ҚАЗАҚСТАН КӘСІПКЕРЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН
АҚПАРАТТЫҚ-ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМАЛЫҚ

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

Кәсіпкерлерге арналған анықтамалық Қазақстанда жұмыс істеп жатқан,
сондай-ақ кәсібін енді бастаған кәсіпкерлерге арналған құрал.
Анықтамалықта «Бизнестің жол картасы-2025» және «Еңбек» 2017-2021
жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру және «Қарапайым
заттар экономикасы» жобалары бойынша ауыл шаруашылығы өндірушілерін
және өнеркәсіптік кәсіпорындарды несиелеу шарттары бойынша Қазақстан
Республикасында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың барлық негізгі
шаралары жайында толық ақпарат берілген.
Кәсіпкерлерді ақпараттандыру үшін Еуразиялық экономикалық одаққа
мүше-мемлекеттерде кәсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары сипатталған.
Анықтамалықта шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау бойынша
нақты деректер мен табысты бизнес туралы ақпарат кәсіп бастауды ойлап
жүрген немесе бизнесі бар, алайда мемлекеттік қолдауды әлі пайдаланбаған
адамдарды ынталандыратыны анық.
Анықтамалықты дайындауда «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының мамандарымен консультациялар жүргізіліп, сондай-ақ
«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ материалдары пайдаланылды.
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1. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК
Кәсіпкерлік саласы кез
келген
мемлекет
экономикасының негізі, оның
дамуы экономикалық белсенді
халықты жұмыс орындарымен
қамтып, инновацияларды енгізу
және
салаларды
әртараптандыруға ықпал етеді.
Қазақстан
халқына
жолдауында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тиімді шағын және
орта бизнес – елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірінде маңызды
рөл атқаратынын, қала мен ауыл дамуының мықты негізі екенін атап өтті.
Сондықтан шағын және орта кәсіпкерліктің даму мәселесі елдегі негізгі
басымдықтардың бірі.
2019 жылы шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 30,8%-ды
құрады. Өткен жыл ішінде шағын және орта бизнес 31,2 трлн теңгеге өнім
өндірді. Республика бойынша 3,4 млн адам шағын және орта кәсіпкерлік
саласында жұмыс істейді.
Бизнес ахуалды жақсарту бойынша қолданылып жатқан шаралар
Қазақстанға «Doing Business» рейтингінде 25-орынға көтерілуге мүмкінідк
берді.
Кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту үшін бизнес ахуалды жақсарту
бойынша шаралар тұрақты негізде іске асыралуда.
1.1. 2020 жылдың бірінші жартысында кәсіпкерлерге қатысты
негізгі оқиғалар
Мемлекет басшысының 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі Қазақстан
халқына жолдауын іске асыру аясында «таза парақтан» реттеуді енгізу
жоспарланған.
Лицензиялық тәртіп қарастырылған салаларда рұқсат беру жүйесін
оңтайландыру үшін екінші категориядағы (сертификаттау, аккредиттеу,
аттестаттау) рұқсаттарды алып тастау қарастырылады, оның орнына
бизнестің есеп беруі енгізіледі.
Бизнестің ақпараттық міндеттемелерін оңайлату мақсатында есептілікті
автоматтындыру және ақпараттық жүйелерді интеграциялау арқылы бизнесті
барынша есептіліктен босату жоспарланған, бұл өз кезегінде кәсіпкерлік
қызметке көбірек уақыт бөлу арқылы бизнес ресурстарын барынша тиімді
қолдануға ықпал етеді.
Бизнеске қойылатын талаптарды қықсарту үшін талаптарды қарастыру
арқылы бизнеске кедергі келтіретін кереғар және ескірген ережелер
тазартылады.
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Қазіргі кезде микро және шағын бизнеске қатысты тексерулер мен
профилактикалық бақылауға 3 жылға енгізілген қолданыстағы мораторий
мемлекеттік органдардың тексерулерін профилактикалық бақылауға қайта
бағдарлауға мүмкіндік береді.
«1- in 2 out» реттеу механизмі принципін енгізу боойынша жұмыс
жүргізіледі, оған сәйкес жаңа нормативтік-құқықтық актіні енгізуде
қолданыстағы екі актіні алып тастау көзделген.
Принципті енгізудің басты мақсаты – қолданыстағы нормалар орнына
жаңа НҚА енгізу арқылы бизнеске түсетін реттеуші ауыртпалықты төмендету
болып отыр, бұл өз кезегінде ең кем дегенде шығындарды сол деңгейде
сақтауға көмектеседі.
Бұдан бөлек 2020 жылдың 1 қаңтарынан микро және шағын бизнес
субъектілері үш жылға салық төлеуден босатылды.
Экономиканың түрлі салаларында 2020 жылдың 1 қазанына дейін
салықтар, еңбекақы қорынан әлеуметтік төлемдер және мүлікке салық
бойынша мөлшерлемелер нөлге теңелді.
Ауыл шаруашылыққа арналған жер телімдері бойынша жыл соңына
дейін жер салығының мөлшерлемесі нөлге дейін төмендетілді. Сондай-ақ ірі
қара мал және асыл тұқымды балапандарды импорттау үшін ҚҚС-ті есептеу
әдісімен төлеу мүмкіндігі берілген.
2020 жылдың 1 қазанына дейін әлеуметтік маңызы бар азық-түлік
өнімдеріне ҚҚС мөлшерлемесі 12%-дан 8%-ға дейін төмендетілді.
Сонымен қатар 1 маусымға дейін салықтық әкімшіліктендіру және
бақылау шаралары тоқтатылды. Шағын және орта бизнестің барлық
субъектілеріне барлық салықтар және әлеуметтік төлемдер бойынша
төлемдерді кейінге шегеруді беру енгізілді.
Осы ретте ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап шағын және микро
кәсіпкерлікті тексеру және профилактикалық бақылауға 3 жылға мораторий
енгізілді.
Кәсіпкерлерді құқығын қорғау үшін кәсіпкерлердің «адалдық»
презумпциясы күшіне енген. Мұндай шара заңнамадағы керағар тұстарды
адал кәсіпкерлер пайдасына шешуге жол ашады.
Осы ретте 2020 жылдың 18 маусымында Парламент бизнес ахуалды
жақсарту бойынша заңнамалық бастамалардың жаңа пакетін қабылдады. Бұл
реформалардың 8 пакеті.
Жаңа заң жылжымайтын мүлікпен мәмілелердің қауіпсіздігін жоғарылату
және кәсіпорындарды тіркеуді жеделдетуге бағытталған.
Сондай-ақ заңда бірқатар қызметтерді электронды форматқа ауыстыру,
электр желілерге қосуда процедураларды қысқарту, техникалық қарапайым
объектілерді салуда жер учаскелерін беру қарастырылған.
Жеңілдікпен несиелеуді кеңейту тұрғысында қабылданған шаралар
туралы атап өткен жөн.
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Осылайша «Бизнесті жол картасы-2025» және «Қарапайым заттар
экономикасы» бағдарламалары бойынша кәсіпкерлерге арналған қарыз
қаражаттың түпкі құны 6%-ды құрады.
«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасында несие мөлшері 7 млрд
теңгеге дейін ұлғайтылды. Субсидиялау мерзімі 5 жылды құрайды.
«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша несие
мөлшері шектелмеген. Ал субсидиялау мерзімі 10 жылға тең.
Кепілдендіру құралы жақсартылған. «Бизнестің жол картасы-2025»
бойынша кепілдіктер мөлшері несие сомасынан 85 пайызды құрауы мүмкін.
«Қарапайым заттар экономикасы» бойынша кепілдік несие сомасынын 50
пайызға беріледі.
«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасында салалық шектеулер
алынып тасталды. Бұл шара шағын және орта бизнеске қызмет түріне
қарамастан бағдарламаға қатысып, жеңілдікпен қаржыландыру алуға
мүмкіндік береді.
«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша тауар және
қызметтер тізім айтарлықтай кеңейтілді. Мүмкін болатын несиелеудің жалпы
көлемі 1 трлн теңгеге дейін ұлғайтылды.
Осы ретте Ұлттық банк шағын және орта бизнесті, соның ішінде жеке
кәсіпкерлікті жеңілдікпен несиелеу бағдарламасын салалық шектеулерсіз іске
қосты.
Несиелер қаражат айналамын толтыруға жылдық 8 пайызбен 1 жылға
беріледі. Бұл бағдарламаға 600 млрд теңге бөлінген.
Жалпы несиелеуді арттыру үшін көптеген шектеулер алынып тасталып,
механизмдер оңайлатылып, сомалар ұлғайтылды.
«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы аясында жаңа бағыт іске
қосылған. Бұл микро және шағын кәсіпкерлікті микроқаржыландыру.
Бизнесті осы санатына несиелерді субсидиялау есебінен 6 пайыз
мөлшерлемемен қолжетімді.
Несиелер қаражат айналымын толықтыруға 5 млн теңгеге дейін,
өндірістік қажеттілікке – 20 млн теңгеге дейін беріледі. Қызмет түрлері
бойынша шектеулер жоқ.
Сондай-ақ несие сомасынан 85%-ға дейін кепілдендіру қарастырылған.
Несиелерді коммерциялық банктер және микроқаржы ұйымдары береді.
Осы ретте қазіргі кезде ҚР Үкіметі тарапынан шағын және орта бизнеске
экономиканың зардап шеккен секторларындағы ШОБ-қа берілген барлық
несиелер бойынша жылдық 6%-ға дейінгі пайыздық мөлшерлемені
субсидиялау бөлігінде қосымша көмек көрсету мәселесі қарастырылуда.
1.2. 2020 жылдың бірінші жартысында Қазақстан Республикасында
макроэкономикалық жағдай
ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің жедел
деректері бойынша Қазақстан жалпы ішкі өнімі 2020 жылдың бірінші
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жартысында 1,8%-ға төмендеп, 2019 жылдың бірінші жартысымен
салыстырғанда 5,9 пайыздық тармаққа қысқарған, 1.1-суретті қараңыз.
Экономика төмендеуінің негізгі факторлары шектеу шараларын енгізу,
сондай-ақ экономиканың базалық салаларында өндірістік белсенділіктің
төмендеуі болды.
ҚР ҰЭМ деректері бойынша ЖІӨ құрылымында 2020 жыл қаңтармаусымда тауарлар өндірісі 38,8%, қызметтер өндірісі – 55,1%-ды құраған.
ЖІӨ өндірісінде негізгі үлесті өнеркәсіп – 30,5%, көтерме және бөлшек
сауда, автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу – 14,4%-ды алып отыр.
Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша өнеркәсіптік
өндірістің көлемі 2020 жылдың қаңтар-шілдесінде қолданыстағы бағаларда
12 541,8 млрд теңгені құрады, бұл 2019 жылдың бірінші жартысындағы
көрсеткіштен 3,1%-ға жоғары.
1.1-сурет. 2008-2020 жылдар аралығында Қазақстан ЖІӨ өсуінің
серпіні
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Дереккөз: 2019 жылы Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы, ҚР
ҰЭМ Статистика комитетінің бюллетені, 2020 жыл

Тау-кен қазу және карьерлерді өндіруде өндіріс 2,2%-ға артты, өңдеу
өнеркәсібінде 4,8%-ға, электр энергиясымен жабдықтау, газ, бу беру және
ауаны кондициялауда – 2,5%-ға артты. Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі,
қалдықтарды жинау және бөлуді бақылауда өндіріс 0,2%-ға төмендеген.
2020 жылдың қаңтар-маусымында 2019 жылдың қаңтар-маусымымен
салыстырғанда шикі мұнай, табиғи газ және металл рудаларын өндіру көлемі
артқан. Азық-түлік өнімдері, темекі өнімдері, химия өнеркәсібі, өнімдері,
резіңке және пластмасса бұйымдары, металлургиялық өнеркәсіп және машина
жасаудың көлемі өсті. Осы ретте қара металлургия өндірісі төмендеген.
2020 жылдың қаңтар-маусымында сыртқы сауда айналымы 42,5 млрд
АҚШ долларын құрады (2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда 7,9
пайызға төмендеген), соның ішінде экспорт – 26,0 млрд АҚШ долларын (9,2%
төмен) және импорт – 16,5 млрд АҚШ долларын (5,8%-ға төмендеді) құрады.
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2020 жылдың қаңтар-маусымында сыртқы сауда айналымы 42,5 млрд
АҚШ долларын құрады (2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда 7,9
пайызға төмендеген), соның ішінде экспорт – 26,0 млрд АҚШ доллары (9,2%
төмен) және импорт – 16,5 млрд АҚШ доллары (5,8%-ға төмендеді) құрады.
ЕАЭО елдерімен экспорт 2392,3 млн АҚШ долларын немесе 2019
жылдың қаңтар-маусымына қарағанда 20,2 пайызға төмен, импорт – 6347,8
млн АҚШ доллары, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7%-ға
төмендеді.
Қазақстан тауарлардың басым бөлігін Қытай, Италия және Ресейге
экспорттайды, Қазақстанға импорт бойынша көш басында Ресей, Қытай және
Корея Республикасы, 1.2-суретті қараңыз.
1.2-сурет. 2020 жылдың бірінші жартысында
экспорт-импорттық операцияларындағы озық 9 ел

Қазақстанның

Дереккөз: Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы (2020 жыл, шілде)

2020 жылдың қаңтар-маусымында тұтынышулық бағалар индексі өткен
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 106,4%-ды құрады.
-азық-түлік тауарларына бағалар 9,9%-ға;
-азық-түліктік емес тауарларға – 5,4%-ға;
-халыққа арналған ақылы қызметтер – 2,9%-ға артты.
Өнеркәсіп өнімдерін өңдеуші кәсіпорындардың бағасы 2020 жылдың
қаңтар-маусымында 2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда 9,9%ға төмендеді.
2020 жылдың қаңтар-маусымында негізгі капиталға инвестициялар
көлемі 5 215,6 млрд теңгені құрады, бұл 2019 жылға қарағанда 2,9%-ға төмен
көрсеткіш.
2020 жылдың қаңтар-маусымында бөлшек сауда көлемі 4613,1 млрд
теңгені құрады, бұл 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,6%-ға
төмен көрсеткіш. 2020 жылдың қаңтар-маусымында көтерме сауда көлемі
10134,7 млрд теңгені немесе 2019 жылдың сәйкес кезеңіндегі деңгейден 7,9
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пайызға төмен. Көтерме тауар айналымында азық-түліктік емес тауарлар
және өндірістік-техникалық мәндегі өнімдер басымдықта (79,9%).
2020 жылдың қаңтар-маусымында өнеркәсіптік өндіріс көлемі ағымдағы
бағаларда 12 541,8 млрд теңгені құрады, бұл 2019 жылмен салыстарғанда 3,1
пайызға артық көрсеткіш, соның ішінде:
-

тау-кен қазу өнеркәсібі – 2,2%,
өңдеу өнеркәсібі – 4,8%.

2020 жылдың қаңтар-маусымында ауыл шаруашылығы өнімінің
(қызметтер) шығарылым көлемі 1274,9 млрд теңгені құрады, бұл 2019 жылмен
салыстырғанда 2,4%-ға артық көрсеткіш.
2020 жылдың қаңтар-маусымында жүк айналымы өткен жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 3,4%-ға төмендеді. 2020 жылдың қаңтармаусымында 2019 жылдың қаңтар-маусымымен салыстырғанда автомобиль
көлігімен жүк тасымалы (13,7%), құбыр көлігі (6,3%), әуе көлігі (38,1%) және су
көлігі (10,5%) төмендеді.
1.3. 2020 жылдың І тоқсанында Қазақстан Республикасында шағын
және орта кәсіпкерліктің дамуы
Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлік дамуының маңызды
көрсеткіштерінің бірі оның елдің жалпы ішкі өніміндегі үлесі.
ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметтері
бойынша, 2020 жылдың бірінші тоқсан қорытындысы бойынша жоғарыда
аталған көрсеткіш 27,7% құрады, бұл 2019 жылғы көрсеткіштен 0,6 пайыздық
тармаққа төмен, 1.5-суретті қараңыз.
1.5-сурет. 2019-2020 жылдары Қазақстан жалпы ішкі өнімінде шағын
және орта кәсіпкерлік үлесінің серпіні, %

8

Тұтастай алғанда 2020 жылы Қазақстан ШОК субъектілері шығарған
жалпы қосылған құн көлемі бойынша тұрақты өсім байқалуда, 1.6-суретті
қараңыз.
1.6-сурет. 2019-2020 жылдар ішінде
кәсіпкерлігінің ЖҚҚ серпіні, млрд теңге

ҚР

шағын

және

орта

2020 жылдың І тоқсанында Қазақстанның шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілері жалпы қосылған құнды 4,1 трлн теңге сомасында өндірді, бұл
2019 жыл деңгейімен салыстырғанда 12,0%-ға жоғары.
Аталған көрсеткіш өңірлер бойынша айтарлықтай құбылып тұр. Бірінші
орында Алматы қаласы, оның республикадағы шағын және орта кәсіпкерліктің
ЖҚҚ көрсеткішіндегі салыстырмалы салмағы 30,2%-ды құрайды, ары қарай
Нұр-Сұлтан қаласы орнықты, қаланың көрсеткіші – 19,1%, үштікті 11,3%-бен
Атырау облысы аяқтап тұр, 1.7-суретті қараңыз.
Жалпы қосылған құн бойынша ең төменгі көрсеткіштер 2019 жылдың
қорытындысы бойынша Қызылорда облысы, Жамбыл облысы, Солтүстік
Қазақстан облысы, Түркістан облысы, Ақмола облысында.
1.7-сурет. 2020 жылдың І тоқсанында Қазақстан
шығарылған өнімнің жалпы қосылған құны бойынша бөлу

өңірлерін
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Осы ретте 2019 жылдың І тоқсанында 2018 жылдың І тоқсанымен
салыстырғанда жалпы қосылған құн көрсеткіші өсуінің айтарлықтай төмендеуі
байқалған. Жалпы өңірлік өнімде жалпы қосылған құнның айтарлықтай үлесі
бойынша 2020 жылдың І тоқсанында Нұр-Сұлтан қаласы көш бастап тұр –
49,8%, осы ретте аталған көрсеткіштің 2019 жылдың І тоқсанында жоғары шегі
59,5% болған.
Ары қарай ЖӨӨ-де 42,4% көрсеткішпен Алматы қаласы тұр. Батыс
Қазақстан облысы ЖӨӨ-де жалпы қосылған құн үлесі бойынша көшбасшылар
үштігіне енді – 30,4%, 1.8.-суретті қараңыз.
1.8-сурет. 2019-2020 жылдары Қазақстан өңірлерін жалпы өңірлік
өнімдегі шағын және орта кәсіпкерлік үлесі бойынша бөлу
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Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінен елдің жалпы ішкі өніміне
негізгі үлесі шағын кәсіпорындар (ары қарай – ШК) салып отыр, олардың
үлесіне 2020 жылдың І тоқсанында 21,5% тиесілі, осы ретте орта бизнес – ЖІӨде 6,1%-ды құрап отыр, 1.9-суретті қараңыз.
2020 жылдың І тоқсанында шағын кәсіпкерлік және орта кәсіпкерліктің
үлесі 2018 жылмен салыстырғанда болмашы ғана ұлғайған. Тұтастай алғанда
Қазақстан ЖІӨ-сінде шағын кәсіпкерлік үлесі 2019 жылдың І тоқсанындағы
22,5%-дан 2020 жылдың І тоқсанында 21,5%-ға дейін 1 пайыздық тармаққа
төмендеген.
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Қаралып жатқан кезеңде орта кәсіпкерліктің үлесі – 0,3%-дан 5,8%-ға
дейін артты, осы ретте орта кәсіпкерліктің жалпы ішкі өніміндегі болмашы үлесі
2019 жылдың қаңтар-маусымында байқалып, 6,5%-ды құраған.
1.9-сурет. 2019-2020 жылдары шағын және орта кәсіпкерліктің ЖІӨдегі үлес серпіні, %

ЭЫДҰ елдерінде шағын және орта бизнес кәсіпкерлік қауымдастығының
іс жүзіндегі көпшілігін құрайды (барлық бизнес субъектілерінің 90% немесе
одан көбі). Халықтың 70%-ын жұмыспен қамтамасыз етіп отырған шағын және
орта бизнес ЭЫДҰ елдерінің экономикасының негізгі қозғаушы күші болып
табылады.
Шағын және орта бизнес білікті мамандарға ғана емес, сонымен қатар
халықтың экономикалық белсенділері арасынана біліктілігі төмен адамдарға
жұмыс орындарының негізгі көзі бола отырып, экономика дамуын қамтамасыз
етуде негізгі рөлді атқарады.
Еңбек халықаралық ұйымының (ILO) деректеріне сәйкес әлемдік
деңгейде шағын және орта бизнес секторында жұмыспен қамтылудың артуы
бойынша тренд байқалып келеді. Осылайша, соңғы оң жылда шағын және орта
кәсіпкерлікте жұмыспен қамтылғандардың саны әлемнің 130 астам елінде екі
есе артып, 2016 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 150 млн адамды
құраған.
Ресми статистика деректері бойынша 2020 жылдың 1 шілдесінде
Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерліктің 1 345,9 мың
бірлігі болған, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 25,3 мыңға артық көрсеткіш
(2019 жылы – 1 320,6 мың бірлік).
ШОК құрылымында 63,5% жеке кәсіпкерлерге тиесілі, шаруа
қожалықтарына – 16,2%, шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 20,2%. Орта
кәсіпкерлікке жататын заңды тұлғалар 2 541 бірліккке тең, бұл ШОК-тың жалпы
көлемінен 0,2%-ды құрайды, 1.10-суретті құрайды.
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1.10-сурет. 2020 жылдың 1 шілдесінде ҚР-да жұмыс істеп жатқан
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер құрылымы, бірлік

Шағын және орта кәсіпкерлік құрылымына жасалған талдау
көрсеткендей, 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылдың 1 шілдесінде жеке
кәсіпкерлер саны 8 108 бірлікке қысқарды, заңды тұлғалар саны 2019 жылмен
салыстырғанда 25 719 бірлікке көбейді.
2020 жылдың І тоқсанында Қазақстанда шағын және орта кәсіпкерлік үш
млн-нан астам адамды немесе халықтың экономикалық белсенді тобының
37,0%-ын
жұмыспен қамтыды. Жұмыскерлердің басым бөлігі шағын
кәсіпкерлік субъектілері кәсіпорындарында (39%) және жеке кәсіпкерлікте
(41%) қамтылған, 1.11-суретті қараңыз.
1.11-сурет. 2020 жылдың І тоқсанында Қазақстанның шағын және
орта кәсіпкерлігінде жұмыспен қамтылғандарды ұйымдастырушылық
формалары бойынша бөлу, мың адам

12

2020 жылдың І тоқсанында шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандар саны 2019 жылдың І тоқсанымен салыстырғанда болмашы
көлемде 63 780 адамға өсті. Шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандар өңірлер бойынша біркелкі бөлінбеген, жұмыскерлердің басым
бөлігі Алматы қаласында шағын және орта кәсіпорындарда жұмылған
(596 150 адам), екінші орында Нұр-Сұлтан қаласы (368 222), үшінші орында –
Алматы облысы (251 462), 1.12-суретті қараңыз.
1.12-сурет. 2020 жылы шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандарды Қазақстан өңірлері бойынша бөлу, адам

Мұндай бөлініске өңірдегі жалпы адам саны қатты әсер етті. Аталған
факторды бейтараптандыру үшін ШОК-та жұмыспен қамтылғандар үлесін
өңірде жұмыс істеп жатқандардың жалпы санына қарай қарастырып көрейік,
1.1-кестені қараңыз.
1.1-кесте. 2020 жылдың І тоқсанында шағын және орта кәсіпкерлікте
жұмыспен қамтылғандардың Қазақстан өңірлері бойынша жұмыспен
қамтылған халықтың жалпы көлеміндегі үлесі

ҚР өңірі

Жұмыспен
қамтылған
халық, мың
адам (2020 ж. І
т.)

