға 
тиесілі (Export Development Corporation). мұндағы 
олардың қызметінің 90%-дан астамы шағын биз-
нес компаниясына келеді. Бірақ та Корпорацияның 
мұндай ықпал етуі Канадада жасалған құнның үлесі 
60 пайыздан төмен болмайтындай, тек тауарды 
экспорт-таушыларға қатысты жүзеге асырылады. 
елдегі шоК экспорттық қызметіне ықпал етудегі 
маңызды рольді Канадалық коммерциялық кор-
порация (Canadian Commercial Corporation – CCC) 
атқарады. Канадалық фирмалардан экспорттық 
тауарларды сатып алып, оларды келісімшарттың 
негізінде шет елдерге жеткізіп, CCC көбінесе 
келісімшарттағы тараптардың бірі ретінде рольге 
ие болады да өзіне алған міндеттемелерді тиісті 
деңгейде орындау бойынша үкімет жағынан қосымша 
кепілдемені ұсына алады. мұндағы барлық қызметтер 
тегін ұсынылады. Корпорацияда жинақтаған 
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и необходимые формальности. так, например, в рам-
ках выполнения программы ускоренных платежей 
(Accelerated Payment Program), Корпорация имеет 
право оплачивать экспортерам из числа таких пред-
приятий их счета в течение всего 15 дней. Кроме 
того, Корпорация имеет возможность содействовать 
в получении экспортерами из числа мсп предоплаты 
их экспортных отгрузок (Progress Payment Program), 
причем ее стоимость может достигать 90% от общей 
стоимости контрактов. в рамках этой программы ока-
зывается поддержка компаниям с годовым объемом 
продаж, не превышающим 50 млн. канадских долла-
ров, но больший акцент сделан на компании, объем 
продаж которых не превышает 10 млн. канадских 
долларов.
администратором и координатором большинства из 
канадских программ помощи, осуществляемых в 140 
государствах, является Канадское агентство междуна-
родного развития (Canadian International Development 
Agency – сIDA). значительная часть этих программ 
реализуется частными фирмами, выступающими в ка-
честве консультантов, подрядчиков и поставщиков. 
доступ к проектам в рамках сIDA имеют предприятия, 
отвечающие следующим параметрам:
- компания должна принадлежать гражданам Канады 
(как минимум 51% собственности);
- компания должна находиться в Канаде;
- физические лица должны быть канадскими гражда-
нами или иметь статус постоянных резидентов.
важное место среди программ помощи канадским 
экспортерам занимает программа промышленно-
го сотрудничества CIDA, которая предусматривает 
обеспечение финансового стимулирования канадских 
фирм, заинтересованных в налаживании взаимовы-
годного партнерства в развивающихся странах по 
таким направлениям, как инвестирование, создание 
совместных предприятий или передача апробирован-
ных технологий на определенные рынки. вместе с 
тем, чтобы получить согласие на финансирование в 
рамках указанной программы, предприятие  должно 
представить четкие доказательства преимуществ в 
социальном, экономическом и промышленном разви-
тии, которые получат принимающая страна и Канада. 
наряду с этим необходимо продемонстрировать на-
личие требуемых кадровых, технических и финан-
совых ресурсов для реализации проекта, а также 
соответствующего практического опыта.
для экспортной поддержки на региональном уровне 
действуют профильные министерства, отвечающие 
за содействие бизнесу. также для оказания прямой 
финансовой поддержки в бюджете любой провинции 
предусматриваются целевые средства, распределяе-
мые по рекомендации такого министерства.
в провинции Квебек, например,  квалификацией 
компаний и проектов для оказания финансовой под-

тәжірибе шоК кәсіпорындарына аса күрделі экс-
порттау процедуралары мен қажетті ресмишілдікті 
жеңіл түрде жеңуге көмектеседі. сонымен, мыса-
лы: жылдамдатылған төлем Бағдарламасын орын-
дау шеңберінде (Accelerated Payment Program), 
Корпорация осындай кәсіпорындардың санынан 
экспорттаушыларға олардың есептерін 15 күннің 
ішінде төлеу құқығын береді. сонымен қатар, 
Корпорация экспорттаушылардың шоК санынан 
олардың экспорттық жөнелтімдерінен (Progress 
Payment Program) алдын-ала төлем алуға ықпал ету 
мүмкіндігіне ие, мұндағы оның құны келісімшарттың 
жалпы құнының 90%-ға жетуі мүмкін. осы 
бағдарламаның шеңберінде 50 млн. канадалық дол-
лардан аспайтын, сатылымның жалпы көлемімен 
компанияларға қолдау көрсетіледі, бірақ та саты-
лым көлемі 10 млн. канадалық доллардан аспайтын 
компанияларға ерекше көңіл аударылды.
140 мемлекетте көмек көрсететін канадалық 
бағдар-ламалардың көбісінің ұйымдастырушысы 
мен үйлестірушісі халықаралық дамудың Канадалық 
агенттігі (Canadian International Development 
Agency – сIDA). мұндай бағдарламалардың көбісі 
мердігерлер, кеңес берушілер мен жеткізушілер 
ретінде көрініс беретін жеке фирмалармен жүзеге 
асырылады. сIDA шеңберіндегі бағдарламаларға де-
ген қол жетімділік мына төмендегі өлшемдерге жауап 
беретін кәсіпорындар жатады:
- компания Канада азаматына тиесілі болуы керек 
(кем дегенде меншіктің 51%);
- компания Канадада орналасуы керек;
- жеке тұлғалар канадалық азаматтар немесе тұрақты 
резидент статусына ие болулары керек.
Канадалық экспорттаушыларға көмек көрсету бағдар-
ламасының арасында маңызды орынды инвестици-
ялау, бірлескен кәсіпорындар құру немесе белгілі 
бір нарыққа қабылданған технологияларды ұсыну 
бағыттары бойынша дамушы елдерде өзара пайда-
лы серіктестікті қалыптастыруға мүдделі канадалық 
фирмаларды қаржылай ынталандыруды қамтамасыз 
етуді қарастыратын  CIDA өнеркәсіптік серіктестігінің 
Бағдарламасы алады. сонымен қатар, осы көрсетілген 
бағдарлама шеңберінде қабылдап алушы ел мен 
Канада иеленетін әлеуметтік, экономикалық және 
өнеркәсіптік дамудағы артықшылықтардың нақты 
дәлелдерін кәсіпорын ұсынулары керек. мұнымен 
қатар, жобаны, тиісті практикалық тәжірибені жүзеге 
асыру үшін қажетті кадрлық, техникалық және 
қаржылық қорлардың бар екендігін көрсету қажет.
аймақтық деңгейде экспорттық қолдау көрсету үшін 
бизнеске ықпал ететін бейінді министірліктер қызмет 
жасайды. сонымен қатар тікелей қаржылық қолдау 
көрсету үшін кез келген провинцияның бюджетінде 
осындай министірліктің нұсқаулықтары бойынша 
үлестірілетін мақсатқа сай қаражаттар қарастырылады.
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

держки занимаются эксперты министерства эконо-
мического развития, инноваций и экспорта. в числе 
основных критериев выступают: 
- отраслевая направленность (приоритетные направ-
ления – аэрокосмическая, биотехнологии, высокие 
технологии и связь, химическая, металлургия, эко-
логия, сфера услуг, туризм, переработка отходов, 
аквакультуры, морское фермерство);
- финансовая структура;
- квалифицированное управление;
- бизнес-план.
отобранным компаниям могут предоставляться 
долгосрочные беспроцентные или льготные займы, 
финансовые гарантии под кредиты других финансо-
вых институтов (например, частных фондов) и без-
возмездная финансовая помощь в виде грантов или 
премий. 
Кроме того, в провинции Квебек созданы специ-
ализированные правительственные и профсоюзные 
инвестиционные фонды, такие как «инвестмент Кве-
бек» («Investissement Québec» – инвестиционный 
портфель – 7,2 млрд. кан. долл.) и «Фондс де со-
лидарите» («Le Fonds de Solidarité FTQ» – инвести-
ционный портфель – 6,2 млрд. кан. долл), которые 
оказывают непосредственную финансовую поддерж-
ку малому и среднему бизнесу.
относительно налоговой политики правительство 
продолжает реформы налогов на прибыль, снижая 
ставку до уровня 18% в 2010 г., 16,5% в 2011 г. 
и 15% в 2012 г. таким образом, в будущем пла-
нируется, что уровень налогообложения доходов 
корпораций достигнет самых низких показателей 
по сравнению с большинством развитых рыночных 
стран. согласно анализу Financial Post, суммарный 
федерально-провинциальный налог на прибыль ста-
нет примерно на 10 процентных пунктов ниже, чем 
сравнимый показатель в сша. 
налоговая и кредитная поддержка в зависимости от 
провинций и территорий заключается в следующем:
1. Компаниям, которые имеют от пяти до 99 сотруд-
ников, зарегистрированы более двух лет, имеют объ-
ем продаж более 500 тыс. канадских долларов в год, 
предоставляются гранты на покрытие 50% расходов, 
связанных с выходом на экспортные рынки (провин-
ция онтарио).
2. для малых предприятий предусмотрено 50% воз-
мещения расходов, связанных со следующими видами 
деятельности: аренда павильонов и других расходов 
на выставки, услуги по переводу документации, разме-
щенной на сайте компании, почтовая рассылка реклам-
ных брошюр о компании и т.д. (провинция онтарио).
показательным примером для внедрения в Казахста-
не информационной и консультационной поддержки 
могут служить специализированные и лёгкие в на-
вигации ресурсы в сети интернет, где размещена 

мысалы Квебек провинциясында, қаржылық қолдау 
көрсету үшін жобалар мен компанияның біліктілігімен 
экономикалық өсім, инновация мен экспорт министр-
лігінің сарапшылары айналысады. негізгі өлшемдер 
ретінде танылады:
- салалық бағыттылық (басым бағыттар – 
аэрокосмостық биотехнологиялар, жоғарғы техноло-
гиялар мен байланыс, химиялық металлургия, эко-
логия, қызмет көрсету саласы, туризм, қалдықтарды 
қайта өңдеу, аква мәдениет, теңіз шаруашылығы);
- қаржылық құрылым;
- білікті басқару;
- бизнес-жоспар.
таңдап алынған компанияларға ұзақ мерзімге пайыз-
сыз немесе жеңілдікпен несиелер, басқа қаржылық 
институттардың қаржылық кепілдігімен несиелер 
(мысалы, жеке фондтар) мен грант немесе сыйақы 
түріндегі қайтарымсыз қаржылық көмектер ұсынылуы 
мүмкін. 
сонымен қатар, Квебек провинциясында кіші және 
орта бизнеске тікелей қаржылық көмек көрсететін 
«инвестмент Квебек» («Investissement Québec» – 
инвестициялық портфелі – 7,2 млрд. кан. долл.) 
мен «Фондс де солидарите» («Le Fonds de Solidarité 
FTQ» – инвестициялық портфелі – 6,2 млрд. кан.
долл) сияқты арнайы үкіметтік және кәсіподақтық 
инвестициялық қорлар құрылған болатын.
салықтық саясатқа қатысты Үкімет 2010 жылы 18%, 
2011 жылы 16,5%, 2012 жылы 15% деңгейге дейін 
мөлшерлемені төмендетіп, түсімге деген салық ре-
формасын жалғастыра береді. сонымен, болашақта 
корпорациялардың салықтық түсімдердің деңгейі 
көптеген дамыған нарықтық елдермен салыстырғанда 
ең төменгі көрсеткіштерге қол жеткізеді. Financial 
Post талдамасына сәйкес, түсімге деген сомалық 
федеральдық провинциалық салық, аҚш-ғы са-
лыстырмалы көрсеткішке қарағанда, шамамен 10 
пайыздық тармаққа төмен болады. 
аймақ пен провинцияға байланысты, салықтық және 
несиелік қолдау мына төмендегілерден көрініс береді:
1. Қызметкерлер саны бестен 99-ға дейін жететін 
компаниялар екі жылдан астам уақыт тіркелген, 
олардағы жылдық сатылым көлемі 500 мың 
канадалық долларды құрайды, экспорттық нарыққа 
шығарумен байланысты 50% шығынды жабуға грант-
тар ұсынылады (онтарио провинциясы).
2. Кіші кәсіпорындар үшін қызметтің мына түрлерімен 
байланысты 50% шығынның орнын толтыру қарасты-
рылған: павильонды жалға алу мен көрмеге кететін 
өзге де шығындар, компания сайтында орналасқан 
құжаттарды аудару бойынша кететін қызмет түрлері, 
компания туралы жарнамалық кітапшаларды пошта-
мен жіберу. (онтарио провинциясы).
Қазақстанда кеңестер беру мен ақпараттық қолдау 
көрсетуді енгізудің көрсеткіштік мысалына ғаламтор 
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детальная информация – от открытия нового бизнеса 
и до условий получения правительственного гранта 
для выхода на международный рынок. помимо этого 
есть отдельный федеральный портал правительства 
Канады со ссылкой на все 13 провинциальных и тер-
риториальных агентств по поддержке малого бизнеса 
и бизнеса в целом. 
для распространения информации об источниках фи-
нансирования создан сайт Industry Canada’s Sources 
of Financing, где все желающие могут получить ин-
формацию обо всех источниках капитала в Канаде – 
частных и публичных источниках финансирования, 
путем привлечения заемного капитала и финанси-
рования за счет выпуска новых акций. 
Ко всему прочему, на сайте есть калькуляторы: 
- Lease or Buy Calculator, который помогает предпри-
ятиям малого бизнеса выбрать наиболее подходящий 
способ приобретения оборудования; 
- Small Business Financial Service Charges Calculator – 
для получения информации о процентах, начисляе-
мых на счета предприятий малого бизнеса различ-
ными финансовыми организациями Канады. 
с учетом того, что инновации являются одними из 
ключевых факторов в повышении конкурентоспособ-
ности национальной экономики, в Канаде действу-
ет и постоянно совершенствуется государственная 
поддержка инновационной деятельности мсп. при 
этом главной задачей является коммерциализация, 
другими словами, ускорение и активное содействие 
со стороны государства процессу внедрения и дове-
дения новой конкурентоспособной продукции, новых 
знаний, технологий и т.д. до всех заинтересованных 
участников рынка. 
из целого ряда грантодающих организаций, занима-
ющихся поддержкой инновационной деятельности, 
можно выделить деятельность национального иссле-
довательского совета (National Research Center – NRC), 
в системе которого функционируют 17 научно-иссле-
довательских институтов, шесть технологических и 
инновационных центров, 17 информационных цен-
тров. успешной является поддерживаемая NRC на-
циональная программа активизации инновационной 
деятельности в промышленности (Industrial Research 
Assistance Program), с годовым бюджетом программы 
150 млн. кан.  долл., основной целью которой являет-
ся улучшение инновационного потенциала мсп. 
роль государства в поддержке мсп в  экономике Ка-
нады значительна и рассматривается как основа для 
освоения новых рынков, внедрения инноваций и, что 
особенно актуально, привлечения инвестиций. при 
этом основными мерами поддержки являются гибкая 
налоговая политика, развитая система кредитования, 
различные финансовые программы поддержки, га-
рантийные механизмы и продуманная политика по 
снижению бюрократических барьеров.

