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Әйелдерді кәсіпкерлікке тарту жаһандық ауқымда маңызды деп танылады, бұл БҰҰ деңгейінде 
қабылданатын шешімдерінен айқын көрінеді. Қазақстанның БҰҰ-ның Әйелдер кемсітушілігін жою 
жөніндегі комитеті алдында әйелдер кәсіпкерлігін кеңейту тұрғысынан әйелдің экономикалық, әлеуметтік 
және саяси салалардағы  құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту жөніндегі күш-жігеріне нұқсан келтіре 
отырып, үй шаруашылығы және бала күтімімен әйелдің ролін шектейтін кемсітушілік гендерлік 
таптаурындарды алып тастау қажеттігі бойынша міндеттемелері бар».1   Кәсіпкер әйел табысын арттыра 
отырып, өзіне қолайлы жұмыс кестесін жұмыс кестесін құра отырып, аз қамтылғандарға берілетін 
жәрдемақыны қажет етпей-ақ және жақсы медициналық қызмет түрін таңдай отырып,өзінің белсенді 
экономикалық және әлеуметтік жағдайына қарай қарапайым әйелдерді кемсітушіліктің кейбір түрлерін 
жеңе алады, алайда, қалыптасу кезеңінде көптеген мәселелер, атап айтқанда, инфрақұрылымға, білім, 
медициналық және әлеуметтік қызметтерге қолжетімділік мәселесі кәсіпкерлер  өткір болып тұр.  

Екінші жағынан, кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдер кәсіпкер ретінде қызмет саласын таңдау кезінде 
қаржыландыруға өтінім беру кезінде, бизнес  әріптестермен байланыста, меншік және кепіл мәселелерін 
шешу кезінде қоғам мен институттар тарапынан кемсітушілікпен ұшырасады. Кәсіпкер әйелдеркөп 
жағдайда, ерлерге қарағанда, отбасылық міндеттер мен бизнесті, бала тәрбиесі мен табыс табуды, білім  
мен бос уақытын бірге алып жүреді. 

Осы есепте Қазақстандағы кәсіпкер әйелдердің жағдайлары туралы айтылады. Үлгілік демографиялық 
теңдікке қарамастан және жоғары деңгейдегі білімдері бола тұра,   әйелдер 29%-ы  ғана  компанияларды 
басқарады. Көбінесе, бұл бизнестің табысы аз, бірақ анғұрлым ашық және әлеуметтік бағдарланған. 
Сонымен қатар, кәсіпкер әйелдер заңға бағынады, сыбайлас жемқорлық пен тәуекелден өздерін алшақ 
ұстайды. Бұл тұрғыда қоғамда әйелдерді бизнеске тарту өте тиімді, себебі ол тұрақтылыққа, заңды 
сақтауға, сыбайлас жемқорлықтың төмендеуіне ықпал етеді. 

Сол себепті қоғам алдында әйелдерді бизнеске тартудың қозғаушысы не болуы мүмкін,  әйелдер 
кәсіпкерлігінің дамуын қандай белгілеріне қарай талдауға болады деген сұрақ туындайды. Кәсіпкерліктің 
дамуы әрдайым реттеушіліктің төмендеуімен, инфрақұрылым мен қаржыландыруға қолжетімділікпен 
байланысты екенін білеміз, бұл әйелдер кәсіпкерлігінде бұл мүмкін, рас та шығар. Дегенмен, дәстүрлі 
құндылықтар, кейбір институционалдық ережелер, кейде физикалық жағдайлар да әйелдердің 
кәсіпкерлікке  қолжетімділігіне шектеулер қоятынын түсіну керек. Бұл есеп әйелдер кәсіпкерлігін 
дамытуға жауапты тұлғалардың көрсеткіштерін анықтауға, сондай-ақ, осы бағыттағы ілгерілеуді 
бақылауға болатын кешенді өлшеу әдістерін ұсынуға тырысты.  

Бұл есеп әйелдер бизнесімен байланысты жағдайды көрсетумен қоса,  заңнамадан бастап бизнес 
практикаға дейін әртүрлі бағыттар бойынша ұсынымдардың кең шоғырын ұсынады. 

КІРІСПЕ 

 1    Әйелдердi кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою туралы конвенцияның орындалуы туралы бесінші 
мерзімді баяндама   https://undocs.org/ru/CEDAW/C/KAZ/5
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Қазақстанда статистика бойынша 239 969  кәсіпкердің жалпы санының ішінде  29,2%-н  ғана әйелдер 
басқарады. Шағын бизнесте – 29,4%, орта бизнесте – 16,6%, ірі бизнесте– 13,3%-ды құрайды. Меншік 
нысаны бойынша әйелдер ЖК-і 52,6% -ды құрайды, заңды тұлға - басшы әйелдер 27,8%-ды, шаруа 
қожалықтарында –22,8%-ды құрайды. Әйелдер басқаратын жаңа кәсіпорындардың үлесі ерлер 
басқаратын жаңа кәсіпорындардың үлесінен едәуір асып түседі. Әйелдер кәсіпкерлігіне әсер ететін 
маңызды факторлардың бірі – кәсіпкерлік қызметті бала күтімімен қоса атқару. Әйелдер бизнесті, 
көбінесе, қарттық кезеңін қамтамасыз ету үшін, яғни  орта жасқа келгенде ашады. Бизнесті тіркеуге, 
ерлерге қарағанда (58%), әйелдер анағұрлым дайын (70%) болады, ал әйелдер көбінесе кірістерінің аз 
болуына байланысты бизнесті тіркеуді қаламайды, ал ер адамдарда өз бизнесін тіркеуден бас тартудың  
себебі – салық төлеу және есеп беру қажеттілігіне байланысты. 

Ресми статистикаға сәйкес, әйелдерде ақы төленбейтін қызметтерге 4 сағат 14 минут, ал еркектерде – тек 1 
сағат 28 минут уақыт кетеді. 

 Бизнестің кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды бағалауына жыныс ерекшелігі әсер етпейді: Кәсіпкер ер 
адамдардың да, әйелдердің де,  шамамен 76%-ы мемлекет оларды қолдайды деп санайды, бірақ өзін-өзі 
жұмыспен қамтушылар арасында пікірлер әр түрлі: әйелдердің 63%-ы бизнеске мемлекет қолдау 
көрсетеді деп санайды, бірақ өзін-өзі жұмыспен қамтушы ерлердің тек 52%-ы ғана осындай пікірде. 

Әйелдердің жерге қатысты бизнеспен айналысу саясатын арттыруды, ауылдарда әйелдер кәсіпкерлігін 
дамытуды, еңбек нарығына, қаржылық ресурстарға әйелдердің ерлермен тең қолжетімділігінің болуын  
ер адамдар аса көп қолдамайды - айырмашылық шамамен 10 %-ды құрайды. Ең жоғары айырмашылық 
жұмыста қоғамның ерлер бөлігімен шоғырлануын талап ететін биліктің сайланбалы органдарындағы 
өкілдік пен гендерлік бюджеттеу мәселелері бойынша байқалады - айырмашылық 12-15% - ға тең. Бұл 
ретте өңірлер бойынша хабардарлық деңгейінде үлкен айырмашылық байқалады: Жамбыл (24%) және 
Солтүстік Қазақстан (28%) облыстарында, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласында (34%) төмен, Алматы 
қаласында (46%) жоғарылау және ең жоғары Ақтөбе облысында (59%).

Кәсіпкер әйелдерде бизнес негіздеріне оқуға деген сұраныс көбірек байқалады

Қаржылық өнімдерге қолжетімділік әйелдерге қарағанда кәсіпкер ер адамдарда көбірек (58,4% -ден 
55,4%). Қаржыландыру алу кезінде  пайыздардың жоғары (59,4-тен 55-ке дейін), тексерулердің көптігі (14,2-
тен 11,5-ке дейін), қаржылық білімнің жеткіліксіздігі (8,3-тен 5,6-ға дейін), кемсітушілік (0,9-тен 0,8-ке дейін) 
сияқты жоғары кедергілер туралы, ерлерге қарағанда, әйелдер жиі айтады. Сонымен қатар, бюрократия 
(17,1-ден 19,6-ға дейін), бүркемелеу (8,2-ден 11.9-ға дейін), өтініштерді қарау мерзімдерін кешіктіру  (14,6-
дан 18,3-ке дейін), сыбайлас жемқорлық (6,6-дан 10,4-ке дейін) туралы ерлерге қарағанда әйелдер сирек 
айтады. Әйелдер, әдетте, қаржылық айналымы  шағын  бизнеспен, төмен рентабельді қызмет 
салаларымен айналысады.

Бизнесті қаржыландыру көздерінде де айырмашылық байқалады, мәселен ер адамдар көбінесе 
мемлекеттік субсидиялар, ал әйелдер микрокредиттер алады. Гендерлік айырмашылық жекелеген 
мақсаттардағы қаржыландырулар бойынша байқалады: әйелдер техника ( 8,1-ден 24,4%-ға қарсы) алуға 
қарызды сирек алғанмен, негізгі құралдарды және дайын объектілерді сатып алу үшін қарызды жиі 
алады. 

Кәсіпкерлерде жаңа технологияларды пайдалануда  гендерлік айырмашылық байқалады: әйелдер 
оларды пайдалану бойынша барлық жағынан ер адамдардан кейін тұр:  әйелдердің жаңа 
технологияларды сатып алу  (6-9%), нарықта ерекше өнімді ұсыну бойынша, зерттеулер мен 
әзірлемелерге арналған шығындар бойынша, инновацияларды пайдалану, жаңа технологияларды 
игерудегі көрсеткіштері аз. Алайда, әйелдер әлеуметтік желілерді және онлайн-сатып алуды анағұрлым 
тәжірибелі қолданады. Ерлер мен әйелдердің ұялы байланысты пайдалану деңгейі бойынша 
айырмашылық жоқтың қасы (әйелдерде 99,6 және ерлерде 99,4).

1. ҚЫСҚАША МАЗМҰНЫ

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



Кішкентай балалары бар әйелдердің  коммерциялық инфрақұрылым мен ішкі нарық, соның ішінде 
бухгалтерлер мен заң  қызметтеріне қолжетімділігі төмендеу болады, сондай-ақ сотта мүдделерді қорғау 
қиынырақ болады. Іскерлік қауымдастықтардың, технопарктердің, ғылыми ұйымдардың, әріптестерінің 
қызметтерін, ерлерге қарағанда, әйелдер аз пайдаланады. Ер адамдарға – көлік шығындары, әділетсіз 
бәсекелестік, өтімнің  болмауы сияқты, кәсіпкер әйелдерге – жоғары бәсекелестік, жалдаудың,  
жарнаманың қымбаттығы,  тұтынушылық сұраныстың төмендігі маңызды болып табылады. 

 Әйелдер физикалық инфрақұрылымға қатысты байланыстың болуына (телефон, жоғары жылдамдықты 
интернет), сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, қоғамдық көлік, балабақшалар және медициналық 
қызметтерге қатысты - талапшыл. Ал ерлер жол сапасына және қалдықтарды кәдеге жарату ға қатысты - 
талапшыл.

Секторлар бойынша әйелдер тұру және тамақтану, білім беру (72-79% - дан астам), сауда, қаржы, өңдеу 
өнеркәсібі (57-64%) бойынша көрсетілетін қызметтермен көбірек айналысады, ал ауыл шаруашылығы, 
құрылыс, көлік және логистика, тау-кен өндірісі және т.б. әдетте ерлерге тән жұмыс түрлері. Денсаулық 
сақтау мен әлеуметтік қызметтердегі гендерлік арақатынас  50:50-ді құрайды. 

Әйелдер, көбінесе, аз табысты бизнеспен айналысады, олардың ішінде 67,4% -ы жылына 3 млн.теңгеден 
аздау (8 мың доллардан аз) табыс табады, ал ерлер арасында, мұндайлар 50%-дан төмен. Табысы жоғары 
топтарда кәсіпкер ер адамдар әйелдерден әлдеқайда алда болады. Шағын қалаларда ерлерге қарағанда 
әйелдер белсенді - жаңа кәсіпкерлердің үлесі айтарлықтай жоғары. Сондай-ақ, 3,5 жылдан астам  жұмыс 
істеп тұрған бизнестің үлесі айтарлықтай.  

Әйелдер бизнеске қатысты шешімдерді ұтымды қабылдайды және заңға бағынушылығы неғұрлым басым. 
Әйелдер бизнесіне шарттық міндеттемелерді сақтау тән. Сондай-ақ, әйелдер жұмыста жағымды ахуал 
құруға жақын. Әйелдер бизнесінде ана болу маңызды фактор болып табылады. Балалар әйелдерді 
кәсіпкерлік белсенділікке ынталандырады.

Кәсіпкер әйелдердің 2,5%-ы кемсітушілікке, 0,6%-ы сексуалды алымсақтыққа ұшырған. Бұл өзін-өзі 
жұмыспен қамтушы әйелдер арасында екі есе көп. Кәсіпкер әйелдердің арасында 0,2%-ы зорлық-
зомбылыққа ұшыраған. 

Көлеңкелі бизнесте бейресми жұмыспен қамтылғандар арасында  әйелдер екі есе аз кездеседі, себебі олар 
көбінесе өз қызметін бизнес ретінде ресми түрде тіркеуге тырысады. Әйелдерде сыбайлас жемқорлыққа 
деген төзбеушілік бар және олар өз қызметінде ерлерге қарағанда сыбайлас жемқорлыққа азырақ 
ұшырасады. Кәсіпкер ер адамдарға (14,7%) қарағанда кәсіпкер әйелдер бейресми төлемдер жасауға екі есе 
төмен  (7,6%) ұшырайды, орташа сомасы 72 мың теңгені құрайды, ерлермен салыстырғанда 16%-ға аз. 
Сыбайлас жемқорлық бизнестің ажырамас бөлігі деген пікірді, кәсіпкер ер адамдарға қарағанда (21,4%), 
кәсіпкер-әйелдер сирек (16,3%) қолдайды; сыбайлас жемқорлық өзін-өзі жұмыспен қамтушы ерлерге 
қарағанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер арасында 4,3 есе аз, ал кәсіпкерлер арасындағы бұл 
айырмашылық тек - 1,4 есе. Сыбайлас жемқорлық  Алматы мен Жамбыл облысында көп таралған, ол  көп 
жағдайда  кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі болып саналады.   

Әйелдер кәсіпкерлігінде бизнестің сәттілігін бағалауға болатын белгілері - бизнесті кеңейту жоспарлары 
және қаржылық білімнің қажеттілігін түсінетіндігі. Сонымен бірге, сауалнама нәтижелері бойынша, табысқа 
жетудің болжамдары, бұл - коммуникацияларға, электр қуатына қолжетімділік, қаржыландыруға 
қабылданбаған өтінімдердің болмауы, балалар білім беру мекемелері болуы. Кәсіпкерлік индексінде 
статистикалық сенімділікті көрсеткен 5 компонент ұсынылады, атап айтқанда: инфрақұрылымға 
қолжетімділік, бизнесті кеңейту бойынша жоспарлар, қаржыландыруға қолжетімділік, әлеуметтік 
инфрақұрылымға қолжетімділік. Бұл компоненттер жалпы бизнесті ғана емес, әйелдер бизнесінің даму 
үрдістерін бағалауға мүмкіндік береді. 

Зерттеу 5 өңірде (Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстары) 
1373 респондентке, оның ішінде 1018 кәсіпкер және 355 өзін-өзі жұмыспен қамтушыға 6 ФТП, 20 
тереңдетілген сұхбат, жүргізілді.

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



Зерттеу мақсаты: 
Бұл зерттеудің мақсаты - еліміздегі әйелдер кәсіпкерлігінің дамуына кедергілерді анықтау. Зерттеу 
деректерде аталған олқылықтарды жоюға, ең бастысы, әйелдердің кәсіпкерлік қызметін кеңейту және 
елдегі экономикалық мүмкіндіктерді кеңейту үшін саяси және бағдарламалық шаралар қабылдауға 
мүмкіндік беретін тұжырымдар мен ұсыныстар беруге бағытталған.

Зерттеу міндеттері: 
1. Кәсіпкерліктегі гендер бойынша статистикалық деректерді жинау және талдау жөніндегі
әдістемені деректер жинау бойынша халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес әзірлеу, 
Қазақстандағы ер мен әйел кәсіпкерлер үшін саяси және институционалдық деңгейде табысқа жетудегі 
кедергілер мен факторларды анықтау. 
2. Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бойынша анықталған кедергілерді жоюға арналған
институционалдық, сондай-ақ заңнамалық деңгейде нақты шаралар тізімін әзірлеу. Негізгі міндет -  
кәсіпкерлікті дамытуда ерлер мен әйелдердің тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін  Үкіметке бірқатар 
нақты ұсынымдар әзірлеу болып табылады. 
3. Жынысы, тұрғылықты жері, жасы, мүгедектігі және мүліктік жағдайы бойынша ерекшеленетін
шағын және орта кәсіпорындар үшін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мен мемлекеттік қолдаудың 
қолжетімділігіне талдау жасау. 
4. Жүргізілген зерттеу негізінде жұмыспен қамту және негізгі әлеуметтік қызметтерге қолжетімділік
саласында, шағын бизнесті қолдаудың басым салаларының тізіміне одан әрі ауылдық аумақтар мен 
моноқалалардың гендерлік қажеттіліктері мен қажеттіліктерін интеграциялау үшін ауылдық және 
монобейінді қалалардың гендерлік қажеттіліктері мен қажеттіліктерін бағалауға арналған карта әзірлеу.
5. Осы тақырып бойынша тиісті ұлттық және халықаралық зерттеулерге, қолда бар деректерге,
басқару қағидаттары мен саясатына, елдік?? есептерге және т. б. кабинеттік шолу жүргізу. Кабинеттік шолу 
негізінде зерттеу әдістемесі, сондай-ақ қорытынды ұсыныстар жасалуы керек;
6. Әдістеме негізінде зерттеу сатыларын, деректер жинауды(сапалық және сандық әдістердің
үйлесімі), талдауды, қорытынды есепті дайындаудың құрылымы мен уақыт шеңберлерін қоса алғанда, 
елдегі пилоттық өңірлерден («БҰҰ-әйелдер»-мен келісім бойынша) деректер жинау бойынша толық жұмыс 
жоспарын әзірлеу; 
7. Әйелдердің бейресми секторда жұмысқа орналасуына әсер ететін факторларды талдау,  осындай
сала түрін қолдайтын немесе қарсы болатын (әсіресе осалдық пен кемсітушілік аспектісінде) дәлелдерді 
ашып көрсету; 
8. Заңнамалық және институционалдық деңгейлерде анықталған жүйелік кедергілерімен
салыстырма кестені, сондай-ақ халықаралық тәжірибе мен халықаралық сарапшы ұсынатын мысалдарды 
ескере отырып, оларды жоюға арналған шараларды дайындау; 
9. Алынған деректер негізінде зерттеу барысында елімізде гендерлік бағдарланған бюджеттеуді
енгізу бойынша 2018 жылы «БҰҰ-әйелдер» әзірлеген құжаттарды әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға қатысты 
көрсеткіштермен және ықтимал өзгерістермен толықтыру қажет, атап айтқанда: 

2. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ
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• Нормативтік құқықтық актілерді гендерлік тәсілдер тұрғыдан жетілдіру мақсатында оларға
толықтырулар мен өзгерістер енгізу үшін нақты ұсыныстар;

• Мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламаларды гендерлік тәсілдер тұрғысынан жетілдіру
мақсатында оларға толықтырулар мен өзгерістер енгізу  бойынша нақты ұсыныстар;

• Пилоттық облыстардағы аумақтарды дамыту бағдарламаларына гендерлік тәсілдер тұрғысынан
жетілдіру мақсатында оларға толықтырулар мен өзгерістер енгізу бойынша нақты ұсыныстар.

10. Әйелдердің әлеуметтік осал топтарының мұқтаждықтарын ескере отырып, әйелдер кәсіпкерлігін
дамыту саласында гендерлік бағдарланған бюджеттеуді енгізу және мемлекеттік бағдарламаларды 
жоспарлау мүмкіндігін талқылау мақсатында орталық және жергілікті билік органдарымен, сондай-ақ 
бизнес-қауымдастықтармен және микрокредиттік ұйымдармен сараптамалық кездесу өткізу. Кездесуде 
ұлттық заңнамаға ұсынылған өзгерістерді және валидация мақсатында бағдарламалық құжаттарды 
таныстыру; 
11. Зерттеу нәтижелерін және мемлекеттік органдардың, жеке сектордың, азаматтық қоғамның, даму
ұйымдарының барлық негізгі әріптестеріне алдын ала ұсынымдарды ұсыну, талқылау нәтижелері 
бойынша ұсынымдардың түпкілікті келісілген тізімін дайындау;
12. Тапсырманы орындау кезінде орындалған жұмысты сипаттайтын қорытынды есепті орыс тілінде
тиісті қосымшаларымен бірге (егер бар болса) ұсыну. 

Сыртқы жұмыстарды орындау кезеңдері 

Кабинеттік зерттеу, дайындық кезеңі 

Зерттеудің осы кезеңі аясында келесі іс-шаралар жүргізілді:

1. Осы тақырып бойынша тиісті ұлттық және халықаралық зерттеулерге, қолда бар деректерге,
басқару қағидаттары мен саясатына, елдік есептерге және т. б. кабинеттік шолу жүргізілді. 
2. Гендерлік теңдікті, әйелдер кәсіпкерлігін қамтамасыз ету бойынша көрсеткіштер анықталып,
талқыланды (105 көрсеткіш). Гендерлік көрсеткіштер тізімі кәсіпкерлік қызмет саласындағы ұлттық және 
халықаралық зерттеулерді талдау негізінде жасалды. Бұл тізімге гендерлік көрсеткіштердің минималды 
жиынтығынан жекелеген индикаторлар (IAEG-GS) және2 ТДМ3- ның ұлттық өндіріске және халықаралық 
гендерлік статистиканы жинауға ұсынылған гендерлік көрсеткіштері енгізілген. Әрі қарай бұл тізім 
жүргізілген зерттеу нәтижелеріне қарай икемделген және оны жұмыс тобының өкілдері талқылайтын 
болады. Халықаралық тәжірибені талдау негізінде әйелдер кәсіпкерлігін дамытудағы ықтимал кедергілер 
анықталып, зерттеу құралдарын әзірлеу кезінде ескерілді.  
3. Әйелдер кәсіпкерлігі және гендерлік теңдік тізімінен әзірленген кабинеттік зерттеу негізінде
зерттеу құралдары мен Сандж үйлестірушілері мен сұхбат берушілерге арналған нұсқаулықтар жиынтығы 
дайындалды. 
4. Зерттеу әдістемесі әзірленді, онда деректерді жинау әдістері, іріктеме, Қазақстанның бес
пилоттық өңірінде деректерді жинау бойынша толық жұмыс жоспары жазылған.
5. Гендерлік тұрғыдан жан-жақтағы деректерді жинау үшін ҚР министрліктері мен ұйымдарына
сұрау салулар жолданды: «ҚазАгро «Холдингі» АҚ, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ, «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, Статистика комитеті. 

 2   The United Nations Minimum Set of Gender Indicators. A product of the Inter-agency and Expert Group on Gender Statistics. 
United Nations Statistics Division, 30 April 2019
 3   Gender-relevant SDG indicators (80 indicators). (updated on 14 Mar 2018)
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Фокус-топтық пікірталастарға, жалпы 46 шағын және орта бизнес өкілдері, сондай-ақ бейресми сектор 
қызметкерлері (өзін-өзі жұмыспен қамтығандар) қатысты. 

ФТП-та  талқылауға шығарылған мәселелер:

1) Әйелдердің кәсіпкерлік қызметке қатынасы
 a. Кәсіпкерлікке деген қарым-қатынас;
 b. Кәсіпкерлік қызметтің уәждері.
2) Кәсіпкерлікті дамыту шарттары
 a. Қаржыландыруға қолжетімділік;
 b. Мемлекеттік саясат;
 c. Мемлекеттік бағдарламалар;
 d. Білім және кәсіби дайындық;
 e. Кәсіпкерлік және жаңа технологиялар;
 f. Коммерциялық инфрақұрылым;
 g. Физикалық инфрақұрылым;
 h. Мәдени және әлеуметтік аспектілер.
3) Жалпылау және қорытынды
 a. Кәсіпкерлік қызметтің күшті және әлсіз жақтары;
 b. Ұсыныстар мен нақты шаралар.
4) Кәсіпкер әйелдің портреті
 a. Өмірлік қағидаттары;
 b. Табысты бизнес-вумен үшін қажетті қасиеттері

Зерттеудің сырттағы кезеңі

Бес пилоттық аймақта деректерді жинау сандық және сапалық зерттеу әдістерінің көмегімен жүзеге 
асырылды. 

Зерттеудің сапалы әдістері - фокус-топтық пікірталастар мен тереңдетілген сұхбат өткізу

Фокус - топтық пікірталастар

Бизнесті құру және жүргізу кезінде әйелдерге ұшырасатын қиындықтар мен кедергілерді және оның 
себептерін анықтау және оларды жою бойынша нақты ұсыныстарды тұжырымдау мақсатында зерттеу 
шеңберінде   3 пилоттық өңірде (Алматы қ., СҚО, Жамбыл облысы) кәсіпкер әйелдермен және 
тұрғындармен (өзін-өзі жұмыспен қамтушылар) 6 фокус-топтық пікірталас (ФТП) өткізілді. 

1-КЕСТЕ. ФТП қатысушылар саны
Жамбыл облысы

Кәсіпкерлер

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар

Алматы қаласы Солтүстік 
Қазақстан облысы

8

5

8

9

10

6
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Фокус-топтарда әйелдер кәсіпкерлігіндегі жүйелі кедергілер заңнамалық және институционалдық 
деңгейлерде қаралды. Сондай-ақ, кәсіпорынды бірлесіп басқару кезінде ерлер мен әйелдердің міндеттері 
қалай бөлінетіні анықталды.

Сараптамалық сұхбат

Сондай-ақ реттеуші нормативтік құқықтық актілерге, мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламаларға, 
өңірлерді дамыту бағдарламаларына толықтырулар мен өзгерістер енгізу жөнінде ұсыныстар алу үшін 3 
пилоттық өңірде (Алматы қ., СҚО, Жамбыл облысы)  және Нұр-Сұлтан қаласында ұлттық деңгейде 20 
тереңдетілген сұхбат жүргізілді. 20 сұхбаттың 12-і ұлттық деңгейде өткізілді.  

Сараптамалық сұхбаттар Парламент Мәжілісінің депутаттарымен (2 сұхбат), жергілікті билік өкілдерімен 
(3), азаматтық қоғаммен (8 сұхбат) келесілер тұлғасында өткізілді:

• «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының өңірлік бөлімшелері, 
• Іскер әйелдер кеңесі, 
• Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы, 
• Әлемдік экономика институтының сарапшысы және Тұңғыш Президент Қоры жанындағы 

саясаткерлер, 
• микрокредиттік ұйымның өкілі. 

Сондай-ақ, осал топтағы кәсіпкерлермен, яғни көпбалалы, мүмкіндігі шектеулі  кәсіпкерлермен 
және т.б. сұхбаттар  жүргізілді (5 сұхбат). 

Тереңдетілген сұхбат келесі сұрақтар тізбесі бойынша жүргізілді:

1) Еліміздегі әйелдер кәсіпкерлігіне деген көзқарас. Әйелдер кәсіпкерлігінің ерекшеліктері
2) Заңнамалық және институционалдық деңгейдегі жүйелі кедергілер: 
 a. Қаржыландыруға қолжетімділік;
 b. Мемлекеттік саясат;
 c. Мемлекеттік бағдарламалар;
 d. Білім және кәсіби дайындық;
 e. Кәсіпкерлік және жаңа технологиялар;
 f. Коммерциялық инфрақұрылым;
 g. Физикалық инфрақұрылым;
 h. Мәдени және әлеуметтік аспектілер.
3) Әйелдер кәсіпкерлігін тежеу және оны ынталандыру факторлары
4) Гендерлік бюджеттеу 
5) Кәсіпкерлік қызметте гендерлік теңдікті дамыту мақсатындағы ұсынымдар мен нақты шаралар: 
нормативтік құқықтық актілерді, мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламаларды гендерлік тәсілдер мен 
Өңірлерді дамыту бағдарламаларын ескере отырып жетілдіру.  
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Сандық зерттеу әдістері - анкеталық сауалнама өткізу

тілдеріндегі сауалнамаларды қабылдау деңгейін, олардың қарапайымдылғына қарай бағалауын, анық 
баяндалуын, респонденттердің сұрақтарды түсіну деңгейін, қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол 
жеткізу мүмкіндігін анықтау үшін зерттеудің пилоттық кезеңі жүргізілді. Пилоттық кезең  Алматы мен Нұр-
Сұлтан қалаларында, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласына жақын ауылдарда өткізілді. Сауалнамаларды 
пилоттаудың бір толқыны орындалады деп болжалды, бірақ сауалнамаларды екі рет пилоттауға тура 
келді, себебі бірінші кезеңнен кейін көптеген түзетулер болды. Әзірленген құралдар бейімделіп, ол 
Тапсырыс берушімен, халықаралық консультантпен және ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің өкілімен 
талқыланды.

Зерттеудің сырттағы кезеңі (анкеталық сауалнама) әзірленген әдістемеге сәйкес барлық өңірлерде бір 
мезгілде жүргізілді. Сыртқы жұмыстарды жүргізу үшін Сандж өңірлік үйлестірушісі, оның көмекшілері, ҚР 5 
өңіріндегі Сандж-ның жергілікті үйлестірушілері мен сұхбат алушылар жұмылдырылды. Сыртқы 
жұмыстарды бақылауды жобаның Өңірлік үйлестірушісі, Сандж-дың жергілікті үйлестірушілері және 
олардың көмекшілері түрлі құралдарды пайдалану арқылы жүргізді: 10% респонденттерге қоңырау шалу, 
сұхбат жүргізілетін жерге жеке бақылау жүргізу, сауалнамаларды талдау. Сыртқы жұмыстарын жүргізу 
алдында жергілікті үйлестірушілер мен сұхбат алушыларға тренинг өткізіліп, нұсқаулықтар таратылды. 

Зерттеу шеңберінде респонденттермен тиісті қарым-қатынас жасау, ақпараттық қауіпсіздікті және әдістер 
мен нысандардың құпиялылығын, жауаптардың, деректердің құпиялылығын, зерттеу персоналының 
біліктілігін, Әдеп кодексінің сақталуын және т. б. қамтамасыз ету бойынша бақылаулар жүргізілді.

Гендерлік теңдік пен әйелдер кәсіпкерлігін қамтамасыз ету бойынша әзірленген индикаторлардың, 
өткізілген фокус-топтық талқылаулардың, тереңдетілген сұхбаттардың негізінде анкеталық сауалнама 
жүргізу үшін сұрақтар блоктары әзірленді. Сауалнамалардың екі түрі әзірленді - кәсіпкерлер мен өзін-өзі 
жұмыспен қамтушыларға арналған. 

Іріктеме

және одан жоғары жастағы кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушы респонденттер (ерлер мен 
әйелдер) сұралды (іріктемені қараңыз). 

Респонденттерді іріктеу қолда бар бизнес-анықтамалықтар негізінде кездейсоқ стратификациялық  
іріктеме әдісімен жүзеге асырылды. Олар болмаған жағдайда, мысалы, ауылдық жерлерде 
респонденттерді іріктеу әрбір елдімекенге бөлінген учаскелер/кластерлердегі кәсіпорынның/кәсіпкердің 
орналасқан жері бойынша  және әрі қарай, квоталарға сәйкес кәсіпкерлерге берілген  сауалнаманы 
кездейсоқ іріктеу арқылы  жүргізілді. 

Дүниежүзілік Банктің әлем елдеріндегі кәсіпкерлік деңгейін бағалау үшін кәсіпорындарға зерттеу (ES) 
жүргізу әдістемесіне сәйкес Қазақстан (орташа мөлшерлі экономикасы бар елдер) сияқты елдер үшін  
елдегі барлық 1000 кәсіпорыннан іріктеу жасау, жалпы алғанда, деректерді салалық бөліністе  7,5% 
қателікпен 90% сенімді ықтималдықпен  алуға мүмкіндік береді.4 

Осы сауалнама аясында Іріктеменің жалпы көлемі бес пилоттық облыста 1373 респондентті құрады 
(Қазақстанның географиялық тұрғыдан бес аймағына сәйкес: батыс, орталық, солтүстік, оңтүстік, оңтүстік-
шығыс): 1018 кәсіпкер, 355 өзін-өзі жұмыспен қамтушылар. Бұл деректерді бүкіл Қазақстанға 
экстраполяциялауға, мысалы, жергілікті тұрғындардың менталитеті сияқты өңірлердің ерекшеліктерін 
ескеруге мүмкіндік берді. 

 4   Enterprise Survey And Indicator Surveys Sampling Methodolgy/ https://www.enterprisesurveys.org/
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Сауалнама жүргізу үшін келесілер іріктеліп алынды: 

• Нұр-Сұлтан қаласы (орталық, республика астанасы, кәсіпкерлік жақсы дамыған), 
• Алматы қаласы (оңтүстік-шығыс, кәсіпкерлік неғұрлым дамыған өңір ретінде), 
• Ақтөбе облысы (Батыс, кәсіпкерлік орташа дамыған), 
• СҚО (солтүстік, кәсіпкерлік нашар дамыған), 
• Жамбыл (оңтүстік, кәсіпкерлік орташа дамыған). 

Кәсіпкерлердің анкеталық сауалнамасынан басқа, фокус-топтық пікірталастар мен сараптамалық 
тереңдетілген сұхбаттар орындалған пилоттық өңірлер: Алматы қаласы, СҚО және Жамбыл облысы 
болды.

Әр аймақта респонденттердің бірдей санына сауалнама жүргізу болжанды (әр аймақта 260-270). Алайда 
Ақтөбе облысында тапсырма сәл артық орындалды.

Сауалнама кәсіпкерлер арасында да, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында да жүргізілді.

2-КЕСТЕ. Аймақ бойынша іріктеме
Өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қаласы

Ақтөбе облысы

Жамбыл облысы

СҚО

Барлығы

КәсіпкерлерӨңір Барлығы

190

185

244

198

201

1018

73

75

71

72

64

355

263

260

315

270

265

1373

3-КЕСТЕ. Салалар бөлінісінде іріктеу. Респонденттердің саны,%.

Көрсетілетін қызметтер *

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдер 
мен мотоциклдерді жөндеу

Кәсіби, ғылыми қызмет, білім беру, денсаулық 
сақтау және әлеуметтік  қызметтер

Өнеркәсіп** 

Құрылыс 

Қаржы және сақтандыру қызметі; жылжымайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар

Үй шаруашылығы қызметі

Жауаптардың барлығы

Орташа

Нұр-
Сұлтан қ.

Алматы 
қаласы

Ақтөбе 
облысы

Жамбыл 
облысы

СҚО Барлығы.
Орташа, 
%
431

31.2

136

9.6

367

26.7

171

12.6

102

7.3

147

10.9

61

4.5

26

1.9

1415

100

87

33.5

7

2.7

72

27.7

30

11.5

23

8.8

27

10.4

14

5.4

7

2.7

267

18.9

47

17.4

21

7.8

55

20.4

68

25.2

20

7.4

42

15.6

14

5.2

10

3.7

277

19.7

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

#

%

95

35.8

53

20

80

30.2

14

5.3

23

8.7

14

5.3

3

1.1

3

1.1

285

19.3

86

32.7

2

0.8

74

28.1

37

14.1

5

1.9

49

18.6

19

7.2

3

1.1

275

19.2

116

36.8

53

16.8

86

27.3

22

7

31

9.8

15

4.8

11

3.5

3

1

337

22.9
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* Көрсетілетін қызметтерге келесілер жатады: 
• Электрмен жабдықтау, газ беру, бу  және ауа баптау
• Сумен жабдықтау; кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау
• Көлік және қоймалау
• Тұру және тамақтану бойынша қызметтер
• Ақпарат және байланыс
• Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
• Өнер, ойын-сауық және демалыс
• Басқа да қызмет түрлерін ұсыну

** Өнеркәсіпке келесілер жатады: 
• Мұнай-газ секторы
• Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу
• Өңдеу өнеркәсібі

Қала/ауыл бөлінісінде. 

Зерттеу аясында әйелдерден де, ерлерден де сұхбат алынды.

Қала/ауыл бөлінісінде страталардың барлық деңгейлерінде бар проблемаларды анықтау үшін үш 
санатқа бөлу қарастырылады: облыстық қала, шағын қала, ауыл/шалғайдағы ауыл. Осы бөлімде сол 
немесе басқа белгінің болуын анықтау үшін іріктемені тең үлестермен пропорционалды бөлуді қолдану 
көзделеді.

4-КЕСТЕ. Қала/ауыл бөлінісіндегі іріктеме

Ауыл

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қаласы

Ақтөбе облысы

Жамбыл облысы

СҚО

Барлығы

Орташа

Шағын қалаОблыс орталығы Өңір Барлығы

0

0

0

0

100

31.7

91

33.7

71

26.8

262

19.2

263

100

260

100

123

39.0

87

32.2

116

43.8

849

61.7

#

%

#

#

#

#

#

0

0

0

0

92

29.2

92

34.1

78

29.4

262

19.1

263

100

260

100

315

100

270

100

265

100

1373

100
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5-КЕСТЕ. Жынысы бойынша іріктеме

Әйелдер

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қаласы

Ақтөбе облысы

Жамбыл облысы

СҚО

Барлығы

ЕрлерРеспондент Барлығы, орташа

133

50.6

108

41.5

134

42.5

136

50.4

129

48.7

640

46.6

#

#

#

#

#

#

130

49.4

152

58.5

181

57.5

134

49.6

136

51.3

733

53.4

263

100

260

100

315

100

270

100

265

100

1373

100

Кәсіпорындардың мөлшері бойынша іріктеме жалпы тұрғындардың жиынтығына сәйкес төрт топқа 
бөлінді, бұл кәсіпорын өлшемі бойынша барлық топтарды қамтуға және компания көлемі бөлінісінде 
гендерлік теңсіздікті болуын немесе болмауын анықтауға мүмкіндік береді.

6-КЕСТЕ. Компаниялардың көлемі бөлінісінде іріктеме 

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қаласы

Ақтөбе облысы

Жамбыл облысы

СҚО

Барлығы

Орташа

263

260

315

270

265

1373

100%

73

75

71

72

64

355

150

125

217

159

184

835

82.0%

38

55

22

37

13

165

16.2%

Ірі (250 
адамнан астам)

Шағын (1-50 
адам)

Орташа ( адам 51-
ден 250-ге дейін )

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар Барлығы

2

5

5

2

4

18

1.8%
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• Әйелдер басқаратын кәсіпорындар саны (ЗТ көлемі бойынша, салалар бойынша, кәсіпкерлік қызмет 
нысаны бойынша);

• кәсіпорындарда, сондай-ақ ШОК-та жұмыспен қамтылғандардың, оның ішінде әйелдер мен ерлер 
басқаратындарының үлесі;

• 3,5 жылдан астам жұмыс істеп тұрған, жаңа кәсіпорындардың, оның ішінде әйелдер мен ерлер 
басқаратындарының үлесі;

• Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыспен қамтылған әйелдердің үлесі;
• Жұмыспен қамтылғандар қатарындағы өзіне жұмыс істейтін әйелдер (өзін-өзі жұмыспен қамтушылар);
• Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар қатарындағы үй шаруашылығына көмектесетіндер (ақы төленбейтін), 

әйелдер;
• Ақы төленбейтін үй еңбегіне жұмсалатын сағаттардың орташа саны;
• Кәсіпкерлік қызмет нысаны бойынша әйелдердің қатысуымен жұмыс істейтін кәсіпорындар;
• Жерге иелік ететін  ересек тұрғындар арасындағы әйелдердің үлесі;
• Тіркелген көлік құралдарының  әйел-иелері;
• Ұялы телефонды пайдаланатын әйелдердің үлесі;
• Интернет желісін пайдаланушылар арасындағы әйелдерінің үлесі;
• «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге берілген 

кредиттердің саны (Статистика комитетінің «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ы деректері бойынша);
• «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге берілген 

кредиттердің жалпы сомасы (Статистика комитетінің «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ы деректері 
бойынша);

• «ҚазАгро» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге берілген кредиттердің саны (Статистика 
комитетінің «ҚазАгро» АҚ-ы деректері бойынша);

• «ҚазАгро» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге берілген кредиттердің жалпы сомасы 
(Статистика комитетінің «ҚазАгро» АҚ-ы деректері бойынша ).

3. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ ГЕНДЕРЛІК 
ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
3.1 Еліміздегі әйелдер кәсіпкерлігін сандық тұрғыдан бағалау 

Қазақстанда, басқа елдердегідей, әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерінің кеңеюі байқалады, алайда 
жоғары гендерлік алшақтықтар мен теңгерімсіздіктер тіркелетін проблемалар әлі де өзектілігін сақтап 
отыр. Осылайша, ДЭФ бағалауы бойынша Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық қатысу саласы 
бойынша гендерлік көрсеткіштері арасындағы алшақтықтар орташа деңгейде, бұл ұзақ мерзімді 
перспективада ұлттық адам капиталының бәсекеге қабілеттілігіне әсер етуі мүмкін.

Кәсіпкерлік қызметтегі гендерлік алшақтық табыс пен жиынтық өнімділіктің төмендеуіне әкеледі. ЭЫДҰ 
елдеріндегі осындай гендерлік алшақтықтар табыс орта есеппен 15% - ға төмендеуі болып табылады,  бұл 
ретте төмендеудің 40%-ы кәсіпкерлік саласындағы алшақтықтармен байланысты.5  

Тиісінше, әйелдер кәсіпкерлігін сандық бағалаудағы проблемаларды анықтау қажет. Қазіргі уақытта 
әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін бағалайтын деректер жеткіліксіз. Қол жеткізілген прогресті 
бағалау, саясаткерлерге әйелдердің экономикалық мүмкіндіктерін кеңейтудегі құқықтық кедергілер 
туралы хабарлау үшін гендерлік теңдікті қамтамасыз ету туралы ауқымды кеңейтілген деректер қажет. 

Бүгінгі таңда гендерлік кәсіпкерлік бойынша ақпарат көздеріне келесі көрсеткіштер жатады:

 5   Әйелдер, бизнес және заң 2018. Негізгі тұжырымдар. Дүниежүзілік банк тобы. (Gonzales et al. 2015)
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7-КЕСТЕ. Гендерлік кәсіпкерліктің  ресми статистикалық көрсеткіштері

2019 жылғы 1 қаңтарға әйелдер басқаратын жұмыс істеп 

тұрған заңды тұлғалар (бұдан әрі-ЗТ) 

Әйелдер басқаратын шағын кәсіпорындар (жұмыс істеп тұрған ЗТ)

Әйелдер басқаратын орта кәсіпорындар (жұмыс істеп тұрған ЗТ)

Әйелдер басқаратын ірі кәсіпорындар (жұмыс істеп тұрған ЗТ)

2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері

Әйелдер басқаратын жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар (ШОК субъектілері)

Әйелдер басқаратын жұмыс істеп тұрған жеке кәсіпкерлер (ШОК субъектілер)

Әйелдер басқаратын жұмыс істеп тұрған шаруа (фермер) қожалықтары 
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әйелдер басқаратын 
жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінде жұмыспен қамтылғандар 
саны
2019 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша әйелдер басқаратын ЗТ 
кәсіпорындарында (жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінде) 
жұмыспен қамтылғандар саны 
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әйелдер басқаратын 
ЖК-нің жұмыс істеп тұрған субъектілерінде жұмыспен 
қамтылғандар саны
2019 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша әйелдер басқаратын 
ШҚ-да (фермерлік) жұмыспен қамтылғандар саны (жұмыс істеп 
тұрған ШОК субъектілерінде)  
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, жұмыспен қамтылғандар арасындағы  
Ауылдық жерлердегі өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер,  
жұмыспен қамтылғандар арасындағы
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар қатарындағы үй шаруашылығына 
көмектесетіндер (ақы төленбейтін), әйелдер; 
Ауыл шаруашылығы емес сектордағы жұмыспен қамтылғандардың 
жалпы санынан бейресми жұмыспен қамтылғандардың үлесі
Ақы төленбейтін үй жұмысына жұмсалатын сағаттардың орташа 
саны (үй шаруашылығына және оның мүшелері мен үй 
шаруашылығы мүшелерін күту үшін ақы төленбейтін үй қызметтері)

Ұялы телефонды пайдаланушы әйелдердің үлесі

Интернет желісін пайдаланушы әйелдер үлесі
Меншік иесінде әйелдердің қатысуымен жұмыс істейтін заңды 
тұлғалар, филиалдар мен өкілдіктер, 2019 жылғы 01 қаңтардағы 
ҰҚНЖ бойынша 
Меншік иесінде әйелдердің қатысуымен жұмыс істейтін жеке 

кәсіпкерлер, 2019 жылғы 01 қаңтардағы ҰҚНЖ бойынша
2019 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша жаңа 
кәсіпорындар, 3,5 жыл жұмыс істеп тұрған заңды 
тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің жасы 
Жерге иелік ететін ересек тұрғындардың үлесі (2018 ж.) * 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің 
деректері бойынша 

Көрсеткіш 
%% #

Ерлер
#
Әйелдер

70.8

70.6

83.4

86.7

56.8

72.2

47.4

77.2

68.8

73.8

60

79.2

6

11.9

2.3

9.2

69.2

9.70

29.2

29.4

16.6

13.3

43.2

27.8

52.6

22.8

31.2

26.2

40

20.8

6.8

14.7

0.9

8.7

94.4

81.1

30.8

2.61

170,016

166,893

2,069

1,054

705,058

168,825

383,266

152,967

2,277,350

1,266,446

788,669

222,235

270,637

233,537

6,160

1ч.28мин.

73,129

69,953

69,380

412

161

536,270

65,120

425,849

45,301

1,035,107

450,324

526,493

58,290

288,264

252,619

2,675

4ч.14мин.

177,224

456,995

32,610

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



2018-2019 жылдары ерлер мен әйелдер тіркелген көлік 
құралдары 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бағдарламалары 
шеңберінде кәсіпкер әйелдерге берілген кредиттердің жалпы 
сомасы 
(Статистика комитетінің «Даму «кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ы 
деректері бойынша), млн.теңге

«ҚазАгро» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге 
берілген кредиттер саны
 (Статистика комитетінің «ҚазАгро» АҚ-ы деректері бойынша)

«ҚазАгро» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер 
әйелдерге берілген кредиттердің жалпы сомасы 
(Статистика комитетінің «ҚазАгро» АҚ-ы деректері 
бойынша), млн. теңге

 Ірі және орта кәсіпорындарда 2018 жылы өндірілген өнім, 
атқарылған жұмыс  
және көрсетілген қызмет көлемі (3715 кәсіпорын бойынша, 
мың теңге)

Ірі және орта кәсіпорындардың 2018 жыл өнімдерді сатудан және 
қызметтер көрсетуден түскен кірісі 
(3715 кәсіпорын бойынша, мың теңге)

Шағын кәсіпорындардың 2018 жыл өнімдерді сатудан және 
қызметтер көрсетуден түскен кірісі
 (48370 кәсіпорын бойынша, мың теңге)
«Даму». 2018 жылы Қаражатты шартты түрде орналастыру 
бағдарламасы бойынша қарыз алушы әйелдердің үлесі 
(жеңілдікпен кредиттеу) 
«Даму». 2018 жылы қаражатты шартты түрде орналастыру 
бағдарламасы бойынша кредиттер (жеңілдікпен кредит 
беру) 

Даму. Әйелдер ұсынған жобаларды субсидиялау, 2018 жылы % 

Даму. Әйелдерге ұсынылған субсидиялау кредиттерінің сомасы, % 
2018ж.

Даму. Әйелдер ұсынған жобаларға кепілдік беру, 2018 жылы % 

Көрсеткіш 
%% N

Ерлер
N
Әйелдер

75.5

%

93.4

93.3

88.8

87.3

24.5

%

6.6

6.7

11.2

12.7

51.6

16.5

31.5

26.6

30.56

1,039,864

Ерлер 
басқаратын 

#

337,668

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бағдарламалары шеңберінде 
кәсіпкер әйелдерге берілген кредиттер саны  
(Статистика комитетінің 
«Даму «кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ы деректері бойынша)

43,050

7,042

17,090.1

Әйелдер 
басқаратын

#
1,522,856,391 21,556,671,158

2,266,580,785 31,510,428,466

6,598,415,587

9,709,982,785

Шағын кәсіпорындарда 2018 жылы өндірілген өнім, атқарылған 
жұмыстар және көрсетілген қызметтердің көлемі 
(48370 кәсіпорын бойынша, мың теңге)

2,511,489

1,407,019,412

Доля женщин, 
получивших 

кредиты

Доля женщин, 
получивших 

кредиты

Доля женщин, 
получивших 

кредиты

От общей 
суммы 

выданных 
кредитов, %

От общей 
суммы 

выданных 
кредитов, %

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



Даму. Әйелдерге берілген кредиттерді кепілдендіру сомасы, % 2018 ж.

Даму. 2018 жылғы қашықтықтан оқыту, edu.damu.kz сайтында 
тіркелгені, %

Даму. 2018 жылғы «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасы, %

«Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ

«Қазагроқаржы» АҚ

Көрсеткіш 
%% N

Ерлер
N
Әйелдер

25.23

39.7

45.3

17.2

16.8

33.5

30.9

12.3

9.2

Доля женщин, 
получивших 

кредиты

Доля женщин, 
получивших 

займы

Доля женщин, 
получивших 

кредиты

От общей 
суммы 

выданных 
кредитов, %

От общей 
суммы 

выданных 
кредитов, %

от общей 
суммы 

займов, %

от общей 
суммы 

выданных 
кредитов, %

Доля 
женщин, 

получивших 
обучение

Доля 
женщин, 

получивших 
обучение

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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3.1.1. Бизнес басқаратын әйелдер

ҚР СК деректеріне сәйкес, 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әйелдер жұмыс істеп тұрған 239 969 
кәсіпорынды (заңды тұлғаларды) басқарды, ол 29,2% - ды құрайды. Шағын кәсіпкерлікте, негізінен 29,4% 
әйел басшылар бар деп көрсетілген. Орта және ірі бизнесте әйелдер айтарлықтай аз, яғни 16,6% және 
13,3%-ды құрайды.

8-КЕСТЕ. Әйел-басшылар басқаратын жұмыс істеп тұрған заңды тұлғалар⁶

#

оның ішінде, әйел-басшылар

Қазақстан Республикасы

 Шағын

Орта

 Ірі

Барлығы

%

239,969

236,273

2,481

1,215

69,953

69,380

412

161

29.2

29.4

16.6

13.3
Әйелдер басқаратын кәсіпорындардың ең көп саны еліміздің ірі мегаполистерінде, яғни Алматы  (19 
797) және Нұр-Сұлтан қаласында (12 837) орналасқан. 

Әйелдер бизнесте аз өкілдік ететін пилоттық өңірлердің арасында - Солтүстік Қазақстан облысыда – 
22,6%, Жамбыл облысында – 27% және Алматы қаласында – 32,5%.

9-КЕСТЕ. Өңірлер бойынша әйел-басшылар басқаратын жұмыс істеп тұрған 
заңды тұлғалар

Үлесі, %

Қазақстан 

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

БҚО

Жамбыл облысы

Қарағанды обл.

Қостанай обл.

Қызылорда обл.

Маңғыстау обл.

Павлодар обл.

СҚО

Түркістан обл.

ШҚО

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қаласы

Шымкент қ.

Саны, N

ІріІрі  Шағын Шағын ОртаОрта БарлығыБарлығы

13.3

2.9

7.8

17.3

13.9

10.5

9.5

16.1

5.6

0

8.9

10.3

4.5

9.7

17.5

10.9

18.4

14

161

1

4

9

11

4

2

14

3

0

4

4

1

3

10

18

66

7

29.4

25

24.9

28.9

28.1

25.7

27.1

28.5

26.4

30.4

27.8

27.9

23.2

26.1

28.6

31.4

32.7

27.3

69,380

1,880

2,498

3,231

1,976

1,575

1,737

5,054

2,004

1,883

2,372

2,724

1,269

2,041

3,329

12,770

19,604

3,433

16.6

8.8

18.7

14

18

10.3

14.5

16.3

13.1

19.3

20.2

15.5

3

14.8

13.5

19

21.5

23

412

10

17

22

18

9

8

29

18

11

17

16

4

8

23

49

127

26

29.2

24.7

24.7

28.6

27.9

25.4

27

28.3

26.1

30.2

27.6

27.7

22.6

26

28.3

31.2

32.5

27.2

69,953

1,891

2,519

3,262

2,005

1,588

1,747

5,097

2,025

1,894

2,393

2,744

1,274

2,052

3,362

12,837

19,797

3,466

 6    2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасындағы заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлік 
субъектілері, шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен филиалдары санының негізгі көрсеткіштері //stat.gov.kz

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған 536270 ШОК субъектісін әйелдер басқарды, 
бұл 43,2%-ды құрайды. Жеке кәсіпкерлік субъектілері арасында әйелдер басым – 52,6%-ды құрайды.  

10-КЕСТЕ. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру нысаны бойынша әйел басшылар 
басқаратын ШОК-тың жұмыс істеп тұрған субъектілері ⁷

#

оның ішінде, әйел-басшылар

Қазақстан Республикасы

Заңды тұлғалар

Жеке кәсіпкерлер

Шаруа (фермерлік) қожалықтары

Барлығы
%

1,241,328

233,945

809,115

198,268

536,270

65,120

425,849

45,301

43.2

27.8

52.6

22.8

Әйелдер басқаратын ШОК ең көп саны, Алматы (78 080) қаласы мен Нұр-Сұлтан қаласынан (56 140) 
басқа, Алматы облысы (47 519), Шығыс Қазақстан облысы (40 785), Түркістан облысы (40 372) және 
Қарағанды (39 692) облысында шоғырланған. 

11-КЕСТЕ. Өңірлер бөлінісінде кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру нысаны 
бойынша басшы әйелдер басқаратын ШОК-тың жұмыс істеп тұрған 
субъектілері⁸

оның ішінде

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

БҚО

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы

ШҚО

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

ШҚ (фермерлер)ЗТ ЖК

Әйелдер 
басқаратын ШОК 
субъектілерінің 
саны 

45,301

978

1,164

11,979

562

1,222

3,830

1,720

1,425

1,488

486

553

823

14,926

3,242

61

221

621

65,120

1,696

2,379

2,786

1,900

1,418

1,458

4,723

1,840

1,383

2,277

2,442

997

1,842

2,866

12,491

19,371

3,251

425,849

17,352

21,158

32,754

18,933

15,463

19,826

33,249

20,578

16,233

20,100

17,154

10,650

23,604

34,677

43,588

58,488

22,042

536,270

20,026

24,701

47,519

21,395

18,103

25,114

39,692

23,843

19,104

22,863

20,149

12,470

40,372

40,785

56,140

78,080

25,914

7   https://gender.stat.gov.kz/page/frontend/detail?id=107&slug=1-2018-2&cat_id=6&lang=ru   
8   Сонда

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Әйелдер арасында ең көп таралған қызмет салалары (ЖК, әйелдер):
• білім  саласы (73,2%)
• тұру және тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтер (62,6%)
• көтерме және бөлшек сауда (62,2%); 
• жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар (64,5%);
• Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер (58,7%);
• өзге де қызмет түрлерін ұсынады (51%).

Түркістан (43,2%), Жамбыл (48,7%) және Павлодар (49,5%) облыстарынан басқа, Қазақстанның барлық 
өңірлерінде әйелдердің ЖК-і басым. 

1-ДИАГРАММА. Өңірлер бойынша әйелдердің ЖК үлесі, %

Әйелдер кәсіпкерлігі жұмыс орындарын құруға және тұрғындарды жұмыспен қамтуға қомақты үлес 
қосуда: жұмыспен қамтылғандардың 30% - ы әйелдер басқаратын кәсіпорындарда еңбек етеді (олар 1 035 
107 жұмыс орнын құрды). 

526 493 адам немесе шағын кәсіпкерлікпен айналысатындардың 40%-ы жеке кәсіпкер әйелдер 
басқаратын жерде  жұмыс істейді. Шаруа қожалықтарында жұмыс істейтіндердің 20,8% - ы әйелдердің 
шаруа қожалықтарында жұмыс істейді. ЖШС, АҚ (заңды тұлға) кәсіпорындарында жұмыспен 
қамтылғандардың 26,2% - ы әйелдер басшылығымен жұмыс істейді. 

12-КЕСТЕ. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әйелдер басқаратын жұмыс 
істеп тұрған ШОК субъектілерінде жұмыспен қамтылғандар саны

#

оның ішінде әйелдер басқаратындары

Қазақстан Республикасы

Заңды тұлғалар

Жеке кәсіпкерлер

Шаруа (фермерлік) қожалықтары

Барлығы

%

3,312,457

1,716,770

1,315,162

280,525

1,035,107

450,324

526,493

58,290

31.2

26.2

40

20.8

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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3.1.2. Кәсіпорынның жасы 
Жаңа кәсіпорындардың өсуі кәсіпкерлік белсенділікті көрсетеді, еліміздегі жұмысқа орналасу мүмкіндігі  
мен оның экономикасын жаңғыртуға оң әсер етеді. Сондықтан кәсіпорындардың жасы, жұмыс істеп 
тұрған кәсіпорындардың жұмыс істеу ұзақтығы бойынша мониторинг жүргізу маңызды. Егер бұл 
көрсеткіш өсудің уақытша белсенділігін көрсетсе, компаниялар жетілмеген, одан жаңа бизнестің өмір 
сүруінде проблемалар бар екені туралы қорытынды жасауға болады. 

2019 жылғы 01 қаңтардағы жағдай бойынша 3,5 жыл бойы жұмыс істеп тұрған жаңа кәсіпорындар (заңды 
тұлғалар) саны - 105 739, оның ішінде ерлер басқаратын кәсіпорындар саны -  73129, әйелдер басқаратын 
Жаңа кәсіпорындардың  (3,5 жұмыс істеп тұрған) жалпы санының ішінде ерлер басқаратындары 34,9%-
ды, әйелдер басқаратындары - 46,6%-ды құрайды. Әйелдер кәсіпкерлік белсенділікке көбірек бейім. 
Әйелдердің кәсіпкерлік белсенділігінің ең жоғары деңгейі Алматы облысында (56,2%), Нұр-Сұлтан 
қаласында (55,5%). Кәсіпкерлік белсенділігінің төмендігімен СҚО, ШҚО (37%) ерекшеленеді. Бірақ бұл тек 
заңды тұлғалар бойынша мәліметтер, толық мәлімет емес.  

Әйелдер басқаратын кәсіпорындарда жұмыспен қамтылғандардың ең көп үлесі көтерме және бөлшек 
саудаға тиесілі - 42,7% немесе 442 416 жұмыс орны.  4-тен 10% - ға дейін жұмыспен қамтылғандар тұрғын 
үй және тамақтану қызметтері, жылжымайтын мүлікпен операциялар, ауыл, орман, балық шаруашылығы, 
өнеркәсіп, құрылыс және басқа да қызмет түрлерін ұсыну сияқты қызмет көрсету салаларында жұмыс 
істейді.

2-ДИАГРАММА. Салалар бойынша әйелдер басқаратын жұмыс істеп тұрған ШОК 
субъектілерінде жұмыспен қамтылғандар саны 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Басқа қызмет 
түрлерін ұсыну; 

9,4

Ауыл, орман 
және балық 

шаруашылығы; 
6,6

Өнеркәсіп; 
5,6

Құрылыс; 
4,2

Жылжымайтын 
мүлікпен 

жасалатын 
операциялар; 

6,4
Тұру және 
тамақтану 
бойынша 

қызметтер; 
4,7

Көтерме және 
бөлшек сауда; 

42,7
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13-КЕСТЕ. Ерлер/әйелдер басқаратын жаңа кәсіпорындар, 2019 жылғы 01 
қаңтардағы жағдай бойынша 3,5 жыл жұмыс істеп тұрған заңды 
тұлғалардың, филиалдар мен өкілдіктердің жасы 

Ерлер

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

БҚО

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы

ШҚО

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

Барлығы Әйелдер

105,739

3,223

4,244

5,942

3,210

2,719

2,798

7,198

3,167

2,625

3,588

4,212

2,065

3,318

4,334

21,831

25,297

5,968

73,129

2,321

3,110

4,108

2,197

2,029

1,933

5,118

2,313

1,740

2,477

3,052

1,591

2,341

3,086

14,710

16,746

4,257

32,610

902

1,134

1,834

1,013

690

865

2,080

854

885

1,111

1,160

474

977

1,248

7,121

8,551

1,711

3-ДИАГРАММА. Ерлер/әйелдер басқаратын жаңа кәсіпорындардың 
жалпы санындағы үлесі 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Ерлер  басқаратын
Әйелдер басқаратын
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3.1.3. Өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғындар
Ресми статистика бойынша елімізде  өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұрғындар саны - 2 082 522.  
Өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғындарға келесілер жатады:

өнімді жұмыспен қамтылғандар: 
a) жұмыс берушілер;
b) Жеке негізде (тіркелген және белсенді жұмыс істейтін),  күнкөріс деңгейінен жоғары табыс 
табатындар;
c) жеке қосалқы шаруашылықта сатуға (айырбастау) арналған өнім өндіретін,  күнкөріс 
деңгейінен жоғары табыс табатындар;
d) жоғары өндірістік кооператив мүшелері, күнкөріс деңгейінен жоғары табыс табатындар;

өнімсіз жұмыспен қамтылғандар
e) жеке негізде (тіркелгендер және тіркелмегендер қатарынан әрекет етпейтіндер);
f) үй шаруашылығындағы (шаруашылықтар) ақы төленбейтіндер;
g) жеке негізде табысы (тіркелген және белсенді жұмыс істейтіндер)  күнкөріс деңгейінен төмен 
табыс табатындар;
h) жеке қосалқы шаруашылықта сатуға (айырбастау) арналған өнім өндіретін, күнкөріс 
деңгейінен төмен табыс табатындар;
i) табысы күнкөріс деңгейінен төмен, өндірістік кооператив мүшелері.

Жеке негізде жұмыс істейтін жұмыс берушілер, өндірістік кооператив мүшелері заңсыз түрде жұмыспен 
қамтылған тұрғындар болып табылады. Зерттеу шеңберінде өзін-өзі жұмыспен қамтушылар тобына тек 
бейресми жұмыспен қамтылған өзіне өзі жұмыс істейтіндер (бұдан әрі-өзін-өзі жұмыспен қамтушылар) 
қосылды:

продуктивно занятые өнімді жұмыспен қамтылғандар 

a) жеке қосалқы шаруашылықта сатуға (айырбастау) арналған өнім өндіретін,  күнкөріс деңгейінен 
жоғары табыс табатындар;

өнімді жұмыспен қамтылғандар 

b) жеке негізде (тіркелгендер және тіркелмегендер қатарынан әрекет етпейтіндер);
c) үй шаруашылығындағы (шаруашылықтар) ақы төленбейтіндер;
d) жеке қосалқы шаруашылықта сату (айырбастау) үшін өнім өндіретін, күнкөріс деңгейінен 
төмен табыс табатындар;

Өзін-өзі жұмыспен қамтушы (бейресми жұмыспен қамтылған) тұрғындар саны 558 901 адамды құрайды. 
Жұмыспен қамтылған тұрғындар санында өзін-өзі жұмыспен қамтушылар 6,4%-ды құрайды (ерлер-6%, 
әйелдер-6,8%). Өңірлік бөліністе жұмыспен қамтылған тұрғындардың жалпы санындағы өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар үлесі бойынша елеулі айырмашылықтар бар.

Ресми статистикаға сәйкес, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың айтарлықтай үлесі Батыс Қазақстан, 
Жамбыл, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында  (15-19%). Шын мәнінде, ресми статистика 
деректері бойынша  есептеу қиын, себебі ол бейресми жұмыспен қамтудың шынайы жағдайын толық 
түрде көрсетпейді. 2019 жылдың басынан бастап өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғындар үшін бірыңғай 
әлеуметтік төлем (БЖТ) қолданылады. Бірақ көптеген адамдар әлі күнге дейін БЖТ-ның не екенін білмейді 
немесе оның не үшін қажет екенін түсінбейді.

27Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



* Жеке негізде жұмыс істейтін жұмыс берушілерді, өндірістік кооператив мүшелерін есепке алмағанда

4-ДИАГРАММА. Жұмыспен қамтылған тұрғындар санындағы өз-өзі жұмыспен 
қамтушылар*

* Жеке негізде жұмыс істейтін жұмыс берушілерді, өндірістік кооператив мүшелерін есепке алмағанда

14-КЕСТЕ. 2018 жылы өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғындар*
Жұмыспен қамтылғандар 
арасында өзін-өзі жұмыспен 
қамтушы әйелдер, %

Жұмыспен қамтылғандар 
қатарында өзін-өзі 
жұмыспен  қамтығандар, %

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

БҚО

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы 

ШҚО

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

Ауыл

Жұмыспен 
қамтылғандар 
қатарында 
өзін-өзі жұ-
мыспен 
қамтығандар

Әйелдер Қала

Өзін-өзі 
жұмыспен 
қамтыған-
дар, адам Ерлер

14.7

16.9

17.2

8.7

1.2

36.9

25.6

9.2

34.2

13.2

1.4

27.5

32.1

1.3

21

6.4

9.6

5.1

7.1

1.1

18.8

14.8

3

16.5

7.5

1.1

8.4

16.7

1.7

8.4

0

0.5

0.7

6.8

11

5.3

7.9

0.8

19.3

15.4

2.9

18.3

7.6

1

9.2

20

1.3

8.3

0

0.5

0.3

1.4

5

0.7

5.1

0.6

2.7

0.5

1.3

4.5

0.7

0.5

1.7

3.8

1.3

1.1

0

0.5

0.3

558,901

39,046

21,325

70,668

3,485

60,268

75,070

19,772

80,451

25,085

3,256

33,163

49,415

13,300

57,371

238

4,199

2,789

6

8.2

4.9

6.4

1.4

18.2

14.2

3.1

14.7

7.5

1.1

7.6

13.7

2

8.6

0.1

0.4

1.2
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3.1.4. Үй шаруашылығына көмектесетіндер (ақы төленбейтін)
Үй шаруашылығындағы (шаруашылықтардың) ақы төленбейтіндердің  саны 8 835 адамды құрайды, 
көбінесе ауылдық жерлерде – 6 360 (72%). 

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында үй шаруашылығына көмектесетін (ақы төленбейтін) 
әйелдер  0,9%-ды (ерлер-2,3%) құрады. Қалалық жерлерде өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың осы 
санаты аз, бірақ ауылдық (0,6%) әйелдерге қарағанда өзін-өзі жұмыспен қамтыған қалалық әйелдер 
арасында олардың үлесі (2,9%) көп. 

Әйелдердің ақы төленбейтін үй шаруасына (үй шаруашылығы және оның мүшелері үшін ақы 
төленбейтін үй қызметтері және үй шаруашылығы мүшелерінің күтімі бойынша) жұмсайтын 
сағаттарының орташа саны 4 сағат 14 минутты құрайды, бұл ерлерге (1 сағат. 28 мин.) қарағанда 3 есе 
көп уақыт. 

Ресми статистикаға сәйкес өзін-өзі жұмыспен қамтыған  тұрғындар ауылдық жерлерде шоғырланған, бұл 
жұмыспен қамтылған халықтың 13,2%-ы, қалалық жерлерде өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 1,4%-ды 
құрайды. Әйелдер бойынша, өзін-өзі жұмыспен қамту Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, 
Шығыс Қазақстан, Павлодар, Жамбыл облыстарында белсенді - ауылдық жерлерде жұмыспен 
қамтылғандар санының 20-30%-ды құрайды. 