Жұмыспен
ШОК-та
қамтылғандардың
жұмыспен
жалпы
қамтылғандар,
санындағы ШОК
мың адам
жұмыскерлерінің
(2020 ж. І т.)
үлесі,%

Ақмола облысы

405,0

124,3

30,7

Ақтөбе облысы

418,1

146,4

35,0

Алматы облысы

979,2

251,5

25,7

Атырау облысы

318,0

129,2

40,6

БҚО

321,6

104,9

32,6
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ҚР өңірі

Жұмыспен
қамтылған
халық, мың
адам (2020 ж. І
т.)

Жұмыспен
ШОК-та
қамтылғандардың
жұмыспен
жалпы
қамтылғандар,
санындағы ШОК
мың адам
жұмыскерлерінің
(2020 ж. І т.)
үлесі,%

Жамбыл облысы

510,3

122,1

23,9

Қарағанды облысы

647,3

227,9

35,2

Қостанай облысы

481,2

149,6

31,1

Қызылорда облысы

334,1

90,3

27,0

Маңғыстау облысы

312,7

119,0

38,1

Павлодар облысы

385,7

128,2

33,2

СҚО

289,7

99,7

34,4

Түркістан облысы

783,3

214,4

27,4

ШҚО

667,8

227,9

34,1

Нұр-Сұлтан қаласы

563,4

368,2

65,4

Алматы қаласы

965,6

596,2

61,7

Шымкент қаласы

411,1

153,1

37,2

1.1-кестеде көрініп тұрғандай, ШОК-та жұмыспен қамтылғандар саны
бойынша ең үлкен үлес Нұр-Сұлтан қаласында (65,4%), Алматы қаласында
(61,7%), кейін Атырау облысында (40,6%). Кестенің төмен жағында Түркістан
облысы (27,4%), Алматы облысы (25,7%), Жамбыл облысы (23,9%)
орналасты.
Айта кету керек, шағын және орта бизнесте жұмыспен қамтылғандар
деңгейі соңғы он жыл ішінде 30-40%- деңгейде тұр, бұл дамыған экономикасы
бар елдердегі деңгейден әлде қайда төмен көрсеткіш (ЕЫДҰ елдеріндегі
орташа көрсеткіш – 70%).
2020 жылдың І тоқсан қорытындысы бойынша Қазақстанда шағын және
орта кәсіпкерлік субъектілері 6 528,0 млрд теңгеге өнім шығарған, бұл 2019
жылдың көрсеткішінен 8,6%-ға жоғары, 1.13-суретті қараңыз.
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1.13-сурет. 2020 жылдың қаңтар-наурызында Қазақстанда ШОК
субъектілері
өндірген
өнім
шығарылымы,
млрд.
теңге.

1.13-суреттен байқалғандай, ШОК секторында шығарылған өнімнің 69%ы немесе 4 371 млрд теңге заңды тұлғалар – шағын кәсіпорындармен
шығарылған. Жеке кәсіпкерлер үлесіне 2020 жылдың І тоқсанында 678 млрд
теңге немесе ШОК шығарған өнімнің небәрі 10,4%-ы тиесілі болды.
Шағын және орта каәсіпкерлік тиімділігін талдауға ШОК жұмыскерлерінің
өнімділік көрсеткіші немесе өнімнің 1 жұмыскерге шаққандағы шығарылымы
маңызды. 1.2-кестеде Қазақстан өңірлері бойынша ШОК шығарған өнім
көлемдері бойынша ресми деректер берілген.
1.2-кесте. 2020 жылдың қаңтар-наурызында ШОК субъектілері
өндірген өнім шығарылымы, млрд. теңге
Барлығы

ШК
заңды
тұлғалар
ы

ОК
заңды
тұлғалар
ы

ЖК

ШҚ
немесе
ФҚ

ҚР

6 528

4 371

1 393

678

86

Алматы қ.

130

73

29

26

2

Нұр-Сұлтан қ.

227

148

41

33

5

Атырау облысы

261

121

78

40

22

БҚО

693

584

77

31

2

Алматы облысы

308

240

36

28

5

Қарағанды
облысы

75

36

17

17

6

ШҚО

291

187

47

48

9

Маңғыстау
облысы

212

118

58

34

2

15

Қостанай
облысы

70

39

16

14

1

Шымкент қ.

346

201

114

30

1

Ақтөбе облысы

151

75

44

28

5

Павлодар
облысы

81

38

21

20

3

Ақмола облысы

100

46

25

19

10

Түркістан
облысы

216

100

55

46

15

СҚО

1 320

928

312

80

0

Жамбыл облысы 1 878

1359

370

149

0

Қызылорда
облысы

79

53

37

1

169

Тұтастай алғанда, 2020 жылдың І тоқсанында Қазақстанда шағын және
орта кәсіпкерліктің барлық субъектілері бойынша бір жұмыскерге шығарылым
2,0 млн теңгені құрайды, бұл 2019 жылдың көрсеткішінен 6,4%-ға жоғары (1,88
млн теңге), соның ішінде:
•
•
•
•

шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 3,5 млн теңге;
орта кәсіпкерліктің заңды тұлғалары – 3,9 млн теңге;
жеке кәсіпкерлер – 0,5 млн теңге;
шаруа немесе фермерлік қожалықтар – 0,3 млн теңге.

Есептелген деректерден байқалғандай, бір жұмыскерге шығарылмның
ең жоғары көрсеткіші орта бизнес кәсіпорындарында, екінші орында ЖШС
формасында ұйымдастырылған шағын бизнес өндірушілері тұр, үшінші
орында – шаруа және фермерлік қожалықтар. Ең төменгі шығарылым жеке
кәсіпкерлерде, оларға ҚР-да барлық тіркелген ШОК субъектілерінің 64%-ы
тиесілі.
2. КӘСІПКЕРЛЕРДІ ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ
2.1. «Бизнестің жол картасы-202» мемлекеттік бағдарламасы
2.1.1. «Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасын іске
асыру қорытындысы.
ҚР Ұлттық экономика министрлігінің деректері бойынша екінші
бесжылдықты іске асыру жылдары ішінде 120 мыңға жуық кәсіпкер қолдау
алды. Атап айтқанда 9 мыңнан астам кәсіпкердің несиелері субсидияланды, 5
мыңнан астам кәсіпкер кепілдік алды, кәсіпкерлік негіздері мен бизнесті жүргізу
дағдыларына 100 мың азамат оқып шықты, 2 мыңға жуық грант берілді, 165
жоба бойынша инфрақұрылым жүргізілді.
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Дереккөз: www. primeminister.kz
2.1.2. «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы несиелер / қаржылық
лизинг
шарттары
және
несиелік
кепілдіктер
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау түрінде мемлекеттік қолдау
құралдарын іске асырады.
Бұдан бөлек, бағдарлама Қазақстан Республикасында шағын және орта
бизнесті дамыту мен қолдауға бағытталған мемлекеттік гранттар бөлу және
оқытуды қарастырады.
««Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының мақсаты өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және
теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бар жұмыс орындарын сақтау және
жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру болып табылады. Бағдарлама келесі
бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
1) Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер
кәсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;
2) Экономиканың басым секторларында қызметін жүзеге асыратын
кәсіпкерлерге салалық қолдау көрсету;
3) Кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын ұсыну.
1. Моноқалалар, шағын қалалар мен ауылдық елді мекендер
кәсіпкерлерінің жаңа бизнес-бастамаларын қолдау
Бірыңғай бағдарламаны іске асырудың бірінші бағыты бойынша
мемлекеттік қолдау:
17

Бағдарламаның бірінші бағыты кәсіпкерлерге мынадай:
банктердің/даму
банкінің/лизингтік
компаниялардың
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін субсидиялау;
ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір
бөлігін және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау;
банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру
бойынша қаржылық қолдау шараларын көрсетуді көздейді.
Толық ақпаратты www.damu.kz сайтынан алуға болады;
Call-орталық: 8 (727) 244 55 77; 8 (800) 080 1890 немесе: 1408 қысқа
нөмірі (Қазақстан бойынша тегін)
2. Экономиканың басым секторларында және өңдеу өнеркәсібі
салаларында қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлерді салалық қолдау
Бірыңғай бағдарламаның екінші бағыты бойынша өңдеуші өнеркәсіптің
басым салалары шеңберінде экономиканың басым секторларында жүзеге
асырылуда.
Бірыңғай бағдарламаны іске асырудың бірінші бағыты бойынша
мемлекеттік қолдау:
- банктердің/даму
банкінің/лизингтік
компаниялардың
кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау.
- ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарға үстеме бағаның бір бөлігін
және жалдау төлемінің бір бөлігін субсидиялау.
- өңдеу өнеркәсібінде және көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ
агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу
міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз ету
шеңберінде берілген кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау.
- кәсіпкерлік субъектілері шығарған облигациялар бойынша купондық
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау.
- банктердің/даму банкінің кредиттері бойынша ішінара кепілдік беру.
- өңдеу өнеркәсібінде және көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ
агроөнеркәсіптік кешендегі қайта өңдеу бойынша қолжетімді кредиттеу
міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз ету
шеңберінде банктер беретін кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру.
- мемлекеттік гранттар беру.
- өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды дамыту.
- индустриялық аймақтар құру.
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3.

Кәсіпкерлікке қаржылай емес қолдау шараларын көрсету

Төртінші бағыт жеке кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар
халыққа мемлекеттік қаржылық қолдау көрсетуді көздейді.
Мемлекеттік қаржылай емес қолдау көрсету:
«Бизнес-Насихат» құрауышы бойынша мемлекеттік қолдауды
түсіндіру.
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кәсіпкерлік
қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру.
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдау
шараларын түсіндіру.
Кәсіпкерлік қызметтің негіздерін оқыту.
Мамандардың, кәсіпорындардың топ-менеджерлерінің біліктілігін
арттыру.
Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлікті жүргізуге сервистік қолдау көрсету.
Рұқсат құжаттары мен техникалық шарттарды алуға консультация
беру.
Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын енгізу,
кәсіпорындардың өнімділігін және энергия үнемдеуін арттыру бойынша
сырттан консультанттарды тарту.
Кәсіпорындардың технологиялық дамуы.
Шетелдік серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату.
Кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған қаржылық емес шараларды
кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы аясында жеке кәсіпкерлік субъектілеріне
«бір терезе» арқылы қызмет көрсету, қайталануды жою, ережелерді және
талаптарды оңайлату, оңтайландыру, белгіленген тәртіптер мен ережелерді
автоматтандыру мынадай қағидаттарды сақтай отырып іске асыру.
Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымына мыналар кіреді:
1) Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей, Шымкент қалаларындағы және облыс
орталықтарындағы кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары;
2) моноқалалар, шағын қалалар мен аудан орталықтарындағы
кәсіпкерлікті қолдау орталықтары;
3) бизнес-инкубаторлар.
Толық ақпаратты www.damu.kz сайтынан алуға болады;
Call-орталық: 8 (727) 244 55 77; 8 (800) 080 1890 немесе: 1408 қысқа
нөмірі (Қазақстан бойынша тегін)
➢ Субсидиялау құралы бойынша негізгі шарттар Бірінші бағыт
шеңберінде:
•
Субсидиялауға жататын инвестициялық мақсаттарға арналған
несиенің / микрокредиттің / қаржыландырудың максималды мөлшері бір
кәсіпкер үшін 20,0 млн теңгеден, айналым капиталын толтыру үшін 5,0 млн
теңгеден аспауы керек.
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•
кәсіпкерлік субъектілерін ислам банктері қаржыландырған кезде
ислам банктерінің кірісін құрайтын тауарларға үстеме бағаның бір бөлігін және
жалдау ақысының бір бөлігін субсидиялау.
•
қағидалары (бұдан әрі – ислам банктерінің қаржыландыруы кезінде
субсидиялау қағидалары) және "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттері бойынша
кепілдік беруді тек ислам банкінің кірісін құрайтын тауарлар / лизингтік
төлемнің бір бөлігі үшін номиналды сыйақы мөлшерлемесі / үстеме үстемесі
бар несиелер / микрокредиттер / қаржыландыру үшін жүзеге асырылады, бұл
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген негізгі пайыздық
мөлшерлемеден аспайды және оның 8,5 пайыздық тармағына өседі, оның 6%
кәсіпкер төлейді, ал айырмашылықты мемлекет субсидиялайды.
•
Шағын кәсіпкерлік, соның ішінде микро кәсіпкерлік субъектілеріне
ішінара кепілдік мөлшері несие/микронесие/ұаржыландыру сомасынан 85%ды құрайды, несие сомасынан 15%-дан екінші деңгейлі банктер қарауымен
кәсіпкер төлейді.
•
Инвестициялық мақсаттарға арналған несиелер / микрокредиттер
/ қаржыландыру бойынша ислам банкінің кірісін құрайтын тауарлар үшін
сыйақы мөлшерлемесінің / үстеме бөлігінің портфелін субсидиялау мерзімі 3
жыл, айналым капиталын толықтыру үшін - субсидиялау мерзімін ұзарту
құқығынсыз 2 жыл.
•
Берілетін
портфельді
ішінара
кепілдік
мерзімі
–
несие/микронесие/қаржыландыру мерзімінен артық емес.
Екінші бағыт аясында:
•
Субсидиялауға жаттын несиенің ең жоғары сомасы бір кәсіпкерге 7
млрд теңгеден аспауы керек.
•
Субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық пайыздық мөлшерлемеден
аспайтын және 5 (бес) пайыздық тармаққа ұлғайтылған несиелер / қаржылық
лизинг шарттары бойынша ғана жүзеге асырылады, оның 6%-ын кәсіпкер
төлейді, ал айырмашылықты мемлекет субсидиялайды.
•
Банктер / даму банктері/лизингтік компаниялармен 8 (сегіз) жыл
ішінде бұрын берілген несиелерді/қаржылық лизинг шарттарын қайта
қаржыландыруға бағытталған несиелер/лизингтік операциялар (мерзімі бірінші
несие/лизинг берілген күннен бастап) қаржы агенттігіне жоба ұсынылғанға
дейін де субсидиялауға жатады. және тиісті бағдарламалар.
•
Банктер / даму банктері / лизингтік компаниялармен 8 (сегіз) жыл
ішінде бұрын берілген заемдарды / қаржылық лизинг шарттарын қайта
қаржыландыруға бағытталған несиелер / лизингтік операциялар (мерзімі
бірінші несие / лизинг берілген күннен бастап) қаржы агенттігіне жоба
ұсынылғанға дейін де субсидиялауға жатады. және тиісті бағдарламалар.
•
Инвестицияға бағытталған кредиттер/қаржылық лизинг шарттары
бойынша субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 5 (бес)
жылды құрайды. Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді
субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығысыз 3 (үш) жылды
құрайды.
•
Даму банкінің кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 15%-дан аспайтын кредиттер
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бойынша жүзеге асырылады, оның 6%-ын жеке кәсіпкерлік субъектісі төлейді,
ал айырмасын мемлекет өтейді.
•
Даму банкінің қаржылық лизинг шарттары бойынша сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау номиналды сыйақы мөлшерлемесі 15%-дан
аспайтын қаржылық лизинг шарттары бойынша жүзеге асырылады, оның 6%ын мемлекет өтейді, ал айырмасын кәсіпкер төлейді.
•
Даму банкінен алынған несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау субсидиялау мерзіміне шектеусіз жүзеге асырылады, ал
субсидиялау мерзімі 5 жылдан асатын даму банкінің жобаларына
Экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссияның ұсынысы бойынша
субсидия алуға рұқсат етіледі.
Кепілдік алудың жалпы шарттары
Кепілдеме тек жаңа жобаларды іске асыруға берілген жаңа несиелерге
ғана емес, сондай-ақ инвестициялауға, өндірісті модернизациялауға және
кеңейтуге бағытталған жобаларды қамтамасыз етіледі, оның ішінде қайта
қаржыландыру.
Кепілдеме бірінші және екінші бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
Бірінші бағыт: кепілдікке қатысушылар:
1) кәсіпкерлер, іс бастаушы кәсіпкерлер, салалық шектеулердісіз
ауылдық елді мекендерде, шағын қалалар мен моноқалаларда өздерінің тиімді
жобаларын іске асыруды жоспарлаған және (немесе) жүзеге асырушылар;
2) кәсіпкердің тіркелу орнын ескермей және салалық шектеулерсіз
барлық өңірлерде өзінің және тиімді жобаларын іске асыратын және (немесе)
жоспарлайтын жас, іс бастаушы кәсіпкерлер.
Екінші бағыт: мына жобаларды іске асыратын және / немесе жүзеге
асыруды жоспарлаған кәсіпкерлер: экономиканың басым секторларындағы.
Кәсіпті енді бастаған кәсіпкерлерге арналған экспресс-кепілдіктер
•
Іс бастаушы кәсіпкер – қарыз алу үшін банкке өтініш жасау кезінде
жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу мерзімі 3 (үш)
жыл болған кәсіпкер ісін жаңа бастаған жас кәсіпкер.
•
Жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелу мерзімі кредит алу үшін
банкке/лизингтік компанияға жүгінген кезде үш жылдан кем уақытты құрайтын,
29 жасқа дейінгі (қоса алғанда) жеке кәсіпкер (жас шамасы ісін жаңа бастаған
жеке кәсіпкердің банкке/лизингтік компанияға жүгінген күнге айқындалады, ісін
жаңа бастаған кәсіпкер жұмыс істеп жатқан үлестес кәсіпкердің ағымдағы
қызметінен ерекшеленетін жаңа қызмет түрін құрған жағдайда, оның ісін жаңа
бастаған/істеп жатқан кәсіпкерлермен үлестес болуына жол беріледі).
•
Кепілдіктің максималды мерзімі – несие сомасының 85% дейін.
•
Ұсынылатын кепілдіктің мерзімі – кредит мерзімінен аспайды.
•
Кепілдік құны – тегін (комиссиясыз) кәсіпкелер үшін;
•
Қордың жобаны қарау мерзімі – 5 жұмыс күні;
•
Несиенің мақсаты: инвестиция; жаңа құрал алып, ескісін жаңарту;
айналым қаражатын толтыру, оның ішінде қайта қаржыландыру.
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•

Несиенің шегі – 360 млн теңгеге дейін.

Бизнесі бар кәсіпкерлерге арналған экспресс-кепілдіктер
•
Бизнесі бар кәсіпкер – қарыз алу үшін банкке өтініш жасау кезінде
жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу мерзімі 3 (үш)
жылдан асқан кәсіпкер;
•
Кепілдіктің максималды мерзімі – несие сомасының 50% дейін.
•
Ұсынылатын кепілдіктің мерзімі – кредит мерзімінен аспайды.
•
Кепілдік құны – тегін (комиссиясыз) кәсіпкелер үшін;
•
Қордың жобаны қарау мерзімі – 5 жұмыс күні;
•
Несиенің мақсаты: инвестиция; жаңа құрал алып, ескісін жаңарту;
айналым қаражатын толтыру, оның ішінде қайта қаржыландыру.
•
Несиенің шегі – 1 млрд теңгеге дейін.
2.2. Қаржылай емес қолдау шаралары
Төртінші бағыт жеке кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар
халыққа мемлекеттік қаржылық қолдау көрсетуді көздейді.
Мемлекеттік қаржылық емес қолдау көрсету:
1. «Бизнес-Насихат» компоненті бойынша мемлекеттік қолдауды
түсіндіру.
2. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кәсіпкерлік
қызметті жүргізу шарттары туралы түсіндіру.
3. Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін мемлекеттік қолдау
шараларын түсіндіру.
4. Кәсіпкерлік қызметтің негіздерін оқыту.
5. Мамандардың, кәсіпорындардың топ-менеджерлерінің біліктілігін
арттыру.
6. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлікті жүргізуге сервистік қолдау көрсету.
7. Рұқсат құжаттары мен техникалық шарттарды алуға консультация
беру.
8. Басқарудың жаңа әдістерін, өндіріс технологияларын енгізу,
кәсіпорындардың өнімділігін және энергия үнемдеуін арттыру бойынша
сырттан консультанттарды тарту.
9. Кәсіпорындардың технологиялық дамуы.
10. Шетелдік серіктестермен іскерлік қарым-қатынас орнату.
«Іскерлік байланыс» құралының мақсаты – халықаралық және
шетелдік ұйымдардың қолдауымен шетелдік серіктестермен іскерлік
байланыс орнату есебінен ШОК субъектілеріне қолдау көрсету.
«Іскерлік байланыс» құралы екі кезеңнен тұрады»:
Бірінші кезең Қазақстан Республикасы аумағында жүзеге асырылады.
Бірінші кезең бойынша қатысушылардың біліктіліктерін арттыру, бизнессеріктестермен іскерлік байланыстар орнату, кәсіпкерлікті, маркетингті
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жүргізудің заманауи тәсілдерін оқыту және 3 апталық тегін бизнес-тренингтер
(шетелдік және отандық бизнес-үйретушілер мен кеңесшілер басшылығымен).
Екінші кезең бойынша шет елдегі төрт апталық тақырыптық бизнестағылымдама ұқсас сала кәсіпорындарында, және шетелдік серіктестермен
мына мәселелер бойынша іскерлік байланыс орнату:
-өз біліктілігі бойынша шет елдік кәсіполрында тағлымдамадан өту.
-технологияны трансферттеу мен құрал-жабдық сатып алу.
-өзара тауарлар, жұмыс пен қызметтерді жеткізу.
-франшиза мен лицензия алу.
-халықаралық және шетелдік ұйымдардың гранттарын алу.
-бірлескен кәсіпорын құру.
▪
«Бизнес Кеңесші» бағдарламасы ператордың стандартталған
қызметтер пакетін ұсынуды көздейді, оған мыналар кіреді:
Кәсіпкерлік бастамасы бар халықты кәсіпкерлік негіздеріне қысқа
мерзімді оқыту.
Кәсіпкер үшін қажетті құжаттардың стандартты пакетін ұсыну.
Оператордың бизнес-порталына кәсіпкерлердің ақпараттықаналитикалық қолдауын және еркін қолжетімділігін ұйымдастыру.
Экономиканың басым секторларында маркетингтік зерттеулердің
нәтижелерін қамтамасыз ету.
Қысқа мерзімді тренинг барысында кәсіпкерлерге кәсіпкерлік негіздері
бойынша оқу материалдарымен, құжаттардың стандартты пакеттері, оның
ішінде құрылтай құжаттары, стандартты бизнес-жоспарлар, техникалықэкономикалық негіздемелер, несие құжаттары, салаға арналған маркетингтік
зерттеулер туралы есептер және кіші бизнес үшін бизнес идеялар ұсынылады.
▪