желісінде арнайы және жеңіл қорлардағы жаңашыл-
дықтар жатады, мұнда жаңа бизнесті ашудан бастап, 
оны халықаралық нарыққа шығару үшін үкіметтік грант-
ты иеленудің шарттарына дейін нақты нақты ақпараттар 
келтірілген. Бұдан өзге жалпы шағын және орта бизнесті 
қолдау бойынша барлық 13 провинциальдық және 
аймақтық агенттіктерге сілтемелер жасалған Канада 
үкіметінің жеке федеральды порталы бар.  
Қаржыландыру көздері туралы ақпараттар тара-
ту үшін Industry Canada’s Sources of Financing сай-
ты жасалған, мұнда тілек білдірушілердің барлығы 
Канададағы капиталдың барлық көздері туралы 
ақпараттар ала алады, яғни жаңа акцияларды 
шығару есебінен қаржыландыру мен несиелік капи-
талды қатыстыру жолымен қаржыландырудың жап-
пай және жеке көздері туралы ақпараттар ала алады. 
осылардан өзге, сайтта калькулятор бар: 
- Leaseor Buy Calculator, шағын бизнес кәсіпорындарына 
жабдыққа ие болудың ең тиімді тәсілін таңдап алуға 
көмектеседі; 
- Small Business Financial Service Charges Calculator – 
шағын бизнес кәсіпорындарының есептеріне Канаданың 
алуан түрлі қаржылық ұйымдары есептейтін пайыздар 
туралы ақпараттар алуға  арналған. 
жаңашылдықтар ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруда негізгі факторлардың бірі бо-
лып саналатындықтан, Канадада шоК жаңашылдық 
қызметіне әрдайым көрсетілетін мемлекеттік қолдау 
жетілдіріліп отырады. мұндағы басты міндет коммерци-
яландыру болып саналады, басқа сөзбен айтқанда, жаңа 
бәсекеге қабілетті өнімді, жаңа білім мен технологияны 
енгізу мен нарықтағы барлық қызығушылық таныту-
шы мүшелерге оларды таныстыру үдерісіне мемлекет 
жағынан белсенді ықпал жасау мен оны жылдамдату.
жаңашылдық қызметті қолдаумен айналысатын 
біртұтас грант ұсынатын ұйымдардың қатарыда 
Ұлттық зерттеу Кеңесінің қызметін (National Research 
Center – NRC) ерекше атап өту керек, мұндағы жүйеде 
17 ғылыми зерттеу институттары, 6 технологиялық 
және жаңашылдық орталықтар қызмет етеді. NRC 
қолдайтын, өнеркәсіптегі жаңашылдық қызметті 
белсенді етудің ұлттық бағдарламасы сәтті болып 
саналады (Industrial Research Assistance Program), 
мұндағы бағдарламаның жылдық бюджеті 150 млн.кан. 
долларын құрайды, негізгі мақсаты шоК жаңашылдық 
мүмкіндіктерін жақсарту болып саналады. 
Канада экономикасындағы шоК қолдаудағы мемле-
кеттің ролі маңызды және жаңа нарықты игеру, жа-
ңашылдықты енгізу және ең өзектісі инвестициялар 
тарту үшін негіз ретінде қарастырылады. мұндағы 
қолдаудың негізгі шараларына икемді салық саясаты, 
несиелендірудің дамыған жүйесі, қолдаудың алуан 
түрлі қаржылық бағдарламалары мен кепілдемелік 
механизмдер және бюрократиялық кедергілерді азай-
ту бойынша ойластырылған саясат жатады.
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изРаильДегі шОкке ҚОлДау көРсету 
институты

шОк сектОРына шОлу
Қазіргі уақытта израиль жоғарғы дамыған еркін 
экономиканың үлгісі болып саналады. 2009 жылдың 
соңында экономикалық жағынан 30-дан астам аса 
дамыған елдерден тұратын Экономикалық серіктестік 
пен даму Ұйымына елді қабылдау туралы келісімге 
қол жеткізді. 
израиль экономикасының динамикалық даму 
факторының біріне шағын және орта бизнес жата-
ды. израильдің шағын және орта бизнес істері бой-
ынша Басқарманың анықтауы бойынша, израильдегі 
шағын және орта кәсіпорындарға қызметкерлері 50-
ге дейін жететін, айналымында 5 млн. долларға дейін 
қаржысы бар, сонымен қатар 90% жеке иеліктегі 
компаниялар жатады. 
израиль кәсіпорындарының барлық 98%-ы шағын 
және орташа болып табылады, олардың саны шама-
мен 420 мыңды құрайды, олардың ішіндегі жұмыспен 
айналысушылары шамамен 1,2 млн. адам, ал бұл же-
ке сектордағы жалданбалы жұмыскерлердің жалпы 
санының 60%-ға құрайды. елдің жалпы өніміндегі 
олардың үлесі 40%-ға дейін жетеді. израильдегі 
шоК тіршілікке қабілеттілік деңгейі бизнестің қызмет 
еткеннен бес жылдан кейін ғана 30%-ды құрайды, 
ал сол уақыттағы барлық кәсіпорындардың тіршілік 
етуге қабілеттілігінің деңгейі, олардың көлемін есеп-
темегенде, 47%-ды құрайды (BDicoface, 2006). из-
раильде 1000 адамға шамамен 60 бизнестен келеді, 
дамыған елдерде – 1000 адамға 40-тан 72-ге дейінгі 
бизнестен келеді, мұндай сектордың өсімі изра-
ильда халық санының өсімінен асып кетеді. ста-
тистика мәліметтері бойынша шоК субьектілерінің 
арасындағы ең жоғарғы үлесті шағын кәсіпорындар 
иеленеді (92%), ал ең төменгі пайыз ірі және орташа 
кәсіпорындарға келеді (1% бойынша).

институты пОДДеРжки Мсп в изРаиле

ОбзОР сектОРа Мсп
на сегодня израиль представляет собой пример вы-
сокоразвитой свободной экономики. в конце 2009 
года достигнуто соглашение о принятии страны в 
организацию Экономического сотрудничества и раз-
вития, включающую в себя 30 наиболее развитых в 
экономическом отношении стран. 
одним из факторов динамичного развития экономики 
израиля является средний и малый бизнес. согласно 
определению управления по делам малого и средне-
го бизнеса израиля, к малым и средним предприяти-
ям в израиле относятся компании, насчитывающие 
до 50 сотрудников, с оборотом, достигающим 5 млн. 
долларов, а также находящиеся в частном владении 
на 90%. 
98% всех предприятий в израиле являются малыми 
или средними, их число составляет около 420 тыс., 
на которых заняты около 1,2 млн. человек, что со-
ставляет 60% от общего числа наемных работни-
ков в частном секторе. их доля в валовом продукте 
страны достигает 40%. уровень выживаемости мсп 
в израиле после пяти лет функционирования бизнеса 
составляет лишь 30%, в то время как уровень «вы-
живаемости» всех предприятий, без учета их раз-
мера, составляет 47% (BDicoface, 2006). в израиле 
на 1000 человек приходится около 60 бизнесов, в 
развитых странах – от 40 до 72 бизнесов на 1000 
человек, рост данного сектора превышает в израиле 
рост населения. по данным статистики наибольшую 
долю среди субъектов мсп занимают микро-пред-
приятия (92%), а наименьший процент приходится 
на  крупные  и средние предприятия (по 1%).

шОк кәсiпорынның улесi
доля предприятий мсп

92% 6%
1%
1%

шағын
малые

Орта
средние

Микро
микро

Iрi
Крупные
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2004 жылдан бастап, израиль үкіметі қаржылық 
жағдайы қиын шағын және орта кәсіпорындарды 
қолдаудың алуан түрлі Бағдарламасын жүзеге асы-
руда. 
шоК мемлекеттік қолдау саясаты мына төмендегі 
аспектілерден тұрады: 
1. айналым капиталын қаржыландыруға ие болудағы 
мемлекеттік қолдау.
2. шет елдерде келісімшарттар жасау үшін несиелер 
ұсыну (кепілдемелік орнын жабу болғанда ғана).
3. Келісімшарттарды қаржыландыру үшін мемлекеттік 
кепілдемелер ұсыну.
4. шағын және орта кәсіпорындардың экспортта-
рын алға жылжыту бойынша мемлекеттік органның 
қызмет етуі. 
израильдегі шоК дамыту мәселелері индустрия, сау-
да және еңбек министірлігінің (исем ги) және оның 
қамқорлығымен құрылған алуан түрлі ұйымдар мен 
абсорбция министірлігінің құзіреттіне жатады.
шоК мәселесімен тікелей айналысатын негізгі 
институтқа шағын және орта бизнес істері бойын-
ша израильдік басқарма – Israeli Smalland Medium 
Enterprises Authority (алда – Басқарма) жата-
ды. Бұл басқарма исем ги жетекшілігімен 1993 
жылы құрылған болатын, отанына қайта оралу 
кезінде, тмд елдерінен экономикалық саясатты 
қалыптастыру процесіне қатыстырылған израильдік 
мамандар мынадай тұжырымға келді: шоК дамы-
ту мен жеке кәсіпкерлерді қолдау көрсету арқылы 
жұмыссыздық пен экономикалық өсім мәселелеріне 
қарсы тұру. Басқарма жеке бастама мен кәсіпкерлікті 
ынталандыру саясатын өңдеуге, осы саладағы жа-
салатын әрекеттерді реттеуге және осы сферадағы 
мәселелермен айналысатын алуан түрлі ұйымдардың 
қызметін келістіруге ат салысты. мұндағы негізгі 
мақсат шоК иегерлері мен жеке кәсіпкерлерге көмек 
көрсету. 

шағын және ОРта бизнес істеРі бОЙын-
ша изРаильДік басҚаРМа ҚызМетінДегі 
негізгі бағыттаР

1.кәсіби біліктілік пен оқыту
Басқарма бүкіл ел бойынша орналасқан іскерлік 
бастаманы қолдау орталықтарының қызметін 
құру және қолдаумен айналысады (алда – мати 
орталықтары). осы салада басқарма үкіметтік меке-
мелер (оның ішінде, исем ги, абсорбция және ту-
ризм министірлігі), еуропалық агенттік (сохнут), 
жергілікті үкіметтер, джойнттың израильдық бөлімдері 
(«джойнт» американдық еуропалық біріккен үлестіру 
комитеті) мен іскерлік құрылымдар сияқты басқа да 
ұйымдармен іскерлік қарым-қатынаста.

начиная с 2004 года, правительство израиля реа-
лизует различные программы поддержки малых и 
средних предприятий, находящихся в затруднитель-
ном финансовом положении. 
политика государственной поддержки мсп включает 
в себя следующие аспекты:
1. государственная поддержка в получении финан-
сирования оборотного капитала.
2. предоставление ссуд для сделок за границей (при 
наличии гарантированного покрытия).
3. предоставление государственных гарантий финан-
сирования сделок.
4. Функционирование государственного органа по 
продвижению экспорта малых и средних предпри-
ятий. 
вопросы развития мсп в израиле  относятся к ком-
петенции министерства индустрии, торговли и труда 
(митт ги) и созданных под его эгидой различных 
организаций, а также министерства абсорбции.
основным институтом, непосредственно занима-
ющимся вопросами мсБ, является израильское 
управление по делам малого и среднего бизнеса – 
Israeli Small and Medium Enterprises Authority (да-
лее – управление). управление создано в 1993 году 
по инициативе митт ги, когда на волне репатриации 
из стран снг израильские специалисты, вовлеченные 
в процесс формирования экономической политики, 
пришли к выводу, что следует противостоять про-
блемам безработицы и экономического роста путём 
поддержки частных предпринимателей и развития 
мсБ. управление призвано вырабатывать полити-
ку стимулирования предпринимательства и частной 
инициативы, координировать действия в данной об-
ласти и согласовывать  деятельность различных ор-
ганизаций, занимающихся проблемами в этой сфере. 
основной целью является помощь частным предпри-
нимателям и владельцам мсБ. 

ОснОвные  напРавления ДеятельнОсти 
изРаильскОгО упРавления пО ДелаМ 
МалОгО и сРеДнегО бизнеса

1. профессиональная квалификация и 
обучение
управление занимается созданием и поддержкой де-
ятельности Центров поддержки деловой инициати-
вы (далее – Центры мати), расположенных по всей 
стране. в этой области управление тесно сотруд-
ничает с другими организациями, такими как пра-
вительственные учреждения (в особенности, митт 
ги, министерства абсорбции и туризма), еврейское 
агентство (сохнут), местные власти, израильское 
отделение джойнта (американский еврейский объ-
единенный распределительный комитет «джойнт») 
и деловые структуры.
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мати орталығы – жеке кәсіпкерлер мен шағын 
кәсіпорын иелеріне арналған негізгі институт, мұнда 
олар өздеріне ұсынылатын толық көлемдегі қызмет 
түрлерін, кеңес беру мен өзге ұйымдардың кіші 
кәсіпорындарға ұсынатын алуан түрлі қызметтері 
туралы ақпараттарды ала алады.
мати орталығы көрсететін негізгі қызметтер:
• Кәсіби кеңестер;
• оқыту;
• қаржыландыру көздерін іздеу;
• ақпарат пен нұсқама.

2. шағын және орта бизнес сферасындағы 
коммерциялық оқыту
митт ги коммерциялық оқыту жобасы шоК 
иегерлеріне қолдаудың әкімшілік шаралары туралы 
ақпараттар ұсынуға, сонымен қатар жеке алынған 
фирманың деңгейінде оқытуды жүргізу жолымен 
кәсіби кеңестер беруге ат салысады. 
осы жобаның шеңберінде іскерлік сектордағы 
тәжірибелі және білікті мамандар белгілі бір 
өлшемдерге жауап беретін кәсіпорындар мен бизнес-
мендерге жалпы ұзақтығы 150 сағатқа дейін кәсіби 
кеңестер береді. Кеңестер а және Б жоғарғы ұлттық 
басымдылықта әрекет ететін, қаланың ортасында, со-
нымен қатар жұмыссыздық деңгейі жоғары аудандар-
да, жалпы саны бестен жүзге дейінгі қызметкерлері 
бар компанияларға ұсынылады.
Коммерциялық оқыту жобасы төрт түрлі негізгі 
кезеңдерден тұрады:
1) жобаға қызығушылық танытқан компанияларды 
табу және жобаның аудандың үйлестірушілерімен 
таныстыру кездесуі;
2) кеңестерді тағайындау және жобаға қосылуға ком-
пания директоратының келісімін алу;
3) компания қызметінің жалпы талдауы, жалпы 
есепті құру;
4) нұсқама және жетекшімен есептік барлық 
тармақтарын орындау.
митт ги кеңестің құнынан 75% қаражаттандырады. 
мати орталығының қызметі шеңберінде сонымен 
қатар саны 1-ден 4 қызметкерге дейін жететін 
құрылымдар үшін 20 сағатқа дейін берілетін 
кеңестерден тұратын оқыту бағдарламалары бар. 
оқытумен байланысты мәселелер бойынша сұрақтар 
мати орталығы арқылы жүзеге асырылады.

3. Қаржыландыру
митт ги мен басқарма қаржыландыру құралдарын 
өңдейді, бұрыннан келе жатқан қаржыландыру 
құралдарын жаңартады және осы құралдар ту-
ралы ақпараттарды кәсіпорын иелері мен же-
ке кәсіпкерлердің назарына салады. түсіндіру 
қызметтері мати орталығының желісі арқылы 
жүзеге асырылады. Басқарма бизнесті дамыту 

Центр мати – это основной институт для владельцев 
небольших предприятий и частных предпринимате-
лей, где они могут получить полный спектр пола-
гающихся им услуг, консультацию и информацию о 
различных услугах, предоставляемых малым пред-
приятиям другими организациями.
основные услуги, оказываемые Центрами мати:
• профессиональные консультации;
• обучение;
• поиск источников финансирования;
• информация и инструктаж.

2. коммерческое обучение в сфере малого и 
среднего бизнеса 
проект коммерческого обучения митт ги призван 
предоставлять владельцам мсБ информацию об ад-
министративных мерах поддержки, а также профес-
сиональные консультации путём проведения  обуче-
ния на уровне отдельно взятой фирмы.
в рамках проекта опытные и квалифицированные 
специалисты делового сектора дают профессиональ-
ные консультации общей продолжительностью до 
150 часов предприятиям и бизнесменам, отвечающим  
определенным критериям. Консультации предостав-
ляются компаниям, насчитывающим от пяти до 100 
сотрудников, действующим в сферах национального 
приоритета а и Б, в центре страны, а также в райо-
нах с высоким уровнем безработицы.
проект коммерческого обучения состоит из четырех 
основных этапов:
1) нахождение компаний, заинтересованных в про-
екте, и ознакомительная встреча с районным коор-
динатором проекта;
2) назначение консультации и получение согласия 
директората компании на присоединение к проекту;
3) общий анализ деятельности компании, составле-
ние общего отчета;
4) выполнение всех пунктов отчeта под руковод-
ством и инструктажем.
митт ги субсидирует 75% от стоимости консульта-
ции. в рамках деятельности Центров мати также су-
ществуют программы обучения, включающие в себя 
до 20 часов консультаций для структур, насчитыва-
ющих от одного до четырех сотрудников. обращения 
по вопросам, связанным с обучением, осуществляют-
ся через Центры мати.

