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Аңдатпа. Түркістан облы сыны ң агроөнеркәсіптік кешенінің даму үрдісі мен серпіні 
зерттелген. Қазақстанның оңтүстігіндегі аграрлық секторды дамытудың негізгі мәселелері 
анықталған. Ауыл шаруашылығы саласын сипаттайтын көрсеткіштер талданды: өнімнің 
жалпы шығарылымы, өңірлік өнімнің жалпы көлеміндегі мал шаруашылығы мен өсімдік 
шаруашылығы өнімдерінің үлесі. Оңтүстік өңірдің ауыл шаруашылығы дақылдарының, 
соның ішінде дәнді, көкөніс, техникалық және жем-шөп дақылдарының түсімділігінің
салыстырмалы деректері қарастырылды. І\Лал шаруашылығының даму көрсеткіштері
талданды,ет, сүт, жұмыртқа және жүн өндірісінде оң және теріс үрдістер анықталды. Зерттеу 
нәтижелері аграрлық сектор өндірісін ің деңгейін арттырудағы ауыл шаруашылығы 
бірлестіктерінің рөлін бағалауға мүмкіндік берді. Шығарылатын өнімнің жалпы көлеміндегі 
осы нарыққа қатысушылардың құрылымы қарастырылды, олардың ішінде ауыл
шаруашылығы кооперативтері, фермерлік шаруашылықтар, жеке қосалқы шаруашылықтар 
және ірі агрокорпорациялар бар. Экономикалық тиімділ іктің ең жақсы көрсеткіштеріне қол 
жеткізуге ықпал ететін аймақтың агроөнеркәсіптік кешені субъектілерінің өзара байланысы 
және одан әрі оңды өсу жолдары көрсетілді.
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Аннотация. Исследованы тенденции развития агропромышленного комплекса
Туркестанской области в разрезе районов и динамике. Выявлены основные проблемы 
развития аграрного сектора юга Казахстана. Проанализированы показатели,
характеризующие сельскохозяйственную отрасль: валовый вы пуск продукции, доля 
продукции животноводства и растиеводства в общем объеме регионального продукта. 
Показаны изменения основных индикаторов развития АПК в сельских'районах области. 
Рассмотрены сравнительные данные урожайности сельскохозяйственных культур южного 
региона, в том числе зерновых, овощных, технических и кормовых. Проанализированы 
показатели развития животноводства, выявлены позитивные и негативные тенденции в 
производстве мяса, молока, яиц и шерсти. Результаты исследования позволили оценить 
роль сельскохозяйственных объединений в повышении уровня производства аграрного 
сектора. Рассмотрена структура участников данного рынка в общем объеме выпускаемой 
продукции, среди которых сельскохозяйственные кооперативы, фермерские хозяйства, 
личные подсобные хозяйства и крупные агрокорпорации. Показаны взаимосвязь субъектов 
агропромышленного комплекса региона, способствующая достижению наилучших 
показателей экономической эффективности и пути дальнейшего позитивного роста.

Abstract. The tendencies o f development o f agro-industrial complex o f Turkestan region in the 
context o f regions and dynamics are investigated. The main issues o f development o f agricultural 
sector of the south o f Kazakhstan are revealed. The indicators describing agricultural sector are 
analyzed: gross output, the share o f livestock and crop production in the total volume o f regional 
product. Changes in the main indicators o f the development o f agro-industrial complex in rural 
areas of the region are shown. Comparative data o f yields o f agricultural crops o f the southern 
region, including cereals, vegetables, and forage crops are considered. The indicators o f livestock 
development have been analyzed, positive and negative trends in production o f meat, milk, eggs 
and wool have been revealed. The results of the study made it possible to assess the role o f 
agricultural associations in raising the level of production o f agricultural sector. The structure of 
participants of this market in the total volume o f output is considered, among them agricultural 
cooperatives, farms, personal subsidiary farms and large agro-corporations. The interrelation 
between the entities o f agro-industrial complex of the region is shown, which contributes to the 
achievement of the best indicators of economic efficiency and the way o f further positive growth.

Кілттік сөздер: аграрлық сектор, аймак, нарық, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, 
шаруа (фермер) қожалықтары, өнімділік, субсидиялау, бәсекелестік, пайда.