«Аға сеньорлар» бағдарламасы

«Аға сеньорлар» компоненті – Аға сеньорлар тәжірибесі мен білімін
пайдалану көмегімен шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудағы олардың
миссияларына сәйкес Аға сеньорлар әрекетін үйлестіретін, халықаралық
шетелдік
ұйымдармен
бірлесе
жүзеге
асырылады.
Кеңес
беру
бағдарламасына Аға сеньорлардың бағдарлама қатысушыларымен тікелей
кәсіпорын аумағында кездесуінен, сонымен қатар қатысушылар толтырған
өтінімдерді саралау негізінде әзірленген сарапшының тәжірибелік ұсынымы
енгізілген.
«Аға сеньорлар» компонентінің жүзеге асырылу шарттары:
1. Жобаға экономиканың басым секторларында жұмыс істеп жүрген
шағын және орта бизнес кәсіпорындарының жоғары және орта буын
басшылары қатыса алады.
2. Компонент
бойынша
шетелдік
сарапшыларды
тартудың
шығындары, сонымен қатар шетелдік сарапшылардың ұшып келуі, кетуі,
қызметінің өтеуі республикалық бюджет есебінен төленеді.
3. Сарапшының Қазақстанда мекендеуіне байланысты шығындары:
жатын жайы, тамағы, ел ішіндегі көлікпен қатынауы, күндігі, сонымен қатар
аудармашының қызметтерін кәсіпкер өз қаражатынан төлейді.
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4. Компонентке қатысушылардың шет елдегі жұмысын ұйымдастыру,
виза, жатынжайы, тамағы халықаралық және шет елдік ұйымдардың гранты
есебінен жүзеге асады.
Кәсіпкерлік қызметті жүргізуге арналған сервистік қолдау
«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасының төртінші бағыты
бойынша кәсіпкерлерге ағымдағы бизнесті жүргізу үшін сервистік қолдау
көрсетіледі. Сервистік қолдау Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарында
қызмет етеді. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент және Семей қалаларында,
сондай-ақ Қазақстанның барлық облыс орталықтарында «бір терезе» қағидаты
бойынша жұмыс істейді. Моноқалаларды, шағын қалаларды және аудан
орталықтарының тұрғындарына қызмет көрсету орталықтарын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Өңірлік және аудандық Кәсіпкерлер палатасымен
байланысу арқылы қызметтер алуға болады.
Осы Құралдың операторы – «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы,
«Даму» қоры Құралдың жүзеге асуына мониторинг жасайды.
Кәсіпкерлер үшін арнайы қызметтер тегін ұсынылады.
Сервистік қолдауды жүзеге асыру шеңберінде кәсіпкерлер келесі қызмет
түрлерін ала алады:
1. Бухгалтерлік және салықтық есептерді жүргізуге, сонымен қатар
статистикалық есеп-қисапты құруға байланысты қызметтер мына сұрақтар
бойынша кеңестерді қамтиды:
салық салулар және салықтық басқарулар;
салықтық заңнама және кәсіпорынның бухгалтерлік әрекетін
реттейтін заңнама;
бастапқы құжаттарды өңдеу, салықтар және өзге де бюджет
аударымдарын есептеу;
бухгалтерлік есепті қалпына келтіру;
бухгалтерлік есепті жүргізу;
«1С-Бухгалтерия» бағдарламасымен жұмыс;
салықтық және статистикалық есепке дайындық және өткізу;
шеттегі ұйымдардың қаржылық әрекеті бойынша қосымша
есептеме құру;
электронды статистикалық есептілікті ұсыну.
2. Кедендік үдерістер бойынша қызметтер, келесілерді қосқанда:
кедендік заңнама және кедендік рәсімдер аясында кеңес беру;
тауарларды декларациялау тәртібі мен ережелері, кедендік құнды
анықтау мен түзету жасау, кедендік декларацияны толтыру бойынша кеңес
беру;
нақты тауарлар бойынша тарифті және тарифсіз реттеулер
бойынша кеңес беру;
ішкі экономикалық әрекеттерді құжаттық ілеспе қызмет көрсету;
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-

лицензия, сыртқы экономикалық әрекетке рұқсат алу үшін кеңес

-

кедендік Одақ аясында жүктерді декларациялау бойынша кеңес

беру;
беру;
- сыртқы сауда келісім-шарты шарттары бойынша кеңес беру
қызметтері.
3. Кәсіпкерлердің және кәсіпкерлік бастамасы бар тұрғындардың
өтінімдерін:
лицензия және рұқсат алу мәселелері бойынша – мемлекеттік
органдарда;
кредиттер алу мәселелері бойынша – екінші деңгейдегі банктерде;
мемлекеттік қолдау шараларын алу мәселелері бойынша – даму
институттарында сүйемелдеу.
4. Заң қызметтерін көрсету:
(жеке кәсіпкердің) кәсіпорнын тіркеуге, қайта тіркеуге, таратуға
құжаттар даярлау үшін кеңес бер қызметтері;
(жеке кәсіпкердің) кәсіпорнын тіркеуге, қайта тіркеуге, таратуға
құжаттар даярлау;
жоба шарттарын әзірлеу бойынша кеңес беру;
жоба шарттарын әзірлеу;
азаматтық және еңбек құқығы саласында кеңес беру;
құжат айналымын жүргізу бойынша кеңес беру;
ұсынылған мінездемемен құжат айналымын аудиттеу;
бизнес-жоспардан басқа несиелеуге құжаттар пакетін дайындау
бойынша кеңес беру;
бизнес-жоспардан басқа несиелеуге құжаттар пакетін дайындау;
кадрлық құжаттамаларды жүргізу бойынша кеңес беру;
ұсынылған мінездемемен кадрлық құжаттамаларды аудиттеу;
- ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес құжаттарды тексеруге
байланысты кеңес беру қызметтері.

5. Маркетинг мәселелері бойынша қызметтер:
баға саясатын әзірлеу бойынша кеңес беру;
нарықты есепке ала отыра нақты тауарлар, жұмыстар мен
қызметтер бойынша баға саясатын әзірлеу, сонымен қатар мемлекеттік сатып
алулар, ұлттық компаниялар мен ұқсас тауарлар бойынша жер қойнауын
пайдаланушылардың сатып алулары, жұмыстар мен қызметтердің
жоспарлары мен қорытындысын талдау;
бизнес-жоспар әзірлеу мен екінші дейгейлі банктердің қарауына
дайындауға кеңес беру;
бизнес-жоспар әзірлеу және екінші дейгейлі банктердің қарауына
дайындау;
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-

кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын әзірлеу бойынша кеңес

беру;
(жеке кәсіпкердің) кәсіпорынның маркетингтік стратегиясын
әзірлеу;
(жеке кәсіпкердің) кәсіпорынның маркетингтік әрекетін бағалау мен
талдау жасау бойынша кеңес беру;
(жеке кәсіпкердің) кәсіпорынның маркетингтік әрекетін бағалау мен
талдау жасау;
тауарларды жылжыту жоспарын және/немесе жұмыс және/немесе
қызметті талдауға, сұраныстағы тауар түрлерін және/немесе жұмыс
және/немесе қызметтерді зерттеуге кеңес беру;
мінездеме немесе тұжырымдама берілген тауарларды жылжыту
жоспарын және/немесе жұмыс және/немесе қызметті талдауға,
сұраныстағы тауар түрлерін және/немесе жұмыс және/немесе
қызметтерді зерттеуге;
бәсекелі ортаны талдау бойынша кеңес беру;
нарықты есепке ала отыра нақты бәсекелі ортаны талдау, сонымен
қатар мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялар мен ұқсас тауарлар
бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алулары, жұмыстар мен
қызметтердің жоспарлары мен қорытындысын талдау;
жарнама компанияларының сауда таңбаларын әзірлеу бойынша
кеңес беру;
- жарнама компанияларының сауда таңбаларын әзірлеу.
6
Ақпараттық технологиялармен қызмет көрсету саласындағы
кеңес берулер келесі шараларды қамтиды:
- интернет ресурстарды қолдау мен әзірлеу;
- жеке кәсіпкердің) кәсіпорынның сайт-визиткасын құру;
- интернетте бизнесті құру мен жүргізу;
- электронды есепті тапсыру бағдарламасын орнату мен қолдау;
- «1 С-Бухгалтерия» бағдарламасын орнату мен қолдау.
7. Мемлекеттік сатып алулар, ұлттық компаниялар жер қойнауын
пайдаланушылардың сатып алуларына байланысты қызметтер:
- байқау/тендерге қатысу үшін өтінім дайындау;
- байқау/тендерге қатысу үшін сараптама (аудит) өтінімін жүргізу;
- Қазақстандағы мемлекеттік сатып алулар бойынша бірыңғай
құрылымдалған ақпараттық базаға, интернет-дерек көзіне қосылу;
- мемлекеттік және басқа да сатып алуларға қатысу үшін
кәсіпорынның/жеке кәсіпкердің құжаттамаларын жетілдіру мүмкіндігін талдау;
- сатып алуды ұйымдастырушылардың әрекетіне/әрекетсіздігіне
шағымдану;
- Қазақстандық маңызын есептеу;
- жылдық сатып алулардың негізінде Қазақстандағы мемлекеттік және
басқа да сатып алулардың нарық сыйымдылығы бойынша талдамалық есебін
ұсыну.
8.
Мемлекеттік-жеке
меншік
консультациялар (бұдан әрі - МЖӘ):
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әріптестік

саласындағы

- жеке серіктестікті анықтау бойынша тендер шеңберінде әлеуетті жеке
серіктестің конкурстық өтінімін дайындау;
- жеке серіктестің анықтамасы шеңберінде МЖӘ жобасының
тұжырымдамасын әзірлеу;
- МЖӘ келісімшартын дайындау және жасау;
- МЖӘ жобаларын іске асыру.
2.3. «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы
Бағдарлама «қарапайым заттар экономикасы» салаларында жұмыс
істейтін отандық кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді. Бағдарлама бойынша 2020
жылдың 9 қазанындағы жағдайға сәйкес банктер 417 млрд теңгеге 450 өтінімді
мақұлдады, 380,4 млрд теңгеге 661 несие берілді.
Бағдарлама шарты:
▪
▪
▪

Несие шарты: инвестициялар; қаражат айналымын толтыру.
Ең жоғары сома: 5 млрд теңгеге дейін
Кепілдік мөлшері: несие сомасынан 50%-дан артық емес.

Қатысушылар

Жеке кәсіпкерлік субъектілері (шағы, орта және ірі
бизнес)
Несие
сыйақы Жылдық 15%
мөлшерлемесі
Жобалардың
гарантирование кредитов в соотношении 50
нысаналы мақсаты
(инвестиции) /50 (пополнение оборотных средств);
Бір қарыз алушыға 5 млрд теңгеге дейін
ең жоғары сома
Кепілдік мерзімі
Несеи мерзімінен артық емес
Кепілдік мөлшері
бір жоба шеңберіндегі кепілдік мөлшері несие
сомасының 50% дейін 3 млрд. теңгеге дейін;
3 миллиард теңгеден жоғары несиелер бойынша 30
пайызға дейін
Қолданыстағы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11
несиелер
желтоқсандағы №820 қаулысы күшіне енгеннен
кейін банктер берген несиелерге рұқсат етіледі
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2.4. «Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

2020 жылы «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 176 млрд
теңге қарастырылған, соның ішінде 71,5 млрд теңге микронесиелеу және грант
бөлуге бағытталады, 32,6 млрд теңге – оқытуға, 71,9 млрд теңге –
субсидияланатын жұмыс орындарына орналастыру және жұмыс күші көп
облыстардан жұмыс күші тапшы облыстарға
көшіруге субсидияларға
бағытталады.
2020 жылдың бірінші жартысында мемлекеттік бағдарламаға 255 мың
адам қатысушы болды, соның ішінде 184 мың адам жұмысқа тұрды, соның
ішінде 99 мың адам – тұрақты жұмыс орындарымен қамтылды.
Бағдарлама шарттары:
▪
Несие мақсаты: инвестициялар; қаражат айналымын 5 жылға
дейін толтыру.
▪
Ең жоғары сома: 8 000 АЕК (Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау,
Шымкент); 6 500 АЕК басқа қалалар.
▪
Кепілдік мерзімі: несие сомасынан 85% артық емес.
Описание программы
Өнімнің
1
1. Мемлекеттік қолдауды алушылардың мақсатты
сипаттамас сараланымы болып, шағын қалаларды қоспағанда, өз
ы мен
жобаларын барлық қалаларда жүзеге асырушы әрекет етуші
шарттары
кәсіпкерлер есептеледі, салалық шектеусіз және кәсіпкердің
тіркелген орнының есебінсіз
2. Жұмыс істеп жатқан кәсіпкер – ЕДБ/МҚҰ несие алу
мақсатымен жүгінген уақытта жеке кәсіпкер немесе заңды
тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген мерзімі 3 жылдан
асатын шағын кәсіпкерлік субъектісі.
3. Кепілдік көлемі – несие сомасынан 50%-нан көп емес, бұл
ретте бастауыш кәсіпкер немесе үшінші тұлға тарапынан
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несие сомасының 50%-нан көп емес бөлігін өтеуге жеткілікті
кепілдік құны қамтамасыз етіледі.
4.Қамтамасыз ету көлемі жеткілікті болып есептелген
жағдайда, шаруашылық серіктестіктердің талап ету құқығы
кепілдігі мен жарғы капиталына қатысу үлесі кепілдігі
есептелінбейді.
5. Кепілдендіру мерзімі – несие мерзімінен көп емес.
Жобаның Қор тарапынан қарастырылу мерзімі – 5 жұмыс
күні;
6. Банктер/МҚҰ дербес іріктеу жүргізеді және кәсіпкерлердің
жобаларын қаржыландыру жөнінде шешім қабылдайды.
Кепілдендір
2
1. Кепілдендіруге Бағдарламаның қалаларында
ілетін несие несиелендіру/микронесиелендіру талаптарына сәйкес несие
бойынша
алушы кәсіпкерлер жіберіледі.
жалпы
2. Несие сомасы – кепілдік іске асырылатын бір кәсіпкерге
шарттар
8000 АЕК артпайды. Бұл ретте несие(-лер) сомасы бір
кәсіпкерге онымен үлестес тұлғалардың несиесі (-лері)
бойынша берешек есебінсіз есептелінеді.
3. Несиелендіру мақсаттары – инвестициялар және/не жаңа
қаражаттарды алу және/не негізгі қаражаттарды жаңғырту
және/не айналым құралдарын толықтыру.
4. Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 6%-дан
көп емес.
5. Несие мерзімі – ЕДБ/МҚҰ несиелендіру шарттарына
сәйкес.
6. Кепілдікпен қамтамасыз ету және кепілдік бойынша
өтімділік коэффициенті - ЕДБ/МҚҰ кепілдік саясатының
талаптарына сәйкес. Бұл ретте қамтамасыз ету көлемі
жеткілікті болып есептелген жағдайда, шаруашылық
серіктестіктердің талап ету құқығы кепілдігі мен жарғы
капиталына қатысу үлесі кепілдігі қабылданбайды.
Кепілдікпен қамтамасыз ету есебі үшін болашақта келіп
түсетін және үшінші тұлғалардың кепілдіктеріне рұқсат
етіледі.
7. Несие валютасы – теңге.
Қарыз
3
алушыға
қойылатын
талаптар

Өнім
4
бойынша
негізгі
шарттар

Кепілдіктер кәсіпкердің және онымен үлестес заңды және
физикалық тұлғалардың кепілдік алуға жазбаша түрде
жүгінген күніне әрекет етуші теріс несие берешегі болған
жағдайда, сонымен қатар Бағдарлама қатысушысының және
онымен үлестес заңды және физикалық тұлғалардың кепілдік
алуға жазбаша түрде жүгінген күніне соңғы 5 (бес) жыл
мерзімде теріс несиелік тарихы болған жағдайда (негізгі
қарызды және/не есептелген сыйақыны төлеу бойынша әрбір
мерзімі өткен берешек мерзімі 90 күнтізбелік күннен көп
мерзімде) берілмейді.
1. Алдын ала кепілдік хатын жіберу, сонымен қатар кепілдік
Келісім-шартына қол қою, Қордың Уәкілетті органы
тарапынан кәсіпкердің жобасын мақұлдаған сәттен іске
асырылады;
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2. Кепілдендірілетін несие дербес Несие келісімшарты/несие желісін ашу жөнінде Келісім түрінде рәсімделуі
қажет;
4. Қордан алдын ала кепілдік хатын алған сәттен ЕДБ/МҚҰ
өз қарастыруы бойынша несие сомасының 50%-на дейін
ішінара беруді іске асыра алады;
5. Қор кепілдік Келісім-шартының шарттарын тиісінше
орындауды қамтамасыз ету мақсатында, үшінші
тұлғалардың кепілдік міндеттерін қабылдауына құқығы бар.
6. Қордың шешімі бойынша, несиеге (лерге) қамтамасыз ету
ретінде ұсынылатын мүлік сақтандыруға тиісті болуы мүмкін;
2.5.
Индустриялық-инновациялық
шығындарының бір бөлігін өтеу

қызмет

субъектілері

1. Кәсіпорынның құзыреттілігін көтеруге шығындарын өтеу
Кәсіпорынның құзыретін еңбек өнімділігін арттыру және/немесе 4.0
Индустрия технологияларын (элементтерін) енгізу мәселелері бойынша
инженерлік-техникалық персоналды, өндірістік персоналды, оның ішінде топменеджерлерді, оның ішінде шетелде кәсіби даярлау және/немесе қайта
даярлау және/немесе біліктілігін арттыру;
Ұзақтығы 1 (бір) айдан аспайтың инженерлік-техникалық персоналды,
өндірістік персоналды, оның ішінде топ-менеджерлерді, оның ішінде шетелде
кәсіптік даярлау және/немесе қайта даярлауға, ұзақтығы – 3 (үш) айдан
аспайтын инженерлік-техникалық персоналдың, өндірістік персоналдың, оның
ішінде топ-менеджерлердің, оның ішінде шетелде біліктілігін арттыруға
жұмсалатын шығындарды өтеу;
Шетелдік жұмыскерді тартуға:
осы тармақтың тиісінше 3) және 4) тармақшаларында көзделген
технологиялық процесті жетілдіру және/немесе өндірісті ұйымдастырудың
тиімділігін
арттыру
және/немесе
4.0
Индустрия
технологияларын
(элементтерін) енгізу мақсатында еңбек шарты бойынша;
еңбек шарт немесе өтеулі қызмет көрсету шарт бойынша өнімді
(көрсетілетін қызметті) жылжыту мақсатында жұмсалатын шығындарды өтеу.
Шығындарды өтеу – 40%, бірақ күнтізбелік жыл ішінде 30 млн теңгеден
артық емес.
Инженерлік-техникалық персоналды, өндірістік персоналды, оның
ішінде топ-менеджерлерді кәсіби даярлауға және/немесе қайта даярлауға
және/немесе олардың біліктілігін арттыруға өтеуге арналған сома мынадай
формула бойынша айқындалады:
1) төлем құжаттары;
2) ұлттық институтқа өтінім түскен күнге дейін жиырма төрт айдан ерте
емес қол қойылған көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың)
жалпы сомасына акт (акт).
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Шетелдік қызметкерді тарту шығындарын өтеуге қабылданған өтініш
беруші шығындарының сомасы төлем құжаттары, есеп айырысу ведомостары,
төлем ведомостары (болған кезде), заңнамада белгіленген тәртіппен
ресімделген тартылған шетелдік қызметкерге еңбек шартына сәйкес еңбекақы
төлегенін растайтын өзге де құжаттар (болған кезде) негізінде айқындалады.
1. Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын
әзірлеуге және/немесе сараптауға арналған шығындарды өтеу
• ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алу үшін индустриялықинновациялық жобаның кешенді жоспарын әзірлеу;
• Картаға енгізілген жоба үшін техникалық-экономикалық негіздемені
әзірлеу және/немесе сараптау.
Шығындарды өтеу мөлшері 40% бірақ күнтізбелік жылы 60 млн. теңгеден
артық емес.
Өтеуге арналған сома төмендегілер негізінде анықталады:
1) төлем құжаттары;
2) ұлттық институтқа өтінім түскен күнге дейін жиырма төрт айдан ерте
емес қол қойылған көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың)
жалпы сомасына акт (акт).
2. Технологиялық
процестерді
жетілдіруге
арналған
шығындарды өтеу
• Кәсіпорынның жалпы жұмыс істеуін оңтайландыру, оның ішінде
төмендегі шығындар:
- Технологиялық аудит, энергия аудитін жүргізу;
- Ақпараттық технологиялар саласында консалтингті тарту, оның ішінде
автоматтандырылған
жүйенің
(бағдарламалық
қамтамасыз
ету)
функционалдық сипаттамаларына қойылатын талаптарды қалыптастыру
және/немесе оны енгізу бойынша;
- Компанияны басқару жүйесін қалыптастыруға, қайта ұйымдастыруға
және жұмыс істеуіне байланысты проблемалар жиынтығын шешу бойынша
консалтингті тарту;
• Өндірілетін өнімнің өнеркәсіптік дизайнын әзірлеу;
• Инженерлік ойлар мен шешімдерді дайындау, жаңа құрылымдарды,
технологияларды, жабдықтарды іздеу және оларды өндіріске енгізу
мүмкіндіктерін анықтау;
• Өнімді өндіруге байланысты шығындарды қамтитын процестерді
қамтамасыз ету, сүйемелдеу және басқару:
- Жабдықты монтаждау және/немесе жабдықты шеф-монтаждау;
- Жабдықты іске қосу-баптау жұмыстары; жабдықты пайдалануға
виртуалды енгізу;
- Инженерлік, конструкторлық әзірлемелер;
- Әзірлеудің сандық және виртуалды инжинирингі;
- Тәжірибелік үлгілерді дайындау және/немесе объектілерді сандық
үлгілеу;
- Жабдықтарға техникалық қызмет көрсету; өнімге өнеркәсіптік сынақ
жүргізу;
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- Өндірісте толықтырылған нақтылықты енгізу жөніндегі қызметтер;
Шығындарды өтеу мөлшері 40% бірақ күнтізбелік жылы 60 млн. теңгеден
артық емес
Өтеуге арналған сома төмендегілер негізінде анықталады:
1) төлем құжаттары;
2) ұлттық институтқа өтінім түскен күнге дейін жиырма төрт айдан ерте
емес қол қойылған көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың)
жалпы сомасына акт (акт).
3. Өндірісті ұйымдастырудың тиімділігін арттыруға арналған
шығындарды өтеу
Өндірісті
ұйымдастырудың
тиімділігін
арттыру
және/немесе
прогрессивті
басқару
және
өндірістік
технологияларды
(өндірісті
ұйымдастырудың тиімділігін арттыратын технологиялар, оның ішінде
басқарудың автоматтандырылған жүйелері (бағдарламалық қамтамасыз ету),
энергия тиімді және жасыл технологиялар, жобаларды басқару стандарттары,
үнемді өндіріс элементтері (Kaizen, TPM, Six Sigma, 5 S, Kanban және
басқалар) енгізу үшін құжаттама әзірлеу жолымен жүзеге асырылатын өндірісті
ұйымдастырудың тиімділігін арттыру, Индустрия 4.0 технологиясын
(элементтерін) енгізу.
Шығындарды өтеу мөлшері 40% бірақ күнтізбелік жылы 60 млн. теңгеден
артық емес
Өтеуге арналған сома төмендегілер негізінде анықталады:
1) төлем құжаттары;
2) ұлттық институтқа өтінім түскен күнге дейін жиырма төрт айдан ерте
емес қол қойылған көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың)
жалпы сомасына акт (акт).
4.
Отандық
өңделген
тауарларды
ілгерілету
кәсіпорындардың шығындарының бір бөлігін өтеу
•

бойынша

ТЖҚ сертификаттау

Кәсіпорындар шығындарының бір бөлігін өтеу отандық өңделген
тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің және заңнамаға сәйкес Қазақстан
Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілетін жалпыға танылған
халықаралық стандарттарға сәйкес сапа менеджменті жүйелерінің сәйкестігін
растау кезінде, оның ішінде:
отандық өңделген тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің және
сапа
менеджменті
жүйелерінің
сәйкестігін
растауға
байланысты
консультациялық қызметтерге
отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді ішкі нарықта ілгерілетуге.
-
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Шығындарды өтеу мөлшері 50%, бірақ 3000 АЕК артық емес.
Шығындарды өтеудің тарихи кезеңі – өтінімдерді қабылдау туралы
хабарландыру шыққан күнге дейін соңғы 2 (екі) күнтізбелік жыл.
Толық ақпаратты www.qazindustry.gov.kz сайтынан алуға болады.
Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр к-сі, 17, "Е"
блогы, 4-5 қабат, 8-(7172)-79-33-99
2.6. Өсімдік шаруашылығын
өндірушілерді несиелеу
Несиелеу
шарттарының
параметрлері

дамытуға

ауыл

шаруашылығы

Несиелеу шарты

Қаржыландыру «Нәтижелі жұмыспен қамту» СС, ПС, ПС/СС
көзі
бағдарламасының қаражаты
Мақсатты топ

ЖК, ШҚ, ФҚ, ӘКК

Нысаналы
мақсаты

Айналым капиталын толықтыру

Сомасы

6 000 000 (алты миллион) млн 30 000 000
(отыз
теңгеге дейі
миллион) млн теңгеге
дейін*

Несеилік
тізбек/несие
мерзімі

36 (отыз алты) айдан артық емес

Транш мерзімі

12 (он екі) айдан артық емес

Сыйақы
мөлшерлемесі

- жылдық 6,0%, жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесі жылдық
6,7%
-дан
аспайды,
аз
қамтылған және / немесе көп
балалы отбасылар санатына
жататын қарыз алушыларды
қоспағанда;
- аз қамтылған және / немесе көп
балалы отбасылар санатына
жататын қарыз алушылар үшін
сыйақы ставкасы жылына 4%
құрайды, жылдық тиімді ставка
жылдық 4,7% -дан аспайды.