5-ДИАГРАММА. Өңірлер бойынша қалалық және ауылдық жерлерде  жұмыспен 
қамтылғандар  арасындағы өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер, %
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3.1.5. Қаржы ресурстарына қолжетімділік 
Бизнесті қаржыландыру көлемі және бизнесті дамытуға берілген кредиттер саны туралы қолжетімді 
ақпарат жоқ. Яғни, гендерлік теңдік мәселелерін талдау үшін кәсіпкерліктің қаржы ресурстарына 
қолжетімділігі туралы сандық деректер жоқ. Қаржыландыру ауқымын 2018 жылы ҚР ҰЭМ Статистика 
комитетінің «Ерлер мен әйелдер» жинағындағы шектеулі «Келісілген орналастыру бағдарламалары 
шеңберінде кәсіпкер әйелдерге берілген кредиттер туралы ақпарат («Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ деректері бойынша) және «ҚазАгро «Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ еншілес компанияларының 
кәсіпкер әйелдерге берген кредиттері туралы ақпараты («ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
деректері бойынша)» бойынша  айтуға болады. 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге 10268 кредит 
берілді және берілген кредиттердің жалпы сомасы 43 050 млн.теңгені құрады. 

15-КЕСТЕ. Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) ақы төленбейтін 
қызметкерлері, 2018 ж.

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер 
қатарында, %

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

БҚО

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы

ШҚО

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар арасында, 
%

Ақы төленбейтін 
қызметкерлер

АуылӘйелдер Ауыл

Отбасылық 
кәсіпорындар-
дың 
(шаруашылық-
тардың) ақы 
төленбейтін 
қызметкерлері)

ҚалаЕрлер Қала

0.6

0.1

2

1.9

0

0.8

0.5

0.2

0.1

0

0

0.4

0

2.5

0.8

0.9

0.2

2.3

1.6

0

1

0.5

9.1

0.1

0

0

0.7

0

2.1

0.8

0

0

0

6,360

21

240

1,312

85

583

517

39

72

0

0

158

0

2,901

432

0

0

0

8,835

42

348

1,331

85

666

517

1,992

72

0

0

310

0

2,901

527

0

44

0

2.9

0.4

5.5

0.3

0

3.2

0

24.9

0

0

0

2.4

0

0

1.1

2.3

0

1

2.2

3.8

1.2

0.9

10.8

0.1

0

0

1.3

0

33.2

1

0

2.3

0

2,475

21

108

19

0

83

0

1,953

0

0

0

152

0

0

95

0

44

0
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Жалпы  «ҚазАгро» АҚ-ы бағдарламасы аясында жалпы сомасы 17090 млн.теңгеге 7042 кредит берілген.

Берілген кредиттердің жалпы саны мен берілген кредиттердің жалпы сомасынсыз әйелдер кәсіпкерлігін 
қолдауға баға беру қиын. Сонымен қатар, бұл ақпарат толық ұсынылмаған. Сондықтан толық ақпарат осы 
ұйымдарға сұрау салу арқылы алынды (ол туралы бұдан әрі мемлекеттік қолдау жөніндегі тарауда). 

16-КЕСТЕ. Шартты орналастыру бағдарламалары шеңберінде кәсіпкер әйелдерге 
берілген кредиттер туралы ақпарат («Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 
деректері бойынша),2018 жыл

Саны

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан

Шығыс Қазақстан

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Сомасы, млн. теңге

10,268

161

220

1,735

47

89

1,844

197

109

719

30

3,786

205

70

424

168

482

43,050

9,882

1,107

2,122

3,810

1,427

0.396

1,179

1,101

1,269

0.575

5,239

2,095

0.429

0.483

3,184

10,634
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3.1.6. Кәсіпорындардың кірісі 
Кәсіпорындардың жылдық табыстары бойынша статистикалық деректерге қолжетімділік жоқ, себебі 
кәсіпорындар иеленушінің гендерлік белгісі бойынша сәйкестендірілмейді. 

3715 кәсіпорын деректері бойынша (статистикалық бизнес-тіркелім бойынша басшының жынысын 
анықтауға болатын және іріктемелі жиынтыққа түскен, ҚР ҰЭМ Статистика комитеті) әйелдер басқаратын 
ірі орта кәсіпорындардың өндірілген өнімдерінің, атқарылған жұмыстарының және көрсетілген 
қызметтерінің көлемі 1 522,8 млрд.теңгені және 2 266,5 млрд. теңгені құрады. Бұл жалпы көлемнің, 
шамамен 6-7%-ын құрайды.  

 Әйелдер кәсіпкерлігі өндірген өнім, орындаған жұмыс және көрсеткен қызмет көлемі (әйелдер 
басқаратын шағын кәсіпорындар) 48370 кәсіпорынның 2018 жылғы қызмет нәтижелерімен ұсынылған – 
832,5 млрд.теңге. Өнімді сатудан және қызмет көрсетуден түскен кіріс - 1 407,0 млрд.теңге. Өндірілген 
өнімнің жалпы көлемінің 11,2% - ы және сатудан түскен жалпы табыс сомасының 12,7% - ы әйелдер 
кәсіпкерлігіне тиесілі. 

17-КЕСТЕ. «ҚазАгро» АҚ бағдарламалары шеңберінде берілген кредиттердің 
саны және кәсіпкер әйелдерге берілген кредиттердің жалпы сомасы

«АКК» АҚ

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан

Түркістан облысы

Шығыс Қазақстан

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

«ҚАҚ» АҚ «АШҚҚҚ» АҚ

сомасы, 
млн. теңге

сомасы, 
млн. теңге

сомасы, 
млн. теңге

СаныСаны Саны

6,402.2

8,721.6

9,045.5

14,405.3

172.7

437.8

616.6

666.9

2,674

200.3

0

3,801.3

746.1

887.8

-

1,188.8

-

-

-

6,461.90

1,136.20

73.7

1,830.60

28.1

244.3

144

159.6

588.5

451.1

-

276.4

387.7

722.4

-

365.1

46.4

7.8

-

4,226

1,177.7

1,319.4

2,811

644.5

1,249.7

1,620.5

1,773.3

994.1

931.3

381.6

1,227.8

500.8

763.7

10

1,259.8

-

-

-

1,267

108

159

231

27

40

91

66

99

33

0

252

70

60

-

31

-

-

-

184

13

8

18

5

18

10

14

17

3

-

29

9

14

-

24

1

1

-

5,591

283

309

396

171

326

245

332

281

232

97

2,338

91

217

1

272

-

-

-
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18-КЕСТЕ. Кәсіпорындар қызметінің 2018 жылғы жекелеген көрсеткіштері

мың теңгемың теңге

Әйелдер Ерлер

2018 жылы ірі және орта кәсіпорындарда 
өндірілген өнім, атқарылған жұмыс және 
көрсетілген қызмет көлемі (3715 кәсіпорын 
бойынша)

Ірі және орта кәсіпорындардың 2018 жылы 
өнімдерін сатудан және қызметтер көрсетуден 
түскен кіріс (3715 кәсіпорын бойынша)

2018 жылы өндірілген өнім, орындалған жұмыс 
және көрсетілген қызмет көлемі, шағын 
кәсіпорындар (48370 кәсіпорын бойынша)

2018 жылғышағын кәсіпорындардың  өнімдерді 
сатудан және қызметтер көрсетуден түскен кірісі 
(48370 кәсіпорын бойынша)

%%

21,556,671,158 

31,510,428,466 

6,598,415,587 

9,709,982,785 

1,522,856,391 

2,266,580,785

832,511,489 

1,407,019,412 

93.4

93.3

88.8

87.3

6.6

6.7

11.2

12.7

3.1.7. Активтерге қолжетімділік
Мүліктік құқықтардың сенімді қорғалуы әйелдерге экономикалық пайда алу үшін активтерді тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді. «Мүлікке иелік ету» көрсеткіші әйелдердің мүлікті сатып алу, оған 
қолжетімділік алу, басқару және иелік ету қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. Осы механизмдермен 
қамтамасыз етілген мүлікке қол жеткізу әйелдердің қаржылық қауіпсіздігін арттырады және оларға өз ісін 
бастау үшін қажетті мүліктік кепілдіктер береді.  

Материалдық активтері (жер, мүлік, кәсіпорындар, ЖК және т. б.) бар ерлермен  салыстырғандағы 
әйелдердің үлесі Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат 
тұжырымдамасында нысаналы индикаторлар ретінде келтіріледі. Бірақ мұндай деректердің толық түріне 
әлі де ашық қолжетімді емес. 

Төменде жерге иелік ететін ересек тұрғындардың үлесі туралы мәліметтер келтірілген (2018 ж.). Жерге 
иелік ететін ерлердің үлесі әйелдерге (4,93%) қарағанда анағұрлым басым (13,9%). Тек Қостанай 
облысында ғана жерге иелік ететін әйелдердің үлесі 12,04%-ды құрайды.

Павлодар облысында жерге иелік ететін әйелдердің үлесі тек 0,32%-ы (ерлер – 29,36%), Қызылорда 
облысында-0,19% - ды (6,33%) ғана құрайды. Маңғыстау облысында жалпы жерге иелік ететін  
тұрғындардың үлесі өте аз, оның ішінде әйелдердің (0,01%) үлесі де аз.

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



34

19-КЕСТЕ. ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Жер ресурстарын басқару 
комитетінің деректері бойынша жерге иелік ететін ересек тұрғындардың 
үлесі (2018 ж.) 

Ерлер, %

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Түркістан облысы 

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан

Шығыс Қазақстан

Барлығы, % Әйелдер, %

5.95

7.41

6.33

10.44

3.06

10.28

4.05

6.87

11.70

3.22

0.81

15.27

13.85

3.14

8.76

9.70

12.43

6.99

19.32

4.48

14.86

7.02

10.10

11.32

6.33

1.65

30.12

29.36

5.17

13.19

2.61

2.88

5.74

2.08

1.76

6.19

1.32

4.12

12.04

0.19

0.01

2.69

0.32

1.10

4.93

Елімізде 4 млн. астам көлік құралы тіркелген. 2018-2019 жылдары 1 377 352 көлік құралы тіркелген.  Көлік 
құралдарына иелік ететіндер 24,5%-ды  құрайды, олардың атына 337 668 көлік құралы тіркелген.  Көлік 
құралдары иелерінің 75,5% - ы ер адамдар, оларға 1 039 532 көлік құралы тиесілі. 

Көлік құралдары иелерінің арасында Қазақстанның ірі қалалары – Нұр-Сұлтан (29,7%), Алматы (29%) және 
Шымкент (25%) қалаларында көлік құралдарын иеленетін әйелдердің үлесі басым. 

Көлік құралдары иелерінің басым бөлігі Алматы қаласында (21,6%) және Нұр-Сұлтан қаласында (10,2%), 
Солтүстік Қазақстан облысында (9,2%), Алматы облысында (7%) шоғырланған. Тиісінше, әйелдердің көлік 
құралдарын иесі болуына әсер ететін негізгі фактор қалалық жерлерде тұруы болып табылады. Шымкент 
соңғы екі жыл ішінде көлік құралдарын тіркеген әйелдердің үлесі бойынша олардың жалпы санының 
5,7% болғанына қарамастан үшінші орынды алады (СҚО-мен салыстырғанда  – 9,2%). 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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20-КЕСТЕ. ЗаҚР ІІМ деректері бойынша 2018-2019 жылдары тіркелген
көлік құралдары

Әйелдер

Ақмола облысы 

Ақтөбе облысы 

Алматы облысы 

Атырау облысы

БҚО

Жамбыл облысы 

Қарағанды облысы 

Қостанай облысы 

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы 

Түркістан облысы

Павлодар облысы

СҚО

ШҚО

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

Барлығы

Ерлер % , әйелдер

31,560

42,714

75,142

45,109

31,381

49,404

65,150

37,467

33,741

31,773

99,385

37,012

23,308

68,031

98,734

210,87

259,08

11,039,864

7,668

12,146

21,117

12,625

8,517

14,914

19,746

9,856

9,205

9,675

27,791

9,882

6,256

20,734

41,650

86,162

19,724

337,668

19.5

22.1

21.9

21.9

21.3

23.2

23.3

20.8

21.4

23.3

21.9

21.1

21.2

23.4

29.7

29

25

24.5

6-ДИАГРАММА. Көлік құралдарының иелері, %, өңірлер бойынша

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Павлодар облысы; 2,1

Алматы қаласы; 21,6

Нұр-Сұлтан қаласы; 10,2

СҚО; 9,2

Алматы облысы; 7,0
ШҚО; 6,4

Қарағанды облысы; 6,2

Шымкент қаласы; 5,7

Жамбыл облысы; 4,7

Атырау облысы; 4,2

Ақтөбе облысы; 4,0

Қостанай облысы; 3,4

Түркістан облысы; 3,4

Қызылорда облысы; 3,1

Маңғыстау облысы; 3,0

БҚО; 2,9

Ақмола облысы; 2,8
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Осылайша, әйелдер, ең алдымен, жеке кәсіпкерлік субъектілер арасында көрінеді. Пилоттық өңірлердің 
ішінде Солтүстік Қазақстан облысы бойынша бизнесте әйелдердің аз өкілдік ететіндігін атап өтуге 
болады. Алматы қаласы мен Нұр-Сұлтан қалаларынан басқа,  әйелдер басқаратын ШОК-тың басым 
көпшілігі Алматы, Шығыс Қазақстан, Түркістан және Қарағанды облыстарында шоғырланған. 

Әйелдер арасында кең таралған қызмет салалары: білім беру, тұру және тамақтану қызметтері, көтерме 
және бөлшек сауда, жылжымайтын мүлік операциялары, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 
және басқа да қызметтер. 

Әйелдер басқаратын кәсіпорындарда жұмыспен қамтылғандар 30%-ды құрады  немесе 1 035 107 жұмыс 
орны құрылды. Әйелдер басқаратын кәсіпорындарда жұмыспен қамтылғандардың ең көп үлесі көтерме 
және бөлшек саудаға тиесілі.

Әйелдердің бизнеске қатысу деңгейі бүкіл әлемдегі сияқты ерлерден кейін тұрады. Жағымды сәттердің 
бірі - бұл әйелдердің кәсіпкерлік белсенділігі. Әйелдер басқаратын жаңа кәсіпорындардың үлесі ерлер 
басқаратын жаңа кәсіпорындардың үлесінен едәуір асып түседі. 

Шаруашылық жүргізудің ұйымдық құқықтық нысандары жіктеуішінің (ҰҚНЖ) деректеріне сәйкес 2019 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 177 224 жұмыс істеп тұрған  заңды тұлғаның, филиалдардың, 
өкілдіктердің меншік иесінде әйелдер қатысады.  456 995 жұмыс істеп тұрған ЖК меншік иесіне 
әйелдердің қатысы бар.

21-КЕСТЕ. Меншік иесінде әйелдердің қатысуы бар жұмыс істеп тұрған заңды 
тұлғалар, филиалдар, өкілдіктер және жеке кәсіпкерлер, 2019 жылғы 1 қаңтардағы 
ҰҚНЖ бойынша

ЗТ

Қазақстан Республикасы

Ақмола облысы

Ақтөбе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Батыс Қазақстан облысы

Жамбыл облысы

Қарағанды облысы

Қостанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

Солтүстік Қазақстан

Түркістан облысы

Шығыс Қазақстан

Нұр-Сұлтан қаласы

Алматы қаласы

Шымкент қаласы

ЖК

177,224

14,013

5,964

8,769

4,148

5,103

5,978

13,099

7,344

5,607

4,121

7,005

12,878

9,871

11,244

23,822

29,458

8,800

456,995

18,319

21,918

44,728

19,488

16,666

23,017

34,825

21,962

17,269

20,554

17,619

11,272

26,951

37,759

43,649

58,709

22,290

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғындарды, атап айтқанда бейресми жұмыспен қамтылғандарды бағалау 
бойынша қиындықтар бар. Осы статистиканы есепке алуда елеулі проблемалар бар. Өңірлік бөліністе 
жұмыспен қамтылған тұрғындардың арасындағы (жеке негізде жұмыс істейтін жұмыс берушілерді, 
өндірістік кооператив мүшелерін есепке алмағанда) бейресми жұмыспен қамтылғандар үлесі бойынша 
елеулі айырмашылықтар бар. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында көмек көрсетуші (ақы 
төленбейтін) қызметкерлер  1,6% - ды құрайды және ол  ауылдық жерлерде (70% - дан астам) басым. Егер 
ауыл әйелдерімен салыстыратын болсақ, бұл санат қаладағы өзін-өзі жұмыспен қамтыған әйелдер 
санынан басым. 

Әйелдер ақы төленбейтін үй жұмыстарымен айналысатын уақыты 3 есе артық  (үй шаруашылығына және 
оның мүшелеріне және үй шаруашылығы мүшелеріне күтім жасау үшін ақы төленбейтін үй қызметтері). 
Әйелдер кәсіпкерлігіне әсер ететін маңызды факторлардың бірі – кәсіпкерлік қызметті бала күтімімен 
қоса атқару. Бұл бағытта балалары бар әйелдер, атап айтқанда мектеп жасына, 3 жасқа дейінгі дейінгі 
балалар бар әйелдер туралы деректер қажет. 

Кәсіпкерліктің қаржылық ресурстарға, кәсіпорындардың кірісіне қолжетімділігі туралы шектеулі 
мәліметтер бар. Бизнес-тіркелім кәсіпорын иелерін жынысы бойынша сәйкестендірмейді. 

Әйелдердің мүлікке қолжетімділігінде шектеулер бар. Көлік құралдары бар әйелдер 24,5% - ды құрайды. 
Жерге иелік ететін ересек тұрғындар арасындағы әйелдердің үлесі – 4,93 % (ерлердің 13,9% қарсы). 

Материалдық активтері (жер, мүлік, кәсіпорындар, ЖК және т. б.) бар ерлермен  салыстырғандағы 
әйелдердің үлесі Қазақстан Республикасындағы 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат 
тұжырымдамасында нысаналы индикаторлар ретінде келтіріледі. Бірақ мұндай деректердің толық түріне 
әлі де ашық қолжетімді емес. 

Осылайша,  гендерлік тұрғыдан деректерде бытыраңқылық проблемалары бар. Сондықтан осы зерттеу 
шеңберінде статистикалық индикаторларды әзірлеу бойынша әйелдер кәсіпкерлігінің дамуын, 
әйелдердің кәсіпкерлік қызметіне әсерін бағалау мүмкіндігін ұсыну және кәсіпкерлік қызметті кеңейту 
үшін шаралар қабылдау бойынша жұмыс жүргізілді. 

3.2. Қоғамдағы әйелдер кәсіпкерлігінің рөлі
3.2.1. Кәсіпкерлікке деген көзқарас  
Қоғамдағы кәсіпкерлікке деген көзқарас кәсіпкерліктің таяу жылдарда қалай дамитынының негізі болып 
табылады. Егер қоғам кәсіпкерлікті табысты мансаптың кепілі,  кәсіпкер болу беделді деп санаса, онда  
онда көптеген адамдар өз бизнестерін ашуға тырысады. Көптеген зерттеулерде «кәсіпкерлік жоғары 
бағаланатын мәдениеттерде кәсіпкерлік  ниет-тілек те жоғары болатыны ықтимал» деп дәлелденген.9  
«Кәсіпкерліктің жаһандық мониторингі» есебіне сәйкес, 2017 жылы сауалнамаға қатысқандардың 59,7% - 
ы кәсіпкерлік мансабын таңдау жақсы таңдауы деп қарастырды. 

Осы зерттеу аясында өзін-өзі жұмыспен қамтушылар мен кәсіпкерлердің төрттен үш бөлігі (74,4%) 
Қазақстанда кәсіпкер болу беделді деп жауап берді. Кәсіпкер болу беделді деп санайтын әйелдердің үлесі 
ерлерге қарағанда 5,7%-ға (тиісінше 77,1% және 71,4%) артық. 

9   Кәсіпкерліктің жаһандық мониторингі. Ұлттық баяндама: Қазақстан 2017/2018

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
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Білім беру бөлінісінде кәсіпкерліктің беделін бағалауда айырмашылықтар байқалады: толық емес орта 
білімі барлар арасында 42,9% - ы ғана кәсіпкерлікті беделді деп санайды, ал кәсіптік білімі барлар 
арасында кәсіпкерлікті беделді деп санайтындар 77,7 %-ды құрайды

Осылайша, кәсіптік білімі бар адамдар кәсіпкерлік қызметпен айналысу перспективасын жоғары 
бағалайды.

Көптеген адамдар үшін кәсіпкер болу- бұл ақша табу қажеттілігі: «5-10 жыл бұрын бұл мәртебе еді, ал қазір 
жәй ғана қажеттілік, сұраныс» (кәсіпкер әйелдермен, көп балалы аналармен ФТП, Алматы қ.).

Сонымен қатар, көптеген респонденттер бедел бизнестің көлеміне байланысты екенін айтады: шағын 
бизнес – өмір сүру үшін табыс табу, ал ірі бизнес – бұл абырой: «Егер «BI group» сияқты ірі бизнес болса, 
әрине мақтаныш» (кәсіпкер әйелдермен, көп балалы аналармен ФТП, Алматы қ.) 

Тереңдетілген сұхбат барысында респонденттер: «менің ойымша, кәсіпкер болу - бұл, біріншіден, тәуелді 
болмау,  өз жоспарыңды өзің іске асырсың, процесті өзі бақылап, шешім қабылдай аласың. Менің 
ойымша, бұл тек бедел ғана емес, қажеттілік, өйткені сен өз уақытыңды, өз қаржыңды, мүмкіндіктеріңді 
өзің реттеп, өзің басқарасың». Гүлжан, 49 жаста, кәсіпкер, Алматы

Тереңдетілген сұхбат барысында кәсіпкерлікті беделді деп санайтындар  үшін бастысы тәуелді болмау 
екенін жиі айтады:

«Иә. Тәуелді емеспін. Мен жалғыз басты анамын, төрт балам бар, өзім табыс тауып үйренгенмін». 
Айжанат, 35 жаста, кәсіпкер, Жамбыл облысы

«Иә, әрине. Сіз өз бизнесіңіздің иесісіз. Демалыс және жұмыс күндерін өзің белгілейсің». Диля, кәсіпкер, 
Жамбыл облысы, ауыл тұрғыны

Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкерлері кәсіпкерлік — бұл соншалықты бедел емес, бастысы, тәуелді 
болмау - «кәсіпкер болу  бедел емес. Біріншіден, сен еркінсің, сөз-өзіңе қожайынсың  және өз уақытың 
өзіңде......Менің ойымша, бұл шынымды айтсам, мәртебе деп санамаймын». СҚО Кәсіпкерлермен ФТП, 
Петропавл қ.

Сауалнама нәтижелері бойынша жағдай соңғы жылдары өзгере бастады: «Соңғы кездерді, иә, кәсіпкер 
болу беделді. Егер бұл 10 жыл бұрын болса, мен «жоқ» деп жауап берер едім. Ол үшін сені қатты 
айыптайды. Мен өз өңірім туралы айтып отырмын, өйткені бізде «әйел үйде отыруы керек» дейді. 
Егер сіз оңтүстіктіктің жігітіне тұрмысқа шықсаңыз, сонда білесіз» (Гүлжан, 49 жаста, Алматы, 
кәсіпкер).

7-ДИАГРАММА. Респонденттің білім деңгейі бөлінісінде кәсіпкер болу беделді деп
санайтын респонденттердің үлесі,%

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Толық емес орта Орта Орта 
кәсіптік

Жоғары 
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Сонымен қатар, Жамбыл облысындағы ФТП-ға қатысқан кәсіпкерлер әйел үшін бизнеспен айналысу үйде 
бәріне үлгеріп, бизнестің пайдасы болған жағдайда ғана беделді екенін айтады: «Иә, әйел үшін бұл 
мәртебе емес. Бірақ егер әйел үйде тамақ пісіруіп, кірін жуып үлгіріп жатса, неге онымен аналыспасқа. 
Егер әйелдер бизнеспен бірігіп айналысса, ол да жақсы. Мысалы, егер сіз дүкен ашсаңыз, одан пайда 
түсіп жатса, бұл сізге әрі қарай ілгерілеуге көмектеседі. Бірақ қоғамда әйел үшін бизнеспен айналысу 
беделді». Кәсіпкерлермен ФТП, Жамбыл облысы, Түймекен ауылы

«Кәсіпкер» мәртебесінің тартымдылығын бағалаудағы елеулі айырмашылық ауыл тұрғындары арасында 
байқалады: аудан орталықтарының тұрғындары неғұрлым оптимистік (олардың 80,4%- ы кәсіпкерлік -бұл 
беделді деп санайды, ал шағын ауыл өкілдері арасында бұлай ойлайтындары 16,3% - ға аз). Бұндай 
айырмашылық шағын ауылдардың тұрғындары кәсіпкерлікті мүмкіндіктерді іске асыру, қандай да бір 
өсу тұрғысынан емес,  табыстың басқа түрлерінің болмауына, жұмыс орындарының болмауына 
байланысты мәжбүрлік деп қарауымен байланысты 

8-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі бөлінісінде кәсіпкер болу беделді деп санайтын
респонденттердің үлесі,%

Осы зерттеу аясында жүргізілген фокус-топтық талқылаулар барысында өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
ауылдық жерде кәсіпкер болу беделдікке жатпайтынын айтты: «Егер қалада сұлулық салоны немесе 
дүкен болса... (онда беделді болар еді- модератордың ескертпесі) ал ауылда не - қара жұмыс істеу керек». 
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылармен ФТП, СҚО, Қызылжар ауданы, Байсал кенті. Ірі фермерлік 
шаруашылықтарды беделді кәсіпкерлік деп айтуға болады»

Кәсіпкерлер арасында өз беделін сезінетіндердің үлесі өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қарағанда 
жоғары. 

9-ДИАГРАММА. Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар және кәсіпкерлер арасында
кәсіпкер болу беделді деп санайтын респонденттердің үлесі, %

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Облыс орталығы Шағын қала Ауыл/аудан орталығы Шағын 
ауыл 

Кәсіпкерлер 

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар

Ия Жоқ       Жауап беруге қиналамын
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3.2.2. Әйелдер кәсіпкерлігінің рөлі

Жалпы, респонденттер қоғамдағы әйелдер кәсіпкерлігінің ролін жоғары бағалады: «Қазіргі уақытта 
әйелдер кәсіпкерлігі шағын және орта бизнесті дамытуда басты басымдықтардың бірі болып 
табылады. ... Себебі қазір бізде қоғам қалыптасып жатыр, қазір басымдық көбінесе әйелдерге  берілуде. 
Әйелдер кәсіпкерлігі барлық жерде құпталады және біздің облыста кәсіпкерлікпен айналысатын 
әйелдердің саны аз емес».  Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы кәсіпкерлік басқармасының өкілімен ТС-
да. 

«Әрине, қоғамдағы әйелдер кәсіпкерлігі үлкен роль атқарады,  бір қарапайым себеппен: әйелдің өзі - 
құрушы, жасаушы, әйелдер не істесе де, қандай бизнес жүргізсе де, олар бірден ақша табуды басты 
орынға қоймайды.... біз қиындықтан көзді жұмып өтіп кете алмаймыз, сондықтан әйелдер бизнесі 
қайырымдылыққа, әлеуметтік жобаларға көбірек бейім, егер әйел жасаса, тек ақша табуды ғана емес,  
тәрбиелегенді,  біреуді үйретуді, біреумен бөліскенді, біреуге айтқанды қалайды, міне, біз сондай 
көпшілміз. Ерлер неғұрлым қайсысы күшті, кім алдыда,  қайсысында ақша көп деген бәсекелестікке 
көбірек бейім». Жамбыл облысы Іскер әйелдер кеңесінің төрағасымен ТС

«Менің көзімінің жеткені сонда: әйелдер кәсіпкерлігі – бұл гиперактивті. Әйелдер өте белсенді 
тартылады»,-дейді  «Атамекен» ҰКП төрағасымен ТС-да , Алматы қ.

«жақында мен бір мақалада мынадай пікірді оқыдым, онда «Әйелдердің кәсіпкерлік белсенділігі жоғары 
елдер қаржылық дағдарыстарға төзімді болады және экономикалық құлдырауға бейім емес», меніңше, 
бұл фраза сіздің  сұрағыңызға тұтастай жауап береді. Бұл қоғамдағы әйелдер кәсіпкерлігінің ролі 
қаншалықты жоғары екенін көрсетеді». Іскер әйелдер кеңесінің өкілімен ТС-дан, Нұр-Сұлтан қаласы.

«Әйелдер жақсы. Ер адамдар үнемі бәрін жасай бермейді. Егер бір жаңалық пайда бола қалса.... Осы 
тұрғыдар әйелдер -жақсы. Ешқашан бір орында тұрып қалмайды. Қандай да бір қиын сәттерде де, 
өзіңіз білесіз. Әйелдер жоқтан бар жасайды. Жалпы, үйде отырып қалмайды» Зульфия, 54 жаста, ШҚО, 
мүгедек, кәсіпкер

 
3.2.3. Кәсіпкер мәртебесін бағалау 
Сауалнамаға қатысқан әйелдердің 70,7% - ы  кәсіпкер мәртебесінде ерлер мен әйелдер арасында 
айырмашылық жоқ деп санайды. Кәсіпкердің мәртебесі жыныс белгілеріне қарай  бөлінбейді деп 
есептейтін ерлердің үлесі 12% - ға аз. Сонымен бірге, ерлердің үштен бірі қоғамдағы  кәсіпкер ер 
адамдардың мәртебесі кәсіпкер әйелдің мәртебесінен жоғары деп айтады. 

Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында кәсіпкер ер адам және кәсіпкер әйел 
мәртебесін бағалауларында айырмашылық байқалмайды. 

Сонымен бірге, ерлер арасында 35% ер адамның кәсіпкер мәртебесі жоғары деп санайды, әйелдердің тек 
15,3%-ы олармен келіседі. Ерлер мен әйелдер арасында кәсіпкер мәртебесінде айырмашылық 
байқалмағаны туралы ерлердің 58,8% - ы және әйелдердің 70,7% - ы мәлімдеді. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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10-ДИАГРАММА. Жыныс бойынша бөлінісінде, «Кәсіпкер ретінде қоғамда ретінде 
кімнің  әлеуметтік мәртебесі жоғары?» деген сұраққа  респонденттердің 
жауаптарына қарай бөлу, %

3.2.4. Бизнесті ашу себептері

Бизнесті ашуға көптеген себептер бар. Олар кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында 
ерекшеленеді. Мәселен, егер өз кірістерін арттыруға деген ұмтылыс  өзін-өзі жұмыспен қамтушылар мен 
кәсіпкерлерде бірдей болса (тиісінше 49,7% және 45,5%), туған қаланың/елдің дамуына өз үлесін қосуға 
деген ұмтылыс өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға қарағанда(4,0%), кәсіпкерлер арасында (15,1%)  4 есе 
жоғары Бұл айырмашылық, ең алдымен, бизнестен түсетін кіріс мөлшеріне байланысты. Бизнесті ашу 
себебі - ол тәуелсіз болғысы келгені туралы өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қарағанда кәсіпкерлер 35% 
- ға жиі айтады. Респонденттердің үштен бір бөлігі бизнесті қажеттілікке (мәжбүр, материалдық қажеттілік)  
байланысты ашқанын атап өтті.

11-ДИАГРАММА. Бизнесті ашу себептері, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен 
кәсіпкерлер, %

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Ерлер ӘйелдерЖауап беруге 
қиналамын; 4,5%

Әйел адам; 
1,7%

Ер адам; 
35,0%

Бірдей; 
58,8%

Бірдей; 
70,7%

Әйел адам; 
8,2%

Ер адам; 
15,3%

Жауап беруге 
қиналамын; 

5,9%

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар 

Кәсіпкерлер 

Адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету

Бизнеске айналған әрекет

Тәуелсіз болуға деген ұмтылыс

Бизнес мүмкіндіктерін іске асыру

Қажеттілік (мәжбүр, 
материалдық қажеттілік)

Табыстарын арттыруға деген 
ұмтылыс

Өз қабілетін іске асыруға, арманың орындауға 
деген ұмтылыс

Отбасылық бизнесті жалғастыру

Қарттық кезеңі үшін ақша табу, 
зейнетақы төлеміне сенім жоқ

Туған  қаланың/елдің дамуына өз 
үлесін қосуға деген ұмтылыс
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Сауалнама нәтижелері бойынша ерлер мен әйелдер арасында бизнесті ашу себептерінде айырмашылық 
бар. Әйелдер қарттық кезеңін қамтамасыз ету үшін ақша табу керек екендігі туралы жиі ойлайды, ал ер 
адамдар себеп ретінде: «адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету», «отбасылық бизнесті жалғастыру» 
дегенді жиі айтады. Жыныс бөлінісі бойынша себептерінде  айырмашылықтар байқалмайды.

12-ДИАГРАММА. Жыныс бөлінісі бойынша бизнесті ашу себептері, %

ТС барысында кәсіпкерлер, бизнес ашу - қаржылық жағынан тәуелсіз болу мүмкіндігі екенін айтты:«...бірақ 
әйелдерге өзі жұмыс істеуі үшін қаржылық тәуелді болмау өте маңызды. Егер сіз өзіңіз үшін жұмыс 
жасап,  жеке ісіңізді  бастаңыз, меніңше,  бұл жігерлендіреді, осылай жақсы, біреуге жұмыс істегеннен 
гөрі, қалағаны салаңызда өз ісіңізді ашатындай мүмкіндік болса,  өз ісіңізді бастағаныңыз дұрыс. Және 
әйел үшін,  әйел некеде болса да немесе отбасымен бірге тұрса да, қаржылық тәуелділік болмау қажет, 
егер ол күйеуімен немесе бірге тұратын адамдармен арасында жаман жағдай болса, тіпті ер адамның 
зорлық-зомбылығы болса, онда ол қашып кете алмайды, кете алмайды» кәсіпкермен ТС, Алматы 
облысы.

Елдімекен түрі бөлінісінде бизнес ашу себептерінде айырмашылық байқалады: егер ірі қалаларда 
респонденттердің тек 26,7% - ы себеп ретінде материалдық қажеттілікті атап өтсе, шағын ауыл тұрғындары 
арасында олардың жартысына жуығы (47,4%) осы себепті атайды. Ірі қала мен облыс орталығында 
тұратын әрбір бесінші респондент бизнес мүмкіндіктерін іске асыру үшін екендігін айтады, ал шағын 
ауылда тек 5% ғана.

13-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі  бөлінісінде, бизнесті ашу себептері: материалдық
қажеттілік және  бизнес мүмкіндіктерін іске асыру, %

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Қарттық кезеңі үшін ақша табу, 
зейнетақы төлеміне сенім жоқ

Адамдарды жұмыспен 
қамтамасыз ету

Отбасылық бизнесті жалғастыру

Әйелдер        Ерлер

Қажеттілік (мәжбүр, 
материалдық қажеттілік)

Бизнес мүмкіндіктерін іске 
асыру
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Өз кірістерін арттыруға деген ұмтылығандар көбінесе шағын қалалар мен ауылдарда тұратын адамдар, ал 
тәуелді болмауға ұмтылыс қалаларда айқын көрінеді.  Бұл ірі қалаларға қарағанда, шағын ауылдарда 3 
есе аз кездеседі.
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14-ДИАГРАММА. Бизнесті ашу себептері: тәуелді болмау және кірісті арттыру 
ниеті,  елдімекен түрі бөлінісінде, %

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Қалада тұратын әрбір сегізінші респондент қызығушылығы бизнеске айналғанын айтады, ал шағын 
ауылда бұл  100-ден 1-і ғана. Қала адамдары өздерінің қабілетін іске асыруға, армандарын орындауға 
деген ұмтылысы оларды бизнесін ашуға итермелейді, бірақ аулдық жерлерде олай емес. Бұл, ең алдымен, 
ауылдық жерлердегі өмір сүру деңгейінің төмен болуымен байланысты болуы мүмкін, себебі ауылдық 
жерлерде бірінші кезекте негізгі қажеттіліктер маңызды роль атқарады.

15-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі бөлінісінде, бизнесті ашу себептері: өз қабілетін өзі 
іске асыру ниеті

Табыстарын арттыруға 
деген ұмтылыс

Тәуелсіз болуға деген 
ұмтылыс

Өз қабілетін іске асыруға, 
арманың орындауға деген 

ұмтылыс

Бизнеске  айналған 
әрекет

Осылайша, респонденттердің фокус-топтар мен тереңдетілген сұхбат барысында  айтқанындай шағын 
бизнестің тартымсыздығы бұл шағын бизнестің кірісі жоғары емес екендігімен байланысты болуы мүмкін, 
нәтижесінде, шағын бизнес, қолданыстағы компанияда жұмыс істеуге қарағанда,  мансаптық таңдау 
ретінде тартымдылығы төмен болады. Сонымен қатар, респонденттердің үштен бірі бизнесті қажеттілікке, 
материалдық қажеттілікке байланысты бастаған, сондықтан шағын бизнеске иелік ету, қарапайым түрде 
айтқанда, аса тартымды емес кәсіп ретінде қарастырылады. Сондықтан табысты кәсіпкерлер - бұлар шағын 
бизнес иелері емес, инновациялық кәсіпорындардың немесе ірі компаниялардың иелері.

Кәсіпкерлікті ерлердік, әйелдердікі  бөліп қарап, қабылдау байқалған жоқ. Дегенмен, көптеген 
респонденттер әйелдердің мақсатқа ұмтылғыш, мықты, табанды деп  айтқанын атап өткен жөн.
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Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін өз қызметін жария еткісі келмеуінің негізгі себептері жоғары 
емес (31,8%) және тұрақсыз кірістер (35,2%), салық төлеу қажеттілігі (34,9%) және есептілік, мемлекеттік 
органдардың тексерісі (36,9%) болып табылады.

Олардың тек 15,5%-ы ғана өзінің кәсіпкерлік қызметінің келешегіне сенімді емес.

Гендерлік айырмашылықтар әйелдердің  табыстың жоғары еместігі (40%), ал ерлердің – салық пен 
есептілік (42,7%), мемлекеттік органдардың тексерістерін (40%) жиі сылтау ететіндігінен көрінеді.

3.2.5. Бейресми жұмыспен қамтылғандардың кәсіпкерлік қызметті 
ресми тіркеуге көзқарасы
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың 13%-ы қызметкерлер  жалдайды, олара бейресми жұмыс 
істейтіндердің 19,3% -ы ер адамдар және 8,3% - ы әйелдер. 

Сауалнама нәтижелері бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың 95% - ы жеке тұлғаларға қызмет 
көрсетеді немесе тауарларын сатады. Сондай-ақ, бейресми жұмыспен қамтылғандардың 22,3% - ы 
қызмет/тауарларын  жеке кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға ұсынады және/немесе жұмысшылар  
жалдайды. Яғни, бұл өз қызметін ресми тіркемейтін бейресми өзін-өзі жұмыспен қамтушылар санаты. Бұл 
санат ерлер арасында 31%-ды және әйелдер арасында 15,6%-ды құрайды. 

Жалпы, респонденттердің шамамен 10%-ға жуығы жақын арада өз қызметін бизнес ретінде тіркеуді 
жоспарлаған. Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың 25%-ы өз қызметін бизнес ретінде ресімдеуі мүмкін 
және 29,3% - ы рәсімдеу үшін неғұрлым қолайлы жағдайларды күтіп жүргендерін айтады. Әйелдер 
өздерінің кәсіпкерлік қызметін көп жайғайда ресми тіркейді - 27,5%-ы өз қызметін бизнес ретінде ресми 
тіркеуі мүмкін және 32,4%-ы - неғұрлым қолайлы жағдайларды күтіп жүр. 

Бейресми өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың 35%-ы өз қызметін ресми тіркеуді жоспарламаған. Оның 
ішінде ерлер – 42,6%-ды, әйелдер-30,4% құрайды. 

16-ДИАГРАММА. Өз қызметін ресми түрде бизнес ретінде тіркеуге дайын 
кәсіпкерлер 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Ер адамдар

Әйел адамдар

Барлығы

Тіркелмеймін 
және қажеттілігін 

көріп тұрған 
жоқпын

Бұл үшін жағдай 
жасалған кезде 

тіркелемін

Мүмкін 
тіркелемін

Жақын арада 
тіркелемін
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2019 жылдан бастап бейресми өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін салық органдарында 
оңайлатылған тіркеу тәртібі қарастыратын бірыңғай жиынтық төлем (БЖТ) енгізілді.

Респонденттердің 39,9% - ы БЖТ туралы біледі, оның ішінде ерлер 43%-ды және әйелдер 37,7%-ды 
құрайды. Шағын қалалар мен шағын ауылдарда тұрғындар БЖТ туралы аз ақпараттандырылған. БЖТ-
ны өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың 11,3%-ы  ғана төлейді (оның ішінде ерлердің 13,4%-ы және 
әйелдердің 9,8%-ы). 

22-КЕСТЕ. Өз қызметін тіркеу (заңдастыруға) ниетінің болмау себептері

Әйелдер

Өзінің кәсіпкерлік қызметінің 
келешегіне сенімді емес

Төмен кірістер

Тұрақсыз кірістер

Салық төлеу қажеттілігі

Мемлекеттік органдардың есептілігі, тексерулері

Ерлер Барлығы

17.3%

20.7%

36.7%

42.7%

40.0%

14.1%

40.0%

34.1%

29.3%

34.6%

15.5%

31.8%

35.2%

34.9%

36.9%

Ресми тіркеу олардың кәсіпкерлік қызметінің табысты дамуына ықпал етеді деген пікірмен келісетіндер 
аса көп емес, яғни  респонденттердің 30%-ы.  Олардың жартысына жуығы  кәсібін ресми тіркеуге қатысты 
қайшы көзқараста(45,9%).

Әйелдер бұл мәселе бойынша сенімді, 32,2%-ы өз қызметін тіркеуге оң көзқараспен қарайды,  олардың 
ішінде (27,3%) біразы жауап беруден бас тартты.

17-ДИАГРАММА. Официальная регистрация будет способствовать успешному 
развитию деятельности

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Ерлер Әйелдер Барлығы

Әйелдер БарлығыИя



3.2.6. Әйелдер кәсіпкерлігінің мәдени және әлеуметтік аспектілері
Әйелдер кәсіпкерлігінің мәдени аспектілері гендерлік ролдерге қатысты тұрақты көзқарастар, 
стереотиптерде көрінеді. Әрдайым нақты жағдайды көрсете бермейтін өрескел жалпылаудың құрбаны 
болу, әйелдердің өзін-өзі жүзеге асыруына кедергі келтіруі мүмкін. 

Зерттеу нәтижелері респонденттер осындай әрекеттердің, сондай-ақ әйелдер кәсіпкерлігінің дамуындағы 
мәдени жоспарларына кедергі келтіретін басқа да қиындықтарының бар екенін мойындайтындығын 
көрсетті.  Стереотиптермен байланысты кедергілердің болуын респонденттердің 48,3% - ы мойындайды, 
олардың 6,9% - ы оны өте ауыр қабылдайтындығын айтады. 

Жалпы қоғамдағы әйелдердің жағдайын бағалай отырып, респонденттердің басым бөлігі Қазақстанда ер 
мен әйелдер арасында теңдік бар деп санайды (52%). Бұл мәселені қабылдауды зерделеуде  
респонденттің жынысы теңсіздік мәселесіне әсер етпейтіндігін көрсетті. Алынған жауаптарда аз ғана 
айырмашылық бар - ерлердің 54% - ы және әйелдердің 50% - ы қоғамда бәрі тең деп санайды.

18-ДИАГРАММА. Сіздің ойыңызша, Қазақстанда ерлер мен әйелдер арасында 
теңсіздік бар ма? N=1307

Ия, бар, өте күшті
6%

Жоқ, кейде 
көрінеді 

23%

Әр түрлі жас топтарына келетін болсақ, оларда айқын үрдісті байқауға болады – жас респонденттер 
теңсіздік  ықтималдықтарды жиі атайды. Бұл жағдайды қабылдау респонденттердің өмірлік тәжірибеге, 
сыртқы ортаға және басқа да бірқатар факторларға тәуелді ментальді көріністері арқылы қатаң 
сыналатындығын айтады. 

50 жастағы және одан асқан респонденттер мәдени стереотиптердің иелері, олардың көзқарасы бойынша 
әйел жеткілікті түрде теңқұқылы. Бұл жас тобындағылардың 65,8%-ы «бізде бәрі тең» дегенге сөзсіз 
келіседі. Теңдік сөзінің ұғымына әр ұрпақ өкілдері  әр түрлі пікір білдіреді және оның бар екенін 
бағалауда өздерінің өлшемшарттары бар. 18-29 жас аралығындағы топ басқаша пікірде, олар үлкен 
адамдар (аға буындағылар) байқамайтын проблеманы көреді. Жастардың өздерінің қабілеттерін көрсету 
үшін  мүмкіндіктеріне теңдіктің көп берілуінің қажеттілігіндегі  менмендіктері мен сұраныстары  
ауқымдылығының көрінісі шығар. 

Осылайша, әйелдердің өз мүмкіндіктерін көрсетуде біршама алшақтық бар. Мүмкін, гендерлік 
жағдайдың өзгеруін өлшей отырып, осы мәселелерге неғұрлым сезімтал және теңсіздіктің бар екенін 
білуге қабілеттілердің пікіріне назар аударған дұрыс болар.

Жоқ, бізде 
бәрі тең

52%

46Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



Бірінші кезекте - бұл  үй шаруасымен және бала күтімі жұмыстары, бұны тиісінше респонденттердің 35,4%-
ы және 25%-ы көрсеткен. Үй шаруашылығын жүргізу және бала күтімі жеке қызмет ретінде қарастырылуы 
мүмкін, оның экономикалық мәні әрдайым дұрыс бағаланбайды. Дегенмен, уақытты үй 
шаруашылығымен және балалармен айналысатын әйелге қосымша кірісті дамытуға ресурстарда 
айтарлықтай шектеулі екені  көптеген адамдар  белгілі. Тіпті жас балалардың болуына байланысты ол 
мүмкіндіктерді іздеп, табыс табу үшін еңбек нарығына шыққан жағдайда  кемсітушілікке тап болады 
деген пікірде респонденттердің 18,9%-ы. 

Кәсіпкер әйелдермен  сұхбаттан: әйел жұмыс пен отбасын қалай біріктіргісі келгенмен, ананың,  әйелдің 
үйдегі орны бөлек. Өз анама қатысты айтайын, ол іскер әйел, ол отбасыға жеткілікті көңіл бөлмей 
жатады және бұл байқалып тұрады. Анда да, мұнда да мінсіз болу мүмкін емес Біреуінде кемшілік 
жіберіп алып жатады.

Көріп отырғандарыңыздай, менде мұндай мүмкіндіктер жоқ, өйткені мен балаларым бар, олар 
мектепте оқиды және менде өкілеттік жоқ, егер ер адам болсам  тез жиналып кетіп қалып, барып кем 
дегенде екі жыл оқып келер едім. Менің жағдайымда бір аптаға шыға алсам - бұның өзі қиял! Егер мен бір 
аптаға үйден шыға алам десем, бұл деген -керемет жаңалық! 

23-КЕСТЕ. Сіздің ойыңызша, Қазақстанда ерлер мен әйелдер арасында теңсіздік 
бар ма? Жас топтары бойынша жауаптар. N=948

Ия, өте күшті

Ия, бар, бірақ анық емес

Жоқ, бірақ кейде көрінеді

Жоқ, бізде бәрі тең

5.7

16.9

19

58.4

2.2

14.9

17.1

65.8

5.4

16.7

21.7

56.2

11.3

20

14.9

53.8

30-4918-29 50 жас және 
одан жоғары

Барлық жас 
ерекшеліктері

Ерлер мен әйелдердің теңсіздігін көрсететін әртүрлі аспектілерді бағалай отырып, кәсіпкерлер үшін 
көбінесе теңсіздік жағдайы  айқын көруге болады. 

19-ДИАГРАММА. Сіздің ойыңызша, Қазақстанда ерлер мен әйелдер арасында 
теңсіздік бар ма? Егер солай болса, ол қалай көрінеді. N=1259

Әйелдерде үй шаруасы көбірек

Бала күтімі және қария туыстарының күтімінің қажеттілігі

Жас балалары бар әйелдердің жұмысқа алуда кемсітушілік

Бизнес саласын таңдаудағы шектеулер

Еңбек ақының тең төленбеуі

Әйелді бизнесте әріптес ретінде таңдауда кемсітушілік

Кәсіпті таңдауда шектеулер

Саясатқа араласуы (парламент, үкімет)
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Әйел кәсіпкерлерден алынған сұхбаттан: әйел егер ниеті болса, барлық жұмысты істей алады, шахтада 
жұмыс істей алады, ғарышқа да айға да ұша алады.  Мен өзім бәріне дайынмын, қалғаны 
стереотиптер. Ақша қажеттілігі туындаған жағдайда, ер адам болсын немесе әйел болсын, бәріне 
дайын болады.

Басқа шектеулер бизнес саласын таңдауға, жалақының тең еместігіне, мамандыққа байланысты. Бұл 
проблемалар бар, бірақ кәсіпкерлер әйелдер өзі қабілетін көрсетуде бұны үлкен кедергі деп 
қабылдамайды. Мықты ынталандыру болған жағдайда әйел оларды жеңе алады. Жоғарыда айтылған 
пікірлерге ерлер мен әйелдердің жауаптарын салыстыра отырып, бірқатар айырмашылықтар бар, ол - 
бағаланған жағдайды ерлердің анағұрлым сәтті қабылдауы.  Тек мамандық таңдаудағы шектеулерді, 
әйелдерге қарағанда, олар жиі көрсетеді (8,2% қарсы 4,9%). Барлық басқа жағдайлар бойынша 
проблемаларды олар сирек көреді. Жас топтары тұрғысынан талдау ерлердің гендерлік проблемаларға 
деген сезімталдық респонденттердің жасына байланысты екенін көрсетеді. 

18-29 жас аралығындағы әйелдерді атап өткен жөн, олардың жауаптары кейбір тармақтарда басқа жас 
топтарынан айтарлықтай ерекшеленеді. Жас әйелдердің бұл тобы әлі де бизнестегі шынайы құбылыспен 
ұшыраспаған, бірақ бизнес саласын таңдауда шектеулермен және үй шаруасындағы жүктемеліктің 
көптігін бастарынан өткеруде. 

24-КЕСТЕ. Сіздің ойыңызша, Қазақстанда ерлер мен әйелдер арасында теңсіздік 
бар ма? Егер солай болса, ол қалай көрінеді. Жынысы мен жас топтары бойынша. 
N=1249

 Еңбекақы төлеудегі теңсіздік

Балалар мен қария туыстарын күту қажеттілігі

Әйелде  үй жұмыстары көбірек

Бизнес саласын таңдауда шектеу

Мамандық таңдауда шектеу

Әйелді іскери әріптес ретінде таңдауда теріс пікір

Жұмысқа жалдау кезінде жас балалары бар 
әйелдерді кемсітушілік

Саясаттағы өкілдік (парламент, үкімет)

Жас ерекшелігі топтары Барлық 
жас 
ерекше-
ліктері

Жынысы 18-29 
жас

30-49 
жас

50 жас 
және одан 
жоғары

6.8

9

25.7

25.6

32.7

38.3

8.2

10.9

8.2

4.9

6.6

7.8

16.6

21

2.3

8.6

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

5.7

9

27.9

28.3

32.2

41.1

7.4

10.2

6.4

5

5.7

10.2

17.7

24.8

2.1

12

5.6

10.3

19.6

20.6

31.5

33.3

6.3

7.3

8.4

4.8

7

4.2

12.6

17

0.7

3

10.3

7.7

27.4

24.9

34.9

37.3

11.6

16

11.6

4.7

8.2

6.5

18.5

17.2

4.1

7.1
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Техникамен жұмыс істеген кезім болды, әйел адамның сояушытың не екенін білуі, бұл әдетте 
таңқаларлық. Адамдар менің техниканы білетіндігіме ұзаққа дейін сенбей жүрді. Тағы цемент-бетон 
зауытында жұмыс істедім, адамдар үшін бұл таңғаларлық жайт, мен бірінші рет базаға келгенде жан-
жағымдағылар мені біреудің нақсүйері деген ойда болған сияқты. Содан кейін тек уақыт өте келе 
үйрене бастады, мен өз көзқарасымды ұзақ та табанды түрде қорғады, дәлелдедім. Мен жарты жыл 
бойы адамдарға аз да болса бір нәрсе білетінімді дәлелдедім.

Қоғам әйелдің бизнесте өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктері мен құқықтарын мойындай отырып, әйел 
үшін отбасылық құндылықтар басым екенін құптайды. Кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдердің өзі ана 
ретінде, «отбасының ұйытқысы» ретіндегі ролінің маңызды екенін атап көрсетеді, ал бизнес пен кәсіби 
тұрғыдан өзін өзі көрсетуді екінші орынға қояды, немесе табысқа жетудің жоғарғы стандарттарын 
белгілей отырып, екі саладан да әйелдерден тең тиімділік күтіледі.

Бұл ұстаным әйелге гендерлік роль жүктейді, әйелдің  өзін-өзі анықтау құқығын, өзінің  қабілетін көрсету 
әдісін таңдауға шектеу қоюы мүмкін. Бұл сыртқы кедергілер болуы мүмкін, олар ішкі ортаға қатысты, ол 
айналысатын нәрсеге, сондай-ақ өзінің күмәніне, сенімсіздігіне және дұрыс шешім қабылдағанына 
алаңдаушылық тудыруы мүмкін. 

Кәсіпкер әйелмен тереңдетілген сұхбаттан: менің ойымша, ақылды және сауатты әйел екі тарптан да 
қысым көруге жол бермейді. Әрекеттер дұрыс болса, отбасына үшін  керек екенін және маңызды екенін 
ұмытпастан, бизнесті сәтті басқаруға болады. Жұмыста немесе үйде ме, маңызды емес, бір жерде өз 
өкілеттігіңізді беру қажет болуы мүмкін, бірақ теңдікті сақтауға болады деп ойлаймын.  «Қасқыр да 
тоқ қой да аман» дейді ғой. 

«Күйеуімнің:»үйде отыр, мен жұмыстан келгенде, кешкі ас дайын болып, балалардың жанында бол», - 
деген кездері болды. Бір жағынан, мен оларды түсінемін. Ал әйел түсінеді балаларды тамақтандыру,  
үйірмелерге апару керек екенін түсінеді, ол үшін бірдеңе жасауға тырысу керек. Міне, бізде бір қыз болды, 
ол бұл грант алғысы келіп еді, күйеуі оған егер үйде отырып істесең ғана аласың деп шарт қойды. Іс 
тігетін машина сатып ал, бірдеме пісір, бірақ үйден шықпай істе, сыртта істесең жалға алу керек 
болады. Ол айтады: «Мен тұрып жатқан жер - жердің түбі, мен ол жерде кәсібімді қалай дамытам? Ол 
жақы ұйымдастырады кәсібін, оған  клиенттер болу керек, өтімділігі жақсы болу керек. Әрине, бұндай 
жағдайлар бар» 

«Бізде әйел плитаның жанында тұруы керек және жұмыс істемеуі керек деп ойлау әдетке айналған. Бұл 
дұрыс емес, бизнеспен тек ер адамдар ғана айналысу керек деген дұрыс емес. Менің ойымша, әйелдер көп 
нәрсеге қабілетті. Ер адамдар өзін-өзі қамтамасыз ететін және тәуелсіз әйелдерді бағалайды, бірақ 
әрқашан әйелге мүмкіндік бере бермейді. Олар әрине, қалайды, бірақ, әйелім үйде отыруы керек,-»деп 
ойлайды.

«Білесіз бе, бүгін біз еркек пен әйелдің тең болуы керек екенін білеміз, бүгінде біз бұған қалай қараймыз, 
бірақ менің жеке пікірім: ер адам ер адам, әйел адам әйел адам болуы керек, дегенмен әйел 
табиғатынан жұмсақ, мейірімді, әлсіз, ал ер адамдар, дегенмен, үйдің тірегі, табыс табушы. 

«Менің ойымша, таза ер адамдардың жұмыстары, мысалы, кеншілер, металлургтер, мұндай күрделі 
жұмыстарда  ер адамдар болуы керек. Басшылық лауазымдарда, бүгінде әйелдер көп істейді, бұл 
деңгейде, мүмкін, бірдей болуы керек, әйел ер адам сияқты басқара алады. Әйел бірінші орынға отбасын, 
үйін, балаларын, күйеуін қоюы керек,  сүйікті жұмысын, сүйікті ісі содан кейін тұруы қажет шығар деп 
ойлаймын».

«Мен такси әйел-жүргізушісімен сөйлестім, ол: «мен жұмыс істей алмадым, күйеуім маған рұқсат 
етпеді. Мен фирмадан жұмыстан шығып кеттім, бізде ер адамдар көп болды. Ол маған қайта қайта 
айта берді, жұмыстан шығуға мәжбүр болдым. Менің екі балам бар, күйеуім жұмыс істемейді, 
тығырыққа тірелдім, сол себепті такси жүргізуші болуға тура келді». Мен айтып отырмын ғой,  сіз 
бірақ жұмыс істейсіз ғой. Ол айтады: - Мен тек әйелдерді аламын. Ол Indriver-де жұмыс істеймін,- дейді 
ол:»Тапсырыс беруші кім екенін қараймын, ер адам болса бармаймын, себі күйеуім ұрсады» Яғни, күйеуі 
оған шектеу қояды, яғни «анда барма, мұнда барма» деп. Осыған байланысты, ол өз бетінше жұмыс 
табыс табады, өзін-өзі жұмыспен қамтыған, бірақ оның белгілі бір шектеумен». 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



50

«Менің ойымша, не мансап не отбасы. Бірақ бұл менің жеке пікірім, ер адам табыс табушы, сол себепті 
ер адам күштірек болады. Қазір біз бірге жұмыс істейміз, біз тек кездесіп тұамыз, бірге тұрамыз, бірақ 
әлі балаларымыз жоқ. Мен балаларымыз болғанда, бұл үйде болуы керек, үйге қарап оларды 
тамақтандырып деген сияқты».

Қоғамдық ұйым өкілімен сұхбаттан: «... әйел ер адамға қарағанда  ақшаны көп тапқан жағдайда, 
әдетте, отбасы бұзылады. Әйел үйде «мен» деп сөйлей бастайды! Менің ойымша, ақылды әйел бәрін 
реттеп отыру керек. Ақшаны көп табам деген сенімділікпен отбасын бұзуға болмайды.  Темекі шеге 
бастайды,  іше бастайды, ер адамдар жүретін жерлерде жүре бастайды. Осыған тұрғыдан олар аздап 
ұстамды болулары керек. Сізді ешкім ұстамайды, бірақ сіз өзіңіз ұстамды болуыңыз керексіз. Себебі сіз 
табиғатыңыздан әйел болып тудыңыз. Бұны ұмытпау керек ... сен -  кәсіпкер әйелсің, сонымен қоса сен - 
анасың, сен - әйелсің».

Мемлекеттік органның өкілімен сұхбаттан: Әйелдер иеленетін кәсіпорындар,  негізінен, әлеуметтік 
мәселелерді шешумен айналысады, көп жағдайда өздері де сол жерде үй тұрмысымен ұшырасады, олар 
техникалық білімді, көп жұмысшыларды және үлкен капиталды қажет етпейді. Сонымен қатар, 
қоғамның менталитеті әйелдер бизнесінің дамуына өз ізін қалдыруда. Сонымен, 8 сағаттық жұмыс 
күнінен басқа, әйелдерге балаларды тәрбиелеу, отбасылық ошақты сақтау және отбасы мүшелеріне 
күтім жасау міндеттері жүктеледі. Көбінесе мұндай жүктеме әйелдің физикалық және 
психоэмоционалды жағдайының бұзылуына, содан кейін ажырасуларға әкеліп жатады.

Респонденттердің 7,4% - ы әйелді бизнес әріптес ретінде таңдау бойынша теріс пікірде. Бұл цифр 
салыстырмалы түрде аз, алдағы уақытта қоғамда әйелдің сәтті және сенімді бизнес әріптес бола 
алатындығы туралы түсінік қалыптасқанын көрсетуі мүмкін. Әйелдердің өз бизнесін дамытуға қоғам 
тілектес болмаса да, төзімді. Алайда, респонденттердің 35,9% - ы кәсіпкерлікке бейімділікті тек ер 
адамдарға тән қасиет ретінде қабылдайды. Ерлердің тең жартысы (49,7%) бұл мәселеде өзінің 
артықшылығы туралы мәлімдейді, бірақ әйелдер бұл тұжырыммен сирек (22,8%) келіседі. Мүмкін, 
қазірдің өзінде жинақталған тәжірибесі әйелдерді осы салада  табысты бола  жөн сілтейді. 

Бұл ретте ер адамдар, Қазақстанда әйелдерге бизнеспен айналысу қиындау екенін әйелдермен 
салыстырғанда аз ғана сирек көрсетеді – тиісінше 24,9% және 26,4%. Мүмкін, ер адамдар арасында 
кәсіпкерлікті өздерінің ерекше құзыреті ретінде сақтау ниеті бар шығар. 

Елде өзін-өзі қамтамасыз ету, тәуелді болмау және әйелдің жеке бастамасы сияқты қасиеттер қолдау 
табады дегенге ерлер әйелдермен салыстырғанда сирек келіседі (25,2% және 41,8%).  Мұны жоққа 
шығарған ерлердің жауаптарында (74,8%) өздерінің жеке ұстанымдарын және әйелді неғұрлым пассивті 
ролде көруге деген ұмтылысы көрінетін сияқты. 

Бұл деректер гендерлік таптаурындардың ұстанушылар көбінесе ер адамдар екенін көрсетеді. Егер 
әйелдердің санасында өзгерістер болып жатса және олардың жынысы өзінің қабілетін іске асыруға 
шектеу болып табылмаса, онда ер адамдардың біразы бұл фактіні қабылдайтын болады. Басқа 
мәселелермен салыстырғанда, мұнда ерлердің жасы олардың ұстанымдарына айтарлықтай әсер етпейді 
- 18 жасында да, 50 жасында да ер адамдар әйелдерге қарағанда кәсіпкерлікке қабілетті деп дәлелдеуге 
тырысады (барлық жас топтарында - 49,3%, 50,2%, 49%). жас әйелдердің өз тағдырларына иелік етудегі 
шектеулері туралы 18-29 жас аралығындағы жас буын жиі айтады. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Сонымен қоса, әйелдердің кәсіпкерлік қызмет салаларын таңдауда да, бизнесті жүргізу тәсілінде де 
өзіндік ерекшелігі бар екені мойындалады. Әйелдер өздері жақсы бағдарланған, жақсы көретін және 
шығармашылық қабілетін іске асыру мүмкіндіктері бар бизнеспен айналысады.

Кәсіпкер әйелдермен сұхбаттан: Жалпы, Егер сіз қоқысты қайта өңдеу саласын алатын болсақ, бұл 
нарықтың түріне әйелерді  жәйдан-жай кіргізбейді, себебі олар  нарық  бөлінген, және, ер адамның 
сұлулық салондарына, білім беру саласына немесе басқа сияқты әйел бизнесіне кіріп жұмыс істей 
алғанмен  бұл салада жұмыс істеу қиын болады әйелге дейді. Яғни, менің ойымша, әйелдің ер адам 
айналысатын бизнеске кіруінен гөрі,  ер адам әйел бизнесімен оңайырақ айналысады . 

Ал, өз тәжірибемде ондай кездескен жоқ  әрине, бар қалыптасқан дәстүр, қандай да бір үлен бизнесті, 
мысалы,  құрылыс, күзет агенттігігін алатын болсақ  әйел адамды басшы ретінде сыйлап 
қабылдамайды. Мысалы, күзет агенттігінде менің бір досым болды, тендерлер болған кезде барлығы 
«Не сен күзетесің бе?» деп бәрі күлді. Мәселе онда емес. Компанияны қалай басқаруында - бұл мүлдем екі 
басқа нәрсе. Құрылыс бойынша, мысалы, жөндеу жолдары, бұл таза ерлер бизнесі және мұндай 
қалыптасқан дәстүр бар, ол әлі де бар.

Менің ойымша, сұлулық салондары, косметология, оқу орталықтары және т.б. сияқты қызметтерді 
негізінен әйелдер басқарады. Ателье сияқты, міне, заттар сату сияқты. Ал жол құрылысы, мысалы, 
техникалар, машиналар және т.б. сату, мұнда ер адамдар көп. Сондай-ақ, қабат ретінде қарастыруға 
болады-бұл отбасылық бизнес, бұған ер адам да, әйел адам да қатысады.

Мен шахтаға бармас едім, шын айтамын. Бірақ кез-келген жағдайда  кез-келген адамның таңдау 
құқығы бар. Егер біз құқықтық мемлекет туралы айтатын болсақ, онда таңдау құқығы болуы керек. 
Бұл шынымен  қысымшылық. Менің ойымша,олар құрылысшы немесе жүк тиеуші бола алмайды, олар 
ауыр жұмысістей алмайды ғой. Менің ойымша, әйел үшін бәрі әйелдер жасайтын нәрсе болуы керек деп 
ойлаймын.

25-КЕСТЕ. Қазақстандағы әйелдердің жағдайын бағалау, келтірілген 
мәлімдемелерге сәйкес  келіскен респонденттердің % - ы. Жынысы мен жас 
топтар  бойынша «ия» жауаптары N=1298 

Ерлер әйелдерге қарағанда, кәсіпкерлікке қабілетті

Қазақстанда әйелдерге бизнеспен айналысу 
қиынырақ

Қазақстанда әйелдердің кәсіпкерлік тәуекелі 
көтермеленеді

Қазақстанда өзін-өзі қамтамасыз ету, тәуелсіздік 
және әйелдің жеке бастамасы сияқты қасиеттер 
қолдау табады

Қазақстанда әйелдер өз тағдырына иелік етуде 
шектеулер бар (күйеуін, мамандығын таңдау, 
білім алуға қолжетімділік және т. б.).)

Жас ерекшелігі топтары Барлық 
жас 
ерекшелік-
тері

Жынысы 18-29 
жас

30-49 
жас

50 жас 
және одан 
жоғары

49.7

22.8

24.9

26.4

10.1

11.4

25.2

41.8

16.9

19.1

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

Ерлер

Әйелдер

50.2

23.7

24.1

25.6

7.7

11.5

22.1

42.5

14.4

20.3

49.0

22.9

25.2

26.5

11

10.6

27.1

36.5

16.8

20

49.3

21.1

26.4

28.1

14.2

11.7

29.7

45.6

22.3

15.8
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Сонымен қатар, бизнес қоғамдағы беделді ұстанымды қамтамасыз ететін қызмет ретінде 
қабылданбайды, керісінше респонденттер терең сұхбаттарда жиі атап өткендей, белгілі бір экономикалық 
әл-ауқатқа қол жеткізу қажеттілігі ретінде қабылданады.

Кемсітушілік тақырыбын талқылау кезінде тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі жиі туындайды.  
Кәсіпкер әйелді жәбірленуші ролінде елестету қиын, өйткені бизнеспен айналысуға деген ниеттің негізі 
белсенді өмірлік ұстаным болып табылады, ал бұндай кәсіпкер әйел өзін сйламауға пен кемсітушілікке 
жол бермейді. Соған қарамастан, бұл проблема қоғамның барлық салаларында бар және қорғаныс пен 
алдын-алудың тиімді механизмінің болмауына байланысты әйелдің қаржылық жағдайына қарамастан 
орын алуы мүмкін. 

Кәсіпкер әйелмен сұхбаттан: Жеткілікті жағдайы бар, бизнеспен айналысатын әйелдердің өзінде, 
Қоғамда, әлеуметте олар отбасында, күйеуінің тарапынан зорлық-зомбылық көрген болуы мүмкін. 
Яғни, бізде бұндай проблема да бар.