Ключевые слова: аграрный сектор, регион, рынок, растениеводство, животноводство, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, производительность, субсидирование, конкуренция, 
прибыль.

Key words: agricultural sector, region, market, crop production, livestock production, peasant 
(private) farms, productivity, subsidization, competition, profit.

К іріспе. Өңцеу өнеркәсібінде бәсекеге 
қабілетті экспортқа шығарылатын тауарлар 
мен қызмет көрсету өндірісі Қазақстан Рес- 
публикасының 2015-2020 жылдарға ар- 
налған индустриалды-инновациялық да- 
муының мемлекеттік бағдарламасының ба- 
сты мәні болып табылады.

Индустриалды-инновациялық даму 
бағдарламасының негізгі міндеттері: ғылы- 
ми көлемді және жоғары технологиялық 
экспортты өндірістердің құрылуына жағдай 
жасау; жоғары құнды қызмет көрсету мен 
тауарлар пайдасына сай елдің экспортты 
деңгейін диверсификациялау инноваци- 
ялық үрдістермен бірігіп, әлемдік шару- 
ашылықжүйесіне интеграциялау [1].

Алдымызда әлемдік азық-түлік нары- 
ғының көшбасшысы болу және ауыл шару-. 
128

ашылығы өндірісін арттыру мақсаты түр. 
Ол үшін егістік алаңын ұлғайту, жаңа тех- 
нологиялар енгізу есебінен егістік түсімін 
елеулі көтеру, әлемдік деңгейдегі мал ша- 
руашылығы жем-шөп базасын қүру үшін 
үлкен әлеуетке ие болуымыз қажет [2].

Сыртқы және ішкі ортаның өзгерген 
жағдайларында саланы мемлекеттік реттеу 
мен жаңғыртудың жаңа тетіктерін қолдану 
қажеттілігіне байланысты елімізде АӨК-ті 
дамытудың жаңа салалық бағдарламасы 
әзірленіп отыр.

2020 жылдан кейін ауыл шаруашы- 
лығы өнімдерінің өндіріс көлемін елеулі 
түрде өсіру, барлық негізгі тамақ енімдері 
бойынша Қазақстанның импортқа тәуел- 
ділігін қысқарту, экспорттық әлеуетті іске
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зсыру, бағдарламада қойылған мақсаттар- 
-■а қол жеткізу қажет.

Бағдарлама тиімді орындалған жағдай- 
да күтілетін нәтижелерге келсек, мемлекет- 
тік реттеудің тиімді шараларын пайдалану, 
АӨК бизнесін дамыту үшін қолайлы жүйелі 
жағдайлар жасау, қамтамасыз етуші ин- 
фрақүрылымды дамыту, секторға тартыла- 
^ын орташа жылдық инвестицияларды екі 
есе арттыру, енімділікті өсіру нәтижесінде 
бағдарламаның негізгі нысаналы индика- 
торларына қол жеткізіледі.

Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Зерттеу мақсаты Қазақстандағы ірі аймақ- 
тарының бірінде аграрлық саланың ерек- 
шеліктерін анықтау және Түркістан облысы 
ауыл шаруашылығының даму көрсеткіш- 
теріне талдау жүргізу болып табылады.

Зерттеуді іске асыру барысында салы- 
стырмалы талдау әдісі қолданылған, ол 
зерттелінетін саланың дамуында оң және 
кері тенденцияларды анықтауға мүмкіндік 
береді.

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін 
зерттеу бағыттары ретінде аграрлық сек- 
торда қызмет ететін субъектілер санына, 
өсімдік шаруашылығы және мал шаруашы- 
лығы бойынша өсу қарқыны көрсеткіштерін 
бағалау, сонымен қатар ауыл шаруашы- 
лығының жеке индикаторларын салысты- 
руға назар аударылды.

Түркістан облысы бойынша агроөнер- 
кәсіп кешеніндегі көрсеткіштерді талдау 
статистикалық деректер бойынша жүргі- 
зілді, үш жылғы көрсеткіштер талданып, 
пайыздық ауытқулар үлесі және олардың 
себептері анықталды.

¥лттық экономикадағы нақты саланың 
дамуын қамтамасыз етуде, отандық өндіру- 
шілердің өнімдерін әлемдік нарықтың сүра- 
нысына сәйкестендіру бағытында атқары- 
латын іс-шаралардың тобына шығарыла- 
тын өнімдердің бәсекелік қабілетін қамта- 
масыз ету мәселесін жатқызуға болады [3].

