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Ағымдағы жағдай


Бюджеттің табыстық бөлігі 


ҚР Ұлттық Банкіне түсетін табыстар


Бюджеттің шығыстық бөлігі 


Мемлекеттік қарыз


Тәуекелдер мен келешектер


Мемлекеттік бағдарламалар



Негізгі тұжырымдар

Энергия 
тасымалдаушылар
дың бағасының 
өскендігінің 
арқасында салықтық 
түсімдер өткен 
жылмен 
салыстырғанда 77%-
ға өсті. 

Табыстардың ең көп 
өскендігі Алматы мен 
Шымкентте және 
Атырау облысында 
тіркелді. Шығынның 
ең көп өскендігі 
Алматы облысында 
және Алматы мен 
Елордада байқалды.

Бюджет табысының 
төрттен бірін Ұлттық 
қордан түсетін 
трансферттер 
құрайды. Олар 
алғашқы 
жартыжылдықта 15%-ға 
өсті.

Жергілікті бюджетке 
түсетін 
трансферттердің үлесі 
орта есеппен 
табыстардың 
жартысын құрайды. 
Жекелеген 
облыстарда үлес 70%-
дан асады.

Шығыстардың негізгі 
бөлігі білім саласына, 
әлеуметтік көмекке 
және 
қамсыздандыруға 
жұмсалады. 
Қорғанысқа бөлінетін 
шығыстың да 
өскендігі байқалады.

Ұлттық қорға түсетін 
салықтық түсімдер 
бойынша жоспардың 
орындалуы бірінші 
жартыжылдықта 
79.3%-ды құрады.
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Негізгі тұжырымдар

Қазақстанның 
мемлекеттік қарызы 
өсіп жатыр. Қарызға 
қызмет көрсетуге 
мемлекеттік 
бюджеттен 725.2 млрд 
теңге бөлінген. Бұл 
өткен жылдардың 
көрсеткішінен 
айтарлықтай жоғары.

Инфляция бойынша 
сыртқы қатерлер мен 
бағалар тарапынан 
қысым күшейіп 
жатқан шақта 
Үкіметке бюджеттік 
жоспарлаудың қарсы 
циклдік саясатына 
өтуді  кейінге 
қалдыруға болмайды.

Ресей мен Украина 
арасындағы әскери 
қақтығыс салдарынан 
қалыптасқан саяси 
және экономикалық 
ахуал, монетарлық 
шарттардың ғаламдық 
сипатта қатаңдатылуы 
Қазақстанның бюджет-
салық саясатына кері 
әсер етіп жатыр және 
бұл бюджетті жиі-жиі 
қайта қарауға 
мәжбүрлеуде.

Мұнайгаз секторына 
тым тәуелділік – 
Қазақстан бюджеті 
үшін үлкен қауіп-
қатер болып отыр. 
Қазіргі қолданыстағы 
көптеген 
мемлекеттік 
бағдарламалар мен 
ұлттық жобалар 
бюджеттің шығыстық 
бөлігі өсе түсетіндігін 
растай түседі.
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Қазақстанның шоғырландырылған бюджеті 
жыл басынан бері профицит дәрежесінде   


Ағымдағы жағдай

Шоғырландырылған бюджет ҚР Ұлттық 
қорының түсімдері мен шығындарынан, 
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру (МӘСҚ) 
мен 

Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың (МӘМС) түсімдері мен 
төлемдерінен тұрады. 



Тарихи тұрғыда Қазақстанның бюджеті 
дефицитпен қалыптасып келді. Алайда 
алғашқы жарты жылда ол 1.43 трлн теңге 
профицитпен қалыптасты. Себеп – Ұлттық 
қордан келетін түсім өсті. 

Бюджеттің мұнайға жатпайтын профициті 
0.8 трлн теңгені құрады.  

2022 жылы ҚР Қаржы министрлігінің 
жоспары бойынша бюджеттің дефициті 
және мұнайға жатпайтын дефициті 
сәйкесінше 3.0 трлн және 4.2 трлн теңгені 
құрайды. 

 

2022 жылдың 1-ші жартысында қарыз алу 
29%-ға қысқарып, 1.7 трлн теңге болды. 2022 
жылы жалпы сомасы 4.6 трлн теңгеге қарыз 
ақша келіп түседі деп күтілуде.  

Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері

*Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры, Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры

**Қолма-қол ақшаны бақылау шоты 
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Мембюджеттің 
шығындары

МӘСҚ және 
ӘлМСҚ-ға 
түсетін түсімдер

Таза бюджеттік 
кредит беру

Қаржы 
активтеріне 
қатысты 
операциялар 
бойынша 
сальдо

Жәбірленуші
лерге 
өтемақы 
қорының 
ҚБШ-нан 
төлемдер

Ұлттық қорды 
басқаруға 
қатысты 
шығындарды 
өтеу

Салықтық 

түсімдер

МӘСҚ және 
ӘлМСҚ-ға 
түсетін түсімдер

Ұлттық қорды 
басқарудан 
түсетін 
инвестициялық 
табыстар

Салыққа 
жатпайтын 
түсімдер 

Негізгі 
капиталды 
сатудан 
түскен 
түсімдер



2022 жылдың 1-ші жартысының 
қорытындысы бойынша тапшылық – 131.3 
млрд теңгені немесе ЖІӨ-нің 0.3%-ын 
құрады. Бұл көп емес. Бұған салықтық 
түсімдердің өсуі арқасында қол 
жеткізілді. Ал олардың өсуіне энергия 
қорларының әлемдік бағасының 
жоғарылауы және экономикалық 
өсімнің қалпына келуі әсер етті. 

Әрине, егер бюджеттің кіріс бөлігінен 
Ұлттық қордан түсетін трансферттерді 
алып тастасақ, бюджет тапшылығы 
тереңдей түседі. Трансферттер орта 
есеппен мембюджеттің бүкіл кірістерінің 
25-28%-ын құрайды. Мұнайға қатысты 
емес тапшылық 2022 жылдың қаңтар-
маусымында - 2.6 трлн теңгені немесе 
ЖІӨ-нің -6.5%-ын құрады.

Ұлттық қордан трансферттердің бюджеттің кірістік бөлігіне түсу серпіні

Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері

Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы
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Энергия қорларының жоғары бағасы және 
экономикалық белсенділіктің қалпына 

келуі бюджетке үлкен демеу болуда
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Басқа да түсімдер Ұлттық қордан трансферттердің түсуі



Бюджеттің кірістік 

бөлігі

2022 жылдың алғашқы жартысында 
бюджеттің кірістік бөлігі өткен жылмен 
салыстырғанда 2 есеге ұлғайып, 13.1 трлн 
теңгені құрады. Бюджет 2022 жылға 
62.5%-ға орындалды. 



Салықтық түсімдер 76.6%-ға өсті. Айта 
кетелік, салықтық түсімдердің 30.1%-ы 
мұнай секторының ұйымдарының 
салықтарынан тұрады. 

Мемлекеттік бюджеттің табысы 9.92 трлн 
теңгені құрады. Жоспар 105.2%-ға 
орындалды. 

 

Мембюджетке түсетін салықтық 
түсімдердің өсімі өткен жылмен 
салыстырғанда 46.8%-ды құрады 
(жоспардың орындалуы – 105.8%). 

Салықтық емес түсімдер - 0.2 трлн теңге 
болды (жоспардың орындалуы – 159.9%).

 

Негізгі капиталды сатудан түскен 
түсімдер 32.8% -ға өсіп, 0.11 трлн теңгеге 
жетті (жоспардың орындалуы – 124.4%).

Мемлекеттік бюджет кірісінің серпіні
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Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері

Шоғырландырылған бюджеттің кірістік бөлігі 
өткен жылмен салыстырғанда еселенді
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Жоғарыда айтып кеткеніміздей, 2022 
жылдың 1-ші жартысында салықтық 
түсімдердің өсуі өткен жылмен 
салыстырғанда екі есеге артты. 
Салықтық түсімдердің негізгі бөлігін КТС 
(28%), ҚҚС (26%) және ЖТС (11%) бойынша 
түсімдер құрады. 

 

Бұл тауар айналымы мен негізгі 
экспорттық тауарлар бағасының өсуіне 
байланысты. Табыс салығы (барлық 
салықтардың 45%-ы), сондай-ақ 
тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін 
қызметтер бойынша (30%) түсімдер 
айтарлықтай өсті.

Дегенмен 2022 жылдың 1-ші жартысында 
бюджетте салықтар мен төлемдер 
бойынша мезгілінде төленбеген қарыз 
ақша 270.6 млн теңге болды.