Бұл мәселе мемлекет деңгейінде. Бұл мәселені, біріншіден, анықтау, мойындау және дұрыстап зерттеу 
қажет. Себебі,  мұндай проблемалардың бар екені мемлекеттік деңгейде мойындалмайды. Біз бұл 
туралы әлеуметтік желілерді оқи отырып, ОҚО-да бір жерде  қызды зорлаған, ұрлап кеткен және тағы 
басқа да сорақы оқиғалар арқылы білеміз. Шын мәнінде, бұл жалпы жүйелік үлкен проблема. Шын 
мәнінде, бұл проблема тұралап тұр, мемлекет деңгейде қандай да бір стратегия әзірлеу қажет, бұл 
проблемамен жұмыс істеу керек, сонымен қоса экономикалық жағдайды жақсарту, атап айтқанда, 
мәдениет, мораль мәселелерін, этика мәселелерін көтеру тұрғысынан жұмыс істеу қажет. Бұл соңғы 
бұл проблеманы мүлде қолға алмай кеттік. 

Кемсітушілік басқару мәселелері туындайтын жерде де болуы мүмкін. Әйел бизнестің қозғаушы күші 
болуы мүмкін, ауқымды операциялық басқаруды орындай алуы мүмкін, бірақ үнемі стратегиялық 
мәселелерді шешуге рұқсат етуші бола бермейді. Тіпті респондент әйелдердің жауаптарында әйел ер 
адамдармен тең дәрежеде жұмыс істеу үшін ерекше қасиеттері болуы керек деген пікірлерді кездестіруге 
болады.

Кәсіпкер әйелмен сұхбаттан: Әйел  басқарушы бола алады және ер адамдармен бәсекелесе алады, бұл 
оның санасын қаншалықты көтере алатындығына, қанша дамитынына байланысты.

Менің ойымша, бізде әйелдер негізінен бастаушы және орта ролдерде жұмыс істейді. Қоғамдағы 
алдыңғы қатарлы ролдерге қатысты, атап айтқанда болсақ, ірі компаниялар, осы компаниялардың 
директорларына қатысты айтатын болсақ, әрине, ондай жерлерде әйелдер аз. Менің ойымша, бұл 
жерде әйелдердің саны артуы керек, себебі компания неғұрлым үлкен болса,  онда ресурстар соғұрлым 
көп болады да, басшылық ролдерде ерлер басым болғандықтан, бұл жерде гендерлік теңгерімсіздік 
пайда болады, дегенмен барлық басты негізгі ролдер мен негізгі жұмыстарды әйелдер атқарады.

Банктік кредиттеу де жынысы бойынша кемсітушілік ретінде әрекет етуі мүмкін сала. Бұл жерде 
кемсітушілік кредиттеу көлемінен көрінуі мүмкін. 

Кәсіпкер әйелмен сұхбаттан: Банктерде істейтін менеджер ер адамдар, тіпті менеджер әйелдер де,  
әйел адам қарызды және т.б.өтей алмайды деп санайды.  Қарапайым субъективті нәрселер бар,  
кредит алған әйел кредитті тұрақты төлейді және өтейді деп статистикалық тұрғыдан растайды,  
мұндай статистика бар. Біздің форумға қатысатын  әйелдер қандай да бір себептермен әйелдерге 
кредит аз беріледі деп айтады. Бірақ соңғы жылдары саясат өзгеруде, әсіресе әйел басқаратын жерде. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Жалпы алғанда, әлсіз, пассивті және қорғансыз әйел туралы қалыптасқан таптаурындар оның бизнесіне 
сыртқы қысымға ықпал етуі мүмкін екендігі туралы нұсқаулар бар. 

Қоғамдық ұйым өкілімен сұхбаттан: Менде мұндай статистика жоқ, естуімше, әйелдер бизнесіне 
қатысты рейдерлік өте жиі кездеседі, ол анғұрлы әлсіз, тез беріледі, өз бизнесін тез бере салады. 
Осымен айналысатын ер адамдар бірінші әйел басқаратын бизнеске барады. Мен таныстарымның 
арасында ер адамдардың рейдтерінен қатты зардап шеккен әйелдер бар. Олар бизнестің бір бөлігін 
беруге мәжбүр болды, бірақ олар жұмыстарын тоқтатқан жоқ, одан әрі жұмыс істеуде. Олар одан да 
үлкен нәтижелерге қол жеткізіп, көбірек жұмыс орындарын құра алар еді. 

Осылайша,  белгілі бір тұлғалық қасиеттері бар және құзыреттерді меңгерген  бизнеспен айналысатын 
әйелге қоғам ерекше талаптар қояды түйін жасауға болады.  Респонденттер сипаттаған жағдайларға және 
олар көрсеткен талаптарға сүйене отырып, келесі тізімді жасауға болады:

• эмоциялық тұрақтылық;
• стратегиялық ойлау, жоспарлай және тәуекелдерді болжай білуі;
• мобильдік, икемділік, өзгеретін жағдайларға бейімделе білу;
• мақсаттылық пен табандылық;
• төзімділік, тұрақтылық;
• өз мүдделерін қорғай білу; 
• оқу қабілеті, қысқа мерзімде жаңа дағдыларды игеру қабілеті;
• шешім қабылдаудағы батылдық пен тәуелсіздік;

Бұл талаптар іс жүзінде әмбебап болып табылады. Бизнесті сәтті жүргізу үшін осы қасиеттерді иелену, 
жынысына қарамастан, бәріне ортақ. Бірақ бұл тармақтар тереңдетілген сұхбаттарда  осы қасиеттердің 
жетіспей жататын көрсетеді,  бұл әйелді осал етеді және ол жеткілікті дәрежеде болмаса, оның бизнесіне 
қауіп төндіретіні жиі айтылады.

Кәсіпкер әйелдермен сұхбаттан: Ол өмірге шынайы көзбен қарау керек, яғни «ой, мен бизнес ашамын, 
бизнесім жақсы жүреді» деп үміттенбеуі керек, ол әрқашан тәуекелдерді, шығындарды өлшеуі керек, 
моральдық тұрғыдан дайын болуы керек және берілмеуі керек. Кейбіреулер барлығы жақсы болады деп 
сенімді ойлап, үміттеніп, бизнесін  ашады, содан кейін ол дұрыс  болмай шығып,  стресс, депрессия, 
қорқыныш, тапшылық, шығын басталады. Өзіне деген сенімділік, моральдық тұрақтылық

...заманауи кәсіпкер әйелде мобильділік, икемді  сияқты қасиеттерге болуы керек, сонымен бірге 
табандылық пен мақсаттылық болуы керек. Оңай үйреніп, үнемі өзін-өзі дамытуып отыру керек, 
ешқашан тоқтап қалмау керек. Сондай-ақ, реалист болу керек, білу мүмкіндігін білуі қажет. Бизнесте 
адал болу керек және адамдарға сену керек. Мүмкін, сынақ болуы мүмкін, бірақ мен адамдарға сенемін. 

Және  кәсіпкер әйел әлсіздік болмауы керек. Айтпақшы, аяушылық қасиеттен арылу керек, менде ондай 
жағдай кездесті бір рет аяп едім, басыма отырып алды. Қандай да бір жағдай болмасын байбалам 
салмау керек, сабыр сақтап үйрену керек. Иә, сондай-ақ  «жоқ» деп айтып үйрену керек. 

Әйелдер неғұрлым шыдамсыз, олар эмоционалды, ал ер адамдар ашулана бастайды. Мен мектеп 
директорларымен жұмыс істеген кезімде де ер адамдарға деген көзқарас басқаша: егер костюм киген 
ер адамдар кірсе, мектеп директоры бірден орнынан тұрып, қолын беріп амандасады,  мен жалғыз өзім 
кірген кезде ол тіпті орнынан да тұрмады. Бейресми түрде, ер адамға деген көзқарас мүлдем басқаша, 
көрініп тұрады. Диалогтан кейін әңгіме қалыптасады, бірақ бастапқыда әсер етеді. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Олардың не қалайтынын түсіну-ең бастысы, олардың мақсатын білу. Себебі көп адамдар ақша 
тапқысы келеді, бірақ не үшін екенін білмейді. Содан кейін оларда жауаптылық болуы керек, егер сіз 
біреуге бірдеңе жасаймын деп уәде берсеңіз, оны жасауыңыз керек. Міне, менде мынадай жағдай болды, 
мен көлікті ТҚО-ға тапсырып, жарты ақшасын төледім, жаңа жылдан кейін келсем, әлі жасамаған, 
тіптен олар  мүлдем қашып кеткен, ал ТҚС иесі айтады:» олар жұмыстан шығып кетті»,-дейді, міне 
заңсыз кәсіпкерліктің кемшілігі. Мен, мысалы, шартқа отырмай біреуге тапсырыс бергім келмейді.

Ер адамдар  анағұрлым тәртіпке бағынышты және табиғатынан қатал,  ал  тәртіп болған жерде, 
бизнес те табысты болады деп ойлаймын. Ереже  барлығына бірдей. Кез-келген бизнесте бірінші 
кезекте тәртіп болуы керек. Себебі мен, тәртіпті қатал сақтайтын адамдарды көрдім, оларда 
жұмыстарының бәрі ретті.

 Әсіресе, көбінесе сапа, қалай айтсам екен, бүгін мен бір нәрсені қалаймын, ертең басқасын қалаймын 
деген сияқты, өзгергіштік. Әрине, егер сіз ештеңе жасамсаң табысты қалай аласың. Ер адамдар 
тәртіпк бағынғыш және қатал, менің ойымша,  қай жерде тәртіп  бар, сол жерде бизнес  те сәтті 
болады.

Мінез міндетті түрде болуы керек, «жоқ» деп айта білу керекі, қаталдық,, еркектік және қаттылық 
болу керек. Әйел бизнес-вумен болса оның басына мінім алуға болады. Ер адам- ол әрқашан да ер адам, ол 
дегенмен өзінің қасиеттерін сақтайды. Қатыгездеу болу керек. Сондықтан мұның бәрін ер адамдармен 
жасау керек.

Жұмсақтық, бұл да екі жақтылық, мысалы, егер сен жалғызбасты кәсіпкер әйел болып, қылмыңдап, 
қырындай ол қасиетің саған көмектеседі, отбасыңыз бар болса, онда мұндай қасиеттер тек отбасын 
бұзады. Ұрысқақтық, ұрысқақ әйелдерді жек көрем, өмір сүруге кедергі келтіреді, жалпы бизнесте де 
солай.

Менің ойымша, кәсіпкер болу - бұл біріншіден, тәуелсіз болу, сен өз жоспарыңды іске асырып, , процесті 
өзің бақылай аласың және шешімді өзің қабылдайсың. Менің ойымша, бұл тек беделді ғана емес, бұл 
қажет, өйткені сіз өз  уақытыңызды, қаржыңызды және мүмкіндіктеріңізді  өзіңіз реттеп, басқарасыз. 
Менің ойымша, бұл ерлер мен әйелдер үшін бірдей. 

Жоғарыда айтқанымдай, әйелдер кәсіпкерлігіне «ментальдік» кедергілері тосқауыл болады. Көп 
жағдайларда әйелдер өздеріне сенімсіз болады және жан-жағындағылардың өзі туралы сөздерінен 
қорқады. Бұл әйелдер кәсіпкерлігі үшін үлкен кедергі болып табылады. Қорықпай, бастаманы өз қолына 
алу үшін ментальдік кедергілерді жеңу керек, бірақ бұл жеке міне-құлығына байланысты болады.

Сонымен қатар, әйелдің жеке тұлғалық қасиеттерінің арқасында бизнесті жүргізуде белгілі бір 
артықшылығы бар екендігі туралы көптеген нұсқаулар бар. Сұхбатта айтылғандай бұндай мінез-құлыққа 
келесі қасиеттерді жатқызуға болады: 

• жүйелілік, ережелерді ұстануға ұмтылу;
• ұқыптылық, ұсақ-түйекке назар аудару;
• персоналықа қамқорлықпен қарау;
• жаңалыққа ашық көзқараспен қарау, оқуға деген ұмтылыс;
• белсенділік, коммуникабельділік;
• икемділік, келісе білу;
• жауапкершілікті өз мойнына алу қабілеті;
• шығармашылық тәсіл; 
• эмоционалды тартылу.

Кәсіпкер әйелмен сұхбаттан: ер адамдар әйелдер сияқты эмоционалды емес деп ойлаймын. Қатал болу 
керек пе, не. Әйелдердің мінезі жұмсақ және көнгіш болады. Менің ойымша, ер адаммен салыстырғанда 
адамдармен оңайырақ келіседі. Әйелдерге көбінесе түсіністікпен қарайды. Әйелдер өздерінің кейбір 
амалдарын қолдана алады, өзінің тартымдылығын қолданады, ал егер ақылды болса, онда тіптен көп 
нәрсеге қол жеткізуге болады. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
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Әйелдер анағұрлым еңбекқор, олар мақсатты және ол не істейтінін біледі және қажетті ресурстары 
болады.

Әйел ер адамға қарағанда бірнеше қадам алға ойлай алады, ол стратег, оның ана  түйсігі дамыған, 
анағұрлым ұқыпты, шешім қабылдауда ұстамды, әйелдің артықшылықтары көп, тіпті олар өздерінің 
тартымдылығы мен ақылымен декөп жетістікке жете алады. 

«Менің көзімінің жеткені сол: әйелдер кәсіпкерлігі – бұл гиперактивті. . Биыл кәсіпкерлік негіздері курсы 
бойынша 9600 адам оқытылды, оның 65%-ы әйелдер.

Сондықтан ер адамдар стартаперлер, олар көбінесе кейбір қиын, белгісіз жобалармен жұмыс істеуге 
ұмтылады, ал әйелдерде бұл тәсіл жүйелі, ерекше, олар  жеті рет өлшеп бір рет кеседі. Біз үйде палау 
дайындаймыз, ол бәрін рецепт бойынша жасайды, мен бәрін көз мөлшермен саламын. Сондай-ақ 
бизнесте - әйелдер ережелерді, нормаларды, заңдарды сақтайды және орындайды.

Себебі қазір біз әйелдің жауапты, салмақты жұмыс істейтінін көріп отырмыз. Әйел айналысса, іс 
жүзінде сүйікті ісімен айналысады, кейде ер адам  отбасын асырау үшін бизнес ашуға мәжбүр болады, ал 
әйел, егер ол сүйікті ісі болса, негізінен бизнес ашады

Әйелдер әрқашан өздері білетін, неғұрлым мұқият және орнықты бизнесті таңдайды. Сондықтан олар 
банкроттыққа бейім емес, бірақ олар бизнесті ұзақ мерзім жүргізеді, өйткені бұл ойластырылған, бірақ 
екінші жағынан, олар жоғары табыс табатын қуыстарға кірмейді, өйткені әйелдер отбасы мен қоғам 
алдындағы жауапкершіліктен қорқады, мүмкін, сондықтан олар білетін бизнеспен айналысады. 

Қоғамның мәдени және әлеуметтік көзқарастарына негізделген шектеулерді тереңдетілген сұхбат 
барысында талқылау, бұл оның өте маңызды мәселе екенін көрсетті. 

1) әйелге өз бизнесін дамыту үшін қолжетімді емес негізгі ресурстардың бірі – бұл уақыт. ҚР-да халықтың 
тәуліктік уақыт қорын бөлу туралы ресми статистикада әйелдердің ақы төленбейтін үй шаруашылығына 
кететін уақыты айтарлықтай көп екенін көрсетеді – ерлерде 1 сағат 9 минут болса, әйелдерде 3 сағат 36 
минут, ал егер отбасы мүшелеріне күтім қызметтерін қоса алғанда  - әйелдерде 4 сағат 14 минутты және 
ерлерде 1 сағат 28 минутты құрайды. 

Оған ұшырасатын уақыт жетіспеушілігінің мәдени астары бар, өйткені бұл әйелдің роліне сәйкес 
отбасындағы жауапкершілігі қалай бөлінетіні туралы. Әйел әрдайым бала күтімі мен үй шаруашылығына 
уақыт табады, ал қалған барлық қажеттіліктер екінші орында деген болдам бар. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
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* Іріктемелі зерттеу деректері бойынша. Дереккөз: https://gender.stat.gov.kz/

Кәсіпкер әйелмен сұхбаттан: Менің балаларым жоқ, жаңа нәрсе үйренуге көбірек уақыт бөлемін. Ал егер 
мен бес балалы ана болсам , олай істей алмас едім, әйелдермен салыстырғанда, ер адамдарда  көбірек 
мүмкіндік бар, олар табыс табуға бағдарланған.  Шын мәнінде, әйелдердің үй жұмыстарымен және 
т.б.айналысатындықтан оларда мүмкіндіктер аз.  Біз гендерлік теңдік туралы қанша айтсақ та, олар 
әлі де ыдыс жуу - бұл әйел ісі деп санайды және оны әйел күнде істеуі керек. Мен оған ыдыс жуғыш 
машина  сатып алайық, біз ыдысты сонда салып,  сен немесе мен  батырманы баса саламыз деп 
айтамын. Яғни, отбасында мен теңдікке ұмтыламын , бірақ ол онда бұрағышты алда өзің бұрай сал 
дейді. Қанша тырыссақ та, айырмашылықтар бар.

2) діни нанымдар да өз ролін атқарады, яғни, әдетте, отбасындағы әйелдің ролі қатаң реттеледі. 

Қоғамдық ұйым өкілімен сұхбаттан: көптеген адамдар бизнеспен айналысу «күнә» деп ойлады, мысалы, 
тәттә нәрселер пісіргенде құрамын қатаң сақтау үшін спирт қосылатындар бар, ал ішімдік «харам» 
дейді,  ол істің  өзінің аясы тар. 

Сонымен қатар, тағы бір діни сәт, мысалы, кредит алу – күнә. Сондықтан көптеген адамдар  
гранттарға ұмтылды, өйткені ол кредит емес. Қараңызшы енді, әрі қарай сонда қалай даму керек? Бұл 
да проблема. 

Олар негізінен тастап кетеді, қалмайды. Егер, мысалы, бізде 78 әйел грант алса, бұл олардың 10% - ы 
ғана қалуы мүмкін. Бірақ олар бәрібір бизнеске келеді, кейбіреулер тіпті ол туралы жасырады. Бізде 
макияж жасаушы, педикюр - маникюрі, шаштараз курстары бар, олар мұнда қуана-қуана келеді  және 
осында келіп жанталасып боянады, содан кейін олар бәрін кетіріп тастап, үйлеріне кетеді. Ондай да 
болады. Кез-келген жағдайда, әйелдер өздерін күтулері керек, боянып жүрулері керек. Бірақ олардың 
пікірінше, әйел тек күйеуі үшін боянуы керек, басқалар қарамауы керек. 

26-КЕСТЕ. Жынысы бойынша бөле отырып, 15 және одан жоғары жастағы 
жұмыспен қамтылған тұрғындардың ақы төленбейтін үй шаруашылығына 
жұмсалатын орташа сағат саны. 2018 жылғы деректер.(сағат-минут)

Тәуліктік уақыт қоры

оның ішінде сабақ түрлері бойынша:

Жұмыспен қамту және жұмыспен қамтуға байланысты басқа да қызмет

Жеке пайдалануға арналған тауарлар өндірісі

Үй шаруашылығына және оның мүшелеріне ақы төленбейтін үй қызметтері 

Үй шаруашылығында оның мүшелерінің күтімі бойынша ақы төленбейтін қызметтер

Ақы төленбейтін ерікті және басқа да ақы төленбейтін жұмыстар

Оқыту

Әлеуметтену және қарым-қатынас, бірлестіктерге қатысу және 

діни практика

Мәдениет, бос уақыт, бұқаралық ақпарат құралдары және спорттық іс-шаралар

Жеке гигиена және өзін-өзі күту 

Жынысына қарай
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00-01
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00-45

02-43
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05-29
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3) Дербес қаржылық шешімдер қабылдаудағы қиындық.  Егер отбасында патриархалды өмір салты болса, 
онда әйелдің айналасындағы жақын адамдарының рұқсатынсыз және қолдауынсыз бизнеспен айналысу 
қиын. Бұл әсіресе ауылдағы дәстүрлі отбасыларға қатысты.

Ия, өйткені көбінесе әйелде кепілдік мүлік жоқ,  бізде барлық мүлік көп жағдайда ер адамдардың атына 
тіркеледі. Сондықтан әйелдің аз кредит алуға мүмкіндігі жоқ, кредит алу үшін оның кепілдік мүлкі болуы 
керек. Біріншісі - аз тиімді позиция. Екіншіден, тіпті банктердің өзі де біледі және біз статистикадан 
білеміз, бізде Агро-қаржы өкілдері келгенде, олар әйелдер арасындағы проблемалық кредит 7-8% - ды, 
ерлерде 30-40% - ды құрайды деп айтты. Яғни, әйел ол әрқашан уақытында төлеу керектігін түсінеді, 
өйткені оны төлемесе отбасы одан зардап шегеді және т.б. Егер қандай да бір кепіл болса, онда кепілге 
салынатын бизнес болса, оны салғысы келмейді, қимайды. Сондықтан, әйел, бір жағынан, жауапты, 
екінші жағынан, кредитті уақтылы төлемей алмай қалуы да мүмкін. 

Осылайша, әйелдер кәсіпкерлігіне қатысты белгілі бір мәдени таптаурындар мен психикалық кедергілер 
бар деп айтуға болады, олар келесі түрде көрінеді:

1. Әйелдің үй және отбасы үшін жаралған, қалғанының бәрі екінші орында.
2. Егер әйел бизнесте табысты болса, онда бұл отбасылық әл-ауқатқа зиян тиеді.
3. Әйел эмоционалды тұрақсыз, өзгерістерге және сыртқы әсерлерге бейім;
4. Әйел бизнесте тек ер адамның және басқа жақын ортаның қолдауымен табысты бола алады.
5. Әйел тәуекелге еріксіз барады және ол басшы мен стратегтен гөрі орындаушылық рөлде тиімді. 
6. Бизнесті дамыту үшін әйелге қаржылық ресурстардың  қолжетімділігі аз.
7. Әйел сақ және өзібілетін саладағы бизнеспен ғана айналысады. 

Бұл таптаурындардың тұрақтылығына олардың жеке тәжірибесі  немесе жеке бақылау арқылы көздерінің 
жетуі жатады. Сонымен қатар, олар шешім қабылдауға әсер етуі мүмкін өрескел жалпылау. Олардың 
болуы жынысы мен жасына байланысты. Бұл таптаурындарға жас келіншектер аса бейім болмайды, 
көбінесе ол 50 жастан асқан ер адамдардан көрінеді. 

Бұл жағдай әйелдің мүмкіндіктерін тану, тәжірибені зерттеу және тарату бағытында белгілі бір қадамдарды 
талап етеді, бұл қазіргі көріністерді жоққа шығарады. 

Таптаурындар мен алалаушылықты жеңудің негізгі құралы - келесі нысанды қабылдайтындай білім беру.

1. Үлкен отбасы анасынан жас, тәуелсіз қызға дейін өзгеруі мүмкін кәсіпкер әйелдің әр түрлі имиджін 
құру бойынша жұмыс.
2. Әйелдердің бизнес  идеяларын алға ілгерілетуде икемділікті пайдалану, әйелдер 
қауымдастығының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерінің кең ауқымын қамтитын әртүрлі бизнес модельдерді 
насихаттау маңызды.
3.  Жұмыспен қамту мәселелерінде гендерлік сезімталдықты, бизнесті дамыту үшін әртүрлі 
ресурстардың (уақыт, қаржы, инфрақұрылым) қолжетімділігін қалыптастыруға бағытталған зерттеу және 
білім беру іс-шараларын жүргізу. 
4. Әр түрлі табысты тәжірибені белсенді тарату арқылы бизнес-білімнің қолжетімділігін қамтамасыз 
ету.

Гендерлік теңдікке бағытталған саясатты жүзеге асыра отырып, жынысына қарамастан барлығына тиесілі 
жалпыадамзаттық құндылықтарды, құқықтар мен бостандықтарды басты назарда ұстау керек деген пікірді 
білдірген респонденттерді назардан тыс қалдырмау керек. Қоғамның барлық элементтері тығыз 
байланысты деп саналатын жүйелі тәсіл маңызды. Олай болмаған жағдайда, гендерлік саясаттағы ресми 
көрсеткіштер  немқұрайды жүзеге асырылуы мүмкін – өкілдік үлесі, қатысқандар саны және т. б.
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Айта кетейік, шағын қалалар мен шағын ауылдардың респонденттері мемлекеттік саясат бизнесті 
дамытуды қолдайды дегенге аз сенеді. Атап айтқанда, шалғайдағы ауылдардың респонденттері (52,6%) 
мен облыс және аудан орталықтарының респонденттері (орта есеппен 76%) арасындағы оң жауаптар 
үлесі шамамен 20 пайыздық тармаққа тең. Осылайша, шалғайдағы ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті 
дамыту үшін тиісті қолдау алмағанның өзінде де кемсітушілік бар екенін айтуға болады.

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында мемлекеттік саясат кәсіпкерлікті дамытуды қолдайды деп 
санайтын респонденттердің үлесі кәсіпкерлердің ұқсас үлесімен салыстырғанда төмен. 58,4% өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған тұрғындарда оң жауаптар болса, кәсіпкерлер арасында 76,1%-ды құрайды. 

Жамбыл облысының өзін-өзі жұмыспен қамтушгылары өте сыншыл, сауалнама алынғандардың тек 12,5% 
- ы ғана бизнесті мемлекет қолдайтынына  келіседі. Ақтөбе облысында керісінше жағдай байқалады, өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар арасында пайыздық үлес 97,2% - ды құрайды. 
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Кәсіпкер әйелмен сұхбаттан: Біз қазір біржақты сөйлей алмаймыз, әйелдер бизнесін жасайық деп... Онда 
ерлер айналысатын сала  онда минусқа кетеді, өйткені барлық ер адамдар оған жол бере бермейді. 
Сонымен қатар, кез-келген ер адам  көбінесе, симбиоз болып табылады, тура сол отбасында онымен 
қатар тұрған әйел бар. Сондықтан, отбасылық бизнеске немесе ең болмағанда отбасылық 
қатынастарға қатысты, менің ойымша, біздің мемлекетімізде кез-келген кәсіпкер үшін жеңілдіктер 
жасалуы тиіс. Мүмкін қандай да бір кезең, мысалы, мына қызмет саласы, мүмкін  басқа кезең осы немесе 
қандай да бір жылға. Бір жылы әйелдер кәсіпкерлігін қолдау, келесі жылы ерлер кәсіпкерлігін қолдау керек. 
Менің ойымша, бұл солай болуы керек. Себебі менде мұндай сала бар, онда ер адамдар, түсінесіз бе? 

3.3. Кәсіпкерлікті дамыту шарттары
3.3.1. Мемлекеттік саясат;
Сауалнамаға сәйкес, орта есеппен, респонденттердің  71,5%-ы мемлекеттік саясат кәсіпкерлік қызметті 
қолдайды деген пікірді ұстанады. 

Зерттеуге қатысқан өңірлер бөлінісінде пікірлердің біршама алшақтығы байқалады, атап айтқанда, 
Жамбыл облысында сауалнама алынғандардың жартысына жуығы осы пікірмен келіседі, ал Ақтөбе 
облысында мұндай респонденттердің үлесі бір жарым есе жоғары, бұл 86% - ды құрайды.

20-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік саясаты, мемлекет 
кәсіпкерлікті қолдайды деп есептейтін респонденттердің туралы пікірі, %  
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Кәсіпкерлер арасында бизнесті қолдау саясатына қанағаттану бойынша ең төменгі үлес Жамбыл 
облысында (67,7%) және СҚО-да (68,9%) байқалады. Қалған аймақтарда жағдай әлдеқайда жақсы, оң 
жауаптардың үлесі шамамен 80%-ды құрайды.

Сұрау салынған кәсіпкерлер арасында меншік иелері емес бизнес басшылары бұл пікірді қолдауға бейім 
(оң жауаптардың үлесі 88,5% құрайды), ал бизнестің иелері мен бірлескен иелері ондай жауаптар айтуға 
анағұрлым ұстамды, мемлекет қолдауының бар екеніне келісетіндердің үлесі, орта есеппен 74%-ды 
құрайды.

21-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік саясаты туралы бизнестегі 
және өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың пікірі, мемлекет кәсіпкерлікті қолдайды 
деп санайтын респонденттер %  
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Гендерлік талдау әйелдер мен ерлер кәсіпкерлерінің пікірлері арасында айтарлықтай айырмашылықты 
көрсетпейді, ал өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында айырмашылық байқалады. 

 Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасындағы гендерлік  айырмашылықтарға келетін болсақ,  қазіргі 
уақытта мемлекет өзін-өзі жұмыспен қамтуышыларды қолдау саясатын анағұрлым белсенді жүргізіп 
жатыр деп айтуға болады. 

22-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік саясаты туралы бизнестегі 
және өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың пікірі, мемлекет кәсіпкерлікті қолдайды 
деп санайтын респонденттер %  
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Салыстырмалы түрде, мемлекеттік саясатта жыныс бойынша тең деген пікірді барлық сауалнама алынған 
шағын қалалардағы респонденттердің 63% -ы қолдайды, ал облыс орталықтары мен ауылдық жерлерде 
олардың үлесі 10 және одан да көп пайыздық тармаққа жоғары. 

Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамушылардың пікірін талдау қолданыстағы бизнес ортасында 
бизнемендер мен бизнесвумендерге қатысты мемлекеттік саясатта  теңдік қағидатының болуы туралы 
айтатын адамдар аз екенін көрсетеді. Атап айтқанда, орта есеппен кәсіпкерлердің тек 69,8% - ы 
мемлекеттік саясат бизнестегі жыныс теңдігіне ықпал етеді деп санайды. Осы тұжырыммен 
келісетіндердің ең аз үлесі Нұр-Сұлтанда байқалады (49,5%).

Бизнес иелері мен басқарушылардың пікірлері (меншік иелері емес) арасында айырмашылықтар бар, 
атап айтқанда, біріншісі бағалауға анағұрлым сыни қарайды, олардың тек 64% - ы мемлекеттік саясаттың 
кәсіпкер әйелдер мен кәсіпкер ер адамдарға тең қарайтындығымен  келіседі, ал бизнес иелері еместердің 
басым көпшілігі (84%) бұл тұжырыммен келіседі. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың осы аспектіге оптимистік көзқарасы бар, 78,5%-ы кәсіпкерлікте 
гендерлік тең саясат бар дегенге келіседі. Нұр-Сұлтан мен Ақтөбе облысындағы  өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар көп жағдайда бұл пікірмен  келіседі. Жамбыл облысының өзін-өзі жұмыспен қамтушылары 
(55,6%) сенімсіздікпен қарайды
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Кәсіпкерлікті дамытудағы гендерлік теңдіктің маңызды өлшемшарты мемлекеттің кәсіпкер ретінде 
әйелдер мен еркектерге тең қарым-қатынасының көрсеткіші болып табылады. Сауалнама деректеріне 
сәйкес, сауалнама алынғандардың 72% - ы бизнесті дамытудың іске асырылып жатқан мемлекеттік 
саясатында жыныс белгісі бойынша кемсітушілікті көрмейді. Бұл мәселе бойынша ерлер мен әйелдердің 
пікірлерінде айырмашылық жоқ.

Өңірлер бөлінісінде анық айырмашылық байқалады, атап айтқанда, Нұр-Сұлтан қаласы (61,1%) және СҚО 
(68,3%) бойынша, басқа өңірлерде мемлекеттік саясат бизнесте жыныс  теңдігіне ықпал етеді деген 
пікірмен келіскен респонденттердің үлесі   неғұрлым төмен.

23-ДИАГРАММА. Бизнестегі ерлер мен әйелдер теңдігінің мемлекеттік саясаты 
туралы пікір, мемлекет бизнестегі жыныстардың теңдігіне ықпал етеді деп 
санайтын респонденттер %  
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Бұл мәселе бойынша кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасындағы ерлер мен 
әйелдердің пікірінде еш айырмашылық жоқ. Бизнес иелері мен басқарушылардың (меншік иелері емес)  
пікірлері арасында айырмашылықтар бар, атап айтқанда, біріншісі бағалауға анағұрлым сыни қарайды, 
олардың тек 63%-ы жергілікті биліктің кәсіпкерлерге қатысты саясатында гендерлік артықшылықтар жоқ 
екендігімен келіседі, ал бизнес иелері еместер арасында олардың үлесі 81,7%-ды құрайды. Айта кету 
керек, бизнес басшылары мен бірлескен иелері болып табылатын респонденттердің арасында жергілікті 
биліктің осы аспектіге тең көзқарасы туралы пікірмен   келісетіндер аз (55,8%).

Жалпы алғанда, осы мәселе бойынша кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың пікірлері 
арасындааз ғана айырмашылық байқалады, кәсіпкерлердің 66,1%-ы жергілікті билік бизнестегі кер мен 
әйел теңдігіне ықпал етеді деп санайды, ал өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды осы пікір бойынша үлесі 
72,2%-ды құрайды. 
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24-ДИАГРАММА. Бизнестегі ерлер мен әйелдер теңдігінің мемлекеттік саясаты
туралы бизнестегі  және өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың пікірі, мемлекет
бизнестегі гендерлік теңдікке ықпал етеді деп санайтын респонденттер %
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Бизнесті қолдау жөніндегі мемлекеттік саясаттың болуымен қатар, өңірлерде әртүрлі жергілікті 
бастамалар жүзеге асырылуда. Шын мәнінде, жергілікті билік саясаты осы бағыттағы мемлекеттік 
саясатты бейнелеуі тиіс. Алайда, сауалнама деректерін талдау көрсеткендей, сауалнама алынғандардың 
барлығы бірдей  жергілікті биліктің бастамалары бизнесте гендерлік теңдікті ілгерілетуге ықпал етеді 
дегенге келісе бермейді. Егер орта есеппен 67,7%-ы жергілікті биліктің осы бағыттағы жұмысына оң баға 
берсе, Нұр-Сұлтан мен Ақтөбе облысында оң жауаптардың үлесі орташа көрсеткіштен төмен. 

25-ДИАГРАММА. Жергілікті билік саясатының бизнестегі ерлер мен әйелдердің
теңдігін қолдауы туралы пікірі,  жергілікті билік бизнестегі гендерлік теңдікке
ықпал етеді деп санайтын респонденттер %
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Алайда, жергілікті билік органдарының бизнестегі ер мен әйел тең деген пікірі бойынша өңірлерде 
айтарлықтай айырмашылық бар, атап айтқанда, Нұр-Сұлтан мен Ақтөбе облысында өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар осы теңдікті (тиісінше 91,7% және 84,5%)  көбірек сезінеді. Жамбыл облысындағы қарама-
қарсы көрініс, бизнесте гендерлік  тең қарым-қатынас туралы  өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға (48,6%) 
қарағанда, кәсіпкерлердің (84,3%), өздері көбірек айтады. 

26-ДИАГРАММА. Жергілікті билік саясатының бизнестегі ерлер мен әйелдердің
теңдігін қолдайтындығы туралы бизнестегі пен өзін-өзі жұмыспен
қамтушылардың пікірі, жергілікті билік бизнестегі гендерлік теңдікке ықпал етеді
деп санайтын респонденттер %
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Әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға ықпал ететін ұйымдардың қызметінен хабардарлық

Кәсіпкерлікті қолдау шараларының бірі консультациялық, құқық қорғау, маркетингтік және басқа да 
қолдау түрлерін қамтамасыз ететін ұйымдар түрінде бизнес-менторлық құру және  оны дамыту болып 
табылады. Елде осындай қызмет көрсететін түрлі ұйымдар бар. Осы зерттеудің бір аспектісі осы 
ұйымдардың хабардарлығы мен тиімділігін бағалау болды. 

Зерттеу нәтижелері бойынша әйелдер бизнесін дамытуға ықпал ететін ұйымдар туралы хабардарлық 
жеткілікті жоғары емес. Орташа алғанда, бұл ұйымдар туралы хабардарлық  болу 45% деңгейінде.  Осы 
ұйым туралы білетін респонденттердің 53,7%-ы Іскер әйелдер қауымдастығы туралы көбірек білді. 
«Атамекен» ҰКП Іскер әйелдер кеңесі туралы сауалнама алынғанадардың 49,8%-ы білді. Әйелдер істері 
жөніндегі ұлттық комиссия туралы хабардарлық өте төмен (31,6%).

Осы ұйымдар туралы біршама жақсы хабардарлықты өзін-өзі жұмыспен қамтушылармен 
салыстырғанда, кәсіпкерлер өз қызметіне байланысты,  шамамен орташа көрсеткіш деңгейін көрсетеді, ал 
өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың  хабардарлық үлесі шамамен 1,5 есеге төмен. 

Демек, егер мемлекеттік саясат өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды белсенді бизнеске тартуға бағытталған 
болса, бұл ұйымдар өз күштерін жұмыс істеп жатқан бизнесмендермен ғана емес, әлеуетті 
кәсіпкерлермен де жұмыс істеуге жұмылдыруы керек.
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27-ДИАГРАММА. Әйелдер бизнесін дамытуға ықпал ететін ұйымдар туралы
хабардар болу,  хабардар респонденттер %
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комиссия 

Қарастырылып отырған бизнесті қолдау ұйымдары әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға көбірек 
бағытталғандығын ескере отырып,  сауалнама алынған іскер әйелдер арасында олар жайлы көбірек 
хабардар болу керек еді. Алайда, талдау көрсеткендей, ерлер мен әйелдердің хабардарлығында 
айтарлықтай айырмашылық жоқ, тек ҰКП Іскер әйелдер кеңесі туралы, ерлерге қарағанда,  әйелдердің 
хабардарлығы сәл ғана жоғары, айырмашылық 10 пайыздық тармақта  (тиісінше 55% және 45%).

Көп хабардарлықты, бизнес иелеріне қарағанда  компанияның жалданған басшылары қатарындағы 
респонденттер көрсетеді, осы ұйымдар туралы   аталған санаттағы респонденттердің орташа 70%-ы 
хабардар, ал бизнес иелерінің арасында хабардарлық орташа,  46%-ды құрайды.      

Өңірлік бөліністе, әйелдер бизнесін қолдау жөніндегі ұйымдар туралы ең аз хабардарлық СҚО-да 
байқалады. Деректер бойынша, Жамбыл облысында үлкен белсенділікті іскер әйелдер қауымдастығы 
танытады (62,6% - ы ақпараттандырылған). Ақтөбе облысында ҰКП Іскер әйелдер кеңесі туралы білуі 
бойынша айтарлықтай алда (81,6%). 

28-ДИАГРАММА. Өңірлерде әйелдер бизнесін дамытуға ықпал ететін ұйымдар
туралы хабардар болу, хабардар респонденттердің %
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Өңірлік бөліністе барлық ұйымдардың тиімділігі бойынша төмен бағалау Жамбыл облысында байқалады 
(3 баллдан кем). Алматыда неғұрлым тұрақты баға береді(4 балға жақын), Нұр-Сұлтанда әр түрлі, Әйелдер 
істері жөніндегі  ұлттық комиссияның жұмысын бағалау үшін 2,9 балдан бастап,ҰКП Іскер әйелдер 
кеңесінің жұмысын  3,8 балға дейін бағалайды. 
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Төмендегі диаграммада, қаншалықты шағын ауылдар мен шағын қалалардың кәсіпкерлері мен өзін-өзі 
жұмыспен қамтушылары ақпараттық-консультативтік және басқа да қолдау түрлерінде қаншалықты 
дискриминацияланатыны берілген. Әйелдер бизнесін қолдау жөніндегі әрекеттегі ұйымдар туралы 
салыстырмалы түрде төмен хабардарлық бұл ұйымдардың жеткілікті белсенді емес екенін және осы 
елдімекендерге аз мүдделілік танытатынын көрсетеді.

29-ДИАГРАММА. Жергілікті жердің түріне байланысты әйелдер бизнесін дамытуға 
ықпал ететін ұйымдар туралы хабардар болу бойынша айырмашылық, хабардар 
респонденттер % 
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Әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға ықпал ететін ұйымдар қызметінің тиімділігі

Орта есеппен, бизнесті қолдау бойынша ұйымдардың тиімділігін бағалау 

3 балл шегінде. Респонденттер ҰКП Іскер әйелдер кеңесінің жұмысын салыстырмалы түрде жоғары 
бағалады, орташа балл 3,8. Өзін-өзі жұмыспен қамтыушылармен салыстырғанда, кәсіпкерлердің 
бағалаулары  біршама жоғары.

30-ДИАГРАММА. Эффективность деятельности организаций по развитию женского 
бизнеса, средний балл из 5-ти возможных
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всего Кәсіпкерлер

ҰКП іскер әйелдер кеңесі

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар
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31-ДИАГРАММА. Әйелдер бизнесін дамыту ұйымдары қызметінің тиімділігі, 
ықтимал 5 балдың орташа балы

3.8

3.3

2.8

2.3

Ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен мүмкіндікге қол жеткізудің мемлекеттік шаралары туралы 
хабардарлық

Мемлекет гендерлік теңдікке қол жеткізу үшін түрлі экономикалық және әлеуметтік салаларда түрлі 
шаралар қабылдауда. Зерттеу аясында іске асырылып жатқан гендерлік теңдік шаралары туралы 
хабардарлық деңгейін анықтау көзделді. Талдау көрсеткендей, іске асырылып жатқан гендерлік теңдік 
шаралар туралы хабардарлық деңгейі  аса жоғары емес,  26-46% шамасында, әйелдердің зейнеткерлік 
жасын арттыру жөніндегі шараларды қоспағанда, онда хабардарлық 74%-ды құрайды. Ол қабылданған 
кезде бұл шара қоғамда кең резонанс тудырды және сауалнама көрсеткендей, оны респонденттердің 
тек 8,9% - ы ғана қолдады. Бұл шараға тұрғындар оң жауап бермейді.

Респонденттердің жартысына жуығы ерлердің төлем ала отырып, декреттік демалысқа  шығуға құқығы 
бар екенін біледі, бірақ бұл шараны респонденттердің жартысына жуығы ғана (24,2%)  қолдайды.

Ауылда әйелдер кәсіпкерлігін дамыту, материалдық активтері бар әйелдердің үлесін ұлғайту бойынша 
шаралар  респонденттердің жартысынан көбінде оң пікір тудырады  (тиісінше 52% және 54,2%).

Әйелдердің еңбектік наықтарға мен қаржы ресурстарына тең қолжетімділігі туралы,  кәсіптің ауыр 
түрлеріне әйелдердің қолжетімді болуына салынған тыйымды алып тастау туралы хабардарлық, 
салыстырмалы түрде төмен (төрттен бір бөлігінен сәл артық) .  Алғашқы екі шара тұрғындар үшін 
маңызды және оларды респонденттердің 47,7% - ы қолдайды. Кәсіптердің ауыр түрлеріне әйелдерге 
шектеуді алып тастау жөніндегі шараға оң жауап төмен деңгейде (39,1%).

27-КЕСТЕ. Іске асырылатын мемлекеттік гендерлік теңдік шараларын туралы 
хабардарлық және  оны қолдау, оң жауап алынғандар % 

Білемін

37.5

30.3

26.9

46.1

28.2

34.9

74.0

26.8

28.9

Жер, мүлік, кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер және т. б. иелік ететін әйелдер үлесінің артуы.

Әйелдер кәсіпкерлігінің ауылдарда дамуы

Әйелдерге ауыр мамандықтарға тыйым салуды алып тастау

Әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру

Мемлекеттік органдардағы, депутаттық корпустағы әйелдер өкілдігінің 30% - ы

Әйелдердің еңбек нарығына тең қолжетімділігі

Әйелдердің қаржылық ресурстарға тең қолжетімділігі

Ерлерге арналған декреттік демалыс және төлемдер

Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жүйесіндегі гендерлік тәсіл

Қолдаймын

52.0

54.2

47.7

24.2

42.9

42.4

8.9

47.7

39.1

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Нұр-Сұлтан 
қаласы

Алматы 
қаласы

Ақтөбе 
облысы

Ақтөбе 
облысы

СҚО
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Ерлер мен әйелдердің гендерлік теңдік шаралары туралы хабардарлығын салыстыру ерлердің біршама 
жоғары хабардарлығын және олардың тарапынан бұл шараларға қолдау аз екенін көрсетті. 

Әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру, ерлерге декреттік төлемдер, еңбектің ауыр түрлеріне шектеуді 
алып тастау-  тек осы үш шара бойынша  ерлер мен әйелдердің арасында, іс жүзінде ешқандай 
айырмашылық жоқ, бұл шаралардың барлығын  ерлер де, әйелдер де көбінесе мақұлдамайды.

Материалдық активтеріді иеленетін әйелдердің үлесін арттыру, гендерлік бағдарланған бюджет және 
мемлекеттік бағдарламалар, қаржы ресурстары  мен еңбек нарығына тең қолжетімділік, ауылдарда 
әйелдер бизнесін дамыту сияқты шаралар туралы әйелдерге қарағанда, ер адамдар көп хабардар, 
әйелдердің хабардарлығы арасындағы айырмашылық 5-8%-ды құрайды.

Жақсы хабардарлықты көрсете отырып, ерлер гендерлік теңдіктің жүзеге асырылып жатқан шаралары 
туралы аз екенін мақұлдайды. Әсіресе, мемлекеттік қызметшілер, депутаттар қатарындағы әйелдердің 
үлесін арттыру саясатын, сондай-ақ мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жүйесінде гендерлік тәсілді 
қолдануды ерлер мақұлдамайды (қолдау көрсететін ерлердің үлесі шамамен 35%-ды құрайды). Әйелдер 
кәсіпкерлігін дамыту, материалдық активтерге, қаржы мен еңбек нарығына қолжетімділік сияқты 
әйелдердің жағдайын тікелей жақсартатын неғұрлым нақты, мақсатты шараларды ер адамдар жоғары 
дәрежеде  қолдайды  (40% - дан астам оң жауаптар).
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Кәсіпкерлердің хабардар болу деңгейі өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қарағанда орта есеппен екі есе 
жоғары, бұл түсінікті, өйткені кәсіпкерлердің өздері кейбір қолдау шараларының қатысушылары болып 
табылады.

Егер зейнеткерлік жасты арттыру шараларын қоспағанда, аталған шараларды қолдау туралы айтатын 
болсақ, бұған кәсіпкерлер біршама күмәнмен қарайды, мақұлдау жоғары деңгейде емес, мақұлдау 
жауаптарының диапазоны 25% -53% деңгейінде. Олармен салыстырғанда, іске асырылып жатқан 
шаралар туралы аз білетін өзін-өзі жұмыспен қамтылағандардың мақұлдауды  кем түспейді, кейбір 
тармақтар бойынша олардың мақұлдау ауқымы 23% -68% деңгейде. Материалдық активтерге ие 
әйелдердің үлесін арттыру, ауылдағы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту, әйелдердің еңбек нарығы мен қаржы 
ресурстарына қолжетімділігі сияқты шараларды өзін-өзі жұмыспен қамтығандар өздерінің экономикалық 
және әлеуметтік жағдайларын жақсарту мүмкіндігі ретінде қабылдайды. 

28-КЕСТЕ. Кәсіпкерлердің және өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың гендерлік 
теңдіктің іске асырылып жатқан мемлекеттік шаралар туралы хабардарлығы 
және  оны қолдауы, оң жауап алынғандар % 

Білемін

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар

Білемін

Кәсіпкерлер

16.444.8

17.634.7

1531.1

39.448.5

16.132.4

29.736.7

69.475.6

15.330.8

17.632.6

Жер, мүлік, кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер 
және т. б. иелік ететін әйелдер үлесінің артуы.

Әйелдер кәсіпкерлігінің ауылдарда дамуы

Әйелдерге ауыр мамандықтарға тыйым салуды алып тастау

Әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру

Мемлекеттік органдардағы, депутаттық 
корпустағы әйелдер өкілдігінің 30% - ы

Әйелдердің еңбек нарығына тең қолжетімділігі

Әйелдердің қаржылық ресурстарға тең қолжетімділігі

Ерлерге арналған декреттік демалыс және төлемдер

Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау 
жүйесіндегі гендерлік тәсіл

ҚолдаймынҚолдаймын

68.346.4

58.652.7

53.845.6

23.224.5

4940.8

52.139

6.59.8

54.745.2

39.938.8

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



Әйелдердің зейнеткерлік жасына  (тек 9% көтеруді қолдайды), ерлердің декреттік демалысы (ерлердің тек 
23% - ы және әйелдердің 25%-ы  енгізуді қолдайды), ауыр жұмыстарға шектеу қоюға  (39% - ы шектеулерді 
алып тастауды қолдайды) қатысты әйелдер мен ер адамдардың пікірлері бірдей.  Басқа бағыттар 
бойынша, әйелдерге қарағанда ер адамдар  дәстүрлі көзқарастарды ұстанады. әйелдердің жерге иелік 
етуге қолжетімділігін ұлғайту, ауылдарда әйелдер кәсіпкерлігін дамыту, еңбек нарығы мен қаржы 
ресурстарына тең қолжетімділік қажеттілігі туралы пікірге ерлер аз қолдау білдіреді- айырмашылық 
шамамен 10%-ды құрайды.  Биліктің сайланбалы органдарында өкілдік ету және гендерлік бюджеттеу 
мәселелері бойынша ерлер мен әйелдер арсында жоғары айырмашылық байқалады – 12-15%. Әдетте, ер 
адамдар шешім қабылдайтындықтан, саясатты жүзеге асыруда осы стереотиптерді бұзу өте қиын.
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Әділдікпен айта кету керек, жалпы алғанда, ерлердің үштен бірінен астамы гендерлік бағдарланған және 
әйелдердің ерлермен бір қатарда болуы керек дегенді қолдайтынын әділ түрде айту керек. 

Егер әйелдер туралы айтатын болсақ, жалпы алғанда, ерлермен салыстырғанда іске асырылып жатқан 
шараларға жоғары қолдау көрсетілгеніне қарамастан, әйелдердің жартысына жуығы осы шаралар 
бойынша мақұлдау білдірмейді. Әйелдер бұл бастамалардың пайдасына сенімді болу үшін сақтық 
танытуы мүмкін, оларға ер адамдар сияқты нақты мысалдар қажет. 

Айта кету керек, өзін-өзі жұмыспен қамтушылармен салыстырғанда,  кәсіпкер әйелдердің оң пікірлері аз, 
айырмашылық орта есеппен 10 пайыздық тармаққа тең.

29-КЕСТЕ. Ерлер мен әйелдер теңдігі бойынша іске асырылып жатқан мемлекеттік 
шаралар туралы хабардарлық және қолдаудағы гендерлік айырмашылықтар,  оң 
жауап ұсынғандар %

Білемін

Әйелдер

Білемін

Ерлер

34.241.2

27.733.2

24.629.6

46.345.9

24.532.4

33.936.1

72.775.5

23.930.1

27.330.3

Жер, мүлік, кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер 
және т. б. иелік ететін әйелдер үлесінің артуы.

Әйелдер кәсіпкерлігінің ауылдарда дамуы

Әйелдерге ауыр мамандықтарға шектеуді алып тастау

Әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру

Мемлекеттік органдардағы, депутаттық 
корпустағы әйелдер өкілдігінің 30% - ы

Әйелдердің еңбек нарығына тең қолжетімділігі

Әйелдердің қаржылық ресурстарға тең қолжетімділігі

Ерлерге арналған декреттік демалыс және төлемдер

Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау 
жүйесіндегі гендерлік тәсіл

ҚолдаймынҚолдаймын

57.445.9

58.849.1

52.542.3

24.923.4

5034.9

47.936.1

9.38.5

50.544.4

39.139

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



\

Өңірлік бөліністе гендерлік саясатта тең құқылық  бойынша іске асырылып жатқан  шаралары туралы 
хабардарлық  Жамбыл облысында төмен  екені байқалады. Төмен хабардарлық көлеңкесінде, 
әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру жөніндегі шараларды қоспағанда, респонденттердің барлық 
мемлекеттік шараларды жоғары қолдайтыны байқалды (1,1%).

Нұр-Сұлтан қаласынан келген респонденттер әйелдердің зейнеткерлік жасының өсуі (53,4%) сияқты шара 
туралы  салыстырмалы түрде хабардарлық жоғары емес екенін көрсетеді. Қолдау деңгейі салыстырмалы 
түрде төмен. Бірнеше басқа өңірлер бойынша қарағанда әйелдердің зейнеткерлікке кеш шығуына 
салыстырмалы түрде жоғары қолдау (16,4%) және ерлердің декреттік демалысқа шығуын 
мақұлдайтындардың үлесінің төмен екені  (6,9%) байқалады.

СҚО жүзеге асырылып жатқан шаралар туралы хабардарлық  пен қолдау бойынша төмен деңгей  көрсетті.

Гендерлік саясатта іске асырылып жатқан шаралар туралы хабардар болу бойынша елеулі айырмашылық 
шағын ауылдар, қалалар мен облыс, аудан орталықтары арасында байқалады. Атап айтқанда, аудандық 
ауыл орталықтарымен салыстырғанда шағын ауылдардың хабардарлығы, айтарлықтай төмен, шамамен 
11-17% мөлшерінде, зейнет жасын көтеру туралы резонанстық ақпаратты қоспағанда. Мемлекеттің 
саясаты ауылдық жерлерде әйелдер әлеуетін дамытуға бағытталған болғанмен, осы шаралар туралы 
ақпарат аудан орталықтарынан әрі тарамай ма деген ой туады.
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ӘйелдерЕрлер

Жер, мүлік, кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер 
және т. б. иелік ететін әйелдер үлесінің артуы.

Әйелдер кәсіпкерлігінің ауылдарда дамуы

Әйелдерге ауыр мамандықтарға шектеуді алып тастау

Әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру

Мемлекеттік органдардағы, депутаттық 
корпустағы әйелдер өкілдігінің 30% - ы

Әйелдердің еңбек нарығына тең қолжетімділігі

Әйелдердің қаржылық ресурстарға тең қолжетімділігі

Ерлерге арналған декреттік демалыс және төлемдер

Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау 
жүйесіндегі гендерлік тәсіл

32-ДИАГРАММА. Ерлер мен әйелдер арасындағы гендерлік теңдік саясатының 
жекелеген бағыттарын қолдау, %
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30-КЕСТЕ. Ерлер мен әйелдер теңдігі бойынша  іске асырылып жатқан 
мемлекеттік шаралар туралы хабардарлық пен қолдауда өңірлік 
айырмашылықтар,  оң жауап ұсынғандар %

Білемін Білемін Білемін Білемін Білемін 

СҚОАқтөбе облысы Жамбыл облысыАлматы қаласыНұр-Сұлтан қ.

1.

5.

3.

7.

9.

2.

6.

4.

8.

10.

1. Жер, мүлік, кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер және т. б. иелік ететін әйелдер үлесінің артуы
2. Әйелдер кәсіпкерлігінің ауылдарда дамуы
3. Әйелдердің еңбек нарығына тең қолжетімділігі
4. Әйелдердің қаржылық ресурстарға тең қолжетімділігі
5. Мемлекеттік органдардағы, депутаттық корпустағы әйелдер өкілдігінің 30% - ы
6. Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жүйесіндегі гендерлік тәсіл
7. Әйелдерге ауыр мамандықтарға шектеуді  алып тастау
8. Әйелдердің зейнеткерлік жасын арттыру
9. Ерлерге  арналған декреттік демалыс және төлемдер

33.649.2 9.644.249.2 37.859 80.748.831.3

30.932.7 1039.621 37.144.4 68.947.340.8

28.231.1 8.140.426 33.640.3 71.550.443.1

41.756.8 27.856.246.6 27.823.8 32.629.66.9

33.632.7 15.634.624 23.646.7 68.142.332.1

31.339.4 14.838.826 3963.2 75.252.738.5

32.430.8 15.944.220.2 25.136.5 64.434.234.7

7868.9 9080.453.4 514.3 1.16.916.4

3435.2 26.339.240.1 22.841.9 70.443.832.1

38.241.9 24.246.434.1 28.041.1 59.239.630.7

Қолд-
аймын

Төмен хабардарлық көлеңкесінде шағын ауылдарда гендерлік теңдік бойынша барлық мемлекеттік 
бастамаларды қолдау салыстырмалы түрде жоғары деңгейде екені байқалады. Ауыл тұрғындары әр 
бастамадан  өздерінің әл-ауқаты  жақсарады деп үміттенеді. 

31-КЕСТЕ. Іске асырылатын мемлекеттік гендерлік теңдік шаралар туралы 
хабардарлық және  оны қолдау туралы пікірде бойынша  әртүрлі елдімекендерде 
арасындағы айырмашылықтар, оң жауап ұсынғандар, % 

БілемінБілемін БілемінБілемін

Шағын ауылШағын қала Аудан орталығыОблыс орталығы

Жер, мүлік, кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлер 
және т. б. иелік ететін әйелдер үлесінің артуы.
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Ерлерге арналған декреттік демалыс және 
төлемдер

Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау 
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Мемлекеттік органдардағы, депутаттық 
корпустағы әйелдер өкілдігінің 30% - ы

Қолд
аймын
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3.3.2. Кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар
Қазақстанға халықтың өмір сүру деңгейі бойынша неғұрлым дамыған елдерді салыстырмалы түрде 
жылдам қуып жетуге мүмкіндік беретін ұзақ мерзімді, тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету үшін 
«Бизнестің жол картасы 2020», «Жұмыспен қамтудың жол картасы 2020», «Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту 
бағдарламасы», «Әйелдер кәсіпкерлігіне микрокредит беру бағдарламасы» және т. б. сияқты кәсіпкерлікті 
дамыту жөніндегі үкіметтік бағдарламалар әзірленді. Үкімет сонымен қатар 2030 жылға қарай барлық 
азаматтар үшін қаржылық қызметтерге тең қолжетімділікті қамтамасыз етуге және бизнесті қолдауға 
бағытталған оқу орталықтарын құруға міндеттенді. 

Бүгінгі таңда әйелдер бизнесін ашу мен дамытуды қолдау бойынша түрлі бағдарламалар әзірленіп, 
енгізілуде, сонымен бірге, тиісінше, бизнеске тартылған әйелдердің саны, олардың экономикаға қатысу 
үлесі де артып келеді.

Кәсіпкерлік қызметті дамытуда әйелдердің тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін гендерлік теңдікті 
қамтамасыз ету және үкіметтік деңгейде гендерлік тәсілдерді енгізудің стратегиялық жоспарын әзірлеу, 
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруда әйелдер кәсіпкерлігін қолдаудың тиімді механизмдерін іске 
асыру үшін тұрақты платформа құру қажет.

• «Мемлекет көбірек тартылуы керек. Әйелдер кәсіпкерлігіне қолдау көрсету және оларды оқыту
бойынша арнайы гранттар бере алады. Әйтпесе, кім қолдайды? БҰҰ, ҰКП қолдайды, бірақ, бірде-бір
тапсырыста, бірде-бір біздің мемлекеттік грантта  әйелдерді кәсіпкерлікке оқыту
тақырыбының болғанын, әйелдердің қажеттіліктерін ескергенін мен ешқашан көрмеппін, нақты
көмек болу керек қой»,- дейді микроқаржы ұйымының қызметкері.

Мемлекеттік бағдарламалар әйелдер үшін де, ерлер үшін де өзекті болғанына қарамастан, оларды іске 
асыру кезінде отбасылық саясатты, сондай-ақ әйелдің қоғамдық өмірінің барлық аспектілерін ескеру 
маңызды. Айта кету керек, бүгінгі таңда әйелдер айналысатын шағын және орта бизнестің көлемі ауқымы, 
дегенмен ірі бизнесті басқаратын әйелдердің үлесі әлі де төмен. Әйелдер, көбінесе, экономиканың үшінші 
секторындағы кәсіпкерлік қызметпен айналысады. Қазақстандық қоғамдағы этномәдени ерекшеліктің  де 
әйелдер бизнесінің дамуына өз әсері бар: әйелдерге отбасы мүшелерін күту және тұрмыстық 
мәселелермен айналысу қажеттілігі жүктелген. Кәсіпкер-әйел кәсіпорынды басқара отырып, оны бала 
тәрбиесі және шаруашылық функцияларымен біріктіруге мәжбүр. 

• «Егер біз әйелдерді кәсіпкерлікке тартамыз деп айтатын болсақ, онда бастапқыда олардың
мүмкіндіктері өте аз екенін ойлау керек қой. Мен қазір әңгіме барысында, егер әйелдерді үй
тұрмысынан босатып, шын мәнінде оқуға мүмкіндік берсе, бұл мүлдем басқа шығарылым болар
еді деп ойладым. Балаларды тастап немесе қалдыру үшін біреулермен келісесіз»,- дейді Әлемдік
Экономика Институтының өкілінен алынған сұхбатта.

• «Сол себепті  әйелдердің көпшілігі алаңдаулы болады, өздеріне сенімсіз болады, қорқыныш болады
үнемі бойларында, себебі бала тәрбиесінде ешқандай көмек жоқ, үй шарушылығымен әйел өзі
айналысу керек. Біз өзімізге өзіміз көмектесеміз, қолымыздан келгенше жұмыс істейміз. Көптеген
аналарға психологиялық қолдау, уақыт пен білім жетіспейді»  - дейді Алматы қаласының
кәсіпкер-әйелдерімен жүргізілген сұхбатта.

• «Бізде әйелдер тек  қызмет көрсету саласында жұмыс істеуі керек деген пікір, әдет, көзқарас
қалыптасқан. Өндіріс, қайта өңдеу өнеркәсібі, ондай жерлерге әйелдер өз күшімен жанын салып,
тырысуы өтуі керек. Сіз өндірісте жұмыс істейтін әйелдерге қараңызшы - бұлар міндетті
түрде мықты, еркек сияқты, үнемі шалбар киіп жүретін, даусы қатқыл әйелдер, бұл дұрыс емес
қой, бұл  осылай болу арқылы өзімізге жол ашуымыз керек деген сөз», - дейді сарапшы.
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Әйелдер бизнесі қаржылық, еңбек, сондай-ақ уақыт шығындарының жеткіліксіз болуынан зардап шегеді, 
бұл сайып келгенде әйелдер бизнесінің жеткілікті көлемде дамымауына алып келеді. Ірі бизнеске 
бағдарлай отырып, әйелдер бизнесінің мамандану үрдістерін өзгерту маңызды мәселе болып табылады. 
Әйелдерге арналған бизнес мектептер құру қажеттілігі бар, ол жерде әйелдер бизнес жүргізу дағдыларына 
үйрететін еді, қатты байқалатын гендерлік теңгерімсіздік бар техникалық, ақпараттық, өңдеуші салаға 
қолжетімділікті кеңейтетін еді. Сондай-ақ, мемлекет оқуға гранттар беруі және компания басшылары 
арасында әйелдер санын арттыру үшін стартаптарды қаржыландыруы керек. 

Әсіресе, «Даму» қоры және «Қазагро» АҚ-ы.

Қазіргі уақытта Қазақстанда кәсіпкерлікті, оның ішінде әйелдер кәсіпкерлігін дамыту институттары бар. 
Олардың бірі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның, сондай-ақ ауыл шаруашылығын қолдау 
бойынша «ҚазАгро» АҚ-ның бизнесін қолдау бағдарламалары. 

«Даму» қоры Қазақстандағы шағын және орта бизнесті қолдау үшін қаржылық және қаржылық емес 
көмек көрсетеді. Қаржылық қолдау аясында кәсіпкерлер жеңілдетілген кредит, субсидия және кепілдік ала 
алады. Қаржылық емес қолдауларға бизнестегі бейінді бағыттар бойынша тегін семинарлар мен 
шеберлік-кластары, сондай-ақ консалтинг пен сервистік қолдаулар  жатады. 

2019 жылдың 11 айында жеңілдетілген кредиттеу аясында 209,4 млрд.теңге сома  мөлшерінде 17 264 
кәсіпкер  қарыз алды. Кәсіпкер-әйелдердің саны – 6947 адам 30 млрд.теңге кредит алған. Өңірлік 
бөліністе бағдарламаға қатысқан кәсіпкерлердің ең көбі Түркістан облысында байқалады, онда 5 077 
адам 11 млрд.теңгеден астам қарыз алған. Гендерлік арақатынаста ерлердің үлесі әйелдер үлесінен 2,5 есе 
асады.

32-КЕСТЕ. Жеңілдікпен кредит беру бағдарламасына қатысқан кәсіпкерлердің
саны және қарыз сомасы

Қарыз алушылардың 
саны, бірл.

2019 жылғы 11 айда барлығы
2019 жылғы 11 айда кәсіпкер әйелдер

Кредиттер сомасы, млрд. 
теңге

17.264 209.4

6.947 30.7

«Бизнестің жол картасы – 2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында 154,4 млрд.теңге сомаға 2 396 жоба 
субсидияланды, оның ішінде кәсіпкер әйелдер жобаларының үлесі 802 адамды, қарыз сомасы-42,4 млрд. 
теңгені құрады. Жобалардың ең көбі  Павлодар облысында тіркелген – 243, оның ішінде әйелдердің 
қатысуымен – 84 жоба. 

33-КЕСТЕ. Субсидиялау бағдарламасына қатысқан кәсіпкерлердің саны және қарыз
сомасы

Қарыз алушылардың 
саны, бірл.

2019 жылғы 11 айда барлығы
2019 жылғы 11 айда кәсіпкер әйелдер

Кредиттер сомасы, 
млрд. теңге

2.396 154.4

802 42.4

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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«Бизнестің жол картасы – 2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында, сондай-ақ кепілдік алуға болады, 
яғни банктердің кредиттері бойынша кепіл ретінде ішінара кепілдік беру. Аталған бағдарламаға 1813 жоба 
қатысты, кәсіпкер әйелдердің үлесі – 487 адамды құрайды.  

34-КЕСТЕ. Субсидиялау бағдарламасына қатысқан кәсіпкерлердің саны және қарыз 
сомасы

2019 жылы, барлығы
2019 жылы, кәсіпкер әйелдер

1 жобаға орташа 
алғанда, млн. теңге

Кредиттер сомасы, 
млрд. теңге

Жобалардың 
саны, бірл.

44.8481.31.813

37.1718.1487

2019 жылы 7 972 кәсіпкер қашықтықтан білім алды. 2018 жылмен салыстырғанда қатысушылар саны 9%-
ға өскен. Оның ішінде кәсіпкер әйелдер - 2957 адам. «ШОБ топ-менеджментін оқыту» жобасына 432 адам 
қатысты, оның ішінде ерлердің үлесі екі есе басым. Өткен жылмен салыстырғанда қатысушылар саны 
аздап өскен. Өңірлер бөлінісінде оқудың басым бөлігі Нұр-Сұлтан (70) және Алматы (64) қалаларында 
өткен. 

35-КЕСТЕ. Қаржылық емес қолдау алған және оқыту дан өткен кәсіпкерлер саны

2018 жылы, барлығы

2019 жылы, барлығы
2018 жылы, кәсіпкер әйелдер

2019 жылы, кәсіпкер әйелдер

«ШОБ топ-менеджментін 
оқыту» жобасы

7,237

7,972

424

432

2,870

2,957

192

221

Қашықтықтан оқыту

Сондай-ақ, кәсіпкер әйелдерге «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы бойынша қызметтер ұсынылады. 
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкер әйелдерге сервистік қолдау көрсетілді, 
яғни бизнес-процестерді қолдау, бизнес негіздеріне оқыту және біліктілікті арттыру бойынша 
мамандандырылған бизнес-қызметтер тегін ұсынылды. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы аясында 
кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындар мен жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер үшін екі күндік оқыту курстары 
ұйымдастырылып, өткізілді. Білім алушылардың 60% - ы әйелдер болды.

