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COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Abstract. The article is devoted to the development of small and medium business of Kazakhstan in modern 
conditions. It examines the state of development of small and medium-sized businesses in Kazakhstan, noted the 
main obstacles to business development in Kazakhstan. Based on data from the World Bank, the Statistics Agency of 
the Republic of Kazakhstan and EU statistical data, the problems of development and competitiveness of 
Kazakhstani SMEs have been identified and analyzed. The results showed such major problems that impede business 
in Kazakhstan as corruption, high tax rates, availability of financial resources, shadow sector, licensing and licensing 
procedures, as well as unskilled labor. 
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ШАҒЫН ЖƏНЕ ОРТА БИЗНЕСТІҢ БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ 
 
Аннотация. Мақала Қазақстанның шағын жəне орта бизнесінің қазіргі жағдайында дамуына арналған. 

Қазақстанда шағын жəне орта бизнестің даму жағдайын қарастырады, Қазақстанда бизнесті дамытудың не-
гізгі кедергілерін атап өтті. Дүниежүзілік банктің, ҚР статистика жөніндегі агенттігінің жəне ЕО статисти-
калық деректерінің деректері бойынша қазақстандық ШОБ дамыту жəне бəсекеге қабілеттілігі мəселелері 
анықталды жəне талданды. Алынған нəтижелер Қазақстандағы бизнеске сыбайлас жемқорлық, жоғары салық 
ставкалары, қаржы ресурстарының қолжетімділігі, көлеңкелі сектор, лицензиялау жəне рұқсат беру проце-
дуралары, сондай-ақ біліктілігі төмен жұмыс күші сияқты маңызды проблемаларды көрсетті. 

Түйін сөздер: стратегиялар, бизнес, шағын жəне орта бизнес, Қазақстан Республикасы, инновациялар, 
кəсіпкерлік субъектілері. 

 
Кіріспе. Стратегия бизнес жүргізушілердің мақсатына жету үшін арналған əрекеттердің 

біріктірілген үлгісі. Стратегия – қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз ететін басқарушылық 
шешімдердің өзара байланысты кешені түріндегі əрекеттер бейнесі.  

Стратегияның мазмұны болып əрекеттердің негізгі бағыттарын анықтау үшін қолданылатын 
шешімдерді қабылдау жиынтығы болып табылады. 

Бір немесе басқа мақсатқа түрлі əдістермен жетуге болады. Мысалы, пайданы шығындарды 
төмендету жолымен көбейтеді. Бірақ оны фирманың өндіретін өнімін тұтыну үшін оның пайда-
лалығын арттыру жолымен де жетуге болады.  

Стратегия түрлері мен оны жүзеге асыру стратегиялық басқарудың негізгі мазмұнын білдіреді. 
Əдебиеттерді шолу барысында стратегияны түсінудің екі қарама-қайшы бағыттарының бар екен-
дігін анықтадық [1]: 
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Бірінші бағыт бойынша, нақты мақсатқа жетудің ұзақ мерзімді жоспары, қандай да бір 
мақсатты қойып, ұзақ мерзімді жоспар жасау. Бұндай бағыт барлық туындайтын өзгерістер алдын 
ала айтылған, үрдістер ортасында үстемдік сипатта болады, бақылау мен басқаруға жатады. 

Екінші жағдайда ұзақ мерзімді сапалық анықталған бағыттар оның бағытына, өндірістік ішілік 
қатынастар жүйесі, қоршаған ортадағы кəсіпорынның алатын орны т.б. байланысты. Осындай 
түсінікте соңында қойылған мақсатқа жететін стратегияны əрекеттің таңдалынған бағыты ретінде 
қарастырады.  

Бизнестің іскерлік өмірінде стратегия деп ортақ тұжырымдаманы айтуға болады, яғни ұйым-
ның мақсатқа қалай жетуі, оның алдында тұрған мəселелер, шектеулі ресурстарды тиімді қолдану 
жолдары шешілетін тұжырымдама. Бұндай тұжырымдамаға бірқатар элементтер кіреді. Ең 
алдымен, мақсаттар жүйесі, оған ұйым миссиясы, жалпы ұйымдастырушылық мақсаттар мен ар-
найы мақсаттар кіреді. Екінші элемент-қойылған мақсатқа жетудегі саясат немесе нақты ережелер 
жиынтығы [2].  