Мемлекеттік бюджетке түсетін салықтық түсімдердің серпіні 
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Салықтық түсімдер бағалардың қымбаттауы мен 
тауар айналымының өскендігі арқасында 

ұлғайды

11%5%

26% 7%

28%24%

млрд теңге



КТС


ЖТС


Әлеуметтік 
салық


ҚҚС


Акциздер


Басқалар


2021 

1 жартысы

2022 

2 жартысы

1 178,07


549,91


400,82


1 282,52


209,15


1 248,73

1 988,28


759,2


485,52


1 857,54


322,77


1 736,78

Өсім, %



68,8%


38,1%


21,1%


44,8%


54,3%


39,1%


Жеке табыс салығы 


Қосылған құн салығы 


Басқалар  

Корпоративтік табыс салығы 


Әлеуметтік салық


Акциздер


Brent маркалы мұнай бағасы (оң жақ өс)

Дереккөз: ҚР ҚМ, Worldbank, Jusan Analytics есептеулері
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2022



МӘСҚ және ӘлМСҚ-ға түсетін түсімдер 
1.6 трлн теңгені құрады.   

Бұл 2022 жылға түзетілген бюджеттің 
105.4%-ы. 

 

Республикалық бюджеттің кірістері 39%-
ға өсіп, 7.8 трлн теңге болды (жоспар 
101.4%-ға орындалды), ал жергілікті 
бюджет бойынша 26%-ға өсіп, 5.1 трлн 
теңгеге жетті (жоспардың орындалуы – 
108.6%).


Табыстардың ең көп өскендігі Алматыда 
(+47%), Шымкентте (+35.5%) және Атырау 
облысында (+32%) тіркелді.

 

Ал табыс ең аз түскен өңірлер: 
Қызылорда (+14%), Қостанай (+11.4%) және 
Маңғыстау (+10.1%) облыстары.


2022 жылдың 1-ші жартысында жергілікті бюджеттердің кірістерінің өсімі
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Барлық облыстар мен республикалық маңызға ие 
қалалардың бюджеттерінің кірістері өсіп жатыр 


Қазақстан бойынша 

жергілікті бюджет (+31.5%)*+26.0%

Алматы (+45.4%)

Нұр-Сұлтан (+24.6%)

Шымкент (+52.4%)

+47.0% 
+24.1%  

+34.5% 

+14.8%

(+37.9%)

+11.4%

(+21.7%) +22.2%


(+22.4%)

+30.2%

(+30.9%)

+14.5%

(+30.2%)

+14.4%

(+22.4%)

+17.6%

(+20.4%)

+30.8%

(+37.8%)

+19.1%

(+21.1%)

+31.4%

(+29.8%)

+14.0%

(+3.5%)

+22.6%

(+13.3%)


+32.0%

(+29.9%)

+10.1%

(+14.3%)

Дереккөз: ҚР ҚМ

*жақшаның ішінде бюджеттердің кірістерінің өзгерісі көрсетілген 

(трансферттердің түсімдері есепке алынған жоқ)




Трансферттердің ең көбі Түркістан 
облысына ағылып жатыр – 2022 жылдың 
алғашқы жартысында ол 502.7 млрд 
теңгеге жетті. Бұл жергілікті 
бюджеттерге бағытталған барлық 
трансферттердің 19.4%-ын құрайды. 

 

Алматы, Шығыс Қазақстан және Жамбыл 
облыстарына екі есе аз трансферттер 
жолданды. 

Трансферттерді ең аз алған өңірлер: 
Маңғыстау мен Атырау облыстары 
(сәйкесінше 41.6 және 41.7 млрд теңге).

 

Жергілікті бюджеттерде 
трансферттердің алар үлесі бүкіл 
кірістердің 53.1%-ын құрайды. Түркістан, 
Қызылорда, Жамбыл және Солтүстік 
Қазақстан облыстарында олардың үлесі 
70%-дан асады. 


2022 жылдың 1-ші жартысында жергілікті бюджеттердің кірістік 
бөлігіне трансферттердің түсімдері 


Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері
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Трансферттердің әркелкі үлестірілгені және 
бюджеттің кірістік бөлігінің оларға өте 

тәуелді екендігі байқалады
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64%65% 55%

50% 14%
87%

16%
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63%
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82% 29%
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 Басқа да түсімдер Трансферттердің түсімдері



ҚР Ұлттық қорына 
түсетін түсімдер

ҚР Ұлттық қорына түсетін салықтық 
түсімдердің өсімі 3 еседен асты. Өйткені 
мұнай бағасы жоғары. 

Өсімнің шамамен 70%-ы ПҚӨС (+0.9 трлн 
теңге) және КТС (+0.6 трлн теңге) бойынша 
түсімдер қамтамасыз етеді.