Еліміздің табиғи, экономикалық ерек- 
шеліктеріне сай құндылыкггарды барынша 
тиімді, әрі үтымды жұмсау, тек ішкі 
нарықта ғана емес, әлемдік нарықта да 
жоғары сүранысқа ие болатын халық 
түтынатын тауарлар шығару, осы арқылы 
мемлекетіміздің беделін арттыру бүгінгі 
таңца қарқынды жүргізіліп үрдістердің 
негізін қалайды.

Нәтижелер және оларды талқылау. 
Ауыл шаруашылық өндірісін дамыту және 
оның тиімділігін көтеруде өңдеуді ұйымда- 
стырудың маңызы зор. Облыс бойынша 
2017 жылдың қаңтар айының 1 жұлдызына

67,1- мың фермерлер қожалығы тіркелген, 
оның 89,6%-ына белсенді шаруашылықтар 
жатады. Шаруа қожалықтарының басым 
бөлігі Мақтаарал (барлық шаруашылықтың 
33,0%); Сарыағаш (11,4%) аудандарында 
және Түркістан қ.ә. (10,6%) тіркелген [4].

2017 жылдың 1 қаңтарында белсенді 
шаруа (фермер) қожалықтарынында 159,8 
мың адам жұмыс істеді, оның 49,7%-ы 
Мақтаарал, 9,3%-ы Шардара аудандары- 
ның қожалықтарына тиесілі. Облыс бой
ынша орта есеппен бір шаруа (фермер) 
қожалығында үш адам жұмыс істейді.

Ауыл шаруашылығы дақылдарын және 
мал өсіретін жерлерді қамтамасыз етіп 
қана қоймай, оны экспортқа шығару 
мүмкіндігін де иелене алады. Бұл саладағы 
жұмыстың негізгі рыноктық күштерді дамы
ту мен бәсекелестіюгі жетілдірудің нақты 
заңға сәйкес болуына және мемлекет тара- 
пынан қолдауға негізделуі керек.

2017 жылдың қаңтар-наурызында об- 
лысты тұтас алғанда ауыл шаруашылығы- 
ның жалпы өнім көлемі, республиканың 
ағымдағы орташа бағасымен, 8500,4 млн 
теңгені қүрады, бүл 2016 жылдың тиісті 
кезеңмен салыстырғанда 4,4% артық.

Ағымдағы жылдың үш айында ауыл 
шаруашылығының жалпы өнім көлемінің 
61,9%-ы мал мен құс етінің өндірісіне, 
28,8%-ы сүт, 4,5%-ы жүмыртқа және 4,8% 
басқа да өнім өндірісіне тиесілі.

Түркістан облысы бойынша егістік ал- 
қабы 762,8 мың гектарды құрады. Ауыл ша- 
руашылық дақылдарының егістік алқабының 
басым белігіне техникапық дақылдар 
(40,2%), дәнді және бүршақты дақылдар 
(29,7%) және жемдік дақылдар (23,4%) егілді.

Биыл облыста ауыл шаруашылық да- 
қылдары 739,4 мың гектар алқапқа орнала- 
стырылды, бұл агро азық-түлік бағдарлама- 
сынан 14,4 мың га артық және өткен жылға 
деңгейден -  7,1 мың га. Ауыл шаруашылығы 
жалпы өнім көлемінің басым бөлігі Са- 
рыағашта -  16,8% немесе 1425,5 млн.теңге. 
Сайрам-тиісінше -  14,6% немесе 1240,6 
млн.теңге және Түлкібас аудандарында -  
10,9% немесе 922,6 млн.теңге (1 сурет).