Талқылау қорытындысы. Əдетте стратегия ұзақ мерзімге жасалады, түрлі жобалар, бағдар-
ламалар, практикалық əрекеттермен нақтыланады, жəне оларды орындау үрдістерінде жүзеге 
асырылады. Еңбек шығындарының жəне адамдар уақытының көп жұмсалуы қабылданған 
стратегияның жиі өзгертілуіне жəне түзетілуіне мүмкіндік бермейді. Сондықтан ол жалпы мағы-
нада қалыптасады. Бұл алдын ала стратегия болып табылады. 

Инновациялық экономикаға өтуде кəсіпкерлік жəне бизнес мемлекеттік саясаттың жалпы 
стратегиясында шешуші құралы ретінде көрінеді. Кəсіпкерліктің инновациялық қызметі барлық 
дамыған елдерде мемлекет тарапынан əрдайым қолдау тауып, белсенді тұрғыда ынталандырылады. 
Инновациялық даму үшін сəйкесінше жағдайлар жасалмайынша кəсіпкер өзбетінше инновациялық 
үрдістерді жүзеге асыру өте қиын [3].  

Қазақстанда кəсіпкерліктің инновациялық тұрғыдан дамуында бірқатар мəселелер бар. 
Бизнестің дамуына кедергі келтіретін жағдайларды анықтау мақсатында Бүкілəлемдік Банк 

Қазақстандың 600 бизнес субъектілеріне сұрау жүргізген. Оның ішінде көбісі шағын жəн орта 
бизнес субъектілері, олардың саны 524 болды (1-сурет).  

 

 
 

1-сурет – Сұрастырылған бизнес субъектілерінің құрылымы 
 

Ескерту: мəлімет алынды [4]. 
 
Бүкілəлемдік Банк берген зерттеулер нəтижесі Қазақстанның бизнесін дамытудағы кедер-

гідерді көрсететін 2-суретте төменде көрсетілген. 
Қазақстандық бизнес компанияларын сұрастырудың нəтижесінде бизнесті дамытудағы басты 

кедергі – жемқорлықтың болуын атап көрсетті. Сұрастырылған 600 компанияның 19,6 % осы 
жайтті айтты, соның ішінде 23,8% шағын бизнес, 17,3%-орта бизнес субъектілері көрсеткен. 
Сонымен  қатар,  мемлекеттік  органдарға  өз  бизнесін  əрі  қарай  жылжыту үшін пара беру қажет- 
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2-сурет – Қазақстандағы бизнесті дамытудағы басты кедергілер 
 

Ескерту: мəліметтер алынды [4]. 
 

тілігін шағын бизнес кəсіпорындары – 22, %, орта компаниялар – 17,2% айтқан. Келесі жағдай-
лицензия жəне рұқсат алу үшін де мемлекеттік органдарға пара беруді шағын бизнес компа-
ниялары –35,7 %, орта –36 % атаған. 

Екінші бір үлкен кедергі – бұл көлеңкелі экономика секторының болуы. Тіркелмей жұмыс 
жасап жатырған өндірушілермен бəсекеге түсетін компаниялар саны шағын жəне орта бизнес 
компаниялары бірдей болып, 35 %-ды құрады. 

Келесі үлкен кедергі біліктілігі жоқ мамандардың тапшылығы. Содан кейінгі орында салық 
ставкаларының жоғарылығын айтады, сұрастырғандардың 11,7 %-ы салық ставкасы бизнесті 
дамытудағы басты проблема деп айтты. Оның ішінде шағын бизнес компанияларының 10%-, орта 
бизнес компанияларының 17 % атап көрсетті. Қазақстанда кейбір шағын жəне орта бизнес субъек-
тілері арнай салық тəртібін қолданады, ол кəсіпорыннан салық салудың объектісінен 3 % шама-
сында төлеуді қарастырады, бұл жағдайда салық салу объектісі тоқсандық берілген табысқа қа-
тысты. Ортақ салық режимін қолданушы кəсіпорындар 20 пайыздық корпоративтік табыс салығын 
төлейді, жылдық жиынтық табысқа шегерімдер мен түзетулерді ескере отырып қолданылады. 
Консалтинг компания КРМГ есептеріне сəйкес, орташа ғаламдық КТС 25,38%. Азияда КТС орташа 
ставкасы 25,73%, ЕЕ – 23,22%, ал дамыған елдерде, мысалы, АҚШ пен Англияда КТС 40% жəне 
28% сəйкесінше.  

Қазақстанда ҚҚС ставкасы 12%, ал Азияда ол орташа алғанда 11,8%. Еуропалық Одақ елде-
рінде 19,52 % болса, орташа ғаламдық ставка 15,39% болған. Осы тұрғыдан қарағанда бұл өте үл-
кен ставка емес.  