3. Финансирование
митт ги и управление разрабатывают инструменты 
финансирования, обновляют существующие инстру-
менты финансирования и доводят до сведения част-
ных предпринимателей и владельцев предприятий 
информацию об этих инструментах. разъяснительная 
деятельность осуществляется через сеть Центров 
мати. управление находит решения по финансиро-
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ванию оботного капитала,  инвестициям на развитие 
бизнеса и др. 
государство израиль заинтересовано в предоставлении 
оборотного капитала предприятиям малого бизнеса, 
страдающим от недостаточных денежных вливаний. по 
этой причине было решено создать Фонд оборотного 
капитала для предприятий мсБ, где кредиты выдаются 
под государственные гарантии.
Фонд позволяет получить кредит без обычных гаран-
тий. специальная комиссия проверяет, есть ли у со-
искателя кредита возможность вернуть полученную 
сумму, а также удостоверяется, что кредит будет ис-
пользован исключительно в качестве оборотного ка-
питала. соискатель кредита должен соответствовать 
государственным критериям, пройти экономическую 
проверку координирующего органа. Центры мати и 
другие организации могут оказать предприятию содей-
ствие на этапах подготовки к экономической проверке.
Центры мати оказывают содействие частным пред-
принимателям и владельцам предприятий в проце-
дуре обращения в банки и в получении кредитов, 
инструктируют их и помогают подготовить бизнес-
планы.
Банковские кредиты предоставляются субъектам 
мсБ, функционирование которых экономически обо-
снованно, которым требуется финансовая поддержка 
и выделение кредита на временные нужды. Кредит 
предоставляется сроком до двух лет.
Центры мати направляют частных предпринимате-
лей и владельцев предприятий и в другие фонды и 
помогают им в подаче заявки. в число фондов, куда 
центры мати направляют  желающих получить кре-
дит, входят такие, как:
• Фонд ссуд для репатриантов – частных предпри-
нимателей при министерстве абсорбции, в котором 
новые репатрианты (проживающие менее 10 лет в 
стране) могут получить специальную ссуду в размере 
до 35 тысяч шекелей (около 10,5 тыс. долларов) для 
создания или расширения бизнеса;
• Фонд раши израильской ассоциации по предостав-
лению беспроцентных ссуд, выделяющий кредиты су-
ществующим предприятиям в размере до 15 тысяч 
долларов;
• Фонд «Корет», финансирующий создание нового 
бизнеса или расширение уже существующего бизне-
са, предоставляющий добавочные кредиты на попол-
нение оборотного капитала, стимуляцию экономиче-
ского роста и создание рабочих мест в израильском 
частном секторе (фонд «Корет» получает денежные 
средства из филантропических фондов).

4. система информационных услуг для Мсб
способность выживания и успех предприятий мсБ, 
находящихся на рынке свободной конкуренции, во 

инвестициялары бойынша, айналым капиталын 
қаржыландыру бойынша шешімдерді іздестіреді. 
израиль мемлекеті ақшалай көмектің жеткіліксіздігінен 
қиналып жүрген шығын немесе бизнес кәсіпорындарына 
айналым капиталын ұсынуға мүдделі. нақ осы себеп 
бойынша шоК кәсіпорындары үшін айналым капита-
лы қорын құру туралы шешім қабылданған болатын, 
мұнда несиелерге мемлекеттік кепілдемеге беріледі.
Қор несиені қарапайым кепілдемесіз алуға 
мүмкіндік береді. арнайы комиссия несиені 
алушының алған сомасын қайтару мүмкіндігі бар 
жоқ екендігін тексереді, сонымен қатар несие тек 
айналым капиталы ретінде пайдаланылғандығы да 
да расталуы керек. несие ізденуші мемлекеттік 
өлшемдерге сәйкес келуі керек, үйлестіруші орган-
ның экономикалық тексерісінен өтуі керек. мати 
орталығы мен басқа да ұйымдар экономикалық тек-
серіске дайындық кезеңінде кәсіпорынға ықпал жа-
сауы мүмкін. 
мати орталығы банктермен жұмыс істеу және несие 
алу үдересі кезінде жеке кәсіпкерлер мен кәсіпорын 
иелеріне ықпал жасай алады, оларға бизнес-жо-
спар жасауға және дайындауға нұсқаулықтар беріп 
көмектеседі.
Банк несиелері уақытша қажеттіліктеріне орай несие 
беруді және қаржылық көмек көрсетуді керек ететін 
және қызметтері экономикалық тұрғыдан негізделген 
шоК субьектілеріне ұсынылады. несие мерзімі екі 
жылға беріледі.
мати орталығы жеке кәсіпкерлер мен кәсіпорын 
иелерін өзге де қорларға бағыттайды және олардың 
өтініш берулеріне көмектеседі. мати орталығы не-
сие алам деушілерді бағыттайтын қорсанына мына 
төмендегілер кіреді, олар: 
• абсорбция министірлігімен қайтарман-жеке 
кәсіпкерлер үшін берілетін несие қоры, мұндағы жаңа 
қайтармандар (елде 10 жылдан кем тұрмауы керек) 
өзінің бизнесін құру немесе кеңейту үшін 35 мың 
шекельге дейінгі көлемде арнайы несие ала алады 
(шамамен 10,5 мың доллар);
• 15 мың доллар көлемінде израиль ассоциациясының 
раши қоры кәсіпорындарға пайызсыз несиелер береді;
• Бұрыннан келе жатқан бизнесті кеңейту үшін не-
месе жаңа бизнесті жасауды қаржыландыратын «Ко-
рет» қоры экономикалық өсімді ынталандырып және 
израильдық жеке сектордағы жұмыс орындарын жа-
сау үшін айналым капиталын толықтыруға үстеме 
несиелер береді («Корет» қоры филантропиялық 
қорлардан ақшалай қаражаттар алады).

4. шОк үшін ақпараттық қызмет көрсету жүйесі
еркін бәсекелестік нарығында тұрған шоК кәсіпорын-
дарының тіршілік етуге қабілеттілігі мен жетістіктері, 
көбінесе, өздері дұрыс шешім қабылдаулары үшін 
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

многом зависит от наличия нужной информации, 
необходимой им для принятия верных решений. на 
сегодня такая информация доступна лишь частично, 
а способы получения большей части этой инфор-
мации сложны и требуют временных и денежных 
затрат. по этим причинам для управление через 
Центры мати  предоставляет предприятиям мсБ 
информационные услуги по низкой стоимости и с 
удобным доступом. информационные услуги охва-
тывают такие области, как:
• информация о тендерах в израиле;
• источники финансирования;
• деловая база данных;
• индексы цен и вкладов;
• законодательная база;
• маркетинговая информация.

5. борьба с бюрократизмом  и сотрудничество 
с органами местной власти
в отличие от корпораций и крупных компаний, име-
ющих в своeм штате сотрудников и специалистов, 
хорошо знакомых с различными системами власти и 
поддержки, владельцы мсБ и частные предприни-
матели сталкиваются с недостатком информации и 
навыков, с сильной бюрократией и страдают от не-
достаточного знания системы. Кроме того, обраще-
ние за помощью к внешним специалистам требует 
немалых денежных затрат. управление делает всe 
возможное для решения этой проблемы, а также 
старается оказывать помощь в законодательной 
сфере и в сфере налогообложения и планирования. 
управление направляет свою деятельность на укре-
пление связей с органами местной власти с целью 
создания обоюдных обязательств между центрами 
мати и местными и районными органами власти 
в тех областях, в которых действует юрисдикция 
мати, с целью поддержки деятельности мсБ в этих 
районах.

6. укрепление традиций частного 
предпринимательства и делового развития
управление работает над изменением деловой сре-
ды, в которой находятся сегодня частные предпри-
ниматели, созданием атмосферы, поддерживающей 
предпринимательскую деятельность, и повышением 
понимания того факта, что предприятия мсБ явля-
ются неотъемлемой частью экономического и обще-
ственного процветания израиля. для этого управле-
ние проводит исследования, нацеленные на изучение 
существующих правил и стратегий, развитие связей с 
предпринимателями и налаживание контактов между 
ними (как в израиле, так и за рубежом), поддержку 
предприятий в эпоху глобализации, информационно-
разъяснительную деятельность и сотрудничество с 

қажетті керекті ақпараттардың болуына байланы-
сты болады. Қазіргі уақытта мұндай ақпараттар 
толығымен берілмейді, ал мұндай ақпарат түрлерін 
толығымен алу тәсілдері аса күрделі және уақытша, 
ақшалай қаражатты талап етеді. осы себепке байла-
нысты Басқарма үшін мати орталығы арқылы шоК 
кәсіпкерлеріне төменгі бағамен және ыңғайлы қол 
жетімділікпен ақпараттық қызметтер ұсынылады. 
ақпараттық қызметтер мына төмендегі салаларды 
қамтиды, олар: 
• израильдегі тендерлер туралы ақпараттар;
• Қаржыландыру көздері;
• деректердің іскерлік базасы;
• салымдар мен баға индексі;
• заңнамалық база;
• маркетингтік ақпарат.

5. бюрократизммен күрес және жергілікті билік 
органдарымен қызметтестік
Өзінің штатында қолдау мен биліктің алуан түрлі  
жүйелерімен жақсы таныс мамандары мен қызмет-
керлері бар ірі компаниялар мен корпорацияларға 
қарағанда, шоК иелері мен жеке кәсіпкерлер күшті 
бюрократияға, тәжірибелер мен ақпараттардың 
жеткіліксіздігімен бетпе-бет келеді және олар 
жүйені жеткіліксіз түрде білмегендігінен азап 
тартады. сонымен қатар, мамандардан сырттай 
көмек сұрау біршама ақшалай қаражатты талап 
етеді. Басқарма осындай мәселені шешудің барлық 
мүмкіндіктерін жасайды, сонымен қатар заңнамалық 
салаға, салық салу мен жоспарлау саласына да 
көмек көрсетуге ат салысады. Басқарма өзінің 
қызметін мати орталықтары мен биліктің жергілікті 
және мати құзіреттілігі әрекет ететін аумақтар 
арасында осы аудандардағы шоК қызметін қолдау 
мақсатыме аудандық органдар, арасында екі жақты 
міндеттемелерді жасау мақсатымен жергілікті билік 
органдарымен байланысты нығайтуға бағыттайды.

6. іскерлік даму мен жеке кәсіпкерлік 
дәстүрлерін нығайту
Басқарма қазіргі уақытта жеке кәсіпкерліктің орналас-
қан іскерлік ортасын өзгертумен, кәсіпкерлік қызметті 
қолдайтын атмосферасын жасаумен және шоК кәсі-
порны израильдың қоғамдық және экономикалық 
гүлденуінің құрамдас бөлігі болып саналатындығы де-
ген түсінікті жоғарылату үшін жұмыс істейді.  ол үшін 
Басқарма бұрынғы ережелер мен стратегияларды 
тануға, кәсіпкерлермен байланысты дамытуға және 
олардың арасындағы байланысты дұрыс орнатуға, 
жаһандану дәуірінде кәсіпорындарды қолдауға, 
шоК саласында қызмет ететін шетелдік ұйымдармен 
қызметтестік және ақпараттық-түсіндірмелік қызметті 
дамытуға  бағытталған зерттеулер жүргізеді (изра-
ильде, сонымен қатар шет елдерде).
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7. халықаралық қызмет бағдарламасы
Басқарма мүше болып саналады және мына келесі 
ұйымдардың қызметіне қатысады: WASME (World 
Associationon Smalland Medium Enterprises) – өзінің 
қатарында жалпы саны жүзден астам мемлекеттік, 
қоғамдық және іскерлік ұйымдары бар шығын 
және орта кәсіпорындардың Бүкіл әлемдік  ас-
социациясы, бұлардың қызметі дамыған және 
дамушы елдердегі, сонымен қатар экономикасы 
өтпелі елдердегі шоК дамытуға бағытталған. ISBC 
(International Smalі Business Consortium) – қазіргі 
уақытта 25 жыл бойы жыл сайын конференция 
жүргізіп келе жатқан шығын бизнес бойынша 
халықаралық консорциум. Консорциум еуропа, 
азия, солтүстік және оңтүстік америка елдеріндегі 
шоК мәселелерімен айналысатын академиялық 
мекеме өкілдерінен, мемлекеттік, қоғамдық және 
жеке ұйымдардан тұрады.  
соңғы жылдары израильде құрылған «технологиялық  
инкубаторлар» – бұл жұмысын енді бастап келе 
жатқан жеке кәсіпкерлерді жаңашылдық идеялармен 
қолдауға және олардың өз идеяларын өмірде жүзеге 
асыруға, оларды коммерцияландыруға және жаңа 
бизнесті негіздеуге ұмтылатын арнайы бағдарлама.
шығын және жұмысын енді бастап келе жатқан 
экспорттаушыларға көмек көрсету орталығы. Бұл 
орталық қызметтің бастапқы кезеңінде тұрған кіші 
экспорттаушыларға оларды халықаралық нарықта 
сатудың көлемін ұлғайту үшін кеңес беру қызметтерін 
ұсынады. Көмек компанияларға жеке кеңестер беру 
түрінде, шет елдерде көрмеге дайындау түрінде, 
шет елдерде сауданы ынталандыру Қоры арқылы 
қаржылық қолдау көрсету түрінде көрініс береді.

8. израильдегі кәсіпкерлерге арналған жоба
Бизнестің негіздеріне жастарды оқыту кәсіпкерлердің 
жаңа буынын тәрбиелеудегі маңызды саты болып 
саналады. нақ осы мақсатта, жастар арасында 
кәсіпкерлік қызметті дамыту бойынша бағдарламаны 
өңдеу мен дамытуға дем беретін «израильдің жас 
кәсіпкерлері» атты арнайы жоба жасалған болатын. 
жобаны үйлестіру қызметіне кіретіндер: жастарды 
кәсіпкерлік қызметке үйрету үшін жастар тобын құру 
мақсатында аудандық мектептермен байланыс орна-
ту; оқушылар мен кәсіпкерлер арасында байланы-
сты орнату мен кәсіпкерлерді тәрбиелеуге қаражат 
салуға дайын іскерлік ұйымдарды іздеу.

9. пайызсыз несие ұсынатын израильдық ас-
социация
ассоциацияда бернеше қорлар бар:

зарубежными организациями, функционирующими  
в области мсБ.

7. программы международной деятельности
управление является членом и участвует в дея-
тельности следующих организаций: WASME (World 
Association on Small and Medium Enterprises) – все-
мирная ассоциация малых и средних предприятий, 
насчитывающая в своих рядах более ста государ-
ственных, общественных и деловых организа-
ций, чья деятельность направлена на продвиже-
ние мсБ в развитых и развивающихся странах, а 
также в странах с переходной экономикой. ISBC 
(International Small Business Consortium) – между-
народный консорциум по малому бизнесу, вот уже 
25 лет проводящий ежегодные конференции. Кон-
сорциум состоит из представителей академических 
учреждений, государственных, общественных и 
частных организаций, занимающихся вопросами 
мсБ в странах европы, азии, северной и Южной 
америки. 
 «технологические инкубаторы», созданные в израи-
ле в последние годы, – это специальная программа, 
призванная поддержать начинающих частных пред-
принимателей с инновационными идеями и позво-
лить им воплотить свои идеи в жизнь, коммерциа-
лизировать их и основать новый бизнес.
Центр помощи малым и начинающим экспортeрам. 
данный Центр предоставляет консультационные ус-
луги малым экспортeрам, находящимся на начальных 
этапах деятельности, с тем, чтобы увеличить объёмы 
их продаж на международных рынках. помощь вы-
ражается в персональных консультациях компаний, 
маркетинговом обучении, подготовке к выставкам за 
рубежом, финансовой поддержке через Фонд стиму-
лирования торговли за рубежом и др.