ИП,
КХ,
ФХ,
юридические лица

Қарапайым заттар
экономикасы
қаражатынан:
жылдық
15%,
жылдық
тиімді
сыйақы
ставкасы
жылдық 17,4% -дан
аспайды **;
CC,
ПС,
қаражаты:

ПС/СС

жылдық
16,0%,
жылдық
тиімді
сыйақы
мөлшерлемесі
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жылдық 18,4% -дан
аспайды
Негізгі
қарыз •
12 (он екі) айдан аспайды (бірақ несие / транштың
және
ұзақтығының үштен бірінен аспауы керек)
сыйақыны
төлеу бойынша
жеңілдікті
кезең
Негізгі
қарыз
және
сыйақыны
төлеу
кезеңділігі

•
• транш мерзімі аяқталғаннан кейін, ай сайын / тоқсан
сайын / алты ай сайын 1 (бір рет) / жылына бір рет несие
мерзімі ішінде ішінара / толық мерзімінде қайтару
мүмкіндігімен;

Төлеу тәсілі

•

аннуитет (тең үлестермен өтеу) /

•

сараланған (негізгі қарызды өтей отырып)

•

тең үлестерде) / икемді кесте

•

Қоғамның кепілдік саясатына сәйкес

Қамтамасыз
ету

* Қаржыландыру жоспарланған қаражат болған жағдайда жүзеге асырылады.
** Қаржыландыру Компания Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11
желтоқсандағы №820 «Қол жетімді несиелеу проблемасын шешу үшін теңгенің ұзақ
мерзімді өтімділігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» қаулысына
енгізілгеннен кейін мүмкін болады.

2.7. Мал шаруашылығын дамытуды несиелеу
Несиелеу
шарттарының
параметрлері

Несиелеу шарты

Қаражат көзі

«Нәтижелі жұмыспен қамту» CC, ПС, ПС/СС
бағдарламасының қаражаты

Мақсатты топ

ЖК, ШҚ, ФҚ, ӘКК

Нысаналы
мақсаты

•

ФҚ,

заңды

ірі қара мал, ұсақ мал, жылқы, түйе, басқа ауыл
шаруашылығы жануарларын, құстарды, бал араларын,
балықты сатып алу;
•

Сомасы

ЖК, ШҚ,
тұлғалар

жем сатып алу

4 000 000
(төрт •
30 000 000 (отыз
миллион) млн теңгеге дейін;
миллион) млн теңгеге
•
12 000 000 (он екі дейін
•

миллион) млн теңгеге дейін;
Несие
тізбегі- 78 (жетпіс сегіз) айдан артық 120 (жүз жиырма) айдан
несиенің мерзімі
емес;
артық емес;
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Сыйақы
мөлшерлемесі

- жылдық 6,0%, жылдық тиімді
сыйақы
мөлшерлемесі
жылдық 6,7% -дан аспайды, аз
қамтылған және / немесе көп
балалы отбасылар санатына
жататын қарыз алушыларды
қоспағанда;

Қарапайым
экономикасы
қаражатынан:

- аз қамтылған және / немесе
көпбалалы
отбасылар
санатына
жататын
қарыз
алушылар
үшін
сыйақы
ставкасы жылына 4% құрайды,
жылдық тиімді ставка жылдық
4,7% -дан аспайды.

CC,
ПС,
қаражаты:

заттар

- жылдық 15%, жылдық
тиімді сыйақы ставкасы
жылдық 17,4% -дан
аспайды **;
ПС/СС

Жылдық
16,0%,
жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі жылдық
18,4% -дан аспайды

Негізгі қарыз және несие
/
транш
мерзімі 24 (жиырма төрт) айдан
сыйақыны төлеу ұзақтығының үштен бірінен аспайды
мерзімі
аспауы керек
Негізгі қарыз және 9 (тоғыз) айдан артық емес
сыйақыны төлеу
бойынша
жеңілдікті кезең

2 (он екі) айдан артық
емес

ай сайын / тоқсан сайын / 1 (бір) әр алты айда / 1 (бір)
жылына бір рет, несие мерзімі ішінде ішінара / толық
мерзімінде қайтару мүмкіндігі бар
Негізгі қарыз және ай сайын / тоқсан сайын / әр алты айда 1 (бір рет), нақты
сыйақыны төлеу пайдаланылған кезең үшін несиелеу кезеңінде
бойынша
төлеу есептелген сыйақыны төлеу мүмкіндігімен
кезеңділігі
Төлеу тәсілі

аннуитет (бірдей өтеумен) / сараланған (негізгі қарызды
бірдей бөліп төлеумен) / икемді кесте ұсыну

Қамтамасыз ету

Қоғамның кепілдік саясатына сәйкес.

* Қаржыландыру жоспарланған қаражат болған жағдайда жүзеге асырылады.
** Қаржыландыру Компания Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11
желтоқсандағы №820 «Қол жетімді несиелеу проблемасын шешу үшін теңгенің ұзақ
мерзімді өтімділігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» қаулысына
енгізілгеннен кейін мүмкін болады.

2.8. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау мен өңдеуді несиелеу
Несиелеу
шарттарының
параметрлері

Несиелеу шарттары

Қаржыландыру «Нәтижелі
жұмыспен
көзі
бағдарламасы қаражаты
Мақсатты топ

ЖК, ШҚ, ФҚ, ӘКК

қамту» CC, ПС, ПС/СС
ЖК, ШҚ, ФҚ, заңды
тұлғалар
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Нысаналы
мақсаты

- агроөнеркәсіптік кешен өнімдерін сатып алу және / немесе
қайта өңдеу үшін машиналар және / немесе жабдықтар
сатып алу;
- айналым қаражатын толықтыру.

Сомасы

15 000 000 (он бес миллион) млн 30 000 000 (отыз
теңгеге дейін
миллион) млн теңгеге
дейін*

Несие
тізбегі/несие
мерзімі

- ӘКК, аз қамтылған және / немесе - 78 (жетпіс сегіз)
көп балалы отбасыларға 78 (жетпіс айдан аспайды;
сегіз) айдан аспайды;
- 24 (жиырма төрт)
- ЖК, ШҚ, ФҚ үшін 60 (алпыс) айдан айдан артық емес аспайды;
айналым қаражатын
- 24 (жиырма төрт) айдан артық емес толықтыруға
- айналым қаражатын толықтыруға.

Сыйақы
мөлшерлемесі

- жылдық 6,0%, жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6,7%
-дан аспайды, аз қамтылған және /
немесе көп балалы отбасылар
санатына
жататын
қарыз
алушыларды қоспағанда;

Қарапайым
заттар
экономикасы
қаражатынан:

жылдық
15%,
жылдық
тиімді
сыйақы
ставкасы
жылдық 17,4% -дан
- аз қамтылған және / немесе аспайды **;
көпбалалы отбасылар санатына CC,
ПС,
ПС/СС
жататын қарыз алушылар үшін ҚАРАЖАТЫ:
сыйақы ставкасы жылына 4% - жылдық 16,0%,
құрайды, жылдық тиімді ставка жылдық
тиімді
жылдық 4,7% -дан аспайды.
сыйақы
мөлшерлемесі
жылдық 18,4% -дан
аспайды
Негізгі
қарызды төлеу
бойынша
жеңілдікті
кезең

•
техниканы және / немесе жабдықты сатып алу үшін 24
(жиырма төрт) айдан көп емес (бірақ несие / транштың
ұзақтығының үштен бірінен аспауы керек);
•
айналым қаражатын толықтыруға 6 (алты) айдан артық
емес;

Сыйақыны
төлеу бойынша
жеңілдікті
кезең

•
машиналар және / немесе жабдықтар сатып алу үшін
12 (он екі) айдан артық емес;
•
айналым қаражатын толықтыруға 6 (алты) айдан артық
емес;

Негізгі
•
ай сайын / тоқсан сайын / жарты жылда 1 (бір), ішінара
қарызды төлеу / толық мерзімінен бұрын өтеу мүмкіндігімен
кезеңділігі
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Сыйақы төлеу •
• ай сайын / тоқсан сайын / әр алты айда 1 (бір рет),
кезеңділігі
нақты пайдаланылған кезең үшін несиелеу кезеңінде
есептелген сыйақыны төлеу мүмкіндігімен
Төлеу тәсілі

•
• аннуитет (бірдей өтеумен) / сараланған (негізгі
қарызды бірдей бөліп төлеумен) / икемді кесте

Қамтамасыз
ету

•

Қоғамның кепілдік саясатына сәйкес.

* Қаржыландыру жоспарланған қаражат болған жағдайда жүзеге асырылады.
** Қаржыландыру Компания Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11
желтоқсандағы №820 «Қол жетімді несиелеу проблемасын шешу үшін теңгенің ұзақ
мерзімді өтімділігін қамтамасыз етудің кейбір мәселелері туралы» қаулысына
енгізілгеннен кейін мүмкін болады.

Несиелеу шарттары бойынша толығырақ «ҚазАгро» сайтында.
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ. ҚР Нұр-Сұлтан қаласы
Иманов көшесі 13. тел: +7 (7172) 70 56 20. E-mail: info@kazagro.kz. Сайты:
www.kazagro.kz.
2.9. Агроөнеркәсіптік кешендегі сақтандыру
Еліміздің агроөнеркәсіп саласында
жаңа сақтандыру жүйесі іске қосылды.
Оның сақтандыру операторы «ҚазАгро»
Холдингінің еншілес компаниясы – Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры.
2004-жылдан
бері
Өсімдік
шаруашылығын міндетті сақтандыру
жүйесі жұмыс істеп келген болатын. Ал,
мына жаңа жүйе одан ерекше болмақ.
Біріншіден,
кешеніндегі сақтандыру енді ерікті түрде болады.

агроөнеркәсіп

Екіншіден, салаларға шектеу жоқ. Аграрлық сектордың кез келген бағыты
сақтандырылады.
Үшіншіден, сақтандыру сыйақыларын мемлекет субсидиялайды. Бұл ауыл
шаруашылығы тауарларын өндірушілерді ынталандыруға және сақтандыру
шартын жеңілдетуге бағытталған. Сақтандыру сыйақы сомасының 50 %-ын
мемлекет субсидиялайды. Ол үшін биыл республикалық бюджеттен 2,5 млрд
теңге бөлінді.
– Жаңа жүйені әзірлеу кезінде өсімдік шаруашылығындағы міндетті
сақтандырудың проблемалық мәселелері ескерілді, – дейді «Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ Басқарушы директоры – басқарма
мүшесі Асқар Қалиев. – Мәселен, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің
мүдделерін қорғау мақсатында жүйеде Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттіктің лицензиясы бар сақтандыру
компаниялары ғана жұмыс істей алады.
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Жаңа жүйеде әлемдік сақтандыру нарығында «А» рейтингі бар үш
халықаралық қайта сақтандыру компаниясы жұмыс істейтін болды. Олар отандық
компаниялар сақтандыратын тәуекелдерді қайта сақтандырады. Бұл сақтандыру
тәуекелдері туындаған жағдайда кепілді төлемдерді қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді.
Шарт жасасудан бастап төлеммен аяқталатын барлық процедуралар
электронды цифрлық қолтаңба арқылы Qoldau.kz электронды платформасында
жүргізіледі. Процестерді автоматтандыру адами факторды азайтады және
жұмыстың ашықтығын қамтамасыз етеді.
Бүгінгі таңда Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры топырақтағы
ылғалдың индексіне негізделген сақтандыру өнімдерін бекітті, – дейді Асқар
Қалиев. – Сақтандыруға жататын дәнді дақылдар бидай, арпа, сұлы, жүгері. Ал,
майлы дақылдар күнбағыс, рапс, зығыр өнімдері. Мониторингті жүзеге асыру үшін
ақпарат Жерді қашықтан зондтау көздерінен алынады.
Ылғал деңгейінің мониторингі тұрақты негізде жүргізіледі және сақтандыру
жағдайыныңдеректері автоматты түрде тіркеледі.
Сақтандыру жағдайытуындағаны туралы Qoldau.kz жүйесіндегі жеке
кабинетіне немесе жеке электронды поштасына келген хабарламаны алғаннан
кейін сақтанушы (ауыл шаруашылығы өнімін өндіруші) төлем жасайтын
сақтандырушыға (сақтандыру компаниясына) өтініш береді.
Бұрынғы жүйедегі алынған деректер бойынша сақтандыру жағдайларының
60 %-тен астамы ылғалдың жетіспеуінен, яғни құрғақшылыққа қатысты болды.
Осыған байланысты өнімді құрғақшылықтан сақтандыру ерекше маңызға ие.
Сондай-ақ, егіс науқанының аяқталу мерзімі де ескеріледі.
Ылғалдың жетіспеу қаупінен сақтандыру үшін ауыл шаруашылығы
тауарын өндірушілер биыл 15 маусымға дейін сақтандыру шартын жасасуы
қажет.Сақтандыру кезеңі 3 айды қамтиды. Яғни,15-мамырдан 15-тамызға дейінгі
аралық есепке алынады.
Ылғалдың шамадан тыс болуына қатыстысақтандыру келісімшартын 15тамызға дейін бекіту қажет. Сақтандыру 2020-жылдың 15-тамызынан 15қыркүйегіне дейінгі аралықта жүргізіледі.
Алдағы уақытта агроөнеркәсіп кешеніндегі сақтандыру өнімдерінің
нарықтағы қажеттілігі ескеріліп, тізімі кеңейтілетін болады.
Барлық сұрақтар бойынша «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау
қоры» АҚ-на +7 (7172) 67 84 06 немесе 8 800 080 3505 телефон нөмірлері
бойынша хабарласуға болады.
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2.10. Инновациялық гранттар

Технологияларды коммерциялау
Мақсаты – оң экономикалық нәтиже алуға бағытталған ғылыми және
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін өз өндірісіне енгізу
(пайдалану).
Қаржыландыру шарттары – 50 % өтінім берушінің жеке қаражаты,
50% грант қаражаты, бірақ 200 млн. теңгеден көп емес.
Жобаға (технологиялар) қойылатын талаптар
▪
енгізудің (идея емес) соңғы кезеңінде әзірлеу (ғылыми және
(немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін енгізу/пайдалану);
▪
ғылыми-техникалық жұмыстар, ғылыми, ғылыми-техникалық,
тәжірибелік-конструкторлық, маркетингтік зерттеулерді жүзеге асыру және т.б.
туралы ақпаратты қамтитын ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық
қызмет туралы есеп;
▪
жаңа теоремалар мен алгоритмдер құру, операциялық жүйелер
деңгейінде ақпараттық технологияларды дамыту, бағдарламалау тілдері,
мәліметтерді басқару құралдарына бағытталған бағдарламалық қамтамасыз
ету – Бағдарламалық қамтамасыз ету саласында ғылыми және (немесе)
ғылыми-техникалық қызмет нәтижесі;
▪
оң нәтиже алуға бағытталу;
▪
ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет туралы есеп;
▪
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу саласында ғылыми және
ғылыми-техникалық қызмет нәтижесі.
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Өтінім берушіге қойылатын талаптар
▪
жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жеке тұлғалар және заңды тұлғалар
келесі өлшемдерге сай болса, Мемлекеттік кірістер комитетінің грантын алуға
өтінім бере алады:
▪

Қазақстан Республикасының резиденті

▪

Қазақстан аумағында қызметті іске асыру (жеке өндіріс).

Кәсіпорныдардың технологиялық дамуы
Мақсаты – уәкілетті орган айқындаған басым бағыттар бойынша
технологияларды трансферттеу арқылы кәсіпорындардың технологиялық
міндеттерін шешу.
Қаржыландыру шарттары
▪
Лицензиялық келісімді сатып алуға 70 %, жабдықты сатып алуға
50%, бірақ 400 млн. теңгеден көп емес.
▪
Жобаға қойылатын талаптар
▪
өндірістік кәсіпорынның технологиялық дамуына бағытталған,
басқаша айтқанда, белгілі бір кәсіпорынның технологиялық тапсырмасын
шешетін жұмыс істейтін технологияларды трансферттеу;
▪
технологияның иесінен технологияны
шарттары туралы алдын-ала келісім;
▪
озық
трансферттеу;

және

(немесе)

қазіргі

және

заманғы

жабдықты

беру

технологияларды

▪
өнеркәсiптiк қолдану фактiсiнiң болуы (қандай да бiр жерге
енгiзiлген) немесе пайдалану үшiн жоғары дайындығы бар (жартылай
өнеркәсiптiк сынақтардан өткен);
▪

негізінен отандық шикізатты пайдалануға бағытталған;

▪
экспорттық әлеуеті бар өнімдерді өндіруге және (немесе) еңбек
өнімділігін арттыруға бағытталған.
Өтінім берушіге қойылатын талаптар
▪
заңды тұлғалар келесі өлшемдерге сай болса, КТД грантын алуға
өтінім бере алады:
▪
Қазақстан Республикасының резиденті;
▪
өтінім берілген салада кемінде 3 (үш) жыл ішінде коммерциялық
қызметті жүзеге асырған;
▪
қажетті
біліктілік
деңгейі
бар
инженерлік-техникалық
қызметкерлердің болуы;
▪
өтінім берушінің соңғы 3 (үш) жылдағы жылдық табысы жобаның
толық құнынан кем емес;
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▪
технологияның және технологиялық лицензияның иеленушісімен
үлестес болмауы.
Саланың технологиялық даму
Мақсаты – Өнім және қызметтері қолданыстағы салалардың
технологиялық дамуына айтарлықтай әсер ететін немесе уәкілетті орган
айқындаған басым бағыттар шеңберінде жаңа жоғары технологиялық
өндірістер пайда болуына негіз болатын кәсіпорындарда шетелдік
технологияларды сатып алу, бейімдеу және енгізу жолымен технологиялық
мәселелерді шешу.
Қаржыландыру шарттары
▪
Лицензиялық келісімді сатып алуға 70 %, жабдықты сатып алуға
50%, технологиялық құзыреттілікті арттыруға 85%, бірақ 500 млн. теңгеден көп
емес.
. Жобаға қойылатын талаптар
▪
жобаның салалық бағыты (салалық технологиялық тапсырманы
шешу);
▪
технологияның иесінен технологияны және жабдықты беру
шарттарымен алдын-ала келісім;
▪
өнімдері
мен
қызметтері
қолданыстағы
өндірістердің
технологиялық дамуына айтарлықтай әсер ететін немесе жаңа жоғары
технологиялық өндірістердің пайда болуына негіз болатын кәсіпорындарға
шетелдік технологияларды сатып алу, бейімдеу және енгізу;
▪
Қазақстан
Республикасында
қарастырылған
шетелдiк
технологияны өнеркәсiптiк енгiзудiң болмауы;
▪
отандық технологиялық құзыреттерді дамыту әлеуетінің болуы.
Требования к заявителю
Өтінім берушіге қойылатын талаптар
▪
заңды тұлғалар келесі өлшемдерге сай болса, СТД грантын алуға
өтінім бере алады:
▪

Қазақстан Республикасының резиденті;

▪
өтінім берілген салада және байланысты салада кемінде 3 (үш) жыл
ішінде коммерциялық қызметті жүзеге асырған және технологиялық бизнесті
іске асырған, жаңа ғылыми және техникалық білімді бизнесте қолданған;
▪
қажетті
біліктілік
қызметкерлердің болуы;

деңгейі

бар

инженерлік-техникалық

▪
өтінім берушінің соңғы 3 (үш) жылдағы жылдық табысы жобаның
толық құнынан кем емес;
▪
технологияның және технологиялық лицензияның иеленушісімен
үлестес болмауы.
Толық ақпарат: +7(7172)57-10-14, АО «QazTech Ventures», Нұр-Сұлтан
қаласы, Мәңгілік ел, 55а, «Бәйтерек» БО
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22.11. Инвесторларды қолдау шаралары

Инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың мақсаты экономиканы
дамыту үшін қолайлы инвестициялық жағдай жасау және қазіргі заманғы
технологияларды қолдана отырып, жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп
тұрғандарын кеңейтуге және жаңартуға инвестицияларды ынталандыру,
қазақстандық кадрлардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ қоршаған ортаны
қорғау болып табылады.
Инвестицияларды мемлекеттік қолдау инвестициялық преференциялар
беру болып табылады.
Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды
инвестициялық келісімшарттар жасасу және олардың орындалуын бақылау
жөніндегі Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Инвестициялар
жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық,
инвестициялық басым және арнайы инвестициялық жобалар үшін
инвестициялық преференциялар беру тәртібі көзделген.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін атаулы
сипаттағы артықшылықтар инвестициялық преференциялар болып табылады:
- инвестициялық жобаны іске асыруды жүргізетін Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларына;
- инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының
заңды тұлғасы үшін қаржы лизингі шарты негізінде технологиялық жабдықты
импорттайтын лизингтік компанияларға.
Қазақстан
Республикасының
заңды
тұлғасы
–
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құрылған заңды тұлға,
оның ішінде шетелдік қатысы бар заңды тұлға.
Инвестициялық
жоба
бойынша
преференциялар түрлері ұсынылады:
•

босату;
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келесі

инвестициялық

кеден баждарын және импортқа қосылған құн салығын салудан

мемлекеттік заттай гранттар-мемлекеттік заттай гранттың ең
жоғары мөлшері Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының тіркелген
активтеріне (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен
жабдықтар, есептеу техникасы, өлшеу және реттеу аспаптары мен
құрылғылары, көлік құралдары (жеңіл автокөлікті қоспағанда), өндірістік және
шаруашылық мүкәммалдары) инвестициялар көлемінің отыз пайызынан
аспайды.
•

Инвестициялық басым жоба
преференциялар түрлері ұсынылады:
•
•
•

бойынша

келесі

инвестициялық

салық бойынша преференциялар:
корпоративтік табыс салығы;
жер салығы; мүлікке салынатын салық;
инвестициялық субсидия;
кеден баждарын салудан босату;
мемлекеттік заттай гранттары.

Инвестициялық преференциялар түріндегі арнайы инвестициялық жоба
(бұдан әрі – арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық
преференциялар) бойынша салық салудан босату ұсынылады:
кедендік әкелу баждарымен;
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықпен.
Инвестициялық жобалар
Инвестициялық жоба мемлекеттік-жеке әріптестік жобасын, оның ішінде
концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және
(немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндірістерді құруға,
жұмыс
істеп
тұрғандарын
кеңейтуге
және
(немесе)
жаңартуға
инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешенін білдіреді.
Инвестициялық басым жоба деп инвестициялық жоба түсіндіріледі:
•
заңды тұлғаның жаңа өндірістік объектілерді (фабрика, зауыт, цех)
салуға инвестицияларды республикалық бюджет туралы заңда белгіленген
және инвестициялық преференциялар беруге өтінім беру күні қолданыста
болған айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген мөлшерінен (2405
теңге) кем емес мөлшерде жүзеге асыруын көздейтін жаңа өндірістер құру
бойынша;
•
заңды тұлғаның республикалық бюджет туралы заңда белгіленген
және негізгі құралдарды өзгертуге, оның ішінде өнім шығаратын қолданыстағы
өндірістік қуаттарды жаңартуға (қайта жаңарту, қайта жаңарту, жаңғырту)
инвестициялық преференциялар беруге өтінім беру күні қолданыста болған
айлық есептік көрсеткіштің бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес
мөлшерде инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін жұмыс істеп тұрған
өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге
асырады.
Жаңа өндірістерді құру немесе жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту
және (немесе) жаңарту жөніндегі инвестициялық басым жобаны тізбесін
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін белгілі бір басым қызмет түрлері
бойынша заңды тұлға жүзеге асырады.
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Арнайы инвестициялық жоба деп арнайы экономикалық аймақтың
қатысушысы немесе Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес
еркін қойма иесі ретінде тіркелген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы
іске асырған және (немесе) іске асыратын инвестициялық жоба не моторлы
көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Қазақстан
Республикасының заңды тұлғасы іске асырған жоба түсініледі.