 

2022 жылдың 6 айы ішінде Ұлттық қорға 
түсетін салықтық түсімдердің үлесі 
бюджетке түсетін барлық салықтық 
түсімдердің 16%-нан 29%-ына дейін өсті.



Ұлттық қорды басқарудан түсетін 
инвестициялық табыс 5 еседен астамға 
өсіп, 960 млрд теңгеге дейін жетті 
(бюджет 102%-ға атқарылды).



Ұлттық қорды басқаруға қатысты 
шығындар 3.9 млрд теңгені құрады (2022 
жылдың жоспары – 8.1 млрд теңге, 
бюджеттің орындалуы – 48%).


ҚР Ұлттық қорына түсетін салықтық түсімдердің серпіні 


Дереккөз: ҚР ҚМ, Worldbank, Jusan Analytics есептеулері
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Мұнай бағасының жоғары бағасы аясында ҚР Ұлттық 
қорына түсетін салықтық түсімдердің көлемі арту түсуде
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Корпоративтік табыс салығы

Бонустар

Экспортқа рента салығы

Жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі

Үстеме пайда салығы 

Пайдалы қазбаларды өндiру салығы

ҚР өнімді бөлу бойынша үлесі

Brent маркалы мұнай бағасы (оң жақ өс)   



Бюджеттің шығыс 
бөлігі

2022 жылдың алғашқы жартысында 
бюджеттің шығыс бөлігі 39%-ға дейін 
өсіп, 11.7 трлн теңгені құрады (2022 жылға 
бюджеттің атқарылуы – 48.7%). 
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары 
өткен жылмен салыстырғанда 19.5%-ға 
өсіп, 9.7 трлн теңгеге жетті (жоспар 
99.4%-ға орындалды). 

 

Шығындардың негізгі бөлігін (96%) 
институционалды (білім алу, денсаулық 
сақтау, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, көлік) 


және өндірістік емес шығындар 
(әлеуметтік көмек, қорғаныс, борышқа 
қызмет көрсету, трансферттер) құрайды. 


Өндірістік бөлікке (отын-энергетикалық 
кешен, өнеркәсіп) 

тек 4%-ы ғана сәйкес келеді. 

 

Бюджет шығысының басым бөлігі 
әлеуметтік салаға бағытталатындығына 
қарамастан, өткен жылмен 
салыстырғанда биыл қорғанысқа 
бөлінетін шығынның көлемі едәуір 
өскен +38,9%.

Мемлекеттік бюджет шығындарының серпіні


Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері
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Түзетілген бюджеттің шығыс бөлігінің 
жартысына жуығы атқарылды 
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9,7

24%
19%

-9%

32%
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16%
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Өзгеру (ж/ж), оң жақ өс

2017 2018 2019 2020 2021 1 ж.

2021

1 ж.

2022

Институционалды шығындарӨндірістік шығындар Өндірістік емес шығындар

51% 45%

4%



2022.01.07 қарасты мемлекеттік бюджет шығысының 
құрылымы, трлн теңге

Мемлекеттік бюджет шығысының өзгеруі 
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Білім беру; 
2,34

Денсаулық сақтау; 
0,98

Әлеуметт. көмек 
және әлеуметт. 
Қамсыздандыру; 
2,19

Тұрғын үй-
коммуналдық 
шаруашылық; 0,43

Мәдениет, 
спорт, туризм; 
0,28

Топливно-
энергетический 
комплекс и 
недропользование; 
0,07

Ауыл, су, орман, 
балық шаруашылығы; 
0,31

Көлік және 
коммуникация; 
0,43

Борышқа қызмет 
көрсету; 0,75

Басқалар; 0,36

Қоғамдық тәртіп 
және қауіпсіздік; 

0,52

Қорғаныс; 
0,49

Жалпы сипаттағы 
мемлекеттік 
көрсетілетін 
қызметтер; 0,48

Трансферты; 
0,09

трлн теңге 



Мемлекеттік бюджеттің шығыстары


Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


Қорғаныс


Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік


Білім беру


Денсаулық сақтау


Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


Мәдениет, спорт, туризм


Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану


Ауыл, су, орман балық шаруашылығы


Өнеркәсіп


Көлік және коммуникация


Басқалар


Борышқа қызмет көрсету


Трансферттер



1ж. 2021



8,14


0,41


0,35


0,42


1,82


0,98


2,01


0,40


0,22


0,06


0,27


0,02


0,33


0,28


0,58


-

1ж. 2022



9,73


0,48


0,49


0,52


2,34


0,98


2,19


0,43


0,28


0,07


0,31


0,02


0,43


0,36


0,75


0,09


Прирост, %



19,5%


19,3%


38,9%


22,0%


28,7%


0,2%


8,9%


5,4%


27,7%


19,7%


11,2%


33,0%


32,4%


30,4%


28,2%

Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері



Жәбірленушілерге өтемақы қорынан 
төлемдер төлеу 19.2%-ға қысқарды. 