8. проект для молодых предпринимателей в 
израиле
обучение молодёжи основам бизнеса является важ-
ной ступенью в воспитании нового поколения пред-
принимателей. для этих целей создан специальный 
проект «молодые предприниматели израиля», сти-
мулирующий разработку и расширение программ по 
развитию предпринимательской деятельности среди 
молодeжи. в функции координаторов проекта вхо-
дит: налаживание контактов с районными школами 
с целью создания групп молодeжи для их обучения 
предпринимательской деятельности; поиск деловых 
организаций, готовых вложить средства в воспита-
ние предпринимателей, и  налаживание связи между 
предпринимателями и обучающимися.
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- жаңа олим1 мен израильдіктер үшін жалпы қор 
(несиені әйелдерге беруге ерекше мүдделі) –  
10 мыңға дейін аҚш доллары;
- тек жаңа олимдерге ғана арналған қор (израиль-
де кем дегенде 10 жыл тұратындар үшін) - 10 мың 
долларға дейін; 
- жаңа олим мен израильдіктер үшін жалпы қор –  
15 мың долларға дейін;
- израильдіктерге арналған қор (бұрынғы әскерлер 
мен шалғайдағы тұрғындар үшін беріледі) – алты ай 
ішінде нәтижелерді ұсынғаннан кейін қосымша сома 
алу мүмкіндігі 15 мың долларға дейін.

1Қайтадан израильге келуші, израильдік репатриант. 1приехавший вновь в израиль, израильский репатриант.

9. израильская ассоциация по предоставлению 
беспроцентных ссуд
у ассоциации имеется несколько фондов:
- общий фонд для новых олим1 и израильтян (особо 
заинтересован в предоставлении ссуд женщинам) - 
до 10 тыс. долларов сша;
- фонд только для новых олим (проживающих в из-
раиле менее 10 лет) – до 10 тыс. долларов; 
- общий фонд для новых олим и израильтян – до  
15 тыс. долларов;
- фонд для израильтян (предпочтение жителям пе-
риферии и бывшим военным) – до 15 тыс. долларов 
с возможностью получения дополнительной суммы 
после предоставления результатов за шесть месяцев.



5-шығарылым / выпуск 52013

309



310

талдамалық 
материалдар 
аналитические 
материалы
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даму қарқынының 
мониторингі

мониторинг состояния 
и динамики развития

мсп в рк

даму көрсеткіштерін 
салыстыру

сравнение показателей 
развития

мсп в регионах

дамуды талдау 
анализ развития 

субъектов
мсп в регионах

бағдарламаларды 
жүзеге асыру нәтижелері 

результаты реализации 
программ фонда «даму»

әлеуметтік зерттеу 
туралы есеп
отчет о 
социологическом 
исследовании

мемлекеттік 
қолдаудың 
халықаралық 
тәжірибесі
международный 
опыт 
государственной 
поддержки мсп

СЫРТҚЫ САРАПШЫЛАР ӘЗІРЛЕГЕН 
ТАЛДАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР

АНАЛИТИчЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ВНЕШНИМИ  

ЭКСПЕРТАМИ
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бирмагамбетов т. б. 
к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Финансы»
международная академия Бизнеса

пРОблеМы ФОРМиРОвания пОнятиЙнОгО 
аппаРата Для бизнеса казахстана 
и егО влияние на уРОвень Развития 
экОнОМических пРОцессОв

в Казахстане,  по данным агентства рК по статис- 
тике, на 1 декабря 2012 г., зарегистрировано  
316,8 тысяч единиц предприятий-юридических лиц, 
из которых крупных предприятий 2,3 тыс. единиц, 
средних – 14,1 тыс. единиц и малых предприятий – 
300,4 тыс. единиц (таблица 1). при этом более 86% 
принадлежат к частной форме собственности, око-
ло 9% – к государственной форме собственности и 
около 5% относятся к иностранной форме собствен-
ности. агентство рК по статистике осуществляет свое 
ранжирование предприятий на основе следующих 
параметров:
- крупные предприятия со среднесписочной числен-
ностью работающих свыше 250 человек;
- средние предприятия со среднесписочной числен-
ностью работающих от 50 человек до 250 человек;
- малые предприятия со среднесписочной численно-
стью до 50 человек.
в то же время в состав малых предприятий юриди-
ческих лиц  не входят индивидуальные предприятия, 
которые относятся к сегменту физических лиц и к 
микробизнесу. между тем, на 1 декабря прошлого го-
да в Казахстане зарегистрировано 1 033 851 индиви-
дуальных предпринимателей, из которых более 41% 
относятся к торговле, около 22% – предоставляют 
услуги индивидуального характера, 19% – сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, около 11% – транспорт и 
связь и оставшиеся 7% – прочие отрасли экономики.

бiрмағамбетов т.б. 
э.ғ.к., халықаралық Бизнес академиясының 
«Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы

ҚазаҚстанның бизнесі үшін ұғыМДыҚ 
аппаРатты ҚалыптастыРу Мәселесі Мен 
Оның экОнОМикалыҚ ДаМу ДеңгеЙіне 
тигізетін әсеРі 

Қр агенттігінің статистикалық мәліметтері бойын-
ша Қазақстанда 2012 жылдың 1 желтоқсан  
кәсіпорын-заңды тұлғалардың 316,8 мың бірлігі тіркелген, 
оның ішінде ірі кәсіпорындар 2,3 мың бірлік, орташа – 
14,1 мың бірлік пен шығын кәсіпорындар – 300,4 мың 
бірлік (1 кесте). мұндағы 86%-дан астамы жеке меншік 
түріне жатады, шамамен  9%-ы – мемлекеттік меншік 
түріне жатады және шамамен 5%-ы шет үдерістердің 
елдік меншік түріне жатады. Қр агенттігі статистика 
бойынша мына төмендегі өлшемдердің негізінде өзінің 
саралауын жүзеге асырады:
- орташа тізімдік ірі кәсіпорындардағы қызметкерлер 
250 адамнан асады;
- орташа тізімдік орташа кәсіпорындардағы қызмет-
керлер 50 адамнан 250 адамға дейін жетеді;
- орташа тізімдік кіші кәсіпорындардағы қызметкерлер 
саны 50 адамға дейін жетеді.
сонымен қатар, заңды тұлғалардың шығын 
кәсіпо-рындарының құрамына микробизнеске 
және жеке тұлғалардың сараланымына жатпай-
тын жеке кәсіпорындар кірмейді. Өткен жылдың 
1 желтоқсанында Қазақстанда 1 033 851 жеке 
кәсіпкерлер тіркелген, олардың ішінде 41%-дан 
астамы саудаға жатады, шамамен 22%-ы – жеке 
сипаттағы қызмет көрсететіндер болып саналады, 
19%-ы – ауыл, орман және балық шаруашылығы, ша-
мамен 11%-ы – тасымалдау мен байланыс, ал қалған 
7%-ы – экономиканың өзге салалары.

барлығы 
всего

Оның ішінде меншік түрі бойынша 
в том числе по формам собственности әрекеттегі 

кәсіпорындар 
саны 

кол-во 
действующих 
предприятий

тіркелгендердің 
ішіндегі 

әрекеттегі 
кәсіпорындар 

пайызы
% действующих 

предприятий 
от зарегистри-

рованных

Мемлекеттік 
государ-
ственная

жеке 
частная

шет елдік 
иностранная

Қазақстан Республикасы 
республика Казахстан 316 844 27 353 273 011 16 480 177 584 56

шағын
малые 300 354 18 225 266 209 15 920 162 257 54

Орташа 
средние 14 165 8 190 5 545 430 13 069 92

ірі
Крупные 2 325 938 1 257 130 2 258 97

ҚР агенттігінің статистика мәліметтері бойынша –www.stat.kz/бизнес-тіркелім 
по данным агентства рК по статистике –www.stat.kz/бизнес-регистры

1-кесте. тіркелген кәсіпорын-заңды тұлғалар бойынша ақпараттар [1].
таблица 1. информация по зарегистрированным  предприятиям – юридическим лицам [1].
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вместе с этим, для оценки каждого вида бизнеса не-
обходимо, прежде всего, понять, как и в какой фор-
ме формируется каждый бизнес. по статистическим 
данным, на казахстанском рынке только 54% зареги-
стрированных малых предприятий являются действу-
ющими, то есть фактически не работают 138,09 тыс. 
предприятий. по крупным и средним предприятиям 
неработающими являются лишь 67 крупных и 1 096  
средних предприятий. в целом по Казахстану число 
действующих предприятий составляет 177 584 еди-
ниц, из них 162 257 единиц малых предприятий. в то 
же время определенные параметры признания инди-
видуальных предпринимателей, указанные в законе 
рК «о частном предпринимательстве», не определяют 
четко границ вхождения индивидуальных предприни-
мателей в тот или иной сегмент бизнеса. так, инди-
видуальные предприниматели могут быть средним и 
малым бизнесом. при этом в соответствии со статьей 
3 подпункт 3 «запрещается принятие государственны-
ми органами нормативных правовых актов, устанавли-
вающих привилегированное положение отдельно взя-
тых субъектов частного предпринимательства»[2], что 
негативно влияет на деятельность различных видов 
бизнеса в Казахстане. Кроме того, в законодательстве 
существует ряд проблем, связанных с индивидуаль-
ным предпринимательством, которое может действо-
вать в виде простых товариществ с общей долевой 
собственностью.
одновременно, в сельском хозяйстве на 1 декабря 
2012 г. сконцентрировано 191 428 единиц крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, из которых действующи-
ми являются 188 996 единиц. также в законодатель-
стве существует пробел в отношении крестьянских 
хозяйств, которые необходимо отнести к определен-
ному бизнесу, так как существует 180 тыс. крестьян-
ских хозяйств, которые могут быть малыми (до 50 
человек)  или мелкими (до 10 человек).
учитывая  сложившуюся ситуацию по статистическо-
му отражению деятельности предприятий в бизне-
се, можно отметить, что отсутствует четкая граница 
между различными категориями бизнеса и отнесе-
нием видов бизнеса. с точки зрения методологии 
существует проблема в том, что агентство рК по 
статистике осуществляет выборку по среднесписоч-
ной численности работающих на предприятии, а в 
законодательстве установлены параметры не только 
численности, но и активов.
в этой связи возникает необходимость определения 
понятийного аппарата, который будет оценивать 
их в соответствии с законом рК «о частном пред-
принимательстве» как крупный, средний, малый  и 
другой бизнес. началом работы по формированию 
понятийного аппарата будет оценка количественных 
параметров по предприятиям:

осыған байланысты, бизнестің әрбір түрін бағалау 
үшін, ең алдымен, әрбір бизнестің қандай үлгіде 
қалыптасатындығын түсініп алу керек. статистикалық 
мәліметтер бойынша, Қазақстан нарығында тек 
54%-ы ғана тіркелген кіші кәсіпорындар жұмыс 
істейтіндер болып саналады, яғни 138,09 мың 
кәсіпорын толығымен жұмыс істемейді. ірі және ор-
таша кәсіпорындар бойынша жұмыс істемейтіндер 
ретінде 67 ірі және 1 096 орташа кәсіпорындар 
жатады. жалпы Қазақстан бойынша кәсіпорындар 
саны 177 584 бірлікті құрайды, олардың ішінде 
162 257 бірлік-шағын кәсіпорындар. сонымен қатар, 
«жеке кәсіпкерлік туралы» Қр заңында көрсетілген 
жеке кәсіпкерлерді мойындаудың белгілі бір өлшем-
дері бизнестің белгілі бір сараланымына жеке 
кәсіпкерлерді енгізудің нақты бір шекараларын 
анықтамайды. сонымен, жеке кәсіпкерлер орташа 
және шағын бизнес болуы мүмкін. мұнда 3-баптағы 
3-тармаққа сәйкес, «мемлекеттік органдарға жеке 
кәсіпкерліктің жеке алынған субьектілерінің ерек-
ше артықшылық жағдайын белгілейтін нормативтік-
құқықтық актілерін қабылдауына тыйым салынады» 
[2], ал бұл Қазақстандағы бизнестің алуан түрлерінің 
қызметтеріне кері әсерін тигізеді. сонымен қатар, жал-
пы үлестік меншігі бар қарапайым серіктестік түрінде 
әрекет ете алатын заңнамада жеке кәсіпкерлікпен 
байланысты бірнеше мәселелер болуы мүмкін.
Бір уақытта, 2012 жылдың 1 желтоқсанда ауыл 
шаруашылығында 191 428 диқандық (фермерлік) 
шаруашылық бірлігі шоғырланған, олардың ішіндегі 
188 996 бірлік жұмыс істеп тұр. сонымен қатар 
заңнамада, белгілі бір бизнес түріне жатқызылатын 
диқан шаруашылығына қатысты олқылықтар бар, 
өйткені шағын (50 адамға дейін)  немесе ұсақ  
(10 адамға дейін)  болуы мүмкін.
Бизнестегі кәсіпорын қызметінің статистикалық 
көрінісі бойынша қалыптасқан жағдайды ескере оты-
рып, мынаны айтуға болады-бизнестің алуан түрлі 
категориялары мен бизнес түріне жататындардың 
арасында белгілі бір нақты шекара жоқ. әдістеме 
негізінде мынадай мәселе туындайды: статистика 
бойынша Қр агенттігі кәсіпорындарда жұмыс істейтін 
қызметкерлердің орташа тізімдік саны бойынша 
таңдауды жүзеге асырады, ал заңнамада саны бой-
ынша ғана емес, сонымен қатар активтер бойынша 
өлшемдер белгіленген. 
осыған байланысты, ірі, орташа, шағын және 
басқа бизнес ретінде «жеке кәсіпкерлік туралы» 
заңға сәйкес бағаланатын ұғымдық аппаратты 
анықтау қажеттілігі туындайды. Ұғымдық аппарат-
ты қалыптастыру бойынша жұмыстың бастамасына 
кәсіпорындар бойынша сандық өлшемдерді бағалау 
жатады:
• ірі бизнес – орташа жылдық саны 500 адамнан 
асатын және активтері 104 млрд. теңгеден асатын 
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• крупный бизнес – предприятие со среднегодовой  
численностью свыше 500 человек и активами свыше  
104 млрд. тенге или (208 млн. тенге активов на од-
ного работающего);
• средний бизнес – предприятие со среднегодовой 
численностью от 50 человек до 500 человек (включи-
тельно) и активами от 10 млрд. тенге (200 млн. тенге 
активов на одного работающего) до 104 млрд. тенге;
• малый бизнес – предприятие (крестьянское хо-
зяйство) со среднегодовой  численностью от 10 до 50 
человек и активами от 0,5 млрд. тенге (50 млн. тенге 
активов на одного работающего) до 10 млрд. тенге;
• мелкий бизнес (крестьянское хозяйство) со сред-
негодовой  численностью до от 5 до 10 человек и 
активами от 50 млн. тенге (10 млн. тенге активов на 
одного работающего) до 500 млн. тенге 
• домашние хозяйства (крестьянское хозяйство) 
от 2 до 5 членов одной семьи с активами от 5 млн. 
тенге (2,5 млн. тенге активов на одного работающе-
го) до  50 млн. тенге
• индивидуальные предприниматели (один че-
ловек) до 5 млн. тенге.
для крупного бизнеса предлагаем определить только 
акционерные общества, которые в дальнейшем мо-
гут осуществлять выпуск ценных бумаг, привлекать 
денежные средства из-за рубежа, получать государ-
ственные кредиты и займы, участвовать в конкурсах, 
объявленных государством. для предприятий круп-
ного бизнеса необходимо определить возможность 
участия в торгах на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) и предоставления ежегодной финансовой от-
четности. в настоящее время на KASE имеется лишь 
112 эмитентов [3], большая часть которых приходит-
ся на финансовый сектор Казахстана. учитывая не-
обходимость развития рынка ценных бумаг, следует 
обязать представителей крупного бизнеса участво-
вать на KASE, предоставляя финансовую отчетность. 
при этом, если предприятие не будет принимать 
участие в операциях на рынке ценных бумаг, то ав-
томатически переходит в сегмент среднего бизнеса 
с уменьшением активов и доведения их до установ-
ленного уровня.
Формирование представления о крупном бизнесе 
будет связано также с параметрами норм активов 
на одного работающего, что также будет позитивно 
влиять на деятельность не только самого предприя-
тия, но и на социальную сферу деятельности этого 
предприятия.
в качестве среднего бизнеса следует определить 
также акционерные общества, которые могут полу-
чать государственные кредиты и займы, участвовать 
в тендерах (конкурсах), объявленных государством, 
но имеют ограничения по выпуску ценных бумаг, 
по привлечению денежных средств из-за границы, 