«ҚазАгро» АҚ агроөнеркәсіптік кешенді ынталандыру және дамыту бойынша мемлекеттік саясатты іске 
асыруда. 2019 жылы «Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ шеңберінде 237 115 млрд.теңге мөлшерінде 7 
727 кредит берілді. Оның ішінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші-әйелдердің үлесі барлық 
алушылардың жалпы санының 13% - ын құрады. Әйелдерге берілген қарыздың жалпы сомасы 20 млрд. 
теңгеден асады. 2018 жылмен салыстырғанда қарыз сомасы екі есе азайды, ал әйелдерге берілген 
кредиттер саны 2018 жылмен салыстырғанда бар болғаны 20% - ға азайған.

36-КЕСТЕ. «Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ бағдарламасы бойынша қарыз 
алған кәсіпкерлер саны

2018 жыл

«Аграрлық кредит 
корпорациясы» АҚ

2019 жыл

7,368 1,267258,688 43,565

7,727 1,038237,115 20,689

Жалпы соның ішінде әйелдер

АШТӨ саны АШТӨ саныберілген 
кредиттер 
сомасы, млрд.

берілген 
кредиттер 
сомасы, млрд.

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған 
»Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы кәсіпкерлік бастамаларды қолдауға, халықты нәтижелі жұмыспен 
қамтамасыз етуге және жастарды алғашқы мамандық алу үшін  оқытуға бағытталған. 

Ағымдағы жылдың 1 тамызына жұмыспен қамту органдарына 16531 адам хабарласқан, оның ішінде 
Бағдарламаға қатысушылар құрамына 13985 адам енгізілді (жұмыссыздар – 8669 адам (61,9%), өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар -1199 адам (8,6%), жұмыс іздеушілер - 4117 (29,4%)). Бағдарламаға қатысушылар 
қатарындағы әйелдердің үлесі – 51,0% (7145 адам), аз қамтылғандар – 12,3% (1719 адам), мүгедектер – 
3,3%-ды (465 адам) құрайды. 

Бағдарламаның тиімді механизмдерінің бірі - кәсіпкерлік бастамаларды қолдау. Үш жылда 180 млрд. 
теңге бөлінді,  бағдарлама аясында 33 мыңға жуық азамат өз бизнесін ашты, олардың басым көпшілігі - 
ауыл тұрғындары. Жылдан жылға шағын кредит алушылар саны артып келеді. Үш жыл ішінде   барлығы 
27 мың қосымша жұмыс орны құрылды. 

Аз қамтылған азаматтар, көп балалы отбасылар, жастаға өз ісін ашуға жәрдемдесу мақсатында 2018 
жылдан бастап мемлекеттік гранттар беру механизмі қарастырылған. Ағымдағы жылы 38 мың грант беру 
жоспарланған, қазіргі уақытта 14 мың грант берілді. 

Жүргізілген зерттеу шеңберінде сауалнама алынған бизнесмендердің 84,3%-ы «Даму» қоры  
бағдарламалары туралы білетіні анықталды, олардың 13,6%- ы аталған бағдарламаға қатысқандар. 
Кәсіпкерлердің 62,5%-ы «ҚазАгро» АҚ-ның ауыл бизнесін қолдау бағдарламалары туралы біледі, олардың 
7,0%-ы осы бағдарламаға қатысқандар. 

Талдауда кәсіпкерлермен салыстырғанда, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мемлекеттік бағдарламалар 
туралы аз білтінідгі көрсетілген. Респонденттердің жартысынан көбі, яғни  56,7%-ы «Даму» Қорының 
бағдарламалары туралы естіген және 0,6% ғана осы аталған бағдарламаларға қатысқан.  Өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандардың 37,7%-ы «ҚазАгро» АҚ бағдарламалары туралы  біледі және олардың 0,8% - ы 
осы бағдарламаға қатысқан.  

73

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 2019 жылы 12 149 қарыз берген, оның ішінде 16 
млрд.теңгеден астам сома 4 107 әйелге берілген. Соңғы 2 жылда осы бағдарлама бойынша барлығы 22 
565 кәсіпкер  110 млрд.теңгеден астам сома қарыз алды. Олардың үштен бірі - әйелдер. 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2019 жылы 2 215 ауыл кәсіпкерлеріне 96,7 млрд.теңге бөлді, оның 12 млрд. астамы 
295 әйелге бөлінді. Өткен жылмен салыстырғанда әйелдерге берілген кредиттер сомасы екі есе өскен.

37-КЕСТЕ. «ҚазАгроҚаржы» АҚ бағдарламасы бойынша қарыз алған кәсіпкерлер 
саны

2018 жыл

«Қазагроқаржы» АҚ

2019 жыл

1,502 18470,075.2 6,462

2,215 29596,737.2 12,575.8

Жалпы соның ішінде әйелдер

берілген 
кредиттер саны

берілген 
кредиттер саны

берілген кредиттер 
сомасы, млрд.

берілген кредиттер 
сомасы, млрд.

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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33-ДИАГРАММА. Бизнесті 
қолдау және дамыту 
бағдарламалары туралы 
білетін кәсіпкерлер үлесі, %

84.3

56.7
62.5

37.7

«Даму» қорының 
бағдарламалары

«ҚазАгро» АҚ 
бағдарламалары 

Кәсіпкерлер Өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар

34-ДИАГРАММА. Бизнесті қолдау 
және дамыту бағдарламаларына 
қатысқан кәсіпкерлердің үлесі, %

13.6

0.6

7.0

0.8

Өңірлік бөліністе «Даму» қорының, сондай-ақ «ҚазАгро» АҚ бағдарламалары туралы білетіндер бойынша 
ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе облысында, тиісінше 87,9% және 77,5% - ды құрайды.  Нұр-Сұлтан қаласының  
кәсіпкерлерінің 63,0%-ы ғана «Даму» қорының бағдарламалары туралы біледі, оның ішінде 53,1%-ы ғана 
ауыл шаруашылығын қолду бағдарламалары туралы біледі.   Жамбыл және Солтүстік Қазақстан 
облыстарында респонденттердің жартысынан азы «ҚазАгро» АҚ-ның ауылдық бағдарламалары туралы 
біледі (44,0%). 

«Даму» қорының бағдарламаларына Ақтөбе облысының – 14,9%, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан 
облысының – 13,5% өкілдері қатысқан. Алматы қаласында сауалнама алынған кәсіпкерлердің 2,3%-ы ғана 
бағдарламаларға қатысқан. Ақтөбе облысы респонденттердің 12,7% - ы «ҚазАгро» бағдарламаларына  
қатысқан, ең аз қатысқан Жамбыл облысы, онда кәсіпкерлердің үлесі 1% - дан да аз болды.  

35-ДИАГРАММА. Бизнесті қолдау және дамыту бағдарламалары туралы білетін 
кәсіпкерлер үлесі, %

63.0

44.1 44.4

74.975.577.5
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Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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«Даму» қорының 
бағдарламалары

«ҚазАгро» АҚ 
бағдарламалары 

Кәсіпкерлер Өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылар

Алматы 
қаласы

Ақтөбе 
облысы

Жамбыл 
облысы

СҚО

«Даму» қорының 
бағдарламалары

«ҚазАгро» АҚ 
бағдарламалары 



Сауалнама алынған ірі ауылдар мен аудан орталықтарының 85,9%-ы «Даму» бағдарламасы туралы 
еестіген және  олардың 16,8% - ы осы бағдарламаларға қатысқан. Шалғай ауылдарда респонденттердің 
60,3% - ы олар туралы білетіндерін растады және осы бағдарламаларға олардың тек 6,4%-ы қатысқан. 

«ҚазАгро» АҚ бағдарламалары ауыл кәсіпкерлерін қолдауға бағытталған, бірақ сонымен бірге барлық 
сауалнама алынған респонденттердің жартысы ғана олар туралы біледі, оның көпшілігі шалғай 
ауылдардың өкілдері – 55,1%. 

«Даму» қорының бағдарламасы туралы ақпарат әйелдер үшін де, ерлер үшін де бірдей қатынаста 
қолжетімді. Сауалнама нәтижелері бойынша ерлердің 79,2%- ы және әйелдердің 75,4%-ы бағдарламалар 
туралы біледі. «ҚазАгро» бағдарламалары әйелдерге азырақ белгілі, бар болғаны 51,2%, ал ерлердің үлесі 
61,6% -ды құрады. 

«Даму «бағдарламасына қатысу кезінде гендерлік арақатынас бойынша да үлкен айырмашылық 
байқалмайды, алайда» ҚазАгро» бағдарламасында әйелдердің үлесі – 4,5%, ерлердің  6,4% үлесіне жол 
берілген. 

Көбінесе шалғай және шағын ауылдарда тұратын кәсіпкер әйелдердің  хабардар болу проблемасы  
өзекті. Көбінесе, респонденттер мемлекеттік бағдарламалар туралы естіген болса да, олардың не беретіні 
туралы аз біледі. 

• Облыстағы Іскер әйелдер кеңесінің төрағасынан алынған сұхбатта бағдарламалар туралы ауылда 
хабардарлықтың төмен екенін байқауға болады:Бұл процес барысында біз мемлекеттік қолдау 
бар екенін, Кәсіпкерлер палатасының өзі қандай да бір қолдау көрсететі туралы айтамыз, 
өйткені әйелдермен кездескенде, көптеген әйелдер кәсіпкерлікке оқытатынын, грант алуға 
болатынын білмейтін болса, көпшілігі тіптен гранттың не екенін,  өтеусіз дегеннің не екенін 
білмейді».

• «Бізде әйелдер аз біледі. Мен Іскер әйелдер кеңесінің құрамындамын және осы бағдарламалар 
туралы біліп отырамын. Ал қарапайым әйелдерді ол туралы жаппай ақпараттандыру ету 
керек деп ойлаймын», - дейді Жамбыл облысының кәсіпкері.

• «Мен ірі қара малмен айналысқым келді. Мен Даму қоры туралы естідім, бірақ  не керек екенін 
түсінбедім», «Мүмкін  ақпарат аз  шығар. Мен бұл бағдарламалар туралы білген жоқпын. Бұл 
туралы аз айтылады, маған қызықты, білгім келеді « - өзін-өзі жұмыспен қамтығандардан 
алынған сұхбатта.

Сондай-ақ, кәсіпкерлерге Мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпараттың  қалай жететінін түсіну 
маңызды. Түсіндіру жүргізетін қызметкерлер әрдайым құзыретті бола бермейді, түсіндіріп жеткізе 
алмайды. Алматы қаласынана кәсіпкер әйелден алынған сұхбатта: «Бізге түсіндіруге келді, залда өте шу 
көп болды, қарсылықтар да өте көп болды. Дұрыстап түсіндіре алмады. Ия, жоқ, неге келгеніңізді 
нақты түсіндірсін, түсіндірген ақпарат адамдар түсінді ме, жоқ па? Әйтеуір, келді, «келдік» деп айту 
үшін, оған да рақмет».

«Міне, мен қатысуға тырысамын. Бізде Іскер әйелдердің кеңесі бар. Төраға ақпарат беруге тырысады. 
Ал, әкімдік арқылы гранттар болатынын-болмайтынын білмейді, ол туралы ақпарат жоқ. Біз 
конкурсқа 2 күн қалғанда қатыстық. Сіз білесіз бе, қалай өкінгенімізді?! Тез арада дайындалдық. Мен сізге 
бұны басымнан өткерген соң айтып отырмын. Біз дұрыс дайындалғандай болып едік, бірақ олар бізге 
нақты түсіндірмеді. Біз грант алғымыз келді, бірақ нәтиже болмады. Мен оларға: «барлығы сіздердің 
кінәларыңыз» деп беттеріне айттым. Сіздер бізді нақты дайындаған жоқсыздар. Әрине, оларға бұл 
мүлдем қажет емес. Олар өздері ештеңе білмейді, тек әйтеуір тырысқандай болады.  Оларға қоңырау 
шалсақ, ештеңе білмейді, өздері Интернеттен қарайтын сияқты», - деп шағымданды Жамбыл облысы  
ауылының  кәсіпкері.

75Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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36-ДИАГРАММА. Елдімекен бөлінісіннде бизнесті қолдау және дамыту 
бағдарламалары туралы білетін кәсіпкерлер үлесі, %
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Жалпы алғанда, мемлекеттік бағдарламалар туралы білетін сауалнама алынған респонденттердің 
барлығы бірдей қандай қызмет түрлерін көрсететіні туралы біле бермейді. Гендер бөлінісіндегі талдауда 
әйелдер мен ерлердің жауаптары арасында елеулі айырмашылық  жоқ. 

Респонденттердің көпшілігі,  74,9%-ы бағдарлама шеңберінде қаржыландыру алуға болатынын біледі. 
Оның ішінде кәсіпкерлердің үлесі 82,8%-ды , ал өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі - 52,1%-ды 
құрайды.

Сауалнамаға қатысқан барлық респонденттердің 58,0%-ы бизнес негіздерін оқуға болатындығы туралы 
естіген, алайда өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі 38,9% - ды құрайды, бұл әрекеттегі 
респонденттердің санының жартысына жуығын құрайды. 

Сауалнамаға қатысқан респонденттердің 45,3% - ы жаңа кәсіпті үйренуге болатынын біледі, 38,7% - ы 
жастар практикасына қатысу мүмкіндігі туралы және сауалнама алынғандардың 35,2%-ы  
бағдарламалардың әлеуеті төмен елдімекендерден экономикалық өсу орталықтарына көшуге ықпал етуі 
мүмкін екендігі туралы естіген. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған респонденттердің бағдарламалардың осы 
шарттары туралы білетіндерінің үлесі қазіргі кәсіпкерлермен салыстырғанда салыстырмалы түрде аз. 

37-ДИАГРАММА. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қызмет көрсету туралы 
респонденттердің хабардар болуы, %
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Пікіртерім алынғандың респонденттердің 14,8% -ның бизнес және кәсіпкерлік негіздеріне оқуға қажеттілігі 
бар, олардың басым көпшілігі, яғни 20,3%-ы өзін-өзі жұмыспен қамтушылар.  Деректерде көрсетілгендей,   
әйелдердің 16,6% бизнесті жүргізу дағдыларына қажеттілік туралы жиі айтады, ал ерлердің үлесі -12,8%-ды 
құрады. Өңірлік бөліністе ең жоғары көрсеткішпен Нұр-Сұлтан (24,3%) және Алматы (18,8%) қалаларын 
бөліп көрсетуге болады. Оқуға деген қажеттілік СҚО респонденттерінде аз - 6,9%-ды құрайды. 
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Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қаржыландыру туралы Ақтөбе (84,5%) және 
Жамбыл облыстарында (84,8%) жоғары ақпараттылық байқалады. Бизнес негіздеріне оқыту мүмкіндігі 
туралы Ақтөбе облысы кәсіпкерлерінің 81,0%-ы біледі, ал СҚО-да олардың үлесі-51,9%-ды құрады. 
Елдімекендерден экономикалық өсу орталықтарына көшуге жәрдемдесу туралы бағдарламаны білетін 
кәсіпкерлердің  саны Жамбыл облысында (21,5%) және Нұр-Сұлтан қаласында (27,8%)  аз. 

38-КЕСТЕ. Өңірлік бөліністе кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламалардан не алуға болатынын білетін респонденттердің үлесі, %
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Жалпы пікіртерім алынған кәсіпкерлердің 24,3%-ы мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландыру 
қажеттілігі туралы  айтады, оның ішінде ең жоғары көрсеткіш Жамбыл облысында – 43,3%, одан кейін 
Нұр-Сұлтан қаласында – 23,6% байқалды. Қаржылық қолдауды ең аз қажет ететін  - СҚО өкілдері, яғни 
13,8%. 

Шағын және шалғай ауылдарда қаржыландыруға деген жоғары қажеттілік байқалады, пікіртерімге 
қатысқан кәсіпкерлердің жартысына жуығы, 44,9%-ы оған мұқтаж екенін айтады. Облыс орталықтарында 
қаржыландыруға мұқтаж респонденттердің санының ең азы - 20,4%. 

38-ДИАГРАММА. Елдімекен үлгісі бөлінісінде мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде қаржыландыруға мұқтаж кәсіпкерлердің үлесі, %
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Бизнес негіздеріне және жаңа мамандыққа оқудағы қиындықтарды аудан орталықтары мен ауылдық 
жерлердің кәсіпкерлері сезінуде. Бұл, ең алдымен, оқу ірі қалаларда немесе аудан орталықтарында өтуіне 
байланысты, шағын ауылда ондай мүмкіндіктер жоқ. «Жас әйел адамдарға ауданға барып оқу туралы 
ұсыныс жасағанда, олар күнде қалай барып тұра алмайтындарын айтты. Ауылда топ жинап, 
оқытушыны ауылға шақыруға болар еді. Бір айға емес, бір аптаға. Олар келісетін еді»,- дейді жұмыспен 
өзін-өзі қамтушы ауыл тұрғыны. 

«ҚазАгро» АҚ деректері бойынша 2019 жылы «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ шеңберінде 237 115 
млрд.теңге мөлшерінде 7 727 кредит берілді. Оның ішінде ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші-
әйелдердің үлесі барлық алушылардың жалпы санының 13% - ын құрады. Әйелдерге берілген қарыздың 
жалпы сомасы 20 млрд.теңгеге тең. Әйелдерге берілген кредиттер саны 2018 жылмен салыстырғанда 
небәрі 20% - ға азайғанын ескере отырып, 2018 жылмен салыстырғанда қарыз сомасы екі есе азайған.

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 2019 жылы 813 қарыз берді, оның ішінде 285-і әйелге 
1 млрд.теңгеден астам сома берілді. «ҚазАгроҚаржы» АҚ ауыл кәсіпкерлеріне 96 млрд.теңге бөлді, оның 
12 млрд. астамы әйелдерге бөлінген. 

Осылайша, респонденттер «Даму» қорының бағдарламалары туралы жиі естиді де, ал  «ҚазАгро»АҚ 
ұсынатын бағдарламалар туралы аз еститінін атап өткім келеді. Сондай-ақ, мемлекеттік бағдарламалар 
туралы білетін кәсіпкерлермен салыстырғанда, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың хабардар болу үлесі 
айтарлықтай төмен екенін айта өту керек. Респонденттердің көпшілігі бағдарламалар аясында 
қаржыландыру алуға болатынын біледі, бірақ бағдарламалар бизнеске, жаңа мамандыққа немесе 
жастар практикасына қатысуды қамтамасыз ететіні туралы білетіндер аз. Сондай-ақ, ауылдық жерлерде  
респонденттердің бағдарламалар туралы сапалы және құзыретті ақпарат ала алмайтыны туралы 
проблема анықталды.

Осы бағдарламалар шеңберінде мемлекет кәсіпкерлерді ақпараттандыруға ерекше назар аударуы 
қажет және сонымен қатар ауылда өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың сауатты түрде консультация ала 
алмайтындарын екенін түсіну керек. 

Ауылда әйелдер ерлермен тең дәрежеде жұмыс істейді және олардың көпшілігінің жеке шаруашылығы, 
бақшалары және т. б. бар екенін ескере отырып, көп уақыттары үй шаруашылығына кетеді. Бизнес 
негіздеріне оқытуды шектеу көптеген ауылдардың қалалар немесе аудан орталықтарынан алыс 
орналасуымен байланысты. Мүмкін, оқытуды ауылдарда  өткізуге көбірек көңіл бөлу керек шығар, 
бұндай жағдайда әйелдерге өз елдімекендерінен сыртқа оқу үшін барудың қажеті жоқ. 
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39-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлер түрі 
бойынша бизнес негіздеріне оқытуға 
қажеттілігі бар, кәсіпкерлер үлесі %
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40-ДИАГРАММА. Бизнес негіздеріне 
оқытуға мұқтаж, жынысы бойынша, 
кәсіпкерлер үлесі, %
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Әйелдер кәсіпкерлігін және халықтың осал тобын қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар

Әйелдер кәсіпкерлігін қолдау мақсатында бүгінгі таңда «Бизнестегі әйелдер» және «Мүгедек әйелдердің 
кәсіпкерлік дағдыларын дамыту» сияқты мемлекеттік бағдарламалар іске асырылуда. 

Деректер талдауында көрсетілгендей, сауалнама алынған кәсіпкерлердің 31,2%-ы «Бизнестегі әйелдер» 
бағдарламасы туралы біледі, олардың ішінде әйелдердің үлесі 35,6% - ды, ал ерлердің үлесі - 26,3%-ды 
құрайды. 

Бағдарлама туралы ақпараттандырылған кәсіпкерлер саны (36,3%) өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
санынан екі есе көп (16,6%). Өңірлік бөліністе, ең көп ақпараттандырылғандар саны Ақтөбе облысында – 
51,7%-ды, одан кейін Алматы қаласында – 35,3%-ды құрайды. 

Соңғы кездерде елде отбасы проблемаларына көбірек көңіл бөлінуде. Әлеуметтік осал топтағы 
отбасыларды қолдау үшін отбасы әлеуметтік институтының жағдайын жақсартуға бағытталған 
мемлекеттік бағдарламалар ерекше өзектілікке ие болды, әлеуметтік аспектілерге, көп балалы және аз 
қамтылған отбасылар үшін бизнес құруға назар аудара отырып, бизнесті қолдаудың жаңа нысандары 
белсенді енгізілуде.

Әйелдердің әлеуметтік осал топтарын қолдауға бағытталған «Мүгедектігі бар әйелдердің кәсіпкерлік 
дағдыларын дамыту» бағдарламасы туралы кәсіпкерлердің 22,3%-ы біледі. Әрекеттегі кәсіпкерлердің 
25,4%-мен салыстырғанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар бұл туралы аз біледі, яғни 13,5%-ды құрайды. 
Әйелдер үлесінен 21,9%  ерлердің үлесі 22,8% сәл артық. Бұл бағдарламаны Алматы қаласының (32,9%) 
және Ақтөбе облысының (32,7%) кәсіпкерлері де біледі, білетіндердің ең төмен пайызы Нұр-Сұлтан 
қаласында  10,3%-ды құрайды. 
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Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, Алматы қаласында «Бизнес Бастау» бағдарламасы іске 
қосылды, оның аясында халықтың түрлі топтары, соның ішінде көп балалы аналар үшін кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту жүргізілуде. Осы бағдарлама аясында 830 көпбалалы ана оқытудан өтті. Кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту нәтижелері бойынша көп балалы аналардың мемлекеттен грант алу мүмкіндігі бар. 
Биыл Алматы қаласы бойынша еңбекке қабілетті мүгедектерге, көп балалы аналарға және аз қамтылған 
отбасы мүшелеріне 527,7 млн.теңге сома көлемінде 1 045 грант мақұлданды. 

Бағдарламаның тиімділігіне қатысты «Бизнес Бастау» бағдарламасының қатысушыларымен, атап 
айтқанда, жоба шеңберінде көмек алған әйелдермен тереңдетілген сұхбат жүргізілді. 

• «Бұл жақсы бастама, мен шынымен рақмет айтқым келеді. Ия, әрине, олар біздің барлық 
проблемаларымызды 100% шешпейді, бірақ іс жүзінде аздаған қадам, алға жылжу бар, қандай 
да бір тілек, ынтапайда болады»,-дейді бағдарламаға қатысушы. 

Жалпы, сауалнамаға қатысушылар жақсы тәжірибе жинады, дегенмен  проблемаларда болып жатты. ЖК 
ашқаннан кейін, олар бірден жәрдемақы алу құқығынан айырылды. Бизнес бірден табыс әкелмейді, 
себебі алдын ала дайындық, жалға алу және т. б. бар. Яғни, әйелдер бірнеше ай бойы табыссыз қалды 
деген сөз.

«Айтпақшы, тағы да бір міндеттердің бірі  - осы әйелдер АӘК-тен бас тартуы керек. Менің ойымша, 
Үкімет өзін-өзі тығырыққа тіреді, олар осы жәрдемақылардың барлығын алып, АӘК-ке салды, көп 
балалы аналар  2017-2019 жылдар кезеңінде тіпті аз мөлшерде де жәрдемақы да ала алмады. Қиын 
өмірлік жағдайға тап болғаныңызды дәлелдеу керек болды. Сіз білесіз бе, бұл жалған ажырасуларға, 
кірістерді жасыруға және т. б.әкелді. Міне, бізге әйелдер АӘК-тен саналы түрде бас тартуы керек, 
себебі грантқа ЖК болу қажет. ЖК ашасың, бұл сенің табысың, АӘК-тен айырыласың. Бізде бұған 
байланысты үлкен проблема болды. Біз атаулы әлеуметтік көмек уақытша көмек болып 
табылатыны туралы нақты көріністі көрсеттік. Қазір бұл АӘК форматы биылдан бастап күрт 
өзгерді. Әрине, ешкім қозғалғысы келмейді, қорқады, салықтан қорқады». Бағдарламалар, бірінші 
кезекте, азаматтарды кәсіпкерлікке тартуға бағытталған. Бағдарлама аясында әйелдер білім алып, бизнес 
ашу үшін мемлекеттік гранттар мен шағын кредиттер ала алады. Айта кету керек, бағдарламалар, шын 
мәнінде әйелдерге өмір сүру жағдайларын жақсартуға мүмкіндік берді. Алайда, бағдарламаларды іске 
асыру кезінде әлі де ескерілетін кемшіліктер бар. 

Жалпы кәсіпкерлердің әйелдерді және халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдауға бағытталған 
бағдарламалар туралы ақпараттандырудағы проблемасы өзекті мәселелердің бірі болып қалуда. 
Бағдарламалардың мақсатын әйелдер  толық түсінбей жатады, сол себепті бағдарламадан бас тартады. 
Сондай-ақ, әйелдердің жұмыс істегісі келмейтіндерін және өздерінің тұрмыс жағдайын түзеткісі 
келмейтіндерін ескеру қажет. «Мені оқытудың қажеті жоқ. мен таңертең сағат 10-да тұрам, шәйді 
қашан ішкім келсе сол уақытта ішем, маған 160000 АӘК түсіп жатырмен не үшін қиналуым керек?» 
деген жауаптар жиі кездеседі»,- дейді Азаматтық қоғам сарапшысы.

Бағдарламаны жоспарлау кезінде әйелдер алғашқы айларда бизнестен кіріс алмайтынын және әйелдерді 
қайтадан осал санат қатарына түсіп қалу қаупі бар екенін ескеру қажет. «Кредиттік бағдарламаларды 
жеңілдікті шарттармен ойластыруға болатын еді, біріншіден, алғашқы жыл немесе айларда  
кредиттік каникулдар, қандай да бір пайыздық мөлшерлемелер мен комиссиялар сияқты,  яғни, 
жеңілдікті шарттар ойластыруға болар еді»,-дейді микрокредиттік ұйымның сарапшысы.

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін бағалау 

Сауалнама алынған респонденттердің 24,4%-ы Соңғы 5 жыл ішінде жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті 
қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қаржыландыру алған, тағы 22,2% - ы бизнес 
негіздері курстарынан өткен. Олардың ішінде кәсіпкерлердің басым бөлігі аудандық орталықтарынан, 
бұл қаржыландыру алған респонденттердің 35,3%-ын  және бизнес негіздерін оқытудан өткен 
респонденттердің  30,4%-ы құрайды. Сауалнама алынған шағын ауылдардың тұрғындары бұл қолдауды  
аз алған - 9,0%. 

Барлық сауалнама алынған кәсіпкерлердің 9,9% - ы жаңа кәсіпті меңгереген және 9,0% - ы жастар 
практикасына қатысқан. Олардың басым бөлігі облыс орталығынан – тиісінше 13,4% және 12,5%-ды 
құрады. Сондай-ақ, респонденттердің 7,4% - ы елдімекендерден көшуге көрсетілетін көмекті пайдаланған, 
олардың басым бөлігі облыс орталықтарынан, яғни 0,8%-ды құрады. 

1-СУРЕТ. Кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі бағдарламалардың қатысушылары болып 
табылатын респонденттердің үлесі, %

Қаржыландыру (24,4%)

Жаңа мамандықты оқыту (9,9%)

Бизнес негіздеріне оқыту (22,2%)

Жастар практикасына қатысу (9,0%)

Елдімекендерден орталықтарға көшуге жәрдемдесу (7,4%)

Сервистік қолдау (17,0%)

Ақтөбе облысында сауалнама алынған кәсіпкерлердің 46,3%-ы мемлекеттік бағдарламалар бойынша 
қаржыландыру алған, тағы 42,9%-ы бизнес және кәсіпкерлік негіздері бойынша курстан өткен. Жамбыл 
облысында қаржыландыру алған   – 5,6%, бизнес негіздері бойынша курстан өткен – 3,3%  кәсіпкерлердің 
үлесі өте аз. Жаңа мамандықты Алматы қаласы кәсіпкерлерінің 23,6% игерген. Жастар практикасына 
қатысуды, негізінен, Нұр-Сұлтан қаласының 15,6% кәсіпкерлері  және Алматы қаласының 18,1% 
кәсіпкерлері пайдаланған.  Ақтөбе облысы респонденттерінің 39,0%-ы және Алматы қаласының 27,8%-ы 
сервистік қолдау алған. 

39-КЕСТЕ. Өңірлер бөлінісінде кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі бағдарламалардың 
қатысушылары болып табылатын респонденттердің үлесі, %

Жаңа мамандықты оқыту

Қаржыландыру

Елдімекендерден көшуге жәрдемдесу
Сервистік қолдау

Жастар практикасына қатысу

Бизнес және кәсіпкерлік негіздеріне оқыту
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Жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың қатысушылары 
олардың тиімділігін бес балдық шкала бойынша бағалады, онда 1 – тиімсіз және 5 – тиімділігі жоғары деп 
саналады. Сауалнама нәтижелері бойынша, мемлекеттік бағдарлама аясында қаржыландыруды, орташа 
есеппен, респонденттер 4,0 балға бағалады.  Ең жоғары баға – 4,2 балды  респонденттер сервистік 
қолдауға, оның ішінде бағдарламалардың біріне қатысу кезінде алған түрлі консультациялар, заң 
қызметтері, бизнес жоспарларды әзірлеу және т.б. береді. Бизнес негіздеріне оқыған, сауалнамаға 
қатысқан кәсіпкерлер оның тиімділігін 4,1 балға бағалайды. Орташа 3,8 балды жаңа мамандықты оқыту, 
экономикалық өсу орталықтарына көшуге жәрдемдесу, сондай-ақ жастар практикасына қатысу сияқты 
бағдарламалар алды.  

Ауылдан келген кәсіпкермен сұхбатта: «Бізде стипендия беріп оқытатын үш айлық оқу бағдарламасы бар, 
бірақ аудан орталығында бұл кішкене қиындау. Адамдар оқуға жазылады, бірақ іс жүзінде ештеңе 
жасалмайды, олардың орнына  басқалардың қалталарына түседі пайда. Осы процеске бақылауды 
күшейтсе деп ойламыз. Мемлекет  оқуға босқа төлетөлемейтін болар, сабаққа жазылған әйел адамдар 
сабаққа келе ме, жоқ па, бақылауға алу керек,  мұндай оқытуға біздің аудан орталығында немқұрайлы 
қарайды».

42-ДИАГРАММА. Қатысушылардың мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін 
бағалауы, орташа мәні
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Елдімекендердің түрі бөлінісінде, аудан орталықтарының респонденттері барлық бағдарламалар 
бойынша ең жоғары балл береді. Сервистік қолдауды шағын қала тұрғындары жоғары – 4,7 балға 
бағалады, алайда елдімекендерден экономикалық өсімі бар орталықтарға көшуге жәрдемдесу жөніндегі 
бағдарламаның тиімділігін олар екі есе төмен - 2,0 балға бағалады. 
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Азаматтық қоғам сарапшылары бағдарламалардың тиімділігіне көңілдері толмайды. Олардың пікірінше, 
мемлекет әйелдер кәсіпкерлігін дамыту үшін тиісті күш-жігер жұмсамайды. Азаматтық қоғам 
сарапшыларының пікірінше, оларды әзірлеу кезінде болашақтағы  қажеттілігі мен тиімділігіне әсер ететін 
көптеген факторлар ескерілмеген. 

«Бұл бағдарламаларда ортақ тиімділік жоқ, бұл бағытта үлкен кемшілікке жол берілген, себебі 
мемлекет анықтайтыны, жариялайтыны және жасайтыны нәрселері іс жүзінде бір нәрсе емес. 
Көптеген жобалар көзбояушылық, тиімсіз болып табылады. Мен бұл бағдарламаларға жақсы ақша 
бөлгеніне, қандай да бір міндеттер қойылғанына сенімдімін, бірақ бұл жерде тиімділік өте маңызды. 
Себебі мұндай бағдарламаларды жоспарлау кезінде онда тиімділіктің нақты индикаторлары 
қойылады, бірақ біз оларды бағалайтындай дұрыс индикаторлар жоқ. Бұл бағдарлама шықты ма, жоқ 
па, бұл жерде тиімділік көрсеткіштері де болуы керек» – Іскер әйелдер кеңесінің өкілімен сұхбаттан. 

«Біріншіден, әртүрлі мемлекеттік бағдарламалар бойынша қолдау бар, ия, біріншіден,   бағдарламалар 
бар сияқты, бірақ, екінші жағынан олар тиімсіз екенін айтқым келеді. Шынымен қолдауды қажет 
ететін әйелдерді анықтап, оларды дұрыстап оқыту, қайта оқыту керек, кәсіптерін ашу үшін оларға 
қандай да бір қолдау шараларын жасау керек. Қай жерге көбірек кәсіпорындар, қандай да бір дағдылар  
қажет екенін түсінетіндей экономиканың қажеттілігін нақты түсіну керек және соған сәйкес  
әйелдерді бостан-бос оқытпай, мысалы, кезекті сұлулық салонын ашу керек үшін, егер нақты сол 
қажеттілік бар ауданда сол қажеттілікті қанағаттандырса, мысалы  тігін кәсіпорыны немесе басқа 
да бір нәрсе. Яғни,  әйел жасай алатын немесе ұсына алатын өнімдердің қажеттіліктері мен 
сұраныстарын ескеру керек», – дейді азаматтық қоғам сарапшысы.

Көбінесе мемлекеттік бағдарламаларға қатысқысы келетін кәсіпкерлердің әртүрлі себептермен өтінімдері 
қабылданбай қалап жатады. Деректерді талдау көрсеткендей, соңғы 5 жыл ішінде сауалнама алынған 
респонденттердің 10,5%-ы осы проблемамен ұшырасқан. Олардың басым бөлігі  Нұр-Сұлтан қаласында – 
15,6%, сондай-ақ Жамбыл облысында-11,9%-ды құрайды. 

Көбінесе, кәсіпкерлер кепілдік мүлікке байланысты проблемаға шағымданады. Кәсіпкер әйелдерде кейде 
өздерінің жылжымайтын мүлігі болмайды, кейде ол кепілдікте тұратыны сияқты проблемалармен жиі 
ұшырасады. «Кешіріңіз, менде кепілге қоятын зат жоқ, бірақ маған ақша керек, міне, мен, кәсіпкермін, не 
бере аласыз маған? деп сұрағанда, Олар  тек кепіл болса ғана беретінін айтады. Ақымақтық, шын 
айтамын. Міне, ғимарат ашылды, қызметкерлер отыр, оларға жалақы төленеді және иә? Шынында да 
мұндай көмек жоқ», - дейді Алматы қаласының кәсіпкері. «Мен «Даму» туралы білемін, тіпті  бардым 
да, бірақ олар кепіл сұрайды. Әйелдер кәсіпкерлігі үшін артықшылықтар жоқ. Бірақ менің пәтерім 
кепілде тұр. Барлық жерде осындай кедергі. Олар: «Кепілді жабыңыз, содан кейін келесіз» дейді.

Нашар кредит тарихы да мемлекеттік бағдарламаларға қатысуда кедергі болып табылады. «Ия, үнемі 
барамын. Міне, 5 жылды болды барғаныма. Мейрамхана ашқым келген. Барлық жерде қара тізімдемін. 
Ал ол жерге кредиттік тарихың таза болу керек. Алол туралы маған мәлімет бермейді» - Жамбыл 
облысының кәсіпкерімен сұхбаттан.

40-КЕСТЕ. Елдімекендердің түрі бөлінісінде қатысушылардың мемлекеттік 
бағдарламалардың тиімділігін бағалауы, орташа мәні 

Жаңа мамандықты оқыту

Қаржыландыру

Елдімекендерден орталықтарға көшуге жәрдемдесу
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Проблеманың өршуі бірінші кезекте шағын және шалғай ауылдарда байқалады, ол жерлерде сауалнама 
алынған кәсіпкерлердің саны 17,9% -ды құрайды.  Осы проблемамен  аудан орталықтарында 
респонденттер  екі есе аз ұшырасады, яғни  8,4%-ды құрайтынын ескерсек, бұл айтарлықтай жоғары 
көрсеткіш. 

43-ДИАГРАММА. Елдімекендер  түрі бөлінісінде,  бағдарламаларға қатысу кезінде 
өтінімдері қабылданбаған респонденттердің үлесі, %

10.2

20

15

10

5

0

10.4

8.4

17.9

Шағын ауылАудан орталығы Шағын қалаОблыс орталығы 

Кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларға ерлер мен әйелдердің тең дәрежеде 
қолжетімділігі бар ма деп сұралды әлеуметтік сауалнама кезінде респонденттерден,  71,9%-ы оң жауап 
берді. Бағдарламаларға ерлердің көбірек қолжетімділігі бар деп есептейтін респонденттердің үлесі 6,7% - 
ды құрады. Респонденттердің осындай пікірге келуіне басты себеп - ер адамдармен салыстырғанда, 
әйелдерде  уақыт аз, олар үй, балалар және тұрмыстық мәселелермен айналысуға мәжбүр. Осыған 
байланысты ер адамдарда  уақыт бар, сондықтан оларға артықшылық беріледі. Сондай-ақ, кейбір 
респонденттердің пікірінше, біздің менталитетіміз әйелді көшбасшы немесе кәсіпкер ретінде қабылдауға 
әлі дайын емес. 

Керісінше, сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлердің тек 1,5% - ы әйелдердің мемлекеттік бағдарламаларға 
көбірек қолжетімділігі бар екені туралы айтады. Олардың пікірінше, әйелдер ерлерге қарағанда жігерлі 
және дипломат. Сондай-ақ, әйел өз балаларын асырау қажеттілігі туралы аналық алаңдаушылық бар.  

44-ДИАГРАММА. Әйелдер мен ерлердің бағдарламаға тең қолжетімділігі бар ма 
деген сұраққа жауап берген респонденттердің үлесі, %
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Ақтөбе облысында ерлер мен әйелдердің бағдарламаларға қолжетімділік бойынша тең  деп есептейтін 
сауалнама алынған респонденттердің саны, басқа өңірлермен салыстырғанда, айтарлықтай жоғары – 
85,7%. Нұр-Сұлтан қаласында мұндай пікірді тек 57,3%-ы ғана ұстанады. Елорда кәсіпкерлерінің 18,7%-
ының пікірінше,  бизнесті қолдау жөніндегі бағдарламаларға әйелдерге қарағанда ерлердің қолжетімділігі 
басым. 

Қорытындылар мен ұсынымдар

Алынған әлеуметтік сауалнама мен сарапшылардың тереңдетілген сұхбатты талдау деректеріне сәйкес, 
кәсіпкерлер жалпы мемлекеттік бағдарламалардың бар екенін біледі. Дегенмен, өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың үлесі кәсіпкерлердің үлесінен әлдеқайда аз. Демек, ақпаратқа бүкіл тұрғындардың 
қолжетімділігінің  болуына ерекше назар аудару қажет. Ақпараттандырудың жеткіліксіздігінен кейіннен 
кәсіпкерлер өздері айналысатын қызмет саласы бағдарламаға сәйкес келмейді деген алдын ала 
болжаммен мемлекеттік бағдарламаларға қатыспай қалуы мүмкін. Көптеген кәсіпкерлер шамадан тыс 
орталықтандырылған бюрократиялық жүйеге байланысты құжаттарды жинау процедураларынан қорқады. 

Мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға бойынша  респонденттердің барлығы бірдей мемлекеттік 
бағдарлама шеңберінде не алуға болатындығын түсіне бермейді. Шағын ауылдар мен аудан 
орталықтарында  консультацияны сауатты алуға қатысты проблемалар азаматтардың мемлекеттік 
бағдарламаларға деген сеніміне қатты әсер етеді. 

Мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу, нақты стратегиялар мен механизмдерді анықтау кезінде 
тиімділікті арттыру үшін азаматтық сектор сарапшылары мен кәсіпкерлермен өзара іс-қимыл жасаған жөн. 
Сондай-ақ кәсіпкерлікпен айналысатын отбасылар мен әйелдерге экономикалық, құқықтық және 
психологиялық қолдаудың кешенді жүйесін құру қажет.

Бағдарламалардың нәтижелілігі билік органдарының есеп берушілігі мен бағалауының нақты 
механизмдеріне байланысты. Бағдарламаларды іске асыру барысында жергілікті деңгейде қоғамдық 
құрылымдарды қамтитын тұрақты тексерулер жүргізіп тұру қажет.

3.3.3. Қаржыландыруға қолжетімділік 
Жалпы жағдайдың сипаттамасы

Қаржыға қолжетімділік бизнесті дамытудың басты мәселелерінің бірі болып табылады. Алынған 
мәліметтерге сәйкес, респонденттердің тек 57% - ы кредиттер немесе басқа қаржылық ресурстарға 
қолжетімділіктері бар екенін атап өтті. Оның ішінде, кредиттерге қолжетімділігі бар кәсіпкерлердің үлесі 
64%-ды, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі 37,3%-ды құрады. Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға 
қаржыландыру бойынша көбірек шектеу жасалады. Қаржыландыруға қолжетімділіктің болмауы өзі 
жұмыспен қамтушылардың тұрақтылығының дамуына және олардың кәсіпкерлік сатыға қадам жасауына 
басты кедергілердің бірі болып табылады.

Кәсіпкерлер арасында қаржыландыру алуда ірі және орта бизнес өкілдерінің  жақсы мүмкіндіктері бар, оң 
жауаптардың үлесі 71%-ды, ал шағын бизнес бойынша жауаптар 62,4%-ды құрайды. 

Айта кетейік, ерлер мен әйелдер арасында қаржы өнімдеріне қолжетімділік бойынша айтарлықтай 
айырмашылық байқалмайды. Осылайша, қаржыға қолжетімділігі бар ерлердің үлесі 58,4% - ды, ал 
әйелдердің үлесі 55,8% - ды құрайды. Бірақ шағын бизнестің қаржыға қолжетімділік мүмкіндігі аз екенін, 
шағын бизнесте негізінен әйелдер екенін ескере отырып, шағын бизнестегі әйелдерде қаржыға 
қолжетімділікте анағұрлым қысым көбірек жасалады.

Өңірлік бөліністе Ақтөбе облысы айтарлықтай  ерекшеленеді, онда респонденттердің 72,7% - ы 
қаржыландыруға қолжетімділіктің нәтижелі екенін атап өтті. Керісінше, қаржыға қолжетімділіктің төмен 
екенін Нұр-Сұлтан  қаласындағы 47,3% респондент атап өтті. Қалған өңірлерде оң жауаптардың үлесі 
50-57% шамада.
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Шағын ауылдар мен ауылдық аудан орталықтарының респонденттері арасында түрлі қаржы өнімдерін 
алу мүмкіндігінде айырмашылық байқалады. Атап айтқанда, шағын ауылдар сыртқы көздерден 
қаржыландыру алуға мүмкіндігі бар адамдардың үлесі 45% - ды құрайды, ал аудан орталықтарының 
респонденттері арасында олардың үлесі 71,7% - ды құрайды, айырмашылық 26,9 пайыздық аралықты 
құрайды. Облыс орталықтары мен шағын қалалардың респонденттерінде оң жауаптардың үлесі шамамен 
бірдей, 55%-ды құрады. Осылайша, аудан орталықтарында қаржыға қолжетімділік бойынша жақсы көрініс 
байқалады. 

Жалпы, өз бизнесін кредит алу немесе басқа қаржы көздері арқылы қаржыландыруға  мүмкіндігі 
барлардың үлесі 57%-ды құрайтынын атап өтеміз, бұл аса жоғары көрсеткіш емес. 

Әйелдердің қаржылық ресурстарға қолжетімділігі

Жоғарыда айтылғандай, сауалнамаға қатысқан әйелдердің 55,8% - ы өз қызметін ұйымдастыру үшін 
қаржылық ресурстарға қолжетімді екенін айтты. 

Кәсіпкер әйелдер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер бөлінісінде қаржыға қолжетімділік бірінші 
қаралатын топта (63,8%)  жоғары, ал екіншісінде екі есе төмен (35,1%).

Сауалнамаға қатысқан әйелдердің жас мөлшері бөлінісінде қаржыға қолжетімділік бойынша айтарлықтай 
айырмашылықтар көрінбейді,   оң жауаптардың үлесі шамамен 53% құрайтын 30-49 жасқа дейін және осы 
жастан асқан әйелдермен салыстырғанда, 30-49 жас аралығындағы әйелдердің көпшілігі  оң 
жауаптардың көп үлесін иеленгенін (59,4%) айтып өткен дұрыс. 

Әр түрлі тұлғалық еркшеленетін әйелдердің кредитке қолжетімділігі туралы мәліметтер қызықты. 

Мәліметтерге сәйкес, қаржыландыруды алу үшін әйелдер тәуекелге бара  алуы керек, себебі осындай 
тұлғалық ерекше қасиетке ие әйелдердің 71% - ы қаржыға қолжетімділік бар екенін айтқан. 

Сондай-ақ, «өзін-өзі көрсете» алатын (керемет көрініс), заңдарды бұзатын, дипломатиялық, мақсатқа 
жетуде табанды, өзі үшін тұра алатын, инновацияларға сезімтал, қаржысын жаңа қызықты инновациялық 
өнімге  салғысы келетін әйелдердің қаржыға қолжетімділігі артықтау. 

Тиісінше, әйелдер франчайзинг бойынша оқыту кезінде оларға өз қызметтері үшін қаржыландыру көзін 
сәтті табуға көмектесетін жеке тұлғалық қасиеттері туралы айтып өту керек.

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Қаржыландыруды алу кезіндегі кедергілер

Жалпы, респонденттердің 25% - ы қаржыландыруды алу кезінде кедергілердің болмағанын атап өтті. Ол 
кәсіпкерлер арасында 28%-ды, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында 15%-ды құрады. Жынысы 
бойынша айтарлықтай айырмашылық жоқ. Сондай-ақ, қаржыландыруды алу кезінде әйелдер бизнесін 
кемсіту түрінде кедергілердің болуы туралы пікірмен жалпы 0,9%-ы келіседі, оның ішінде 0,9% - ы 
әйелдер және 0,8% - ы ерлер.

Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың қаржыландыру алу кезіндегі кедергілерін 
қарастырайық.

Жалпы, қаржыландыруды алуға кедергі келтіретін  3-ТОП кедергі, ол -  пайыздардың жоғары болуы 
(57,3%), кепіл берумен байланысты қиындықтар (35,6%), құжаттарды жинаумен байланысты бюрократия 
(18,3%) болып табылады.

1. Пайыздардың жоғары болуы  57,3%
2. Кепілдік ұсынудағы қиындықтар 35,6%
3. Бюрократия 18,3%
сондай-ақ:
Өтінімдерді қараудың ұзақ мерзімдері, 16,4%
Кредит туралы ақпарат жоқ 15,3%
Көптеген тексерулер 12,9%
Өтінімдерді қарауда ашықтық жоқ 9,9%
Ірі жобаларды қаржыландырады 9,1%
Сыбайлас жемқорлық 8,4%
Бизнес-жоспарды жасау қиын 7,7%
Менде қаржылық білімнің болмауы 7,1%
Әйелдер бизнесін кемсіту 0,9%.

45-ДИАГРАММА. Қаржыландыруға қол жеткізе алатын әйелдердің тұлғалық қасиеттері
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Заңға бағынушылық

Мақсатқа жетуіндегі табандылық
Инновацияларды қабылдауы
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Көшбасшылық қасиеттері, харизмі
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Тіл табысушылық

Эмоционалды тұрақтылық
Әділдік
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Қаржыландыруды алу кезіндегі ақпараттың болмауы, бюрократия, қарыз берудің ашық еместігі, 
өтінімдерді қараудың ұзақ мерзімдері, қарыз алушылардың қаржылық сауаттылығының төмендігі сияқты 
кедергілер қаржылық ұйымдарда немесе грант, жеңілдікті қарыз операторларының арасында сыбайлас 
жемқорлықты тудырады. Сауалнама алынған респонденттердің 8,4% - ы қаржыландыруға өтінім білдіру 
кезінде сыбайлас жемқорлыққа тап болған. 

Кәсіпкерлерде қаржыландыру алу кезіндегі кездесетін кедергілер

Пайыздардың жоғары болуымен байланысты кедергі кәсіпкерлердің 54,9%-ы үшін өзекті. Бизнес табысты 
жұмыс істеген күннің өзінде кәсіпкерлерге пайыз  жоғары кредиттерді төлеу қиын. Сондай-ақ, 
респонденттер кредит, салық, жалдау ақысын төлегеннен кейін қалған қаражаттың өзі бизнесті одан әрі 
дамыту және кеңейту үшін жеткіліксіз екенін атап өтті.

Бизнестің екінші проблемасы - қарызды кепілдікпен қамтамасыз ету  (37,5%). Банктердің осы 
талаптарында респонденттер кепілмен қамтамасыз етудің саны мен сапасына қатысты қатаң талаптарға 
тап болады. Респонденттер кредит алу үшін ұсынылатын кепілдің көп жағдайда төмен бағаланатынын 
айтады. Бұл, әсіресе, бизнесінің немесе тұрғын үйлерінің өтімділігі төмен  ауылдық жерлердегі 
респонденттер үшін өзекті.

Кәсіпкерлердің бестен бір бөлігі өтінімді қараудың ұзақ мерзімдерін және банке кредит алу үшін  талап 
етілетін көптеген құжаттарды жинау түріндегі бюрократиялық қағазбастылықты, сондай-ақ берілген 
өтінімдерді  бана тарапынан тексерулер сияқты кедергілерді айтады.

Сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлердің шамамен 15%-ы үшін кредиттер туралы ақпараттың болмауы өзекті 
мәселе болып табылады, бұл кредит беруге арналған өтінімдерді қараудың ашық болмауын, сондай-ақ 
сыбайлас жемқорлықты тудырады.

Кәсіпкерлердің аздаған бөлігі бизнес-жоспарлар жасауға көмек, қаржылық консультация талап етеді, 
себебі осы саладағы білімнің жеткіліксіздігі қаржы алу проблемаларын тудырады.

Бүгінгі таңда  банк секторы ірі жобаларға немесе тез өтелетін жобаларға көбірек қызығушылық 
танытатындығы проблема екені аталған. Осылайша, айналымы аз шағын бизнес, стартаптар қаржылық 
аштықты бастан өткеруде, бұл қиынышылық бизнесті тоқтата тұруға немесе жабуға мәжбүр етеді. 

46-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлерде қаржыландыру алу кезінде кездесетін кедергілер, 
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Қаржыландыру алу кезінде ерлер немесе әйелдер деп бөлетін аса үлкен айырмашылықтар байқалмайды. 
Алайда, ерлермен салыстырғанда, әйелдерде кредиттер бойынша жоғары пайыз, кредит алуға мақұлдау 
алу үшін банктік тексерулер саны және қаржылық білімнің жетіспеушілігі біршама проблема екенін атап 
өткен жөн. 

Сондай-ақ, «Банктердің ірі жобаларды қаржыландыруы» проблемасында ерлер мен әйелдердің оң 
жауаптарының үлесі тек 1,1% - ды ғана құрайтынына қарамастан,  бизнесте  енді ғана қалыптасып келе 
жатқан стартап әйелдер  өзекті  проблема екенін атап өткен жөн. Жеке сұхбаттарда әйелдер, 
стартаптардың ауқымы жоқ, айналымы жоқ және берілген кредиттерді қайтармау қаупі жоғары деп 
банктер стартаптарға мүлдем кредит бермейтінін атап өткен.

Сыбайлас жемқорлық, ұзақ мерзім және өтініштерді қарауда мерзімнің ұзақтығы, ашықтықтың болмауы, 
бюрократия бойынша проблемалар бар екенін әйелдерге қарағанда ерлер жиі айтқан. 

Тереңдетілген сұхбаттарда әйелдер  банктер көп жағдайда әйелдерге кредит бермейтіндігін жиі айтады, 
себебі банкте әйелдер айналысатын бизнестің қаржылық айналымы шағын,айналысатын қызмет 
салаларының  рентабельділігі төмен деп санайды да сол себепті: «Әрине, банкирге кредит алатын адам 
ер адам ба  немесе әйел адам ба оған мән бермейді, ең алдымен, ол қарыз немесе кредит тәуекелі үшін 
алаңдайды, оған бастысы - кредит қайтарылуы керек және 100% ықтималдылықпен қайтарылуы 
керек. Әрине, олар кредитті төлем қабілеті жоғары кәсіпкерлерге бергісі келеді. Ал әйелдер көбінесе 
төлем қабілеті төмен, олар рентабельділігі төмен салаларда, бизнес көлемі шағын» (сарапшыдан 
алынған сұхбаттан).

Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларда қаржыландыру алу кезіндегі кедергілер

Пайыздардың жоғары болуы (63%) және кепілмен қамтамасыз етудегі қиындықтар (31%), бұл өзін-өзі 
жұмыспен қамтушылар түрлі қаржылық институттарға өзін-өзі жұмыспен қамтушылар қаржыландыруға 
өтінім беру кезінде кездесетін ең өзекті екі проблема. Бұл проблемалар кәсіпкерлер үшін де өзекті, алайда 
өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін тым өткір проблема. Мысалы, кіріс тұрақты емес өзін-өзі жұмыспен 
қамтушының төмен пайыздық мөлшерлемелермен кредит алу мүмкіндігі жоқ, себебі тұрақты жоғары 
табысы жоқ қарыз алушылар санаты кредитті қайтармайтын «тәуекел» тобына кіреді және банктер мұндай 
қарыз алушыларға кредит беруден бас тартады, немесе тәуекелдерді азайту үшін оларға кредитті жоғары 
пайызбен береді және өтімділігі жоғары кепіл талап етеді.

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың 16,3%-ы кредит туралы ақпараттың жоқтығын айтады, шамамен 15%-
ы банкте кредит беру кезінде бюрократия бар екенін айтады. 

Кәсіпкерлермен салыстырғанда өзін-өзі жұмыспен қамтушыларда  бизнес-жоспарлар құрумен  (12%), 
қаржылық білімнің жетіспеушілігімен (8,3%) проблема бар, бұл да кредит ала алмауға әкеледі.

47-ДИАГРАММА. Өңірлерде қаржыландыруды алу кезінде кездесетін кедергілер, %
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Қаржыландыруды алу кезінде  пайыздардың жоғары (59,4-тен 55-ке дейін), тексерулердің көптігі (14,2-тен 
11,5-ке дейін), қаржылық білімнің жеткіліксіздігі (8,3-тен 5,6-ға дейін), кемсітушілік (0,9-тен 0,8-ке дейін) 
сияқты жоғары кедергілер туралы, ерлерге қарағанда, әйелдер жиі айтады. Сонымен бірге, бюрократия 
туралы (17,1 қарсы 19,6), ашықтық жоқ екенін (8,2 қарсы 11.9), өтінішті қарау мерзімінің ұзақтығы (14,6 
қарсы 18,3), сыбайлас жемқорлық (6,6 қарсы 10,4) туралы сирек айтылады. 

Өңірлік бөліністе қаржыландыруды алу кезінде жоғары пайыздың жоғары болуы проблемасымен 
Жамбыл облысы мен Алматы қаласының респонденттері (тиісінше 68,4% және 64,6%) жиі ұшырасатынын 
атап өтеміз.  

Жамбыл және Ақтөбе облыстарының респонденттерінде кепілмен қамтамасыз етуде қиындықтар көп 
болды (тиісінше 63,6% және 50%).

Жамбыл облысында бизнесті дамытуға қаржыландыру алу мүмкіндігі туралы ақпарат нашар ұсынылған, 
басқа өңірлермен салыстырғанда бұл туралы респонденттердің ең көп үлесі бар (37,4%). Сондай-ақ, бұл 
аймақта респонденттер банктердегі бюрократиялық процедуралар мәселесін басқаларға қарағанда жиі 
айтқан (39,6%). Өңірде кредит алу кезінде сыбайлас жемқорлық проблемасы бар екені туралы екі есе 
және одан да көп айтылды (18,7%).

Нұр-Сұлтан мен Жамбыл облысының респонденттері кредит алуға арналған өтінімдерді қарау процесінің 
жабықтығына тап болған.

Нұр-Сұлтанда респонденттердің 18,4% - ы банктердің кредитті неғұрлым ірі жобаларға беруге мүдделі 
екенін атап өтті, бұл басқа жобалық өңірлердегі респонденттердің үлесіне қарағанда екі есе және одан да 
көп. 

Республикалық маңызы бар Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының респонденттері, басқаларына 
қарағанда бизнес-жоспар құрудағы қиындық мәселесін жиі айтты. Бұл жерде кемінде 3 себеп болуы 
мүмкін: (1)  аталған қалалардағы банктердің бизнес-жоспарларға неғұрлым қатаң талаптары, (2) осы 
қалалардағы респонденттердің жобалары күрделірек бизнес-жоспарлауды талап етеді, (3) немесе 
респонденттердің іс жүзінде жеткілікті қаржылық білімі жоқ (бұл қорытынды қаралатын қалалардағы осы 
кедергілер  бойынша салыстырмалы түрде жоғары үлесімен расталады). 

41-КЕСТЕ. Каржыландыру алу кезіндегі Ерлер мен әйелдер арасында ұшырасатын 
кедергілер, %

Жоғары пайыздар
Тексерістер көп
Мендегі қаржылық білімнің жетіспеушілігі
Ірі жобаларды қаржыландырады
Кредит туралы ақпарат жоқ
Әйелдер бизнесін кемсіту
Бизнес-жоспар құру қиын
Кепіл ұсынумен байланысты қиындықтар
Бюрократия
Өтінімдерді қарауда ашықтық жоқ
Қарау мерзімдері
Сыбайлас-жемқорлық

55

11.5

5.6

8.5

15.2

0.8

8.3

36.7

19.6

11.9

18.3

10.4

59.4

14.2

8.3

9.7

15.4

0.9

7.2

34.5

17.1

8.2

14.6

6.6

4.4

2.8

2.7

1.1

0.2

0.1

-1.1

-2.1

-2.5

-3.7

-3.7

-3.8

Ерлермен салыстырғанда 
әйелдердің 
айырмашылығы

ер әйел

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



91

Егер қаржыландыруды алу кезінде әйелдер кәсіпкерлігіне қатысты кемсітушілік туралы айтатын болсақ, 
онда басқа өңірлерде осы пікірмен келісетіндермен салыстырғанда, Нұр-Сұлтанда 2% , қалғандарында 
екі және одан да көп есе төмен.

42-КЕСТЕ. Өңірлерде қаржыландыруды алу кезіндегі кедергілер, %

Кепіл ұсынумен байланысты қиындықтар 
Кредит туралы ақпарат жоқ
Қарау мерзімдері
Жоғары пайыздар
Өтінімдерді қарауда ашықтық жоқ
Тексерістер көп
Ірі жобаларды қаржыландырады
Бюрократия
Сыбайлас-жемқорлық
Мендегі қаржылық білімнің жетіспеушілігі
Бизнес-жоспар құру қиын
Әйелдер бизнесін кемсіту

19.7

18

18

59.8

15.2

16.8

18.4

7.8

9.8

7

11.5

2

26.3

9.1

15.2

64.6

7.1

19.7

9.6

16.7

7.1

11.1

7.6

0.5

50

5.9

23.3

43.6

4

10.9

3.5

10.9

2.5

5.9

4

1

63.6

37.4

13.9

68.4

15.5

3.2

3.7

39.6

18.7

4.3

8.6

0.5

21.6

5.7

10.2

49.4

6.8

12.5

8

20.5

4

6.8

6.3

0

Қаржыландыру көздері

Қызметті қаржыландырудың негізгі көзі сауалнама алынған респонденттердің айтуынша өз қаражаты 
болып табылады, 79,5% - ы осы қаржы көзін көрсетті. Әрі қарай, бірақ тұрғындардың аз бөлігі бизнеске 
арналған қаржы көзі - банктен алынған кредиттер (21,2%), туыстары, достары ұсынған (21%)  қаражат 
екенін айтады. Шағын кредиттік ұйымдардың кредиттері мен мемлекеттік субсидияларды 
респонденттердің шамамен 11-13%-ы пайдаланады. Бірлескен әріптестік тәжірибесі қаржы көзі ретінде 
респонденттердің 6,5%-ында болды.

Осылайша, өз қаражатын қоспағанда, қаржыландыру көздерінің аз екені байқалады, оларды аз ған 
респонденттер саны пайдаланады.

48-ДИАГРАММА. Қаржыландыру көздері

Мем. субсидия
Тең әріптестер

МНҰ кредиттері
Банктік кредиттер

Жеке тұлғалар: жанұя, достар
Краудфандинг

Акциялар шығару
Жеке шетелдік

Венчурлық капитал 
Бизнес Періштелер

Ломбардтар
 IPO 0.6

0.6
0.6

0.4
0.7

0.7
1.3

21
21.2

6.5
12.8

10.9

0            5                10                15               20                25         

79.5%
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Кәсіпкерлердің қаржыландыру көздері, өзін-өзі жұмыспен қамтитындарға қарағанда біршама алуан 
түрлі. Атап айтқанда, кәсіпкерлер өз қаражаттарынан басқа, өз бизнесін дамыту үшін банк(25,6%), пен 
ШКҰ-дан(14,8%) кредиттер алады,  отбасы мен достарының(19,5%) қаражатын пайдаланады, достарынан 
алады,  мемлекеттен субсидиялар(13,9%)  алады.

Өзін-өзі жұмыспен қамтитындар, негізінен, өз қаражатын пайдаланады (87,4%) және отбасынан, 
достарынан (26,3%) қаржылық қолдау алады, олар бұл нұсқаны «қарызға аламыз» деп атайды. 
Кредиттерді респонденттердің тек 6%-ы пайдаланады. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтитындардың банктер мен ШКҰ-дан кредиттер алуы бойынша үлесінің төмен 
болуы, яғни  кепілдің болмауы, банктердің жоғары пайыздық мөлшерлемесі, қарыз алушыда тұрақты 
табыс көзін растаудың болмауы себебінен бұл қаржы көзінің олар  іс жүзінде қолжетімді емес екендігін 
көрсетеді. Бұл туралы «Қаржыландыру кедергілері» бөлімінде толық айтылған.

49-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 
қаржыландыру көздері, %

Кәсіпкерлер

Мем. субсидия
Тең әріптестер

МНҰ кредиттері
Банктік кредиттер

Жанұя, достар
Краудфандинг

Акциялар шығару
Жеке шетелдік

Венчурлық капитал 
Бизнес Періштелер

Ломбардтар
 IPO 0.8

0.5
0.6
0.5

0.9

0.7
1.5

19.5
25.6

7.6
14.8

13.9

77.2%
меншікті 
қаражат

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар

0.7

0.7

0.7

0.4

6

6

2.5

26.3

79.5%
меншікті 
қаражат
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Меншікті қаражат
Мем. субсидия
Тең әріптестер
МНҰ кредиттері
Банктік кредиттер
Жанұя, достар 
Краудфандинг
Акциялар шығару
Жеке шетелдік
Венчурлық капитал 
Бизнес Періштелер
Ломбардтар
 IPO

77.5
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6.9
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20.7
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0.7

1.7

1.2

0.7

1

0.3

0.5
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9.4

6.1
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21.6

19.6

0.7

1

0.3

0.1

0.1
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0.7

-3.7

3.3

0.8

-3.6

-0.9

3.2

0

0.7

0.9

0.5

0.9

-0.4

-0.2

Ерлер мен әйелдер 
арасындағы 
айырмашылық

ерлер әйелдер

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

43-КЕСТЕ. Ерлер мен әйелдерде қаржыландыру көздері, %

Мем. субсидия

Тең әріптестер

Жанұя, достар

МНҰ кредиттері

Банктік кредиттер

Краудфандинг

Бизнес Періштелер

Ломбардтар
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Өңірлік бөліністе қаржыландырудың негізгі көздері бойынша ахуалды қарастырудың маңызы бар. 
Деректерге сәйкес, жеке қаражатын пайдалану бойынша Ақтөбе облысы айтарлықтай ерекшеленеді, онда 
91%-ы осы қаржыландыру көзін пайдаланады. Сондай-ақ, осы өңірде мемлекеттік субсидияларды 
пайдаланатын респонденттердің үлесі салыстырмалы түрде үлкен (16%), олармен салыстырғанда 
Жамбыл облысында және Алматы қаласында қаржыландырудың  бұл түрі іс жүзінде аса көп 
қолданылмайды.

Нұр-Сұлтан қаласының респонденттері (12,7%) бірлескен әріптестерге қаржы көзі үшін жиі өтініш 
білдіреді. Сондай-ақ, бұл қалада банк кредиттерін (32,6%), ШКҰ (22,6%) және отбасы мен достарынан 
(42,1%) қаржылық қолдауды пайдаланатындардың  үлесі жоғары.

44-КЕСТЕ. Өңірлердегі қаржыландыру көздері, %

Меншікті қаражат
Мем. субсидия
Серіктес серіктестер
МНҰ несиелері
Банктік несиелер
Жанұя, достар 

60.6

12.7

12.7

22.6

32.6

42.1

77.5

6.1

7.4

9

16.4

27.5

90.9

16

6.5

20.8

17.3

5.5

76.2

7.7

1.6

7.7

22.2

24.6

87.3

11.2

4.8

3.2

19.5

11.6

22.9

Респонденттермен, сондай-ақ сарапшылармен сұхбат барысында қарастырылған қаржы көздері туралы 
пкірлерден өзге, әйелдер кәсіпкерлігін гранттық қолдау туралы пікірлерге назар аударылды. Атап 
айтқанда, Қазақстан әйелдерінің аграрлық одағының сарапшысы гранттық қамтамасыз ету ауылдық 
жерлердегі әйелдер үшін, әсіресе өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін неғұрлым тұрақты және қолайлы 
екенін атап өтті, өйткені ауылдық жерлердегі әйелдердің кепілдік мүлкі жоқ, көбінесе мүлік ерлерге 
жазылған, кредитті өтеудегі өзінің төлем қабілеттілігін растау үшін тұрақты жалақы жоқ. Грант беру 
шарттарының бірі бизнесті ашуға, оны дамытуға ақшаны алу болып табылады.

b. Бизнес үшін қаржыландыру алуға өтініш

Сауалнама алынған респонденттердің 25,5%-ы бір жыл ішінде қаржыландыру алуға өтініш білдірген, 
оның ішінде кәсіпкерлердің үлесі – 27,8%-ды, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар-18,9%-ды құрады. Гендерлік 
бөліністе айтарлықтай айырмашылық байқалмайды. Шағын ауылдар мен аудан орталықтардағы 
кәсіпкерлердің 30% -дан астамы кредит алуға өтініш білдірген, облыс орталықтарының респонденттерінің 
үлесі -22,9%-ды құрайды, яғни аздау . 

50-ДИАГРАММА. Елдімекеннің түрі бөлінісінде жыл ішінде қаржыландыруға
өтініш білдірген респонденттердің үлесі, %
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Көбінесе жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер айналым қаражатын (38,7%) толықтыру мақсатында 
қаржыландыруға өтініш білдірген. Сауалнамаға жауап берушілердің 25,1%-ы жабдық сатып алуға, тағы 
15,9%-ы техника үшін алған. Ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру үшін банкке өтінім 
бергендер – 4,2%, дайын объектіні сатып алуға  – 4,9%-ды құрайды.