Салықтық жеңілдіктер
Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінің 290-бабына сәйкес
салықтар бойынша преференциялар Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларына Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген
тәртіппен және шарттарда беріледі.
Салық бойынша преверенциялар турлері:
o

инвестициялық басым жобалар үшін:
есептелген корпоративтік табыс салығының сомасын 100 пайызға

азайту;
жер салығының ставкаларына 0 коэффициентін қолдану;
салық базасына катысты 0 пайыздық мөлшерлеме бойынша мүлік
салығын есептеу;
2) инвестициялық жобалар үшін, инвестициялық басым жобаларды
есептемегенде, - инвестициялық келісімшарт шеңберінде шикізат және
(немесе) материалдарды импорттауға қосылған қосымша құн салығынан
босату;
3) арнайы инвестициялық жобалар үшін - арнайы инвестициялық
келісімшарт шеңберінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына
сәйкес босатылуы шикізат және (немесе) материалдарды импорттауға
қосылатын қосымша құн салығынан босатылуы.
Инвестициялық
келісімшартпен
салықтар
бойынша
преференциялардың әрбір түрінің қолданылу мерзімі белгіленеді, бірақ
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы»
Қазақстан Республикасы кодексіне (Салық кодексі) сәйкес айқындалған
оларды қолданудың шекті мерзімінен аспайды.
Осы Кодексте белгіленген тәртіппен инвестициялық келісімшарттың
қолданылуы мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда салықтар бойынша
преференцияларды қолдану күші жойылады.
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3. ӨҢІРЛІК ДАМУ КАРТАСЫ
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Өңірлік даму картасын
әзірледі, онда әр өңірде кәсіпкерлерге көрсетілетін бизнесті жүргізу шарттары,
техникалық мүмкіндіктер туралы ақпарат жинақталған.
Картаның негізгі міндеті – өндірістік мамандандыруды, өңірлердің
шикізаттық бағдарын, инфрақұрылымның қол жетімділігін және басқа
факторларды ескере отырып, өндірістік кешен кәсіпорындарының
инвестициялық әлеуетін анықтау. Картада бизнестің аумақтық орналасуы,
ресурстар және жұмыс күші туралы толық ақпарат қамтылған.
Карта бетінен талдау факторларымен қоса әр өңірдің (табиғиминералды ресурстар, логистика, өткізу нарықтары, кедергілер) әлеуеті,
энергиялық қуаттылығы, энергия желілеріне қосылу мүмкіндігі қандай, қандай
ірі, орта және шағын кәсіпорындар барын көруге болады.
Толық ақпарат: www.businessnavigator.kz.
Нұр-Сұлтан қаласы
Астана сервистік экономиканың орталығы болып табылады. Нұрсұлтан
қаласын дамытудың негізгі факторлары – ауқымды ішкі нарық, дамыған
коммерциялық инфрақұрылым, белсенді азаматтардың ағыны және әкімшілік
ресурстың орналасуы.
Қала экономикасы сауда, құрылыс, кәсіби және бизнес қызметтер, көлік
және логистика, туризм басымдықпен сервистік маманданған. Ұзақ мерзімді
бәсекеге қабілеттілік Нұрсұлтан елдің орталығы, Солтүстік және батысы үшін
сервистік хаб болу мүмкіндігімен байланысты.
Қала экономикасын дамытудың негізгі драйверлері келесі 9 кластер
болып табылады:
1. «Сауда және электрондық коммерция»
2. «Құрылыс және құрылыс материалдары»
3. «Бизнес қызметтер»
4. «Көлік және логистика»
5. «Туризм және қонақ үй бизнесі»
6. «Қаржы қызметтері»
7. «Білім және ғылыми қызмет»
8. «Телекоммуникациялар»
9. «Жеке қызметтер»
Қалыптасатындарға 5 кластер жатады:
1. «Ауыл шаруашылығына арналған қызметтер мен материалдар»
2. «Өнер»
3. «Байланыс үшін жабдықтар өндіру және байланыс қызметтері»
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4. «Демалыс және ойын-сауық»
5. «Маркетинг, дизайн және баспа қызметі».
Алматы қаласы
Алматы елдің 1/5 экономикасын қалыптастырады. Мегаполиске
қаржылық және бизнес қызметтерге, саудаға, көлік пен туризмге шоғырлана
отырып, сервистік-бағдарланған мамандану тән. Қаланың бәсекелестік
артықшылықтары-адами капиталдың жоғары даму деңгейі, дамыған білім беру
және спорт инфрақұрылымы, бірегей табиғи жағдайлар, туристік және
транзиттік әлеует. Ұзақ мерзімді перспективада Алматы қаласы жастар мен
туристерді тарту орталығына, ірі логистикалық хабқа, инновациялық бизнес
пен капиталдың басты драйверіне айналуы тиіс.
1) Алматы
қаласында
Түзіліп жатқан кластерлерге
қалыптасқан
кластерлер
болып келесі зерттеулер жатады:
келесілер табылады: 1. «Сауда және
1.
«Полиграфиялық
электрондық коммерция»
қызметтер»
2. «Қаржылық қызметтер»
2.
«Тұрмыстық
техника
3. «Ритейл»

өндірісі»

4. «Жылжымайтын мүлік»

3. «Бейне және дистрибуция
өндірісі»

5. «Дербес қызметтер»
6. «Бизнес қызметтер»
7. «Көлік және логистика»
8. «Білім және ғылыми қызмет»
9. «Құрылыс және құрылыс
материалдары»
10. «Телекоммуникациялар»

4. «Байланыс және байланыс
қызметтері үшін жабдықтар өндіру»
5. «Музыка және дыбыс жазу»
6. «Жиһаз өндіру»
7.
ойынсауық»

«Демалыс

және

8. «Аквакультура»
9. «Автокөлік құралдары»

Атырау облысы
Атырау облысының көмірсутек шикізатының қоры жалпы республикалық
қорлар көлемінің 73% - ын құрайды, бұл өңірдің ұзақ мерзімді мамандануын
айқындайды. Өңір мұнай мен газ өндіруге және осы саламен байланысты
қызмет түрлеріне инвестициялар үшін тартымды. Өңірдің ағымдағы
мамандануы мұнай мен газ өндіру, кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру,
сондай-ақ кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет болып табылады.
Облыста «мұнай және газ» кластері қалыптасқан; «Бизнес қызметтер»;
«Құрылыс
және
құрылыс
материалдары»;
«Балық
аулау
және
балықөһнімдерін
өндіру»
кластерлері
қалыптастырылуда.
Әлеуетті
кластерлерге «химиялық өнімдер өндірісі» кластерін жатқызуға болады,
өйткені ҚР Үкіметі мұнай-химия саласын дамыту арқылы экономиканы
әртараптандыру үшін күш-жігер жұмсауда.
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Ақтөбе облысы
Ақтөбе облысы – елдегі аумағы бойынша екінші облыс, мұнда отандық
хромның барлық қоры шоғырланған, никельдің 55%, титанның 40%,
фосфориттердің 34%. Облыстың тиімді көліктік-географиялық жағдайы оның
көлік-логистикалық қызмет көрсету саласындағы мамандануын алдын ала
айқындайды, сондай-ақ өнімді сыртқы нарықтарға жылжыту бөлігінде өңдеу
өнеркәсібінің бәсекелестік артықшылықтарын күшейтеді. Облыста жергілікті
шикізат базасында металл өңдеу, химия және тамақ өнеркәсібі дамып келеді.
Ауыл шаруашылығында облыс негізінен ет-сүт бағытында мал
шаруашылығына маманданған.
5 кластер аймақ экономикасының негізін құрайды:
1. «Металдарды өндіру»
2. «Металл емес пайдалы қазбаларды өндіру»
3. «Мұңай және газ»
4. «Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы»
5. «Көлік және логистика»
Өңдеу өнеркәсібінде шоғырланатын 9 кластер қалыптасуда: «Базалық
металдар және металл илектері», «Етті қайта өңдеу», «Ауыр машина жасау
және өндірістік технологиялар», «Металл өңдеу технологиялары», «Металл
бұйымдарын өндіру», «Тамақ өндірісі», «Базалық химиялық өнімдер»,
«Химиялық өнімдер өндірісі» және «Құрылыс және құрылыс материалдары».
Маңғыстау облысы
Маңғыстау облысындағы көмірсутектердің кең қоры экономиканың
негізгі секторы – мұнай өндіру саласының дамуына ықпал етті. Ақтау, Баутино
және Құрық порттары базасында теңіз көлігі саласы қарқынды дамуда. Ауыл
шаруашылығы қолайсыз табиғи жағдайларға байланысты нашар дамыған.
Өңір Кендірлі демалыс аймағында Каспий теңізінің жағалауында
рекреациялық туризмді дамыту әлеуетіне ие.
Аймақ экономикасының негізін «Мұнай және газ», «Бизнес-қызметтер»,
«Көлік және логистика» кластерлері құрайды. «Туризм және қонақ үй бизнесі»
кластері дамыту үшін перспективалы болып табылады.
«Киім өндірісі», «Аяқ киім және былғарыдан жасалған бұйымдар
өндірісі», «Су көлігі», «Металл өңдеу технологиясы», «Ауыл шаруашылығына
арналған
қызметтер
мен
материалдар»
сияқты
кластерлер
қалыптастырылуда.
Қарағанды облысы
Қарағанды облысы индустриялық секторда мамандандырылған: кен
өндіру және өңдеу өнеркәсібі ЖӨӨ-нің шамамен 42% құрайды. Минералдарға
бай кен орындары және елорданың маңында тиімді географиялық орналасуы
кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі бағыттары үшін мүмкіндік береді. Ауыл
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шаруашылығында ет мал шаруашылығында, қой шаруашылығында және
жылқы шаруашылығында шоғырлануы бар мал шаруашылығы басым орынға
ие. Экономикалық шоғырланудың перспективалы орталықтары облыстың
орталығы Қарағанды және Теміртау қаласы болып табылады. Облыста
қалыптасқан және жеткілікті тұрақты кластерлер бар: «Базалық металдар және
металл прокаты», «Көмір өндіру», «Металл өндіру», «Металл бұйымдарын
өндіру», «Ауыр машина жасау және өндірістік технологиялар», «Металл емес
пайдалы қазбаларды өндіру». «Етті қайта өңдеу», «Электротехникалық және
жарықтандыру
жабдықтары»,
«Тұтас
құйылған
және
күйдірілген
материалдар», «Пластмасса өндірісі» және «Қоршаған ортаны қорғау»
кластерлері елеулі әлеуетпен ерекшеленеді.
Ақмола облысы
Ауыл шаруашылығы секторы және өнеркәсіп – Ақмола облысының
экономикасындағы негізгі салалар. Өңдеуші сала ауыл шаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеуге баса назар аудара отырып, өнеркәсіпте басым бағыт
болып қалады: оның үлесі 74%-ды құрайды.
Ауыл шаруашылығында саланың барлық өнімінің 69% құрайтын өсімдік
шаруашылығы басым.
Өңірлік экономикада 9 кластер қалыптасты: «Сауда және электрондық
коммерция», «Өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы», «Құрылыс
және құрылыс материалдары», «Көлік және логистика», «Тамақ өндірісі»,
«Базалық металдар және металл прокаты», «Туризм және қонақ үй бизнесі»,
«Металл өндіру» және «Ауыр машина жасау және өндірістік технологиялар».
Қазіргі даму факторларын ескере отырып, аймақта қосымша 6 кластер
құрылуда: «Базалық химиялық өнімдер», «Тұтас құйылған және күйдірілген
материалдар», «Металл емес пайдалы қазбаларды өндіру», «Етті қайта
өңдеу», «Тоқыма өндірісі» және «Пластмасса өндірісі».
Қызылорда облысы
Тау-кен өнеркәсібі шикі мұнай өндіруге назар аудара отырып,
Қызылорда облысының өнеркәсібінде басым бағыт болып табылады. Түсті
және сирек кездесетін металдардың едәуір қоры (ванадий 169 – 66%, уран –
14,7%, мырыш – 16,4%, қорғасын – 11,1%) өңір экономикасын әр тараптандыру
үшін мүмкіндік береді. Экономикалық шоғырлану нүктелері Қызылорда қаласы,
Жаңақорған және Шиелі аудандары болып табылады. 4 кластер аймақ
экономикасының негізін құрайды: «Мұнай және газ», «Құрылыс және құрылыс
материалдары», «Көлік және логистика» және «Бизнес қызметтер».
Қалыптасып келе жатқан кластерлерге мыналар жатады: «Күріш
кластері», «Металл өндіру» және «Балық аулау және балық өнімдерін өндіру».
Солтүстік Қазақстан облысы
Солтүстік Қазақстан облысының негізгі мүмкіндіктері өсімдік
шаруашылығында да, мал шаруашылығында да үдемелі индустриялық
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өндіріске көшумен байланысты. Өңдірістің шамамен ¾ өнеркәсіп өңдеу
секторына келеді, онда тамақ саласы 61,2%-ды құрайды. Тиімді географиялық
жағдай, автожолдардың жоғары тығыздығы және ірі темір жол торабы аймаққа
жоғары транзиттік әлеует береді. Өңірде экономикалық шоғырланудың төрт
нүктесі бар: Петропавл қаласы, Қызылжар, Тайынша аудандары және Ғ.
Мүсірепов ауданы. 3 кластер аймақ экономикасының негізін құрайды: “Өсімдік
шаруашылығы және мал шаруашылығы”, “Тамақ өндірісі”, “Сауда және
электрондық коммерция”. 7 кластер қалыптасуда: олардың барлық 7-і өңдеу
өнеркәсібінде шоғырланады: “Етті қайта өңдеу”, “Ауыр машина жасау және
өндірістік технологиялар”, “Металл өңдеу технологиялары”, “Металл
бұйымдарын өндіру”, “Электротехникалық және жарықтандыру жабдықтары”,
“Пластмасса өндірісі”, “Балық аулау және балық өнімдерін өндіру”.
Шығыс Қазақстан облысы
Өңдеу өнеркәсібі өңір өнеркәсібінің жалпы көлемінің 83%-ын алады.
Облыс елдің ірі тау-кен өңірі болып табылады. Өңірдің жер қойнауында әртүрлі
пайдалы қазбалар, негізінен кендер бар. Түсті металлургия саласы Шығыс
Қазақстан облысындағы жетекші сала болып табылады. Мал шаруашылығыауыл шаруашылығының негізгі секторы: өңір ет, сүт және жүн өндіруге
маманданған.
Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпті өңдеуші секторға қарай Шығыс
Қазақстан облысының мамандану саласы ретінде бөлуге болады. Өңдеу
өнеркәсібі (түсті металлургия және машина жасау және металл өңдеу)
өнеркәсіптің жалпы көлемінің 83% - ын алады. Ал ауыл шаруашылығы мал
шаруашылығымен басым түрде ұсынылған. Қосымша, аймақта экологиялық,
емдеу-сауықтыру, мәдени және тау шаңғысы туризмі дамып келеді.
Жамбыл облысы
Жамбыл
облысындағы
табиғи-климаттық
жағдайлар
ауыл
шаруашылығын дамытуға мүмкіндік туғызады. Ірі қалаларға географиялық
жақындығы, тұтыну тауарлары өндірісін және оларды өткізуді дамытуға
мүмкіндік береді. Жамбыл облысы жел және күн энергиясының едәуір
ресурстық әлеуетіне ие. Қордай, Талас және Сарысу аудандарында желдің
орташа жылдық жылдамдығы 6 м/сектан астам, бұл осы әлеуетті өнеркәсіптік
ауқымда пайдалану үшін жеткілікті болып табылады.
Оқшаулау және мамандандыру коэффициенттері бойынша Жамбыл
облысының ағымдағы мамандануының негізгі секторлары айқындалған: ауыл
шаруашылығы және құрылыс. Коэффициенттер өнеркәсіптік маманданудың
төмен деңгейі кезінде өңірдің жоғары ауыл шаруашылығы бағытын көрсетеді.
Өңірдің өңдеу өнеркәсібінде химия, жеңіл, тамақ және құрылыс салалары
бөлінеді. Ағымдағы мамандандыруды қалыптастыру осы салаларда облыста
табиғи ресурстардың болуымен байланысты.
Түркістан облысы және Шымкент қаласы
Түркістан облысы мен Шымкент қаласының өнеркәсіптік өндірісін
айқындайтын негізгі факторлар: халықтың жалпы саны мен тығыздығы, өсімдік
шаруашылығы үшін қолайлы климаттық жағдайлар, миллиондаған қалаларға
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географиялық жақындығы және халықаралық дәліздердің өңір аумағы арқылы
өтуі болып табылады. Елде көлемі жағынан 1,6 млн адам халқы бар екінші
Шымкент агломерациясы өңір экономикасының негізгі салалары – сауда,
құрылыс және көлік қызмет көрсету үшін әлеуетті нарықты құрады.
Экономикалық шоғырлану нүктелері Шымкент, Арыс және Сарыағаш
қалалары, сондай-ақ Сайрам, Ордабасы, Төлеби, Түлкібас, Қазығұрт, Бәйдібек
және Мақтаарал аудандары болып табылады. Оқшаулау және мамандандыру
коэффициенттерін есептеу қорытындылары бойынша облыстың ағымдағы
мамандануының екі саласы анықталды: өсімдік шаруашылығы мен балық
шаруашылығына және өнеркәсіпке (өңдеу өнеркәсібі) егістігі бар ауыл
шаруашылығы. Экономикалық шоғырлану орындарындағы халықтың саны мен
тығыздығы, көлемі бойынша Қазақстанда екінші агломерация, өсімдік
шаруашылығы үшін қолайлы климаттық жағдайлар- облыстың мамандануын
айқындайтын факторлар.
Батыс Қазақстан облысы
Батыс Қазақстан облысы өңірдің ұзақ мерзімді мамандануын
анықтайтын көмірсутек шикізатының ірі қорына ие. Облыстың негізгі ағымдағы
мамандануы шикізат экономикасы бар өңірлерге тән — кен өндіру өнеркәсібі
кеңінен дамиды, ауыл шаруашылығы ЖӨӨ-ге үлес бойынша елеусіз сектор
болып табылады. Бұл ретте сала облыстағы жұмыспен қамтудың 20% - дан
астамын қамтамасыз етеді. Орал және Ақсай қалалары, Бөрлі және Зеленов
аудандары
экономикалық
шоғырлану нүктелері
болып
табылады
Мамандандыруды талдау БҚО экономикасының шикізаттық бағытын
нақтылайды. Тау-кен өнеркәсібінің өнімдері, атап айтқанда шикі мұнай мен
табиғи газ өңірдің ғана емес, бүкіл елдің негізгі экспорттық өнімі болып
табылады.
Алматы облысы
Алматы облысы елдің ең тығыз қоныстанған облыстарының бірі болып
табылады. Транзиттік әлеует мынадай қолайлы факторларға негізделген:
тиімді
географиялық
жағдай
және
өңір
аумағы
бойынша
трансконтинентальдық жолдардың өтуі. Табиғи-климаттық жағдайлар, тарихи
ескерткіштер, рекреациялық аймақтар туризмді дамыту үшін база жасайды.
Топырақтың сапасы, су ресурстарының қолжетімділігі және жұмсақ климат
ауыл шаруашылығын жүргізу үшін қолайлы. Табиғи-климаттық жағдайлар,
жел, күн және су әлеуетінің болуы баламалы энергетиканың дамуына ықпал
етеді. Оқшаулау және мамандандыру коэффициенттері бойынша талдау
келесі
салаларды
өңірдің
мамандандыруымен
анықтайды:
ауыл
шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, көлік және қоймалау, өнер және ойынсауық. Алматы облысын одан әрі мамандандыру Алматы агломерациясының
дамуымен және оның қажеттіліктерімен айқындалатын болады. Негізгі бағытиндустриялық аграрлық секторды, тамақ өнеркәсібін, агломерация, туризм,
көлік және логистика аймағындағы өңдеу және сервистік секторды дамыту.
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3.1. Өңірлерде кәсіпкерлердің табыс тағылымы

«Бастау» жобасының түлегі ауылда бьюти-бизнесті ашты
Жас кәсіпкер Әсел Байысова Шарбақты аудан орталығында сұлулық
студиясын ашты. Бойжеткен армандаған кәсібін іске асырғанына
қуанышты.
«Бастау» түлегі – маникюр және шугаринг шебері. Шебер дипломы
жалға жұмыс істеуге ғана мүмкіндік берді. Алайда осы жылы маман өзіне
жұмыс істегісі келді. «Бастау» жобасы жақсы демеу болды.
«Өмірім Шарбақты ауданымен байланысты. Мен Александровка
аулының тумасымын. Аудан орталығына көшіп, аудандық әкімдікте хатшы
болдым, кейін балабақшада әдіскер болып жұмыс істедім. Кейін декреттік
демалысқа кетіп, үйде баламен отырып, шугаринг шеберлігіне оқып алдым.
Жұмыс
пен
ермекті
бірге
алып
жү

рдім.
Алайда жеке кәсіптің болғанын қаладым. Жұмыспен қамту орталығына барып,
«Бастау» жобасының бірінші легіне жазылдым.
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалында маған
бизнес-жоспар құруға көмектесті, жеке кәсіпті ашуға қандай тетіктер барын
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айтты. отбасылық кеңесте сұлулық салонын ашу бойынша шешім
қабылданды, өйткені менде тұрақты клиенттерім болды», – деді кәсіпкер.
Жас кәсіпкер жабдық сатып алуға 200 АЕК көлемінде грант алды. Жеке
қаражатқа орынжайды жалға алып, оны жеке бизнеске қарай бейімдеді.
2. Ақтөбеде жылқы етінен тұшпара дайындалады
Ақтөбеде «Даму-Өндіріс»
мемлекеттік бағдарламасының
қолдауымен
«Геба»
ЖШС
жартылай дайын ет өнімдерін
өндіру зауыты ашылды. Мында
өнімнің
кең
ауқымы
шығарылады,
соның
ішінде
ұлттық эксклюзив – жылқы
етінен дайындалған тұшпара
шығарылмақ. Осы өндіріспен
журналистер
«даму»
қоры
ұйымдастырған
пресс-тур
барысында танысты.

«Геба» компаниясы тек Ақтөбе облысы ғана емес, Қазақстанның батыс
өңіріндегі жартылай фабрикат өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. 1998 жылдан
бері жұмыс істеп келеді. Соңғы уақытта мұндай кәсіпорындар өніміне сұраныс
артып келеді. Бұған халық санының көбеюі, қалалардағы қарбалас тұрмыс пен
тұтынушылардың тамақ дайындау уақытын үнемдеуі ықпал етуде.
«Геба» ЖШС өкілдері «Даму» кәсіпкерлікді дамыту қорына жүгініп,
«Даму-Өндіріс» мемлекеттік бағдарламасы арқылы жылдық 6 пайызбен 360
млн теңгеге несие алды, бұл қаражатқа жартылай дайын өнімдерді
дайындауға қажетті жабдық алынды, сондай-ақ қаражат айнылымын
толықтыруға тағы 200 млн теңге алынды.
ЖШС директоры Аслан Шойбековтың айтуынша бұл қаражатқа жалпы
ауданы 3 мың шаршы метр болатын жартылай фабрикаттар өндіретін зауыт
толық жабдықталған. Қазіргі уақытта кәсіпорын қуаттылығының 40%-на жетті
және тәулігіне 10 тоннаға дейін өнім шығарады, қазіргі ассортиментте эконом
сегментіндегі тұшпараның 7 түрі, вареники, манты, котлеттер, тефтельдер,
фрикаделькалар, фарштың 4 түрі бар. Жуық арада орта және премиум
сегментте өнім шығару жоспарланған.
«Біз өнімді үш негізгі баға сегментінде шығарамыз. Қазіргі таңда эконом
сегментті шығарудамыз, ол баға бойынша тиімді және Ақтөбе қаласында
төмен. 15 қазаннан бастап «Неола» маркасымен орта сегмент өнімдерін
шығара бастаймыз.
Премиум сегменттегі өнім тұшпараның 4 түрін қамтитын болады, онда
жылқы етінен дайындалған тұшпара, бұзау етінен тұшпара сынды эксклюзивті
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өнімдер шығарылады», – деп атап өтті «Геба» ЖШС директоры Аслан
Шойбеков.
Бүгінгі таңда кәсіпорын 62 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ары қарай
қуаттылық артып, зауытта 120-130 адам жұмыс істейтін болады.
3. «Бастау» түлегі бетон бұйымдарын өндіреді
Бизнес-идея
асырылды.