немесе (бір қызметкерге 208 млн. теңге активтен 
келетін) кәсіпорын;
• Орта бизнес – орташа жылдық саны 500 адамға 
дейінгі және активтері 10 млрд. теңгеден бастап 
(бір қызметкерге 200 млн. теңге активтен келетін)  
104 млрд. теңгеге дейінгі активтері бар кәсіпорын;
• шағын бизнес – (диқан шаруашылығы) орта-
ша жылдық саны 10-нан 50 адамға дейінгі және 
активтері 0,5 млрд. теңгеден бастап (бір қызметкерге 
50 млн. теңге активтен келетін) 10 млрд. теңгеге 
дейінгі активтері бар кәсіпорын;
• ұсақ бизнес (диқан шаруашылығы) орташа 
жылдық саны 5-тен 10 адамға дейінгі және активтері 
50 млн. теңгеден бастап (бір қызметкерге 10 млн. 
теңге активтен келетін) 500 млн. теңгеге дейінгі 
активтері бар кәсіпорын; 
• үй шаруашылығы (диқан шаруашылығы) бір 
отбасының 2-ден 5-ке дейінгі мүшелерінен тұратын 
активтері 5 млн. теңгеден басталып (бір қызметкерге 
2,5 млн. теңге активтен келетін) 50 млн. теңгеге 
дейінгі активтері бар кәсіпорын.
• жеке кәсіпкерлер (бір адам) 5 млн. теңгеге дейін.
ірі бизнес үшін алда құнды қағаздар шығаруды, шет 
аймақтардан ақшалай табыс түсіруді, мемлекеттік 
несиелер мен заемдар алуды жүзеге асыратын, 
мемлекет жариялаған сайыстарға қатысатын тек 
акционерлік қоғамдарды анықтауды ұсынамыз. 
ірі бизнес кәсіпорындары үшін Қазақстанның қор 
биржасындағы (KASE) саудаға қатысу мүмкіндігі мен 
жыл сайын қаржылық есепті беріп отыруды анықтау 
қажет. Қазіргі уақытта KASE тек 112 эмитентті бар 
[3], олардың көп бөлігі Қазақстанның қаржылық 
секторына келеді. Құнды қағаздар нарығын дамы-
ту қажеттілігін ескере отырып, қаржылық есепті 
ұсынып, ірі бизнес өкілдерін KASE-ға қатысуға 
міндеттеу керек. мұнда егер де кәсіпорын құнды 
қағаздар нарығының операцияларына қатыспайтын 
болса, онда оны автоматты түрде активтері кішірейіп 
және оларды белгіленген деңгейге дейін жеткізіп, ор-
таша бизнестің сегментіне өтетін болады. 
ірі бизнес туралы түсініктердің қалыптасуы бір 
қызметкер активтерінің нормасының өлшемдеріне 
байланысты болады, ал бұл кәсіпорын қызметінің 
өзіне ғана емес, сонымен қатар осы кәсіпорын 
қызметінің әлеуметтік саласына да оңтайлы әсер 
ете алады.
орта бизнес ретінде де мемлекеттік несиелер мен 
заемдар ала алатын, мемлекеттің жариялаған 
тендерлеріне (конкурстарына) қатыса алатын 
кәсіпорындарды анықтаймыз, бірақ та оларға құнды 
қағаздар шығару, шет аймақтардан ақшалай табыс 
табу, мемлекеттік бағдарламаларға қатысу бойын-
ша шектеулер қойылады. Бірақ та олар салалық 
бағдарламаларға қатыса алады.
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

участию в государственных программах. однако они 
могут участвовать в  отраслевых программах.
малый бизнес может получать займы и кредиты по 
государственным программам, которые финансиру-
ются из республиканского бюджета только на уста-
новленные отраслевые программы, участвовать в 
программах, осуществляющих финансирование через 
местный бюджет.
все остальные виды бизнеса могут участвовать в 
программах, финансируемых бюджетом через мест-
ные бюджеты.
одним из основных направлений в получении до-
стоверной информации и ее прозрачности являет-
ся финансовая отчетность предприятий. для этого 
следует осуществить несколько видов мероприятий,  
который в конечном итоге приведут к прозрачности 
финансовой деятельности предприятий:
1. создать при министерстве финансов институт, де-
ятельность которого будет направлена на формиро-
вание ежемесячной (ежеквартальной)  финансовой 
отчетности по предприятиям Казахстана;
2. осуществлять ранжирование предприятий на круп-
ные, средние и малые предприятия, а также на от-
расли; 
3. полученные данные по финансовой отчетности 
формировать в различных разрезах.
данные по каждому предприятию будут ежемесяч-
но (ежеквартально)  отражаться на сайте данного 
института. получение такой информации позволит 
представителям различных финансовых структур 
оценивать деятельность предприятий вне зависи-
мости от вида бизнеса, отслеживать их денежные 
потоки, проводить мониторинг развития предприя-
тий, составлять реальные прогнозы по деятельности 
предприятий и получать полную информацию о всех 
субъектах бизнеса.
в результате, построение понятийного аппарата для 
формирования видов бизнеса и формирования фи-
нансовой отчетности позволит оценить масштабы ви-
дов бизнеса, постоянно осуществлять их мониторинг 
и подготовить базу для развития видов бизнеса.

Источники:
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3. www.kase.kz

шағын бизнес бекітілген салалық бағдарламалармен 
ғана республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік бағдарламалар бойынша заемдар мен 
несиелер ала алады, жергілікті бюджет арқылы 
қаржыландыруды жүзеге асыратын бағдарламаларға 
қатыса алады.
Бизнестің қалған барлық түрлері жергілікті бюд-
жет арқылы қаржыландырылатын бағдарламаларға 
қатыса алады.
нақты ақпараттар алу мен оның дұрыстығының 
негізгі бағыттарының біріне кәсіпорынның қаржылық 
есебі жатады. ол үшін кәсіпорындардың қаржылық 
қызметінің анықтығына апаратын шаралардың 
бірнеше түрлерін жүзеге асыру керек:
1. Қаржы министірлігі жанынан қызметі Қазақстанның 
кәсіпорындары бойынша ай сайынғы (тоқсан сайын) 
қаржылық есепті қалыптастыруға аттын институтты 
құру керек;
2. кәсіпорындарды ірі, орташа және шағын кәсіпорын-
дарға, сонымен қатар салаларға саралауды жүзеге 
асыру керек;
3. қаржылық есеп бойынша алынған мәліметтерді 
алуан түрлі тұрғыдан қалыптастыру керек.
әрбір кәсіпорындар бойынша мәліметтер осы ин-
ституттың сайтында ай сайын (тоқсан сайын) 
корінетін болады. мұндай ақпараттарды алып оты-
ру алуан түрлі қаржылық құрылымдардың өкіл-
деріне бизнестің түріне, тәуелсіз кәсіпорын қызметін 
бағалауға, олардың табыс көздерін қадағалап отыру-
ға, кәсіпорындардың дамуына бақылау жүргізуге, 
кәсіпорынның қызметі бойынша шынайы болжамдар 
жасауға және бизнестің барлық субьектілері туралы 
толық ақпараттар алып отыруға мүмкіндік береді.
осының нәтижесінде, қаржылық есепті қалыптастыру 
мен бизнес түрін қалыптастыру үшін ұғымдық ап-
паратты құру бизнес түрінің масштабын бағалауға, 
әрдайым оларға бақылау жүргізуге және бизнес түрін 
дамыту үшін базаны дайындауға мүмкіндік береді.

Дерек көздері:
1. www.stat.kz/бизнес-тіркелімдер
2. №124-III 2006 жылғы 31 қаңтардағы «Жеке кәсіпкерлік 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
3. www.kase.kz
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арын ә. а., 
магистр, преподаватель кафедры «Финансы», 
международная академия Бизнеса

МикРОФинансиРОвание в казахстане: 
текуЩее сОстОяние, пРОблеМы Развития 
и нОвые вОзМОжнОсти

микрофинансирование возникло в 70-х годах хх ве-
ка как метод предоставления кредита тем, кто иным 
образом не мог его получить.  микрофинансирова-
ние – это вид деятельности, связанный с оказанием 
финансовых услуг, как правило, начинающим субъек-
там малого предпринимательства, и является эффек-
тивным инструментом в достижении более свободного 
доступа малых предприятий к источникам финанси-
рования и, что особенно важно, позволяет многим 
стартующим предприятиям начать с нуля свой соб-
ственный бизнес.
собственно ничего нового в микрофинансировании 
нет, так как микрофинансовая деятельность – это 
обычная практика многих кредитных и некоммерче-
ских организаций, если под ним понимать микрофи-
нансирование,  кредит которого имеет ограничение по 
размеру не более установленного законом (сегодня в 
Казахстане – 8000 мрп).
в научный оборот понятие микрофинансирование 
ввел американский профессор мухаммед Юнус, лауре-
ат нобелевской премии 1998 года, выходец из Бангла-
деш. профессор Юнус, не желая мириться с голодом 
в своей стране, подключился к борьбе с голодом в 
1974 году. в ходе работы по организации помощи он 
выяснил, что даже микрокредит может способствовать 
выживанию бедняков. он лично начал предоставлять 
небольшие суммы денег бедным бангладешским жен-
щинам для организации небольших производств, спо-
собных обеспечить пропитанием их семьи. сумма пер-
вого выданного им займа составила всего 27 долларов 
сша. в 1976 году он основал банк «грамин» (англ. 
«Grameen Bank») который занимается скорее благо-
творительностью, так как не ставит целью получение 
прибыли от предоставления небольших займов начи-
нающим предпринимателям в слаборазвитых странах. 
осмыслив положение с кредитованием малого бизнеса 
в развивающихся странах и поняв причины, которые 
не привлекают в эту отрасль крупные банки, мухам-
мед Юнус разработал положение о микрофинанси-
ровании, ставшее основой для деятельности микро-
финансовых организаций по всему миру [1].
для более четкого определения понятия микрофинан-
сирования необходимо рассмотреть его особенности 
и обозначить основные функции.
особенности микрофинансирования:
• малые размеры предоставляемых займов (не более 
8000 мрп) [2];

арын ә. а., 
магистр, «Қаржы» кафедрасының оқытушысы, 
халықаралық  Бизнес академиясы 

ҚазаҚстанДағы МикРОҚаРжыланДыРу: 
ҚазіРгі жағДаЙы, ДаМу пРОблеМалаРы 
және жаңа МүМкінДіктеРі 

микроқаржыландыру кредитті өзге жолмен алмай- 
тын тұлғалар үшін несие беру әдісі ретінде хх ғасыр-
дың 70-жылдары пайда болды. микроқаржыландыру – 
қаржылық қызметтің кәсібін енді бастап жатқан шағын 
кәсіпкерлерге қаржылық қызметтер көрсетумен 
байланысты түрі және шағын кәсіпорындардың 
қаржыландыру көздеріне еркін қол жеткізудің тиімді 
құралы, ең маңыздысы ол ісін енді бастап жатқан 
көптеген кәсіпорындарға өз бизнесін бастауға 
мүмкіндік береді. 
микроқаржыландыруда ешқандай жаңалық жоқ, 
себебі микроқаржыландыру қызметі – егер оны 
несиенің көлемі заңда белгіленген мөлшермен 
шектелген (Қазақстанда қазіргі кезде – 8000 аеК) 
микроқаржыландыру деп түсінетін болса, ол көптеген 
несиелік және коммерциялық емес ұйымдардың 
күнделікті жұмысы.  
микроқаржыландыру ұғымын ғылымға Бангладештің 
тумасы, американдық професссор, нобель 
сыйлығының 1998 жылғы лауреаты мухаммед Юнус 
енгізді. мухаммед Юнус өзі туып өскен елдегі аштықты 
жою жұмысына 1974 жылдан бері бел шеше кірісті. 
ол халыққа көмек көрсетуді ұйымдастыру жұмыстары 
барысында тіпті микроқаржыландырудың кедейлерді 
аштықтан құтқаратынын байқады. мухаммед Юнус 
бангладештік кедей әйелдерге отбасын асыруға 
мүмкіндік беретін шағын кәсіпорындар ұйымдастыруы 
үшін өз қаражатынан  шағын қарыздар бере бастады. 
ол берген алғашқы қарыздың сомасы бар болғаны 27 
аҚш доллары болды. ол 1976 жылы кедей елдердегі 
кәсібін жаңадан бастап жатқан кәсіпкерлерге 
шағын қарыздар беруден пайда табу мақсатын 
қоймайтындықтан, қайырым көрсетумен айналысатын 
деп айтуға да болатын «грамин» банкін (ағылшынша 
«Grameen Bank») құрды. мухаммед Юнус дамушы ел-
дерде шағын бизнесті несиелеудің жағдайын ұғынып 
және осы салада ірі банктердің неліктен жұмыс 
істегілері келмейтіндіктерінің себептерін түсініп, 
бүкіл әлемдегі микроқаржыландыру ұйымдарының 
қызметтері үшін негіз болған «микроқаржыландыру 
туралы ереже» дайындады [1].
микроқаржыландыру ұғымын айқынырақ түсіндіру үшін 
оның ерекшеліктерін қарау және негізгі қызметтерін 
белгілеу қажет. 
микроқаржыландырудың ерекшеліктері: 
• берілетін қарыз мөлшерінің шағындығы (8000 аеК 
артық емес) [2];
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

• сравнительно короткие сроки кредитования (как 
правило, не более 12 месяцев);
• целевая аудитория – малообеспеченные слои на-
селения, а также малые предприниматели;
• процентные ставки по займам, как правило, превы-
шают банковские;
• требования к обеспечению возвратности займа бо-
лее гибкие, чем банковские;
• отличительная особенность микрофинансирования – 
работа с предпринимателями, не имеющими залога, а 
также с теми, кто только начинает свой бизнес.
Функции микрофинансирования:
1. Экономические:
• повышение ассортимента финансовых услуг, общее 
улучшение финансовой системы страны;
• расширение сектора малого предпринимательства, 
повышение его финансовой устойчивости и незави-
симости;
• микрофинансирование формирует кредитную исто-
рию у мелких заемщиков и «готовит» их к доступу на 
рынок банковского кредита;
• микрофинансирование как вид экономической де-
ятельности приносит доход и формирует рабочие  
места.
2. социальные функции:
• стимулирование предпринимательской деятельно-
сти;
• инструмент борьбы с бедностью [3].
Принципы микрофинансирования состоят в удовлет-
ворении потребности малоимущих граждан в сред-
ствах для создания собственного дела. субъектами 
микрофинансирования считаются небогатые предпри-
ниматели, которые не имеют доступа к услугам кре-
дитования по причине незаинтересованности обычных 
банков в микрокредитах. обычной схемой микрофи-
нансирования является образование неформальных 
групп, члены которых связаны круговой порукой, что 
снижает риски невозвращения ссуженных средств. 
Термин микрофинансирование начали применять и 
в развитых странах, где стали подводить законода-
тельную базу для финансовых отношений в виде не-
крупных займов, выдаваемых не банками, а другими 
организациями. собственно, никакого отношения к 
Юнусовской концепции микрофинансирования такие 
микрокредиты отношения не имеют.
правильнее для деятельности таких финансовых орга-
низаций применять термин микрокредитование.
такой сегмент краткосрочных займов (микрокредито-
вание), во всем мире стали называть paydayloans — 
кредиты, которые берут до зарплаты. здесь так же, как 
в развивающихся странах получателем микрокредитов 
являются малообеспеченные слои населения, испыты-
вающие временный недостаток средств. так как банки 
не проявяют интереса к работе с малообеспеченными 
клиентами в столь рисковом сегменте кредитования, 