51-ДИАГРАММА. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің қаржыландыруға өтініш беру
мақсаттары, %

Айналымдағы қаражатты толтыру  
Құрылыс-монтаж жұмыстарына

Құрал-жабдықтарға
Техникаға

Дайын объектіні сатып алуға 
Лизинг

Мал басын сатып алу
Негізгі құралдарды сатып алу

Ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру
10.6

38.7

25.1
15.9

4.9

10.6
2.5

10.2
4.2
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Өңірлер бөлінісінде айналым қаражатын толықтыруға Нұр-Сұлтан (52,2) және Алматы (53,6%) 
қалаларының респонденттері жиі жүгінгенін атап өткен жөн. Жамбыл облысының бизнесмендерінің 38,1% 
- ы құрал-жабдықтар сатып алуға қаржы сұраған. СҚО кәсіпкерлерінің басым үлесі техника сатып алу
мақсатында өтініш білдірген, яғни 23,6%. Мал сатып алуға Ақтөбе облысындағы респонденттердің  үлесі
үлкен, яғни 27,9%.

Айналымдағы қаражатты толықтыруға және жабдыққа өтініш берушілер арасында  ерлер мен әйелдер  
бөілінісінде елеулі айырмашылық байқалмайды. Негізгі құралдарды сатып алуға әйелдердің 12,2% - ы 
өтініш білдірген, ол бойынша ерлердің үлесі 8,1% - ды құрады. Техника сатып алуға өтініш білдірген 
ерлердің (24,4%) үлесі, әйелдер (8,1%) берген өтініштер санынан  үш есе артық. 

51-ДИАГРАММА. Жыныс бөлінісі бойынша, жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлердің
қаржыландыруға өтініш беру мақсаттары, %

Ағымдағы міндеттемелерді қайта қаржыландыру  
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Дайын объектіні сатып алуға

Техникаға
Құрал-жабдықтарға

Құрылыс-монтаж жұмыстарына
Айналымдағы қаражатты толтыру 38.7
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Өңірлік бөліністе айтарлықтай айырмашылық байқалады, атап айтқанда Жамбыл облысында (66,2%), 
сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласында (53,0%). Ақтөбе облысында қаржыландырудан бас тартудың ең сирек 
жағдайлары тіркелді-8,4%. Шағын және шалғай ауылдарда қаржыландыруға өтініш білдірген 
кәсіпкерлердің жартысынан көбі (53,3%) өтінімнен бас тарту жағдайларымен ұшырасады. 

Бизнесті қаржыландыру көздері ерлердің мемлекеттік субсидиялардан, ал әйелдердің микрокредиттік 
ұйымдардан қаржыландырылатындығымен ерекшеленеді. Гендерлік айырмашылық  жеке мақсаттары 
бойынша қаржыландыруда байқалады: әйелдер техникаға (24,4% қарсы 8,1), бірақ көбінесе – негізгі 
құралдарды (8,1 қарсы 12,2) және дайын объектілерді (4,4 қарсы 5,4) сатып алуға ақша алады. 

Сауалнамаға жауап берушілердің 34,9%-ы қаржыландыруға өтініш берген кезде, өтініті қабылдамау  
жағдайларымен ұшырасқан. Банк қарыз алушыға қандай себеппен қаражат беруден бас тартқанын 
түсіндірмеуге құқығы бар. Бұл табысының төмен,  несие тарихының жағымсыз, кепілзаттың жеткіліксіздігі 
және т. б. болуы мүмкін. Кейде банктер тіпті саланың керексіз болуына байланысты кредит беруден бас 
тартуы мүмкін, яғни банк белгілі бір салаға берілетін несиелердің лимиттерінің таусылуына байланысты 
кедит беруден бас тартуы мүмкін. 

«Маған бірде-бір банк мұндай сомада  кредит берген жоқ, және, негізінен, бейтаныс адамдар, инвестор 
маған мұндай ақшаны бермес еді, бұл жерде тағы да таныстық керек. Бизнесті енді бастадым, 
айналым жоқ, кепілге қоятын зат  – ақша жоқ».

«Және сен төлемге қабілетті болуың керек. Кредит  алу үшін сізден табысың көп болу керек, кредиттік 
жүйенібілесіз ғой?! Қарапайым адамдар үшін бұл өте тиімсіз және қолжетімді емес».

«2009 жылы менің анам, қызым және әпкем  апатқа ұшырады. Менде Тұрғын үй құрылыс банкінде 
кредит болды, 2007 жылы алған едік. Онда 3-4 ай бойы жерлеу рәсімі өткенше кредитті төлей 
алмадым, бәрі ауруханада жатты. 5-6 ай өткен соң, мені сотқа шақырды, істі сотқа жіберген. Міне 
осы  жалғыз кредит менің бүкіл кредиттік тарихымды бұзды. Енді мен еш жерден кредит ала 
алмаймын. Мен тұрғылықты жерім бойынша, таныстар арқылы аламын». 

Кәсіпкерлермен (33,9%) салыстырғанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға (38,8%)кредит беруден жиі бас 
тартылады. Бас тартудың себептері бірқатар себептер болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда өзін – өзі 
жұмыспен қамтығандардың басты проблемаларының бірі-ресми тіркелмеген бизнес. Тиісінше, қарыз 
алушы өзінің қаржылық тұрақтылығын дәлелдей алмайды. 

Гендерлік бөлініс бойынша талдау көрсеткендей, әйелдерге қарағанда, ер адамдарға кредит беруден  бас 
тарту көбірек. Осылайша, әйелдердің үлесі 29,6% - ды құрайды, ал ерлердің үлесі 40,9% - ды құрайды.

53-ДИАГРАММА. Жыныс бөлінісі бойынша, қаржыландырудан бас тарту 
жағдайларына тап болған респонденттердің үлесі, % 
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Бүгінгі таңда кез-келген мемлекетте банктік қаржыландыру бүкіл экономикалық жүйенің алдында тұрған 
мәселелерді шешетіндей маңыздылығы жоғары. Деректерді талдау көрсеткендей, барлық 
респонденттердің 25,5% - ы соңғы жылы қаржыландыруға өтініш білдірген, олардың көпшілігі айналым 
қаражатын толықтыруға арналған. Алайда,  кәсіпкерлер  және жалпы халық үшін кредиттер әрдайым 
қолжетімді бола бермейді, өтініш білдіргендердің үштен біріне қаржыландыруға берілген өтініштерін 
қабылдамайды.

Егер кедиттеру проблемаларын  сауалнама алынған кәсіпкерлер тұрғысынан қарастыратын болсақ, онда 
негізгі проблемалар қатаң жағдайлар мен кредиттің құнының жоғары болуынан туындайды деп айта 
аламыз. «Әрине, екінші деңгейлі банктер тарапынан кредиттеу тұрғысынан неғұрлым жұмсақ 
талаптар болғанын қалаймын, өйткені онда талаптар өте қатаң, өзіңіз де түсінесіз», - дейді 
ауылдық жер кәсіпкері. 

Кепілзаттың болмауы да маңызды проблема, осыған байланысты көптеген бизнес өкілдеріне, сондай-ақ 
өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға кредит беруден бас тартады. 

«Міне, аудандарды көп аралаймын, негізінен ауылдарға, көбінесе қалада – «шаруашылық, үй, 
пәтеркімнің атына жазылған»дейсіз бе? Әрине, күйеуінің атына. Бұндайдан кейін, әйел қандай 
қаржыландыруды армандай алады? Енді айтыңызшы, әйелдер бизнесін қолдауды заңнамалық деңгейде 
қалай қабылдауға болады? Әйел кредит ала алмайды, күйеуі кепілзат бермейді, немесе ол кепілзатты 
күйеуі баяғыдан бері кпілдікке қойып қойған. Оның ісі жүрмеді, онда кәсіпкерлік  ойлау қабілеті жоқ және 
ал әйелінің деңгейі құрт, бәліш, сүт сату деңгейінде ісі жүріп жатыр,  бірақ соны әрі қарай дамыту үшін 
кредит ала алмайды. Яғни, заң жүзінде бар. . Менің ойымша, ондай жағдайда дамиды. . Содан кейін бұл 
дақ осы кредиттердіі алғысы келетін және алып, содан кейін жаба алатын әйелдердің атына кір 
келмейтіндей болуы керек.  Бұл туралы ойлану керек». 

Банк жүйесін кәсіпкерлікті дамыту үшін тиімді деп айту қиын. Барлық кезеңдерде банктік қаржыландыру 
құралдары бизнестің қажеттіліктерін толық қанағаттандырмайды. Тиімді қаржыландыру  көздеріне 
қолжетімсіздік елдегі кәсіпкерліктің баяу өсуіп, баяу дамуына әкеледі. Кәсіпорындармен кредиттік 
қатынастарды кеңейтуге мүмкіндік беретін кредиттеу әдістерін қолдану қажет. 

54-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі бөлінісінде қаржыландырудан бас
тарту жағдайларына тап болған респонденттердің үлесі, %
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Аударумен төлем жасау процедуралары мен банктік шоттар бүгінгі күні адамның күнделікті өмірінің 
ажырамас бөлігі және кәсіпкерлік қатынастар жүйесіндегі маңызды элемент болып табылады. Осыған 
қарамастан, сауалнамаға қатысқан өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұлғалардың арасында банктік шоты 
немесе картасы бар адамдардың үлесі-70,8%. Гендерлік арақатынаста шоттар мен карталардың иелері 
әйелдер болып табылады – 75,3%, ерлердің үлесі 64,5% құрады. Ауылдармен салыстырғанда, облыс 
орталықтарында карточкалар мен шоттарды пайдаланатындардың үлесі жоғары. Аудару арқылы төлем 
жасауда электрондық құралдарды басқару көп жеңілдетеді. Осы мақсатта бүгінгі күні банк автоматтары, 
электрондық төлемдер ұсынылады. Алайда, ауылдық жерлерде, әсіресе шалғай жерлерде бұл 
функциялар әрдайым қолжетімді бола бермейді. 

Түйіндеме

Қаржыға қолжетімділік бизнесті дамытудың басты мәселелерінің бірі болып табылады. Алынған 
мәліметтерге сәйкес, респонденттердің тек 57% - ы кредиттер немесе басқа қаржылық ресурстарға 
қолжетімділіктері бар екенін атап өтті. Бұл көрсеткіш қаржыландыру сияқты маңызды аспектіде оң емес, 
онсыз бизнесті дамыту қиын. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды қаржыландыруға анағұрлым қысым жасайды, өйткені 37,3% - ы ғана 
қаржылық қолдау алу мүмкіндігіне ие екенін атап өтті. Бұл кедергі  өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 
тұрақтылығын дамыту және олардың кәсіпкерлік сатыға көшуі үшін басты кедергілердің бірі болып 
табылады.
Кәсіпкерлер арасында қаржыландыру алуда ірі және орта бизнес өкілдерінің  жақсы мүмкіндіктері бар, оң 
жауаптардың үлесі 71%-ды, ал шағын бизнес бойынша жауаптар 62,4%-ды құрайды. Шағын бизнеспен 
көбінесе әйелдер  айналысады, яғни шағын бизнестегі әйелдердің қаржыға қолжетімділігі анағұрлым 
қиындау.
Қаржыландыруды  алу үшін әйелдер тәуекелге баруы керек, өйткені бұндай жеке қасиеттері бар 
әйелдердің 71% -ы қаржыға қолжетімділік бар екенін айтты. Сондай-ақ, «өзін-өзі көрсете» алатын (керемет 
көрініс), заңдарды бұзатын, дипломатиялық, мақсатқа жетуде табанды, өзі үшін тұра алатын, 
инновацияларға сезімтал, қаржысын жаңа қызықты инновациялық өнімге  салғысы келетін әйелдердің 
қаржыға қолжетімділігі артықтау. 
Қаржыландыруды алуға кедергі келтіретін басты кедергілер - жоғары пайыздар, кепіл ұсынудаға 
қиындықтар, құжаттарды жинауға байланысты бюрократия. Банк пайыздарының жоғары болуы және 
кепілзаттың жоқтығы проблемасы өзін-өзі жұмыспен қамтығандарда айқын көрінеді. Тұрақты жоғары 
табысы жоқ қарыз алушылардың санаты кредитті қайтармау бойынша «тәуекел» тобына кіреді және 
банктер мұндай қарыз алушыларға кредит беруден бас тартады немесе тәуекелдерді барынша азайту 
мақсатында оларға кредиттер жоғары пайыздармен береді және өтімділігі жоғары кепіл қоюды талап 
етеді.
Қаржыландыруды алу кезіндегі ақпараттың болмауы, бюрократия, қарыз берудің ашық еместігі, 
өтінімдерді қараудың ұзақ мерзімдері, қарыз алушылардың қаржылық сауаттылығының төмендігі сияқты 
кедергілер қаржылық ұйымдарда немесе грант, жеңілдікті қарыз операторларының арасында сыбайлас 
жемқорлықты тудырады. Сауалнама алынған респонденттердің 8,4% - ы қаржыландыруға өтінім білдіру 
кезінде сыбайлас жемқорлыққа тап болған.
Ерлермен салыстырғанда, әйелдерде кредиттердің пайыздарының жоғарылылығы, кредитті мақұлдау 
алу үшін банктік тексерулер саны және қаржылық білімнің жетіспеушілігі біршама маңызды. Терең 
сұхбаттарда банктер әйелдерге  кредитті аз беретіні жиі айтылды, өйткені  олар әйелдер,  көбінесе шағын 
қаржылық айналымы бар шағын бизнеспен, тиімділігі төмен қызмет салаларымен айналысады деп 
санайтыны атап өтілген.
Сауалнама алынған респонденттер үшін қаржыландырудың негізгі көзі өз қаражаты болып табылады. Әрі 
қарай, бірақ тұрғындардың аз бөлігі бизнеске арналған қаржы көзі - банктен алынған кредиттер, 
туыстары, достары ұсынған қаражат екенін айтады.
Кәсіпкерлердің қаржыландыру көздері, өзін-өзі жұмыспен қамтитындарға қарағанда біршама алуан 
түрлі. Атап айтқанда, кәсіпкерлер өз қаражаттарынан басқа, өз бизнесін дамыту үшін банк пен ШКҰ-дан 
кредиттер алады, отбасы мен достарының , қаражатын пайдаланады, достарынан алады,  мемлекеттен 
субсидияларалады.
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Өзін-өзі жұмыспен қамтитындар, негізінен, өз қаражатын пайдаланады және отбасынан, достарынан 
қаржылық қолдау алады, олар бұл нұсқаны «қарызға аламыз» деп атайды. 
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың тұрақты табыс көзі, өтімді кепілі жоқ болу себебінен  банктер мен 
ШКҰ кредиттеріне қолжетімділігі төмен. 
Сауалнамаға сәйкес, әйелдер өз қызметін дамыту үшін өз қаражатын пайдаланады, кредиттер алады. Ал 
ер адамдар мемлекеттік субсидияларды біршама жиі алады, сондай-ақ қатар отбасы мен достарының 
қолдауына  жиі жүгінеді. 
Сауалнамаға қатысқан барлық респонденттердің төрттен бір бөлігі соңғы жылы қаржыландыруға өтініш 
білдірген, олардың көпшілігі айналым қаражатын толықтыру мақсатында өтініш білдірген. Алайда 
қарыздар әрдайым қолжетімді бола бермейді, сыртқы көздерге қаржыландыру үшін өтініш 
білдіргендердің үштен бірінің өтініші қабылданбаған.
Rәсіпкерлермен салыстырғанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға кредит беруден жиі бас тартылады. Бас 
тартудың себептері бірқатар себептер болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылардың ұшырасатын негізгі проблемалардың бірі- қызметтерінің ресми тіркелмеуі және 
тиісінше қарыз алушы өзінің қаржылық тұрақтылығын дәлелдей алмайды. 
Рекомендации:

• Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға гранттар беру
• Әйелдер бизнесін дамыту үшін қаржылық сауаттылық бойынша тренингтер
• Бизнестегі өсу мен жетістікке ықпал ететін жеке қасиеттерді дамыту бойынша

тренингтер.
• Өзін-өзі жұмыспен қамтушы және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін менторлық көмекті

дамыту
• Кәсіпкерлікті қолдау, әсіресе қаржыға қолжетімділік бойынша ақпараттың сапасы мен санын

арттыру.
• Шағын ауылдарға ерекше назар аудару керек, онда қаржыландыруға қолжетімділік бойынша

барлық проблемалар өткір көрсетілген: «шағын ауылдарда жұмыс істегісі және тәуелсіз
болғысы келетіндер көп, бірақ оқуға мүмкіндік жоқ».

3.3.4.  Білім және кәсіби дайындық
 Жаңа мамандықтарға оқыту және  бизнесті жүргізу бойынша білім,  өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға 
қарағанда, кәсіпкерлер үшін қолжетімді болып табылады –  бес балдық шкала бойынша 3,87 балл 
(орташадан жоғары) - 2,9 балл. Егер өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың білімге, оқытуға қолжетімділіктері 
бірдей орташа деңгейде болса, ал кәсіпкерлерде бизнесті жүргізу бойынша білімге  қолжетімдіділігі 
анағұрлым жоғары.

55-ДИАГРАММА. Жаңа мамандықтарға оқытуға, бизнес жүргізу бойынша білімге
қолжетімділік
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3.24

Ерлерге қарағанда, әйелдерде бизнес жүргізу бойынша білімге қолжетімділіктің (3,61 балл) және 
жаңа мамандықтарға оқытудың (3,32 балл) жоғары деңгейін атап өтеді.

56-ДИАГРАММА. Жаңа мамандықтарға оқытуға, бизнес жүргізу бойынша
білімге қолжетімділік
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Егер жаңа мамандықтарға оқыту жас ұлғайған сайын азырақ қолжетімді болса, ал бизнес жүргізу 
бойынша білімге барлық жас топтарындағы әйелдер үшін қолжетімді. 

57-ДИАГРАММА. Жас топтары бойынша әйелдердің жаңа мамандықтарға оқуға,
білімге қолжетімділігі
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соғады. 
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Кәсіпкерлік ниеті мен кәсіпкерлік әлеуеті бар өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер жаңа мамандықтарды 
оқуға қолжетімділік бар деп атап өтті. Тұрақты жұмыс істейтін кәсіпкерлер мен жаңа кәсіпкерлер бизнесті 
жүргізу туралы білімге қолжетімді деп санайды. 
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58-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі бойынша әйелдердің  жаңа мамандықтарға
оқытуға   білімге қолжетімділігі
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Балалары бар әйелдер арасында үш жасқа дейінгі балалары бар әйелдер тобы ең осал болып табылады, 
олар үшін жаңа мамандықтарға оқыту (3,18 балл), бизнес жүргізу бойынша білім алу (3,52 балл) қолжетімді 
емес. 

59-ДИАГРАММА. Кішкентай балалары бар әйелдердің  жаңа мамандықтарға
оқуға, бизнес жүргізу бойынша білімге қолжетімділігі
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Кәсіпкерлерден алынған терең сұхбаттарын талдауда орта білім беру жүйесі де, жоғары білім беру жүйесі 
де кәсіби, кәсіпкерлік қызметтің толық дамуына ықпал етпейтінін көрсетті: «Мектептеріміз қатты 
алаңдатады. . Мұғалімдерде уақыт жоқ, балаларға қазір ештеңе үйретпейді. Тіпті, инемен жіп ұстай 
алмайды, білім туралы айтпай-ақ қояйын.  Бейшара директорлар мен мұғалімдер тек комиссияларды 
қарсы алы әлек. Ал балаларға мұндай білім мүлдем берілмейді. Мүлдем. Олардан талап 
етілмегендіктен, олар үйретпейді». (ТС, Диля, Жамбыл облысы, ауыл кәсіпкері), «Университет бітіріп 
шыққандар да шамалы біліммен шығады». Яғни, мен оны жұмысқа аламын, бірақ үйретемін, қайта 
оқытамын». (ТС, Шахиста, Жамбыл облысы, қала кәсіпкері, сауда, құрылыс, кабель каналдарын салу, 
полиэтилен құбырларын өндіру).

Сонымен қатар, ШОБ-тің қалыптасқан кәсіпкерлері кәсіпкер үшін білім деңгейі маңызды емес деп 
санайды.

Мен арнайы оқу орнын бітірдім, мен экономиспін, техникалық және құрылыс экономикалық 
факультетін бітірдім, бірақ менің білімім мүлдем маңызды емес. Бұл жай ғана қағаз, ешкімге керек 
емес, мен оны ешқашан шығарған емеспін, мен бұл туралы еш жерде айтпаймын,  (ТС,  Галина, СҚО, 
ауылдық жер кәсіпкері, сауда, наубайхана, салттық қызметтер, тас төсеу өндірісі).

45-КЕСТЕ. Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер тобы  жаңа
мамандықтарға оқудың, бизнес жүргізу бойынша білімнің қолжетімділігі
туралы, орташа бес балдық шкаланы белгілейді.

Қалыптасқан бизнес (3,5 жылдан астам)
Жаңа кәсіпкерлер (3,5 жасқа дейін)
Кәсіпкерлік ниеті барлар
Әлеуетті кәсіпкер
Бизнесті тоқтатқандар, жоспарламайтындар 
немесе қорқыныш, кедергілер

Бизнесті жүргізу 
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оқыту
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Ерлерге қарағанда  әйелдер үшін оқу өзекті, ерлердің 64,6%-на қарағнда әйелдердің 58,3%-нда, 
өздерінің пікірінше бизнес ашу үшін қандай да бір салада қажетті кәсіби дағдылары бар екенін айта кету 
керек.

60-ДИАГРАММА. Өз ісін ашу үшін қандай да бір салаға қажетті кәсіби дағдылары
бар (өзін-өзі жұмыспен қамтушыларда)
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Бірақ, сонымен қатар, жаңадан бастаушы кәсіпкерлер үшін білім бейіні, алдыңғы жұмыс тәжірибесі 
көбінесе бизнес саласын анықтайды: «мен Астанада жұмыс істедім. Жақсы лауазым. Шетелде білім алу 
бойынша менеджер. Мен - химикпін, екінші жоғары білімім қазір аударма ісіне оқып жатырмын». (ТС, 
Сәуле, СҚО,  ауылдық жер кәсіпкері, білім беру қызметтері, ІҚМ өсіру)

«Атамекен» ҰКП сарапшылары, Іскер әйелдер кеңесінің өкілдері кәсіпкерлік білім беру негіздерін мектеп 
қабырғасынан бастап  беру керек деп санайды, бірақ бұл пәнді мұғалімдер оқытпауы керек: «Мұғалімдер 
кәсіпкерлік ойлауды балаға қалай түсіндіретінін білмейді. Тәжірибе көп болуы керек, ол да жоқ. Содан 
кейін кәсіпкерлермен кездесулер де дұрыс жасалмайды деп ойлаймын. Оларды шағын кәсіпорындарға 
апару керек. Шағын кәсіпорында заңгерлер де, бухгалтерлер де жоқ, кешіріңіз, гидтер де жоқ. Бірақ 
балалар аспазшы келмеген кезде, техниктер келмеген кезде немесе жөндеу жұмыстарын жүргізу керек 
болғанда, не болатынын көреді, түсінеді, мен олармен бірге жүремін, олар мұны көруі керек. Кәсіпкерлік 
дегеніміз не.»(ТС, Жамбыл облысы, «Атамекен» ҰКП Іскер әйелдер кеңесінің төрағасы).

Кәсіпкерлер қазіргі уақытта қосымша білім беру мен практикаға ерекше роль бөлу қажет деп санайды: 
«Қыздар арасында бизнес-білім беруді дамыту – ісін жаңа бастайтын кәсіпкерлер үшін қосымша 
оқыту. Қаржылық(бухгалтерлік істің негіздері, инвестициялық жобалау, бизнес-жоспарлау және т. б.), 
құқықтық(Кәсіпкерлік кодексі, Еңбек кодексі, Салық кодексі және т. б.), компьютерлік(интернеттегі 
бизнес, әлеуметтік желілер және т. б.) сауаттылықты арттыру курстарынан өту пайдалы 
болады» (ТС, Жамбыл облысы, Іскер әйелдер қауымдастығының атқарушы директоры).

Кәсіпкерлік білім алуға кедергілер

• Ауыл кәсіпкерлері оқу бағдарламаларына қабылдау әділетсіз жүзеге асырылады деп мәлімдейді:
«Бізде стипендия бойынша үш айлық оқу бағдарламасы бар, бірақ аудан орталығында бұл
бағдарлама аздап қиын, олар жазылады, ал олардың орнына қалталарын  толтырады, бұл
процестерге бақылауды күшейткенін қалаймын». (ТС, Айжанат, Жамбыл облысы, қала кәсіпкері,
ломбард, сауда)

• Гранттар, білім беру курстары туралы ақпараттың жетіспеушілігі: «Өкінішке орай, бұл туралы
барлығы біле бермейді. Гранттар бөлінеді, білім беру курстары бар, субсидиялар, қандай да бір
мүмкіндіктер бар. Мұның бәрі бар, бірақ адамдар оны қалай қолдануды білмейді немесе оны
шынымен мұқтаж адамдар пайдаланбайды». (ТС, Гаухар, Жамбыл облысы, қала кәсіпкері, білім
беру саласы).

• Халықтың енжарлығы: «Елордада соңғы уақытта әлеуметтік проблемалар көп, себебі көп
балалы аналар бар, сауатсыз адамдар бар, олар кәсіпкерлік қызметпен айналысқысы келеді, біз
оларға бизнес жобасын ұсынған кезде, мен 4 бағыт бар екенін айттым, бұл қаржылық қолдау
шарасы, сонымен қоса, «Атамекен» айналысатын қаржылық емес қолдау шарасы бар, олар
толығымен ақысыз негізде оқытады. Жалғыз кедергі, ол  адамдар көп жағдайда үйден шықпйды
және әрекет жасамайды, жалқау» (ТС, Нұр-Сұлтан қаласы, кәсіпкерлікті қолдау және дамыту
бөлімінің сарапшысы).

Кәсіпкер  мен өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер қандай білімге мұқтаж:

• Қаржылық сауаттылыққа
• Салықтар бойынша есеп жасауға

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

«Мен қарапайы, есеп беруді қалай жасау керектігін, салық бойынша есептің қандай түрлері 
болатынын да білмеймін» (ФТП, Алматы қ., кәсіпкер әйелдер)

• Бизнес-жоспар құруда
• Өз қызметнің түрі туралы жаңа білім, ақпарат алу
• Практикадан өту, кәсіптік тәжірибе алу және шетелдік өкілдерімен алмасу
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«Мен өзімнің аспаздық шеберлігімді немесе ауыл шаруашылығы, сиыр селекциясы, өнімділікті жақсарту 
саласындағы дағдыларымды жетілдіргім келеді. Бірақ Қазақстанда мен білмеймін,қай жерде үйренуге 
болатынын, бұл бір жерге шығу керек шығар. Бұл асыл тұқымды сиырлар өсірілетін Австралияға, 
Швейцарияға». (ТС, Гүлсін, Жамбыл облысы, ауыл кәсіпкері, ауыл шаруашылығы).

• Тілдерді білу
• Бухгалтерияға кіріспе
• Мемлекеттік органдармен жұмыс
• Жеке даму бойынша тренингтер өткізу

«Мен қазір бизнесті жүргізу, бизнесті басқару, бизнеспен, өзін-өзі дамытумен байланысты барлық 
нәрсе туралы білгім келеді. Мен пайда көргім келеді. Жеке тұлғаны дамыту бойынша тренингтер керек, 
шын мәнінде, өз-өзіне күмәндану жиі кездеседі». ТС, Гаухар, Жамбыл облысы,  қала кәсіпкері, білім беру 
саласы).

• Бизнесті әкімшілендіру, бизнесті басқару
• Маркетинг
• Көпшілік алдында сөз сөйлеу, жобаларды қорғау бойынша тренингтер

Ұсынымдар

• «Қаржылық сауаттылық» пәніне кіріспе:

Қаржылық сауаттылық дамыған болуы тиіс, біздің елімізде қаржылық сауаттылық мүлдем жоқ. 
Қаржы және аудит емес, қаржылық сауаттылық пәнін енгізу қажет. (ТС, Вероника, Алматы, қоғамдық 
тамақтану, ТҚС).

• Стипендия алу мүмкіндігі бар оқу курстары.
• Ауылдарда бизнес жүргізу бойынша көшпелі оқытулар, тренингтер өткізу:

«Ауыл әйелдерін жинап, тренингтер өткізіп, үйретіп, осында бірдеңе ашсақ жақсы болар еді» (ФТП, 
Жамбыл облысы ауылынан өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер).

• Жеке даму бойынша тренингтер өткізу
• Бизнесті жүргізу бойынша онлайн курстар.

«Тағы да ірі қалаларды емес, шағын кенттерді алайық, жұмыс істегісі келетіндер көп, бірақ оқитындай 
мүмкіндіктері жоқ. Осындай шешімдердің бірі – онлайн курстар. Таяуда ғана бізге әлеуметтік еңбек 
Министрінің орынбасары келді,  IT-бағыттар бойынша, және біз онымен онлайн-оқытудың 
қаншалықты маңызды екендігі және онлайн оқтумен біз қанша адамды оқыта аламыз,  келіп оқитын 
20 адамды немесе бүкіл Қазақстан бойынша 200 адамды ма, сол туралы  сөйлестік» (ТС, Нұр-Сұлтан 
қаласы, осал топтағы әйел-кәсіпкер, «Мама Pro» ҚҚ басшысы).

• Бизнес бойынша қазақ тіліндегі ақпараттың, тренингтердің  қолжетімділігі
• Тренинг бағдарламасын қолжетімді, түсінікті тілге бейімдеу

«Мен  бірнеше рет айттым осы туралы, тренингтердің бұл бағдарламасын бейімдеп, олардың  
қаншалықты түсінікті тілімен жазылғанын көру керек, міндетті түрде көптеген ауыл тұрғындары 
қазақ тілді  екенін ескеру керек, олар қалай түсіндіретініңізді және олар қалай қабылдайтынын 
елестетіңіз». (ГИ, Нұр-сұлтан, Тұңғыш Президент Қоры жанындағы Әлемдік экономика және саясат 
институтының сарапшысы).

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, жаңа кәсіпкерлер бизнестегі инновацияларға дайын: инновацияларды 
пайдалану, бірегей өнімдерді, қызметтерді сату және тәуекел капиталын пайдалану.

3.3.5. Кәсіпкерлік және жаңа технологиялар
Респонденттердің шамамен 29,2% - ы өздерінің кәсіпкерлік қызметінде инновацияларды пайдаланады. 
Кәсіпкерлердің 20,6% - ы жаңа технологияларды игеріп, қолданады. 17,6%-ы жаңа технологияларды 
сатып алады. Олардың біразы бірегей тауарларды немесе қызметтерді сатады, зерттеуге, дамытуға 
қаражат жұмсайды және тәуекелді (венчурлық капиталды) пайдаланады. Жаңа технологияларды 
пайдалану үлкен компанияларға қолжетімді, өйткені бұл айтарлықтай қаражатты қажет етеді.

46-КЕСТЕ. Жаңа технологияларды қолдану

Инновацияларды қолданады
Жаңа технологияларды меңгереді және қолданады 
Жаңа технологияларды сатып алады
Нарықта бірегей өнімді немесе қызметті сатады
Зерттеулер мен әзірлемелерге қаражат жұмсайды
Тәуекелдік (венчурлік) капиталды пайдаланады 

29.2

20.6

17.6

15.7

11.3

4.5

27.3

30.9

29.1

26.1

20.6

10.3

29.2

17.5

14.2

12.9

8.8

3.3

Орташа 
(адам 51-ден 
250-ге дейін )

Барлығы Шағын 
(1-50 адам)

Ірі (250 
адамнан 
астам)

50.0

66.7

66.7

50.0

38.9

11.1

Сауалнама нәтижелері бойынша бизнесте инновацияларды пайдалану кезінде әйелдер ер адамдардан 
сәл төмен екендігі анықталды. Жаңа технологияларды сатып алу (ерлердің 22,5% және әйелдердің 13%), 
нарықта бірегей тауарларды сату (ерлердің 18,8% және әйелдердің 12,8%) кезінде неғұрлым елеулі 
айырмашылық бар.

61-ДИАГРАММА. Жаңа технологияларды қолдану, ерлер/әйелдер
Инновацияларды қолданады

Нарықта бірегей өнімді немесе қызметті сатады

Зерттеулер мен әзірлемелерге қаражат жұмсайды

Жаңа технологияларды меңгереді және қолданады 

Жаңа технологияларды сатып алады

Тәуекелдік (венчурлік) капиталды пайдаланады 

31.1%
27.5%

18.8%
12.8%

13.3%
9.4%

21.5%
19.7%

22.5%
13.0%

6.3%
2.9%

0   10  20 30 40          

Ерлер Әйелдер

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Мемлекеттік бағдарламалар кәсіпкерлерді инновациялық бизнес идеяларға белсенді түрде 
ынталандырады: «... Бизнестің Жол картасы  2025-тің 4 бағыты бар- инновациялық бизнес идеяларға 
мемлекеттік гранттар беру». (ТС, Нұр-Сұлтан қ., кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімінің 
сарапшысы).

Сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлер арасында өндіріс істемемей қалған жылдарына байланысты өз 
қызметінде жаңашылдықтар қолданбайды: «Менімен көптеген жылдар бойы жұмыс істейтін адамдар 
бар, олар біздің сапамызды біледі және бұл сапаны бұзу үшін бір нәрсені өзгертуге келіспеймін, ондай 
тәуекелге бармаймын. Тиімді ұсыныс болды, бірақ бұған мен барған жоқпын,  менің ойымша, бірінші 
кезекте өз клиенттерімнің алдында көптеген жылдар бойғы   тұлғамызды жоғалтпау керек деп 
ойлаймын. Бұл біз үшін қолайсыз» (ФТП, Жамбыл облысы, қаладаңы кәсіпкер әйелдер).

Кәсіпкерлершағын бизнеске арналған  «Webkassa» инновациялық бағдарламалық өнімін атап өтеді: 
«Мен ризамын, осы аппаратты алғаныма. Біріншіден, мен төлемін бөліп тастап алдым, ол веб, мен 
телефон арқылы чекті қайтара аламын, WhatsApp-қа жібере аламын,  жарамды,  фискалдық болып 
табылады, QR коды, барлық кодтар, бәрі бар,  ыңғайлы және қолдану қиын емес. Біріншіден, мен касса 
кітабын жүргізбеймін, ол  бәрін автоматты түрде  өзі рәсімдейді, толығымен, ауысымның жабылған 
кезде, сағат 10-да» (ФТП, СҚО, кәсіпкер әйелдер).

62-ДИАГРАММА. Жаңа технологияларды дамыту
Инновацияларды қолданады

Нарықта бірегей өнімді немесе қызметті сатады

Зерттеулер мен әзірлемелерге қаражат жұмсайды

Жаңа технологияларды меңгереді және қолданады 

Жаңа технологияларды сатып алады

Тәуекелдік (венчурлік) капиталды пайдаланады 

26.7%
32.7%

14.8%
17.0%

10.6%
12.2%

20.8%
20.5%

20.0%
13.3%

3.3%
6.6%

40            10                    20                     30 

Жаңа кәсіпкерлер (3,5 жылға дейінгі)

0

Тұрақталған бизнес (3,5 жылдан асатын)

Өңірлердің ішінде, Қазақстанның ең ірі қалалары Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларының кәсіпкерлері 
инновацияларға ашық. Осы бағытта Алматы қаласы анағұрлым ілгеріде. Нұр-Сұлтан қаласының 
кәсіпкерлері тәуекелді капиталды жиі пайдаланады.

47-КЕСТЕ. Жаңа технологияларды қолдану

Инновацияларды қолданады
Нарықта бірегей өнімді немесе қызметті сатады
Зерттеулер мен әзірлемелерге қаражат жұмсайды
Жаңа технологияларды меңгереді және қолданады 
Жаңа технологияларды сатып алады
Тәуекелдік (венчурлік) капиталды пайдаланады 

53.7%

18.4%

18.9%

23.7%

21.6%

11.1%

32.1%

34.2%

17.4%

31.0%

23.4%

3.3%

29.1%

18.4%

15.2%

21.3%

14.8%

5.7%

9.6%

0.5%

0%

6.6%

13.1%

0%

23%

7.7%

4.6%

20.9%

16.3%

2.6%

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Ақтөбе 
облысы

СҚОНұр-
Сұлтан қ.

Жамбыл 
облысы

Алматы 
қаласы
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Респонденттердің жартысынан астамында (64,7%) технологиялар саласында (әлеуметтік желілер, 
электрондық пошта, онлайн-сатып алулар және т.б.) пайдаланушылық дағдылар деңгейі жоғары 
(компьютерлік бағдарламаларды білу) 19,1%-ды және кәсіби (мамандандырылған бағдарламалар) 9,6% - 
ды құрайды. Дағдылары жоқ – 6,6%. 

Жалпы, ерлер мен әйелдер арасында айтарлықтай айырмашылық жоқ, бірақ өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
әйелдер арасында дағдылардың ілгері деңгейі-28,1%-ды құрайды. Пайдаланушы деңгейінде дағдылары 
бар әйелдердің үлесі кәсіпкерлер арасында көбірек.

48-КЕСТЕ. Технологиялар, ақпарат және байланыс саласындағы дағдылар
(кәсіпкерлер, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар)

Ерлер

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар

Ерлер

Кәсіпкерлер

65.7%

17.7%

10.5%

6.1%

Пайдаланушы деңгейі (әлеуметтік желілер, 
электрондық пошта, онлайн-сатып алулар және т. б.)
Ілгері деңгей (компьютерлік бағдарламалар)
Кәсіби деңгей (мамандандырылған 
бағдарламалар)
Дағдылары жоқ

ӘйелдерӘйелдер

67.1%

17.1%

9.4%

6.5%

62.2%

18.2%

12.8%

6.8%

58.6%

28.1%

5.4%

7.9%

Дағдылары жоқ адамдар   кәсіпкерлерге  (6,3) қарағанда,  өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында (7,4) 
көп. Дағдылардың болуы тұрғылықты жеріне байланысты. Технологиялар, ақпарат және байланыс 
саласында дағдыларды ауылдық жерлерде және шағын қалалардағы респонденттер аса көп 
меңгермеген: облыс орталықтарында – 3,8%-ды, шағын қалаларда – 7,4%-ды, ауылда – 14,7%-ды құрайды.

3,5 жылдан астам тәжірибесі бар бизнес өкілдеріне қарағанда,    ілгері деңгейді жаңа кәсіпкерлер көбірек 
меңгерген. Айта кету керек, әдетте, өз ісін  алдыңғы қатарлы немесе кәсіби дағдылары барлар ғана 
ашпайды. Бұл көбінесе кәсіпкерлік ниеті бар пайдаланушы дағдылары бар адамдар (74,4%).

49-КЕСТЕ. Технологиялар, ақпарат және байланыс саласындағы дағдылар
(кәсіпкерлер, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар)

Пайдаланушы деңгейі (әлеуметтік 
желілер, электрондық пошта, 
онлайн-сатып алулар және т. б.)

Ілгері деңгей (компьютерлік 
бағдарламалар)

Кәсіби деңгей 
(мамандандырылған 
бағдарламалар)
Дағдылары жоқ

Қалыптасқан 
бизнес (3,5 
жылдан астам)

Жаңа 
кәсіпкерлер 
(3,5 жасқа 
дейін)

Кәсіпкерлер Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 

Кәсіпкерлік 
ниеті барлар

Әлеуетті 
кәсіпкер

Бизнесті тоқтатады,
 жоспарламайды 
немесе қорқыныш, 
кедергілер бар

69.2%

14.4%

10.1%

6.4%

60.9%

22.4%

10.4%

6.3%

74.4%

10%

7.8%

7.8%

57.6%

19.6%

18.5%

4.3%

57.2%

29.6%

3.8%

9.4%

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Кәсіпкерлер коммуникацияға  оң  роль береді: «Қазір коммуникация  өте маңызды, әсіресе цифрандыру 
дәуірінде интернетсіз бизнес жұргізу мүмкін емес. Егер сенде интернет жоқ болса, онда, жұмысым қалды 
деп санай бер». (ТС, Жамбыл облысы, Шахиста, қала кәсіпкері, сауда, құрылыс, кабель каналдарын салу, 
полиэтилен құбырларын өндіру). 

Кәсіпкерлер технологиялардағы инновацияларды тек өз қызметінде ғана емес, көптеген қызметтерді 
алуды жеңілдету үшін де пайдаланады: «Менің жеке кәсіпкерлігіме 4 жыл болды бар, осы төрт жыл ішінде 
салық органына 2-3-ақ рет бардым. Неліктен? Себебі мен бәрін интернет арқылы жасаймын, бәрін үйде  
істеймін, мен салық органыны атын өзгертіп өтінішті қайта жазу керек болған соң ғана бардым. Себебі, ол 
қызмет түрі тек сол жерде ғана көрсетіледі. . Қалғанының бәрін мен білемін, кейбір заңдарды, қандай 
режимді таңдау керек екенін білемін, артық шығындардан қалай арылуға болатынын білемін, қалай 
минималды төлеп қойып негізінен, қалай тыныш отыруға болатынын білемін.»(ФТП, СҚО, кәсіпкер 
әйелдер).

Респонденттердің 99,4% - ында ұялы телефон бар.

50-КЕСТЕ. Ұялы телефондары барлар, %

Кәсіпкерлер
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
Барлығы

99.4

100

99.5

99.6

98.5

99.3

99.5

99.1

99.4

БарлығыЕрлер Әйелдер

Іс жүзінде барлық кәсіпкерлер (97,7%) мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың (93,5%) интернетке 
қолжетімділігі бар.  

51-КЕСТЕ. Интернетке қолжетімділік, % 

Кәсіпкерлер
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
Барлығы

97.3

90.6

95.7

98.1

95.6

97.4

97.7

93.5

96.6

ВсегоЕрлер Әйелдер

Ақтөбе, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында бейресми секторда жұмыспен қамтылғандар 
есебінен респонденттердің 92-96%-ның интернетке қолжетімділігі бар.

52-КЕСТЕ. Интернетке қолжетімділік, % 

Кәсіпкерлер
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
Барлығы

99.5%

100%

99.6%

98.9%

100%

99.2%

97%

95.8%

96.7%

98%

76.4%

92.2%

95.3%

95.2%

95.3%

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Ақтөбе 
облысы

СҚОНұр-
Сұлтан қ.

Жамбыл 
облысы

Алматы 
қаласы
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53-КЕСТЕ. Интернетке қолжетімділік, % 

Ерлер

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар

Ерлер

Кәсіпкерлер

35.4%

62.8%

12.1%

91.6%

28.2%

52.3%

29.9%

24.3%

0.6%

1.5%

2.1%

2.3%

Facebook

Instagram

Twitter

WhatsApp

Telegram

YouTube

Vk

Одноклассники

TikTok

LinkedIn

Snapchat

Басқа

ӘйелдерӘйелдер

35.3%

78.1%

9.8%

95.8%

23.3%

58.2%

32.1%

30.7%

1%

1%

3.8%

0.8%

25.2%

60.5%

3.4%

89.8%

28.6%

49.7%

34.7%

16.3%

2%

2%

6.1%

0.7%

31.5%

77.5%

2.5%

94%

32.5%

65.5%

34%

14%

0.5%

0%

5.5%

2%
Жалпы, кәсіпкерлік қызметтегі жаңа технологиялар мен инновациялық процестердің қолжетімділігін 
бүгінгі таңда респонденттер орташа, яғни бес балдық шкала бойынша 3,16 баллға, әйелдер 3,18 баллға 
және ерлер 3,14 баллға бағалады.

Жаңа технологиялар өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға (2,78 балл) қарағанда кәсіпкерлерге (3,31 балл)  
анағұрлым қолжетімді. жаңа технологиялар мен инновациялық процестерге  30-49 жастағылар (3,11 балл) 
мен одан үлкен жастағы респонденттермен (3,02 балл) салыстырғанда 18-29 жас аралығындағы жастарға 
(3,39 балл)   неғұрлым қолжетімділік деңгейі жоғары. 

Жаңа технологияларға қолжетімділік деңгейі: облыс орталықтарында орташадан жоғары, яғни 3,42 балл  
және ауылдық аудан орталықтарында орташа – 3,04 балды құрайды. Жаңа технологияларға қолжетімділік 
шағын қалаларда анағұрлым аз (2,79 балл) және шағын ауылдарда мүлдем қолжетімділік жоқ  немесе  
елеулі кедергі бар(1,96 балл).

63-ДИАГРАММА. Жаңа технологияларға орташа қолжетімділік 
3.42

2.79
3.04

1.96

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Шағын ауылАудан орталығы Шағын қалаОблыс орталығы 
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Жаңа технологияларға кедергілер

Кәсіпкерлер келесі кедергілерді атады:

• Жаңа технологияларға басты кедергі – қаржының жоқтығы
«Ақша болса, жаңа инновациялық жабдық та болады, ақша жоқ-жабдық та жоқ» (Анкеталық 
сауалнама, СҚО, ауылдық жер кәсіпкері ер адам).

• Сапалы шығыс материалына, шикізатқа қолжетімділік жоқ

• Байланыс сапасының нашарлығы, жоғары жылдамдықты интернетке қолжетімділіктің болмауы 

• Сумен жабдықтау проблемалары, электр қуатының үзілуі

• Білікті кадрлардың тапшылығы

Ұсынымдар

• Жаңа технологияларды, инновациялық жабдықтарды сатып алуға жәрдемдесу үшін 
кәсіпкерлерді қолдаудың жаңа бағдарламаларын әзірлеу, себебі кәсіпкерлердің 4,5% - ның 
венчурлық капиталын пайдалану мүмкіндігі бар

• Басқа елдермен тәжірибе алмасу, осы немесе салада жетістікке жеткен басқа елдерден 
мамандарды шақыру. 

• Бизнесті жүргізу нормаларының басты қағидаты қоршаған ортаны қорғау болып табылатын, 
экологиялық таза өнімдер өндіретін және қауіпсіз технологияларды пайдаланатын кәсіпкерлерді 
көтермелеу.

3.3.6.  Коммерциялық инфрақұрылым және ішкі нарық
Респонденттердің  коммерциялық инфрақұрылымға қолжетімділігі - бес балдық шкала бойынша орташа 
– 3,4-4 баллдан жоғары деңгейде  Бухгалтерлер мен заңгерлердің қызметтері анағұрлым қолжетімді 
болып саналады – 4,02 балл. Жеткізушілер мен қосалқы мердігерлер қызметтерінің қолжетімділігі 3,47 
балл деңгейінде. Сотта мүдделерді қорғау жеңілдігі 3,42 балл алды. Іскерлік байланыстардың болуы да 
3,41 балл деңгейінде. Іскерлік қауымдастықтар тарапынан қолдау төмен деңгейде (2,65 балл).

Ішкі нарыққа шығу орташа деңгейде -3,12 балл.

Тиісінше, жергілікті жердің әсері әйелдер кәсіпкерлігінде де көрініс береді.  

54-КЕСТЕ. Жаңа технологияларға орташа қолжетімділік  

Ерлер

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар Орташа

Ерлер

Кәсіпкерлер

3.60

2.69

2.95

2.76

3.31

Облыс орталығы

Шағын қала

Ауыл / аудан орталығы

Шағын ауыл

Орташа

ӘйелдерӘйелдер

3.53

3.19

2.87

1.88

3.32

3.11

1.74

4.20

1.64

2.65

3.05

2.35

3.87

1.76

2.87

3.42

2.79

3.04

1.96

3.16

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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64-ДИАГРАММА. Коммерциялық инфрақұрылымның қолжетімділігі және 
ішкі нарықтың ашықтығы, орташа

Іскер қауымдастықтардн қолдау 
Іскер байланыстар

Сотта мүдделерін қорғау
Бухгалтерлердің, заңгерлердің қызметтері

Жеткізушілердің, қосалқы мердігерлердің қызметтері  
Ішкі нарыққа шығу

3.47
3.12

4.02
3.42
3.41

2.65

0                 1                2 3 4 5    

Сауалнама нәтижелері бойынша коммерциялық инфрақұрылым, өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға 
қарағанда  кәсіпкерлер анағұрлым қолжетімді екені анықталды. 

55-КЕСТЕ. Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін коммерциялық 
инфрақұрылымның қолжетімділігі және ішкі нарықтың ашықтығы, орташа

Ішкі нарыққа шығу 
Жеткізушілердің, қосалқы мердігерлердің қызметтері
Бухгалтерлердің, заңгерлердің қызметтері
Банк қызметтері
Сотта мүдделерді қорғау
Іскерлік байланыстар
Іскерлік қауымдастықтардан қолдау

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарКәсіпкерлер

3.28

3.64

4.20

3.67

3.74

2.83

2.69

3.03

3.52

3.90

2.81

2.55

2.18

Сауалнама нәтижелері бойынша коммерциялық инфрақұрылымның қолжетімділігіндегі айырмашылық 
көп емес, бірақ  бар. Әйелдер инфрақұрылымды бухгалтерлер, заңгерлер, сот қорғау қызметтері бойынша 
орташа есеппен 0,1 балға жоғары бағалады. Әйелдер ер адамдармен салыстырғанда іскерлік 
қауымдастықтармен белсенді жұмыс істейді, бірақ іскерлік қауымдастықтардың қолдау деңгейі өте төмен. 
Ер адамдарға Іскерлік байланыстар мен ішкі нарық қол жетімді. 

65-ДИАГРАММА. Коммерциялық инфрақұрылымның қолжетімділігі және ішкі 
нарықтың ашықтығы, жынысерекшелігіне қарай, орташа

Іскер қауымдастықтардн қолдау 

Іскер байланыстар

Сотта мүдделерін қорғау

Банк қызметтері (өзін-өзі жұмыспен қамтушылар)

Бухгалтерлердің, заңгерлердің қызметтері

Жеткізушілердің, қосалқы мердігерлердің қызметтері  

Ішкі нарыққа шығу

3.4

2.7

3.4

2.6

3.5
3.4

3.9
3.3

4.1
3.9

3.5
3.4

3.1
3.2

0  1 2 3 4 5          

ЕрлерӘйелдер

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Бухгалтерлер мен заңгерлердің қызметтері, шағын ауылдарда тұратын респонденттерден басқалардың 
барлығына қолжетімді (2,82 балл). Шағын ауылдарда коммерциялық инфрақұрылымға қолжетімділіктің 
елеулі проблема бар - 3 балға жетпейді. 

Ірі қалалар мен ірі ауылдарда коммерциялық құрылым әйелдер үшін қолжетімді, өйткені елдімекендер 
облыстық және аудандық әкімшілік орталықтар болып табылады.

Сотта мүдделерді қорғаудағы жағдай біршама ерекшеленеді.  Әйелдер шағын қалалардағы (3,73 балл) 
және аудан орталығында (3,87 балл) сотта мүдделерді қорғауды жоғары бағалады, ал қызмет облыс 
орталығында – біршама қиынырақ (3,34 балл). 

іскерлік қауымдастықтар тарапынан қолдау бар екенін, басқа елді мекендерге қарағанда, ауылдық аудан 
орталықтарындағы әйелдер  жоғары бағалады,  – 3,19 балл). 

56-КЕСТЕ. Жергілікті жер түрі бойынша, әйелдер үшін коммерциялық 
инфрақұрылымның қолжетімділігі және ішкі нарықтың ашықтығы, орташа

Ауыл/аудан 
орталығы

Облыс 
орталығы
3.12

3.67

4.08

3.34

3.48

2.72

Ішкі нарыққа шығу

Жеткізушілердің, қосалқы мердігерлердің қызметтері

Бухгалтерлердің, заңгерлердің қызметтері

Сотта мүдделерді қорғау

Іскерлік байланыстар

Іскерлік қауымдастықтардан қолдау

Шағын қала Шағын ауыл

3.00

3.25

4.24

3.73

3.24

2.57

3.28

3.67

4.22

3.87

3.59

3.19

2.62

2.50

2.82

2.70

2.21

1.89

Әйелдің балалары неғұрлым жас болса, олардың коммерциялық инфрақұрылым мен ішкі нарыққа 
қолжетімділігі аз болады. Оларға бухгалтерлер мен заңгерлердің кең таралған қызметтеріне олардың 
қолжетімділігі анағұрлым аз(3,29 балл). Үш жасқа дейінгі балалары бар әйелдер үшін сотта мүдделерді 
қорғау басқа әйелдерге қарағанда қиынырақ (2,74 балл).

Ішкі нарыққа шығу және жеткізушілердің, қосалқы мердігерлердің қызметтеріне көп балалы әйелдердің 
қолжетімділігі анағұрлым аз (2,77 және 2,78 балл).

57-КЕСТЕ. Балалары бар кәсіпкер әйелдер үшін коммерциялық 
инфрақұрылымның қолжетімділігі және ішкі нарықтың ашықтығы, орташа

Ішкі нарыққа шығу
Жеткізушілердің, қосалқы мердігерлердің қызметтері
Бухгалтерлердің, заңгерлердің қызметтері
Сотта мүдделерді қорғау
Іскерлік байланыстар
Іскерлік қауымдастықтардан қолдау

2.77

2.78

3.67

3.00

2.65

2.23

2.81

2.94

3.29

2.74

2.63

2.43

3.13

3.48

4.06

3.46

3.34

2.89

Мектеп жасына 
дейінгі балалары 
барлар

Көп 
балалылар
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Үш жасқа 
дейінгі 
балалары 
барлар
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Өкінішке орай, әйелдерге кәсіпкерлік қызметке көмектесуге арналған ұйымдар әйелдер арасында 
танымал емес. Кәсіпкер әйелдердің 6,3% - ы және өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 3,4% - ы әйелдер 
ұйымдары тарапынан қолдау көрсетілгенін атап өтті.

Шағын қалаларда (9,7%) және ауылдарда (8,5%) әйелдер облыс орталықтарына (3,2%) қарағанда, 
олардың тарапынан үлкен қолдау сезінуде.

Услуги бухгалтеров и юристов, услуги поставщиков и субподрядчиков, защита интересов в суде, деловые 
связи более доступны для новых предпринимателей и потенциальных предпринимателей женщин, 
которые видят бизнес возможности и обладают потенциалом для открытия своего дела, но без 
предпринимательских намерений. Для самозанятых женщин, имеющих предпринимательские 
намерения – услуги бухгалтеров и юристов, услуги поставщиков и субподрядчиков. 

58-КЕСТЕ. Доступность коммерческой инфраструктуры и открытость внутреннего 
рынка для женщин по группам предпринимательской деятельности, среднее

Іскерлік қауымд
астықтардан 
қолдау

Іскерлік 
байланыстар

Сотта 
мүдделерді 
қорғау

Бухгалтерлердің,
заңгерлердің 
қызметтері

Жеткізушілердің,
қосалқы 
мердігерлердің 
қызметтері

Ішкі нарыққа 
шығу

Қалыптасқан бизнес (3,5 жылдан астам)

Жаңа кәсіпкерлер (3,5 жасқа дейін)

Кәсіпкерлік ниеті барлар

Әлеуетті кәсіпкер
Бизнесті тоқтатқандар, 
жоспарламайтындар немесе қорқыныш, 
кедергілер

2.69

3.11

3.00

2.90

1.82

3.67

3.69

3.31

3.60

1.84

3.49

3.95

3.41

3.64

2.51

4.19

4.26

3.80

4.08

3.58

3.53

3.81

3.71

3.68

2.68

3.08

3.40

3.37

3.34

2.42

Кәсіпкерлік қызметті енгізу кезінде көптеген компаниялармен ғана емес, басқа ұйымдармен де серіктестік 
маңызды. Сауалнама көрсеткендей, әйелдер қолдау үшін «Атамекен» ҰКП-ға, салық төлеушілер 
қауымдастығына, іскер әйелдер ұйымдарына (Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы, Қазақстанның 
іскер әйелдер кеңесі) жүгінеді. Ерлер сондай-ақ осы ұйымдарға жүгінеді, бірақ бұдан басқа, олар 
инвестициялық агенттіктерге, бизнес-инкубаторларға қолдау көрсету үшін әйелдерге қарағанда жиі 
кездеседі.

59-КЕСТЕ. Ұйымдардан қолдау, жынысы бойынша бөлінісінде %

Салалық қауымдастықтар
Бизнес-инкубаторлар, технопарктер және т. б.
Жаңа технологиялар, инновациялар 
саласындағы ғылыми ұйымдар

Инвестициялық агенттіктер
Іскер әйелдер ұйымдары
 «Атамекен» ҰКП, Қазақстанның салық төлеушілер 
қауымдастығы және бизнесті қолдау жөніндегі 
басқа да ұйымдар
Көптеген компаниялармен әріптестік іскерлік қатынастар
Халықаралық ұйымдар

Әйелдер, %Ерлер, %
3

5.1

2.4

5.9

1.6

24.1

14.3

1.3

2.2

3.2

0.8

2.8

5.4

28.9

9.9

2
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Сауалнама нәтижелері бойынша кәсіпкер әйелдер үшін айтарлықтай жоғары бәсекелестік, жалдау, 
жарнаманың қымбаттығы, ал ерлер үшін-көлік шығындары, адал емес бәсекелестік, сатудың болмауы 
анықталды. 

Нарыққа шығу үшін осы кедергілерден басқа, сапалы әдістемелерді жүргізу кезінде кәсіпкерлер 
төмендегілерді көрсетті:

• Тіркелген баға туралы келісім:
«Жалғыз кедергі - барлығына бір баға. Міне, бұл  бағаны ойлап тапты және сол бағаны қойды. Одан 
артық ешкім жоғарылата алмайды Төмендеуі мүмкін, егер ол рүқсат берсе, онда бұл өнім күдік 
тудырады. Тіркелген баға». (ТС, Гүлсін, Жамбыл облысы, ауыл кәсіпкері,  ауыл шаруашылығы).

66-ДИАГРАММА. Әйелдер ұйымдарынан қолдау, әйелдер

3.2%

9.4%

8.5%

Ауыл

Жамбыл облысында ішкі нарыққа шығудың қиындығы туралы: «Менің ЖШС-шки нарыққа шығу үшін 
бізде бәсекелестік өте жоғары, егер мен ауданнан нарыққа шыққым келсе, онда Мен алмаймын, өйткені 
нарық толып кетті». (Ги, Жамбыл облысы, қала кәсіпкері, Айжанат, ломбард, сауда)

60-КЕСТЕ. Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға жүргізілген 
сауалнама нәтижелері бойынша ішкі нарыққа кіру кезіндегі кедергілер, % 

Жоғары бәсекелестік
Кедергілер жоқ
Сауда және өндірістік алаңдардың қымбаттығы
Өнімнің жоғары құны
Көлік шығындарының  жоғарылылығы
Төмен тұтынушылық сұраныс
Кейбір компаниялардың адал емес бәсекелестігі
Жарнаманың қымбаттығы
Нарықты делдалдар/ желілік сатушылардың жаулап алуы
Сату жүйесі жоқ
Басқа
Өнімнің сапасының төмендігі,  (көрсетілетін қызметтер)

43.6

23.3

22.2

14.5

14.3

12.9

11.7

11.7

10.2

5.6

4.4

3.5

42.5

25.7

18.9

14.9

16.8

10.8

13

10.5

10.3

7.1

4.3

3.3

44.6

21.1

25.1

14.1

12

14.7

10.5

12.8

10.1

4.2

4.5

3.6

ӘйелдерОрташа Ерлер

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

Шағын қалаОблыс орталығы 



114

• Нарықты қытай өнімдерімен толтыру
«Мысалы, бұрын бізде осындай тар бейінді мамандар жұмыс істеген, оларды қазір таба алмайсың, 
сондықтан шыны туралы оқыту  бізде Қазақстанда мүлдем жоқ. . Содан кейін Қытай нарықты арзан 
өнімдермен толтыра бастады, және бұл өндіріс тоқтап қалды, біз оны шығаруды тоқтаттық. Енді, 
әрине, Қытай өз тауарларымен құлдырауда, мұның бәрі төмен бағамен, ал біз мұндай төмен бағамен 
сата алмаймыз, өйткені ол бізге төлемейді. Осылайша бізге бәрін жабуға тура келді». (ФТП, Жамбыл 
облысы, қаладағы кәсіпкер әйелдер).

Сауалнамаға қатысқан ерлердің 25,7% - ы және әйелдердің 21,1% - ы ішкі нарыққа шығуға кедергі жоқ 
екенін атап өтті.

Бухгалтерлердің қызметтері мен кәсіпкер әйелдерге қолжетімді, өйткені олар өздері бухгалтериямен 
айналысады: «Мен үйде диванда жатып,  Каспий әмияны арқылы салық жіберемін, мен бүгін мұны істей 
алатыныма қуанамын, бізге сондай жағдай жасап қойды». (ТС, Галина, СҚО ауылдық жер кәсіпкері, 
сауда, наубайхана, салттық қызметтер, брусчатка өндірісі).

Көптеген жылдар бойы жұмыс істейтін кәсіпкерлерде жеткізушілердің қызметтері жақсы жолға қойылған: 
«жалпы, банктер маған қоңырау шалады, өйткені менде үлкен мүлік бар, менде көп нәрсе бар, олар 
жалдап, қанша адамның меншігі бар екенін көреді, олар маған несие ұсынады, бірақ менің ұлым 
айтқандай, ақылды несие бар, банктік несие бар, мен ақылды несие қолданамын, ақылды несие – бұл 
бірнеше жылдар бойы серіктестер алдында алған бедел. Мен пайыздарды, қандай да бір тұрақсыздық 
айыбын төлемеймін, менде құтырған пайыздар есептелмейді, ал егер мен банктен осы сомаға несие 
алсам, ертең ауруханаға немесе басқа бір нәрсеге түскенім үшін төлей алмаймын, банк менің 
меншігімді тез алады және қарамайды, бәрі тез, сондықтан мен ешқандай несиені 
пайдаланбаймын» (Ги, СКО Галина ауылдан келген кәсіпкер, сауда, наубайхана, салттық қызметтер, тас 
төсеу өндірісі).

11,5% кәсіпкерлерге (11,5% ерлер, 11,4% әйелдер) жеткізушілер мен қосалқы мердігерлердің қызметтері 
қолжетімсіз. 

Кәсіпкерлер жеткізушінің, қосалқы мердігердің қызметтеріне байланысты кедергілерді атап өтеді:

• Жеткізушіден, қосалқы мердігерден сапалы қызметтердің жетіспеушілігі: «Жеткізушінің сапалы 
қызметтері жоқ, Қытайдан сапалы материал жоқ, Ресейден сатып алуға тура 
келеді» (Анкеталық сауалнама, СҚО,  кәсіпкер ер адам).

• Қазақстанда өндіру үшін қажетті сапалы шикізаттың болмауы: «Мен сіздерге тек шикізатты 
Ресейден сатып алатынымызды айттым. Өйткені Қазақстанда бізге жұмыс істеу үшін 
қажетті шикізат жоқ. Әрине, бізде бұнымен бізде қиындау» (ФТП, Жамбыл облысы, қаладағы 
кәсіпкер әйелдер).

• Қымбат көлік шығындары: «Бішкекте, жақын жерде, менің жұмысыма қатысты әр жолы жаңа 
нәрсе пайда болады және бұл ұзақ уақытқа созылады және онымен жұмыс істеу тиімсіз болады. 
Яғни, егер ол қол жетімдіболса онда дұрыс болар еді. Жақында біздің тігіншілер қытайлық 
жеткізушілермен меморандумға қол қойды, бұл, шынын айтқанда, біз күтіп отырымыз. Тіпті 
қарапайым аксессуарлар қымбат және олар бізге күн сайын қажет. Қарапайым маталар мен 
жаңа материалдар бар, бәрі бізде жоқ, алыстан алғызамыз. Яғни, адамдар алғызады, бірақ 
тиімсіз. Яғни, сен өз жұмысыңнан ғана табыс табасың, тіпті ол жерде қандай да бір жаңалық 
енгізе алмайсың» (ФТП, Жамбыл облысы, қаладағы кәсіпкер әйелдер). «Білесіз бе, егер, мысалы, 
менің үлесімді киім өндіру саласындағы кәсіпкер ретінде қарастыратын болсам, онда мен 
шикізат жетіспеушілігі проблемасына тап боламын, яғни мен басқа елдерден шикізат 
әкелгенім үшін артық төлеймін. Немесе мен жергілікті сатушылардан 4 есе қымбат сатып 
аламын». (ТС, Шахиста, Жамбыл облысы, қала кәсіпкері, сауда, құрылыс, кабель каналдарын салу, 
полиэтилен құбырларын өндіру).

• Әкелінетін шикізатқа салынатын баж -жоғары 
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Коммерциялық инфрақұрылымға қолжетімділікті жақсарту бойынша ұсынымдар 

• Банктік кредит алу үшін құжаттар санын азайту.
«Олар ауылда бастағысы келетін шағын бизнесін аша алуы үшін банк бойынша құжаттарды азайту 
керек». (ТС, Эля, Жамбыл облысы, ауыл кәсіпкері)

• Бастаушы кәсіпкер үшін төмен банктік пайыз қажет.

• Банктерденконсультация, кредитттер бойынша толық,  түсінікті тілде жазылған ақпарат беру.

«Ақпараттық жақсы база, біз әлі де қандай да бір кредиттен қорқамыз, мұның бәрі тиісті деңгейде 
түсіндірілуі керек» (ТС, Виктория, Жамбыл облысы,  қала кәсіпкері, сауда).

• Әйелдер кәсіпкерлігін кредиттеудің қолайлы шарттары.

• Банктің құжаттарды жеке қарауы: «Бәрібір қаржыландыру банктер арқылы және басқа ешқайдан 
келмейді, ал банктер өз кезегінде 3 жыл жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге қандай да бір нақты 
шарттар, қосымша егжей-тегжейлі шарттар қойсын, даму жоспарының болуын, кепілдік мүліктің 
болуын қойсын. Яғни, мұндай жобаларды қарастыру керек, өйткені кейде олар соншалықты ерекше, 
бірақ олар тек шеңберге кірмейтіндіктен ғана белгіленеді» (ГИ, Жамбыл, Шахиста, қала кәсіпкері, сауда, 
құрылыс, кабель каналдарының құрылысы, полиэтилен құбырларының өндірісі).

• Шикізатты әкелу кезіндегі жеңілдіктер немесе бажсыз салықтарды енгізу: «Қандай да бір  «жасыл 
дәліздер « жасай алатындығымен, сол шикізатты әкелу үшін бажсыз салықтармен, қандай да бір 
жеңілдіктермен қамтамасыз ете отырып, дәл осы шикізатты біз сияқты, мысалы, Түркияда да 
аламыз. Егер біз, ең болмағанда, осындай шарттарға шығатын болсақ, онда біз  бәсекеге түсе аламыз. 
Бірақ әзірге біз бәсекеге түсе алмаймыз және шикізатпен мәселені шешкенше. олармен әзірге бәсекелесе 
алмаймыз. Осы жерден бізде, жеңіл көліктерде осындай ауырсыну бар» (ГИ, Жамбылская, Шахиста, қала 
кәсіпкері, сауда, құрылыс, кабель каналдарын салу, полиэтилен құбырларын өндіру).

Сауалнама нәтижелері бойынша коммерциялық инфрақұрылым, өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға 
қарағанда  кәсіпкерлер анағұрлым қолжетімді екені анықталды. Кәсіпкерлік әлеуеті бар өзін-өзі 
жұмыспен қамтушылармен салыстырғанда, кәсіпкерлік ниеті бар өзін-өзі жұмыспен қамтушылар үшін 
қолдау қажет, себебі оларға коммерциялық инфрақұрылымға қолжетімділігі аз. 