Барлық егілген дәнді дақылдардың 
ішінде арпа, бидайы 203 мың га қүрайды. 
Оның 2,5 мың га орылымға жатпайды. 
Қазіргі кезде облыс тауар өндірушілері 
орым қызу жүргізілуде. Бүгінгі таңға оры- 
лым алқабының 51%-ы 101,7 мың гектар 
орылды. Орташа өнімділігі гекгарына 17,4 
центнер жалпы 177,4 мың тонна дән алын- 
ды (1 кесте).
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1 кесте -Түркістан облысы бойынша егін шаруашылық жағдайы

Территориялық
бөліктер

Бүкіл егістік 
көлемі мың га

Оның ішінде
дәндідақылдар техникалық дақылдар жемдік дақылдар

Облыс
бойынша

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
731,5 740,0 32,3 31,3 30,5 37,0 29,5 24,7

Шымкент қ. 17,5 8,9 34,9 53,9 23,4 5,6 14,9 28,1
Арыс қ.ә 18,2 18,7 10,4 11,8 25,3 27,8 43,3 44,9
Кентау 2,3 2,4 21,7 20,8 17,4 16,7 1,1 12,5
Түркістан 38,7 39,2 27,9 19,6 43,9 55,1 18,3 15,8
Бәйдібек 79,3 85,7 38,8 42,2 7,9 13,5 51,6 42,4
Қазығұрт 73,3 72,3 48,7 42,6 14,7 24,2 32,3 29,3
Мақтаарал 135,2 135,0 8,2 6,5 71,8 85,1 12,8 4,1
Ордабасы 48,0 49,4 34,2 37,0 48,9 55,7 15,8 15,2
Отырар 13,3 15,8 26,3 22,2 26,5 32,0 32,5 23,3
Сайрам 75,2 77,1 42,6 39,9 12,8 13,2 39,1 38,7
Сарыағаш 45,7 49,8 36,1 32,3 28,4 31,5 11,8 11,6
Созақ 9,1 9,4 23,1 22,3 1,1 5,3 64,8 66
Төлеби 65,3 64,0 46,1 44,8 10,4 14,7 39,4 36,4
Түлкібас 60,0 61,0 53,7 56,6 8,0 18,4 35,3 22,1
Шардара 50,4 51,3 13,7 13,3 58,7 59,8 19,8 20,1

Облыс бойынша 2017 жылы техника- 
лық дақылдар 12,0%, оның ішінде мақта -  
11,8% артты. Алайда, дәнді және дәнді- 
бұршақты дақылдардың егістік алқабы 
2,3% картоп, көкөніс және бақша -  1,0%, 
жемдік дақылдар -  2,3% кеміді. 2017 жылы 
егілген дәнді және дәнді-бұршақты дақыл- 
дардың барлық егістік алқабының 93,8%, 
немесе 222,6% мың гектары (2016 жылы -  
99,4% немесе 230,5 мың га) жиналды.

2017 жылы 2016 жылмен салы- 
стырғанда облыс бойынша дәнді және 
ізо ....................................... .

дәнді бұршақты дақылдар -  4,7%, оның 
ішінде бидай -  0,4%, арпа -  16,7%, дәнге 
арналған жүгері -  16,6%, күріш -  12,4% кем 
жиналды.

2017 жылдың қаңтар-наурызында об
лыс бойынша шаруашылықтың барлық са- 
наттарында 37,1 мың тонна-мал мен қус еті 
(тірідей салмағы), 89,8 мьің тонна-сүт және
42,6 млн дана-жумыртқа өндірілді. 2016 
жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда ет 
өндіру -  3,3%, сүт -  7,3%, жұмыртқа -  3,5% 
артты.
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Түркістан облысында мал шаруашы- 
-=-ғы жағдайына келетін болсақ 2017 жыл-

1 шілдесіне облыста барлық шару- 
аиылық категорияларында 62,6 мың тонна 
ет өндірілді немесе өткен жылғы осы

кезеңмен салыстырғанда 2,6 мың тоннаға 
артық, сүт -  211,8 мың тонна, 5,4 мың тон- 
наға артық, жұмыртқа -  98 млн. 47 мың дана, 
15 млн. данаға артық (2 кесте).