• несиелендірудің салыстырмалы қысқа мерзімдері 
(әдетте, 12 айдан артық емес);
• мақсатты тұтынушылары – тұрмысы төмен тұлғалар, 
сондай-ақ шағын кәсіпкерлер;
• қарыз бойынша пайыздық мөлшерлемелері әдетте, 
банктердің пайыздық мөлшерлемелерінен жоғары;
• қарыздың қайтарылуын қамтамасыз ету талаптары 
банктердің талаптарына қарағанда икемдірек;
• микроқаржыландырудың айрықша ерекшелігі – 
кепілге қоятын мүлігі жоқ, сондай-ақ ісін енді бастап 
жатқан кәсіпкерлермен жұмыс істеу.
микроқаржыландырудың қызметтері:
1. Экономикалық:
• қаржылық қызметтердің түрлерін көбейту, елдің 
қаржылық жүйесін жалпы жақсарту;
• шағын кәсіпкерлік секторын кеңейту, оның қаржылық 
орнықтылығын және тәуелсіздігін жоғарылату;
• микроқаржыландыру шағын несие алатын 
қарызгерлердің несиелік тарихын қалыптастырады 
және олардың болашақта банктік несие ала алуына 
мүмкіндік береді;
• микроқаржыландыру  экономикалық қызметтің бір 
түрі ретінде табыс алып келеді және жұмыс орындарын 
қалыптастырады.
2. әлеуметтік қызметтері:
• кәсіпкерлік қызметті ынталандыру;
• кедейлікпен күресу құралы [3].
Микроқаржыландырудың негізгі қағидасы тұрмысы 
төмен азаматтардың өз ісін ашулары үшін қаражатқа 
сұраныстарын қанағаттандыру. микроқаржыландыруды 
пайдаланушылар кәдімгі банктер микронесиелер беру-
ге мүдделі болмауына байланысты несиелер ала алмай-
тын, бай емес кәсіпкерлер. микроқаржыландырудың 
әдеттегі сұлбасы мүшелері бір-біріне көмектесуге 
міндеттеме қабылдайтын бейресми топтар құру, бұл 
берілген қаражаттың қайтарылмай қалу тәуекелін 
азайтады. 
«Микроқаржыландыру» термині банктер емес, 
басқа ұйымдардың шағын қарыздар беру түріндегі 
қаржылық қатынастары үшін заңнамалық база жа-
сай бастаған дамыған елдерде де қолданыла ба-
стады. ондай микронесиелердің мухаммед Юнустің 
микроқаржыландыру тұжырымдамасына ешқандай 
қатысы жоқ. ондай қаржылық ұйымдардың қызметі 
үшін микронесиелеу терминін қолданған дұрыс. Бүкіл 
әлемде қысқа мерзімді қарыздардың осындай сегментін 
(микронесиелеу) paydayloans – жалақыға дейін алатын 
несиелер деп атай бастады. мұнда да дамушы елдердегі 
сияқты микронесиелерді алушылар-халықтың қаржы 
жеткіліксіздігінен уақытша қиыншылық көріп жүрген, 
тұрмысы төмен өкілдері. Банктер несиелеудің осы бір 
аса тәуекелді сегментінде тұрмысы төмен клиенттер-
мен жұмыс істеуге мүдделі болмағандықтан, түрлі ата-
улармен өсімқорлықпен айналысатын ұйымдар – лом-
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то стали появляться организации, занимающиеся ро-
стовщичеством под разными вывесками – ломбарды, 
кредитные кооперативы и т.д. [1].
по оценке всемирного Банка, в мире действует бо-
лее 7 000 организаций в сфере микрофинансирова-
ния, обслуживающих около 16 миллионов людей в 56 
странах мира. в настоящее время ситуация в мировой 
индустрии микрофинансирования меняется – в данном 
секторе стали использовать разнообразные методо-
логии, диапазон финансовых услуг расширяется за 
счет сберегательных депозитов, страхования, пере-
вода средств. займы могут предоставляться как на 
групповой, так и на индивидуальной основе, а суммы 
и сроки погашения кредитов становятся все более 
гибкими и приспособленными к нуждам клиентов. 
реагируя на возникающие потребности, микрофинан-
совые учреждения разрабатывают новые продукты. 
а в целом микрофинансирование перестает быть 
системой предоставления кредитных ресурсов мало-
имущим за счет донорских средств. оно становится 
реальным инструментом финансового посредничества. 
стратегии по обеспечению эффективной деятельно-
сти микропредприятий совершенствуются, и микро-
финансирование в большей степени, чем когда-либо, 
демонстрирует свою способность выводить из бедно-
сти огромное число людей [4].
микрокредитование является главной составляющей 
микрофинансирования, и в нашей стране, где микро-
финансовый рынок только-только развивается, эти 
понятия практически тождественны [5].
в республике Казахстан система микрокредитова-
ния появилась относительно недавно – в середине 
1990-х годов. первыми микрофинансовыми организа-
цими были некоммерческие организации, созданные в 
рамках международных проектов и преобразованные 
в общественные фонды. они занимались микрокре-
дитованием определенных целевых групп населения 
на ограниченной территории, используя источники 
международных доноров, при этом ставя перед собой 
задачи преодоления бедности и обеспечения занято-
сти населения проектных территорий [6].
мКо в Казахстане представляют собой третий уро-
вень системы кредитования, наряду с банками второго 
уровня (Бву) и организациями, осуществляющими от-
дельные виды банковских услуг. задача государства 
заключалась в формировании концептуального под-
хода к развитию системы микрокредитования, ком-
плексной поддержке этого сектора для повышения в 
последующем привлекательности мКо для потенци-
альных инвесторов [5].
в целях развития малого бизнеса и выведения микро-
финансовых организаций из теневого сектора 06 мар-
та 2003 года был принят закон рК «о микрокредитных 
организациях». его основной целью было обеспечение 
финансовыми ресурсами лиц, желающих заниматься 

бардтар, несиелік кооперативтер және т.б. пайда бола 
бастады [1].
әлемдік Банктің анықтамасы бойынша микроқаржылан-
дыру саласында әлемнің 56 елінде 16 миллионға жуық 
адамға қызмет көрсететін 7000 артық ұйым жұмыс 
істейді. Қазіргі кезде әлемдік микроқаржыландыру 
саласындағы жағдай өзгеруде, осы секторда сан-
алуан әдіснамалар пайдаланыла бастады, қаржылық 
қызметтердің түрлері жинақтаушы депозиттердің, 
сақтандырудың, қаражат аударудың есебінен 
көбеюде. Қарыздар топтарға біріккен қарызгерлерге 
де, жеке қарызгерлерге де берілуі мүмкін, несиелерді 
өтеу сомалары мен мерзімдері де икемдірек, 
клиенттердің мұқтаждықтарына бейімдірек бола 
түсуде. микроқаржылық мекемелер пайда болған 
сұраныстарға лайықты жаңа өнімдер дайындауда. 
жалпы микроқаржыландыру бұрынғыдай донорлық 
қаражаттың есебінен тұрмысы төмен адамдарға не-
сиелер беру жүйесі болудан қалды. ол қаржылық 
делдалдықтың нақты құралына айналуда. шағын 
кәсіпорындарды қаражатпен тиімді қамтамасыз ету 
стратегиясы жетілдірілуде, микроқаржыландыру өзінің 
көптеген адамдарды кедейліктен алып шығуға қабілетін 
айқын көрсетуде [4].
микрокредиттеу-микроқаржыландырудың басты 
құрамдас бөлігі. микроқаржы нарығы біздің елде енді-
енді дамып келе жатқан осы екі ұғымның мағынасы іс 
жүзінде бірдей [5].
Қазақстан республикасында микронесиелеу жүйесі 
1990 жылдардың ортасында пайда болды. Біздегі 
алғашқы микроқаржы ұйымдары халықаралық 
жобалардың шеңберінде құрылған және кейін 
қоғамдық қорлар болып өзгерген коммерциялық 
емес ұйымдар болды. олар жобалық аймақтарда 
тұратын халықты кедейліктен шығару және оларды 
жұмыспен қамту мақсатын қоя отырып, халықаралық 
донорлардың қаражатын пайдаланып, шектелген 
аумақтардағы халықтың белгілі бір топтарын микро-
несиелеумен айналысты [6].
Қазақстандағы микронесиелік ұйымдар (мКҰ) екінші 
деңгейлі банктермен және банктік қызметтердің 
жекелеген түрлерін көрсететін ұйымдармен бірге 
несиелеу жүйесінің үшінші деңгейін құрайды. 
мемлекетттің міндеті микронесиелеу жүйесі дамуының 
тұжырымдамалық тәсілдемесін қалыптастыруға, ми-
кронесие ұйымдарының әлеуетті инвесторлары үшін 
тартымдылығын жоғарылату үшін осы секторға кешенді 
қолдау көрсетуге саяды [5].
шағын бизнесті дамыту және микроқаржы ұйымдарын 
көлеңкелі сектордан шығару мақсатында 2003 
жылдың 06 наурызында Қазақстан республикасының 
«микронесиелік ұйымдар туралы» заңы қабылданды. 
оның негізгі мақсаты кәсіпкерлік қызметпен 
айналысқысы келетін тұлғаларды қаржылық ресур-
стармен қамтамасыз ету болды. себебі, аталған заңның 
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предпринимательской деятельностью, так как в пер-
вой редакции закона было определено, что заемщиком 
микрокредита является субъект малого предпринима-
тельства. в настоящий момент данные ограничительные 
требования законодательно сняты [6].
действующие на настоящий момент в республике  
Казахстан схемы микрокредитования можно разделить 
на два основных вида:
индивидуальное кредитование – схема микрокредито-
вания, следующая стандартной процедуре банковско-
го кредитования и основывающаяся на оценке жизне-
способности бизнеса клиента, его кредитной истории 
и рекомендациях, имеющихся у него. при данной схе-
ме кредитования обычно возникает необходимость в 
предоставлении залогового имущества или наличии 
солидарно (субсидиарно) ответственного по кредиту 
лица на случай дефолта.
групповое кредитование – данная схема также назы-
вается «моделью банка грэмин». основой ее является 
групповая гарантия. Кредит предоставляется группе 
лиц, являющихся гарантами кредитов друг друга. 
группы сами выбирают членов своей группы, и такие 
взаимоотношения позволяют создавать товарищеское 
давление в группе, что помогает обеспечивать своев-
ременные платежи по кредиту, а также сокращает за-
траты микрофинансовой организации по тщательному 
отбору и мониторингу своих Клиентов.
по данным агентства по статистике рК, по состоянию 
на 1 января 2012 года, в республике зарегистрирова-
но 1756 мКо, из которых только 972 (55%) являются 
действующими (рисунок 1). при этом количество ак-
тивно действующих мКо составляет 663, или 38% от 
общего количества зарегистрированных, в том числе 
в сельской местности – 130, или 7,5% [7].

по данным агентства по статистике рК, по итогам 2011 
года микрокредитными организациями было выдано 
489,3 тыс. микрокредитов на сумму 182,5 млрд. тен-
ге. таким образом, по сравнению с итогами 2010 года 

1-сурет.  Қазақстан Республикасында микроқаржылық ұйымдардың даму динамикасы [8].
рисунок 1. динамика развития микрокредитных организаций в республике Казахстан [8]

жұмыс істейтін микроқаржылық 
ұйымдардың саны
Количество действующих мКо

тіркелген микроқаржылық 
ұйымдардың саны 
Количество зарегистрированных мКо

бірінші оқылымында микронесие алушы шағын кәсіпкер 
болып табылады деп жазылған болатын. Қазіргі кезде 
заңның осы шектеуші талаптары алынып тасталған [6].
Қазақстан республикасында микронесиелеудің қазіргі 
кездегі қолданыстағы сұлбаларын негізгі екі түрге 
бөлуге болады:
жеке несиелеу – банктік несиелеудің стандартты рәсімі 
бойынша берілетін және клиент бизнесінің өмір сүру 
қабілетін, оның несиелік тарихын бағалауға және оған 
берілген ұсынымхаттарға негізделген микронесиелеу 
сұлбасы. несиелеудің осы сұлбасы кезінде, әдетте, 
кепілге мүлік қою немесе дефолт жағдайында несие 
бойынша ынтымақты жауапкершілікті тұлғаның болу 
қажеттігі туындайды. 
топтық несиелеу – осы сұлба «грэмин банкінің моделі» 
деп те аталды. оның негізі-топтық кепілдеме. несие 
бір-біріне несиелердің кепілгерлері болып табылатын 
тұлғалар тобына беріледі. топтар мүшелерін өздері 
таңдайды және осындай өзара қарым-қатынастар 
топ ішінде жолдастық ықпал етуге мүмкіндік беріп, 
несие бойынша төлемдердің уақтылы жасалуын 
қамтамасыз етеді, сондай-ақ микроқаржылық ұйымның 
өз клиенттерін мұқият іріктеу және оларға мониторинг 
жүргізу шығындарын қысқартады. 
Қазақстан республикасының статистика жөніндегі 
агенттігінің 2012 жылдың 1 қаңтарындағы деректеріне 
сәйкес республикада 1756 микроқаржылық ұйым 
тіркелген, олардың тек 972 (55%) жұмыс істейді 
(1-сурет). Белсенді жұмыс істейтін микроқаржылық 
ұйымдардың саны 663 немесе тіркелген ұйымдар 
санының 38%-ы, оның ішінде ауылдық жерлерде – 130 
немесе 7,5% [7]. 

Қазақстан республикасының статистика жөніндегі 
агенттігінің деректері бойынша мКҰ 2011 жылы 
сомасы 182,5 млрд. теңге 493,3 мың микронеси-
елер берді. микронесиелердің саны, 2010 жыл-
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мен салыстырғанда, 107,5 мың микронесиеге не-
месе 28%-ға, ал берілген микронесиелер сомасы  
8,7 млрд. теңгеге немесе 5%-ға өсті (1-кесте).

Қазақстан республикасының мКҰ қызметін талдау 
олардың дамуының келесі беталыстарын анықтауға 
мүмкіндік береді. 
1. 2011 жылдың нәтижелері бойынша мКҰ негізгі 
тұтынушылары жеке тұлғалар болды. себебі, есептік 
жылда мКҰ жеке тұлғаларға жалпы сомасы 109,6 млрд. 
теңге микронесиелер берген, яғни 2010 жылғы жалпы 
сомасы 62,4 млрд. теңге микронесиелерден 47,2 млрд. 
теңгеге немесе 75,6%-ға артық берген. 
заңды тұлғаларға 2011 жылы берілген микронеси-
елер 72,9 млрд. теңге болып, бұл көрсеткіш 2010 
жылы берілген 111,4 млрд. теңгемен салыстырғанда  
38,5 млрд. теңгеге немесе 35%-ға азайды. 
Көрсеткіштерді салыстырмалы талдау 2-кестеде 
көрсетілген.

количество микрокредитов увеличилось на 107,5 тыс. 
микрокредитов или на 28%, а сумма выданных микро-
кредитов увеличилась на 8,7 млрд. тенге или на 5% 
(таблица 1).

анализ деятельности мКо рК позволяет выявить 
следующие тенденции развития: 
1. основным целевым сегментом мКо по итогам 2011 
года стали физические лица. так, в отчетном году 
микрокредитными организациями физическим лицам 
было выдано микрокредитов на сумму 109,6 млрд. 
тенге, т.е. на 47,2 млрд. тенге или на 75,6% больше 
чем 2010 г., когда показатель составил 62,4 млрд. 
тенге. 
микрокредиты, выданные юридическим лицам, в 
2011 году составили 72,9 млрд. тенге, показатель 
уменьшился на 38,5 млрд. тенге или на 35% по срав-
нению с показателем 2010 года, когда юридическим 
лицам было выдано 111,4 млрд. тенге. сравнитель-
ный анализ показателей представлен на рисунке 2.