3.3.7. Физикалық және әлеуметтік инфрақұрылым
Көптеген зерттеулер физикалық және әлеуметтік инфрақұрылым кәсіпкерлікті, оның ішінде әйелдер 
кәсіпкерлігін дамытудың айқындаушы факторлары болып табылады  деген болжамды қолдайды. 
Дамыған инфрақұрылым аумақтың елеулі бәсекелестік артықшылығына, инвестициялар тартуға ықпал 
ететін факторға айналуда.10 Экономикалық игіліктер мен ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы, 
транзакциялық шығындарды төмендету арқылы экономикалық агенттердің пайдасы ұлғаяды, осылайша 
кәсіпкерлік белсенділіктің өсуі және экономиканың жаңа субъектілерін тарту ынталандырылады. 
Мәселен, Д.Нұрышева жүргізген зерттеу нәтижелерінің қорытындылары инфрақұрылымның даму 
деңгейінің төмендігі Атырау қаласындағы шағын және орта бизнесті дамытудағы ең маңызды 
кедергілердің бірі болып табылатынын көрсетті: «Ең басты және қарапайым инфрақұрылым, жақсы 
жолдар болмаған жағдайда ешқандай жаһандық жобалар сәтті болмайды».11

Осыған байланысты зерттеу барысында  кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылардан өңірдің 
физикалық және әлеуметтік инфрақұрылымы кәсіпкерлік қызметтің дамуына қаншалықты ықпал ететінін 

10  Шеховцов Р. В., Авакян О. С. өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы инфрақұрылымның рөлі // қаржылық 
зерттеулер № 4 (53) 2016
11  Д.Нұрышева. Қазақстанда ШОБ дамыту: Атырау тәжірибесі, 2015
//https://www.soros.kz/wp-content/uploads/2015/10/development_of_sme_Atyrau.pdf
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бағалауды сұрады. Физикалық инфрақұрылымға қатысты респонденттерде электр энергиясы, жылумен 
жабдықтау және байланыс ең аз қиындықтар туғызады: респонденттердің 7% - дан азы 
инфрақұрылымның бұл түрлері кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етпейтінін атап өтті. Әрбір бесінші 
респондент жолдар мен көпірлердің болуы, олардың сапасы, қоғамдық көлік және қалдықтарды кәдеге 
жарату да кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етпейтінін атап өтті. 

67-ДИАГРАММА. Физикалық және әлеуметтік инфрақұрылымның кәсіпкерлікті 
дамытуға әсері туралы сұраққа жауаптарды бөлу, %

0       10       20      30      40      50       60     70       80     90      100

13.9

11.4

19.4

20.0

5.5

9.9

6.7

18.0

71.4

72.0

66.6

59.7

79.5

74.4

83.3

68.0

Жолдардың, көпірлердің болуы және олардың сапасы 

Балабақшалар, мектептер 

Қоғамдық көлік (ыңғайлылық, қауіпсіздік)

 Қалдықтарды кәдеге жарату

Электр энергиясы, жылумен жабдықтау 

Сумен жабдықтау, кәріз 

Байланыс (телефон, жоғары жылдамдықты интернет және т. б.) 

Жолдардың, көпірлердің болуы және олардың сапасы  

Ия Жауап беруге қиналамын Жоқ

Ерлер мен әйелдер бөлінісінде, кәсіпкерліктің дамуына инфрақұрылымның әсерін бағалау бойынша 
айтарлықтай айырмашылық байқалмайды. Әйелдер байланыстың болуы (телефон, жоғары жылдамдықты 
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медициналық қызметтердің көрсетілуіне анағұрлым талапшыл. Ал ерлер жол сапасына және 
қалдықтарды кәдеге жаратуға талапшыл.
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Сауалнамаға қатысқан ауыл тұрғындарының жартысы ғана (54,7%) қалдықтарды кәдеге жарату 
кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етеді деп санайды, қалада мұндай респонденттердің үлесі 60% - дан асады. 
Қоғамдық көліктің әсерін бағалауда үлкен айырмашылық бар. Сірә, бұл айырмашылық 
инфрақұрылымның даму деңгейімен түсіндіріледі.

Елдімекеннің түрі бөлінісінде инфрақұрылымның даму деңгейінің кәсіпкерлікті дамытуға әсерін 
бағалауда айырмашылықтар бар. 

Ірі қалаларда (инфрақұрылымның жақсы дамуына байланысты) респонденттердің үлкен үлесі қолда бар 
жолдар мен көпірлер кәсіпкерлікті дамытуға ықпал ететінін (72,7%) атап өтті, ал шағын қала мен ауылда 
мұндай респонденттердің үлесі айтарлықтай төмен (тиісінше 60,2% және 61,0%). 

Электр және жылумен жабдықтау кәсіпкерлікті дамытуға ықпал етеді деген пікр білдіретіндер 
респонденттердің үлесі шағын қалалар мен ауылдарға (87.7% және 86,8%) қарағанда, ірі қалаларда (74,6%)  
айтарлықтай аз. 

68-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі бөлінісінде жолдардың, байланыстың, электр 
энергиясының және жылумен жабдықтаудың кәсіпкерлікті дамытуға әсері, %
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69-ДИАГРАММА. Елдімекен түрі бөлінісінде, қалдақтарды кәдеге 
жаратудың, қоғамдық көліктің, сумен жабдықтау мен кәріздің кәсіпкерлікті 
дамытуға әсері, %
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Физикалық және әлеуметтік инфрақұрылым өңірдегі кәсіпкерліктің даму дәрежесін айтарлықтай 
анықтайды. Сондықтан инфрақұрылымды дамыту мәселелеріне ерекше назар аудару керек. Ерлер, 
әйелдер бөлінісінде инфрақұрылымды бағалауда айырмашылық табылған жоқ, яғни инфрақұрылым 
объектілеріне ерлердің де, әйелдердің де бірдей қолжетімділігі бар деп болжауға болады. Елдімекен 
түрінің бөлінісінде айырмашылықтар бар. Мысалы, ауылда жолдардың жағдайы кәсіпкерліктің дамуына 
айтарлықтай төмен ықпал етеді деп санайтын респонденттер бар. Электр, жылу және сумен қамтамасыз 
ету мәселелері қала кәсіпкерлерін көбірек алаңдатады, объективті түрде, осы мәселелер бойынша бар 
қалалардағы жағдай әлдеқайда жақсы. Бұл жерде біз әр бизнес субъектісі үшін жағдайының 
«жеткіліктілігі» деңгейі туралы айтып отырмыз.

3.4. Әйелдер кәсіпкерлігінің ерекшеліктері және бейресми секторда 
жұмысқа орналасуға әсер ететін факторлар

3.4.1. Әйелдердің бизнеспен айналысуы
бизнесте әйелдер айтарлықтай аз, соған сәйкес әйелдер басқаратын кәсіпорындарда жұмыспен 
қамтылғандар саны аз (30%). Әйелдер  жеке кәсіпкерлік субъектілері арасында басым (52,6%).

Шағын бизнестегі әйелдердің санының көп болуының басты себебі - әйелдер бизнесінің 
мамандандырылуы

Осылайша, зерттеу нәтижелері бойынша кәсіпкер әйелдер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер тұру 
және тамақтану (79,2%), білім беру (72,5%), көтерме және бөлшек сауда (64,1%), басқа да қызметтермен 
байланысты экономикалық қызмет түрлерін ұсынады.

71-ДИАГРАММА. Г ендерлік бөліністе кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылардың қызмет саласы, %
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Әйелдер, көбінесе, табысы аз бизнеспен айналысады, олардың ішінде 67,4% -ы жылына 3 млн.теңгеден 
аздау (8 мың доллардан аз) табыс табады, ал ерлер арасында, мұндайлар 50%-дан төмен. Табысы жоғары 
топтарда кәсіпкер ер адамдар әйелдерден әлдеқайда алда болады. 

Ал «ауыл, орман және балық шаруашылығы» (32,4%), «құрылыс» (20,4%), «көлік, логистика және 
қоймалау» (17,4%), «тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу» (14,3%), «электрмен 
жабдықтау» (11,1%) және өзге де техникалық қызмет сияқты салаларда әйелдер кәсіпкерлігінің 
субъектілері мен өзін-өзі жұмыспен қамтыған әйелдердің саны аз.

Әйелдер қызметінің ең танымал салалары арасында: саудамен СҚО-да (38,2%); Нұр-сұлтан қаласында 
(16,2%) және Жамбыл облысында (15,7%) білім берумен көбірек айналысады; тұру және тамақтану 
бойынша қызметтер, сондай – ақ тамақ және жеңіл өнеркәсіп Ақтөбе облысында көбірек таралған, 
тиісінше 13,8% және 11,6%; өнермен айналысу Нұр-сұлтан қаласында көбірек таралған-10,8%.

62-КЕСТЕ. Өңірлер бөлінісінде әйелдер айналысатын белгілі қызмет салалары, 
әйелдер % 

Көтерме және 
бөлшек сауда

Білім саласы
Тұру және 
тамақтану бойынша 
қызметтер

Тамақ және 
жеңіл өнеркәсіп

Өнер, дизайн, 
ойын - сауық 
және демалыс

Нұр-Сұлтан қ.
Алматы қаласы
Ақтөбе облысы
Жамбыл облысы
СҚО
Барлығы

30.0

29.6

24.9

29.1

38.2

30.0

16.2

7.9

2.8

15.7

2.2

8.5

3.8

7.2

13.8

9

2.2

7.6

3.1

4.6

11.6

9

4.4

6.8

10.8

4.6

2.2

0.7

7.4

4.9

3.4.2.  Әйелдер кәсіпкерлігіндегі кірістер
Кәсіпкерлер сауалнамасының деректері бойынша әйелдер негізінен шағын бизнес жүргізіп, шағын кіріс 
алады. Әйелдердің шамамен 40% - ында жылдық табыс 1 млн.теңгеден аспайды және бұл осы әйелдердің 
82% - ы үшін Бұл бизнес негізгі табыс көзі болып табылатынын ескере отырып. 

72-ДИАГРАММА. Гендерлік бөліністе кәсіпкерлердің жылдық табысы, %

1 млн. теңгеге  дейін 

1-3 млн. теңге

3-9 млн. теңге 
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20-100 млн. теңге

100-500 млн. теңге 

500 млн. теңгеден астам
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Әйелдер арасында тұру және тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтер, өзге де көрсетілетін қызметтер, 
сондай-ақ білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік көрсетілетін қызметтер, көтерме және бөлшек 
сауда сияқты неғұрлым кең таралған қызмет салалары бойынша әйелдердің жартысынан астамының 
жылдық табысы 3 млн.теңгеден аспайды. Бұл салаларда, әсіресе көтерме және бөлшек саудада  ерлермен 
салыстырғанда, әйелдердің үлесі (жылдық табысы 3 млн.теңгеге дейін) басым (ерлердің 37,9% - ы және 
әйелдердің 73,2% - ы).

73-ДИАГРАММА. Салалар бойынша кәсіпкерлердің жылдық табысы  3 млн. теңгеге 
дейін, %

Басқа да қызметтер 

Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

Көтерме және бөлшек сауда

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

Білім 

Өндеуші өнеркәсіп, оның ішінде тамақ, жеңіл өнеркәсіп

Қаржылық, сақтандыру, заң қызметтері

ӘйелдерЕрлер
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84.0

75.0
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37.9
73.2
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71.4

69.6
55.1

40.0
3.61.94
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47.8
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Өңірлік бөліністе сауалнама нәтижелері бойынша төмен табыс бойынша ең жоғары көрсеткіш Ақтөбе 
облысына тиесілі – осы өңірдегі кәсіпкер әйелдердің 68,8% - ы жылына 1 млн.теңгеге дейін ғана кіріс 
алады.  Осындай кірісі бар кәсіпкер әйелдердің 79,7%-ы үшін бұл бизнес негізгі табыс көзі болып 
табылады. Алматы қаласы мен Нұр-Сұлтан қаласы бойынша деректер басқаша, мұнда әйелдер өздерінің 
кәсіпкерлік қызметі арқылы көп табыс табады. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында әйелдердің 31,7% - ы 1-3 
млн.теңге табыс алса, 37,5% - ы бизнестен 3-9 млн. теңге табыс табады. Алматы қаласында бұл 
көрсеткіштер тиісінше 36,7% және 21,1% - ды құрайды. 

63-КЕСТЕ. Өңірлік бөліністе,  кәсіпкерлердің жылдық табысы, %

ЕрЕр ЕрЕрЕр

СҚОАқтөбе облысы Жамбыл облысыАлматы қаласыНұр-Сұлтан қ.
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500 млн. теңгеден астам

Барлығы
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100
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13.6

3.5
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16.2
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41.9

6.8

2.7

1.4

100

33.4

36.7

21.1

3.3

2.2

1.1

2.2

100

29.4
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21.1

12.8

0.9

2.8

100

68.8
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1.5

0.8

3.8

100

25.8
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7.5

4.3

100

32.7
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11.5

3.8

1

100
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25.9

20

9.4
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3.5
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Өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдердің табысы төмен. Сауалнама алынған өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
әйелдердің жартысынан астамының (54,4%) жылдық табысы 510 мың теңгеден аз немесе орташа есеппен 
айына 42,5 мың теңге. (ерлер арасында 32,9%). 

64-КЕСТЕ. Елді мекендер типі бойынша кәсіпкерлердің жылдық табысы, %

Ер ЕрЕрЕр

Ауыл / аудан 
орталығы Шағын ауылШағын қалаОблыс орталығы

1 млн. теңгеге дейін

1-3 млн. теңге

3-9 млн. теңге

9-20 млн. теңге

20-100 млн. теңге

100-500 млн. теңге

500 млн. теңгеден астам

Барлығы

Әйел ӘйелӘйел

15.8

24.0

35.0

15.2

5.7

2.5

1.8

100

25

31.3

25.7

11

3.7

1

2.3

100

35.9

26.9

11.5

16.7

6.4

1.3

1.3

100

64.5

21.8

6.5

2.4

4

0.8

 100

38.0

27.8

15.2

7.6

10.1

1.3

100

58.7

20

11.4

7.1

1.4

1.4

100

42.1

26.3

15.8

5.3

10.5

100

50.0

20

20

10

100

Әйел

3.4.3.  Өзін-өзі жұмыспен қамтыған әйелдердің кірістері
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардан алынған сауалнама деректері бойынша 69,6%  әйелдердің жылдық 
табысы  1 млн. теңгеден аспайды, олардың ішінде  27% - ы негізінен сұлулық индустриясы бойынша 
қызметтерді ұсына отырып, жылына 250 мың теңгеге дейін табыс табады.  Өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
ерлердің табысы негізінен жылына 500 мыңнан 3 млн.теңгеге дейін өзгереді және өз қызметін негізінен 
құрылыс, көлік, логистика және қоймалау салаларында жүргізеді. 

72-ДИАГРАММА. Гендерлік бөліністе, өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың жылдық 
табысы, %

250 000 теңгеге  дейін 

250 000 - 356 000 теңге 

357 000 - 510 000 теңге 

511 000 - 1 000 000 теңге 
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3 000 000 - 8 900 200 теңге  

8 900 200 теңгеден астам

8.2

15.1

13.2

27

9.6
14.2

30.8
15.2

32.2
21.1

8.8
2.1

2.1

0.5
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• Жыл сайынғы табысы 250 мың теңгеге дейінгі өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдердің үлесі (27%), 
ерлермен салыстырғанда (15,1%) басым. Айына орта есеппен 20,8 мың теңгеден кем табысы бар 
әйелдер. 2019 жылғы 1 сәуірден бастап 20,8 мың теңге кедейлік шегі ретінде айқындалады (ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызы). 12

• Жылдық табысы 250-356 мың теңгені құрайтын өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдердің үлесі  (13,2%) 
ерлермен салыстырғанда (8,2%) басым. Ай сайынғы табысы күнкөріс деңгейінен төмен әйелдер. 
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төмен 
күнкөріс деңгейінің шамасы 29 698 теңгені құрайды. 13

• Жыл сайынғы табысы 357-510 мың теңгені құрайтын өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдердің 
үлесі(14,2%) ерлермен салыстырғанда (9,6%) басым . Ең төменгі жалақыдан табысы аз әйелдер (2019 
жылғы 1 қаңтардан бастап ЕТЖ - айына 42 500 теңге). 14

Нұр-Сұлтан қаласында өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдердің табысы жылына 500 мың теңгеден 
басталады және одан жоғары. Ал басқа өңірлерде өз бизнесінен жылына 500 мың теңгеге дейін кіріс 
алатын әйелдер кездеседі. Мысалы, СҚО-да әйелдердің 48,4% - да бір жылдағы табысы 250 мың теңгеден 
аспайды, Ақтөбе облысында 43,7% - ды және Жамбыл облысында 41,5% - ды құрайды. 

65-КЕСТЕ. Өңірлік бөліністе, өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың жылдық табысы, %

ЕрЕр ЕрЕрЕр

СҚОАқтөбе облысы Жамбыл облысыАлматы қаласыНұр-Сұлтан қ.
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66-КЕСТЕ. Елдімекендер түрі бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың жылдық 
табысы, %

Ер ЕрЕрЕр

Ауыл / аудан 
орталығы Шағын ауылШағын қалаОблыс орталығы
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Барлығы

12  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2019 жылғы 27 қыркүйектегі № 523 бұйрығы. 
"Кедейлік шегінің мөлшерін айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 
2017 жылғы 31 тамыздағы № 290 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
13  "2019 - 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2018 жылғы 30 қарашадағы № 197-VI ҚР Заңымен 
белгіленген.
14  "2019 - 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2018 жылғы 30 қарашадағы № 197-VI ҚР Заңымен 
белгіленген.
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Сауалнама нәтижелері бойынша бейресми жұмыспен қамтылғандардың 22,3% - ы қызметкерлер 
жалдайды және/немесе жеке кәсіпкерлерге, заңды тұлғаларға қызметтер/тауарлар ұсынады. Өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандардың бұл санаты ерлер арасында 31% - ды және әйелдер арасында екі есе аз-15,6% 
- ды құрайды. Яғни, көлеңкелі бизнестегі әйелдер саны екі есе аз, себебі олар өз қызметін бизнес ретінде 
ресми тіркеуге бейім.

3.4.5.  Бизнесті жүргізу нормалары
Ерлер үшін де, әйелдер үшін де қауіпсіздік техникасын сақтау және жалақыны уақтылы төлеу басымдыққа 
ие. 

Әйелдер бизнесі үшін шарттық міндеттемелерді сақтау неғұрлым тән (31,2% және 23,1%). Әйелдер жұмыста 
қолайлы ахуал құруға бейім (37,2% - әйелдер, 29,2% - ер адамдар), көбінесе олар жеке басшы немесе 
жетекші және бірлескен меншік иесі болған кезде. 

74% өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер үшін олардың қызметі негізгі табыс көзі болып табылады. 
Әйелдердің 8,3% - ы өзін-өзі жұмыспен қамтығандықтан, өз бизнесіне жұмысшылар жалдайды. 

3.4.4. Әлеуетті кәсіпкерлер және кәсіпкерлік ниеті бар өзін-өзі 
жұмыспен қамтушылар
Әйелдер бизнеске қатысты шешімдерді ұтымды қабылдайды және заңға бағынады. Әйелдер арасында 
кәсіпкерлік ниеті бар (3 жыл бойы бизнес ашуды жоспарлап отырған ) өзін-өзі жұмыспен қамтушылар, 
ерлермен (24%) салыстырғанда,  үлесі (27,7%) көп. Дегенмен, бизнестің мүмкіндіктерін көретін әлеуетті 
кәсіпкерлердің  әлеуетін көбінесе ерлер (28%)  меңгерген.  Әйелдер арасында бизнес ашуды 
жоспарламайтын, бұрын бизнесі болған, сондай-ақ өз ісін ашуға қатысты қорқыныштары мен кедергілері 
бар респонденттер аз (ерлер арасында 48% қарсы 45,6%).

67-КЕСТЕ. Жынысы бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтушылар тобы

Кәсіпкерлік ниеті барлар
Әлеуетті кәсіпкер
Бизнесін тоқтатты, жоспарламайды 
немесе қорқыныш, кедергілер бар

ӘйелдерЕрлер
24%

28%

48%

27.7%

26.7%

45.6%

Тиісінше, ерлер бизнесіне қарағанда (36%), әйелдер бизнесінде 3,5 жылдан аспаған  жаңа кәсіпкерлер көп 
(39,8%). Бұл көп жағдайда,  әйел иесі ретінде емес,   басшы ретіндегі функцияларды орындаған жағдайда 
көбірек көрінеді.

68-КЕСТЕ. Кәсіпкерлер санаты бойынша жаңа кәсіпкерлер (3,5 жылдан аспаған)

Кәсіпорынның иесі (бірлескен иесі), басшы емес
Басшы және бірлескен меншік иесі
Жеке меншік иесі-кәсіпкер
Басшы, бірақ иесі емес

ӘйелдерЕрлер
66.7%

44.4%

36.1%

16.9%

62.5%

47.9%

39.8%

25%
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Өз қызметінде,  ер адамдарға қарағанда, әйелдер сыбайлас жемқорлыққа аздау ұшырасады. Мұндай 
үрдіс кәсіпкерлер арасында да, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар арасында да байқалады. Әйелдер 
арасында өз қызметіндегі кездесетін сыбайлас жемқорлыққа деген төзімсіз көзқараспен қарайды. 
Бейресми төлемдерді, бейресми қызметтерді ұсынуды кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі деп 
санайтындардың үлесі кәсіпкер әйелдер арасында 16,4% (ерлер арасында 21,5%) және өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған әйелдер арасында 11,3% (ерлер арасында 17,4%) құрайды. Сыбайлас жемқорлық мәселелері 
бұдан әрі толығырақ баяндалды.

Жаңашылдық және шығармашылық ізденіс әйелдер бизнесінің тартымды жақтарының бірі болып 
табылады, әсіресе 3,5 жылға дейін жұмыс істейтін кәсіпорындарда (әйелдерде 16%, ерлерде 7%) және 
әйелдер командада жұмыс істеген кезде, яғни көшбасшы, бірақ иесі емес немесе керісінше иесі 
(бірлескен иесі), бірақ көшбасшы емес.  

73-ДИАГРАММА. Бизнесті жүргізу нормаларын сақтау үшін ең маңыздылары, %
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Жұмыстағы қолайлы ахуал

Қызметкерлерді оқыту

Қызметкерлердің денсаулығын бақылау 

Әлеуметтік пакетпен қамтамасыз ету
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3.4.7. Кәсіпкерлік және балалар 
Әйелдер бизнесінде ана болу маңызды фактор болып табылады. 18 жасқа дейінгі балалары бар әйелдер 
жаңа кәсіпкерлер (57,9%) және кәсіпкерлік ниеті бар (54,7%) респонденттер санаты арасында үлкен үлесті 
құрайды. Балалар әйелдерді кәсіпкерлік белсенділікке ынталандырады.

Елдімекен түрі бойынша нақтылау статистикалық маңызды деректерді келтіруге мүмкіндік бермейді, 
бірақ мұндай үрдіс қалалық және ауылдық жерлерде сақталады. 

3.4.6. Әйелдер бизнесінде бірлескен басқару тәжірибесі
Сауалнамаға қатысқан барлық респонденттердің 73,7%-ын жеке меншік иелері-кәсіпкерлер құрайды, 
онда бизнесті жүргізуге кім әсер ететіні түсінікті. Басқа кәсіпорындарда бірдей дәрежеде ерлер мен 
әйелдердің бірлескен басқаруы бар.

Егер кәсіпкерлік қызметте тең позициялармен бірнеше тұлғаның бірлескен басқаруы болса, әйелдер 
бизнесінде шешуші дауыс беру құқығы, әйелдерге қарағанда ерлерге көбірек тиесілі. Егер кәсіпорынның 
иесі (бірлескен иесі) (басшы емес) ер адам болса, онда 16% жағдайда шешуші дауыс құқығы  ер 
адамдарға тиесілі, егер әйел адам болса онда 9,5% жағдайда шешуші дауыс беру құқығы әйелдерге 
тиесілі. Егер ер адам бірлескен меншік иесі және басшысы болса, 71,4% жағдайды ер адамдар шешеді, 
егер әйел басшысы- бірлескен иесі болса-әйелдер 25,7% жағдайда шешім қабылдайды. Ұқсас көрініс,  иесі 
емес, басшысы болған жағдайда - ерлердің пайдасына 45,5% және әйелдердің пайдасына 12,9% тиесілі. 

Әйелдер бизнесті басқаруда тепе- теңдікті сақтауға тырысады яғни  ер адам (66,7%)  басшы емес, меншік 
иесі (бірлескен меншік иесі)  болған жағдайда, ерлерден гөрі дауыс беру құқығын гөрі, ерлер мен 
әйелдерге (76,2%) арасында  тең сақтауға тырысады. Әйел басшы болған жағдайда мұндай жағдай 
сақталады – 61,3% қарсы 50%. Бұл  респондент кәсіпорынның басшысы және бірлескен иесі  болған 
жағдайда айқын көрінеді.  Басқарудағы ерлер мен әйелдердің теңдігі туралы сауалнама жүргізу кезінде 
әйелдердің  68,6% -ы және сауалнама жүргізу кезінде ерлердің  23,8% - ы сақталады деп айтады. 

69-КЕСТЕ. Шешуші дауыс құқығы кімге тиесілі
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70-КЕСТЕ. Балалар әйелдердің кәсіпкерлік белсенділігін арттырады (балалармен 
респонденттердің% )

Қалыптасқан бизнес (3,5 жылдан астам)
Жаңа кәсіпкерлер (3,5 жасқа дейін)
Кәсіпкерлік ниеті барлар
Әлеуетті кәсіпкер
Бизнесті тоқтатады, жоспарламайды немесе қорқыныш, 
кедергілер бар

45.7%

43.2%

42.9%

65.9%

46.5%

48.6%

57.9%

54.7%

37.3%

45.3%

47.1%

51.1%

50%

50%

45.9%

БарлығыЕрлер Әйелдер

Облыс орталығында кәсіпкерлік ниеті бар әйелдер арасында балалары бар әйелдердің үлесі көп. Шағын 
қалалар мен ауылдарда жаңа кәсіпкерлер мен (!) бизнесін тоқтатқан, қорқынышы, кедергілері бар, өз ісін 
ашуды жоспарламайтын азаматтарға беріледі.

Егер 18 жасқа дейінгі балалары бар әйелдер сауалнамаға қатысқан респонденттердің жартысына жуығын 
құраса (50,5%), онда мектеп жасына дейінгі балалармен – 24,8%. Респонденттердің арасында үш жасқа 
дейінгі балалары бар әйелдер  12,9%-ды құрады. Көп балалы респонденттер  4,4%-ды құрады.

Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар арасында жас балалары бар және көп балалы әйелдердің үлесі көп. 18 
жасқа дейінгі балалардың болуы кәсіпкерлік белсенділікті ынталандыратынына қарамастан, кішкентай 
балаларды күту қажеттілігі бейресми секторда жұмысқа орналасуға әсер ететін факторлардың бірі болып 
табылады.

76-ДИАГРАММА. Жас балалары бар болуы бейресми секторда жұмысқа 
орналасуға әсер ететін фактор ретінде, әйелдер
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Осылайша, ауылдық жерлерде кәсіпкерлік қызмет үшін неғұрлым қолайлы жағдайларда жаңа 
кәсіпорындардың өсу ықтималдығы өте жоғары. Шағын қалаларда кәсіпкерлікті дамыту үшін үлкен 
қолдау қажет. Облыс орталықтарында неғұрлым жоғары бәсекелестікке төтеп беру қажеттілігі әйелдер 
арасында ерлерге қарағанда,  жаңа кәсіпорындардың өсуіне аз дәрежеде ықпал етеді.

3.4.9.  Жеке қасиеттер 
Ер адамдардың да, әйел кәсіпкерлердің де пікірі бойынша кәсіпкерлік қызметке ықпал ететін ең қажетті 
жеке қасиеттер сыпайылық, адамдармен тіл табыса білу, кәсібилік және тәуекелге баруға дайындық 
(жауаптардың 40% - дан астамы) болып табылады. Алайда әйелдер бұл қасиеттерге көбірек мән береді. 
Сондықтан әйелдер кәсіпкерлер көпшіл, адамдармен қарым-қатынас орната алады және егер бір істі 
бастаса сол салада кәсіби болады. 

Ерлер мен әйелдер тәуекелге баруға екеуі де дайын және ұйымшылдықты, уақытты бағалай білуі бірдей.

Кәсіпкер әйелдің портретін әйелдер бизнесіне тән жеке қасиеттермен толықтыруға болады - бұл 
көшбасшылық қасиеттер мен беделділік, ар-ождан, түйсігі, инстинкті және ептілігі, «өзін-өзі көрсету» 
қабілеті және тартымды келбеті. 

3.4.8.  Қала мен ауылдың әйелдер кәсіпкерлігіне әсері
(ерлердің 25%, әйелдердің 18%). Кәсіпкерлік ниеттерінің (27,8% ерлер, 24,1% әйелдер)салыстырмалы түрде 
жоғары үлесіне қарамастан, ауылдық жерлерде ер адамдар(17,9%)   арасында жаңа кәсіпкерлер аз  және 
әйелдер (13,2%)арасында одан да аз. Бұл, яғни  ауылда әйелдер кәсіпкерлігін дамыту үшін тежеуші 
факторлардың бар екендігін көрсетеді. 

Шағын қалаларда әйелдер ерлерге қарағанда белсенді - жаңа кәсіпкерлердің үлесі айтарлықтай жоғары 
(25,4%). Ерлер арасында бизнес-мүмкіндіктер мен бизнесті ашу қабілеттерін көріп отырған әлеуетті 
кәсіпкерлердің үлесі (21,4%) жоғары, бірақ кәсіпкерлік ниеттер неғұрлым төмен деңгейде (13,9%). 

Облыс орталықтарында жағдай ұқсас, бірақ мұнда әйелдердің  белсенділігі төмендеу.  Ерлер арасында 
жаңа кәсіпкерлер(69,4%), ал әйелдер арасында әлеуетті кәсіпкерлер (71,2%) көп кездеседі.

71-КЕСТЕ. Тұрғылықты жері кәсіпкерліктің дамуына әсер ететін фактор ретінде

Ерлер ЕрлерЕрлерЕрлер

Ауыл БарлығыШағын қалаОбл. орталығы

Әйелдер ӘйелдерӘйелдер

56.5%

69.4%

58.3%

61.9%

65.3%

61.5%

58.4%

61.5%

59.3%

71.2%

65.2%

61.1%

18.5%

12.7%

13.9%

21.4%

12.5%

16.2%

23.2%

25.4%

16.7%

13.5%

18%

22%

25%

17.9%

27.8%

16.7%

22.2%

22.3%

18.4%

13.2%

24.1%

15.4%

16.9%

16.9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Әйелдер

Қалыптасқан бизнес (3,5 жылдан астам)

Жаңа кәсіпкерлер (3,5 жасқа дейін)

Кәсіпкерлік ниеті барлар

Әлеуетті кәсіпкер
Бизнесті тоқтатады, жоспарламайды 
немесе қорқыныш, кедергілер бар

Барлығы
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77-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлік қызметке қажетті жеке қасиеттер, жынысы (%)

Тіл табысушылық

Адамдармен тіл табысушылық

Кәсібилік

Тәуекелге баруға дайын болуы

Ұйымдастырушылығы, уақытты үнемдей білуі

Көшбасшылық қасиеттері, харизмі

Әділдік

Еркі және жігері

Мақсатқа жетуіндегі табандылық

Интуиция, сезгішітік, ептілік

Дипломаттылығы

Еңбек сүйгіштігі және жұмысқа қабілеттілік 

Заңға бағынушылық

Өзін-өзі көрсете білу, келісті келбет

Эмоционалды тұрақтылық

Инновацияларды қабылдауы

Өзін-өзі қорғай білуі

Ой-өрісі, тәжірибе бөлісушілік

ӘйелдерЕрлер

41.3

41.3

50.8

52.3

58.6

22,7

12.5

7.9
7.5

10.8
16.3

13.6
10.2

17
19.6

18.5

18.9
23.3

19.5
23,1

19.9
20.6
21.9

17.3

29
23.9
24
24.7

18.3
30,8

23,8
32,1

33.8
48.3

45
50.1
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Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың пікірінше, ең алдымен кәсіпкерлік қызмет үшін еңбексүйгіштік, 
жұмысқа қабілеттілік, содан кейін адамдармен тіл табыса білу қажет. Кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылардың осы мәселе бойынша жауаптарын салыстырмалы талдау өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың кәсіпкерлік қызмет үшін жетіспейтін қасиеттерін бағалауға мүмкіндік береді-бұл 
кәсібилік, мақсатқа жетудегі табандылық, жаңа тәжірибеге ашықтық, тәуекелге баруға дайындық, 
дипломатия және өзі үшін тұра білу.

78-ДИАГРАММА. Кәсіпкерлік қызмет үшін қажет жеке қасиеттер, кәсіпкерлер және
өзін-өзі жұмыспен қамтушылар (%)

Тіл табысушылық

Еңбек сүйгіштігі және жұмысқа қабілеттілік 

Кәсібилік

Адамдармен тіл табысушылық

Мақсатқа жетуіндегі табандылық

Әділдік

Ой-өрісі, тәжірибе бөлісушілік

Ұйымдастырушылығы, уақытты үнемдей білуі

Өзін-өзі қорғай білуі

Тәуекелге баруға дайын болуы

Дипломаттылығы

Еркі және жігері

Заңға бағынушылық

Көшбасшылық қасиеттері, харизмі

Эмоционалды тұрақтылық

Инновацияларды қабылдауы

Интуиция, сезгішітік, ептілік

Өзін-өзі көрсете білу, келісті келбет

Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларКәсіпкерлер

46.9

46.7

54.8

62.5

53.3

14.3

18.2

10.3
7.7

15.5
12

8.3
13.5

17.8
15.6

17.8

8.3

19.8
19.7

20.3
11.2

21.1
14

21.3

21.6
29.8

23.9
20.1

25.7
40.4

27.4
25.8

32.9
58.5

45.8
37
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Басқа өңірлерге қарағанда, Алматы қаласында кемсітушілік (4,9%) және сексуалды 
алымсақтықпен (2,1%) әйелдер  жиі ұшырасады (2% - дан аз). 

3.4.1.  Кемсітушілік, сексуалды алымсақтық 
Сауалнама нәтижелері бойынша тек кемсітушілік қана емес, сонымен қатар сексуалды алымсақтық  
жағдайлары да кездеседі. Сауалнамаға қатысқан әйелдердің 3,1% -ы кемсітушілікке, 0,9%- ы сексуалды 
алымсақтыққа және 0,1% - ы зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Бұл тұрғыда өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
әйелдер аса қорғалмаған.

72-КЕСТЕ. Кемсітушілік және сексуалды алымсақтық көрсету

Кемсітушілік
Сексуалды алымсақтыққа ұшырау
Зорлық-зомбылық

2.5%

0.6%

0.2%

4.6%

1.5%

0%

3.1%

0.9%

0.1%

Барлығы, N=668Кәсіпкерлер, 
N=471

Өзін-өзі 
жұмыспен 
қамтушылар, 
N=197

Кемсітушілік қалалық  жерде де, ауылдық жерлерде де орын алады. Қалалық әйелдерде  сексуалдық 
алымсақтыққа ұшырау жағдайлары кездесетіні атап өтеді.  Осы сұрақтарға жауап беруден бас тартқан 
әйелдердің үлесі қалаларда да көп, ауылда 2% - ды облыс орталығында 6% - ды құрайды. Қалалық 
жерлерде әйелдерде сексуалдық алымсақтық құрбаны болу қаупі жоғары. 

73-КЕСТЕ. Кемсітушілік және сексуалдық алымсақтық ұшырасатын жері
Ауыл, N=105Облыс орталығы, 

N=411
3.4%

0.7%

0.2%

Кемсітушілік
Сексуалды 
алымсақтыққа ұшырау
Зорлық-зомбылық

Шағын қала, N=152 Барлығы, N=689

2.6%

2%

2.9% 3.1%

0.9%

0.1%

Кәсіпкерлік қызметте орын алатын кемсітушілік пен сексуалды алымсақтық өзін-өзі жұмыспен 
қамтушылардың кәсіпкерлік ниетінің болмауына ықпал етеді.

74-КЕСТЕ. Дискриминация және Сексуалды алымсақтық, кәсіпкерлер және өзін-
өзі жұмыспен қамтушылар тобы

Әлеуетті кәсіпкерҚалыптасқан бизнес 
(3,5 жылдан астам)

2.5%

0.7%

-

Кемсітушілік
Сексуалды 
алымсақтыққа ұшырау
Зорлық-зомбылық

Кәсіпкерлік ниеті 
барлар

Жаңа кәсіпкерлер
(3,5 жыл жұмыс 
істейтіндер)

Бизнесті тоқтатады, 
жоспарламайды немесе 
қорқыныш, кедергілер 
бар

-

-

-

2.7%

0.5%

0.5%

9.8%

2%

-

4.8%

2.4%

-
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Тұрақталған кәсіпкерлер өздерінің қалыптасуының  бастапқы кезеңінде жыныс кемсітушілікпен 
ұшырасқан: «2008 жылы мен өз бизнесімді ашқан кезде гендерлік теңсіздік көз алдымда болды. Ол кезде 
заңды қолдау да, салықтық қолдау да болған жоқ, біз бәрін өзіміз жасадық, өзіміз әрекет жасадық, мен 
бәріне барып иілі сұрауға  мәжбүр болатынмын. Мен жағымсыз сөздер еститінмін, мысалы, кешкі асқа 
шақыратын, шайға шақыратын. Қазір әлі де бизнесте әйелдер көбейді және  қазір ондай кемсітушілік 
жоқ, дегенмен бәрі де бұрынғы уақыттағыдай «Мен саған көмектесемін, сол үшін сен маған 
көмектесесің». Оның үстіне мен - жалғыз басты анамын» (ТС, Айжанат, Жамбыл облысы, аудан 
орталығындағы кәсіпкер әйел).

«Менің ондай нәрсеге жол бермес едім». (ТС, Гульжан, Алматы, кәсіпкер әйел). «Бизнес туралы айтатын 
болсам, бұл әйелдің таңдауы деп ойлаймын. Егер бұл мансаптық көтерілуге қатысты айтар болсақ, 
онда олар нақсүйерім бол, жоғары жалақы да, лауазым да және т.б. болады деп ұсыныс жасаған 
жағдайлар болды,  бизнесте бұл әлі де әйелдің таңдауы». (Алматы қ., кәсіпкер әйел, көп балалы ана, 
әлеуметтік орталықтың басшысы).

Әйелдердің өздері кейде «мен мұндай жағдайлар туралы естіген жоқпын» деп ерлердің сексуалды 
алымсақтығын ақтайды.  Әйел өзінің орынсыз мінез-құлқымен ондай жайттарға жол береді деп 
ойлаймын, мысалы, тым ашық киінеді. Бәрі әйелдің өзіне байланысты, егер әйел бұған жол бермесе, 
онда ештеңе болмайды». (ТС, СҚО, Іскер әйелдер кеңесінің төрағасы). 

Кәсіпкер әйелдер көп жағдайларда өздеріне тән әлсіздікті өздеріне пайда табу әрекетіне пайдаланады.

«Егер арық, тартымды және әдемі болсам, мүмкін маған да қысым болар еді. Бірақ мен бұрынғы 
полиция капитанымын және олар айтқандай, мен қауіпсіздік өзім жауап беремін, сондықтан бұған 
қатысты менде ештеңе болған жоқ. Бірақ  бір нәзік қыры бар, егер бір нәрсеге қол жеткіңіз келсе, әрине 
кемсітушілік болады. Бұл, яғни  маған құжат керек болғанда, осы ұзақ жолмен жүріп отырып, хат 
бересіз және оған жауап күтесіз. Немесе ісіңізді қоңырау арқылы шешесіз, мысалы: «Баке, анау не 
болды?», «Мен әйелмін,  менің қолымнан келмейді»деймін, содан  соң  мәселе тез арада шешіледі. Бұл 
кейде  өте жақсы. Комитетте бірыңғай ер адамдар, оларға келісу оңайырақ. Әрине, әйел сүйкімділік пен 
тартымдылық арасындағы аражікті білуі керек». (ТС, Гаухар, Жамбыл облысынан, қала кәсіпкері).

79-ДИАГРАММА. Дискриминация және Сексуалды алымсақтық, кәсіпкерлер және 
өзін-өзі жұмыспен қамтушылар тобы
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«Маған әйел болғаным көмектеседі. Мысалы, бізде отбасылық бизнес бар, онда күйеуім және мен  
жұмыс істейміз. Негізінен, менің барлық клиенттерім-ер адамдар, яғни  ірі компаниялар 
қызметкерлері. Әдетте, мен келіссөздерге жалғыз барамын, өйткені олар әйелге сыйластық қарым 
қатынаспен қарайды, сонымен қосаолар мені өз саламда сауатты екенімді көріп тұр. Егер сондай әйел 
болса,  оларға пара береді» (ТС, Нұр-Сұлтан, осал топтағы әйел-кәсіпкер).

3.4.11. Тарау бойынша қорытындылар
Осылайша, әйелдер кәсіпкерлігінің келесі сипаттамаларын ажыратуға болады:

1. Әйелдер негізінен шағын бизнеспен айналысады, атап айтқанда аз табысты қызмет салаларында, 
яғни қызмет көрсету саласында, атап айтқанда көтерме және бөлшек саудада, білім беруде, тұру және 
тамақтану қызметтерімен айналысады. Жоғары табысты салаларға қаржылық, сақтандыру және заңгерлік 
қызметтерді жатқызуға болады. Әйелдер бизнесі тамақ және ішінара тігін өнеркәсібін қоспағанда, 
өндірістік қызметпен сирек байланысты.
2. Өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдеердің табысы ерлердің табысынан төмен. Сауалнама алынған 
өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдердің жартысынан астамының (54,4%) жылдық табысы 510 мың 
теңгеден аз немесе орташа есеппен айына 42,5 мың теңге. (ерлер арасында 32,9%). Олардың арасында 
табысы кедейлік шегінен төмен және  күнкөріс деңгейінен төмендері де бар, олар ерлермен 
салыстырғанда басым.
3. Әйелдер бизнеске қатысты шешімдерді ұтымды қабылдайды және заңға бағынады. 
4. Әйелдер бизнесінде 3,5 жыл жұмыс істейтін бизнесі бар жаңа кәсіпкерлер көп. 
5. Әйелдер бизнесіне бизнесті жүргізудің шарттық міндеттемелерді сақтау сияқты нормалар тән. 
Сондай-ақ, әйелдер жұмыста жағымды ахуал құруға бейім. Жаңашылдық және шығармашылық ізденіс - 
бұл әйелдер бизнесінің, әсіресе жаңа бизнестің тартымды жақтарының бірі.
6. Кәсіпкерлік қызметтегі тең позициялар  (бірнеше адамның бірлескен басқармасы бар) кезінде, 
әйелдер бизнесінде шешуші дауыс беру құқығы әйелдерге қарағанда, ерлерге көбірек тиесілі. Әйелдер 
сонымен қатар бизнесті басқаруда тепе - теңдікті сақтауға тырысады – ерлер мен әйелдерге бірдей дауыс 
беру құқығын сақтайды.
7. Әйелдер бизнесінде ана болу маңызды фактор болып табылады. Балалар әйелдерді кәсіпкерлік 
белсенділікке ынталандырады. Елдімекен түрі бойынша нақтылау статистикалық маңызды деректерді 
келтіруге мүмкіндік бермейді, бірақ мұндай үрдіс қалалық және ауылдық жерлерде сақталады. 
8. 18 жасқа дейінгі балалардың болуы кәсіпкерлік белсенділікті ынталандыратынына қарамастан, 
жас балаларға күтім жасау қажеттілігі бейресми секторда жұмысқа орналасу факторларының бірі болып 
табылады.
9. Ауылдық жерлерде қалыптасқан және кәсіпкерлік ниеті бар бизнестің үлесі орташа көрсеткіштен 
жоғары. Ауылдық жерлерде ер адамдар арасында жаңа кәсіпкерлер аз, ал әйелдер арасында одан да аз. 
Бұл, яғни  ауылда әйелдер кәсіпкерлігін дамыту үшін тежеуші факторлардың бар екендігін көрсетеді. 
10. Шағын қалаларда әйелдер ерлерге қарағанда белсенді - жаңа кәсіпкерлердің үлесі айтарлықтай 
жоғары. Сондай-ақ, 3,5 жылдан астам  жұмыс істеп тұрған бизнестің үлесі айтарлықтай.
11. Облыс орталықтарында жағдай ұқсас, бірақ мұнда ерлерге қарағанда,  әйелдердің  белсенділігі аз. 
Ерлер арасында жаңа кәсіпкерлер жиі кездеседі, ал әйелдер арасында  бизнестің мүмкіндіктері мен 
бизнесті ашу қабілеттерін көретін әлеуетті кәсіпкер жиі кездеседі, бірақ кәсіпкерлік ниеттері анағұрлым 
төмен деңгейде.
12. Сондықтан әйелдер кәсіпкерлер көпшіл, адамдармен қарым-қатынас орната алады және егер бір 
істі бастаса сол салада кәсіби болады. Кәсіпкер әйелдің портретін әйелдер бизнесіне тән жеке 
қасиеттермен толықтыруға болады - бұл көшбасшылық қасиеттер мен беделділік, ар-ождан, түйсігі, 
инстинкті және ептілігі, «өзін-өзі көрсету» қабілеті және тартымды келбеті. Ерлер мен әйелдер тәуекелге 
баруға екеуі де дайын және ұйымшылдықты, уақытты бағалай білуі бірдей.
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13. Өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың, өздері бағаламайтын,  кәсіпкерлік қызметке ықпал ететін 
жеке қасиеттері - бұл кәсібилік, мақсатқа жетудегі табандылық, жаңа тәжірибеге ашықтық, тәуекелге баруға 
дайындық, дипломатия және өзін-өзі қорғау мүмкіндігі.
14. Көлеңкелі бизнесте бейресми жұмыспен қамтылғандар арасында  әйелдер екі есе аз кездеседі, 
себебі олар көбінесе өз қызметін бизнес ретінде ресми түрде тіркеуге тырысады.
15. Әйелдердің сыбайлас жемқорлыққа деген  төзбеушілігі неғұрлым басым және тиісінше олар, 
ерлерге қарағанда, өз қызметінде  сыбайлас жемқорлыққа аздау ұшырасады.
16. Сауалнама нәтижелері бойынша тек кемсітушілік қана емес, сонымен қатар сексуалды 
алымсақтық  жағдайлары да кездеседі. Бұл тұрғыда өзін-өзі жұмыспен қамтушы әйелдер аса қорғалмаған. 
Кемсітушілік қалалық  жерде де, ауылдық жерлерде де орын алады. Қалалық жерлерде әйелдерде 
сексуалдық алымсақтық құрбаны болу қаупі жоғары.
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4. Гендерлік бағдарланған бюджеттеу 

4.1. Халықаралық тәжірибе және анықтамалар

2010 жылдың тамызында «Фосетта қоғамы» сол жылдың басында ұсынылған,  «Ұлыбританияның 
төтенше бюджетін» дайындау кезінде  гендерлік теңдік туралы заңдарды назардан тыс қалдырғаны үшін 
Ұлыбритания үкіметінің іс-әрекеттерін  сотта қайта қарау туралы талап арыз берді. «Фосетта қоғамы» 
өзінің талап арызында депутат Иветта Купердің өтініші бойынша Қауымдар палатасының кітапхана 
қызметкерлері өткізген талдау нәтижелеріне сілтеме жасаған, онда бюджеттік өзгерістер нәтижесінде 
тікелей салықтар мен жеңілдіктер түрінде  жиналатын 8 млрд. фунт стерлингтің 5,8 млрд. фунт стерлингін 
әйелдер төлейтін болады деп көрсетілген.15 Яғни, Ұлыбританияда 21 ғасырдың бірінші онжылдығында 
салық заңнамасының өзгеруі нәтижесінде салықтың 72,5% - ын  әйелдер төлеуі керек екендігі анықталған. 
Сот қоғам жеңіске жеткен жоқ, бірақ судья бұл мәселені зерттеуді қолдады. 

2011 жылдың басында сол «Фосетта қоғамы» Фискалдық зерттеулер институтына («ФЗИ») 2010-2015 
жылдар кезеңінде салықтар мен жәрдемақылардағы өзгерістердің әйелдер мен ерлерге әсерін талдауды 
тапсырды. Талдау қорытыдылары осы шаралардың нәтижесінде жалғызбасты аналар көп зардап 
шегетінін көрсетті. 16 

Гендерлік бюджеттеу мәселелері алдымен екі елде: Австралия мен Оңтүстік Африкада заң түрінде 
талқыланып, қабылдана бастады. 1984 жылы Австралия гендерлік бағдарланған бюджеттеу тәжірибесін 
енгізген алғашқы ел болды. 1980-1990 жылдар аралығында бұл бастама федералды, штаттық және 
аумақтық деңгейлердегі барлық бюджеттерді қамту үшін кеңейтілді. Талдау нәтижелері «Әйелдердің 
бюджеттік баяндамалары» түрінде жарияланды және Парламентке талқылауға ұсынылатын ресми 
бюджеттік құжаттаманың ажырамас бөлігі болды. Апартеидтің жойылуы (1994, Нельсон Манделаның 
Оңтүстік Африка Республикасының Президенті болып сайлануы) және Оңтүстік Африкада жаңа 
демократиялық мемлекеттік құрылымдардың құрылуы теңдікті қамтамасыз етуге, соның ішінде гендерлік 

15    "Теңдікті қамтамасыз етуге бағытталған бюджеттеу" Шейла Куинннің Солтүстік Ирландия теңдік комиссиясына арналған 
сараптамалық есебі, 2013. (Бұдан әрі - ТҚББ, Квини, 2013) Бейресми аударма. Орыс тіліндегі нұсқасын Орталық Азиядағы 
(Қазақстан) "БҰҰ-әйелдер" құрылымының көп елдік бөлімі баспаға дайындады. Қазақстан, Алматы, 2017 жыл. Баяндама 
Солтүстік Ирландия туралы Заңның 75-бабына сүйенеді, онда Мемлекеттік орган Солтүстік Ирландияға қатысты өз 
функцияларын орындау кезінде мүмкіндіктердің теңдігін қамтамасыз ету қажеттілігін тиісінше ескеруі тиіс: деп атап 
көрсетілген:
(а) әр түрлі діни сенімдері, саяси көзқарастары, нәсілдік тобы, жасы, отбасылық жағдайы немесе жыныстық бағдары бар 
тұлғалар арасында;
(B) жалпы ерлер мен әйелдер арасында;
(В) мүмкіндігі шектеулі тұлғалар мен мүмкіндігі шектеусіз тұлғалар арасында;
және (г) асырауындағы тұлғалар мен өзін -өзі қамтамасыз ететін тұлғалар арасында. (http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/1998/47/section/75)
16    Сонда 
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бағдарланған бюджеттеуге бағытталған түрлі стратегияларды қабылдауға мүмкіндік берді. Осы екі елде 
қолданылған әдістемелер негіздемелік  ретінде бейімделді, ол кейіннен гендерлік бағдарланған 
бюджеттеу (бұдан әрі-ГББ) бойынша оқыту бағдарламаларының іргетасына айналды. 17

Қазақстан әйелдердің әлеуметтік осал топтарының қажеттіліктерін ескере отырып, елдегі әйелдер 
кәсіпкерлігін дамытуға бюджет қаражатын тиімді жұмсау саласында үкіметтің шешімдерді қабылдауы 
үшін әлемнің озық елдерінің  гендерлік бюджеттеуде қол жеткізілген нәтижелеріне бағдарлану маңызды.  

Қазақстан бойынша осы зерттеуде, мысалы, кәсіпкер-әйел, көп балалы ана, Алматы қаласында әлеуметтік 
орталық басшысы көп балалы отбасылар санаты үшін жеңілдікті салық салуды ұсынады: «тіпті шет 
елдердің тәжірибесі бойынша, қандай да бір ата-ананың күннің жартысын ғана жұмыс істеуге құқығы бар, 
оның жұмыс орны сақталады және ол жарты күн жұмыс істей алады,... бізде ондай жоқ. Әйел ресми түрде 
жарты күн жұмыс істей алмайды. Тіпті мемлекеттік құрылымдардың өзінде.» Бұл мәлімдеме ата-
аналардың екеуіне де қолданылады және көп балалы отбасыларға, әкелер мен аналарға тең дәрежеде 
қолданылады, және бұл жерде теңдік гендерлік емес, отбасындағы балалар санына байланысты 
ескеріледі. Бірақ бұл жерде елдің салт-дәстүрлерін ескеру маңызды - көп жағдайда бұл әйелдерге, 
аналарға қатысты, яғни ол әлі де гендерлік аспектісі бар.

Гендерлік бюджеттеуді әйелдерге де, ерлерге де қатысты тәсіл ретінде, сондай-ақ әртүрлі әлеуметтік 
топтардың теңдігі мәселелеріне де қолданған жөн. Сонымен, ГББ - бұл «Теңдікке бағдарланған 
бюджеттеу» (бұдан әрі – ТББ) ұзақ мерзімді жалпы жобасының бөлігі.

Осы есепте гендерлік бюджеттеуді айқындау және әлемдік практикада бар негізгі идеялар мен 
стандарттарды баяндау енгізілетін болады.

Гендерлік бюджеттеу - бұл гендерлік тәсілді бюджет процесінде  қолдану. Бұл бюджет процесінің барлық 
деңгейлеріндегі гендерлік проблематиканы ескеретін және гендерлік теңдікті қамтамасыз ету мақсатында 
кірістер мен шығыстарды қайта құрылымдайтын бюджеттерді гендерлік бағалауды білдіреді.18 Гендерлік 
бюджеттің (бюджеттеудің) орнына синонимдер ретінде мынадай терминдер пайдаланылуы мүмкін: 
«гендерлік факторды ескере отырып», «гендерлік-тәуелді немесе гендерлік-сезімтал бюджет» және 
«әйелдерге арналған бюджет». Гендерлік бюджеттеу әйелдерге арналған жеке бюджет дегенді 
білдірмейді. Ол тең мүмкіндіктер саясатына немесе әйелдерді алға ілгерілетуге бағытталған бюджеттік 
қаражатпен шектелмейді, бірақ бүкіл бюджетті, кірістер мен шығыстарды қамтиды.

Гендерлік бюджеттеу гендерлік мәселелерді есепке алудың ажырамас бөлігі болып табылады, бюджеттер 
саясатпен бірге қарастырылуы керек. Саясат пен ресурстарды бөлу арасындағы алшақтық бүгінгі таңда 
гендерлік бюджеттің барлық бастамаларында анықталды, ал бюджетті әзірлеу және саясатты әзірлеу 
тығыз ынтымақтастықта жүргізілуі керек.19 

Гендерлік бюджеттеу бағыттары:

• салықтық-бюджеттік жоспарлауда есеп берушілік пен ашықтыққа жәрдемдесу;

• бюджет процесіне гендерлік факторларды ескере отырып, мысалы, бюджетті дайындауға әйелдер 
мен ерлерді тең тарту жөнінде шаралар қабылдау арқылы қатысуды кеңейту;

• гендерлік теңдік пен әйелдердің құқықтарын ілгерілету.20 

Австрияда гендерлік бюджеттеу және статистика бойынша жауапкершілікті бөлу мысалы (2013 бюджеттік 
жыл):21 

17   Сонда 
18  https://rm.coe.int/1680596143
19  https://rm.coe.int/1680596143
20  Бұдан әрі - ТҚББ, Квини, 2013 Толығырақ жоғарыдан қараңыз. 
21  https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/vpd_steger.pdf
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• Жұмыс пен отбасын біріктіруге ықпал ету: Қаржы министрлігі; Экономика және отбасы 
министрлігі; Жоғарғы Сот

• Әйелдердің еңбек нарығына қатысуына жәрдемдесу: Еңбек және әлеуметтік істер министрлігі, 
Экономика және отбасы министрлігі; Көлік, инновациялар және технологиялар министрлігі

• Еңбекақы төлеудегі гендерлік алшақтықты азайту: Қаржы министрлігі
• Әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау: Федералды кеңсе; Ішкі істер министрлігі
• Әйелдер арасындағы кедейлікті азайту: Еңбек және әлеуметтік істер министрлігі
• Мемлекеттік мекемелердегі әйелдердің өкілдігін арттыру: Федералды кеңсе;
• Қорғаныс министрлігі; Ғылым министрлігі; Экономика және отбасы министрлігі; Қаржы 

министрлігі
• Гендер бойынша деректер базасын жақсарту (статистика): Есеп палатасы; Еңбек және әлеуметтік 

істер министрлігі; Денсаулық министрлігі; Көлік, инновациялар және технологиялар министрлігі
• Гендерлік теңдік туралы халықтың хабардарлығын арттыру: парламент; Федералды кеңсе; 

Сыртқы істер министрлігі.

Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі позицияларына ықпалы

Гендерлік көрсеткіштерді жақсарту және статистикалық гендерлік аспектіні барлық стратегиялық және 
бюджеттік құжаттарға енгізу ТДМ индекстерін тікелей қоса алғанда, барлық рейтингтер бойынша22 БҰҰ-
ның Тұрақты даму саласындағы мақсаттарына (ТДМ) сәйкес ұстанымдарының артуына әкеледі.

Тұрақты даму индексі (ТДИ)

Тұрақты даму туралы есеп жыл сайынғы құжатты ұсынады, онда 115 көрсеткіш бойынша рейтинг 
есептеледі және 201923 Тұрақты даму туралы есепте Қазақстан 68,7 балмен 77-орында тұр. Бахрейн (бірдей 
скорингпен 76- орын), Армения (75- орын, 68,8 балл) және Мексика (78- орын, 68,5 балл) арасында. Бірінші 
орында – Дания, 85,2 балл. Қырғызстан мен 48 - орын, 71,6 балл, Ресей-55 орын, 70,9 балл; Беларусь – 23 
орын, 77,4 балл. Есептің 256-бетінде әрбір көрсеткіш бойынша Қазақстан туралы толық ақпаратты көруге 
болады.

2015 жылғы қыркүйекте Қазақстан БҰҰ ТДМ-на қосылды, онда 17 мақсаттың 12-сі гендерлік сезімтал болып 
табылады. Бұл басқарудың барлық деңгейлеріндегі іс жүзінде барлық бағдарламаларда гендерлік теңдік 
көрсеткіштері енгізілуі тиіс дегенді білдіреді, оларды қадағалау және тиісті жақсартулар елдің әлемдік 
рейтингтегі позициясының артуына ғана емес, сондай-ақ дамудағы нақты жақсаруына да алып келуі тиіс.

Тұрақты даму туралы есеп рейтингтерінде  үкіметтердің ТДМ-ды іске асыру жөніндегі күш-жігерін бағалау 
индексі бар. Бірнеше көрсеткіштер бар және «соңғы бюджет құжатында ТДМ туралы еске салу керек пе?» 
сияқты көрсеткіш бар: «елдер «Тұрақты даму саласындағы мақсаттар», «ТДМ» және «203024 жылға дейінгі 
кезеңге арналған күн тәртібі»? терминдерін қабылдай ма?» деген сұраққа жауап ескеріледі» және іле-
шала сұрақ туындайды: «егер солай болса, ТДМ ішкі жүзеге асыру және / немесе халықаралық 
ынтымақтастық үшін айтыла ма?», ал мұндай ережелерді жыл сайынғы бюджетке орналастыру, ең 
алдымен, Қаржы министрлігінің, Ұлттық экономика министрлігінің және Парламенттің құзыретіне жатады. 
Сондай-ақ мынадай көрсеткіш бар: «соңғы жылы ТДМ іске асыруды ұлттық деңгейде мақұлдайтын 
жоғары лауазымды шенеуніктің (Мемлекет басшысы және / немесе кабинет мүшесі) қандай да бір ресми 
мәлімдемесі жасалды ма?»- бұл жерде Президент пен оның әкімшілігіне немесе Премьер-министрге 
жауапкершілік жүктеледі.

Сондай-ақ, маңызды сұрақ: «Ұлттық статистика институты немесе кез-келген уәкілетті орталық / 
федералды институттар ТДМ іске асырылуын бақылау үшін ресми негізгі ұлттық көрсеткіштерді анықтады 
ма?» және егер анықтаған болса,  «ресми ұлттық индикаторлар тізімінде қанша индикатор бар?». 

Соңғы көрсеткіш қоғаммен өзара іс-қимылға қатысты: «ТДМ іске асыру туралы хабардар ету үшін мүдделі 
тараптармен өзара іс-қимылдың кешенді тетіктері әзірленді ме?».

22  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
23  https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf 
24  Сонда 
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Бюджет ашықтығы индексінде (ИОБ) Қазақстанның позициясын көтеру

Әрбір екі жыл сайын бағалау жүргізіледі және Бюджет ашықтығы индексі25 бойынша елдердің рейтингі 
қойылады,  оның ішінде бағалауға елдің 8 басты бюджеттік құжаттарының гендерге бағдарлануын 
айқындау кіреді. Бюджеттердің ерлер мен әйелдер бойынша бөлінуін осы құжаттардың әрқайсысына қосу 
елдің рейтингін 1 тармаққа, демек, бар болғаны 8 тармаққа арттырады. Бұл индекс Мыңжылдық даму 
мақсаттарына (МДМ) қосылады және ТДМ-да ескеріледі.26 БАИ-ның артуы елдердің инвестициялық 
тартымдылығына қосымша әсер етеді. 

Қазақстанның БАИ-дағы позициясы– 53 балл, ол Гондурас (54) пен Непал (53) арасында тұр, бұл ретте БАИ 
Ресейде – 72, Қырғызстанда – 55, Грузияда – 82 және ол жетекші елдердің бестігіне кіреді, бірінші орында-
Жаңа Зеландия (89). 

4.2.  Қазақстандағы гендерлік бағдарланған бюджеттеуге қатысты 
ағымдағы жағдай
4.2.1.  ГББ-ні енгізу бойынша жоспарлар мен есептер
Гендерлік бағдарланған бюджеттеу (ГББ) ЭЫДҰ-ның көптеген елдерінде жүзеге асырылуда. «ҚР 2030 
жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасына»27 (бұдан әрі-Тұжырымдама) сәйкес 
2016 жылы мемлекеттік органдардың бюджеттерін қалыптастыру кезінде гендерлік бюджеттеуді енгізу 
жоспарланған болатын. Бұл құжатта мемлекеттік гендерлік саясаттың мақсаттары қоғам өмірінің барлық 
салаларында ерлер мен әйелдердің тепе-тең құқықтарына, артықшылықтарына, міндеттеріне және 
мүмкіндіктеріне қол жеткізу, жыныс ерекшелігі бойынша кемсітушіліктің барлық нысандары мен 
көріністерін еңсеру деп жазылған. Атап айтқанда, мемлекеттік гендерлік саясат бойынша қойылған 
мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешуді қамтамасыз ету қажет: 9) мемлекеттік және 
бюджеттік жоспарлау жүйесіне гендерлік тәсілдерді енгізу тұрғысынан сараптама мен бағалау және ерлер 
мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған нормативтік 
құқықтық актілерді әзірлеу кезінде оларды есепке алу; 4.2. Гендерлік саясатты іске асыру стратегиясы 
мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау жүйесіне, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу 
кезінде гендерлік әсерді бағалауды мемлекеттік реттеу және енгізу жолымен гендерлік теңдік институтын 
нығайту.

Сондай-ақ, Тұжырымдамада:

• Гендерлік саясат саласында басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын уәкілетті 
орган айқындалатын болады және ұлттық комиссияның институционалдық негізі жетілдірілетін 
болады. 

• Гендерлік тәсілдер (оның ішінде гендерлік статистика) мемлекеттік және бюджеттік жоспарлау 
жүйесіне интеграцияланатын болады, әзірленген гендерлік тәсілдер ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталған нормативтік құқықтық актілерді 
әзірлеу кезінде ескерілетін болады.

• Мемлекеттік органдардың бюджеттерін қалыптастыру кезінде гендерлік бюджеттеуді енгізу 
мәселелері қаралатын болады. 

• Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына қатысты Тұжырымдаманың негізгі 
бағыттарына мониторинг оның нысаналы индикаторлары бойынша жүргізілетін болады. • 
Тұжырымдаманы іске асыруды бағалау қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындауға 
негізделетін болады.

25   https://www.internationalbudget.org/
26  https://www.internationalbudget.org/international-advocacy/sustainable-development/, 
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Budget-Brief-From-Numbers-to-Nurses.pdf
27  https://egov.kz/cms/ru/law/list/U1600000384

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

https://egov.kz/cms/ru/law/list/U1600000384
https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/bpak_i_semya/id-P1700000106/
https://egov.kz/cms/ru/law/list/U060000056_


138

• Тұжырымдаманың ережелерін іске асыру Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Іс-шаралар 
жоспары арқылы кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады. Қазақстан Республикасының 
Президентіне Тұжырымдаманы іске асыру барысы туралы шоғырландырылған есепті  Қазақстан 
Республикасының Үкіметі жыл сайын ұсынатын болады. Сонымен қоса, Ұлттық комиссияның 
отырысында тоқсан сайын Тұжырымдаманы іске асыру бойынша орталық және жергілікті атқарушы 
органдарды тыңдалады.

Тұжырымдаманы іске асыру жоспары жасалып, жарияланды.28 Әйелдер істері және отбасылық-
демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия (бұдан әрі-СК) гендерлік мәселелер жөніндегі орталық 
мекеме ролін атқарды. Дегенмен,29 оның міндеттері мен өкілеттіктерінде гендерлік бюджеттеу және 
гендерлік статистика туралы ештеңе жоқ, сайттағы және БАҚ-тағы хабарламаларға қарағанда, комиссия 
мүшелері гендерлік бюджеттеуге мүдделі емес және гендерлік бағдарланған бюджеттеуді төменнен 
жоғарыға енгізу сияқты ірі жобаны іске асыру үшін жеткілікті30 құзыретке ие болмауы мүмкін. Алайда, 
ЭЫДҰ есебінде(ЭЫДҰ-ның Қазақстандағы гендерлік саясатты іске асыру бойынша шолуы ЭЫДҰ-ның 
мемлекеттік басқару жөніндегі комитетінің Жұмыс бағдарламасы шеңберінде өткізілді)  «Қазақстанда 
Ұлттық комиссия (ҰК) бүкіл үкімет ауқымындағы гендерлік проблематиканы ескере отырып, бюджеттік 
жоспарлауды қамтамасыз ету жөніндегі нысаналы жұмыстарға жәрдемдесуде негізгі рөл 
атқарады»делінген.31 Басқаларының ішінде, өзгерістер операторы ҰК болған, Тұжырымдаманы іске асыру 
жөніндегі бастапқы іс-шаралар жоспарында гендерлік проблемаларға қатысты саясатты ілгерілете 
алатын тармақтар бар: 

• ТДМ және БҰҰ Әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою комитетінің қорытынды ескертулеріне, 
сондай - ақ ЭЫДҰ елдерінің стандарттарына сәйкес келтіру үшін «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне отбасылық-гендерлік саясат мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңы жобасының тұжырымдамасын әзірлеу, 

• Мемлекеттік және бюджеттік жоспарлаудың ұқсас жүйесі бар елдерде гендерлік бюджеттеуді 
енгізу тәжірибесін зерделеу және мемлекеттік және бюджеттік жоспарлаудың қолданыстағы 
жүйесіне гендерлік бюджеттеуді енгізу жоспарының жобасын әзірлеу (2019 жылғы маусым)

• 2030 жылға дейінгі Отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасының нысаналы 
индикаторларын мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжаттарына интеграциялауды 
қамтамасыз ету

• 2030 жылға дейінгі Отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасының нысаналы 
индикаторларын мемлекеттік жоспарлау жүйесінің тиісті құжаттарына интеграциялауды 
қамтамасыз ету (2017 жылғы желтоқсан)

• Осы Жоспарды іске асыру туралы Үкіметтің шоғырландырылған есебінің жобасын енгізу, жауапты 
тұлға – ЕХӘҚМ.