«Еңбек»

мемлекеттік

ба,ғдарламасы

аясында

іске
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жасар
Аманғос
Жайылханов жеке кәсіп жүргізуде
армандаған. Төрт баланың әкесі
арнайы мамандыққа оқымаған.
Алайда
еңбекқорлық
пен
жұмысқа
бейімділік
мал
шаруашылығы
мен
құрылыс
саласында білікті болуға жол ашты.
Биыл Аманғос Жайылханов кәсіпкерлік негіздерін онлайн оқып алды.
«Бастау» жобасы туралы былтыр естігем. Барып, оқуға жазылдым. Бірақ
отбасылық жағдайға байланысты оқи алмадым. Биыл оқуға тиянақты көңіл
бөліп, Палата бизнес-тренерінің ықпал етуімен жоба әзірлеп, оны комиссия
алдында қорғап шықтым», – деді кәсіпкер.
Бизнес-тренердің кеңесімен кәсіпті сүйікті іс, ермекке қарай баулу
керек. Аманғос тура солай әрекет етті. Жоба ер азаматтың дағдыларына қалай
әзірленді.
«Айару» жеке кәсіпкерлігін тіркедім. Грант қаражатына бетон
сақиналарын жасауға 4 қалып сатып алдым. Күніне 5-10 бетон сақинасын
жасаймын. Тапсырысқа байланысты. Тапсырыс жеке тұлғалардан түседі.
Жұмыспен қамту орталығы арқылы өзіме көмекші алдым», – деді «Бастау»
түлегі.
4. Көкшетауда дезинфекциялық құралдар өндірісі іске қосылды
«АРДАГЕР-М
COMPANY»
ЖШС – Көкшетауда 2014 жылдың
ақпа айында құрылған тез қарқынмен
дамып келе жатқан жас компания.
Қызметінің басында компания жалға
өгндірістік оырнжайларды берумен
айналысты. 2016 жылдан кәсіпорын
кілемдерді жуу, тазалау қызметін
көрсетеді. Ал 2020 жылдан бастап
компания химиялық тазалау және кір
жуу қызметін көрсетуде. Биыл
компания
өзінің
бизнес-
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франшизасын сатуға шешім қабылдап, жеке сауда маркасы – «Коврочист»
химиялық тазалау мен кір жуу қызметтері желісін» тауарлық белгісін жасап,
патенттеді.
Биыл
еліміздегі
COVID-19
коронавирустық
инфекциясының
пандемиясына қатысты қалыптасқан жағдайға байланысты компания өз
өндірісін қайта бағдарлап, ағымдағы жылдың наурыз айында дезинфекциялау
құралдарын (тері антисептигі) HAND SANITIZER өндірісін бастады.
Бұл құрал мемлекеттік органда сынақтан өтті, соның нәтижесі бойынша
«HAND
SANITIZER»
бактерицидті,
верулицидті,
фунгицидті
және
туберкулоцидті әрекеттерге
дезинфекция тиімділігінің мәлімделген
параметрлеріне сәйкес келетіні анықталды.
Дезинфекциялық құрал «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға
(бақылауға) жататын тауарларға қойылатын бірыңғай санитарлықэпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» сәйкес келеді. Бұл өнімге
сертификат берілген.
5. Таразда жаңа наубайхана ашылды
«Козин А.А.» жеке кәсіпкерлігі 2012 жылдан бері кәсіпкерлікпен
айналысады. Осы уақыт ішінде
кәсіпкер бай тәжірибе жинап,
беделді әрі сенімді серіктеске
айналған.
Жұмыс тәжірибесін ескере
отырып, Александр нан-тоқаш
және
кондитерлік
өнімдерді
шығаратын өзінің наубай цехын
ұйымдастыруға
шешім
қабылдады. Осыған байланысты
кәсіпкер
Тараз
қаласындағы
«Даму» қорына жобаны қолдауда
көмек алу туралы жүгінді. Бизнеске наубайхана құрылысын кеңейтуді және
цехке жабдық сатып алу қажет етілді.
Кәсіпкер мемлекеттік қолдауды алу бойынша шешім қабылдады. Жоба
«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша басымдыққа ие
салаларды несиелеу механизмі бойынша қаржыландырылды. «Даму» қоры
несие бойынша жалпы 15%-дың 9%-ын субсидиялады.
Жоба шеңберінде өндірістік цехте 50 адам жұмыс істейді.
Жаңа наубайханада нан, тоқаштар, бәліштер, ватрушка, батондар
дайындалады. Ары қарай кәсіпкер өндірісті ұлғайтып, өнім түрін көбейтпек.
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6. Қызылордада металл торларды өндіру зауыты мемлекеттік
қолдау алды
«Қызылорда
Строй
Монтаж» СК ЖШС бизнесті
кеңейту мақсатында «Банк
Центр Кредит» АҚ Қызылорда
филиалынан
профнастил,
металл
жабынқыш
және
монтаждау торларын өндіру
қызметін кеңейту үшін 13,5%бен несие алды. «Даму» Қоры
«Бизнестің жол картасы 2020»
мемлекеттік
бағдарламасы
аясында несиенің пайыздық
мөлшерлемесінің 6,75%-ын субсидиялады.
Бұл металл торлар зауыты – Қызылорда облысы бойынша жоғары
сапалы өнім шығаратын және металл торларды жеткізетін жалғыз кәсіпорын.
Жеке өндіріс, тауарлардың көп түрі және ең жақсы бағалар – зауыттың негізгі
артықшылықтары.
Металл тор – қала құрылысы және жеке құрылыс саласындағы ең
танымал тауарлардың бірі. Торды сату клиенттің алдын-ала тапсырысы
бойынша жүзеге асырылады және компания тапсырыс бойынша тауардың
стандартты емес өлшемдерін де жасай алады.
7. Кейтеринг қызметі
Шығыс
Қазақстан
облысы
Курчатов
қаласының
24 жастағы
тұрғыны Зүлфия Зиминова
кәсіпкерлік қызметін былтыр
«Бастау»
курсын
оқып,
бастаған.
Бойжеткен азық-түлік
заттарын өндіру мен табиғат аясы болсын, қала сыртындағы үй болсын,
демалыс аймағы, кәсіпорын ішіне болсын кез келген жерде банкет, фуршет
ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жаңа қызмет көрсету түрі – кейтерингпен
айналыса бастайды.
«Курчатов қаламыз шағын ғана. Негізінен мұнда ғалымдар өмір сүреді.
Адамдар түнге дейін жұмыс істейді, сондықтан ас әзірлеуге уақыттары
болмайды. Осы жайтты байқаған қызым тамақты үйге дайындауды идеясын
ұсынды. Яғни адамдар дайын асты үйлерін алып кетеді. Қалада дүкендер ерте
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жабылып, кафелердің жоқтығын ескерсек, бұл таптырмас бастама болды», –
деді жас кәсіпкер қыздың анасы Шолпан.
Отбасы Шымкенттен Курчатов қаласына 10 жыл бұрын көшіп келген.
Сондықтан самса мен палау, сынды шығыс дәмділерін отбасы мүшелері жақсы
біледі, бастысы әзірлей алады. Ал тандыр нан ше? Дәл осы тіл үйірер
күлшелер басты назарға алынған. «Бастау» жобасы бойынша Зүлфия бизнес
жобасын сәтті қорғап, 1 млн 230 мың теңге көлемінде жеңілдетілген несие
алады. Осы қаражатқа бастауыш кәсіпкер салтантты дастарханға арналған
ыдыс аяқ сатып алады, сонымен қатар тандыр пешін, кондитерлік пешті,
кәуапқа арналған мангалды сатып лады. Өндірісіке арналған жалпы ауданы 64
шаршы метр орынжайды жалға алып, онда ыдыс жуатын жер, суға арналған
бойлер, пеш орналастырады.
Бастапқыда кәсіби аспаздар табылмады. Кейін Жұмыспен қамту
орталығы арқылы екі жұмыссыз әйел табылып, жұмысқа алынды. Қазір олар
жұмыспен қатар кешкі уақытта аспаз шеберлігін оқып жатыр. Бүгінде 1 күннің
ішінде кем дегенде 350 дана нан-тоқаш өнімі сатылып жатыр.
«Күнделікті жұмысты сағат таңғы төрттен бастаймыз. Тұрақты
клиенттеріміз бар. Таңертеннен шай, тоқаштар, ыстық нан, самса, пирожки
дайындап қоямыз», – деді Зүлфия Зиминова.
Ал үлкен тапсырыстарға келер болсақ, бірнші үлкен фуршетті жас
кәсіпкер жергілікті әкімдік тапсырысы бойынша орындаған. Негізінен
Зұлфияның айтуынша, жергілікті тұрғындар жалға мангал, ыдыс аяқты алады
екен.
Іскер Зүлфия енді пиццерия іспеттес орын ашқысы келеді. Жастардың
айтуынша Курчатовта демалатын орын жоқ. Әзірге бұл арман ғана. Осындай
кафе ашу үшін шамамен 15 млн теңге қаражат керек екен.
Айта кетелік, Курчатов ауданы бойынша ӨКП филиалында Зульфия
белсенді қыз екенін айтады. Кәсіппен бірге Зұлфия Ресейдің Томск қаласында
университеттің соңғы курсын сырттай тәмамдап жатыр. Зүлфия – болашақ
геолог. Ол баскетбол секциясына қатысады әрі кәсібін жүрігізіп отыр.
8. Зыряндағы шаруа экологиялық таза өнім шығарады
«Моя усадьба» ЖШС басшысы Марина Панина жылыжай, құс
шаруашылығына көзбен көріп, гүл, көкөніс пен жидектердің өсуін, құстардың
жай-күйін тамашалауға шақырады.
«Қонақтар жиі келеді, әсіресе
Ресейден. Жұрттар жағдайды көзбен
көріп, экологиялық таза өнімді
пайдаланғылары
келеді.
Ет,
жұмыртқаның
сапасы
жақсы.
Осылайша
«агротуризм»
түсінігі
қалыптасты,
біз
бұған
кезеңкезеңімен жеттік», – дейді кәсіпкер.
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Шағын кәсіптен бастау алған еді. 2014 жылы Марина Панина жеке
шаруашылықты қолға алуды қалады. «Моноқалаларды дамыту» мемлекеттік
бағдарламасы арқылы несие алып, Новосибирскіден поликорбанаттан
жасалған 6 жылыжай сатып алып, өз учаскесіне орнатты.
«Көктемде аудан тұрғындарына арнап, гүл, көкөніс көшетін ектім. Жазғы
уақытта асқа пайдаланатын шөптер, қияр, бұрыш, қызанақ, баялдылар өседі.
Бірақ жылыжай мен Зырян қабыспайтын түсінік. Себебі 9 ай қыс, ал жылыжай
4 ай ғана пайдаланылады. Несиені 12 ай бойы 100 мыңнан төлеуім керек.
Сондықтан шешім жолы – бройлер тауық пен бөдене бағуды да қолға алдым.
Тауықтарды көктемге дейін бағып, одан соң қораға шығаруға болады», – дейді
Марина Владимировна.
Кәсіпкердің құс еті мен бөдене жұмыртқасының өндірісіне арналған
жобада жыл сайын екі мың бройлер тауығы мен мың бөдене өсіру
қарастырылған. Былтыр осы бизнес-идеяны іске асыру үшін 2 млн теңге грант
ұтып алған. Қаражатқа 5 инкубатор мен тауықтарды бауыздайтын, қауырсын
жұлатын машина сатып алынды.
Марина Панина сонымен қатар құстардың тұқымын жақсартумен
айналысады.
«Алғашында Өскеменнен алдым. Енді Алматы мен Новосибирьден
алып, будандастырып, қанын жаңартып отырмын. Сол жұмыртқадан бөдене
балапаны басылады. Бүгінде манжұр, эстон, техастық, смокингтік секілді
тұқымдары бар. Биыл инкубатор алынғаннан кейін мекиен өсіруге шындап іске
кірістім. Башкириядан инкубаторлық жұмыртқа алдырттым. Чех тұқымының
доминанты, тауықтың реңі керемет. Бұл тұқым етке жақсы. Осы тұқымның
тауығы жылына 300-310 жұмыртқа басады. Мекиен үшін жақсы көрсеткіш. Бұл
тұқымның 3 айлығының өзінде еті 2,5-3,2 кг дейін болады. ал қалыпты мекиннің
еті 2 кг бараы. Зырянда мұндай тұқымды жоқ деңге болады», – дейді кәсіпкер.
«Моя усаьба» ЖШС аудан тұрғындарын толық қамтамасыз етіп отыр.
Тауықтың еті, жұмыртқа, арнайы қапталып, жәрмеңкеге шығарылады, сауда
орындарына өткізіледі. Аптасына 50-ден астам бөдене, мыңнан аса жұмыртқа
сатылады, жалпы бір айда 6 мыңнан аса өнім шығарылады. Кәсіпкердің
айтуынша бөдене жұмыртқасының сатылуын әлі де жақсарту керек.
Сондықтан жарнама жасау мен қоғамдық тамақтандыру орындарымен
байланыс орнатуда.
9. Іскер әйел балаларды дамытуға арнап кәсіп ашты
Жанға жайлы кәсіп ашу
– рахатқа бөлеп, табыс
әкеледі.
Отбасылық өмір мен
қоғамдық қызметті қатар алып
жүретін белсенді әйел қандай
бизнес-идеяны
жүзеге
асырады? Әрине, түпкілікті
сезінетін,
анық-қанығын
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білетін істің шырайын келтірері анық. «Халык Life» АҚ бөлімшесінің директоры,
Іскер әйелдер кеңесінің мүшесі Ақмарал Ералиева өз арманын осылайша
жүзеге асырған. Таяуда Тараз қаласында Балаларды дамыту орталығы
ашылды. Орталық балалардың дарынын ашып, қабілетін дамытуға септеседі.
Ақмарал Ералиева Орталықты ашуға шын ниетімен кіріскен. Себебі өзі
де ана ретінде балалардың дұрыс дамуына, олардың дарыны мен қабілетін
ашуға көмектесетін, дұрыс білім беретін орталық болғаны маңызды болды.
Сондықтан балалармен жұмыс істеуде Н.Зайцев, Г.Доман, Дьенеш пен
М.Монтессори әдістемелері таңдалып алынды.
Ал Мария Мотессори жүйесі туралы айтар болсақ, бүгінде бұл
педагогикалық жүйе – әлемнің көптеген елдерінде танылғандардың бірі.
Монтессори жүйесі дәстүрлі педагогикадан айтарлықтай бөлек. Біріншіден,
балаға бірегей, қайталанбас тұлға ретінде қоршаған ортаны өзіндік дамыту
жоспары, тәсілі мен игеру мерзімі бар деп қарайды. Екіншіден, мұғалімнің рөлі.
Монтессори жүйесінде бала басты рөлде, ал мұғалім тек көмекші, оның
міндетіне тек материалмен дұрыс жұмыс істеуді үйрету, балалардың жетістігін
бақылау ғана кіреді. Осыдан баланың таңдау еркіндігі байқалады: ол өзінің
екпінімен қозғалуға ерікті. Сондықтан Балаларды дамыту орталығында
балалар сөйлеп тұрған мұғалімге партада бақылап отырмайды. Әрқайсысы
кілемге немесе үстел басында отырып өз ісімен айналысады.
Мұнымен қоса, түрлі жас ерекшелігіне қарай топтастыру қағидасына
сәйкес ересек балалар жасы кішілерге көмектеседі, осылайша бауырмалдыққа
тәрбиеленіп, топта отбасылық жағдайға бейімделеді. Орталықта топтар
бірнеше аумаққа бөлінген және түрлі дидактикалық құралдармен қамтамасыз
етілген. Мысалы, математикалық аумақта есептер, есептік мысалдары бар
ағаш тақтайлар, бөлшек туралы түсінік қалыптастыратын фигуралар жинағы
қойылған. Ал сенсорлық аумақта – балалардың ұсақ маторикасы, қабылдауы,
түс ажыратуы қалыптастырып, есте сақтау қабілетін дамыту үшін түрлі
формада, көлемдегі, салмағы ме түсі әрқалай фигуралар жинағы
орналастырылған. Ал тіл үйреті аумағында әріптер, буынға бөліп оқу, сөздік
қорды қалыптастыруға көмектесетін оқу құралдары бар. Практикалық зона
қарапайым тұрмыстық дүниелерді үйретеді, атап айтқанда еденді сыпыруға,
түрлі өлшемдегі түймелерді түймелеуге, қуыршақтарды киіндіріп, шешіндіруге
баулиды.
«Орталыққа 3 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар қабылданады,
бірнеше топ бар – түске дейін, таңертең немесе түстен кейін айналысуға
болады, тіпті күні бойы келуге де мүмкіндік бар. Оқу үш тілді – қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде өтеді. Болашақта тек ағылшын тілінде оқытатын топ
ашуды жоспарлап отырмыз. Ересек жастағыларға арналған қосымша кабинет
бар, ол жоғары және бастауыш сынып оқушыларын математика, қазақ тілі,
орыс тілі, ағылшын тілі пәндерін оқытып, «Дарын, «Назарбаев зияткерлік
мектебі,» қазақ-түрік лицейі сынды мектептеріне оқуға түсуге дайындайды», –
дейді Ақмарала Ералиева.
Іскер әйелдің айтуынша жылдам оқу, шешендік өнерге баулу доғары
деңгейде өтіп келеді. Себебі оқытушылар құрамы өте білікті. Әрбір баланың
қабілетін танып-білуге кәсіби шеберлігі жоғары. «Тағам үйлестірілген, бала өзі
қаншалықты жеңігісі келгенін таңдайды. Релаксацияға да көңіл бөлінеді.
Балалар еденге қойылған жұмсақ жастықтарға жатып демала алады, жаттығу
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жасап, би билеп, сахналық қойылымдарда әртүрлі рөл ойнап, қолөнердің
түрлерімен айналысады», – деп таныстырды кәсіп иесі.
10. Оңтүстік кілемі Қытайға жеткізіледі
Қазақстандағы
ірі
кәсіпорындардың бірі «Бал
Текстиль»
ЖШС
кілем
фабрикасы
тоқыма
өнімдері бойынша қытай
саудагерлерімен байланыс
орнатпақ.
«Бал
Текстиль»
кәсіпорны 16 түрлі кілем
тоқиды.
Шығарылған
өнімнің 30%-дан астамы ТМД елдері мен алыс шетелге экспортталады.
Фабриканың Франция, Ұлыбритания, Германия, Ресей, Әзірбайжан, Тәжікстан,
Қырғызстан секілді елдерден 20-дан астам тапсырыс берушісі бар.
«Бал Текстиль» кілем, кілем бұйымдары мен полипропилен жіптерін
өндірумен айналысады. Кілем тоқуға қажетті шикізат Ресей, Түркия,
Бангладеш, Үндістан елдерінен жеткізіледі. Кілем белгиялық Michel Van De
Wiele жабдығымен тоқылады. 2 мыңнан астам қайталанбайтын дизайн үлгісі
бар. Сұрыпталымға классикалық, дәстүрлі өрнектер мен постмодерндік
элементтер, сондай-ақ «хай-тек», «авангард» стильдері де енгізілген.
Кәсіпорында кілем тоқудан бөлек, жылына 4 мың тонна полипропилен
жібі өндіріледі. Өзінің жіп өндірісін қалыптастырғаннан кейін шикізат сатып алу
қажеттілігі азайып, кілем бұйымдарын шығару өндірісі кеңейіп, өнімнің өзіндік
құны арзандады.
Кәсіпорын директоры Талғат Ысқақовтың айтуынша басты бәсекелес –
Өзбекстан кәсіпорындары.
«Өзбектерде тоқыма инфрақұрылымы, оның ішінде кілем тоқу жақсы
дамыған. Себебі шикізат, полипропиленді өздері шығарады, – дейді ол. –
Мемлекет тарапынан қолдауда жақсы, білікті мамандар мен арзан жұмыс күші
де бар.
Еске салсақ, «Бал Текстиль» кәсіпорны «Оңтүстік» арнайы
экономикалық аймағында орналасқан. Кілем бұйымдарының алғашқы өндірісі
2013 жылы іске қосылды. Осы уақыт аралығында 13 млн шаршы метр кілем
тоқылды. Бүгінде «Бал Текстиль» – халықаралық деңгейдегі кілем фабрикасы,
мұнда 236 адам жұмыс істейді. Кәсіпорын қуаттылығы жылына 5 млн шаршы
метр кілем тоқуға мүмкіндік береді.
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11. Шаруа электронды бақташы жүйесін қолданады
«Бастау»
қатысушысы
технологияларды
игеріп, бизнесін кеңейтіп, жұмыссыздарды еңбекпен
қамтып отыр.
«Асыл тұқымды мал шаруашылығында мол
тәжірибе, еңбек етуге зор ынтасы болған Эльдар
Әлиев 2016 жылы жеке кәсіп ашуды қолға алады.
Шаруа қожалығын ескіше жүргізу – кешегі күн,
сондықтан көп ойланбастан Зеленов ауданының
фермері өндіріске жаңа технологияларды енгізді.
Қазіргі таңда қожалықта екі электронды бақташы бар,
енді өрістегі малды GPS арқылы онлайн бақылауға
болады.
«Алғаш
рет
несиелеуді
пайдаланып
отырмын.
«Сыбаға»
бағдарламасымен 30 млн теңге алдым, 19,5 млн теңгеге ірі қара малын сатып
алу, 5,5 млн теңге трактор және 5 млн теңге жем-шөп дайындауға жұмсау
көзделген. Несие мерзімі – 15 жыл. Жеңілдетілген кезең – 2 жыл. 12 млн
теңгені маған жылдық 4 %-бен және 18 млн теңгені 14%-бен берді, оның ішінде
10%-ды мемлекет субсидиялайды. Сонымен қатар Ауыл шаруашылығы
басқармасы 1 бас асыл тұқымды ірі қараға 225 мың теңге субсидия бөледі.
Нәтижесінде 23 250 000 теңге бөліп, жылдар бойынша пайыздар төлейді», –
деді шаруа Эльдар Әлиев.
Асыл тұқымды мал шаруашылығында 15 жылдық тәжірибесі бар
Эльдар бірінші кезекте мал бағуды жолға қойды. Оның жайылымдық жерлері
жанында басқа шаруа қожалықтары орналасқандықтан, малдың көрші
егістіктерін бүлдіріп, ауру малмен араласып, ауру жұқтыру қауіпі жоғары
болды. Бақташы қаншалықты сақ болса да үлкен табынды басқару қиын,
сондықтан шаруа электронды бақташыны қондырды. Құрылғы күн сәулесінен
қуат алады, бұл тиімді, үнемді әрі қауіпсіз.
Жаңа технологиялар шаруаға жақсы қолқанат болды. Мал тәулік бойы
жайылымда, сәйкесінше артық күш жұмсамай мал өздігінен салмақ қосады.
Қазіргі таңда шаруа қожалығының басшысы қысқа дайындық үстінде.
Бір айдан соң Мордовиядан 30 бас абердин-ангус тұқымы келеді. Онда мал
әзірге карантинге қойылған.
Етті бағыттан бөлек Эльдар Әлиев сүтті бағытты да дамытып отыр.
Бүгінде қожалықта 40 сауын сиыр бар. Енді сүт өңдеу мен пастерлеу өндірісін
қолға алу жоспарда. Шаруа несиені мерзімінен бұрын өтеп, алаңсыз жеке
кәсіпті дөңгелеткісі келеді. Ол үшін жұмысшылар жеткілікті.
Эльдар Әлиев жұмыс беруші ретінде қызметкерлерге баспана беріп,
еңбекақыны тұрақты төлеп отыр, оларға жағдай жасауға тырысуда. Мал өсіру
– қиын еңбек екеніне қарамастан Эльдар мойымайды, керісінше мемлекеттің
қолдауына алғыс айтады.
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12. Көпбалалы іскер ана Алматы облысында жылыжай ашты
Ол «Бастау» бойынша
жеңілдетілген несие алды