Кедергілердің бестігін қаржылық ресурстарға қолжетімділіктің қиындығын айтқан (10,7 %). 
Шағын бизнес үлесіне 9,2%, орта бизнес үлесіне – 8,9 % келді. Қазақстанда кепілсіз қарыз алу ор-
таша ставкасы жоғары. Пайыздық ставка диапозоны –16 пайыздан 22 пайызға дейін барады [92]. 

Қазіргі кезде мемлекет ШОБ субъектілеріне субсидияланған қарыз береді, егер бизнес кəсіп-
орыны кепілдікті алынған қарыз сомасының 36 %-н берсе, ол екінші деңгейлі банктен 7% қарыз 
алуды қарастырған. Алайда бұндай қарызды алу өте қиын, біріншіден банктен мақұлдау алу керек, 
сосын оның өтініші қалалық əкімшілікте қаралады. Бұл жағдай кейде жемқорлыққа əкеледі, себебі 
соңғы шешімді қалалық əкімшілік шығарады. 

Қаншылықты қазақстандық бизнес компаниялары бəсекеге қабілетті деген сұрақ туындайды. 
Төмендегі 3-суретте сапаның халықаралық стандартын иеленген компаниялар үлесі берілген. 

Басқа елдермен салыстырғанда Қазақстанда халықаралық сапа стандартын алған кəсіпорындар 
саны аз, небəрі 16,2 %. 
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3-сурет – Сапаның халықаралық стандартын алған компаниялар құрылымы  
 

Ескерту: дерек көзі [4]. 

 
Қытай жəне Малайзиямен салыстырғанда үш есе төмен. Шағын жəне орта бизнес субъекті-

лерінің 10,4 жəне 16,5 % сəйкесінше сапаның халықаралық стандарты бар екендігін айтқан. Ал 
Қытайда 54 % жəне Малайзияда 53,4% екен. 

Словения, Гренеада деген елдердің өзінде жоғары, екі есе көп.  
Бизнес субъектілерінің өсу стратегиясында инновациялық тұрғыдан бағалау үшін веб-сайт 

қолданатын компаниялар санын анықтау керек болды (4-сурет). Талдау көрсеткендей, веб сайты 
бар компаниялар үлесі 26,5 пайыз болған, соңғы кезде ол 45,6 пайызға дейін өсіп, позитивтік кө-
ріністе болды. Бірақ шетелдік тəжірибемен салыстырғанда əлі де жеткіліксіз. Айталық шығыс 
Еуропа мен Орталық Азия елдерінде орташа алғанда 55,3 пайыз [4]. 

 

 
 

4-сурет – Елдер бойынша веб сайты бар компаниялар үлесі  
 
Ескерту: дерек көзі [4]. 
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Алынған нəтижелерді қорытындылайтын болсақ, сұрастырылған респонденттердің көпшілігі 
Қазақстанда бизнесті жүгізудегі басты кедергілер деп мыналарды атап көрсетті: жемқорлық, 
салықтардың жоғары ставкасы, қаржы құралдарының қол жетімділігі, көлеңкелі экономика, 
лицензиялау пен рұқсат беру процедурасы, біліктілігі төмен жұмыс күші. 

Сондай-ақ қазақстандық шағын жəне орта бизнестің инновациялық жағдайы мен бəсекеге 
қабілеттілігін бағалау, төмен пайыз көрсеткен компаниялардың ең əлсіз жақтары төмендегідей: 

– сапаның халықаралық сертификатын алу санының аздығы; 
– интернет технологияны қолданушылар санының аздығы; 
– жаңа өнімді енгізу деңгейінің төмендігі; 
– ғылыми-зерттеу жұмыстарына инвестициялаудың төмендігі. 
Осы айтылғандар қазақстандық бизнес стратегиясын жүзеге асыруда үлкен кедергілер 

келтіруде.  
Табысты бизнес жүргізу үшін Қазақстанның шағын жəне орта бизнесін дамытуда сəтті бизнес 

үлгілерді құрастыру керек. Ол үлгілер төмендегі құрауыштардан тұруы қажет: 
– нақты тұжырымдалған миссияны құрастыратын өзекті стратегия; 
– саралау үшін негіз, өнім немесе нарық фокусы; 
– стратегиялық ресурстар (өзекті құзіреттіліктер жəне стратегиялық активтер) жəне серіктестік 

байланыс(тасымалдаушылар, серіктестер жəне басқа да байланыстар); 
– тұтынушылар интерфейсі (мақсатты тұтынушылар, қанағаттанушылық əдістері жəне 

жетекші қызметтермен қамтамасыз ету, құн құрылымы) [5]. 
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