Бірақ жоспардың көптеген тармақтары орындалмаған, ЕХӘҚМ дайындаған Жоспар32 бойынша есепте 
мұны «іс-шаралар мен көрсеткіштердің ұзақ мерзімділігімен»түсіндіреді. Алайда, 2017-2019 жылдарға 
арналған Жоспардан гендерлік бюджеттеу жөніндегі мақсаттар жойылып жатыр33, бұл елдің осы мәселеге 
деген мүдделелегінің тоқтатылғанын немесе Ұлттық комиссия мүшелерінің құзыретінің төмендігін 
білдіреді.

4.2.2.  Мемлекеттік жоспарлау жүйесі
Ұлттық экономика министрлігі жауап беретін мемлекеттік жоспарлау жүйесінде Үкіметтің 2017 жылғы «29» 
қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі» қаулысы бар, онда 
әртүрлі деңгейдегі жоспарларға қойылатын талаптар, оның ішінде бағдарламалар нәтижесінің 
индикаторларына қойылатын талаптар жазылған.34 Бұл құжат 1-схемада ұсынылған мемлекеттік 
жоспарлау иерархиясын егжей-тегжейлі сипаттайды.
28  https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/bpak_i_semya/id-P1700000106/
29  https://egov.kz/cms/ru/law/list/U060000056_
30  https://massaget.kz/laws/rus/docs/U060000056_#z16 Composition of the Commission on women's affairs
31  http://www.oecd.org/gov/Russian_Gender_Kaz.pdf
32  https://www.enbek.gov.kz/ru/node/362022
33  http://dsm.gov.kz/sites/default/files/pages/plan_mer_rus_0.doc
34  https://economy.gov.kz/ru/pages/sistema-gosudarstvennogo-planirovaniya-v-respublike-kazahstan?theme_version=special 
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35  https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1900001050

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

1-деңгей – Қазақстанның 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясы, Қазақстан Республикасының 10 
жылды қоса алғанға дейінгі Стратегиялық даму жоспары, Елімізді аумақтық-кеңістікте дамытудың 

болжамды схемасы, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы.

1-деңгейде түйінді басымдықтары мен бағдарлары бар ел дамуының ұзақ мерзімді пайымы бар құжаттар. 
2 – деңгейде - елдің, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономикалық даму 
параметрлерін айқындайтын құжаттар, сондай-ақ салааралық, салааралық және ведомствоаралық 
сипаттағы құжаттар. 3 – деңгейде-бірінші және екінші деңгейлердің декомпозициясы негізінде 
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына қолжетімділік жолдарын айқындайтын құжаттар. 

Әрбір деңгейдегі әрбір құжатта ТДМ сәйкес гендерлік индикаторлар мен ниеттер көрсетілуі тиіс, бірақ олар 
жоқ. Олар әр деңгейде қайталануы керек, бірақ бұл да жоқ. Гендер бойынша жеткілікті статистика жоқ. Егер 
елдің барлық стратегиялық жоспарлауын айқындайтын «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі» сияқты маңызды құжатта дамудың барлық салаларында гендерлік көрсеткіштерді 
енгізуді талап ететін бірде-бір ереже болмаса, құжаттар туралы не айтуға болады. 

Осы есеп және уақытша және қаржы ресурстарының шектеулілігі аясында қолданыстағы бағдарламалар, 
мақсаттарды қалыптастыру құралдары мен тетіктері және ТДМ мақсаттарына сәйкестігі қаралды. 

Төмендегі кестеде бір сала бойынша гендерлік талдауды қалыптастырудың тәсілдері мен қағидаттары 
көрсетілген,мысалы, бизнесті және кәсіпкерлікті дамыту салалары және мысал үшін-осы сала бойынша 
ТДМ бір ғана көрсеткіші көрсетілген 

№8 ТДМ мақсаты үшін: Үдемелі, жан-жақты қамтитын және тұрақты экономикалық өсуге, толық және 
өнімді жұмыспен қамтуға және барлығына лайықты жұмыс істеуге жәрдемдесу, міндеттердің бірі (8.3): 
өнімді қызметке, лайықты жұмыс орындарын құруға, кәсіпкерлікке, шығармашылыққа және 
инновациялық қызметке ықпал ететін дамуға бағдарланған саясатты жүргізуге жәрдемдесу және шағын, 
кіші және орта кәсіпорындардың ресми танылуын және дамуын, оның ішінде оларға қаржылық 
қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы ынталандыру. №5 ТДМ мақсатымен бірлесіп: гендерлік 
теңдікті қамтамасыз ету және барлық әйелдер мен қыздардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту, 
ТДМ осы мақсаты бойынша міндеттердің бірі: әйелдерге экономикалық ресурстарға тең құқықтар беру 
сондай-ақ ұлттық заңдарға сәйкес жерді және меншіктің басқа да нысандарын, қаржылық қызметтерді, 
мұраға қалдырылған мүлікті және табиғи ресурстарды иеленуге және оларға билік етуге қолжетімділік 
беруде реформалар жүргізу. Бұл индикаторларға Қазақстандағы бірнеше бағдарламалар мен оның даму 
бағыттары сәйкес келеді.

Мысалы, https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=P1900001050 - z122019 жылғы 31 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020 – 202535 жылдарға арналған бағдарламасы 
(ИИДБ) қабылданды. Бағдарламаның «Мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар және іске асыру 
нәтижелерінің көрсеткіштері»  4-бөлімінде келесілерді оқуға болады:

Мақсаты: ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілетті өңдеу өнеркәсібі.

1-СХЕМА. Мемлекеттік жоспар иерархиясы 

2-деңгей – 5 жылға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, даму бағыттары бойынша 
кемінде 5 жыл кезеңге арналған Мемлекеттік бағдарламалар.

3-деңгей – мемлекеттік органдардың 5 жылға арналған Стратегиялық жоспарлары, 5 жылға 
арналған Өңірлерді дамыту бағдарламалары, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің және ұлттық компаниялардың 10 жылға арналған 

https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1900001050
https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1900001050
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Міндеттер:
1) индустриялық кәсіпкерліктің әлеуетін арттыру арқылы индустрияландыруды тереңдету;
2) өндіріс көлемін ұлғайту және ішкі және сыртқы нарықтарда сұраныстағы өңделген тауарлар 
номенклатурасын кеңейту;
3) базалық өндірістерді дамытуды ынталандыру және стратегиялық жобаларды іске асыру арқылы 
өнеркәсіптік қуаттарды ұлғайту;
4) өңдеу өнеркәсібі салаларын технологиялық тұрғыдан дамыту және цифрландыру.

Бағдарламаның мақсатына қол жеткізу келесі нысаналы индикаторлармен өлшенетін болады (1-кесте):
1) өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,6 есе нақты өсуі;
2) өңдеуші өнеркәсіп экспорты көлемінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,9 есе өсуі;
3) Өңдеуші өнеркәсіптің негізгі капиталына инвестициялардың нақты көлемнің индексі 2018 жылғы 
деңгейге қарағанда 1,6 есе;
4) жұмыс істеп тұрған өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарының санын экономикалық белсенді 
халықтың 1000 адамына шаққанда 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,5 есеге ұлғайту;
5) Экономикалық күрделілік индексіндегі (Гарвард) орынды 78-ден 55-ке дейін (деңгейі -0,31 
балдан 0,14 балға дейін) көтеру

Көріп отырғандай, осы бағдарламаның мақсаттарында гендерлік мақсаттар жоқ және көрсеткіштер 
жалпы, жынысы бойынша бөлінбеген. 
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын 
қарастырайық,36 оның мақсаты: Өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру, ал міндеттері:
1. Ауылдық жерлер, шағын қалалар мен моноқалалар кәсіпкерлерінің қаржыландыруға 
қолжетімділігін арттыру.
2. Ауылдық жерлер, шағын қалалар мен моноқалалар кәсіпкерлерінің өндірістік қуаттарын ұлғайту.
3. Өңдеу өнеркәсібі өндірген өнім көлемін ұлғайту.
4.  Бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер құру.
5. Шетелдік валюталардың өзгеруіне байланысты  кредиттегі валюталық тәуекелдердің өзгеруіне   
жол бермеу.
6. Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету.
7. Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру.
8. Іскерлік байланыстарды кеңейту.

Нысаналы индикаторлар:
1. ІЖӨ-дегі ШОК үлесін кемінде 33,8% - ға жеткізу.
2. Бағдарламаға қатысушылардан түсетін салық түсімдерін 2017 жылғы деңгейден 2 есе ұлғайту.
3. Бағдарламаға қатысушылардың жаңа 30 мың жұмыс орнын құруы.
4. ЖІӨ құрылымында өңдеу өнеркәсібінің үлесін кемінде 13,4%-ға жеткізу.
5. Экономикадағы орта кәсіпкерліктің үлесін кемінде 13,7%-ға жеткізу.

ИИДБ-ге ұқсас бағдарламаның мақсаттары, міндеттері мен нысаналы индикаторларында гендерлік 
көрсеткіштер  жоқ. Бірақ оларды Статистика комитетінің (СК) есеп беру кестелеріне міндетті түрде 
гендерлік бөлінуді қосу арқылы енгізу оңай. Осылайша, ҰЭМ СК сайтында кәсіпкерлік бойынша, 
гендерлік құрауышты қамтымайтын  кестелер беріледі.37 Гендер бойынша қолда бар көрсеткіштерді 
қадағалау ТДМ мониторингін айтарлықтай жақсарта алады. Сонымен қатар, нақты көрсеткіштер 
бойынша қадағалаған жақсы.
Сондай-ақ СК сайтында Гендерлік теңсіздік индексі38 келтіріледі, есеп 2011 жылғы Адамның дамуы 
туралы баяндамада жарияланған БҰҰДБ әдіснамасы бойынша ресми статистикалық деректер негізінде 
жүргізілген, бірақ әйелдер кәсіпкерлігінің индексі немесе  әйелдердің экономикадағы белсенділігінің 
индексі айқын түрде қамтылмаған (әйелдер кәсіпкерлігінің дамуын ынталандыру үшін қосуды ұсынуға 
болады).
Егер бір кестеге жазатын болсақ, төмендегі кестеде келесі суретті көруге болады.
36 http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121920#A5OP0MLJXN
37  https://gender.stat.gov.kz/ru/category/6 
38  https://gender.stat.gov.kz/ru/category/12
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75-КЕСТЕ. Гендерлік бөлінісімен, ТДМ көрсеткіштерінің бірінің мысалы 
(№8 мақсат бойынша: экономикалық даму, 1 индикатор бойынша)

ТДМ-білім беру бойынша 
іріктемелі мақсат:39 2030 
жылға дейін.
2030 жылға қарай ТДМ 
№8: 
өнімді қызметке, 
лайықты жұмыс 
орындарын құруға, 
кәсіпкерлікке, 
шығармашылыққа және 
инновациялық қызметке 
ықпал ететін дамуға 
бағдарланған саясатты 
жүргізуге жәрдемдесу 
және шағын, кіші және 
орта кәсіпорындардың 
ресми танылуын және 
дамуын, оның ішінде 
оларға қаржылық 
қызметтерге қол 
жеткізуді қамтамасыз ету 
арқылы ынталандыру. 40

Көрсеткіш мысалы:
Proportion of informal 
employment in non 
agriculture employment, 
by sex (%)  45

Жыныс бөлінісінде, 
ауыл шаруашылығы 
емес сектордағы  
бейресми жұмыспен 
қамтылу үлесі

Стратегиялық бағдарламалар мен 
мақсаттар. 
ИИДБ:41 Ішкі және сыртқы 
нарықтардағы Қазақстан 
Республикасының бәсекеге қабілетті 
өңдеу өнеркәсібі. (мысалы: Sange: 
мақсат нақты емес және ТДМ 
мақсатына тікелей қатысты емес). Осы 
бағдарламаның міндеттеріне де 
қатысты.
«Бизнестің жол картасы-2025»:42 
өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және 
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ бар жұмыс орындарын 
сақтау және жаңа тұрақты жұмыс 
орындарын құру. (мысалы: Sange: 
Мақсат нақты емес, бірақ ТДМ 
мақсатына қатысты)
Осы ТДМ мақсатының контекстінде, 
мысалы, бағдарламалардың бірінде 
мақсаттарды ұсынуға болады:
Айналымы жылына 10 млн.астам 
шағын кәсіпорындардың үлесін 
ұлғайту (осынша пайызға).
Ауыл шаруашылығы емес сектордағы 
бейресми жұмыспен қамту үлесін 
(осынша пайызға) ұлғайту.
Гендерлік мақсат: Орта және ірі бизнес 
кәсіпорындары арасында кәсіпкер 
әйелдердің үлесін (осынша пайызға) 
арттыру. 

ТДМ көрсеткішіне сәйкес келетін 
анық жазылған нысаналы 
көрсеткіш жоқ
Жоғарыда ұсынылған 
мақсаттарға сәйкес келесілерді 
ұсынуға болады:
Айналымы жылына 10 млн.астам 
шағын кәсіпорындардың үлесі, 
оның ішінде – әйелдер 
кәсіпорындарының үлесі (мұнда 
құрылтайшылардың 50% -дан 
астамы-әйелдер)-  осынша.
Ауыл шаруашылығы емес 
сектордағы бейресми жұмыспен 
қамтылу үлесі (осынша пайыз 
деп).
Орта және ірі бизнес 
кәсіпорындары арасындағы 
кәсіпкер әйелдердің үлесі.
ТДМ көрсеткішін қалдыру: 
Жынысы бойынша бөлінісінде, 
ауыл шаруашылығы емес 
сектордағы бейресми жұмыспен 
қамту үлесі.

 Өңірлерді дамыту 
бағдарламасы, 2016-2020 
жылдарға арналған СҚО 
өңірін дамыту 
бағдарламасы43

Мақсаттар аталып 
көрсетілген  (оның ішінде):
 - Облыс экономикасының 
тұрақты дамуы;
 - Өңдеуші салаларды 
дамытуды қамтамасыз 
ететін өңірдің бәсекеге 
қабілетті өнеркәсібін 
дамыту;
 - АӨК субъектілерінің 
бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру үшін жағдайлар 
жасау;
 - Өңірде шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту үшін 
қолайлы жағдайлар жасау;
 - Өңірдің индустриялық-
инновациялық дамуы
(Мысалы: Sange: Мақсаттар 
нақты емес, бірақ ТДМ 
мақсатына қатысты, жұмыс 
орындары туралы 
айтылмайды)

Республикалық көрсеткіштерге 
ұқсас көрсеткіштер болуы 
керек, бірақ аудан деңгейінде.
ТДМ мақсатына қатысы 
барлар іріктеліп алынды:
ЖӨӨ-дегі ШОБ үлесі, ЖӨӨ-дегі 
ЖҚҚ % ; 
Экономикадағы орта 
кәсіпкерліктің үлесі, ЖӨӨ-дегі 
ЖҚҚ %;
2016 жылға қарай негізгі 
капиталға инвестициялар, %;
Жұмыссыздық деңгейі, %;
Жастар жұмыссыздығының 
деңгейі, %;
Өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың жалпы 
санынан нәтижесіз жұмыспен 
қамтылғандардың үлесі,%;
40% тұрғынның  ең аз 
қамтамасыз етілген 
кірістерінің үлесі, халықтың 
жалпы кірістеріндегі % 

Өңірлерді дамыту 
бағдарламасы, 
Қарасай ауданының 2016-2020 
жылдарға арналған даму 
бағдарламасы 44

 - Аудан экономикасының 
тұрақты дамуы;
 - Өңдеуші салаларды 
дамытуды қамтамасыз ететін 
өңірдің бәсекеге қабілетті 
өнеркәсібін дамыту;
 - АӨК субъектілерінің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру үшін 
жағдайлар жасау;
- Өңірде шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту үшін 
қолайлы жағдайлар жасау;
 - Өңірдің индустриялық-
инновациялық дамуы;

(Мысалы: Sange: Мақсаттар 
нақты емес, бірақ ТДМ 
мақсатына қатысты, жұмыс 
орындары туралы 
айтылмайды. СҚО 
мақсаттарының абсолютті 
дублі)
Республикалық мақсаттар мен 
көрсеткіштерге ұқсас болуы 
керек, бірақ аудан, қала, ауыл 
деңгейінде.

Республикалық көрсеткіштерге ұқсас 
көрсеткіштер болуы керек, бірақ 
аудан деңгейінде.
ТДМ мақсатына қатысы барлар 
іріктеліп алынды:
Тіркелген жалпы көлемдегі санынан 
жұмыс істеп тұрған шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерінің үлесі, % 
Негізгі капиталға инвестициялардың 
жалпы көлеміндегі сыртқы 
инвестициялардың үлесі;
Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар 
санынан инновациялық-белсенді 
кәсіпорындардың үлесі, %
Жұмыссыздық деңгейі, %
Жұмысқа орналастыру мәселелері 
бойынша өтініш білдірген 
тұлғалардың ішінен жұмысқа 
орналасқандардың үлесі, %
Өтініш білдірген нысаналы 
топтардың ішінен тұрақты жұмысқа 
орналастырылған тұлғалардың 
үлесі, %

Халықаралық 
деңгей

Республикалық 
деңгей

Өңірлік деңгей 
(мысалы, СҚО)

Жергілікті деңгей (мысалы, 
Мамлют ауданы)

4.2.3.  ТДМ бойынша Қазақстанның статистикасы

ТДМ бойынша Қазақстанның статистикасы

Енді жоспарда ГББ бойынша міндеттер мен мақсаттардың болмауына қарамастан, ҚР ҰЭМ Статистика 
комитеті БЭЗБ жобасы шеңберінде ТДМ бойынша есептіліктің ұлттық платформасын әзірледі, оның

39  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/ 
40  Өте анық емес тапсырма, бірақ әр бағыт индикаторды табуға болады (мысалы. Sange)
41  https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1900001050
42  http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121920#A5OP0MLJXN
43  http://uebp.sko.gov.kz/page/read/Programma_razvitiya_territorii_SKO_na_20162020_gody.html?lang=ru 
44  http://maml.sko.gov.kz/page/read/Gosudarstvennye_programmy.html?lang=ru
45  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8#targets

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1900001050
https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1900001050
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121920
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=121920
http://uebp.sko.gov.kz/page/read/Programma_razvitiya_territorii_SKO_na_20162020_gody.html?lang=ru
http://maml.sko.gov.kz/page/read/Gosudarstvennye_programmy.html?lang=ru
http://maml.sko.gov.kz/page/read/Gosudarstvennye_programmy.html?lang=ru
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8


142

аясындаТДМ көрсеткіштері бойынша деректердегі олқылықтардың бар болуына алдын ала талдау 
жүргізілді;Тұрақты даму мақсаттары мәселелері жөніндегі Үйлестіру кеңесі шеңберінде құрылған 5 
Ведомствоаралық жұмыс тобының мүшелерімен бірлесіп, 297 көрсеткіштен ТДМ мониторингілеу үшін 
көрсеткіштер жүйесі әзірленді:

• 163 жаһандық көрсеткіш өзгеріссіз қабылданды;
• 58 жаһандық көрсеткіштерге аздаған өзгерістер енгізілді;
• 41 баламалы/прокси көрсеткіштер ұсынылды;
• қосымша 35 ұлттық көрсеткіш енгізілді.

Әрбір көрсеткіш бойынша толығырақ ақпарат ҚР ҰЭМ Статистика комитеті әзірлеген ТДМ бойынша 
есептіліктің ұлттық платформасында Тұрақты дамудың 17 мақсатының кіші бөлімдерінде берілген, ол 
әзірленуде және мына адрес бойынша қолжетімді: https://kazstat.github.io/sdg-site-kazstat/.

ҚР ҰЭМ Статистика комитеті ТДМ мониторингілеу жүйесін құруда негізгі роль атқарады және ТДМ үшін 
деректерді жинау және тарату процесінде барлық деректерді өндірушілермен және пайдаланушылармен 
үйлестіруді және тығыз ынтымақтастықты жүзеге асырады, тіпті деректерді жинау және таратуды жүзеге 
асыру үшін арнайы құрылымдық бөлімше, яғни ТДМ статистикасы басқармасы46 құрылды,  ТМ 
статистикасы, яғни статистиканы жынысы және жасы бойынша (балалар бойынша) жүргізеді. 

ТДМ мониторингі жүйесін әзірлеу және енгізу жөніндегі ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды, оған 
барлық мүдделі тараптар (меморгандар, ЖАО, жеке сектор, ұлттық компаниялар мен холдингтер, 
кәсіподақтар, ҒЗИ, ҮЕҰ, саяси партиялар, БҰҰ агенттіктері, даму банктері) кірді, оның негізінде БҰҰ ЕЭК өзін-
өзі бағалау кестесінің негізінде ТДМ мониторингі үшін Ұлттық статистикалық жүйенің жаһандық 
индикаторларды өндіруге дайындығын бағалау жүргізілді; жұмыс әлі де жүргізілуде.

Кәсіпкерлік саласындағы ГБб бойынша жағдай

БҰҰ ТДМ-ның 8-мақсаты: Алға қойылған міндеттер, атап айтқанда, келесілерге қатысты: үдемелі, жан-
жақты қамтылатын және тұрақты экономикалық өсуге, толық және өнімді жұмыспен қамтуға және 
барлығына лайықты жұмыс істеуге жәрдемдесу:

• 8.3 Өнімді қызметке, лайықты жұмыс орындарын құруға, кәсіпкерлікке, шығармашылыққа және 
инновациялық қызметке ықпал ететін дамуға бағдарланған саясатты жүргізуге жәрдемдесу және 
шағын, кіші және орта кәсіпорындардың ресми танылуын және дамуын, оның ішінде оларға 
қаржылық қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы ынталандыру.

• 8.5 2030 жылға қарай барлық әйелдер мен ерлер, оның ішінде жастар мен мүгедектер үшін толық 
және нәтижелі жұмыспен қамтуды және лайықты жұмысты және құндылығы бірдей еңбек үшін 
тең ақы төлеуді қамтамасыз ету

• 8.6 2020 жылға қарай жұмыс істемейтін, оқымайтын және кәсіби дағдысы жоқ жастардың үлесін 
айтарлықтай қысқарту

• 8.8 Еңбек құқықтарын қорғау және жұмыс істейтін мигранттарды қоса алғанда, барлық жұмыс 
істейтіндер, әсіресе мигрант әйелдер мен тұрақты жұмыспен қамтылмаған тұлғалар үшін сенімді 
және қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз етуге жәрдемдесу

• 8.10 Ұлттық қаржы мекемелерінің барлығына арналған банктік, сақтандыру және қаржылық 
қызметтерге қолжетімділікті көтермелеу және кеңейту қабілетін нығайту

• 8.b 2020 жылға қарай жастарды жұмыспен қамтудың жаһандық стратегиясын әзірлеу және 
қолданысқа енгізу және Халықаралық еңбек ұйымының жұмыс орындары туралы Жаһандық 
пактіні жүзеге асыру. 

Осы саладағы барлық міндеттер жоғары гендерлік сезімталдыққа ие және олар ерлер мен әйелдерге 
әртүрлі көзқарасты, тиісінше, гендерлік статистиканы жүргізуді талап етеді. 

ҚР-да Гендерлік саясат жөніндегі тұжырымдама әзірленген сәттен бастап кәсіпкерлікке қатысты 
мәселелер көрсетілетін келесі бағдарламалар қабылданды: 

46  https://www.unescap.org/sites/default/files/Session4_Kazakhstan_SDG_indicators_Russian.pdf
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«Қазақстан-2050» стратегиясы, «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, «Нұрлы жол» инфрақұрылымды 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы, Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы 
(Индустрияландыру бағдарламасы), бірақ, басқа, олардың бірде-бірінде әйелдер кәсіпкерлігі бойынша 
индикаторлар, жынысы бойынша бөліністер жоқ, тек  «Қазақстан-2050»  Стратегиясында әйелдерге арналған тұтас 
бөлім  бар. Тиісінше, жоспарлаудағы неғұрлым төмен деңгейлерге арналған қосымшаларда (мысалы,өңірлерді 
дамыту бағдарламаларында) гендер бойынша бөліністер жоқ.

Аталған бағдарламаларда дұрыс мақсаттар қою үшін Статистика комитетінің ТДМ бойынша қолданыстағы 
көрсеткіштерін пайдалану өте маңызды. Мамандарды ауқымды оқыту қажет.

Мысалы, қаржыландыруға  және Даму беретін кредиттерді пайдалануға қолжетімділік бойынша ерлер мен 
әйелдердің жеке-жеке көрсеткіштері кемсітушілік немесе теңдік көрсеткіштері болар еді. 

8.3.мысал ретінде жоғарыда аталған көрсеткіштер бойынша  әзірленген индикатор бар: 8.3.1 Ауыл шаруашылығы 
емес секторлардағы жынысы бойынша бөліністегі бейресми жұмыспен қамту үлесі,47 мұнда өңірлер бойынша – 
жасына байланысты айырмашылықтар көрінеді, оның ішінде жастар саясатын, оның ішінде гендерлік аспектіні 
айқындауға да көмектеседі. ТДМ-ға сәйкес кез келген деңгейде ақпаратты табуға және мақсат қоюды негіздеуге 
болады.

5. Әйелдер кәсіпкерлігін дамытудағы кедергілер 
5.1. Сыбайлас жемқорлық әйелдер кәсіпкерлігінің дамуына кедергі 

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша сауалнама алынған кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың 11% - ы өздерінің кәсіпкерлік қызметінде бейресми төлемдер жағдайларына 
ұшырасады. Респонденттердің 78% - ы мұндай жағдайларға тап болмағанын атап өтті , 11% - ы бұл сұраққа 
жауап беруге қиналатынын немесе жауа беруден бас тартқан. Бұл сұраққа жауап бергісі келмейтіндер 
бейресми төлемдерге қатысқан болуы мүмкін, сол кезде сыбайлас жемқорлық жағдайларына тап 
болғандардың үлесі 22% - ға дейін артады.

Басқаларына қарағанда Алматы қаласында (18%) және Жамбыл облысында (16%) кәсіпкерлер мен өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар сыбайлас жемқорлық жағдайларының орын алғанын жиі айтады. Сирек 
кездесетіні – Ақтөбе облысында (2,5%). Алайда, бейресми төлемдер жағдайларына тап болмағандардың 
үлесі негізінде болған жағдайға қарағанда, ең нашар жағдай Нұр-сұлтан қаласында, әсіресе осы қаланың 
еркектері арасында байқалады. 

80-ДИАГРАММА. Жынысына қарай және өңірлер бойынша сыбайлас 
жемқорлық жағдайлары, бейресми төлемдер%. 

Нұр-Сұлтан Алматы Ақтөбе облысы СҚОЖамбыл облысы 

ӘйелдерЕр адамдар

Бейресми төлемдер оқиғалары 
25

20

15

10

5

0

47  https://old.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/R_SDG_goals-8?_afrLoop=11283121114659884#%40%3F_afrLoop%3D11283121114
659884%26_adf.ctrl-state%3D12y0naaw38_35

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

https://old.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/R_SDG_goals-8?_afrLoop=11283121114659884
https://old.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/R_SDG_goals-8?_afrLoop=11283121114659884
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76-КЕСТЕ. Сіз өзіңіздің кәсіпкерлік қызметіңізде бейресми төлемдерге байланысты 
жағдайлармен ұшырастыңыз ба? Сұраққа берілген жауаптардың нәтижелері, %

Әйелдер ЖауапӨңір

Иә

Жоқ
Жауап беру 
қиын
Иә

Жоқ
Жауап беру 
қиын
Иә

Жоқ
Жауап беру 
қиын
Иә

Жоқ
Жауап беру 
қиын
Иә

Жоқ
Жауап беру 
қиын
Иә

Жоқ
Жауап беру 
қиын

Нұр-Сұлтан қаласы (N=262)

Алматы қаласы (N=259)

Ақтөбе облысы (N=315)

Жамбыл облысы (N=270)

СКО (N=259)

Орташа (N=1365)

Ерлер Орташа

15.2

54.5

30.3

20.4

72.2

7.4

6

90.3

3.7

19.1

77.2

3.7

14.1

71.9

14.1

14.7

73.4

11.9

3.8

77.7

18.5

15.9

76.2

7.9

0

92.3

7.7

12.7

82.8

4.5

6.9

79.4

13.7

7.6

82.3

10.2

9.5

66

24.4

17.8

74.5

7.7

2.5

91.4

6

15.9

80

4.1

10.4

75.7

13.9

10.9

78.1

11

Сыбайлас жемқорлық жағдайларына орташа алғанда ҚР бойынша  (тиісінше 11,9% және 10,2%), сондай-ақ 
жеке алынған пилоттық өңірлер бойынша әйелдерге қарағанда, ерлер  жиі ұшырайды. Әсіресе, ерлер мен 
әйелдердің жауаптарының арасындағы ең үлкен айырмашылық Нұр-Сұлтан қаласында байқалады (11% 
айырмашылық).

81-ДИАГРАММА. Бейресми төлемдердің таралуы. Өздерінің кәсіпкерлік 
қызметінде бейресми төлемдер жағдайларына ұшырасқаны туралы айтып өткен 
пилоттық өңірлер тұрғындарының үлесі, %
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9.5

3.8
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Нұр-Сұлтан қ. 

(N=262)
Алматы қ.

(N=259)
Ақтөбе облысы

(N=315)
Жамбыл обл.
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Ерлер Әйелдер Орташа
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17.8

15.2

19.1
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15.9
14.1
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10.4

14.7

7.6
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0 2.5

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Орташа алғанда, сыбайлас жемқорлық жағдайларына бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан кәсіпкерлерге 
қарағанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар жиі ұшырайды (тиісінше 14% және 10%), осыған байланысты 
ерлер арасында бұл айырмашылық одан да көп (тиісінше 26% және 12%). Әйелдер арасында керісінше 
жағдай байқалады: бейресми төлемдермен, кәсіпкер әйелдерге қарағанда, өзін-өзі жұмыспен қамтушы 
әйелдер сирек ұшырасады.

82-ДИАГРАММА. Бейресми төлемдердің таралуы. Өздерінің кәсіпкерлік
қызметінде бейресми төлемдер жағдайлармен ұшырастық деп айтқан
кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың үлесі, %

25

20

15

10

5

0
Кәсіпкерлер Өзін-өзі жұмыспен 

қамтушылар
Орташа

Ерлер Әйелдер Орташа

11.5 10.9
7.6

14.714.2

5.9

25.5

9.8
8.2

Бейресми төлемдермен, көбінесе, облыс орталықтарының респонденттері (13%) ұшырасады, аталған 
жағдайлармен ұшырасу жиілігі бойынша келесі кезекте -шағын қалалардың тұрғындары (9,5%), бұндай 
жағдайлар ауылдық жерлерде аз кездеседі (7%). Бейресми төлемдерден басқаларға қарағанда шағын 
қалалардың ерлері (22%), ал басқаларына қарағанда – сол шағын қалалардың әйелдері (2%) зардап 
шегеді.

83-ДИАГРАММА. Елдімекендердің түрлері бөлінісінде, бейресми төлемдердің
таралымдығы. Өздерінің кәсіпкерлік қызметінде бейресми төлемдер
жағдайлармен ұшырастық деп айтқан кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен
қамтушылардың үлесі, %
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(N=841)
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(N=262)
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(N=1365)
Ерлер Әйелдер Орташа
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Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Орташа алғанда, кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушылар бейресми түрде шамамен 81 мың теңге 
төлейді (минимум 1000, максимум-500 000 теңге). Әйелдер бейресми төлемдері орташа алғанда ерлерге 
қарағанда біршама аз (тиісінше 72114 теңге және 85452 теңге).

77-КЕСТЕ. Бейресми төлемдердің сомасы, теңге
МинимумОрташа, теңгеЖынысы

85,452

72,114

80,867

Ерлер

Әйелдер

Орташа

# Максимум

42

22

64

1,000

1,500

1,000

500,000

500,000

500,000

«Ай сайын учаскелік инспектор 10000 теңге, экология – 5000 теңге, өрт сөндірушілер – 5000 теңге 
алады…»
«тендер сомасынан 10% - дан 30% - ға дейін»
«Тендер сомасынан 30% «
«2000 теңгеден бастап және одан жоғары»
«қызмет үшін қызмет»

Сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 17,5% - ы бейресми 
төлемдер, сыйлықтар немесе бейресми қызметтер ұсыну кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі болып 
табылады, яғни осы жағдаймен келісті деп есептейді. респонденттердің 63% - ы бұл пікірмен келіспеді, 
20% - ы жауап беруге қиналды немесе жауап беруден бас тартты.

Сыбайлас жемқорлық оқиғаларына, әйелдерге қарағанда ерлер арасында  қарсы шығатындар көп. 
Кәсіпкерлер өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға қарағанда сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзімді. 

79-КЕСТЕ. Бейресми төлемдерді, сыйлықтарды немесе бейресми қызметтерді 
ұсыну кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі болып табылады деген сенім, %

Әйелдер

Кәсіпкерлер (N=1018)

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар (N=355)

Орташа (N=1373)

Ерлер Орташа 

21.4

17.3

20.5

16.3

11.2

14.9

18.8

13.8

17.5

Бейресми төлемдердің орташа сомасы Ақтөбе облысында, мұнайгаз өңірінде (орташа есеппен 252500 
теңге) және республикалық орталықтарда: Нұр-Сұлтан қаласында (103750 теңге) және Алматы қаласында 
(133160 теңге), аз – Жамбыл облысында (24071 теңге) байқалады.

78-КЕСТЕ. Бейресми төлемдер сомасы, өңірлер бойынша бөлінісінде, теңге
МинимумОрташа, теңгеӨңір коды

103,750

133,160

252,500

24,071

35,083

80,867

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қаласы

Ақтөбе облысы

Жамбыл облысы

СҚО

Орташа, N үшін сома

# Максимум

4

25

2

21

12

64

30,00

5,000

5,000

1,000

5,000

1,000

387,000

500,000

500,000

100,000

100,000

500,000

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 



147

Осылайша, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар сыбайлас жемқорлық схемаларына кәсіпкерлерден гөрі жиі 
қатысады деп қорытынды жасауға болады, дегенмен олар сыбайлас жемқорлыққа онша төзбейді. 
Әйелдер бейресми төлемдерге ерлерге қарағанда аз қатысады және ерлерге қарағанда бейресми 
төлемдер, сыйлықтар немесе бейресми қызметтер ұсыну кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі деп 
санайды. Егер аймақтарды бір-бірімен салыстыратын болсақ, онда оңтүстік аймақтардың тұрғындары 
солтүстікке қарағанда сыбайлас жемқорлыққа төзімді және жиі кездесетінін атап өтуге болады. 

5.2. Заңнамалық және институционалдық деңгейдегі жүйелі 
кедергілер 
Сараптамалық сұхбаттарды талдау қорытындысы бойынша Қазақстандағы әйелдер кәсіпкерлігінің 
дамуына кедергі келтіретін бірнеше кедергілер тобы анықталды:

• Ақпараттық 
• Ментальді 
• Экономикалық
• Саяси 
• Әкімшілік 
• Техникалық

Кәсіпкерлер мен өзін- өзі жұмыспен қамтыған пилоттық өңірлердің арасында сыбайлас жемқорлық 
жағдайларына оңтүстік өңірлердің, Солтүстік және батыс өңірлердің тұрғындары неғұрлым төзімді келеді. 
Мәселен, Жамбыл облысында респонденттердің 39% - ы, Алматы қаласында 27% - ы бейресми төлемдер, 
сыйлықтар немесе бейресми қызметтер ұсыну кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі болып табылады 
деп санайды. Ал Нұр-Сұлтан қаласында, СҚО мен Ақтөбе облысында респонденттердің мұндай үлесі 10% 
және одан аз.

84-ДИАГРАММА. Өңірлер бөлінісінде, бейресми төлемдерді, сыйлықтарды немесе 
бейресми қызметтерді ұсыну кәсіпкерлік қызметтің ажырамас бөлігі болып 
табылады деген сенім, %
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Ақпараттық кедергілер қолданыстағы бағдарламалар мен қолдау шаралары туралы ақпараттың 
болмауымен, сондай-ақ бизнесті жүргізу үшін қажетті білім мен дағдылардың болмауымен байланысты.

«Бәрі бұрыннан бар, бірақ бәрі де бұл туралы біле бермейді. Қазір хабардарлықтағы басты проблема, 
ақпаратқа қолжетімділік ол барлық жерде бар,» (ТС, Атамекен ҰКП, Нұр-Сұлтан қ.).

Ауылда бұл сезіледі, ақпараттандырылмағаны , тұрығындарда сенімсіздік болады (ТС, Іскер әйелдер 
кеңесі, Ақмола облысы).

Көптеген ауылдарда бизнес жүргізу бойынша арнайы курстардың болмауы:

«Бізде ауылда жоқ. Мен жас келіншектерге ауданнан оқуға баруды ұсындым, олар: «біз күн сайын қалай 
барамыз?»дейді (ТС, кәсіпкер, ШҚО).

Ментальдік (әлеуметтік-мәдени) кедергілер әлеуметтік ортаның нормалары мен құндылықтарының 
ерекшеліктеріне байланысты, құндылық бағдарлары мен мінез-құлық көзқарастарын қамтиды, бұл 
әйелдердің мансап пен бизнеспен айналысуын қиындатады немесе тіпті болдырмайды. Мұндай 
көзқарастарға сәйкес, әйел, ең алдымен, үйде және отбасында жұмыс істеуі керек, бизнеспен айналысып, 
мансапты тек күйеуінің рұқсатымен ғана жасай алады. Бұл ережелер аса басым емес, дегенмен 
қазақстандық қоғамда орын алады. Сарапшылардың пікірінше, олар әсіресе ауылдық жерлерде жиі 
кездеседі.

«Кедергілер менталитет деңгейінде, ол заңдардан да жақсы жұмыс істейді. Қазақ тілді халық үшін, 
әсіресе оңтүстік өңірлерде бизнеспен айналысу, тіпті жұмыс істеу әрдайым қолайлы бола бермейтіні 
құпия емес. Әсіресе туыстарды мысалға алсақ «(ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан қ.).

«Жалғыз кедергі бар, мысалы, мен Маңғыстау облысында болдым, маған жас келіншектер «әйелсің және 
үйде отыруың керек» деген  дәстүр бар екенін айтты:  Олар өз істерін бастағылары келеді, бірақ қайын 
енесі мен отбасы оларға рұқсат бермейді. Мұнда ментальді сипаттағы кедергі болуы мүмкін « (ТС, 
Депутат, Нұр-Сұлтан қ.).

Кедергілердің түрлері

Ақпарттық (хабардар болмау және дағдыларының 
Ақпарттық (хабардар болмау және дағдыларының жоқтығы)

Экономикалық (қаражаттың болмауы немесе жетіспеушілігі)

Ментальді (әлеуметтік-мәдени)

Саяси( мем. саясат және мем.бағдарламалар, заңнама)

Әкімшілік (бюрократия, кезектер, жемқорлық, тексерулер)

Техникалық (байланыс және физикалық инфрақұрылым)
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Зерттеу нәтижелері бойынша әйелдер кәсіпкерлігіне қатысты мәдени таптаурындар мен ментальді 
кедергілер төмендегідей болып көрінеді:

1. Әйелдің үй және отбасы үшін жаралған, қалғанының бәрі екінші орында.
2. Егер әйел бизнесте табысты болса, онда бұл отбасылық әл-ауқатқа зиян тиеді.
3. Әйел эмоционалды тұрақсыз, өзгерістерге және сыртқы әсерлерге бейім;
4. Әйел бизнесте тек ер адамның және басқа жақын ортаның қолдауымен табысты бола алады.
5. Әйел тәуекелге еріксіз барады және ол басшы мен стратегтен гөрі орындаушылық рөлде 
тиімді. 

Бұл таптаурындардың тұрақтылығына олардың жеке тәжірибесі  немесе жеке бақылау арқылы 
көздерінің жетуі жатады. Сонымен қатар, олар шешім қабылдауға әсер етуі мүмкін өрескел жалпылау. 
Бұл жағдай әйелдің мүмкіндіктерін тану, тәжірибені зерттеу және тарату бағытында белгілі бір 
қадамдарды талап етеді, бұл қазіргі идеяларды жоққа шығарады. 

Таптаурындар мен алалаушылықты жеңудің негізгі құралы - келесі нысанды қабылдайтындай білім 
беру.

1. Үлкен отбасы анасынан жас, тәуелсіз қызға дейін өзгеруі мүмкін кәсіпкер әйелдің әр түрлі 
имиджін құру бойынша жұмыс.

2. Әйелдердің бизнес  идеяларын алға ілгерілетуде икемділікті пайдалану, әйелдер 
қауымдастығының қажеттіліктері мен мүмкіндіктерінің кең ауқымын қамтитын әртүрлі бизнес 
модельдерді насихаттау маңызды.

3. Жұмыспен қамту мәселелерінде гендерлік сезімталдықты, бизнесті дамыту үшін әртүрлі 
ресурстардың (уақыт, қаржы, инфрақұрылым) қолжетімділігін қалыптастыруға бағытталған 
зерттеу және білім беру іс-шараларын жүргізу. 

4. Әр түрлі табысты тәжірибені белсенді тарату арқылы бизнес-білімнің қолжетімділігін қамтамасыз 
ету.

Экономикалық кедергілер бизнесті жүргізуге қаражаттың жетіспеушілігімен немесе болмауымен 
байланысты. 

Гендерлік сарапшының пікірінше, көбінесе әйелдердің бастапқыда өз бизнесін бастауға және дамытуға 
экономикалық мүмкіндіктері аз болады. Банктер көбінесе оларға теріс көзқараспен қарайды, әйелге 
қарызды қайтару қиынға соғады деп санайды. Әйелдерге бизнес бастауға қаражат табу әлдеқайда қиын, 
өйткені әйел жұмыс істесе де, статистикаға сәйкес оның жалақысы ерлерге қарағанда 30% - ға аз. 

«Аз ақша табатындар, сәйкесінше, кредит ала алмайтындарын біледі, яғни олар өз бизнестерін 
дамыту үшін кредит алуға тырыспайды да. Яғни, бұл бастапқыда сыртық себептермен  
түсіндірілетін сондай ішкі ережелер,  сіздің табысыңыз неғұрлым аз болса, сізге кредит беру 
ықтималдығы аз болады, егер біз тек ауылдық жерлердегі әйелдер ғана емес, сонымен қатар қалалық 
әйелдерде  ақшаны аз табады. Біз жалақы айырмашылығы туралы айтатын болсақ, бізде еркек пен 
әйел арасындағы 32% деген цифр бар» (ТС, Экономика саласындағы гендерлік мәселелер жөніндегі 
сарапшы, Нұр-Сұлтан қаласы).

Көбінесе әйелдерге кредит алуда қажетті кепілдік мүліктің жоқтығынан қиынға соғады:

«Кредит алғысы келеді, банк бермейді, өйткені кепіл жетіспейді, ал кәсіпкерлер палатасы арқылы да 
ала алмайды, өйткені онда кредит сомасы үлкен» (ТС, Іскер әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

Саяси кедергілер мемлекеттік саясаттың ерекшеліктерімен, заңнамадағы қиындықтармен, кредит беру 
жөніндегі бірқатар мемлекеттік бағдарламалардағы шектеулермен айқындалады.

«Даму»-дағы бағдарламалар, қайдағы бір шыныдыққа жанаспайтын бағдарламалар, олар бар және 
олар жұмыс істейді деп ойламаймын . Бұған дейін сіз пайыздық мөлшерлемелер туралы жеңілдетілген 
кредит туралы айттыңыз. Оның да шарттары сондай ісін жаңа бастаған кәсіпкер, мысалы, 25 
жастағы қыз бұл шарттарға сәйкес келуі екіталай (ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан қ.).

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Алынған әлеуметтік сауалнама мен сарапшылармен жүргізілген тереңдетілген сұхбаттарда атап 
көрсеткендеріндей, кәсіпкерлер кәсіпкер әйелдерді қолдау бойынша мемлекеттік бағдарламалардың бар 
екенін біледі. Алайда, әлеуетті кәсіпкерлер арасында хабардарлық айтарлықтай төмен. Демек, ақпаратқа 
бүкіл тұрғындардың қолжетімділігінің  болуына ерекше назар аудару қажет. Ақпараттандырудың 
жеткіліксіздігінен кейіннен кәсіпкерлер өздері айналысатын қызмет саласы бағдарламаға сәйкес 
келмейді деген алдын ала болжаммен мемлекеттік бағдарламаларға қатыспай қалуы мүмкін. Көптеген 
кәсіпкерлер шамадан тыс орталықтандырылған бюрократиялық жүйеге байланысты құжаттарды жинау 
процедураларынан қорқады. 

Мемлекеттік бағдарламаларға қатысу бойынша барлық респонденттер мемлекеттік бағдарлама 
шеңберінде нақты не алуға болатынын түсіне бермейді. Әсіресе, шағын ауылдар мен аудан 
орталықтарында сауатты консультация алу проблема болып табылады, бұл азаматтардың сеніміне қатты 
әсер етеді. 

Мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу кезінде тиімділікті арттыру, нақты стратегиялар мен тетіктерді 
анықтау үшін азаматтық сектор сарапшыларымен және кәсіпкерлермен өзара іс-қимыл жасаған жөн. 
Сондай-ақ кәсіпкерлікпен айналысатын отбасылар мен әйелдерге экономикалық, құқықтық және 
психологиялық қолдаудың кешенді жүйесін құру қажет.

Бағдарламалардың нәтижелілігі билік органдарының есеп берушілігі мен бағалауының нақты 
механизмдеріне байланысты. Бағдарламаларды іске асыру барысында жергілікті деңгейде қоғамдық 
құрылымдарды қамтитын тұрақты тексерулер жүргізіп тұру қажет.

Мемлекеттік саясатты бағалау

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша респонденттер бизнесті қолдау саясатын (71,5%) айтарлықтай оң 
бағалайтынын атап өтуге болады. Көпшілігі (72%) іске асырылып жатқан бизнесті қолдаудың мемлекеттік 
саясаты бизнесмендерге де, бизнесвумендерге де тең дәрежеде қолданылады деп санайды. жергілікті 
билік саясатының Бизнестегі гендерлік бағдарланған  көзқарасты қолдауға  келетін болсақ, онда оң 
жауаптардың үлесі сәл төмен (67,7%), мемлекет пен жергілікті билік саясаты арасында біршама 
алшақтықтың болуын болжайды, бұл жерде ешқандай болжам болмауы керек. 

Мемлекеттік және жергілікті саясаттың бизнестегі гендерлік теңдікті қолдауын  өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарға қарағанда, кәсіпкерлер нашар бағалайтындығы маңызды аспект болып табылады. 
Кәсіпкерлік қызметте гендерлік теңдікке ықпал ететін мемлекеттік саясатқа қанағаттанған кәсіпкерлердің 
үлесі 69,8% - ды құрайды, ал осы мәселеде жергілікті билік саясатына қанағаттанған кәсіпкерлердің үлесі 
66,1% - ды құрайды. 

Өзін-өзі жұмыспен қамтушыларда әйелдердің ШОБ-ін белсенді қолдау бұл жарнамаланатын шаралары 
негізінде ғана деген пікір қалыптасқаны анық, олардың өздері бұл қолдауды алмаған, ал әртүрлі қолдау 
бағдарламаларын алған кәсіпкерлер бағалауға шынайы және сыни көзқараспен қарайды. 

Әкімшілік кедергілерге әкімшілік сипаттағы мәселелер кіреді (бюрократия, сыбайлас жемқорлық, 
кезектер, тексерулер, айыппұлдар, салық салуға байланысты мәселелер, есеп беру құжаттарын толтыру).

Бюрократия мәселесі және онымен байланысты қорқыныш - ең көп таралған әкімшілік кедергілердің бірі:

 «Жас және жаңадан бастағандарға  бұл қиын сияқты - салықтармен болатын әуре-сарсаң, шоттар 
ашу, іс жүзінде олар құжаттарды рәсімдеуден қорқады» (ФТП, іскер әйелдер кеңесі, СҚО).

Кәсіпкерлер жақында өздер ұшырасқан сыбайлас жемқорлық фактілерін атап өтті, кейбіреулер мұндай 
жағдайлардың жүйелі екенін айтты:

«Бір жағдай болды тексерумен байланысты, қандай орган екенін айтпаймын, олар:» егер сонша 
бермесең – ісің әрі қарай жүрмейді»   деп тіке бетіме айтты (ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан қ.) . 
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Респонденттердің бірі осыдан  бір жыл бұрын кеденде болған сыбайлас жемқорлық оқиғасы туралы 
айтты. Посылканы кешіктіруге байланысты айыппұл салу қаупінен қорқып, оған пара беруге тура келді. 
Бұл проблемада гендерлік аспекті сипаты жоқ, ер, әйел кәсіпкерлер үшін ортақ мәселе болып табылады.

Мен Германияға 569 еуроға тапсырыс бердім. Менің есептеуім бойынша тапсырысты 2018 жылдың 
желтоқсан айының соңында алуым керек еді. Бірақ, қандай да бір себептермен, посылка кеденде 
әдеттегіден ұзағырақ кешікті. Мен бұған аса мән бермедім, өйткені жаңа жылдық мерекелер болды, 
мен кідіріс осыған байланысты деп ойладым. Осылайша, мерекеден кейінгі бірінші жұмыс күні олар 
маған кеденнен қоңырау шалып, олар  менің келіп кетуімді сұрады. Мен 1 қаңтардан бастап шетелден 
сатып алу  қағидаларына бойынша жаңа ережелер қабылдағанғанын білмедім.   Мен тапсырыс өткен 
жылы жасалғанын дәлелдеуге тырыстым, және ол 27 желтоқсанда кеденге келгенін бақылау оңай, яғни 
бұзушылықтар жоқ. Бірақ олар мені тыңдамады. Маған , посылканың кеденде  белгісіз мерзімге 
кешігуімен байланысты кедендік баждың 30%-ы көлемінде айыппұл төлейсің деп қорқытты. Мен осы 
жағдайды шешуге көмектесетін таныстар іздей бастадым, бірақ маған бәрі «сұрағандарын бере 
сал»деді. Маған тіпті саудаласуға дейін бардым, соңында, өз посылкамды белгілі бір ақыға сатты өзіме 
(ТС, Алматы, кәсіпкер).

Үлкен салық төлемеу үшін кәсіпкер әйелдер  ЖШС орнына ЖК ашуларына болады:

ЖШС бойынша салық 20-30 пайызға артық , сондықтан біз ЖШС-дан уақытша бас тарттық және ЖК 
ретінде жұмыс істейміз(ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан қ.).

Техникалық кедергілер - инфрақұрылымға (электр, газ, су, жол сапасы) және байланыс сапасына немесе 
болмауына байланысты проблемаларды қамтиды. 

Кәсіпкерлердің айтуынша, мемлекеттік органдарға есептік салық құжаттамасын толтыру және жіберу 
кезінде техникалық сипаттағы проблемалар жиі туындайды.

Жүйенің істемей тұруы - бұл үлкен мәселе. Көптеген кәсіпкерлер осы мәселені салықтық есеп жасар 
алдында көтереді. Барлық бухгалтерлер, барлық кәсіпорындар салық есебін айдың соңына қарай 
тапсыра бастайды, сол себепті жүйеде жүктеме шамадан тыс болады да кейде жұмыс істемей 
қалады. Біз бұл туралы үнемі салық мекемесіне де айтамыз,  бірақ әлі жойылған жоқ. (ТС, Атамекен ҰКП 
жанындағы Іскер әйелдер кеңесі, Нұр-Сұлтан қ.).

Ауылдағы кең таралған проблемалар - олар жолдардың сапасы және кейбір өңірлерде ауыз суға 
қолжетімділіктің қиындығы: 

«Ауылда мұндай проблемалар бар: жол нашар, су тартылмаған. Су бар, бірақ алыста, тек 
колонкалардан аламыз» (ТС, Іскер әйелдер кеңесінің төрағасы, Ақмола облысы).

Ауылдық жерлерде қажетті ресурстардың жетіспеушілігі және оған қолжетімділіктің қиындығы:

«Бізде тіпті құрама жем де жоқ, сондықтан тауықты да аз ұстаймыз, оларды тамақтандыру керек 
қой» (ТС, кәсіпкер, ШҚО).

Жаңа технологияларға кедергілер

Кәсіпкерлер келесі кедергілерді атады:

 Жаңа технологияларға басты кедергі – қаржының жоқтығы

«Ақша болса, жаңа инновациялық жабдық та болады, ақша жоқ - жабдық та жоқ» (Анкеталық 
сауалнама, СҚО, ауылдық жердегі кәсіпкер ер адам).

 Сапалы шығыс материалына, шикізатқа қолжетімділік жоқ

 Байланыс сапасының нашарлығы, жоғары жылдамдықты интернетке қолжетімділіктің болмауы 

 Сумен жабдықтау проблемалары, электр қуатының үзілуі

 Білікті кадрлардың тапшылығы
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Қажет:
• Жаңа технологияларды, инновациялық жабдықтарды сатып алуға жәрдемдесу үшін 
кәсіпкерлерді қолдаудың жаңа бағдарламаларын әзірлеу, өйткені кәсіпкерлердің тек 4,5% - ы ғана 
венчурлық капиталды пайдалана алады
• Басқа елдермен тәжірибе алмасу, осы немесе салада жетістікке жеткен басқа елдерден 
мамандарды шақыру. 
• Бизнесті жүргізу нормаларының басты қағидаты қоршаған ортаны қорғау болып табылатын, 
экологиялық таза өнімдер өндіретін және қауіпсіз технологияларды пайдаланатын кәсіпкерлерді 
көтермелеу.

Ақпараттық кедергілер

Гендерлік теңдіктің іске асырылып жатқан шаралары туралы  сауалнама алынған респонденттер тиісті оң 
жауап айтпады. Мұның бір себебі - бұл шаралар туралы аз хабардарлық. Іске асырылып жатқан қолдау 
шаралары туралы ақпараттың болмауы қолдауды білдіру туралы пікірде көрінеді, өйткені білмеу, 
түсінбеушілік маңыздылық пен қажеттілікке күмән тудырады. 

Хабардарлықтан басқа, үкімет іске асырып жатқан гендерлік теңдік шаралары тиімділігінің практикалық 
дәлелдемелері де маңызды. 

Демек, шараларды ақпараттық жариялау ғана емес, сонымен бірге іс жүзінде жүзеге асыру қажет, 
сондықтан тұрғындар тек естіп қана қоймай, ұсынылған шаралардың әрқайсысының оң және теріс 
жақтарын көре алатындай болу керек.

Әйелдер кәсіпкерлігін қолдаумен айналысатын ұйымдардың қызметі туралы хабардарлық, орта есеппен 
45% деңгейде . Респонденттер Іскер әйелдер қауымдастығы туралы көбірек біледі. Әйелдер істері 
жөніндегі ұлттық комиссия туралы аз біледі. Әйелдер бизнесін қолдау жөніндегі ұйымдар жұмысының 
тиімділігі ықтимал бес балдың ішінен 3 балл ауқымында бағаланды. 

Деректер негізінде бұл ұйымдардың саясаты әлеуетті кәсіпкерлермен салыстырғанда қолданыстағы 
бизнеспен жұмыс істеуге көбірек бағытталғанын атап өтуге болады. Бұл өзін-өзі жұмыспен қамтушыларға 
қарағанда, кәсіпкерлер  осы ұйымдар туралы біршама жақсы хабардар екендігінен туындайды.

Әйелдер кәсіпкерлігін дамытумен айналысатын ұйымдар тарапынан шағын ауылдар мен шағын 
қалаларды кәсіпкерлер мен өзін-өзі жұмыспен қамтушыларды қолдауда кемсітушілік байқалады. 
Әйелдер бизнесін қолдау жөніндегі әрекеттегі ұйымдар туралы салыстырмалы түрде төмен хабардарлық 
бұл ұйымдардың жеткілікті белсенді емес екенін және осы елдімекендерге аз мүдделілік танытатынын 
көрсетеді.

5.3. Әйелдер кәсіпкерлігінің дамуын тежеу және ынталандыру 
факторлары
Бүгінгі таңда мемлекеттік деңгейде әйелдер кәсіпкерлігін қолдау бойынша бірқатар шаралар 
қабылдануда. Әйелдер кәсіпкерлігінің дамуын ынталандыратын бірқатар факторларды бөліп көрсетуге 
болады, олар:

• Жеңілдікпен кредит беру бағдарламаларының болуы
• Бизнес-жобаларға гранттар бөлу
• Түрлі тренингтер, семинарлар және оқыту курстарын өткізу
• Өзара әрекеттесу, тәжірибе алмасу және әйелдердің ынтасын арттыру үшін бұқаралық іс-шаралар 

өткізу
• Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын әйелдерді қолдайтын ұйымдардың болуы
• Гендерлік теңдік саясатын дамыту
• Ақпараттық технологияларды дамыту
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Жеңілдікпен кредит беру бағдарламаларының болуы:

Ең көп таралған және сұранысқа ие қолдау шараларының бірі жеңілдікті кредит беру бағдарламалары 
болып табылады, мұндай бағдарламалардың бірқатары ерлер мен әйелдер үшін ортақ болып табылады. 
Өткен жылдан бастап «Қарапайым заттар экономикасы» кредиттеу бағдарламасы іске асырылуда. 
Бағдарламаның үйлестірушісі - «Атамекен» қалалық  кәсіпкерлер палатасы. Олар осы бағдарлама 
бойынша жобаларды толық сүйемелдейді:

«Бізде өткен жылы «Қарапайым заттар экономикасы» жеңілдетілген кредит беру бойынша жаңа 
бағдарламаны жүзеге асыру басталды, Республикаға 600 млрд.теңгеге жуық қаражат бөлінді, ол 
бойынша бағдарлама енді ғана басталып жатыр. Кәсіпкерлер үшін пайыздық мөлшерлеме 6%-ды 
құрайды және максималды сомасы - шектеусіз. Бағдарлама бізде жергілікті өндірістің дамуы үшін, 
мемлекеттік сатып алуларда жергілікті қамтудың  болуы үшін әзірленді» (ТС, Кәсіпкерлікті қолдау 
және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қ.).

Бұл бағдарламаның артықшылығы - кәсіпкерлер үшін максималды сомаға шектеулердің болмауы. 
Алайда, әйелдер үшін  ондағы шектеу - бұл негізінен өндіріске қатысты.

Бағдарламаның өзі экономиканың басым секторларын ғана қарастырады, мысалы, онда кәдімгі азық-
түлік дүкендері, шаштараздар болмайды, Мен Елбасының тапсырмасы сол-  жергілікті өндірісті 
қолдау екенін айттым (ТС, Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қаласы).

Қазіргі уақытта өндіріс саласы – бұл әйелдер аса жиі қатыспайтын салалар  (киім тігу, тоқыма 
өнеркәсібінен басқа). Сондықтан әйелдерде  осы бағдарлама бойынша кредит алу мүмкіндігі аз.

Сонымен қатар, салалық шектеусіз бағдарламалар да жұмыс істейді, мұндай бағдарламалардың ішіндегі 
ең тиімдісі -«Еңбек»бағдарламасын атауға болады.

«Еңбек» бағдарламасы деп аталады. Бұл салалық шектеусіз, 6% - бен микро кредит беру, бұл бағдарлама 
бойынша бізде қарыздың ең жоғары сомасы – 8000 АЕК. Онда салалық шектеулер жоқ» (ТС, Кәсіпкерлікті 
қолдау және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қ.).

Салалық шектеусіз келесі бағдарлама «Астана-бизнес 2» бағдарламасы болып табылады, бірақ оның 
«Еңбек»бағдарламасына қарағанда пайыздық мөлшерлемесі жоғары.

«Осы бағдарлама аясында кредиттің максималды сомасы 100 млн теңгеге дейін, кәсіпкерлер үшін 
пайыздық мөлшерлеме 8.5%-ды құрайды. Онда да салалық шектеу жоқ. Мұнда бюджет толығымен 
жергілікті бюджеттен бөлінеді және Даму қоры да бірлесіп қаржыландырады» (ТС, Кәсіпкерлікті қолдау 
және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қаласы).

Сондай-ақ, тікелей әйелдерге  бағытталған жеңілдетілген кредиттеу бағдарламалары бар. Осындай 
бағдарламалардың бірі - Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінің «Бизнестегі әйелдер» бағдарламасы. 

«Кәсіпкерлікті дамыту қорының «Бизнестегі әйелдер» бағдарламасы бар. Онда жеңілдік шарттары 
бар. Құрылтайшысы әйел болып табылатын кәсіп түріне осындай кредит беріледі» (ТС, Микрокредиттік 
ұйым қызметкері, Нұр-Сұлтан қ.).

Алайда, осы бағдарлама бойынша номиналды пайыздық мөлшерлеме  14-15%-дан басталады, банкке 
байланысты болады.

Тағы бір бағдарлама - ол «Әйелдер кәсіпкерлігін кредиттеу» бағдарламасы, оның да тиімді шарттары бар:

«Халық банкінің»  «Әйелдер кәсіпкерлігін кредиттеу» бағдарламасы бар. Жылдық 5-7% - бен, онда әйелдер 
өз бизнесін дамыту үшін бір қолға 10 млн теңгеге дейін алды. Сонымен қатар, қызмет салаларына 
шектеу қойылған жоқ. Кредиттің максималды мерзімі - 7 жыл. Олар Өңірлік кеңес арқылы өтіп, өңірлік 
кәсіпкерлер палатасы хабардар болды, сол жерде олар «Атамекен» бойынша бізде бар барлық 
бағдарламалар бойынша білім ала алды,  барлық жағынан ескерілген бағдарлама  болды. Егер осындай 
қаржылық кредиттік бағдарламалар көбірек болса, тіпті жақсы болар еді» (ТС, Іскер әйелдер кеңесі, 
Нұр-Сұлтан қ.). 
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Алайда, кейбір ер адамдар жеңілдетілген кредит алу үшін өз бизнесін әйел туыстарының атына 
тіркейтіндігін атап өткен жөн.

Бизнес-жобаларға гранттар бөлу

Қолдаудың тағы бір кең таралған шарасы бизнес-жобаларға гранттар бөлу болып табылады, олардың 
көпшілігінің гендерлік бағыты жоқ: ерлер де, әйелдер де бірдей гранттар алуға мүмкіндіктері бар. 

«Егер сіз жаңадан бастаушы кәсіпкер болсаңыз  «Жас кәсіпкер» бағдарламасы бойынша  505 000 теңгеге 
дейін ала аласыз. Егер сіз ісін жаңа бастаған кәсіпкер болсаңыз, онда «Бастау» бағдарламасы бойынша 
өз бизнесіңізді ашу және дамыту үшін 250 000 теңге грант ала аласыз. Сондай-ақ, кредиттік 
қаржыландыру бар, онда сіз 6% - бен кредит алып, өз бизнесіңізді дамыта аласыз» (ҰКП, Атамекен, Нұр-
Сұлтан қ.).

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аяқталды, қазір жаңа ережелер келіп түсті, қазір 
Бизнестің жол картасы-2025,  шарттары  аз ғана өзгерген. Бұған дейін бізде 3 млн теңгеге дейін 
гранттар болған, қазір ең жоғары сома 5 млн теңге. Келесі гранттарды  мамыр және маусым 
айларында өткізу жоспарлануда» (ТС, Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қ.).

Түрлі тренингтер, семинарлар және оқыту курстарын өткізу

Оқыту іс-шараларының басым бөлігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасының 
қолдауымен өтуде. «Атамекен» базасында кәсіпкерлер окурстан өтіп, одан әрі ынтымақтастық үшін  
әріптестер таба алады.

«Бизнес жобасы аясында бізде 4 бағыт бар, бұл қаржылық қолдау шарасы, ал қаржылық емес қолдау 
шарасы бар, Атамекен айналысады, олар толығымен ақысыз негізде оқытады, оларда 5-тен астам 
түрлі жоба бар, 2 күндік, 2 апталық, 2 айлық оқыту бар, мұның бәрі тегін негізде жасалады» (ТС, 
Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қаласы).

«Атамекен» ұлттық палатасының қазір жүргізіп жатқан бағдарламалары әйелдер мен ерлерге 
арналған. Бизнестің жол картасы 2020 шеңберінде бізде бизнес-мектеп жобасы, бизнес-жобалық оқыту 
бар. Сондай-ақ, БЖК аясында бізде Іскерлік байланыстар , Аға сеньорлар бар - бұл бағдарламалардың бәрі  
ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге, оның ішінде бизнеспен 
айналысқысы келетін кәсіпкер әйелдерге арналған бағдарламалар. Бағдарлама бойынша Аға сеньорлар 
Канададан, Германиядан келген көптеген Аға сарапшылар өз тәжірибелерімен бөліседі» (ҰКП, Атамекен, 
Нұр-Сұлтан қ.).

Іскер әйелдер кеңесі және оның өңірлік бөлімшелері жанынан бизнесті жүргізу мәселелерінде әйелдерді 
оқытуға және оларға консультациялық көмек көрсетуге басты назар аударылады:

Әйелдерге кәсіпкерлік саласында білім беруге көп көңіл бөлінеді, қарапайым негіздерден бастап 
кәсіпкерлік дегеніміз не, өз ісін қалай бастауға болады, қандай білім қажет, және, әрине, біз бірінші 
кезекте қаржылық сауаттылыққа, бизнес-жоспарды құру мен әзірлеуге және т.б. үйретеміз. Яғни, бұл 
негізгі жұмыс. Әр түрлі оқыту курстары өткізіледі, насихатталады және менторлықпен айналысамыз. 
Кеңестеріміздің кейбір тұлғалары біздің ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің алғашқы қадамдарынан 
бастап оларды бизнесін одан әрі дамытуға дейін алып жүреді, негізінен бұл шағын бизнесте (ТС, Іскер 
әйелдер кеңесі, Нұр-Сұлтан қ.). 

Өзара іс-қимыл жасау, тәжірибе алмасу және әйелдерді ынталандыру үшін бұқаралық іс-шаралар өткізу.

Мұндай іс-шараларға форумдар, конференциялар, воркшоптар, бизнестегі әйелдер үшін кез-келген іс-
шаралар кіреді, онда олар тәжірибе алмасып, одан әрі ынтымақтастық үшін байланыс жасай алады. 
Мұндай іс-шаралар іскерлік байланыстар желісін кеңейту үшін ғана емес, мотивация және шабыт үшін де 
қызмет етеді.

«Әйелдер үшін мотивация-бұл өте көп көтермелеу, қазір конференциялар көп, съездер өте көп, өте көп. 
Бұл не үшін жасалады? Бізді тәрбиелеу үшін жасалады. Міне, осы бұқаралық іс-шаралар бізді жақсы 
бағыттайды. Конференциялар, форумдар» (ТС, ҰКП Іскер әйелдер кеңесі, СҚО).
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Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын әйелдерді қолдайтын ұйымдардың болуы: Іскер әйелдер кеңесі 
және оның «Атамекен» ҰКП жанындағы өңірлік бөлімшелері, Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығы, 
«Мама Про»қоғамдық қоры.

«Кеңес әйелдер кәсіпкерлігін қолдау үшін құрылды және бұл қоғамдық жұмыс, коммерциялық ұйым емес, 
негізгі осындай міндет кәсіпкерлікке әйелдерді көбірек тарту болып табылады» (ТС, Іскер әйелдер 
кеңесі, Нұр-Сұлтан қ.).

Біріншіден, Іскер әйелдер кеңесінде қаржыландыру бар, бизнесті мемлекеттік қолдау өте жақсы жүріп 
жатыр, ауқатты отбасылардан шыққан әйелдер бар, шағын бизнестен бастаған және өз бизнесін ашқан 
әйелдер де бар (ФТП, кәсіпкер, Жамбыл облысы, қала).