оқудан

өтіп,

Жас кәсіпкер Ділдана Бөкей Сарқан
ауданының Бірлік ауылында жылыжай ашты.
Заманауи жылыжайдың аумағы 500 шаршы метр.
Осылайша бұл – аудандағы ең ірі кәсіпкерлік
нысандарының біріне айналды. Осы жерде жыл он
екі ай қызанақ, қияр және т.б. көкөніс өсіріледі.
«Жылыжай
құрылысын
қыс
айында
бастадық. Жылу жүйесі мен тамшылап суармалау
орнатылды. Қазіргі таңда көкөністердің ерте пісетін
сұрыптары егілді. Алғашқы өнімді сәуір айының
соңына қарай аламыз деп күтіп отырмыз», – дейді Ділдана Бөкей.
Іскер әйелдің айтуынша, жылыжай салу туралы ой ертеректе пайда
болған. Бизнес-жобаны іске асыру мақсатында «Бастау» кәсіпкерлік негіздері
бойынша сабақтарына жазылып, бизнестің қыр-сырын үйренген.
«Отбасымыз үлкен. Жолдасыммен бірге бес баланы тәрбиелеп
отырмыз. Ертең балаларымызға аманат болып қалатын жанұялық бизнесті
ашсақ деген арман болатын. Өткен жазда «Бастау» оқуына қатыстым. Ауыл
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 2,9 млн теңге сомадағы
жеңілдетілген несие алып, кәсіпті бастадық», – дейді кәсіпкер.
Жылыжай аумағында жылына 3 мыңға тарта тонна көкөніс өсіріп, оны
аудан нарығына шығару жоспарланып отыр.
Айта кетейік, өткен жылы «Бастау» жобасы Алматы облысының барлық
ауданында өткізіліп, 3361 азамат оқуға қатысты. Оның ішінде 916 бизнес-жоба
2,5 млрд теңгеге қаржыландырылды.
13. Лисоковтағы тәтті бизнес
Зәуреш Байтұрина, Қостанай
облысы, Лисаков қаласының тұрғыны,
білімі бойынша экономист.
Ол бес жылдан астам уақыт
кондитерлік
цехтың
қоймасында
менеджер болып жұмыс істеді. Екі
жыл бұрын Зәуреш тәттілердің жеке
өндірісін
ұйымдастыруға
шешім
қабылдады. Жұмыс беруші Зәуреш
Байтұрина өзінің үйі мен кондитерлік
кешенін жалға алуға дайын болды. Бастапқыда ассортимент аз болды,
бірнеше печенье, кекс, мафиин дайындалды, өнімдер «Biscotti» сауда
маркасымен саудаланды. Кейін ассортимент түрленді.
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Былтыр цехты жалға беруші басқа қалаға көшу себепті, орынжайды
сатпақ болды. Зәуреш Байтұринада жеке қаражат болмағандықтан ол
Нұрбанкке жүгінді, онда «Даму» қоры арқылы «Қарапайым заттар
экономикасы» бағдарламасымен несие алды.
Несие бойынша мөлшерлеме жылдық 15 пайыз, соның ішінде 6
пайызды кәсіпкер төлейді, қалған 9 пайызды «Даму» қоры өтейді. Қор сонымен
бірге банкке кепілзаттың жетіспейтін сомасына кепілдік берді (несие
сомасынан 50%).
14. Ақтөбе облысындағы асыл тұқымды мал өсіретін шаруашылық
«Аға сеньорлар» миссиясына қатысты
«Степное» ЖШС отандық маманнан
етті бағытта мал өсіруді дамытудың
тиімділігін арттыру бойынша кеңестер алды.
Он күн ішінде ғылыми-консультациялық
қолдауды ауылшаруашылық ғылымдарының
кандидаты, доцент, Қазақ ақбас тұқымды
республикалық палатасы директорының
орынбасары Нұрлыбай Қажғалиев жүргізді.
«Степное»
Қарғалы ауданының аумағында орналасқан.

ЖШС

Актөбе

облысы

Шаруашылық дәнді дақылдарды өсіру және өңдеу, қазақтың ақбас
тұқымды асыл тұқымды ірі қара малын өсіру, шұжықтардың түрлі атаулары мен
ассортименттерін, нан-тоқаш өнімдерін өндірумен айналысады.
Кәсіпорын жан-жақты жабдықталған, онда МТМ, мұнай базасы, машина
алаңы, екі механизацияланған ток, ауыл шаруашылығы өнімін сақтайтын
қоймалар бар. 2020 жылдың 1 қыркүйектегі жағдайға сәйкес шаруашылықта
1 617 бас болды.
«Сарапшының бағалауы бойынша фенотипті көрсеткіштер бойынша
қожалықтағы мал ақбас тұқымды мал стандартына сәйкес келеді.
Шаруашылықта 1617 бас бар, соның ішінде 142 бас элита-рекорд класына
немесе 8,7 пайызы жатқызылды, элитаға – 778 бас немесе 48,1 пайызы, бірінші
класқа – 356 бас немесе 21,9 пайызы, және екінші класқа – 342 бас, сәйкесінше
21,1 пайызы жатқызылды.
«Аға сеньорлар» жобасы отандық сарапшылардың кеңес беруін,
кәсіпорынға диагностикалау және кәсіпорынды дамытудың нақты мәселелерін
анықтауды, сондай-ақ нақты проблемаларды жою бойынша шешімдер мен
практикалық жұмыстарды әзірлеуді көздейді.
«Степное» ЖШС мамандары «Аға сеньорлар» жобасының өзектілігін
атап өтті. Серіктестікке сарапшылардың асыл тұқымды малдың селекциялық
жұмыстарына жүргізудегі көмегі қажет болды.
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15. Успен ауданының тұрғыны жем-шөп өндіре бастады
Биыл Успен ауданының 75 тұрғыны «Бастау» жобасына қатысты.
«Кәсіп іске қосылды. Енді
бастысы оны қажет бағытта
ұстап, клиенттік базаны өсіру
керек. Клиенттерім – менің
барым», – дейді Успен ауданы
Равнополь ауылының тұрғыны
Татьяна Айтуғанова.
Келіншек мамандығы
бойынша
бухгалтер.
Идея
тауып, «Бастау» жобасына қатысу бойынша шешім қабылдады.
«Бастау» туралы баяғыдан естідім. Қатысуға енді шешім қабылдадым.
Бизнеспен айналысуға жасым келмейді деп ойладым. Оқу барысы оңай
болмады. Бәлкім қашықтан оқу әсері болар. Тіпті оқудан бас тарту ойы келді.
Күдікті сейілту үшін бизнес-тренер Евгений Уткинге хабарластым. Бірге
жобамның өміршеңдігін анықтадық», – деді кәсіпкер.
Кәсіпкер кәсібіне ерекше көңіл аударды, оқуға ерекше ынтамен қатысты.
Бизнес идеясы қарапайым. Ауылда мал көп. Малды қоректендіру керек.
«Бизнесім – жем тарту. Мынадай тізбек пайда болды: шаруа дән
өсіреді, мен оны малға арналған жемге айналдырамын, оын ауыл тұрғындары
сатып алады. Жемге қажеттілік жыл бойы болады. Сатып алушыларсыз
қалмаймын», – деді «Бастау» түлегі.
Оқытуды аяқтағандығы туралы сертификат алған Татьяна Айтуганова
грант конкурсына қатысуға өтініш берді.
Бизнес үшін үй-жай мен қажетті құрал-жабдықтар сатып алу туралы
алдын-ала келісіп алдым.
«Грант алдым. Бәрін ойластырып алдым. Биыл өнім болмаған соң,
арпа-бидайдың бағасы күрт өсті. Осылайша бизнесім құрдымға кете жаздады.
Осы кезде туыс фермерді есіме түсірдім. Оның көмегіне жүгініп, арпа-бидайды
жақсы бағада алдым. Енді бәсекеге қабілетті артықшылық – шикізатқа аз
шығын кетеді», – деді кәсіпкер.
Жарнама ретінде Татьяна Айтуғанова жергілікті чатқа хабарландыру
берді. Тауарды сату нүктесінен алуға болады, жеткізу де қарастырылған.
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16. «Аға сеньорлар»: Қарағандыда «Jacket» тігін фабрикасында
өндірісті бастады
Қарағандыда
тігі
фабрикасы «Аға сеньорлар»
жобасына
қатысты.
Пандемияға
байланысты
консультацияларды отандық
сарапышлар жүргізді. Дәл
пандемия кәсіпкер Айжан
Аманжолованы
«Аға
сеньорлар»
жобасына
қатысуға итермеледі. Айжан 10 жұмыс орнын құрды, штат жасақтап, «Jacket»
тігін фабрикасын іске қосты.
Ары қарай спорт киімдері өндірісі іске қосылды. Осы бағытта кәсіпкер
жұмыскерлердің пішу, тігу, конструкциялауда біліктілігі төмен екенін байқады.
Бізге сарапшы көмегі керек болды», – деді тігін фабрикасының жетекшісі.
Келіншек Палата көмегіне жүгінді. Онда кәсіпкерге «Аға сеньорлар»
жобасы ұсынылды. Жоба арқылы жұмыскерлер қажетті білім мен біліктілікке
ие болды.
«Бұл жобаның үш миссиясы бар. Кәсчіпкерге білікті сарапшыны
жібереді, сарапшы өндірісті диагностикалау, нақты мәселелерді анықтауға
бағытталған, сондай-ақ мәселелерді шешу және оларды алып тастауда
практикалық жұмысты көздейді», – деді ӨКП директоры Ернар Күлпейісов.
Кәсіпорынға Қазақ технологиялар және бизнес универистеті дизайн
кафедрасының профессоры Гүлнар Жүнісова келді.
«Бірінші кезекте маман ұлттық кіиімді, ерлер жән еәйелдер костюмдерін
тігуді көрсетті. Біз әлсіз жақтарды бірлесе анықтадық, өнімнің дизайнын
жасадық, өндірістік жұмыстарды және бағыттарды анықтадық. Он күн ішінде
оның басшылығымен жұмысшылар жаңа мамандықты игерді, тігін өндірісінің
қыр-сырын білді. Қазір біз дизайн туралы көп білеміз және спорт
костюмдерімізді жеке өлшемдер бойынша «Қазақстанда жасалған» белгісімен
тігеміз», – деді Айжан Аманжолова.
17. Павлодарлық кәсіпкер өрнекті тоқуды қолға алған
Қолөнер – әйел өмірінде үлкен рөл
атқарады. Оның көмегімен қосымша табыс
табуға болады.
Сонымен, Гүлдана Сұңқарбек – үй
шаруасына
толы
жұмыс
кестесінде
шығармашылыққа уақыт таба білетін әдемі,
сүйкімді қыз.
Оның сүйікті ермегі – тоқу. Ол өзінің
өмірін біз, ілмек пен иірілген жіпсіз елестете
алмайды.
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«Сүйікті іс, ермек, жақсы бизнес-жоспарға ұласады. Өзінің алғашқы
іскерлік қадамдарын Гүлнар туғандары және Кәсіпкерлер палатасы көмегімен
жүзеге асырып жатыр», – деді Бастау түлегі.
Кәсіпкер Ақтоғай ауылында тұрады. Ол оқуға кәсіпкерлік салада білім
алу, қажетті жабдық алу және өз туындыларын сатуға арналған бутик алу үшін
қатысты.
Оның тұрақты клиенттік базасы бар, әлеуметтік желіде парақшаларды
белсенді жүргізеді.
«Басты ынталандырушы фактор «Қолымнан келе ме?» деген кедергіні
сындыру болды. «Бастау» жобасы демеу болды. Оқу көп нәрсе берді: бизнесжоспар жазу, салық есептілікті жасауды үйрендім», – деді Гүлдана Сұңқарбек.
Идеялар, көптеген басқа инелер әйелдері сияқты, интернеттен
журналдар тоқумен айналысады.
Әрине, желіде көптеген дайын схемалар бар, оларды орындау керек.
Бірақ оған кішкене қиял қосып, әр шығармаға өзіндік бірегейлік әкелген
ұнайды. Негізінен, келіншек ол өз отбасына, үйде тоқиды.
Енді шебер қыз кәсіпкерлікке ден қоймақ.
18. СҚО-да жаңа наубайхана ашылды
Есіл ауданы Явленка
ауылының тұрғыны Светлана
Егорова
биыл
қыркүйекте
«Плюшки-ватрушки»
наубайханасын ашты. Кәсіпкер
«Бастау» жобасына қатысты.
Жоба бойынша оқуға
Светлана 2018 жылы қатысқан.
Ал несие алып, жеке кәсіп
ашуға енді ғана шешім қабылдаған. 6 млн теңге көлемінде қаржыландыру
алған кәсіпкер тәулігіне 500 өнім қуаттылығымен наубайхана ашты. Нан-тоқаш
ассторименті сан алуан. Жобаны іске асыру арқылы екі жұмыс орны құрылды.
«Тегін оқуға қатысып, кәсіп бастағанымен өте қуаныштымын. Оқу
барысында құнды білім мен өзіме деген сенімді алдым. Білім мен
туыстарымның қолдау арқасында жеке кәсіп ашу туралы шешім қабылдадым
– балкүлше, нан-тоқаш өндіруді қолға алдым. Палата филиалының
маманларына көрсетілген көмек үшін алғыс білдіремін», – деп атап өтті жеке
кәсіпкер Светлана Егорова.
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4.
ЕУРАЗИЯЛЫҚ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ОДАҚҚА
МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮРГІЗУ ШАРТТАРЫ

МҮШЕ-

Армения, Беларусь, Қырғызстан және Ресеймен қатар Қазақстан
халықаралық интеграциялық экономикалық бірлестік – Еуразиялық
экономикалық одаққа (ЕАЭО) – мүше-мемлекет. Одақты құру туралы шарт
2014 жылғы 29 мамырда қабылданып, 2015 жылдың 1 қаңтарына бастап
күшіне енді.
Еуразиялық экономикалық одақтың нарығы 180 млн-нан астам адамды
қамтиды. Оған кіретін бес мүше-мемлекет – Армения, Беларусь, Қазақстан,
Қырғызстан және Ресей – заңнаманы үйлестіру бойынша уағдаласты.
ЕАЭО әлемде мұнай өндіру бойынша бірінші орында тұр (әлемдік
өндірудің 14,2%-ы), газ өндіру (19,2%) және минералды тыңайтқыштарды
өндіру (34,3%) бойынша – екінші орын, шойын өндіру (4,8%) және картоп өсіру
(11,2%) үшінші орында тұр. Мұндай артықшылық ЕАЭО нарығын инвесторлар
үшін тартымды етеді.
Бүгінде ЕАЭО-да бизнесті құрудың танымал формалары Жеке
кәсіпкерлік және Жауапкершілігі шектеулі қоғам болып отыр. Заңды
тұлғалардың деректерін тіркеу процедурасы ЕАЭО-ның барлық елдерінде
ұқсас, бірақ оны толық үйлестірілген деп айтуға болмайды.
Тұтастай алғанда, ЕАЭО мүше мемлекеттің бірінде жеке кәсіпкер
мәртебесін алу үшін тұрақты тұрғылықты жерге ие болу және кәмелет жасына,
яғни 18 жасқа жету керек.
Құжаттарды тұрғылықты жері бойынша немесе ұлттық электрондық
порталдар арқылы (Қырғызстаннан басқа) тапсырған кезде, уәкілетті
органдарға әлеуетті жеке кәсіпкерді тіркеу үшін бірнеше күн қажет.
Қазақстанда бұл мерзім 1-ден 14 күнді алады, беларусьта тіркеу туралы
куәлікті құжаттарды тапсырған соң келесі күні беріледі, бірақ салық органында
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бес күн бойы тіркеу жүреді. Армения мен Қырғызстанда тіркеу туралы куәлікті
2 күннен соң, Ресейде – 3 күннен соң алуға болады.
Жауапкершілігі шектеулі қоғамды тіркеу, өз кезегінде Қырғызстан мен
Ресейде 3 күнді алады, Армения мен Беларусьта 5 күнді, Қазақстанда 1 күннен
14 күнге дейін уақыт алады.
Құжаттарды тапсыру кезінде қатысушы елдердің заңнамасы олардың
көшірмелерін мемлекеттік тілде ұсынуды талап етеді, Қазақстанда берілетін
құрылтайшы құжаттар қазақ және орыс тілінде құрылуы керек.
Субъектінің өз елі аумағында заңды тұлға екенін растайтын мемлекеттік
тізілімнен алынатын көшірме-үзіндіні беруі маңызды саналады. Ұсынылған
құжаттар легализация процедурасынан өтеді, алайда аталған талап
посткеңестік бірқатар елдердің заңды тұлғалары үшін (Армения) немесе
барлық ТМД елдері үшін (Қырғызстан) жеңілдетілуі немесе алынып тасталуы
мүмкін.
ЕАЭО елдерінің салық жүйелері пайыздық мөлшерлемелер бойынша
түрлі келеді, алайда олардың барлығын кәсіпкерлерге арналған оңайлатылған
салық салудың болуы байланыстырады.
Бизнестің мүмкіндіктері оңайлатылған салық режимімен шектелмейді.
ЕАЭО-ның әр елінде салалар және қызмет бағыттары бойынша түрлі ерекше
экономикалық аймақтар бар, сәйкесінше онда салық салудың жеңілдікті
шарттары қарастырылған.
Шетелде бизнес құруда кәсіпкерлер қос салық салынудан қорқады. Бұл
мәселе тараптар арасында қос салық салуды болдыртпау туралы екіжақты
келісім жасау арқылы реттеледі.
Қырғызстан және Арменияны есептемегенде Одақтың барлық елдері бір
бірімен осындай келісімдерге ие. Бес елдің әрқайсысы басқа елдермен
келісімнің кең ауқымына ие. Осы ретте Австрия, Үндістан, Иран, Латвия, Литва,
Польша, Украинамен келісімдерді Одақтың барлық елі жасасты.
Заңнама тұрғысынан Одаққа мүше мемлекеттердегі бизнесті ұлт
деңгейіндегі қолдауды ЕАЭО кеңістігінде кедергілерді жою бойынша жұмыс
істейтін Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК) жүзеге асырады.
Комиссия бизнес қауымдастықпен екі жақты байланыс орнатуға
тырысады, осы мақсатта https://barriers.eaeunion.org/ электрондық порталы
іске қосылды.
Билік және бизнестің өзара әрекеттесуінің басқа құралы ретінде ЕЭК
құруымен жұмыс істеп жатқан Еуразиялық экономикалық одақтың Іскерлік
кеңесін атауға болады. Қаржылық тұрғыда ЕАЭО кеңістігінде бизнестің
дамуына Еуразия даму банкі ықпал етуде. Банк Ресей және Қазақстан
президенттерінің бастамасымен 2006 жылы құрылған. Бүгінде оған ЕАЭО
елдеріінң бесеуі де, сондай-ақ Тәжікстан да қатысып жатыр. Еуразия даму
банкі мүше елдердің экономикалық өсуіне, сондай-ақ инвестициялық қызметті
жүзеге асыра отырып, олардың арасындағы сауда-экономикалық
байланыстардың кеңеюіне ықпал етеді.
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4.1. Ресей Федерациясында шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
«Шағын және орта кәсіпкерлік және жеке кәсіпкерлік бастамасын
қолдау» ұлттық жобасы
Ұлттық жобаның ісшаралары бизнес өкілдерін
жан-жақты
қолдауға
бағытталған,
олардың
қатарында:

Ресей Федерациясының заңнамасын жетілдіру (соның ішінде өзінөзі жұмыспен қамтығандарға жаңа салық режимді қолдану), бизнес жүргізуде
нормативті сипаттағы кедергілерді алып тастайтын іскерлік ахуал
трансформациясы.
•

•
Ресей Федерациясының жеңілдікті шарттарда қарыз қаражатқа
қолжетімділікті қамтамасыз ететін субъектілерінде микроқаржы ұйымдарын
дамыту.
•
Ресей Федерациясының субъектілерінде кепілдіктер мен
кепілдіктермен қамтамасыз етілген несиелік ресурстарды тартуға мүмкіндік
беретін аймақтық кепілдік ұйымдарын дамыту.

«Мой бизнес» орталықтары сынды бірыңғай нүктелері арқылы
кәсіпкерлерге консультациялық, білім беру, мүліктік қолдау көрсету, экспортқа
бағдарланған ШОК субъектілерін қолдау жүйесін дамыту, франчайзинг жүйесін
дамыту.
•

•
ШОК субъектілерді олардың моноқалалардағы жедел дамуын іске
асыру мақсатында дамыту.

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне инновациялық өнімдер
өндірісін дамыту және құру үшін гранттар беру арқылы шағын инновациялық
кәсіпорындардың дамуына, сондай-ақ ғылыми-зерттеу және тәжірибелікконструкторлық, соның ішінде спорт, қалалық орта, экология, әлеуметтік
кәсіпкерлік саладағы жұмыстарды іске асыруға ықпал ету.
•

•
Жақсы дамыған өткізу алаңдарын біріктіру арқылы цифрлық
экокеңістікті, Бірыңғай сәйкестендіру және аутентификация жүйесі арқылы
білім беру және ақпараттық платформаны ұйымдастыру.
•
Кәсіпкерлікті насихаттау, соның ішінде кәсіпкердің имиджін
«Интернет» желісінде және әлеуметтік желілерде, сондай-ақ тиісті өңірлік
және муниципалдық кампанияларда насихаттауды қоса алғанда, федералдық
ақпараттық науқан жүргізу.
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Ұлттық жоба бес федералды жобаны қамтиды:
1.

Кәсіпкерлік қызметті жүргізу жағдайын жақсарту

Негізгі іс-шаралар
•
Әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заңды әзірлеу:
кәсіпкерлік», «әлеуметтік кәсіпорын» түсініктерін анықтау.

«әлеуметтік

Іскерлік ахуал трансформациясы. 2019 жылдың 17 қаңтарында
кәсіпкерлік ортадағы өзгерістер жүйесін басқару механизмі іске қосылды:
экономикалық қызметтің негізгі салаларында 12 бағыт бойынша 140 бастама.
•

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар бойынша пилоттық жоба. 2019
жылдан бастап Мәскеу, Мәскеу облысы, Калуга облысы, Татарстан
Республикасында іске қосылды;
•

•

Туризм дамуының стратегиясын әзірлеу.

•

ШОК субъектілерінің жеңілдікті мүлікке қолжетімділігі.

•

ШОК субъектілері үшін өтпелі салық режимі.

2. ШОБ-тың қаржылық ресурстарға, соның ішінде жеңілдетілген
қаржыландыруға қолжетімділігін кеңейту
Негізі іс-шаралар
•

ШОК субъектілерін жеңілдікпен несиелеу бағдарламалары.

•

Өңірлік лизингтік компанияларды капиталын нығайту.

•

Арнайы несиелік өнімдерді іске асыру.

•

ШОК-тың Қор нарығына қол жеткізу механизмдерін әзірлеу.

•

ШОК субъектілеріне лизинг құнын төмендету.