2008 2009 өсуі, % 
Рост, % 2010 өсуі, % 

Рост % 2011 өсуі, %
Рост %.

Микронесиелер   саны, бірлік 
Количество микрокредитов, единиц 395 816 202 606 -49% 381 799 88,4% 489 322 28%

берілген  микронесиелердің 
сомасы, мың теңге
сумма выданных микрокредитов,  
тыс. тенге

163 905 237 142 174 124 -13,3% 173 810 224 22,3% 182 460 137 5%

1-кесте. Микронесиелік қызметпен айналысатын ұйымдар жұмысының көрсеткіштері 
таблица 1. показатели работы организаций занимающихся микрокредитной деятельностью

ескерту: кесте ҚР статистика жөніндегі агентігі деректерінің негізінде жасалды [7] 
примечание: таблица составлена на основе данных агентства по статистике рК [7]
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2-сурет. Мкұ жеке және заңды тұлғаларға берген несиелердің динамикасы 
рисунок 2. динамика кредитов выданных мКо физическим и юридическим лицам
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анализируя показатели диаграммы можно утверж-
дать, что основным целевым сегментом мКо до 2011 
года были юридические лица, и только по итогам 
2011 года тенденция изменилась в пользу физиче-
ских лиц. 
в общем объеме выданных микрокредитов доля 
микрокредитов для физических лиц составила по 
итогам 2011 года  60%. хотя  в 2010 г. этот показа-
тель был равен 36%. 
доля юридических лиц по итогам 2011 г. составила 
40%, когда в 2010 году этот показатель составлял 
64% (рисунок 3).

2. если рассматривать  цели кредитования, то ос-
новной целью получения микрокредитов физиче-
скими лицами являются потребительские цели. так 
в 2011 году на потребительские цели физическим 
лицам мКо были выданы микрокредиты на сумму 
74,1 млрд. тенге, что на 90% больше показателя 
2010 года. сумма кредитов физ. лицам на разви-
тие предпринимательской деятельности составила  
35,5 млрд. тенге, что на 51% больше чем в 2010 году. 
по итогам 2011 года по целям кредитования юри-
дическим лицам больше всего было выдано микро-
кредитов на приобретение основных средств –  
30,8 млрд. тенге, а в 2010 году на новое строитель-
ство и реконструкцию объектов – 75 млрд. тенге. 
на пополнение оборотных средств юр. лицам было 
выдано в 2011 году – 22,8 млрд. тенге, а в 2010 г.– 
31,3 млрд. тенге (таблица 2).

3-сурет. Мкұ жеке және заңды тұлғаларға берген микронесиелердің үлесі
рисунок 3. доля выданных кредитов мКо физическим и юридическим лицам
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диаграмманың көрсеткіштерін талдай отырып, 2011 
жылға дейін мКҰ негізгі тұтынушылары заңды тұлғалар 
болғанын, тек 2011 жылдан бастап беталыс жеке 
тұлғалар жаққа өзгергенін көруге болады. 
2011 жылдың нәтижелері бойынша берілген 
микронесиелердің жалпы көлемінде жеке тұлғаларға 
берілген микронесиелердің үлесі 60% болды, ал 2010 
жылы бұл көрсеткіш 36% болған. 
2011 жылдың нәтижелері бойынша заңды тұлғалардың 
үлесі 40% болды, ал 2010 жылы бұл көрсеткіш 64% 
болған (3-сурет). 

2. егер несиелеудің мақсаттарын қарасақ, жеке 
тұлғалардың микронесиелер алуының негізгі мақсаты – 
тұтынушылық мақсаттар. мысалы, 2011 жылы мКҰ 
жеке тұлғаларға тұтынушылық мақсаттарға жалпы со-
масы 74,1 млрд. теңге микронесиелер берді, бұл 2010 
жылғы көрсеткіштен 90%-ға артық. 2011 жылы жеке 
тұлғаларға кәсіпкерлік қызметті дамытуға берілген 
микронесиелердің сомасы 35,5 млрд. теңге болды, бұл 
2010 жылғы көрсеткіштен 51%-ға артық. 
заңды тұлғаларға несиелердің мақсаттары  бойынша 
2011 жылы ең көп берілген  микронесиелер негізгі 
қорларды алуға – 30,8 млрд. теңге, ал 2010 жылы жаңа 
құрылысқа және нысандарды реконструкциялауға –  
75 млрд. теңге берілді. заңды тұлғаларға айналымдағы 
қаражаттарын толықтыру үшін 2011 жылы – 22,8 
млрд. теңге, ал 2010 жылы – 31,3 млрд. теңге берілді  
(2-кесте).

2008 2009 2010 2011



5-шығарылым / выпуск 52013

321

2-кесте. несиелеу мақсаттары боыйнша несиелердің бөлінуі
таблица 2. распределение кредитов по целям кредитования

2008 2009 2010 2011

барлығы 
всего 163 905 237 142 174 124 173 810 224 182 460 137

жеке тұлғаларға 
Физическим лицам 66 631 936 53 105 442 62 441 874 109 564 018

тұтынушылық мақсаттар 
на потребительские цели 35 510 225 27 699 223 38 919 343 74 132 353

tұрғын үй жөндеу 
ремонт жилья 355 932 532 706 350 417 737 498

тұтынушылық тауарларды сатып алу 
приобретение потребительских товаров 17 973 602 2 407 759 3 982 544 8 315 571

емделу және демалыс 
лечение и отдых 53 891 36 235 74 557 45 493

көлік сатып алу 
приобретение транспортных средств 2 271 776 768 265 236 750 370 511

білім 
образование 47 734 30 365 127 172 133 009

шұғыл мұқтаждықтар 
неотложные нужды 14 807 290 23 923 893 34 147 903 64 530 271

кәсіпкерлік мақсаттар 
на предпринимательские цели 31 121 711 25 406 219 23 522 531 35 431 665

айналымдағы қаражатты толықтыру 
пополнение оборотных средств 15 681 975 15 335 035 17 285 510 23 429 894

бизнес ашу 
открытие бизнеса 1 672 549 176 267 105 760 99 381

негізгі қорларды сатып алу 
приобретение основных средств 2 886 267 1 715 813 1 021 972 1 656 773

жаңа құрылыс және нысандарды 
реконструкциялау 
новое строительство и реконструкцию 
объектов

413 016 264 099 40 310 152 760

басқа кәсіпкерлік мақсаттарға 
прочие предпринимательские цели 10 467 904 7 915 005 5 068 979 10 092 857

заңды тұлғаларға 
Юридическим лицам 97 273 301 89 068 682 111 368 350 72 896 119

айналымдағы қаражатты толықтыру 
пополнение оборотных средств 66 937 601 42 132 626 31 294 337 22 791 433

бизнес ашу 
открытие бизнеса 18 100 28 704 3 261 030 315 066

негізгі қорларды сатып алу 
приобретение основных средств 9 191 498 5 352 763 469 265 30 754 349

жаңа құрылыс және нысандарды 
реконструкциялау 
новое строительство и реконструкцию 
объектов

17 734 941 26 219 341 75 014 174 11 940 313

басқа кәсіпкерлік мақсаттар
прочие предпринимательские цели 3 391 161 15 335 248 1 329 544 7 094 958

мың теңге/тыс. тенге

динамика кредитов по целям кредитования юриди-
ческих лиц представлена на рисунке 4.

4-сурет. несиелердің заңды тұлғаларды несиелеу мақсаттары бойынша динамикасы
рисунок 4.  динамика кредитов по целям кредитования юридических лиц
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несиелердің заңды тұлғаларды несиелеу мақсаттары 
бойынша динамикасы 4-суретте көрсетілген.

ескерту: кесте ҚР статистика жөніндегі агентігі деректерінің негізінде жасалды  (www.stat.gov.kz) 
примечание: таблица составлена на основе данных агентства по статистике рК (www.stat.gov.kz)
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ҚазаҚстан және оның аймаҚтарындағы шағын және орта КәсіпКерліКтің даму жағдайы туралы есеп
отЧет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах

сонымен, жеке тұлғалардың микронесиелер алуының 
мақсаттары:
• кәсіпкерлік қызметті дамыту 2011 ж. жалпы 
үлестің – 32,3%, 2010 ж. – 37,7%.
• тұтынушылық мақсаттар 2011 ж. жалпы үлестің – 
67,7 %, 2010 ж. – 62,3% (5-сурет). 

3. мКҰ берген микронесиелердің көпшілігі ұзақ 
мерзімді. мысалы, 2011 жылы берілген несиелердің 
жалпы көлемінде 42,6% қысқа мерзімді несиелер 
және  57,4% ұзақ мерзімді несиелер болды. 2010 
жылы қысқа мерзімді кредиттердің үлесі 28,0% және 
ұзақ мерзімді несиелер үлесі 72,0% болды.
4. 2011 жылы тұтынушылық мақсаттарға берілген 
микронесиелердің көп бөлігінің орташа мөлшері 373 
мың теңге. 2008–2010 жылдары несиелердің көпшілігі 
заңды тұлғаларға берілгендігі олардың орташа 
мөлшерінен де көрінді. мысалы, 2010 ж. олардың 
орташа мөлшері 455 мың теңге, 2009 ж. – 702 мың 
теңге, ал 2008 ж. – 414 мың теңге болды.
5. микронесиелеу мөлшерлерінің шағындығымен 
және пайыздық мөлшерлемелерінің жоғарылығымен 
ерекшеленеді. Берілген микронесиелер бойынша ор-
таша пайыздық мөлшерлеме олардың мерзімдеріне 
және алған тұлғаларға байланысты. мысалы,  
2011 жылы осы көрсеткіш қысқа мерзімді несиелер 
үшін 30,2% және ұзақ мерзімді несиелер үшін 26,5% 
болды. осы ретте орташа пайыздық мөлшерлеме 
заңды тұлғаларға берілген қысқа мерзімді несиелер 
үшін 16,7% және ұзақ мерзімді несиелер үшін 9,6% 
болды. 
6. егер өңірлер бойынша қарастырсақ, 2011 жы-
лы микронесиелерді ең көп көлемде алматы 
қаласындағы ұйымдар – республикалық көлемнің 
51,4% және астана қаласындағы ұйымдар – респуб-
ликалық көлемнің 26,7% мөлшерінде берді. 2010 жы-

таким образом, целью получения микрокредитов фи-
зическими лицами является:
• развитие предпринимательской деятельности в 
2011 г. – 32,3% от общей доли, 2010 г. – 37,7%.
• потребительские цели в 2011 г. – 67,7 % от общей 
доли, 2010 г. – 62,3% (рисунок 5).

3. Большинство микрокредитов, выданных мКо, 
имеют долгосрочный характер. так, в 2011 году из 
общего объема выданных кредитов 42,6% составля-
ют краткосрочные кредиты и 57,4% – долгосрочные. 
в 2010 году доля краткосрочных кредитов составила 
28,0% и долгосрочных 72,0%.
4. Большая доля микрокредитов, выданных в 2011 
году на потребительские услуги, обуславливает сред-
ний размер микрокредита, который составил 373 тыс. 
тенге. тот факт, что с 2008–2010 гг. большинство 
кредитов было выдано юридическим лицам, также 
отразился на среднем его размере. так, в 2010 г. 
показатель составил 455 тыс. тенге, в 2009 г. –  
702 тыс. тенге, а в 2008 г. – 414 тыс. тенге.
5. микрокредиты отличаются малыми размерами и, 
соответственно, высокими процентными ставками. 
средневзвешенная процентная ставка по выданным 
микрокредитам зависит от сроков и от объектов ми-
крокредитования. так, в 2011 году показатель соста-
вил 30,2% годовых для краткосрочных кредитов, и 
26,5% годовых для долгосрочных кредитов. при этом 
средневзвешенная процентная ставка по кредитам для 
юридических лиц составила 16,7% для краткосрочных 
кредитов, и 9,6% годовых для долгосрочных кредитов.
6. если рассматривать в региональном разрезе, наи-
большие объемы микрокредитов в 2011 году были 
выданы организациями г. алматы – 51,4% от респу-
бликанского объема, и г. астаны – 26,7%. в 2010 
году показатель составил – 46,5% в астане и 36,6% 
в алматы. 

5-сурет. Мкұ жеке тұлғаларға берген несиелердің несиелеу мақсаттары бойынша үлестері
рисунок 5. доля кредитов мКо физическим лицам по целям кредитования
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характерным признаком развития мКо является 
создание профессиональной общественной органи-
зации: 49 мКо объединены в ассоциацию микрофи-
нансовых организаций Казахстана (амФоК), создан-
ную в 2004 году [8]. 
в своих посланиях народу Казахстана глава госу-
дарства уделяет большое внимание развитию микро-
кредитования в нашей стране. так, в своем послании 
«построим будущее вместе!» глава государства от-
метил, что в настоящее время микрокредиты идут в 
основном на потребительские цели с достаточно вы-
сокой ставкой, и нужно менять ситуацию и акценты 
в сторону занятости, а не потребления. в этой связи, 
президент страны поручил расширить доступ к про-
граммам микрокредитования, увеличить финансиро-
вание и разработать соответствующий законопроект. 
в послании 2012 года «социально-экономическая мо-
дернизация – главный вектор развития Казахстана» 
лидер нации также поднял вопрос об обеспечении 
микрокредитами тех, кто работает на селе.
сегодня для мКо характерны следующие пробле-
мы:
1.Высокая концентрация в системе «фиктивных» 
МКО
Как уже было рассмотрено ранее, согласно данным 
агентства республики Казахстан по статистике, по 
состоянию на 1 января 2012 г. зарегистрировано 
1756 мКо, из которых только 972 являются действу-
ющими. при этом количество активно действующих 
мКо составляет 663, или 38% от общего количества 
зарегистрированных мКо, в том числе в сельской 
местности – 130, или 7,5%.
Как показывает статистика, почти 50% мКо являют-
ся недействующими, в особенности в регионах, что 
обусловлено убыточностью таких организаций либо 
осуществлением ими разовых операций или выдачи 
микрокредитов для ограниченного круга связанных 
заемщиков.
2. Высокая стоимость услуг МКО
очень низкая капитализация большинства действу-
ющих мКо при ограниченном количестве потенци-
альных заемщиков существенно ограничивает мКо 
в возможности принимать кредитные риски, что в 
результате ведет к повышению стоимости на каждый 
один тенге выдаваемого микрокредита.
Кроме того, отсутствие кредитной истории у боль-
шинства заемщиков мКо заставляет мКо предъяв-
лять жесткие условия по залоговому обеспечению. 
и в отдельных случаях такие условия становятся не-
подъемными для потенциальных заемщиков.
К примеру, средневзвешенные ставки вознагражде-
ния по микрокредитам в городах Казахстана выше, 
чем в сельской местности. так, ставка по краткосроч-
ным займам в г. алматы по итогам 2011 года соста-
вила 34,1% годовых, и это при условии конкуренции 
со стороны банков второго уровня. самая высокая 