 

МЭСҚ және ӘлМСҚ шығыстары 1.7 трлн 
теңгені құрады (бюджетті атқару – 111.6%).

 

Таза бюджеттік кредит беру 43%-ға өсіп, 
242.5 млрд теңгені құрады  

(жоспардың орындалуы – 99.3%).

 

Қаржы активтерімен операциялар 
бойынша сальдо 21%-ға өсіп, 73 млрд 
теңгені құрады (жоспардың орындалуы – 
93.8%).

Республикалық бюджеттің шығыстары 
өткен жылмен салыстырғанда 18.9%-ға 
өсіп, 8.3 трлн теңгені, ал жергілікті 
бюджеттің шығыстары 24.3%-ға өсіп, 4.5 
трлн теңгені құрады. 

 

Шығыстардың ең көп өскені Алматы 
облысында (+38.2%), Алматыда (+33.4%) 
және Елордада (+32.7%) тіркелді. Ал 
шығыстардың ең аз өскені Маңғыстау 
(7.7%) мен Атырау облыстарында (12.2%) 
байқалды. 

2022 жылдың 1 жартысында жергілікті бюджеттердің шығыстарының өсімі 

Дереккөз: ҚР ҚМ, Jusan Analytics есептеулері
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Жыл басынан бері жергілікті 
бюджеттердің шығыстары тұрақты өсуде 

+24.7%

+20.3%

Қазақстан бойынша 

жергілікті бюджет  +24.3%

Алматы 
Нұр-Сұлтан 

Шымкент 

+33.4%

+32.7%

+24.9%

+20.2%

+28.2%

+18.7%

+18.8%

+19.4%
+38.2%

+24.0%

+24.0%

+16.1%

+25.3%

+12.2%

+7.7%



Мемлекеттік қарыз

2022 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай 
бойынша мемлекеттік қарыз* 3.3%-ға 
өсіп, 23 трлн теңгені құрады.    

Оның негізгі бөлігін Үкіметтің қарызы 
алып жатыр - 87%. Ол 12.7%-ға өсіп, 
20.1 трлн теңгеге жетті. Оның ішінде 
сыртқы қарыздың үлесі 7.9 трлн теңге 
болды.


Мемлекеттік қарыздың құрылымы, млрд теңге 



Мемлекеттік қарыз


Үкіметтің қарызы


ішкі


сыртқы 


Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қарызы


Жергілікті атқарушы органдардың қарызы


Үкімет алдындағы қарызы


басқа да кредиторлар алдындағы қарызы



1ж. 2021



22 222 527


17 797 103


10 305 123


7 491 981


3 387 854


1 727 427


689 857


1 037 570

1ж. 2022



22 952 846


20 051 873


12 100 150


7 951 723


1 791 723


1 816 371


711 602


1 104 769


Өсім, % 



3,3%


12,7%


17,4%


6,1%


-47,0%


5,1%


3,2%


6,5%


Ұлттық Банктің қарызы ноталарды 
өтеуіне байланысты керісінше 47%-ға 
қысқарып, 1.7 трлн теңгені құрады. 
Жергілікті атқарушы органдардың 
қарызы 1.8 трлн теңге болды.   

 

Мемлекеттік қарызға қызмет көрсетуге 
мемлекеттік бюджеттен 

725.2 млрд теңге бөлінді (бүкіл 
мемқарыздың 3.2%-ы). Бұл өткен жылға 
қарағанда 27.8%-ға жоғары. 