Мүмкіндігі шектеулі балалардың аналарына өз бизнестерін ашуға көмектесетін ұйымдар бар.

«Қордың қызметі - біз әйелдерді қашықтанжұмыс істеп табыс табу немесе өз ісін ең аз салымдармен 
бастау үшін кәсіпкерлік қызмет  негіздеріне оқытамыз. . Өз аудиториямызға  мүгедек балалардың 
аналарын алдық. Бізге дейін бұл санатпен ешкім айналыспаған. Бізден кейін және басқа қорлар да 
қолдады. Бірақ бізге көп балалы, жалғыз басты аналар өтініш білдірсе - біз олардан бас 
тартпаймыз» (ТС, «Мама Про» ҚҚ, Нұр-Сұлтан қ.). 

«Мама Про» қорында балалар бөлмесі мен тәрбиешілер бар, олар балаларды қарайды, ал аналары 
бизнес негіздерін оқиды.

Өздерін бизнесте табысты іске асырған әйелдер арасында ролдік модельдердің болуы: 

«Шын мәнінде, ең ынталандырушы фактор – көшбасшы әйелдердің өздері. Бизнес ашқан, бизнесті 
дамытып жүрген Орталық Азиядағы көшбасшы әйелдер менің ойымша, бизнеспен айналысқысы 
келетін жас қыздарды ынталандыратын маңызды дәлелдердің бірі болады, бұл өз бизнесін ашып, 
құрып, дамыта алған гуру-әйелдердің мотивациясы.»(ТС, Атамекен ҰКП, Нұр-Сұлтан қ).

Гендерлік теңдік саясатын дамыту

Қазақстандағы гендерлік теңдік саясаты гендерлік теңдіктің арнайы көрсеткіштерінің болуымен жәнесол 
көрсеткіштерге ұмтылудан, осы көрсеткіштерге сәйкестікке бақылаудан көрінеді. Сондай-ақ, мемлекеттік 
органдарда әйелдердің көбеюі байқалады.

«Біз түрлі индикаторларға қалай қол жеткізілетінін белсенді түрде бақылап отырмыз, гендерлік 
теңдіктің арнайы көрсеткіштері бар, Біз гендерлік теңдік рейтингісін бақылап отырмыз, біз 
көршілерімізден гөрі жақсы тұрамыз, дегенмен нашар, 56-орында тұрмыз. Содан кейін, мен барлық 
мемлекеттік органдардың функцияларында «гендерлік теңдікті жүргізу және қамтамасыз ету» бар 
екенін білемін, бұл олардың тікелей функциясы. Парламентте бұрын 10% әйелдер болса, қазір 
24-25%» (ТС, экономика саласындағы гендерлік мәселелер бойынша сарапшы, Нұр-Сұлтан қ.).

«Егер саясатты алатын болсақ, біз әйелдер саясатта көбейіп келе жатқанын және басшылық 
лауазымдарды атқаратын әйелдердің санының артып келе жатқанын көріп отырмыз» (ТС, Іскер 
әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

Алайда, сарапшының пікірінше, бұл көрсеткіштердің көпшілігі жариялы, ал терең тамырланған 
патриархалды жүйе гендерлік теңдікті орнатуға қарсы әрекет етеді: 

«Жариялы түрде біз бұған қол жеткізуге тырысамыз, ал іс жүзінде бұл үлкен серпінмен, қиындықпен, 
кедергілермен жүреді, өйткені қозғалғысы келмейтін маңызды патриархалды жүйе» (ТС, экономика 
саласындағы гендерлік мәселелер жөніндегі сарапшы, Нұр-сұлтан қаласы).

Ақпараттық технологияларды дамыту

Ақпараттық технологиялардың дамуы мен таралуы бизнесті жүргізуді едәуір жеңілдетті, соның арқасында 
үйден шықпай-ақ өз бизнесіңізді ашуға және бірқатар мәселелерді қашықтан шешуге болады:
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«Қазір бір минут ішінде үйден шықпай-ақ өз ЖК ашуға болады» (ТС, Іскер әйелдер кеңесі) (ТС Іскер 
әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

«ХҚКО да ашық, онда электронды автомат бар, біз бизнесті бастаған кезмен салыстырғанда, 
әлдеқайда жеңілдеді. Енді міне, көп нәрсені электронды түрде батырманы басу арқылы жасауға 
болады» (ТС, Іскер әйелдер кеңесі, Нұр-Сұлтан қ.). 

Әлеуметтік желілердің таралуы өнім туралы ақпаратты таратуға және тұтынушыларды табуға мүмкіндік 
береді:

«Біздің курстарда оқиды, айтпақшы, олар Инстаграмда тікелей оқиды. Мәтіндерді қалай әдемі жазуға 
болады, тауарлады қалай әдемілеп қоюға болатыны оқытады» (ТС,  «Мама Про»ҚҚ). 

Сонымен қатар, әйелдер кәсіпкерлігінің дамуына кедергі болатын бірқатар факторлар бар.

Әйелдер кәсіпкерлігінің дамуына кедергі болатын факторларға келесілер жатады:

• Ішкі (жеке) факторлар
• Балалармен, отбасылық істермен айналысу қажеттілігі
• Әйелдердің бизнесте белгілі бір салалармен айналысудағы мәдени жағдайы
• Кейбір отбасыларда шешім қабылдау ролі ер адамда болуы
• Сату мәселесі
• Кейде жеңілдікті кредиттеу бағдарламалары бойынша қиын шарттардың болуы 
• Екінші деңгейдегі банктердегі жоғары пайыздық мөлшерлемелер
• Инфрақұрылым, әсіресе ауылда, суға қолжетімділік проблемалары
• Қарапайым адамдардың түсінуі қиын тренингтер мен оқыту курстарының тілі
• Қоғамдағы патриархалдық көзқарастардың үстемдігі

Ішкі (жеке) факторлар - адамның жеке қасиеттерімен, мотивацияның, еңбекқорлықтың, сенімділіктің, 
айқындылықтың, дамуға деген ұмтылыстың болмауымен байланысты. 

«Менің ойымша, ең басты мәселе – адамның өзінің жұмыс істеуге деген ынтасын қалыптастыру. 
«Мемлекет бермейді, әкімдіктер жұмыс істемейді» деп айту оңай (ТС, Іскер әйелдер кеңесі, Ақмола 
облысы).

Ішкі кедергілердің ішінде сарапшылар көбінесе өз қабілеттеріне сенімсіздікті атайды, әсіресе ауыл 
әйелдерінде. 

«Ал бизнесті дамыту бойынша, мысалы, біз аудандарға барамыз, әйелдерді жинаймыз, сөйлесеміз, 
көптеген әйелдер бизнес ашқысы келеді, мұндай кедергі бар – қорқыныш, өз-өзіне сенімсіздік» (ТС Іскер 
әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

Шектеу факторлары мен білмеймін, тек әйелдер мен өз тарапымнан ойлаймын мүмкін олар 
сәтсіздікке ұшырайды деп ойлайды, немесе басқа нәрсе. Тағы да, мәселе адамның өзінде деп ойлаймын 
(ТС, Атамекен ҰКП, Нұр-Сұлтан қ.).

Балалармен, отбасылық істермен айналысу қажеттілігі:

«Ер адам әдетте үй тұрмысымен айналыспайды. Тиісінше, табысы төмен және балалары көп 
әйелдерге әлдеқайда қиын болады. Бұл теңдік туралы айтқанда, бұл ескерілмейді. Біз тең 
мүмкіндіктерді ұсынуға тырысамыз, бірақ бұл үлкен кедергі бар екенін ұмытып кетеміз» (ТС, экономика 
саласындағы гендерлік мәселелер бойынша сарапшы, Нұр-Сұлтан қ.).

Әйелдердің бизнестегі белгілі бір салаларды (жеке қызмет көрсету саласы, тамақтану, сұлулық 
индустриясы, тірі киім, дизайн) жасаудағы мәдени жағдай. Сонымен қатар, көптеген қолдау 
бағдарламалары басым салаларға бағытталған: өндіріс, өңдеу өнеркәсібі, IT (бұл салаларда әйелдер аз) 
және әйелдер жиі айналысатын қызмет көрсету, сұлулық салондары, тамақтану, сауда салаларына аз 
бағытталған. 

«Бізде қызметтерді қолдайтын бірде-бір бағдарлама жоқ. Бізде өндірісті жақсы қолдайды, өңдеу 
өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы жақсы қолдайды, көрсетілетін қызметтерді қолдайтын 
бағдарламалар жоқ. Ал әйелдер кәсіпкерлігі деген не, біз сол қызмет көрсету салсындамыз» (ТС, Іскер 
әйелдер кеңесі, Жамбыл облысы)
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Негізінен Бизнестің жол картасы басым секторда іске асырылады. Ал бізде басым сектор-бұл өндіріс, 
денсаулық сақтау, білім беру, IT (ТС, Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бөлімі, Нұр-Сұлтан қаласы).

Көбінесе әйелдер шоғырланған салалар аз табысты болады. Әйелдер көбінесе оларға тартымды және 
беделді болғанна емес, қолжетімді болғандықтан барады: 

«Бұл біздің қоғамның шығындары, кейбір таптаурындар, олар қандай да бір әлеуметтік нормаға 
айналды, қаласақ та қаламасақ та солай болады және  біз оны көпшілігіміз ұстанамыз. Көптеген 
адамдар бұған көніп, «о, олар мені таптап тастайды, бұл таза ерлер әлемі, мен оны істей алмаймын» 
және т.б. деп санайды, сол себепті олар рентабельділігі төмен, пайдасы аз салаларға барады, бұл жерде 
теңсіздік пен   ,  теңгерімсіздік бар деп айтуға болады».

Кейбір отбасыларда ер адамның шешім қабылдаудағы басты ролі:

Кейбір отбасыларда әйелдер өз қалауы бойынша бизнеспен айналысуға шешім қабылдай алмайды, 
өйткені күйеулері оларға рұқсат бермейді. Мұндай жағдайлар ауылдық жерлерде жиі кездеседі, дегенмен 
қалалықжерлерде де кездеседі.

Кейде әйелі істегісі келеді бірақ күйеуі рұқсат бермейтін  жағдайлар болады. Тіпті қалада да бар. Мен 
әйелім істегісі келіп тұрғанын сезіп тұрмын, көздері жанып тұр, мен күйеуіммен сөйлесе аламын, 
өйткені ол күйеуімен бұл мәселені туралы сөйлесе алмайды, мен оларға «бастасаңдаршы ендәі» деп 
айтсам, ол: жоқ, оның үйде д жұмыстары жеткілікті дейді(ТС, іскер әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

Сату проблемасы - бұл жалпы кәсіпкерлік үшін, әсіресе ауылдық жерлерде ортақ проблема.

«Мысалы, ауыл шаруашылығын дамыту проблемалары — бұл сату. Атап айтқанда, осы жетіспейді. 
Кооперативтер, халықтан, шаруашылықтан тұтынушыға дейін тізбек құру қажет. Бұл үшін тағы да 
стандартталған өнімдер жасау керек. Бізде мұнымен айналыспайды» (ТС, Әйелдердің аграрлық одағы, 
Нұр-Сұлтан қ.).

Кейде жеңілдікті кредиттеу бағдарламалары бойынша қиын шарттардың болуы

Жеңілдікті несиелеу бағдарламаларына қатысқан кезде әйелдерге сәйкес келу қиын болатын бірқатар 
шарттар бар, мысалы, кепілдік мүліктің болуы немесе жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар үшін белгілі бір 
айналым.

«Кепілге мүліктің  болуын сұрау - басты шектеу және кез келген мүлік кепілге қоюға жарамды болмай 
жатады. Екіншіден, 3-5 жыл жұмыс істеп тұрған кәсіпорын болуы тиіс,  оның  қаражат айналымын 
қарайды»  (ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан қ.).

«Егер Азия даму банкінен әйелдерге арналған «Даму» бағдарламасы туралы айтатын болсақ,  Дамудың, 
негізінен, кредит беруі қиын, онда кірісіңіді растаууды сұрайды, онда олар әдетте қандай да бір 
өндірісті дамытып жатқандарға  ғана береді. Егер ірі кәсіпкерлік туралы айтатын болсақ,  бұл 
бастапқыда көп инвестицияны қажет етеді, әйелдерде мұндай ресурстар жоқ. Ал бізде өндірісте 
әйелдер сирек, әдетте әйелдер қызмет көрсетумен айналысады, ал ол бизнес түрін дамытуға ақша 
бермейді. (ТИ, экономика саласындағы гендерлік мәселелер бойынша сарапшы, Нұр-Сұлтан қ.).

Екінші деңгейлі банктердегі жоғары пайыздық мөлшерлемелер және кредит алуда қиындықтар бар.

«Екінші деңгейдегі банктердегі пайыздық мөлшерлемелер, әрине, айтарлықтай жоғары» (Қазақстан 
әйелдерінің аграрлық одағы, Нұр-Сұлтан қ.).

Егер банк қызметтері туралы айтатын болсақ, әйел декретке шыққан кезде ол өзінің ең төменгі 
табысын алады, тиісінше оның зейнетақы аударымдары  төмен болады, тиісінше ол банкке бизнесін 
дамытуға кредит алғысы келсе, олар қарап: «Кешіріңіз, сізде сома аз», 9000-11000 теңге,  соған орай 
олар бизнесті дамытуға немесе ашуға кредит бере алмайды» (ТС, экономика саласындағы гендерлік 
мәселелер жөніндегі сарапшы Нұр-Сұлтан қ) 
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Инфрақұрылым, әсіресе ауылда, суға қолжетімділік проблемалары.

«Әлсіз жақтары - осының бәрін жөндеу керек, яғни яғни инфрақұрылымды қалыпына келтірку қажет. 
Бұл ұзақ, қымбат, өте ауыр. Біз бұндай жағдаймен ұшырастық,, бұл өте қымбат. Бұл шамамен  3-4 ай 
уақыт алады, егер, мысалы, сіз өзіңізге қандай-да бір шеберхананы ашып оны сатып немесе жалға 
алатын болсаңыз, бұл жерде проблема жоқ, бәрі дайын. Бірақ егер сен өзің тұрғызып алам десең және ол 
жерге барлық осы инфрақұрылымды жүргізу керек болса, бұл проблема, үлкен проблема. Міне, сыбайлас 
жемқорлықтың бәрі сонда» (ФТП, кәсіпкер, Жамбыл облысы). 

Қарапайым адамдардың түсінуі қиын тренингтер мен оқыту курстарының тілі қиын. 

Сарапшының пікірінше және оның кәсіпкерлермен қарым-қатынас жасау тәжірибесі бойынша курстарда 
оқытылатын материал олар үшін өте қиын және ол жерде қолданылатын терминология түсініксіз. Бұл 
мәселе, әсіресе ауыл әйелдері үшін өзекті:

«Бұл курстар өте күрделі, тіпті қалада тұратын және көп оқитын, білімді адам үшін де қиын. Себебі 
ол жерде неше түрлі сөздер кездеседі, ауылдық жерде тұратын және ешқашан  кітап оқымаған 
адамдарға оны түсіну қиын, егер сіз шынымен кәсіпкерлікті дамытқыңыз келсе, оны ақымақ түсінуі 
үшін, қарапайым тұжырымдар, неге қолданбасқа, ол корпорация ашайын деп жатқан   жоқ, кішкене 
дүкен ашу үшін оған сонша күрделі тұжырымдар қажет емес қой.  «Тренингтердің осы бағдарламасын 
бейімдеп, олардың  қаншалықты түсінікті тілімен жазылғанын көру керек, міндетті түрде көптеген 
ауыл тұрғындары қазақ тілді  екенін ескеру керек, олар қалай түсіндіретініңізді және олар қалай 
қабылдайтынын елестетіңіз». 

Қоғамдағы патриархалдық көзқарастардың үстемдігі.

Қазақстан Республикасында әйелдер кәсіпкерлігін қолдау мен дамыту және гендерлік теңдікті нығайту 
үшін мемлекеттік деңгейде қабылданып жатқан бірқатар прогрессивті шараларға қарамастан, осы 
процеске қатысушылардың көпшілігі арасында мемлекеттік қызметшілерге, депутаттарға, әйелдерді 
қолдау жөніндегі ұйымдардың өкілдеріне, кәсіпкерлердің өздеріне патриархалдық ұстанымдар басым. 

Бір қызығы, біз сұхбаттасқан сарапшылардың көпшілігінде патриархалды көзқарастар басым:

Сонымен, сұхбат берген сарапшының пікірінше, ер адам отбасында басты адам, егер ол әйелге бизнеспен 
айналысуға мүмкіндік бермесе, гендерлік теңдікке қол жеткізудің қажеті жоқ, әйелге рұқсат беру үшін оны 
сендіру, көндіру жеткілікті.

Біз топ құрдық, онда біз қайын енемізді қалай сендіру керектігін талқыладық және  қызықты мысалдар 
келтірді. Олардың бірі: «менің күйеуім қайын енемнің айтқанын істейді»- дейді. Кешке мен онымен шай 
ішкенде, көршімді мысалға келтірдім. Мен оларда бәрі жақсы,  өйткені келіні бизнеспен 
айналысатынын айттым». Бұл психикалық қарама-қайшылыққа психикалық жауап болады (ТС, 
Депутат).

Ұсынылған стратегия ерлер мен әйелдердің теңсіздігінен туындайды, сіз қалаған нәрсеңізді істегіңіз 
келсе, сендіру  және алдау керек болады. Өз бетінше шешім қабылдау мүмкіндігі болмаған кезде ғана 
алдап көндіру қажеттілігі туындайды.

Сауалнама алынған басқа сарапшының пікірінше, ерлер мен әйелдердің табиғи бейімділігі мен 
қасиеттері әртүрлі, тіпті әйел көбінесе бизнестің табысы аз салалармен айналысса да, ол үшін бұл 
проблема емес, себебі ол табиғатынан оған тартылады:

Бірақ менің жеке пікірім: ер адам ер адам, әйел адам әйел адам болуы керек, дегенмен әйел 
табиғатынан жұмсақ, мейірімді, әлсіз, ал ер адамдар, дегенмен, үйдің тірегі, табыс табушы. «Менің 
ойымша, таза ер адамдардың жұмыстары, мысалы, кеншілер, металлургтер, мұндай күрделі 
жұмыстарда  ер адамдар болуы керек. (ТС, әйелдер бизнесін қолдау ұйымының өкілі).

Әйелдер бизнесін қолдау ұйымының өкілі әйел үшін  бірінші кезекте отбасы болуы керек деп санайды:
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Әйел бірінші орынға отбасын, үйін, балаларын, күйеуін қоюы керек,  сүйікті жұмысын, сүйікті ісі содан 
кейін тұруы қажет шығар деп ойлаймын»(ГИ, әйелдер бизнесін қолдау жөніндегі ұйымның өкілі)  

Гендерлік теңдікке қол жеткізудің қажеті жоқ-ерлерді әйелдерге қолдауға көзін жеткізу жеткілікті, өйткені 
олар ер адамдар, сондықтан әйелдерге қолдау көрсету керек:

«Қазір гендерлік теңдік туралы емес, гендерлік сәйкестендіру туралы айту керек, бізге осы жетіспейді. 
Егер ер адам өзін нағыз еркек сияқты сезінсе, ол ешқашан әйелді ренжітпейді» (ТС, әйелдер бизнесін 
қолдау ұйымының өкілі).

Сауалнамаға қатысқан кейбір депутаттардың, шенеуніктердің, әйелдер бизнесін қолдау ұйымдарының 
басшыларының жоғарыда келтірілген дәйексөздері патриархалды көзқарастарының бар екенін 
көрсетеді. Әйелдер кәсіпкерлігінің дамуына ықпал ететін адамдар гендерлік теңдік идеяларымен 
бөліспейді, ерлер мен әйелдердің табиғи бейімділігі, қабілеттері мен мүмкіндіктері әр түрлі, әйелдер 
еркектерді тең құқықтар мен мүмкіндіктерге қол жеткізуден гөрі бизнесте дамуға көндіруі керек деп 
санайды. Әйелдер кәсіпкерлігін табысты дамыту үшін қоғамның барлық мүшелері мемлекеттік 
қызметшілер, топ менеджерлерден бастап кәсіпкер әйелдерге дейін  гендерлік теңдік идеяларымен 
бөліскені маңызды. 

Осылайша, әйелдер кәсіпкерлігін ынталандыру және дамыту факторларын екі топқа бөлуге болады: 

1) жынысына қарамастан, кәсіпкерлер үшін жалпы 

2) әйелдерге тән (әдетте олар гендерлік ролдермен және әйелдерге қатысты әлеуметтік күтулермен 
байланысты).

Әйелдер кәсіпкерлігін табысты дамыту үшін факторлардың бірінші тобымен жұмыс істеу ғана емес, 
сонымен қатар топ-менеджерлер деңгейіндегі патриархалдық көзқарастардан бастап әйелдер мен 
аналар үшін бизнесті жеңілдететін инфрақұрылымға дейінгі әйелдерге тән тежеу факторларымен мұқият 
жұмыс істеу маңызды. 
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6. Кәсіпкерлікте гендерлік теңдікті дамытуға арналған  ұсынымдар  

6.1. Кедергілерді бағалау және шешім қабылдау құралы ретінде әйелдер 
кәсіпкерлігінің индексі 
Халықаралық тәжірибеде әйелдер кәсіпкерлігінің түрлі аспектілерін көрсететін индексті құрастырудың 
бірнеше тәсілі қалыптасты. Анағұрлым қарапайымы - кәсіпкерліктегі  жынысы бойынша бөлінген және 
бастапқы деректерге негізделген сипаттамалардың көрінісі. Мұндай тәсіл, мысалы, Global Entrepreneurship 
Management (GEM) зерттеуі шеңберінде қолданылған, мұнда 83 елде жүргізілген сауалнама негізінде тәуелді 
айнымалы (соңғы индикатор) ретінде өз бизнесін ашуға талпыныс, ал тәуелсіз құбылмалылар сәтсіздіктен 
қорқу, өз қабілеттері мен мүмкіндіктерін қабылдау, әйелдер арасында кәсіпкерлік ортаға қосылу (басқа 
кәсіпкерлермен байланыс) болып табылады.

ЭЫДҰ-ның гендерлік порталында 35 экономика  кәсіпкерлеріне жүргізілген сауалнаманың деректері 
жарияланады, онда өз бизнесін білетін немесе  сонда жұмыс істейтін әйелдердің үлесі, еңбекақыларындағы 
айырмашылық, жұмыс істейтін бизнес иелерінің үлесі, өнертапқыштардың үлесі, өзін-өзі жұмыспен қамту 
мүмкіндігі, кәсіпкерлік тәуекелге көзқарасына байланысты әйелдердің үлесі,  өз ісін ашу, тренингтерге қол 
жеткізу үшін кредит алатын респонденттер үлесі бақыланады. 

Evidence and Data for Gender Equality (EDGE) жобасы – Әйелдер теңдігінің дәлелдемелері мен деректері – 2015 
жылы қабылданған жеті пилоттық елдегі сауалнамаға негізделген. Әйелдер  иелері болып табылатын 
компаниялардың пайызы және жұмыс берушілер арасында жұмыс істейтіндердің пайызы бақыланады. 
Тәуелсіз құбылмалыларға кредит алатын әйелдердің үлесі, жер иелерінің үлесін, жалақыдағы гендерлік 
айырмашылық, 3 жасқа дейінгі балабақша балаларының үлесі, білім саласындағы әйелдер теңдігі индексі  
жатады 

Екінші тәсіл екінші деректерге негізделген. Бұл, мысалы, 31 елдегі кәсіпкер әйелдердің әйелдер стартаптары, 
нарықтың өсуіне немесе кеңеюіне бағытталған жоғары білімді стартаптардың деңгейі бойынша жаһандық 
бағасы. Тәуелсіз құбылмалыларға кредит алатын әйелдердің үлесі, жер иелерінің үлесін, жалақыдағы 
гендерлік айырмашылық, 3 жасқа дейінгі балабақша балаларының үлесі, білім саласындағы әйелдер теңдігі 
индексі  жатады

Статистикалық мәліметтер негізінде есептелген әйелдер кәсіпкерлігінің индексі (Female Entrepreneurship 
Index) соңғы индикатор ретінде құқықтар теңдігіне және нарық көлеміне байланысты, орта білімі барлардың 
үлесі, бизнес тәуекел, балабақшаларға қолжетімділік, шағын және орта бизнесті қолдау, жұмыс күшіндегі 
гендерлік арақатынас, ғылыми-қолданбалы зерттеулерге арналған шығындар және оларды қаржыландыруға 
байланысты  әйел-ер адамның  ТЕА-ға (кәсіпкерлік белсенділікке) қатынасы алынады.                                                         

Осы зерттеулердің мәліметтерін қолдана отырып, Ф. Меньер, Ю. Крылова және Р. Ромальо48 «Әйелдер 
кәсіпкерлігі: әйелдер мен ерлер кәсіпкерлерінің арасындағы алшақтықты қалай өлшеуге болады?» атты 
мақалада әйелдер кәсіпкерлігі негізінен табысы төмен, жеке кәсіпкерлікте шоғырланған, үлкен бизнеспен 
салыстырғанда  әйелдер бизнесі ірі бизнестің  үштен бірінен аз деген қорытындыға келді. Бұл жағдай дамушы 
елдерге тән. Қаржыға, білімге, құқықтық білімге қолжетімділік сияқты институционалдық факторлар маңызды 
роль атқарады. Бұл есепте біз бес зерттеудің кем дегенде екеуінде балабақшаларға қолжетімділік басқа 
институционалдық факторлармен қатар анықтайтын индикаторлардың біріне айналғанын атап өтуіміз керек. 
Қалған зерттеулерде бұл көрсеткіш еленбей қалуы әбден мүмкін. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

48  F.Meunier, Y.Krylova, R.Ramalho, Women's Entrepreneurship. How to measure the Gap between New Female and Male 
Entrepreneurs?, 2017. https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Special-Reports/Womens-
Entrepreneurship.pdf
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Талдаудың кез-келген түрінде кәсіпкерлікті дамытудың жалпы әсерін әйелдер кәсіпкерлігінің даму 
деңгейінен ажырату өте маңызды. Регрессиялық талдау мұны жасауға мүмкіндік береді. 

Өкінішке орай, Қазақстанда зерттелген аймақтардың жиынтығы бесеуімен шектелді, дегенмен мұндай 
жиынтық кейбір тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді. Біздің талдауымызда тәуелді құбылмалы (соңғы 
индикатор) ретінде біз ресми статистикадан шағын кәсіпкерліктегі әйелдер бизнесінің үлесін алдық. 
Модельдердің бірінде оның өте жоғары деңгейдегі ең жақсы болжаушылары бизнесті кеңейту жоспарлары 
(оң коэффициент), қызметкерлерді жалдау жоспарлары (теріс коэффициент) және қаржылық оқыту қажеттілігі 
(оң) бар кәсіпкерлердің үлесі болды. Бұл модельде R2 және R2adj екеуі де 99% деңгейінде болды, жеке-жеке 
теңдеуге кіретін үш тәуелсіз құбылмалы әлдеқайда күшті түсіндірме күшіке ие. Теңдеу келесі түрде көрінеді:

Fembusiness = 31.9 + 0.81 expansion – 0.64 staff + 0.19 fin knowledge needs (R2=99.8%),

өз бизнесін кеңейтуді қалайтын және жұмыспен қамтылғандар санын азайту кезінде қаржылық білім алғысы 
келетін әйелдер санының өсуі табысты бизнестің сенімді көрсеткіші болып табылады деп түсіндірілуі мүмкін. 
Яғни, бизнес жұмысқа орналасуға қойылған талаптан гөрі, өнімді жұмыспен қамту жағдайында ғана дами 
алады. 

Басқа модельде табысты әйелдер бизнесінің индикаторы тағы да, әйелдің өз бизнесін кеңейту жоспарлары 
және қабылданбаған өтінімдердің болмауы болып табылады

Fembusiness = 31.34 + 0.25 expansion – 0.187 decline appl (R2=91.8%),

Бұл жағдайда бизнесті ынталандыру үшін әйелдердің қаржыландыруда олар ұсынған  өтінімдердің 
қабылданбауын болдырмау үшін  қаржыландыру қабілетін арттыру керек деп айтуға болады. 

Үшінші модель бизнестің табыстылығы, коммуникацияларға қолжетімділік және теріс белгісі бар көп балалы 
отбасылар арасындағы байланысқа назар аударады.

Fembusiness = 30.17 + 0.486 communication – 0.032 multichildren (R2=97.9%),

Бұл модельде әйелдер бизнесі қарым-қатынасқа байланысты екенін түсіну керек, ал көп балалы болу 
табысты кәсіпкерлікті тежейді. Бұл, сонымен қоса, көп балалы аналарды кәсіпкер ретінде ынталандыру 
бизнесті дамыту тұрғысынан тұрақты емес.  

Бір айнымалысы бар модельдерде жақсы болжаушылар (әрине, қажетті сенімділік деңгейімен) 
коммуникацияларына қолжетімділік R2=90% , қабылданбаған өтінімдердің болмауы  R2=72%, электр 
энергиясына қолжетімділік R2=65%, балабақшаларға қол жетімділік R2=57% болды.

Өз кезегінде, әйелдер бизнесін кеңейту жоспарлары сумен жабдықтау мен кәрізге (R2=91.6%), (R2=57,3%) 
қолжеткізумен сенімді байланысты болды.

Белгілі болғандай, үй шаруасы да, теңсіздіктің болуы да, сексуалды алымсақтық та әйелдің табысты кәсіпкер 
немесе емес екендігінің белгісі бола алмайды. Сірә, бұл әйелдердің бизнеске араласуына байланысты емес,  
типтік проблемалар. Сондай-ақ, бала  күтімі, көп балалы болу, 18 жасқа дейінгі балалардың болмауы сияқты  
шағымдар әйелдерді кәсіпкерлер мен кәсіпкер емес деп бөлуге қатысы жоқ болып шықты. Яғни, көп балалы 
әйел де, баласы  жоқ әйел де немесе өсіп кеткен балалары бар әйелдер де, қарпайым әйел де кәсіпкер бола 
алады.. 

Бұдан шығатын қорытынды, балабақшалар, сенімді сумен жабдықталуы және кәріз жүйесі, қоғамдық көлік 
түріндегі жақсы инфрақұрылым құру әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға себепші бола алады. Маңызды фактор - 
қабылданбаған өтінімдер саны арқылы өлшенетін қаржылық қолжетімділік.  Әйелдердің кәсіптік оқыту 
мүмкіндіктерін кеңейту, сондай-ақ қаржылық сауаттылықтарын арттыру  әйелдер бизнесінің дамуына ықпал 
етуі мүмкін. Отбасын жоспарлаудағы сауаттылық маңызды фактор болып табылады, яғни 2 баладан артық 
болмау мүмкіндігі. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Сондықтан әйелдер кәсіпкерлігі индексіне енгізу ұсынылады, ол бойынша әйелдер бизнесі үшін қолайлы 
орта жасауды, балабақшаларға қолжетімділікті, қабылданған қаржылық өтінімдерді, отбасын 
жоспарлауды, байланысқа, электр энергиясына, қоғамдық көлікке қолжетімділікті және кәсіптік оқыту 
мүмкіндігін қадағалауға болады.

Осылайша, кәсіпкерлік индексі 5 компоненттен тұруы мүмкін:

1. Инфрақұрылым: электр энергиясына мен сумен жабдықтауға қолжетімділік.

2. Әлеуметтік инфрақұрылым: балалар мекемелері, медициналық қызметтер

3. Кәсіпкер әйелдің білімі: қаржылық оқыту

4. Экономикалық ынталандыру: әйелдерден қабылданған негізделген өтінімдер 

5. Технологиялар: байланысқа қолжетімділік.

Үлкен қабілеттілікті көрсеткен бұл көрсеткіштер әйелдер бизнесінің дамығандығын білдіреді,  бұл 
индикаторларды өңірлерді саралауға және бизнестің табыстылығын болжауға болатын кәсіпкерлік 
индексінде пайдалануға болады. 

6.2. Реттеуші нормативтік құқықтық актілерге ұсынымдар
Кәсіпкер әйелдер идеяларының әлеуетін қарастыратын әйел инвесторлар пулын құру.

Әйелдер арасындағы әлеуметтік коммуникацияларды дамыту, жаңа жобаларды, идеяларды, тәсілдерді 
талқылау үшін байланыстарды дамыту, өзара жарнама және қолдау

Әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заң жасау

Адамның негізгі қажеттілігі қауіпсіздік болып табылады, ол болмаған жағдайда, өзін-өзі жүзеге асыруға 
байланысты қажеттіліктер, оның ішінде еңбек және кәсіпкерлік қызмет қажеттіліктері екінші орынға 
шығады. 

Сарапшының айтуынша, бұның кәсіпкерлікке тікелей қатысы жоқ, бірақ қауіпсіздік болмаса әйел үйде 
отырады, үйде кішкентай балалары болғандықтан бизнеске бару тәуекелін де жасамайды. Ер 
адамдардың өздері әйелдеріне үйде отыруды, отбасымен, баламен айналысуды жиі айтады. Бұл 
жағдайда әйелдің негізгі міндеті: баланы қауіпсіз ұстау үшін баланы мектептен алып кету және алып 
келу. сондықтан НҚА нормативтік-құқықтық актілерін де енгізу қажет (Қазақстан әйелдерінің 
аграрлық одағы, Нұр-Сұлтан қ.).

Кейбір жағдайларда әйелдер кәсіби және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алмайды, тіпті егер әйелдің 
өзі бұған ниет білдірсе де, оларға күйеуі /бірге тұратын адамдар тыйым салады. 

Жеткілікті жағдайы бар, бизнеспен айналысатын әйелдердің өзінде, Қоғамда, әлеуметте олар 
отбасында, күйеуінің тарапынан зорлық-зомбылық көрген болуы мүмкін. Яғни, бізде де проблема бар 
(ТС, Әйелдердің аграрлық одағы, Нұр-Сұлтан қ.). 

Мынадай жағдайлар бар, кейбір әйелдер бар, атына бизнес тіркелген, сол бизнесті өзі жүргізетін, бірақ 
кірістерді басқара алмайды және толығымен экономикалық жағынан күйеуіне тәуелді әйелдер бар. 

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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«Көбінесе күйеуімен бірге кәсіпкерлік қызметпен айналысатын әйелдер тегін жұмыс істейді, ақшаны өз 
қолына алмайды, барлық ақша күйеуінің қолына немесе үйге жұмсалады, ал ол  осы бизнесте күндіз-түні 
жұмыс істейді, бірақ ештеңе алмайды және әлі де барлық үй жұмыстарымен айналысады. Мен 
сипаттаған жағдай - менің қарындасым мен анамның бүкіл өмірі. Анам үнемі бизнеспен айналысты, 
күйеуімен бірге бәрін жасады, бірақ ол ешқашан оның қолына ақша алған емес, ол әрқашан күйеуінің 
қасында жүрді және тегін жұмыс күші болды». (Кәсіпкер, Алматы облысы).

Мұндай жағдайларды анықтау және олардың жолын кесу қажет, өйткені шын мәнінде олар 
экономикалық зорлық-зомбылық болып табылады - «Экономикалық зорлық-зомбылық - адамды заңмен 
көзделген құқығы бар қаражатынан қасақана айыру» («Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы 
туралы»Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы).

Әйелдердің конкурсқа қатысу процесін жеңілдету үшін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу ұсынылады. 

«Мемлекеттік сатып алуларда әйелдерге қатысуға мүмкіндік бермейтін құралдар немесе талаптар 
бар, өйткені әйелдердің бизнесі неғұрлым шағын, ал онда негізінен ірі мемлекеттік сатып алушылардан 
алады» (ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан қ.).

Сондай-ақ, кредиттік каникул беру және салық төлеу бойынша мораторий енгізу ұсынылады

«Әйелдерге салық төлеу бойынша қандай да бір кезеңге мораторий жариялау» (ТС, Нұр-Сұлтан қ. 
Микрокредиттік ұйымының қызметкері).

«Алғашқы бірнеше айға кредиттік каникул беру, қандай да бір пайыздық мөлшерлемелер мен 
комиссиялар, жалпы жеңілдікті шарттар беру» (ТС, Нұр-Сұлтан қ. Микрокредиттік ұйымының 
қызметкері).

Бизнесті жария ету үшін жағдай жасау ұсынылады:

«Жария етуге мәжбүрлемеу керек, олардың өздері жария еткісі келетіндей жағдай жасау керек Мысалы, 
сатушы емес, сатып алушы төлейтін ҚҚС салығы бойынша. Мұндай нәрсе бар, Германияда «tax free» 
деген бар. Сондай-ақ, Қытайда ҚҚС мемлекет есебінен қайтарылады» (ФТП, кәсіпкер, Жамбыл облысы, 
қала).

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 

6.3. Мемлекеттік жоспарлар мен бағдарламаларды гендерлік 
тәсілдерді ескере отырып, жетілдіру бойынша ұсынымдар:
Әртүрлі салалардағы және іске асырылып жатқан жобалар бойынша әйелдердің өкілдігі бойынша 
статистикалық индикаторларды әзірлеу. 

Барлық жерде, БАҚ-та және  талдамалы қоғамдарды тарту қажет, сіздер біздің кез келген іс-
шарамызда, кез келген жобаларда - әйелдер  қанша пайызды құрайтындарын атап көрсетулеріңіз, 
тіпті іздеулеріңіз қажет. Бізде тіпті статистикалық көрсеткіштер жоқ». (ТС, Атамекен ҰКП, Жамбыл 
облысы).

Әйелдерге  кредит беру бағдарламалары бойынша пайыздық мөлшерлемелерді азайту және неғұрлым 
икемді шарттармен беру:

«Ауылда бастағысы келетін әйелдер үшін шағын бизнесін аша алуы үшін пайыздардың төмен болуы, 
құжаттардың аз болуы керек. Содан кейін, олар өздерінің қабілеттерін көрсете алатындай, бизнесін 
бастаған кезде, 2 айға немесе кем дегенде 1 айға жалдау тегін болса.  әрине, ауылдық жерлер үшін». (ТС 
кәсіпкер, Жамбыл облысы, ауданның іскер әйелдер кеңесі,  ауыл).
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«Төмен пайыз, ақпараттық жақсы база, біз әлі де қандай да бір кредиттен қорқамыз, мұның бәрі 
тиісті деңгейде түсіндірілуі керек» Әйелдер үшін қандай да бір икемді, ерекше жағдайлар болуы 
керек» (ФТП, кәсіпкер, Жамбыл облысы, қала).

«Әйелдер кәсіпкерлігін қолдау үшін басқа пайыздық мөлшерлемелерді қарап шығу керек, ол әлдеқайда аз 
болуы керек. Егер айталық, бізде 12-16% шегінде, кепіл мүлкі жоқ әйелдер үшін микрокредиттер 
әлдеқайда аз берілуі және мөлшерлемесі 5%-дан аспауы тиіс» (ТС, ауыл әйелдерінің аграрлық одағы, Нұр-
Сұлтан қ.).

«Кәсіпкерлер үшін қолайлы пайыздық мөлшерлемемен шын мәнінде қолжетімді кредиттер алуға 
болады, Ұлттық Банк базалық мөлшерлемені төмендете алар еді, осы пайыздық мөлшерлемеге 
байланысты қалғанын үкімет субсидиялауы керек, немесе қолайсыз пайыздар жүріп жатыр. Егер оны 
3-5%-ға дейін төмендетсе, біздің Үкіметке бұл пайыздық мөлшерлемені азайтуға ештеңе кедергі 
келтірмейтін болса, онда, әрине, біздің экономикамыз тезірек дамитын еді» (ТС, кәсіпкер, Нұр-Сұлтан 
қ.).   

Меніңше, міне, мемлекеттік және республикалық деңгейлерде кәсіпкер әйелдердің, өз бизнесінің қыр-
сырын білетін, ана ретінде, әйел ретінде, жар ретінде және әпке ретінде шынымен көмектесе алатын 
әйелдердің көбірек пайда болуы қолдау көрсету қажет. Парламентке әйелдер көбірек келе бастады, 
басшылық лауазымдарға орналасуы үшін сайлана алады.(ТС, кәсіпкер, Жамбыл облысы, қала) 

6.4. Аумақтарды дамыту бағдарламаларына ұсынымдар:
Көбінесе ер адамдар әйелдерге бизнес пен мансапқа тыйым сала алады, әсіресе мұндай жағдайлар 
ауылдық жерлерде жиі кездеседі. Сондықтан сауалнамаға қатысқан кәсіпкерлердің бірі өңірлерде 
гендерлік теңдік бойынша семинарлар өткізуді ұсынады:

«Ерлерге гендерлік теңсіздік туралы түсіндіретін семинарлар өткізу керек және ол әрбір ұйымдарда 
өткізілу керек» (СТ, кәсіпкер 1, Жамбыл облысы).

Өңірлерде инфрақұрылымды, әсіресе жолдар мен Интернет байланысын жақсарту ұсынылады:

«Жолдарды жөндеу керек, ауыл әйелдері Интернетте , өз бизнестерін ілгерілетіп, онлайн сатылымға 
шығаруы үшін бізге интернет керек,  интернет әлсіз. Ауыл әкімдігінен көбірек қолдау қажет, олар 
қандай да бір учаскелерге қолжетімділік берсе, бірдеңе салатындай.» (ТС кәсіпкер, ауданның іскер 
әйелдер кеңесі, Жамбыл облысы).

Ауыл әйелдерін олардың тұрғылықты жері бойынша оқыту, олардың дағдыларды игеруі үшін ғана емес, 
олардың ынтасын арттыру үшін де:

«Бірақ,шындығын айтқанда, адал түрде көтерілген кәсіпкер жоқ. Ауыл әйелдерін жинап, тренингтер 
өткізіп, оларды осында бірдеңе ашуға үйретсе жақсы болар еді»  (ФТП, ауылдық жердегі кәсіпкер әйел, 
Жамбыл облысы, ). 

«Өңірлерді ынталандыру керек.Бізде үлкен қалаларда  көптеген танымал тұлғалар тұрады, бұл - 
Шымкент, Нұр-Сұлтан, Алматы, ал қалған қалаларда да бірен-саран жекелеген тұлғалар бар, бірақ дәл 
олар бастапқы деңгейде презентациялар өткізе алатындай әйелдерге астаналық танымалдылық 
жетпей жатады. Мен көшбасшы әйелдер ауылдарға барып, 3-4 күнге әкім ретінде тағайындалып, 
шеберлік кластарын өткізіп, ойларын өзгертуі үшін ынталандыру керек деп санаймын» (ТС, «Атамекен» 
ҰКП, Нұр-Сұлтан қаласы).

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Әйелдерді қолдауды ынталандыру және жыныстарына қарай рұқсат беру ұсынылады:

«Әйелдерге қолдау көрсетуді ынталандыру және керісінше, әйелдерді ынталандырмайтындарды және 
бастамасын қолдамайтындарды жазалау қажет. Бұл мысалы, топ-менеджерлерден,  ірі, ірі 
компанияның басшылығы тарапынан шығуы керек. Олар әйелдерді алға ілгерілеуі үшін көтермелеуі 
керек және оны үлгі ретінде көрсетуі тиіс» (ТС, Экономика саласындағы гендерлік мәселелер жөніндегі 
сарапшы, Нұр-Сұлтан қ.).

«Топ-менеджерлердің оны басқаларға тарататындай, ділдік қабылдауының өзгеруі маңызды. Олар 
өздерін осылай өзгерте бастаса, барлығы өздерін топ-менеджерлер ретінде тексеріп, өздерін озық деп 
санайтын болады» (ТС, экономика саласындағы гендерлік мәселелер бойынша сарапшы, Нұр-Сұлтан қ.).

«Гранттық қамтамасыз ету – әйелдер үшін ең ыңғайлы, қолайлы жәрдем. Себебі олардың кепілдік 
мүлкі жоқ, мұны бәрі біледі, кредитті  әсіресе үлкен пайыздармен берілетін кредитті өтейтіндей 
оларда тұрақты жалақы жоқ» (ТС, Қазақстан әйелдерінің аграрлық одағы, Нұр-Сұлтан қ.).

Бизнесті ашу үшін ресми құрылымдардағы, атап айтқанда, әкімдіктердегі кезектерді жою ұсынылады. 

Әкімдікте кезекте тұрмау үшін, алғашқы күннен бастап кедергілер болмауы үшін (ТС. Өзін-өзі жұмыс 
қамтушы кәсіпкер әйел, СҚО, Петропавл).

Біріншісі-тәрбие, білім беру, ақпараттандыру. Көптеген адамдар гендерлік саясатты аса 
қабылдамайды. 

6.5. Жалпы ұсыныстар
Мектептерде, әсіресе ауылдық жерлерде гендерлік теңдік негіздеріне оқыту:

Мектептерде, қазақ мектептерінде, өңірлерде, ауылдық жерлерде қыз балалар үшін қандай да бір 
оқыту болуы тиіс. Менің шынымен де солай ойлаймын, бұл өте маңызды, өйткені мұндай 
мектептердегі қыздарда,  негізінен, гендерлік теңдік туралы түсінік жоқ. Кейін олар өседі, бойжетеді, 
жұмыс істеп  және кәсіпкерлікпен айналыса бастайды, бірақ оларда гендерлік теңдік жайлы мүлдем 
түсінк жоқ. Көптеген қазақ мектептерінде гендерлік теңдік немесе гендерлік теңсіздік деген не және 
т.б. сияқты пәнді енгізу қажет деп ойлаймын (ТС, іскер әйелдер кеңесі, Алматы қ.).

Бала кезінен отбасындағы жауапкершілік пен еңбекқорлыққа баулу:

Бизнес құру үшін Отбасы институтынан бастау керек, балаларды жауапкершілікке, еңбексүйгіштікке 
үйрету керек (ТС, Іскер әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

Әйелдердің гендерлік әлеуметтенуінің салдарларымен күрес:

Қатысушылардың бірі қоғамда патриархалды көзқарастар мен әйелдердің гендерлік әлеуметтенуінің 
(ӘГӘ) үстемдігі нәтижесінде пайда болатын әйелдермен психологиялық жұмыс жасау қажеттілігіне назар 
аударды. Оның пікірінше, әйелдер ерлерге қарағанда әлсіз және өзіне сенімді емес, қамқорлық қажет 
және оны өзі жасай алмайтындар ретінде тәрбиеленеді. Бұл қасиеттер біздің қоғамда кеңінен 
таратылады, бірақ кейбір сарапшылардың пікірінше, олар әйелдердің бизнестегі іске асырылуына кедергі 
келтіруі мүмкін. 

«Қаржыны үйрету үшін, оны қалай жүргізу керек, ал базаны жалпы психологиялық дайындық жасау үшін, 
ол ЖГС деген не екенін түсінеді, ол дәл психикалық проблемалармен жұмыс істейтін болады, содан кейін 
ғана қалғанын бастау үшін, құралдарды қолына беру керек, енді сен не істей алатыныңды білесің, енді 
оны қалай жасау керектігін үйретейік, қаржы, салық, заңдар және жалпы бұл не» (Ги, кәсіпкер, Ақмола 
облысы).

Әйелдер кәсіпкерлігіндегі гендерлік 
ерекшеліктерді зерттеу 
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Ауылдық жердегі кәсіпкер әйел ауылдағы әйелдер үшін бизнес жүргізу бойынша апталық курстар құруды 
ұсынады:

«Егер ауылда топ құрылса, оларға оқытушы баратын еді. Бір айға емес, бір аптаға. Менің ойымша, олар 
келіседі»  (ТС, кәсіпкер, ШҚО).

Табысты  кәсіпкер әйелдер туралы роликтер 

Өз бизнесін ашқысы келетін әйелдерге психологиялық қолдау көрсету үшін табыс тарихы ретінде, 
тәжірибені беру үшін, іс-әрекетке басшылық ретінде табысты кәсіпкер әйелдер туралы роликтер сериясын 
әзірлеу қажет Интернет-кеңістікті талдау кезінде табыстың көптеген тарихы, қадамдық нұсқаулықтар, 
дамыған елдер, Ресей кәсіпкерлері әйелдерінің табыс қағидалары табылды, бірақ Қазақстанда өндірілген 
осындай роликтер табылған жоқ. Ал бизнеспен айналысуға бел буған, мысалы, алыс ауылдан келген әйел 
үшін осындай проблемалармен бетпе-бет келген, осындай ауылдан шыққан табысты әйелдің 
ұсыныстарын тыңдау маңызды. 

Ауыл шаруашылығын дамыту үшін жаңа қаржы құралдарын әзірлеу:

«Ауыл шаруашылығын дамыту үшін бізге жаңа қаржы құралдарын әзірлеу қажет, айталық, Ресеймен өз 
Агробанкімізді немесе ауыл шаруашылығы банкін құру қажет, егер әйелдер кәсіпкерлігін дамытуға 
қатысты болса» (ТС, Ауыл әйелдерінің аграрлық одағы, Нұр-Сұлтан қ.).

Мемлекеттік қызметшілермен еркін ынтымақтастық мүмкіндіктерін ұсыну:

«Мемлекеттік қызметшілермен қарым-қатынас оңай, мемлекеттік қызметшінің кабинетіне еркін 
кіру мүмкіндігі болуы тиіс» (ТС, Іскер әйелдер кеңесі, Ақмола облысы).

Бизнес жүргізудің базалық мәселелері бойынша, оның ішінде бизнес-жоспар жасау, есептік, салықтық 
және конкурстық құжаттама жасау бойынша оқыту семинарларын өткізу. 

«Әйелдер дами алатын оқыту семинарлары. Консультация беру институтын дамыту керек, өйткені 
жиі сұрақтар туындайды, мысалы, «бизнес-жоспарды қалай құру керек».

Мектептерде ерікті түрде бару негізінде жоғары сынып қыздарын ынталандыратын кәсіптік бағдар беру 
курстарын құру:

«Менің ойымша, мұны мектеп қабырғасынан, 9-10-11-сыныптан бастау керек, қыздарға мектеп 
қабырғасынан бастап қыздар қайда бару керектігін, не істеу керектігін түсінуге және қазіргі уақытта 
қалыптасқан барлық стереотиптердің жасалғанын түсінуге ынталандыратын бағдарлама жасау 
керек. Және шын мәнінде ең басты проблема – адамның өзінде, және адам үнемі өзімен жұмыс істеуі 
тиіс, шын мәнінде адамды шектейтін ешқандай кедергілер жоқ» (ТС, «Атамекен» ҰКП, Нұр-Сұлтан қ.).

Осылайша, екі негізгі бағыт бойынша жұмыс жүргізу қажет: 

- жалпы бизнес үшін жағдай жасау (коммерциялық және физикалық инфрақұрылым, заңнама); 

-әйелдер үшін олардың қажеттіліктерін ескере отырып ерекше жағдайлар жасау (балабақшалар, бизнесті 
қашықтықтан жүргізу мүмкіндіктері, балалар бөлмесі мен тәрбиешілері бар кәсіпкер аналарға арналған 
коворкинг орталықтары, мемлекеттік және қаржы мекемелерінде гендерлік теңдік қағидаттарының 
сақталуын бақылау).
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7. Елде гендерлік бағдарланған бюджеттеуді енгізу бойынша ұсынымдар 

7.1. Қажетті өзгерістердің жалпы көрінісі

КТБЖ саласындағы заңнаманы жетілдіру мақсатында институционалдық ортаға және республика 
заңнамасына ұсынымдар әзірленді.

Оның ішінде осы зерттеуге сұхбат беру арқылы кәсіпкерлік қызметте гендерлік теңдікті дамыту 
мақсатында ұсыныстар мен нақты шаралар табылды.

Осы зерттеудегі сарапшылардың ұсыныстары негізінде, сондай-ақ халықаралық тәжірибе негізінде келесі 
бірқатар шараларды қабылдау ұсынылады:

• Әртүрлі деңгейдегі мемлекеттік бағдарламаларда, аумақтарды дамыту бағдарламаларында, 
Жолдауларда және т. б. нәтижеге бағдарланған және гендерлік бағдарланған бюджеттерді 
қалыптастыру жөніндегі жобаны саяси және заңнамалық тұрғыдан бекіту.

• Гендерлік теңдікке жауапты, ал кейіннен – ҚР Конституциясының 14-бабын орындау үшін (Тегіне, 
әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге 
көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар 
бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды)теңдіктің барлық түрлерін сақтауға және 
кемсітушілікті жоюға жауапты институт құру. Бұл институт Теңдікті сақтау жөніндегі комиссия (ТСК) 
бола алады, оның басты үлесі теңдікті Талдамалық бағалауда болады, статистиканың неғұрлым 
статистикалық айқын құралы ретінде гендерлік комиссиядан бастау керек. ТСК-ға сарапшылар 
қатарынан азаматтық қоғам өкілдері кіруге тиіс, ТСК-дағы жұмыс бюджеттен төленетін болуға, бірақ 
министрліктер мен ведомстволардың кез келгенінің жұмысына тәуелді болмауы тиіс.

• Фискалдық және жалпы мемлекеттік саясат арасындағы өзара байланысты бастапқы талдау 
бюджеттік процестерде және мемлекеттік саясатты әзірлеу кезінде ескерілуге тиіс себептер бойынша 
сараланған талдау жүргізумен орындау. 

• «ҚР Мемлекеттік жоспарлау жүйесі» құжатына гендерлік аспектіге қатысты өзгерістер енгізу
• Мемлекеттік жоспарлаудың барлық деңгейлеріндегі саяси және стратегиялық құжаттарға тиісті 

өзгерістер енгізу.
• Сонымен қатар, Қазақстанның Бюджет кодексіне тиісті түзетулер енгізу.
• Мемлекет бюджетіне ТСК-ға және тиісті талдау және зерттеу жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ 

гендерді, сондай-ақ теңдікті бекітудің кейінгі кезеңдерін ескере отырып, бюджеттерді нақтылау және 
шоғырландыру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізуге шығыстар енгізу. Бюджетте осы 
тәсілдер туралы халықты хабардар ету ескеру.

• Азаматтық қоғамды бюджетті қалыптастыру қағидаттарының өзгеруі туралы хабардар етуді жүргізу 
және бюджеттерді қалыптастыруға және нәтижелерді бағалауға, сондай-ақ бюджет процесіне 
азаматтық қатысуды кеңейту.

• Азаматтық қоғаммен бірлесіп, мақсат қою саласында мемлекеттік қызметшілерді оқыту, оларды 
бюджетпен байланыстыру, гендерлік талдау жүргізу және міндетті гендерлік статистика жүргізуді 
талап ету жөніндегі бағдарламалар әзірлеу.

• Бюджетті дайындауға байланысты процестерге әсер ету. Бюджеттік шешімдердің қалай 
қабылданатыны, қандай болжамдарға сүйене отырып, кім шешім қабылдайды, бұл шешімдерге кім 
әсер етеді, оларға әсер ету мүмкіндігі жоқ. Осы процестерге азаматтық қоғамды тарту.
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7.2. Институционалдық факторлар және талдау

Талдау орталығы және гендер бойынша шешімдер қабылдау орталығы

Австралияда, мысалы, әйелдер істері Министрлігі жұмыс істейді және ол осы мәселені алға ілгерілетеді. 
Мүмкін, Есеп комитеті немесе Статистика комитеті, яғни индикаторлар мен олардың орындалуының 
маңыздылығын түсінетін ұйым осы ұйымның жетекшілік ететін органы болуы мүмкін. Республикалық 
деңгейдегі жеке Мемлекеттік орган құру мүмкін болмаған жағдайда, басты міндеттері мен функциялары 
мыналар болатын гендерлік сезімталдық мәніне бюджеттерді ревизиялау жөніндегі барлық 
өкілеттіктермен әйелдер істері бойынша ғана емес, "теңдікті сақтау және КТБЖ енгізу жөніндегі 
комиссияны" құруға болады:

• ТДМ бойынша индикаторларға сүйене отырып, гендер және басқа да белгілер бойынша бөле 
отырып, кез келген құжат пен жоспарды қалыптастыру деңгейінде Экономика министрлігінің 
жоспарлау және есептілік қағидаларына енгізу. 

• Барлық деңгейлерде – гендер және басқа да белгілер бойынша бөле отырып, республикалық 
бюджетті қалыптастыру деңгейінде бюджеттер мен Қаржы министрлігінің есептілігін нақтылау 
қағидаларын әзірлеу және енгізу. 

• Нәтижеге бағдарланған бюджеттеу  (НББ)жүйесінің барлық деңгейлерінде (жергілікті, облыстық және 
республикалық), сондай-ақ ТДМ барлық көрсеткіштері бойынша гендерлік бағалау сияқты 
индикаторларды қамтитын техникалық тапсырмаларды әзірлеу және бағдарламалық қамтамасыз 
етуді енгізу бойынша жұмысқа қатысу.

• Бюджеттердің ашықтығы мен айқындығына бақылау жүргізу.
• Барлығына ашық болатын ақпараттық жүйеде бюджеттеу саласында тәжірибе мен сараптамалық 

білім жинақтау.
• Гендерлік компонентті қоса алғанда, нәтижелер бойынша жоспарлау мен бюджеттеудің толық 

функционалдық жүйесін енгізу үшін мемлекеттің іс-шараларын, жүйелерін, рәсімдерін, құралдарын 
әзірлеу.

• Жекелеген өңірлерде ГББ бойынша пилоттық жобаны іске қосу.
• Гендерліктіескере отырып, бюджеттердің нәтижелілігіне бақылау жүргізу.
• Барлық деңгейдегі бюджеттерді гендерлік сезімталдыққа бағалау жүйесін әзірлеу, содан кейін 

республикалық және өңірлік деңгейде жүргізу:
 o жынысы бойынша бөле отырып, бенефициарлардың мемлекеттік қызметтер көрсетуін 
және бюджеттік басымдықтарды  бағалауы
 o жынысы бойынша бөліністе, мемлекеттік шығыстарды  бөлуді талдау;
 o гендерлік тәсілді ескере отырып, мемлекеттік органдар мен бағдарламалардың қызметін 
бағалауды, атап айтқанда, олардың қаншалықты:
   өзгерістерге ықпал етеді;
   ауқымды әсері бар;
   гендерлік теңсіздіктерді төмендетуге ықпал етеді;
   облыс әкімшілігіндегі жұмысқа қатысы бар.
 o жыныс бойынша бөлінісінде, уақытты пайдалану тұрғысынан бюджетті талдау;
 o гендерлік тәсілді ескере отырып, орта мерзімді кезеңге арналған экономикалық саясат 
тұжырымдамасын талдау;
 o жынысы бойынша бөле отырып, мемлекеттік кірістерді бөлуді талдау.
 o Әйелдердің бюджеттік баяндамасын шығару
 o Жыл сайынғы бюджеттік айналым шығару крек, онда әр бөлім үшін негізгі қағидалар мен 
нормалар және әр мақалаға гендерлік түсініктемелер көрсетіледі.

• Азаматтық қоғам ұйымдарын тарту:
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49 Бұдан әрі - ТҚББ, Квини, 2013 Толығырақ жоғарыдан қараңыз.
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 o ГББ негізгі қағидаттары туралы ақпараттандыру үшін;
 o талдамалық құралдарды көрсету үшін;
 o есеп беруді қамтамасыз ету үшін саяси күштерді тарту үшін
 o үкімет үшін;
 o қоғамдық ағарту жөніндегі бастамалар үшін;
 o лоббилеуді жүзеге асыру үшін;
 o шығыстарды есептеу бойынша жұмыс жүргізу үшін;
 o мемлекеттік шенеуніктерді оқыту және оларға консультация беру жөніндегі қызметтер 
үшін;
 o құралдар мен жәрдемақыларды әзірлеу үшін;
 o балама есептерді дайындау және мониторинг бойынша басқа да іс-шараларды жүзеге 
асыру үшін.
 o Парламентариямен жұмыс-азаматтық қоғам топтары жұмысының негізгі компоненті.
Бюджеттерді талдау шығындардың жалпы тиімділік пен нәтижелікке әсерін, содан кейін гендерлік 
бөліністе қоғамдық игіліктердің бөлінуіне әсерін бағалауды ескеруі керек, мысалы,  адамдарға арналған, 
жалпы гендер бойынша мемлекеттік қызметтер бірлігінің құнын есептеу, мысалы, бастауыш мектепте бір 
баланы оқыту құны (қыздар мен ұлдарға бөлінген), гендерді ескере отырып, ауруханадағы төсек-орын 
құны, гендер бойынша бөлінуді ескере отырып, кәсіпкерлік бағдарламасына бір адамның қатысу құны.  

Нәтижесінде  алушылардың қажеттіліктеріне бюджет қаншалықты сәйкес келетіні; гендерлік қажеттіліктер 
мен алушылардың рөлдері қанағаттану деңгейіне қалай әсер ететіні; бюджет қазіргі гендерлік теңсіздік 
деңгейінің төмендеуіне, шиеленісуіне немесе сақталуына қаншалықты ықпал еткені; бағдарламалық 
мақсаттар (әсіресе гендерлік теңдік саласында) мен бюджеттік шығындар арасында алшақтық бар ма 
және т. б. айқындалатын болады.

Гендерлік сезімтал талдау негізінде ТСК гендерлік теңдік стратегиясын орындау үшін, оның ішінде 
кәсіпкерлік және қаржылық құралдаға қолжетімділік саласындағы шығыстардың бюджеттік баптарын 
қайта құрылымдау қажеттілігін көрсетуге және талап етуге құқылы. 

ГББ-саясатты қалыптастырудың стратегиялары, мемлекеттік жоспарлары мен бағдарламалары және 
қағидаттары

Бюджеттік бағдарламаларды іске асыру процестерінен нақты нәтижелерге қол жеткізуге назар аудару 
маңызды. Осыған байланысты әрбір ведомство гендерлік теңдік саласында бір немесе бірнеше сандық 
мақсат қоюы керек. Содан кейін тиісті іс-шараларды жоспарлап, оларға қол жеткізу үшін бюджеттен 
қаражат бөлуді қарастыру қажет. Әрбір мақсат нәтижесіне талдануы керек:  бұл мақсат не үшін таңдалды; 
мақсатқа жету үшін не жоспарланған; сәтті нәтиже нені көрсетеді. Бастау үшін, кез-келген деңгейде даму 
бағдарламаларына тек 1-2 мақсат қосу қандай да бір нәтиже береді деп саналады.

Мысалы, білім берудегі көрсеткіштерге негізделген гендерлік теңгерімсіздік саласындағы мақсаттарды 
қоюға болады: 10-сыныпқа ауысатын қыздар мен ұлдардың үлесі немесе қыздар мен ұлдардың әртүрлі 
пәндер бойынша ҰБТ-дағы орташа балы. Мұндай талдау халықтың әртүрлі топтарына әсер етуі мүмкін. 
Мысалы, Австрияда ГББ енгізу кезінде ерлердің проблемалары талқыланған; этностық азшылықтарға 
қолжетімділік кеңейтілген; жастар арасындағы теңсіздік проблемалары бойынша жұмыс жүргізілуде; 
жыныстық бағдар саласындағы мәселелерді түсіну жақсарған; мүгедек адамдардың қажеттіліктерін 
неғұрлым сапалы болжау қамтамасыз етілген. 49 

Барлық нысаналы көрсеткіштер, бағдарламалар, іс-шаралар мен бюджет деректердің жинақталуына 
қарай көрсеткіштердің гендерлік сезімтал тестілерін жүзеге асыруға болатындай бір ақпараттық жүйеде 
болуы тиіс екенін түсіну өте маңызды. Қазіргі уақытта  ТДМ бойынша есептілік және статистика құралдары 
әлемнің көптеген елдерінің үкіметтері үшін жоғары талап етілетін өнім болып табылады. Ол үшін, мысал 
ретінде, Австрияның гендерлік бюджеттеу және Жаңа Зеландияның  бюджеттің ашықтығы мен қоғамды 
тарту тәжірибесін пайдалану керек.
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Заңнама

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне келесі түзетулер ұсынылады.
1. Гендер бойынша декомпозицияға мақсаттар қою жөніндегі талаптарды әрбір құжатқа, Үкіметтің 
2017 жылғы «29» қарашадағы № 790 «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі» 
қаулысына енгізу,  содан кейін «Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді 
аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын және аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу, іске асыру 
және мониторинг жүргізу жөніндегі әдістемелеріне» ұсынылған индикаторларға сәйкес өзгерістер әзірлеу 
және енгізу. 50

2. Қазақстанның Бюджет кодексіне түзетулер келесілерге қатысты болуы тиіс:
• Бюджетті келесілерге бағдарлау:

 o нәтижелері
 o гендер
 o Конституцияның 14-бабына сәйкес теңдіктің басқа аспектілері.

• Үкіметтік ведомство шығыстарының лимитін айқындау әдістемесі бойынша ағымдағы және күрделі 
шығыстар бойынша жекелеген баптар енгізу.

• Гендерлік құрылымдауға сәйкес  және теңдіктің басқа аспектілері бойынша, оның ішінде көп балалы 
отбасылар бойынша ведомстволардың міндеттемелері мен бюджетті ұсынуы бойынша міндетті 
ережелер енгізу. 

3. Статистика комитетін гендерлік бөліністе, бірыңғай ақпараттық жүйеде  ТДМ барлық 
индикаторларын ұсынуға міндеттеу, ал мемлекеттік органдар бұл индикаторларды міндетті және 
гендерлік бөліністе пайдаланулары керек.

Бізде мүгедектігі бар адамдарға, ҰОС қатысушыларына, ауғандықтарға, әскери қызметкерлерге қызмет 
көрсету бойынша стандарттар бар. Ал  көп балалы отбасылар үшін мұндай арнайы әлеуметтік қызметтер 
мен жеңілдіктер жоқ. Себебі, олар ешқашан санатқа бөлінбеген және ешқашан осал топтар мәртебесі 
болмаған. Бұл қайғылы оқиғалардан кейін,  қазір ғана мәселе көтеріле бастады (Кәсіпкер әйел, көп 
балалы ана, әлеуметтік орталықтың басшысы, Алматы қаласы)

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Мемлекеттік органдардың сайттары

1. ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (https://www.enbek.gov.kz)
2. ҚР Денсаулық сақтау министрлігі (http://dsm.gov.kz)
3. ҚР Ұлттық экономика министрлігі (https://economy.gov.kz)
4. ҚР ҰЭМ Статистика комитеті (https://old.stat.gov.kz)
5. Солтүстік Қазақстан облысы Әкімдігінің Экономика басқармасының ресми сайты (http://
uebp.sko.gov.kz) 
6. Солтүстік Қазақстан облысы Мамлют ауданы әкімінің ресми интернет-ресурсы (http://
maml.sko.gov.kz)
7. ҚР электрондық үкіметінің ресми сайты (https://egov.kz)
Статистикалық жинақтар, баяндамалар және зерттеулер
8. The United Nations Minimum Set of Gender Indicators. A product of the Inter-agency and Expert 
Group on Gender Statistics. United Nations Statistics Division, 30 April 2019
9. Gender-relevant SDG indicators (80 indicators). (updated on 14 Mar 2018)
10. Enterprise Survey And Indicator Surveys Sampling Methodolоgy // https://www.enterprisesurveys.org/
11. Әйелдер, бизнес және заң 2018. Негізгі тұжырымдар. Дүниежүзілік банк тобы. (Gonzales et al. 2015)
12. Кәсіпкерліктің жаһандық мониторингі. Ұлттық баяндама: Қазақстан 2017/2018
13. Шеховцов Р. В., Авакян О. С. өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы инфрақұрылымның 
рөлі // қаржылық зерттеулер № 4 (53) 2016

50  https://economy.gov.kz/sites/default/files/pages/prikaz_no6403042018182206.doc
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wp-content/uploads/2015/10/development_of_sme_Atyrau.pdf
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sustainabledevelopment.report/2019/2019_sustainable_development_report.pdf
20. The International Budget Partnership // https://www.internationalbudget.org/
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