лы осы көрсеткіш астанада 46,5% және алматыда 
36,6% болды. 
мКҰ дамуына тән сипат олардың кәсіптік қоғамдық 
ұйымдар құруы: 49 мКҰ 2004 жылы құрылған 
Қазақстан республикасының микроқаржыгерлік 
ұйымдарының қауымдастығына (ҚмҚҰҚ) біріккен [8]. 
елбасы өзінің Қазақстан халқына жолдауларын-
да елімізде микронесиелердің дамуына зор көңіл 
бөледі. мысалы, елбасы 2011 жылғы «Болашақтың 
іргесін бірге қалаймыз» атты жолдауында қазіргі 
кезде микронесиелердің жоғары пайыздық мөлшер-
лемемен тұтынушылық мақсаттарға берілетінін, осы 
жағдайды өзгертіп, тұтынушылық бағыттан жұмыспен 
қамту, өз ісін ашу бағытына бет бұру қажеттігін 
атап өтті. президент осыған байланысты микроне-
сиелеу бағдарламаларына қол жеткізу мүмкіндіктерін 
кеңейтіп, қаржыландыруды көбейтуді және тиісті заң 
жобасын дайындауды тапсырды. елбасы 2012 жылғы 
«әлеуметтік-экономикалық даму – Қазақстанның 
дамуының басты векторы» атты жолдауында микро-
несиелермен ауыл еңбеккерлерін қамтамасыз ету 
мәселесін көтерді.
Бүгінгі таңда мКҰ үшін келесі мәселелер тән: 
1. Жүйеде жалған МКҰ көп болуы
жоғарыда атап өткеніміздей, Қазақстан респуб-
ликасының статистика жөніндегі агенттігінің 
2012 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай, бой-
ынша деректеріне сәйкес республикада 1756 
микроқаржылық ұйым тіркелген, олардың тек 972 
(55%) жұмыс істейді. осы ретте белсенді жұмыс 
істейтін микроқаржылық ұйымдардың саны 663 не-
месе тіркелген ұйымдар санының 38%, оның ішінде 
ауылдық жерлерде – 130 немесе 7,5%. 
статистикалық деректерге сәйкес тіркелген мКҰ 50% 
жуығы, әсіресе өңірлердегі мКҰ жұмыс істемейді. Бұл 
ондай ұйымдардың табыс таба алмайтындығына, не 
олардың бір реттік операциялар жүргізулеріне не-
месе қарызды олармен байланысты, саны шектеулі 
қарызгерлерге берулеріне байланысты. 
2. МКҰ қызметтері бағасының жоғарылығы
жұмыс істеп тұрған мКҰ көпшілігінің әлеуетті қарыз-
герлерінің саны шектеулі кезде капиталдану дең-
гейінің өте төмен болуы мКҰ несиелік тәуекелдерді 
қабылдау мүмкіндігін едәуір шектейді. Бұл беріле-
тін микронесиетің әрбір теңгесінің құнының жоға-
рылауына алып келеді. 
оған қоса, мКҰ қарызгерлердің көпшілігінің несиелік 
тарихының болмауы мКҰ кепіл қою бойынша қатаң 
шарттар қоюға мәжбүрлейді. Кейбір жағдайларда 
әлеуетті қарызгерлер ондай шарттарды орындай ал-
майды. 
мысалы, ауылдық жерлермен салыстырғанда 
Қазақстан қалаларында микронесиелер бойын-
ша орташа пайыздық мөлшерлемелер жоғары. 
алматы қаласында екінші деңгейлі банктер та-
рабынан бәсекелестік жағдайының өзінде 2011 
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средневзвешенная процентная ставка в республике 
составила 47,2% – в восточно-Казахстанской обла-
сти. при этом в сельской местности вполне возмож-
но, что она в полтора раза выше, чем в городе, что 
в том числе вытекает из средней ставки по сельским 
микрокредитам, которая в основном за счет микро-
кредитов, выдаваемых в рамках государственных 
программ занятости и социальной подержки насе-
ления, уже составляет 10,1% [7].
вместе с тем, годовая эффективная ставка возна-
граждения, представляющая собой реальные расхо-
ды потребителя по займу, неизвестна. Это связано, 
прежде всего, с тем, что ни один из государственных 
органов не занимается сбором таких сведений и кон-
тролем за правильностью расчета гЭсв.
3. Непрозрачность сектора МКО
в настоящее время мКо регистрируются только в 
органах статистики и юстиции без установления до-
полнительных требований к ним со стороны уполно-
моченного государственного органа-регулятора (т.е. 
отсутствуют регулирование, контроль и надзор со 
стороны уполномоченного государственного органа). 
государственный контроль ограничен обязанностью 
мКо представлять статистическую отчетность в ор-
ганы статистики и соответствующую информацию в 
налоговые органы.
в этой связи ни в одном государственном органе не 
имеется полная информация о том, чем реально за-
нимаются мКо, какие финансовые услуги они пред-
лагают, кто является клентами мКо. в свою очередь 
отсутствие информации о самих клиентах не позво-
ляет определить целевое назначение предоставля-
емых займов.
непрозрачность является существенным сдержива-
ющим фактором для привлечения дополнительного 
и более дешевого долевого и долгового капитала в 
сектор мКо, за счет которого мКо могли бы увели-
чить объем проводимых операций и снизить ставки 
по микрокредитам. нужен полный переход мКо на 
ведение бухучета по международным стандартам 
финансовой отчетности на базе информационно-ав-
томатизированных систем.
4. Осуществление МКО непрофильной деятельности
действующие в настоящее время нормы позволяют 
мКо заниматься помимо предоставления микрокре-
дитов иной несвойственной для мКо деятельностью.
анализ информации, публикуемой в сми, а также 
количество рассмотренных жалоб заемщиков мКо, 
поступающих в государственные органы, позволяет 
говорить о наличии различного рода злоупотребле-
ний. Это, например, появление различных «финан-
совых пирамид» под вывеской мКо, приобретение 
долей участия в капитале любых организаций, что 
может привести к перемещению рисков из одного 
сектора (нефинансового) в сектор мКо.

жылдың нәтижелері бойынша қысқа мерзімді 
несиелердің пайыздық мөлшерлемесі 34,1% бол-
ды. республикадағы ең жоғары орташа пайыздық 
мөлшерлеме шығыс Қазақстан облысында – 
47,2%. осы ретте ауылдық жерлерде пайыздық 
мөлшерлеме қаладағыдан бір жарым есе жоғары 
болуы әбден мүмкін. Бұл халықты жұмыспен қамту 
және әлеуметтік қолдау бойынша мемлекеттік 
бағдарламалар шеңберінде берілетін, орташа 
пайыздық мөлшерлемесі 10,1% болатын ауылдық 
микронесиелердің орташа пайыздық мөлшерлемесіне 
де байланысты [7].
сонымен бірге, қарызгерлердің нақты шығыстары 
болып табылатын сыйлықақының жылдық тиімді 
мөлшерлемесі белгісіз. Бұл ең алдымен ондай дерек-
терді жинаумен және сыйлықақының жылдық тиімді 
мөлшерлемесін есептеудің дұрыстығын бақылаумен
бір де бір мемлекеттік органның айналыспайтын-
дығымен байланысты. 
3. МКҰ секторының ашық еместігі
Қазіргі кезде мКҰ уәкілетті мемлекеттік реттеуші 
орган тарабынан қосымша талаптар қойылмай, тек 
статистика және әділет органдарында тіркеледі, яғни 
оларды уәкілетті мемлекеттік органның тарабынан 
реттеу, бақылау және қадағалау жүргізілмейді. 
мемлекеттік бақылау мКҰ статистика органдарына 
статистикалық есеп беру және салық органдарына 
тиісті ақпарат беру міндетімен шектелген. осыған 
байланысты бір де бір мемлекеттік органда мКҰ нақты 
немен айналысатындығы, олар қандай қаржылық 
қызметтер көрсететіндігі, олардың клиенттері кімдер 
екендігі туралы ақпарат жоқ. Клиенттер туралы 
ақпараттың болмауы берілген қарыздардың арналған 
мақсатын анықтауға мүмкіндік бермейді. 
осы сектордың мөлдір еместігі оған мКҰ олардың 
есебінен операциялардың санын көбейтуге және 
несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді 
төмендетуге мүмкіндік беретін, қосымша және 
арзанырақ үлестік және қарыздық капитал тарту-
ды тежеп отырған фактор. мКҰ бухгалтерлік есепті 
автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің база-
сында қаржылық есептіліктің халықаралық стандарт-
тары бойынша жүргізуге толық көшуі керек. 
4. МКҰ бейіндік емес қызметтермен айналысуы.  
Қазіргі кезде қолданыстағы нормалар мКҰ микронеси-
елер ұсынуымен қатар оларға тән емес өзге қызметпен 
айналысуларына мүмкіндік береді. Бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған ақпартты талдау, сондай-
ақ мКҰ қарызгерлерінен мемлекеттік органдарға түскен 
шағымдардың саны осы салада түрлі келеңсіздіктер бар 
екендігінің дәлелі. Бұл мысалыға мКҰ атын жамылған 
түрлі «қаржылық пирамидалардың» пайда болуы, 
кезкелген ұйымдардың капиталына қатысу үлестерін 
сатып алып, ондағы тәуекелдердің мКҰ секторына 
келуіне мүмкіндік жасау.  
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в этой связи, для решения обозначенных проблем 
необходима реализация комплекса мер по вхожде-
нию на рынок только тех мКо, которые осуществля-
ют собственный бизнес уже в течение длительного 
периода при собственном капитале не менее устав-
ного.
деятельность мФо должна регулироваться институ-
ционально, это необходимость. регулирование – это 
ведь не только контроль и надзор, но и стимулирова-
ние, развитие сектора мФо в нужном направлении. 
также для ведения учета нБ необходимо разрабо-
тать стандарты бухгалтерского учета, которые по-
средством автоматизированных систем будут фор-
мировать ежеквартальные отчеты о финансовом 
состоянии мКо. одновременно, объем формируе-
мых провизий по микрокредитам будет определяться 
стандартно по качеству кредитной истории каждого 
заемщика, имеющейся в государственном кредитном 
бюро.
Безусловно, реализация вышеуказанных мер объек-
тивно будет сопряжена с дополнительными издерж-
ками для мКо. в связи с этим мКо должны обладать 
более высоким уровнем собственного капитала, что 
в краткосрочной перспективе может сдерживать 
рост микрокредитов для населения и бизнеса, но в 
долгосрочном плане обеспечит функционирование в 
Казахстане сбалансированной системы мКо, соответ-
ствующей международным стандартам [9].
в конце прошлого года в правительство был внесен 
проект закона рК «о микрофинансовых организаци-
ях» (мФо). Концептуальное новшество законопроек-
та – введение регулирования микрокредитного сек-
тора государственным регулятором – национальным 
банком рК. увеличение количества мКо и ежегодный 
рост объема кредитования дают повод говорить о 
развитии сегмента. 
главная цель нововведений законопроекта – обе-
спечение дальнейшего развития рынка микрокреди-
тования, защита прав и интересов потенциальных 
заемщиков. предусмотренная законопроектом «о 
микрофинансовых организациях» возможность соз-
дания микрофинансовых организаций в форме акци-
онерных обществ также будет являться привлекаю-
щим для инвесторов фактором. 
способен ли законопроект создать благоприятную 
среду для дальнейшего институционального роста 
самих мКо, и какие факторы окажут влияние на 
развитие сектора в последующие 5-7 лет – покажет 
время. инвестиционная привлекательность напря-
мую зависит от институциональной «инфраструк-
туры» сектора, в том числе законодательной. если 
предусмотренная законодательством инфраструктура 
мФо будет реализована на практике, интерес к мФо 
будут проявлять крупные институциональные финан-
совые институты и инвесторы для укрепления своих 

осыған байланысты, аталған мәселелерді шешу үшін 
өз бизнесін мөлшері жарғылық капиталынан кем 
емес өз капиталымен ұзақ уақыт бойы жүргізіп ке-
ле жатқан мКҰ ғана жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
шаралар кешенін жүзеге асыру қажет. мКҰ қызметті 
институттық тұрғыдан реттелуі тиіс, бұл бүгінгі –  
күнгі қажеттілік. реттеу тек бақылау мен қадағалау 
ғана емес, мКҰ ынталандыру, осы секторды керекті 
бағытта дамыту.
сондай-ақ, Ұлттық Банкте есеп жүргізу үшін бух-
галтерлік есептің автоматтандырылған жүйелері 
арқылы мКҰ қаржылық жағдайы туралы тоқсандық 
есептерді қалыптастыратын стандарттарды дайын-
дау қажет. микронесиелер бойынша қалыптасатын  
провизиялардың көлемі бір мезгілде әрбір қарыз-
гердің мемлекеттік несие бюросындағы несиелік 
тарихының сапасы бойынша стандартты түрде 
анықталатын болады.
жоғарыда аталған шараларды жүзеге асыру мКҰ үшін 
қосымша шығындармен байланысты болатындығы 
сөзсіз. осыған байланысты мКҰ меншікті капиталының 
деңгейі жоғарырақ болуы тиіс. Бұл жақын арада 
халық пен бизнес үшін микронесиелердің өсуін тежеуі 
мүмкін, бірақ кейін Қазақстанда мКҰ теңгерімделген, 
халықаралық стандарттарға сәйкес жүйенің жұмыс 
істеуін қамтамасыз етеді [9].
Өткен жылдың соңында Қазақстан республикасының 
«микроқаржылық ұйымдар туралы» заңының жобасы 
Үкіметке ұсынылды. заң жобасының тұжырымдамалық 
жаңалығы – микронесиелік секторды мемлекеттік 
реттеуші – Ұлттық банктің реттеуін енгізу. мКҰ 
санының көбеюі және несиелеу көлемінің жыл сайын 
өсуі осы сегменттің дамып жатқанының дәлелі. 
заң жобасы жаңалықтарының басты мақсаты – мик-
ронесиелеу саласының одан әрі дамуын қамтамасыз 
ету, әлеуетті қарызгерлердің құқықтары мен 
мүдделерін қорғау. «микроқаржылық ұйымдар тура-
лы» заң жобасында қарастырылған  микроқаржылық 
ұйымдарды акционерлік қоғамдар формасында құру 
мүмкіндігі де инвесторлар үшін тартымды фактор. 
заң жобасының мКҰ одан әрі институттық тұрғыдан 
өсуі үшін қолайлы орта жасауға қабілетін және алдағы 
5-7 жылда сектордың дамуына қандай факторлар 
әсер ететіндігін уақыт көрсетеді. инвестициялық 
тартымдылық сектордың институттық, оның ішінде 
заңнамалық инфрақұрылымына тікелей байла-
нысты. егер мКҰ заң жобасында қарастырылған 
инфрақұрылымы жүзеге асырылса, ірі қаржылық ин-
ституттар мен инвесторлардың өздерінің қаржылық 
сектордағы орындарын нығайтулары үшін мКҰ 
қызығушылығы пайда болады. мКҰ дамуы қаржылық 
сектордың дамуымен тікелей байланысты. олардың 
қызметіне елдің қаржылық секторына әсер ететін 
барлық макроэкономикалық факторлар әсер ететін 
болады. 
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рыночных позиций в финансовом секторе. развитие 
мФо непосредственно связано с развитием финан-
сового сектора. все макроэкономические факторы, 
влияющие на финансовый сектор страны, будут от-
ражаться и на их деятельности.
в итоге, разрабатывая стратегию развития сегмента, 
в первую очередь нужно проанализировать мировую 
практику. ее можно разделить на несколько групп: 
страны с эффективной и устоявшейся системой функ-
ционирования мФо, страны со схожими с Казахста-
ном макроэкономическими показателями и схожей 
экономической историей развития (снг), а также бы-
строразвивающиеся страны азии (турция, сингапур, 
малайзия, Корея, индонезия, и т.п.). Это позволит 
выбрать определенную модель или комбинацию си-
стемы развития мФо в Казахстане и сформировать 
соответствующую законодательную базу. Кроме того, 
нужно учесть мнения и интересы всех заинтересован-
ных сторон – государства в лице регулятора, самих 
мФо и потребителей микрокредитов [10].
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Қорыта келе, сегменттің даму стратегиясын дай-
ындау кезінде ең алдымен әлемдік тәжірибені тал-
дау керек. ол тәжірибені бірнеше топқа бөлуге 
болады: мКҰ жүйесі тиімді және орнықты елдер, 
макроэкономикалық көрсеткіштері және экономикалық 
даму тарихы Қазақстансияқты елдер (тмд елдері), 
сондай-ақ азияның жылдам дамып жатқан елдері  
(түркия, сингапур, малайзия, Корея, индонезия және 
т.б.). Бұл Казақстанда мКҰ даму жүйесінің белгілі 
бір моделін немесе комбинациясын таңдауға және 
тиісті заңнамалық базаны қалыптастыруға мүмкіндік 
береді. оған қоса, барлық мүдделі тараптардың – 
мемлекеттік реттеуші органның, мКҰ өздерінің және 
микронесиелерді тұтынушылардың пікірлері мен 
мүдделерін ескеру керек [10].
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