Мемлекеттік қарыздың серпіні 


Дереккөз: ҚР ҚМ


* Өзара талаптарды есепке алмағанда (жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Үкіметі 
алдындағы қарызы) 
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Үкіметтік қарызға қызмет көрсету бойынша 
шығыстардың айтарлықтай өскендігі  

байқалды 

5

15,5

1 ж. 2019 1 ж. 2020

Жергілікті атқарушы органдардың қарызы*                     

ҚР Ұлттық Банкінің қарызы

Үкіметтің қарызы                                                                      

Мемлекеттік қарыз                                

1 ж. 2021 1 ж. 2022
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Тәуекелдер мен 
келешектер


Ресей мен Украина арасындағы әскери 
қақтығыс және монетарлық талаптардың 
ғаламдық сипатта қатаңдатылуы 
себебінен қалыптасқан саяси және 
экономикалық ахуал елдің салық-
бюджеттік саясатына кері әсер етеді 
және бюджетті үнемі қайта қарауға 
мәжбүрлейді.    

 

Үкімет әр жолы Ұлттық қордан түсетін 
кепілдендірілген трансферттердің 
көлемін арттырып, бюджетке қолдау 
көрсетеді. Ал мұнайға қатысты емес 
тапшылық барған сайын өсіп жатыр. Бұл 
экономиканың тұрақсыздығына әкеп 
соғады және салық-бюджеттік 
тұрақтылықты сақтауға айтарлықтай 
тәуекелдер бар екенін көрсетеді. 



Біздің пікірімізше Қазақстанның 
бюджетіне келер негізгі қауіп-қатер, 
тәуекел – ол мұнайгаз секторына деген 
үлкен тәуелділік болып қала бермек. 


Бюджеттің ағымдағы профициті энергия 
тасымалдаушылар бағасының өсуі 
нәтижесінде қалыптасады.  

 

 

Бұл ретте қазіргі қолданыстағы көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар бюджеттің 
шығыстық бөлігінің одан әрі өсе 
беретіндігін білдіреді. Ал бюджет 
қаражатының қалай үлестіріліп, қалай 
жұмсалып жатқаны сұрақтар туғызады. 

    

 

Осылайша инфляция бойынша сыртқы 
қауіп-қатерлер мен бағалар тарапынан 
қысымдар көрсетіліп жатқан жағдайда 
Үкіметке бюджеттік жоспарлаудың 
қарсы циклдік саясатына өтуді кейінге 
қалдырмағаны жөн. 
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Мемлекеттік 
бағдарламалар мен 
Ұлттық жобалар
Қазіргі уақытта Қазақстан 
Республикасының Үкіметі 11 мемлекеттік 
бағдарламаны және 9 ұлттық жобаны 
және жеңілдікпен кредит беру 
бағдарламаларын жүзеге асырып жатыр.  


Бағдарламалардың көбісін 2025 жылға 
дейін жүзеге асыру көзделген. Бұл 
бюджеттің шығыстық бөлігіне қысым 
түсіретіні сөзсіз. 

Мемлекеттік бағдарламаларды жалпы 
қаржыландыру бағасы  

29.0 трлн теңге, а ұлттық жобалар – 55.3 
трлн теңге. 

 

Негізгі қаржы көздері – республикалық 
және жергілікті бюджеттер, сондай-ақ 
бюджеттен тыс қаражаттар. 
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Бағдарламалар 


мен жобалар

"Қазақстандықтардың әл-
ауқатын арттыруға 
бағытталған орнықты 
экономикалық өсу" ұлттық 
жобасы

Экономиканы 
әртараптандыру 

Кәсіпкерлік құрылымында 
сапалы өзгерістерді 
қамтамасыз ету: 

 халықтың жұмыспен 
қамтылуын арттыру 
мақсатында шағын 
бизнесті дамыту;

 салалық экономиканы 
әртараптандыру 
драйвері – орта 
бизнеске арқа сүйеу;

 бәсекелестікті кешенді 
дамыту – кәсіпкерлік 
субъектілері үшін тең 
мүмкіндік 


Қазақстандық білім мен 
ғылымның ғаламдық 
бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру 

Адамдардың өмір 
сүруіне қолайлы орта 
жасау

Ұлттық 

экономика 
министрлігі

Ұлттық 

экономика 

министрлігі 


Білім және 
ғылым 

министрлігі

Ұлттық 
экономика 
министрлігі 

Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар


Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар

15 900.0

15 755.1

11 578.0

7 567.4

Национальный проект по 
развитию 
предпринимательства на 
2021-2025 годы

Қазақстан Республикасында 
білім беруді және ғылымды 
дамытудың 2020 – 2025 
жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы

"Қуатты өңірлер – ел 
дамуының драйвері" ұлттық 
жобасы

Мақсат Әзірлеуші Қаржыландыру 
көзі

Қаржыландыру 
көлемі, млрд 

теңге


Дереккөз: primeminister.kz, Jusan Analytics есептеулері



Дереккөз: primeminister.kz, Jusan Analytics есептеулері

18

Қазақстан 
Республикасының 
агроөнеркәсіптік кешенін 
дамыту жөніндегі 2021 – 2025 
жылдарға арналған ұлттық 
жобасы

Еңбек өнімділігін 2.5 есе, 
агроөнеркәсіптік 
кешеннің өнімдерін 
экспорттауды 2 есе 
арттыру және отандық 
өндірістің әлеуметтік 
маңызға ие азық-
тауарларымен 
қамтамасыз ету жолымен 
бәсекеге қабілетті АӨК 
құру

Тұрғын үйдің 
қолжетімділігін және 
жайлылығын арттыру, 
тұрғын үй 
инфрақұрылымын 
дамыту  

Әрбір азаматты сапалы 
және қолжетімді 
денсаулық сақтаумен 
қамтамасыз ету 

Сапалы және қолжетімді 
денсаулық сақтаумен 
қамтамасыз ету

Қазақстанның цифрлық 
түрлендіру есебінен 
тиімді мемлекеттік 
басқаруы бар заманауи 
ел ретінде қалыптасуы

Ауыл 
шаруашылығы 

министрлігі

Индустрия және 
инфрақұрылым

дық даму 
министрлігі 

Индустрия және 
инфрақұрылым

дық даму 
министрлігі 

Денсаулық сақтау 
министрлігі

Қазақстан 
Республикасының 
денсаулық сақтау 
министрлігі 

Қазақстан 
Республикасы
ның Цифрлық 

даму, 
инновациялар 

және аэроғарыш 
өнеркәсібі 

министрлігі


Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар 

Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар

Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

6 803.3

5 559.4

5 256.6

3 600.0

3 180.3

2 255.8

Инфрақұрылымды 
дамытудың 2020 - 2025 
жылдарға арналған "Нұрлы 
жол" мемлекеттік 
бағдарламасы

Тиімді және бәсекеге 
қабілетті инфрақұрылым 
жасау арқылы 
экономиканың өсуіне 
және ел халқының өмір 
сүру деңгейін арттыруға 
жәрдемдесу 


Тұрғын үй-коммуналдық 
дамудың 2020 – 2025 
жылдарға арналған "Нұрлы 
жер" мемлекеттік 
бағдарламасы

"Дені сау ұлт" әрбір азамат 
үшін сапалы және 
қолжетімді денсаулық 
сақтау" ұлттық жобасы 
2021-2025 жылдар 

Қазақстан 
Республикасының 
денсаулық сақтау саласын 
дамытудың 2020 – 2025 
жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы

"Цифрландыру, ғылым және 
инновациялар есебінен 
технологиялық серпіліс" 
ұлттық жобасы

Бағдарламалар 


мен жобалар
Мақсат Әзірлеуші Қаржыландыру 

көзі

Қаржылан-
дыру көлемі, 
млрд теңге
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"Білімді ұлт" сапалы білім 
беру" туралы 2021-2025 
жылдарға арналған ұлттық 
жоба 

Барлық білім беру 
деңгейлерінде білім 
алушылардың білім 
сапасын арттыру

Өңірлік кәсіпкерліктің 
тұрақты және теңгерімді 
өсуін қамтамасыз ету, 
сондай-ақ бар жұмыс 
орындарын сақтау және 
жаңа тұрақты жұмыс 
орындарын құру


Басқарылатын 
урбандалу арқылы 
өңірлердің 
экономикалық бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру 
және халықтың тұрмыс 
сапасын жақсарту


Діни экстремизмнің 
зорлық-зомбылық 
көріністері мен 
терроризм қауіптерінен 
адамның, қоғамның 
және мемлекеттің 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету


Білім және 
ғылым  

министрлігі

Экология, 
геология және 

табиғи ресурстар 
министрлігі


Мәдениет және 
спорт министрлігі 




Индустрия және 
инфрақұрылым

дық даму 
министрлігі 


Ұлттық 
экономика 

министрлігі 


Ұлттық 
экономика 

министрлігі 


Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті 


Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар

Республикалық 
бюджет, 

бюджеттен тыс 
қаражаттар 


Республикалық 
бюджет


Республикалық 
бюджет


Республикалық 
және жергілікті 

бюджет


Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар 


Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер


1 970.5

1 413.1

1 385.7

780,8

457.4

412.9

270.1

2021-2025 жылдарға 
арналған "Жасыл Қазақстан" 
ұлттық жобасы 

Қазақстан 
Республикасының туристік 
саласын дамытудың 2019 - 
2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы


Қазақстан Республикасын 
индустриялық-
инновациялық дамытудың 
2020 – 2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасы


Халық үшін қолайлы өмір 
сүру ортасын құру және 
экологиялық жағдайды 
жақсарту


2025 жылға қарай 
Қазақстан 
Республикасының ЖІӨ 
жалпы көлемінде 
туризмнің кемінде 8 % 
үлесін қамтамасыз ету

Қазақстан 
Республикасының 
өңдеуші өнеркәсібінің 
ішкі және сыртқы 
нарықтардағы бәсекеге 
қабілеттілігі

"Бизнестің жол 
картасы-2025" бизнесті 
қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы


Өңірлерді дамытудың 2020 - 
2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы


Қазақстан Республикасында 
діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2018 – 2022 
жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы


Бағдарламалар 


мен жобалар
Мақсат Әзірлеуші Қаржыландыру 

көзі

Қаржылан-
дыру көлемі, 
млрд теңге




Дереккөз: primeminister.kz, Jusan Analytics есептеулері

20

"Ұлттық рухани жаңғыру" 
ұлттық жобасы, 2021-2025 
жылдар

Ұлттық-мәдени 
бірегейлікті сақтау және 
әрбір қазақстандықтың 
көркемдік-
шығармашылық әлеуетін 
іске асыру

қазақ тілін жаңғыртуға 
бағытталған үйлесімді 
тіл саясатын жүргізу

Ақпарат және 
қоғамдық даму 
министрлігі, 


 Мәдениет және 
спорт 

министрлігі, 
Білім және 

ғылым 
министрлігі

Цифрлық даму, 
инновациялар 

және аэроғарыш 
өнеркәсібі 

министрлігі

Мәдениет және 
спорт министрлігі 




Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер 

Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар 


Республикалық 
және жергілікті 

бюджеттер, 
бюджеттен тыс 

қаражаттар


119.4

108.7

17.0

"Цифрлық Қазақстан" 
мемлекеттік бағдарламасы, 
2018-2022 жылдар

Орта мерзімді 
перспективада 
республика 
экономикасының даму 
қарқынын жеделдету 
және цифрлық 
технологияларды 
пайдалану есебінен 
халықтың өмір сүру 
сапасын жақсарту, 

Қазақстан 
Республикасындағы тіл 
саясатын іске асырудың 
2020 - 2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасы

Бағдарламалар 


мен жобалар
Мақсат Әзірлеуші Қаржыландыру 

көзі

Қаржылан-
дыру көлемі, 
млрд теңге
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Жауапкершілікті шектеу:  

Jusan Analytics - «Jusan Bank» АҚ аналитикалық 
құрылымдық бөлімшесі.

  



Бұл таза ақпараттық сипатқа ие жұмыс. Сонымен қатар бұл Jusan Analytics 
тарапынан қандай да бір есеп-қисап беру емес, сондай-ақ іскерлік, 
қаржылық, инвестициялық, заңдық, салықтық немесе басқа да кәсіптік 
консультациялар және көрсетілетін қызметтер ұсыну бойынша ұсынысқа 
немесе қандай да бір ұмтылысқа жатпайды. Материал біз сенімді деп 
санаған, шынайы әрі ашық ақпарат көздерінен алынған мәліметтерге 
негізделген. Алайда біз келтірілген мәліметтерді мінсіз деп айта алмаймыз. 

 

Оқырмандар дербес қаржылық шешім қабылдау үшін осы жұмыстағы 
мәліметтерді пайдаланғандары үшін біз жауапты болмаймыз. «Jusan Bank» 
АҚ Jusan Analytics тұлғасында жарияланымдағы ақпараттарды тұрақты 
түрде жаңартып тұруға немесе ондағы ықтимал дәлсіздіктерді түзету үшін 
өзіне міндеттеме алмайды. Осы ретте аталмыш жұмыстың құрамындағы 
мәліметтер толық, түпкілікті болып саналмайды және алдын ала ескертусіз 
кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін.     



Бұл жұмстағы жарияланған ақпарат жеке пайдалануға қолжетімді, 

бірақ коммерциялық тұрғыда таратуға арналмаған және Jusan Analytics-тің 
алдын ала жазбаша рұқсатынсыз оны толығымен немесе ішінара қайта 
жаңғыртуға, жолдауға және жариялауға болмайды. 