2 кесте -  Түркістан облысында өндірілген мал шаруашылығының өнімдері

Кезеңдер Етке өткізілген мал мен құс 
(тірідей салмақпен), тонна

Сүт,
тонна

Жұмыртқа, 
мың дана

Жүн (нақты 
салмақпен), тонна

2016
<£ңтар 9415,0 24129,6 13210,1 -
\эңтар-ақпан 22300,5 50587,3 25146,0 -

■^ңтар-наурыз 358974 83694,0 41173,5 -

<£ңтар-сәуір 48905,8 121930,1 59998,5 -
<;аңтар-мамыр 58196,6 1711668,0 81584,0 -

^аңтар-маусым 66189,0 225050,9 103432,8 3475,8
Қаңтар-шілде 73086,5 273630,8 122844,1 3475,8
Қаңтар-тамыз 79651,9 317474,3 140398,8 3475,8
<;аңтар-қыркүйек 88628,3 358033,1 155170,8 4447,6
<;аңтар-қазан 98834,5 395356,3 169079,8 4457,0
•^аңтар-қараша 109762,7 425047,7 182275,4 4457,0
Қаңтар-желтоқсан 122974,4 455200,8 195759,2 4473,3

2017
(^аңтар 10660,0 12871,4 -

Қаңтар-ақпан 24059,5 54072,8 25806,4 -

Қаңтар-наурыз 37074,5 89814,6 42608,7 -

Мүйізді ірі қара басы 66,7 мың басқа 
артты (12,7%), қой мен ешкі 302,8 мың бас 
(11,3%), жылқы 10,0 мыц бас (9,0%), түйе
0,9 мың бас (7,2%) және құс 407,0 мың бас 
немесе 21,5 пайыз.

Қазіргі кезде асыл тұқымды жас мал- 
дарды сатуға облыс асылдандыру шару- 
ашылықтарына 11 млн. 902 мың теңге суб
сидия берілді. Облыс бойынша қолда бар 
188 ауылдық округтарда, оның 158 
округында қолдан үрықтандыратын пунктер 
жұмыс жасайды.

Шаруашылық кожалықтарының ішінде 
қой мен ешкі (39,6%), жылқы (41,0%) және 
түйе санының (32,6%) өсуі -  фермерлер 
қожалықтарында, ірі қара мал (9,4%), оның 
ішінде сиыр (3,6%) -  жүртшылық шару- 
ашылықтарында, ал шошқа (59,2%) және 
құс санының (16,9%) өсуі ауыл шаруашы- 
лық кәсіпорындарында байқалды [5].

Мал басымен негізгі ауыл шаруашы- 
лық өнімдерін өндіру тұрғындардың жеке 
қосалқы шаруашылықтары есебінен өсті 
(3 кесте).

3 кесте -  Түркістан облысында мал шаруашылығының жағдайы

Мал
түрлері

Шаруашылықгың 
барлық санаттары 

бойынша

Соның ішінде
ауыл

шаруашылық
көсіпорындары

фермерлер жұртшылық
шаруашылық

2016ж. 2016ж. 
2015ж. 
сәйкес- 
тігі, %

2016ж 2016ж. 
2015ж. 
сәйкес- 
тігі, %

2016ж. 2016ж. 
2015ж. 
сәйкес- 
тігі, %

2016ж. 2016ж. 
2015ж. 
сәйкес- 
тігі, %

Мүйізді ірі қара, 
соның ішінде 509957 114,2 4983 87,5 3372 87,8 501,602 114,8
Сиыр 240560 107,4 1775 94,2 1545 91,3 237,240 107,7
Қой мен ешкі 2660625 113,5 99309 97,4 96934 142,7 2464382 113,3
Жылқы 102123 110,1 1721 85,0 1058 86,0 99344 111,0
Түйе 12671 107,7 1393 127,1 833 102,6 10445 97,1
Шошқа 27450 98,8 716 2,5 93 1,9 26641 97,1
% - ........... 1658659 126,4 384592 126,4 5012 68,6 1269055 126,9
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2017 жылдың қаңтар-наурызында 2016 
жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда, 
облыс шаруашылығының барлық санатта- 
рында алынған бузау саны - 8,3% артып, 
117,0 мыңцы, қозы мен лақ тиісінше - 8,4% 
және 858,6 мың, қулын - 9,6% және 12,2 
мың басты, ал бота саны 1,1% кеміп, 1,6 
мың және торай саны өткен жылдың көле- 
мінде қалып, 13,3 мың басты құрады. Ал, 
шаруашылықтың барлық санаттарындағы 
алынған төлді әр 100 аналыққа шаққанда 
35 бұзаудан, қозы мен лақ -  54, құлын - 24, 
бота - 23 және 332 торайдан келеді.

2017 жылдың 1 сәуірінде 2016 жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда облыс ша-

руашылығының барлық санаттарындағы ірі 
мүйізді қара малдың саны 91%-ға артып,
620,6 мың басты құрады, соның ішінде 
сиыр-тиісінше-3,5% және 260,3 мың, қой 
мен ешкі -  10,7% және 3247,6 мың, жылқы
-  4,1% және 114,8 мың, түйе -  5,5% және 
14,4 мың, құс саны -  7,3% және 1887,2 мың 
басты құрады, ал шошқа саны -  6,7%-ға 
кеміп, 30,6 мың басты құрады.

2016 жылы 2015 жылмен салы- 
стырғанда жалпы облыс бойынша ет өндіру
-  7,5 %-ға, сүт -  6,2%, жумыртқа 4,3%-ға, 
қой жүні -1 1 ,1 % - ға артты (2 сурет).

■I Сиыр еті

■і Ң о й  е т і

ш Ң у с  е т і

■  Ш о ш қ а  е т і

Сүт және сүт

өнімдері
Жүи

Тері

Тірі мал

2 сурет -  Түркістан облысында өнімдерінің негізгі түрлерін өндіру көлемі

2017 жылдың сәуір айының 1 жул- 
дызына облыстың ауыл шаруашылық 
кәсіпорындарындағы қунарландырылған 
мал азығы -  4,3 мың тонна (2016 жылдың 
осы кезеңіне қарағанда 119,6 %), сүрлем -  
тиісінше-0,1 мың (11,6%), табиғи ша- 
бындықтардан және себілген шөптерден 
алынған шөп -  2,7 мың (49,1%), пішендеме
-  1,9 мың (47,9%), қыстық және жаздық са
бан -  0,5 мың тонна (82,9%) қурады. Мал 
азықтары бірліктеріне аударылып есеп- 
телінген барлық мал азығы -  6,6 мың тонна 
болды. Шартты ірі қара малға есептеген- 
дегі орташа бір асқа мал азығы 2,5 цент- 
нерден келеді [6].

Облыста шағын кәсіпкерліктің бел- 
сенділігін арттыру жумыстары екі қаржы 
көзін пайдаланумен жүргізілуде: а) бюджет 
және банкілердің қаржыларына неси- 
елендіру; ә) демеушілердің көмегі мен ха- 
лықаралық уйымдарының гранттары.

Инновациялық жобаларды ендіру,
шағын кәсіпкерлікке қаржылық және кон- 
сультативтік көмекті халықаралық уйымдар 
іске асыруда. Облыста Б¥¥ДБ, ЮНЕСКО, 
МАШАВ, ЮСАИД; Евразия қоры, Жаһандық 
экологиялық қор, Халықаралық бизнестің
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жоғарғы мектебі, АҚШ-тың елшілігінің 
SABIT бағдарламасы және басқа жобалар 
жүзеге асырылуда.

Тұжырымдар.
1. Аграрлық сектор қай кезден де 

күрделі сала болып табылады. Ел рефор- 
масын жаңғыртудағы аграрлық саланың 
реформалары әрдайым қиындықпен ке- 
леді. Дегенмен, осы саланы сипаттайтын 
көрсеткіштер соңғы жылдары жоғарылап 
келеді және тұрақтылықты байқатады.

2. Реформалардың негізгі мақсаты, 
жалпы экономикадағы сияқты, отандық 
өндірістің тиімділігін көтеру, оның көлемін 
өсіру, өнім сапасын жақсарту және өзіндік 
қунын әлемдік рыноктағы бәсекелестік 
дәрежесіне дейін төмендету. Осыған орай 
агроөнеркәсіп кешенінің алдында көптеген 
міндеттер тур.

3. Бүгінгі күнде ауыл шаруашылығының 
болашағы фермерлердің қолында екендігі 
белгілі және олар барынша ірі әрі матери- 
алды-техникалық ресурсы мықты, бәсекеге 
жарайтын өнім шығаратын фермерлер бо- 
луы керек.

4. Түркістан облысының агроөнеркәсіп 
кешені еліміздің ауыл шаруашылығы сала-
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эының ірі және күрделі бөлігі болып есеп- 
'вледі және оның даму тенденциялары бо- 
■ашақта экономиканың өсу қарқынына 
^серін тигізеді.
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