•
МҚҰ және краудфандинг есебінен
кәсіпорындарға қаржы қолжетімділігін арттыру.

микро-

және

шағын

3. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің акселерациясы
Негізгі іс-шаралар
ШОК субъектілерін қолдау инфрақұрылымын ұйымдастыру
қызметтері мен сервистерді және қолдау шараларын цифрландыру және
бірыңғай ресурста жариялау.
•

ШОК субъектілерінде сатып алулар жүйесін реттейтін нормативтікқұқытық актілерді жетілдіру.
•

•
ШОК субъектілерінің өндірістік алаңдар мен орынжайларға
жеңілдікті қолжетімділігі.
•

«Мой бизнес» орталықтарында бизнеске кешенді қызмет көрсету.

•
ШОБ қолдау инфрақұрылымының аймақтық командаларыұйымдарын оқытуға арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеу
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2. ШОБ-тың қаржылық ресурстарға, соның ішінде жеңілдетілген
қаржыландыруға қолжетімділігін кеңейту
Негізі іс-шаралар
•

ШОК субъектілерін жеңілдікпен несиелеу бағдарламалары.

•

Өңірлік лизингтік компанияларды капиталын нығайту.

•

Арнайы несиелік өнімдерді іске асыру.

•

ШОК-тың Қор нарығына қол жеткізу механизмдерін әзірлеу.

•

ШОК субъектілеріне лизинг құнын төмендету.

МҚҰ және краудфандинг есебінен
кәсіпорындарға қаржы қолжетімділігін арттыру.
•

микро-

және

шағын

3. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің акселерациясы
Негізгі іс-шаралар
ШОК субъектілерін қолдау инфрақұрылымын ұйымдастыру
қызметтері мен сервистерді және қолдау шараларын цифрландыру және
бірыңғай ресурста жариялау.
•

ШОК субъектілерінде сатып алулар жүйесін реттейтін нормативтікқұқытық актілерді жетілдіру.
•

•
ШОК субъектілерінің өндірістік алаңдар мен орынжайларға
жеңілдікті қолжетімділігі.
•

«Мой бизнес» орталықтарында бизнеске кешенді қызмет көрсету.

ШОБ қолдау инфрақұрылымының аймақтық командаларыұйымдарын оқытуға арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеу.
•

4. Шаруаларды қолдау жүйесін құру және ауыл кооперацяисын
дамыту
Негізгі іс-шаралар
•

Ауыл шаруашылығы кооперациясы бағдарламаларын реттеу.

•
Ауыл
шаруашылығы
орталықтарын анықтау.

кооперациясы

саласында

біліктілік

Ауыл шаруашылығы кооперациясы және шаруаларды қолдау
шараларын жетілдіру.
•

•
ШОК субъектілері сатып алуларының ақпараттық ашықтығын
жоғарылату бойынша іс-шаралар жүргізу.
•

Оқытуды ұйымдастыру.

•
Ауыл
шаруашылығы
саласында
субъектілеріне 126,7 мың адамды тарту.
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жұмыс

істейтін

ШОК

5. Негізгі іс-шаралар
•

Әлеуметтік зерттеулер және терең сұхбаттар жүргізу.

•

Ақпараттық кампаниялар жүргізу.

•

Кәсіпкерлік жылы-2020 жүргізу.

•
Ресей Федерациясының 85 субъектісінде кәсіпкерлік қызметке
тарту бойынша кешенді бағдарламаларды іске асыру.
•

Білім беру бағдарламарын іске асыру.

•

2024 жылға қарай 3900 тренер оқыту.

•

2024 жылға қарай 450 мың адамды оқыту.

Мақсатты аудиториялар: жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер; мектеп
оқушылары; жастар; әйелдер; әскерилер; запастағы әскерилер; 45 жастан
асқан адамдар; жұмыссыздар; мүгедектер; балалар үйінің түлектері мен
тәрбиеленушілері.
▪

8,5%-ға дейінгі мөлшерлемедегі жеңілдетілген несиелер

«ШОБ және жеке кәсіпкерлік бастаманы қолдау» ұлттық жобасы
аясында шағын және орта бизнесті жеңілдетілген несиелеу бағдарламасы
2019 жылдың ақпанында іске қосылды бағдарлама 2024 жылға дейін
шақталған. Бағдарламаға қатысып жатқан 99 банк жылдық 8,5%-ға дейінгі
мөлшерлемеде кәсіпкерлерге несие бөледі, ал мемлекет несие ұйымдарына
толық көлемде алынбаған кірісті өтейді.
Несие алу шарттары:
−

Компанияның заңды статусы: бизнес Ресей аумағында тіркелуі

шарт;

−
Соңғы күнтізбелік жылдағы түсім 2 млрд рубльден аспайды, ал
қызметкерлер саны – 250 адам болуы керек, яғни кәсіпорын шағын және орта
кәсіпкерлік санатына жатады;
−
Компания ШОК Бірыңғай тізіліміне қосылған;
−
Салықтар, алымдар және басқа да міндетті төлемдер бойынша
берешек 50 мың рубльден аспайды;
−
Компания өз қызметкерлері алдында еңбекақылық қарызы жоқ;
−
Кәсіпорын банкроттық процедурасын өтіп жатқан жоқ.
Несиені қандай мақсаттарға алуға болады?
Жеңілдетілген несиелерді нақты мақсаттарға алуға болады.
−
Инвестициялық – 500 мыңнан 2 млрд рубльге дейін, өтеу мерзімі
– 10 жылға дейін.
−
Мәселен, бизнесті бастауға – жаңа жабдық немесе орынжай сатып
алу, өндірісті жаңартуға ақша алу.
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−
Қаражат айналымын толықтыру – 500 мыңнан 500 млн рубльге
дейін, өтеу мерзімі – 3 жылға дейін. Бұл ақшаны шикізаттың жаңа партиясы
немесе қызметкерлердің еңбекақысын төлеуге жұмсауға болады.
▪

Бизнеске арналған микронесие

ШОК-ты дамыту бойынша ұлттық жобаны іске асыру мақсатында РФ
Экономикалық даму министрлігі
шағын және орта кәсіпкерлікті
микроқаржыландыруды дамытуға жағдай жасауда.
Осы бағдарлама аясында өңірлерде жеңілдетілген пайыздық
мөлшерлемемен кәсіпкерлерге несие беретін арнайы мемлекеттік
микроқаржы ұйымдары бар. Бизнес үшін шағын несиенің максималды мөлшері
3 жылдан аспайтын мерзімге 5 миллион рубльді құрайды.
Шағын дамып жатқан бизнеске шұғыл қажеттіліктерге қаражат үнемі
керек. Банк алдында несие төлеуге қабілеттілік тексеруден бәрі бірдей өте
бермейді: айналым қаражаты, жақсы несие тарихы және көптеген құжат керек.
Ал МҚҰ-дан несие алу оңайырақ – құжаттардың аз пакеті ғана қажет етіледі.
Өтінімдер тез қаралуы және төмен мөлшерлемеге байланысты қызмет түріне
кәсіпкерлер арасында сұраныс үлкен.
Микронесие алу шарттары:
−
−
−
−

Компанияның ШОК субъектілерінің бірыңғай тізілімінде тіркелуі.
Кәсіпорынның банкроттық процедурасында болмауы;
Салық және алымдар бойынша берекшектің болмауы;
Теріс несие тарихының болмауы.

Микронесие бойынша пайыздық мөлшерлеменің мөлшері
Микронесие бойынша пайыздық мөлшерлеме микроқаржыландыру
бағдарламасына байланысты, сондай-ақ кепілдің болуы немесе болмауына
байланысты, және 3,25% -дан 16,25%-ға дейін құбылады.
Орташа
мөлшерлеме – 7%.
Микронесиені қандай мақсаттарға бағыттауға болады?
Кәсіпкер микронесиені түрлі мақсаттарға алуға құқығы жоқ,осы ретте
егер қарыз қызметтің түрлі мақсаттарына бағытталатын болса бірден бірнеше
несие алуға болады.
▪

Инновациялар мен өндірісті қолдау

Жаңа индустриялық-инновациялық жобаларды дамытудың бір жолы –
дайын инфрақұрылым мен оған жеңілдікті қол жетімділікті қамтамасыз ету.
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Шағын және орта бизнесті қолдау бойынша ұлттық жоба шеңберінде РФ
Экономикалық даму министрлігі технопарктер мен өндірістік парктерді
дамытуға арнайы бағдарламаларды әзірледі. Мемлекеттік оларды салу және
жаңартуға кеткен шығындардың субсидиялауда жалғастырады. 2024 жылға
дейін ел ауқымында 129 өнеркәсіптік парк және техно парк салу жоспарланған.
Технопарктер мен өндірістік парктердің резиденттеріне арналған
шарттар
• Кеңсе, зертхана, өндірістік ғимараттар мен жабдықтарға салық салу
және жалдау бойынша жеңілдік шарттары;
• Ресейлік және щетелдік нарықтарда өнімдерді ілгерілетуде көмек
көрсету;
• Зияткерлік меншікті қорғау бойынша сервистер;
• Консультациялық, бухгалтерлік және заңгерлік қызметтер.
Өнеркәсіптік (индустриялық) парктердің міндеті – әр түрлі өнімді өндіру,
сақтау және тасымалдау үшін қолайлы жағдайлар жасау. Әдетте өнеркәсіптік
парктер қаладан тыс жерде орналасқан, бірақ онда қажетті коммуникациялар,
инженерлік және көліктік инфрақұрылым бар.
Өз кезегінде технопарктер қала маңында орналасады да бір алаңда
түрлі инновациялық компанияларды біріктіреді. Резиденттер өндірісте,
инновациялық технологияларды, ІТ, медицина салаларында зияткерлік
жобаларды әзірлеп енгізеді.
▪

Моноқалалардағы ШОК-ты қолдау

Қазіргі таңда Ресейде ресми түрде 321 моноқала тіркелген.
Жоабаларды іске асырып отырған, қала құрушы кәсіпорын қызметімен
байланысты емес компаниялар моноқаладан ала алады.
РФ 5-тен 250 млн рубльге дейінгі пайызсыз несиелер немесе жылдық
5%-бен, 250 миллионнан 1 млрд рубльге (қоса алғанда) дейінгі мөлшердегі
несиелер. Мұндай несиелерді РФ аумағында тіркелген және бюджеттер мен
бюджеттен тыс қорлар бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ заңды тұлғалар
ала алады. Негізгі шарттардың бірі – моноқала аумағында жаңа жұмыс
орындарын құру.
▪

Экспортты қолдау

ШОК-ты қолдау бойынша ұлттық жоба міндеттерінің бірі – экспортаушы
шағын кәспорындардың үлесін 8,6-дан 10%-ға дейін өсіру.
Өңірлерде осындай компаниялар санын арттыру үшін «Мой бизнес»
орталықтары базасында Экспортты қолдау орталықтары ашылуда.
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Онда кәсіпкерлер жеткізілімдер ауқымын арттыруға және бизнесті
кеңейтуге мүмкіндік беретін қаржылай және қаржайлай емес қолдауды ала
алады.
Экспортты қолдау орталықтары шетелдік көрмелерге қатысуға ғана
емес, сонымен қатар экспорттық келісімшарттар мен логистикалық қолдауды
құқықтық және лингвистикалық қолдауға дейін әртүрлі қызметтерді алуға
көмектеседі.
ШОК-ты шетелдік нарықтарда ілгерілетудің барынша тиімділігіне қол
жеткізу үшін Экспортты қолдау орталықтары Ресей экспорттық орталығымен
етене жұмыс істеуде.
2020 жылға дейін экспорт орталықтары барлық өңірлерде ашылады.
Бүгінде орталықтар 79 субъектіде жұмыс істеп жатыр.
Экспортты қолдау орталықтары нені өтейді?
Кәсіпкер Экспортты қолдау орталығына жүгініп, жеке сайтын шетел
тілдеріне аударып; 150 мың рубльге дейін қаражатын үнемдей алады;
Экспортты қолдау орталықтарының сертификаттауын субсидиялауында 300
мың рубльге дейін үнемдей алады. Сондай-ақ маркетингтік зерттеулер тең
қаржыландыру мүмкіндігі қарастырылған.
Оқыту тұрғысынан бастаушы экспорттаушыларға қосымша білім беру,
өнімді қайта қарау, маркетингтік стратегия құру және келісімшарт жасасу үшін
шамамен 6-9 ай қажет. Кәсіпкерлерді экспорттаушыларды қолдау жүйесінде
оқыту тегін және сіздің аймағыңыздағы Экспортты қолдау орталықтарында
өтеді.
Бұдан бөлек, экспорттаушылар
өз өңірінде Экспортты қолдау
орталықтарына жүгіне отырып, экспорттық қызметке қатысты барлық
мәселелер бойынша кеңес алып, Экспортты қолдау орталықтарының барлық
құралдарына қожетімділікті алады.
▪

Мемлекеттік кепілдікке берілетін несие

Несие алуға кепілзат болмаса банктер кәсіпкерлік несиені әркез
мақұлдай бермейді. Осы ретте көмекке мемлекет келіп, кепілгер бола алады:
егер бизнесіңіз жекелеген критерийлерге сай келсе, сіз мемлекеттік кепілдікке
несие аласыз.
Кепілдікті кім береді?
Шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылай қолдау үшін Ұлттық кепілдік
жүйесі арнайы құрылды. Оның құрамына «ШОК корпорациясы», «ШОК банкі»
және аймақтық кепілдік беру ұйымдары кіреді.
Кәсіпкерлікті қолдау бойынша ұлттық жоба аясында ШОБ-ты зияткерлік
құқықтарды кепілдікке несие беріледі. Бизнестің шығынын өтеуге мұндай
несиелер бойынша субсидиялар бөлінеді.
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Мұндай механизм материалдық және өндірістік активтері жоқ, бірақ
патенттері бар кәсіпорындарға көмектеседі – мысалы, технологиялық
стартаптар немесе ғылымды қажет ететін шағын компаниялар. Пантенттерді
несие бойынша қаматамсыз етуге беру арқылы кәсіпкерлер білдек сатып алу,
орынжай табу, персоналды жалдай алады.
▪

Жеңілдікті лизингке жабдық алу

Өтінім берушінің тұрғылықты жеріне қарамастан жеңілдікті лизингті төрт
аймақтық лизингтік компанияның бірінен рәсімдеуге болады, оның
әрқайсысында 2 млрд рубль көлемінде жарғылық капиталы бар.
Кәсіпкер ауылшаруашылық өнімдерін өңдеуге арналған жабдық пен
өнеркәсіптік жабдықты мерзімі 7 жылға дейін 1-ден 200 миллион рубльге дейін
мөлшерде лизинг алуға құқылы. Осы ретте кәсіпкер жабдық пен оны
жеткізушіні таңдай алады.
Бағдарлама шеңберінде қаржыландыруға не жатпайды:
−
Көтерме және бөлшек сауда қызметіне арналған жабдық;
−
Су көлігі;
−
Әуе көлігі және басқа да авиациялық техника;
−
Теміржол көлігінің қозғалмалы составы;
−
Көлік құралы паспорты немесе өздігінен жүретін машина және
басқа техника түріне паспорты рәсімделетін көлік құралдары, өздігінен жүретін
көлік құралдары және техниканың басқа түрлері;
−
Көрсетілген техника түрлеріне тіркелмелі, ілінбелі жабдық.
▪

Шаруалар мен кооперативтерді қолдау

Қолдау шаралары:
−
Бастауыш шаруаны қолдауға грант;
−
«Агростартап» гранты;
−
Отбасы мал шаруашылғы фермаларына грант;
−
Ауыл шаруашылығы тұтынушылық кооперативтерге субсидиялар;
−
Ауылшаруашылық тұтынушылық кооперативінің материалдықтехникалық базасын дамытуға арналған грант;
−
Тегін консультация.
Бастауыш шаруаға арналған грант
Шаруа қожалығын соңғы екі жылда тіркеген кәсіпкерге бастауыш
шаруаға арналған грантты алуға болады.
Грант алу үшін шаруа:
тіркелген күннен бастап 24 айдан аспаған мерзімде ауылдық жерлерде
шаруа қожалықтың басшысы ретінде тіркелу;
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−
өтінім бермес бұрын шаруа қожалығы микро кәсіпорын
талаптарына сай келуін тексеріп алу;
−
өңірлік байқау комиссиясына гранттық қолдау берудің рәтібімен
бекітілген құжаттар топтамасын беруі керек.
Бастауыш шаруаға ірі қара мал өсіруге берілетін гранттың ең үлкен
мөлшері 3 млн рубльді құрайды. Басқа қызмет түрлеріне – 1,5 млн рубльден
артық емес сома қарастырылған.
Қаражатты қолдану ережесін Ресей ауыл шаруашылығы министрлігі
белгілейді.
Шаруа алынған қаражатты қалай жұмсай алады:
− жер телімін сатып алу;
− өндірістік орынжайды салу немесе жөндеуге жобалық құжаттарды
әзірлеу;
− қойма немесе өндірістік орынжайды сатып алу немесе жөндеу;
− жол салу;
− коммуникациялар жүргізу;
− мал сатып алу;
− ауыл шаруашылығы техникасын немесе мүкәммал сатып алу;
− көп жылдық өсімдіктер, соның ішінде жүзімдіктерді отырғызуға
көшеттерді сатып алу.
Грант қаражатын алған кезде шаруа қожалығының басшысы әр алынған
1 млн теңге қайтарымына 1 жұмыс орнын құруға міндеттеледі.
Грант қаражаты грант алушының шотына түскен мезеттен бастап 18 ай
бойы қолдануға жатады. Осы ретте сатып алынған мүлік/ақылы қызмет
түрлерінің кез-келгенінде шаруа қожалығының меншікті қаражатының үлесі
кем дегенде 10% құрауы керек.
Отбасылық мал өсіруші фермаларға арналған грант
Егер азаматта мал немесе құсты өсіруге арналған фермасы болса,
ферманың ашылғанына екі жылдан асса әрі осы қожалықтың ең кемі екі мүшесі
бір бірінетуыс болса (қожалық басшысын қоса алғанда), оған отбасылық мал
өсіру фермаларына берілетін грант алуға мүмкіндік беріледі.
Грант алу үшін қажеті:
−
грант қаражатын ұсынуға арналған конкурстық іріктеуге қатысуға
өтінім берілген күніне қарай ашылғанына 24 айдан асқан ауылдық жерде
шаруа қожалықтың басшысы ретінде тіркелу;
−
өтінім бермес бұрын шаруа қожалығы микро кәсіпорын
талаптарына сай келуін тексеріп алу;
−
өтінім бермес бұрын шаруа қожалығының микро кәсіпорын
талабына сай келуін тексеру;
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−
шаруа қожалығында ШҚ басшысынан басқа ең кемі бір туысқанның
мүше болуы;
−
аймақтық конкурстық комиссияға гранттық қолдау көрсетудің
аймақтық тәртібімен белгіленген құжаттар топтамасын ұсыну.
Алынбақ мүлікте шаруаның жеке салымы ең кемі 40% болуы керек,
соның ішінде 20%-ы жергілікті бюджеттен берілуі мүмкін.
Отбасылық мал шаруашылығы фермасы сүтті немесе етті бағытта ірі
қара малды өсіруге 30 млн рубльге дейін ала алады. Қызметтің басқа
түрлеріне 21,6 млн рубльге дейін бөлу қарастырылған.
Ақшаны келесі бағыттарға жұмсауға болады:
−
−
−
−
−

құрылыс құжаттамасын әзірлеу;
ферманы салу немесе жөндеу;
шикізатты өңдеу бойынша нысандарды салу немесе қайта жөндеу;
жабдық сатып алу;
мал сатып алу.

Мемлекеттік қолдауға қол жеткізген шаруа ең кемі 3 жаңа жұмыс орнын
құруға міндетті. Грантты пайдалануға 24 ай беріледі.
Кәсіпті жаңадан бастаған фермерлерге арналған гранттық қолдау алған
жағдайында да, отбасылық мал шаруашылығын дамытуға гранттық қолдау
алған жағдайда да, грант алушы 5 жыл бойы грант алынған кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыруға және құрылған жұмыс орындарын сақтауға міндетті.
Бұдан бөлек, шаруа қожалығының басшысы грант қаражатына алынған мүлікті
сатуға, сыйға тартуға, жалға беруге немесе айырбастауға құқығы жоқ.
Қаражатты толық игерген соң екі жылдан кейін гранттық қолдаудың
бағытына қарамастан шаруа отбасылық мал шаруашылығын дамытуға
қайтадан грант алуға құқылы болады.
«Шағын және орта кәсіпкерлік және жеке кәсіпкерлік бастамасын
қолдау» ұлттық жобасы шеңберінде «Шаруаларды қолдау және ауыл
кооперациясын дамыту жүйесін құру» федералды жобасы әзірленген.
▪

Биржада бағалы қағазды орналастырудағы субсидиялар

Бағдарлама акциялар мен облигациялар шығару шығындарын ішінара
өтеуге және қор биржасында орналастырылған облигациялар бойынша
купондық кірісті төлеуге бағытталған, сонымен қатар жеңілдікпен несиелеудің
баламасы болып табылады.
Бағалы қағаздар эмиссиясына субсидиялардың ең жоғары мөлшері 1,5
мон рубльді құрайды. Облигациялар бойынша купон мөлшерлемесі бойынша
төлемдер 70 пайызға субсидияланады.
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Акциялар шығарылымы компанияларға нарықта қаражатты тиімді
тартуға мүмкіндік береді. Министрлік мұндай механизмді бірінші рет енгізіп
отыр.
Бағдарламаға қатысу шарттары:
−
ШОК субъектісі ШОК субъектілері бірыңғай тізілімінде болуы керек;
−
Субъект салықтық және басқа да міндетті төлемдер бойынша
берешегі болмуы тиіс;
−
Субъект РФ-тың салықтық резиденті болуы шарт, оған қарсы төлем
қабілетсіздігі туралы іс қозғалмааған болуы керек;
−
Субъект федералды бюджеттен басқа қаражат алмауы тиіс;
−
Субъект микроқаржыландыру ұйымы болмауы шарт;
−
Эмитенттің жарғылық капиталында ресейлік заңды тұлғалардың
үлесі 50 пайыздан аспауы тиіс.
▪

Мемлекеттік сатып алуларда қарастырылған жеңілдіктер

Компаниялар мен жеке кәсіпкерлер мемлекеттің және мемлекеттің
қатысуы бар компаниялар мен табиғи монополиялардың сатып алуларына
ерекше шарттармен қатыса алады.
Оларға ірі бизнес өкілдері қатыспайтын сатып алуларды, яғни арнайы
сатылымдарды ұйымдастырады. Шағын және орта кәсіпорындарға өтінімдерді
қамтамасыз ету сомасы төмен, ал төлем мерізімі «кәдімігі» қатысушыларға
қарағанда аздау.
44-ФЗ шеңберіндегі сатып алулар
№44-ФЗ заңы мемлекеттік тапсырыс берушілерді шағын және орта
бизнес пен әлеуметтік бағдарланған коммерциялық емес ұйымдардан сатып
алудың жылдық жалпы көлемінің кемінде 15% мөлшерінде тауарлар мен
қызметтерді сатып алуды міндеттейді. Котаны орындамағаны үшін тапсырыс
берушілерге 50 000 рубль көлемінде айыппұл қарастырылған.
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері қаңдай сатып алуларға
қатысады?
ШОК жалпы белгіленген шарттарда кез келген сатып алуларға қатыса
алады. Жеткізуші тапсырыс берушінің талаптарына сай келіп, келісімшартты
орындауға ресурстары болуы керек.
Алайда дәл шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне арнайы
жүргізілетін сатып алуларда жеңіске жету ықтималдығы жоғары. Мында ірі
бизнес өкілдері жоқ, сондықтан бәсекелестік төмен.
ШОК субъектілеріне қандай жеңілдіктер қарастырылған?
Мемлекеттік тапсырыс беруші тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін
қызметтерге төлемді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 15 жұмыс
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күнінен кешіктірмей жасауға міндетті (кәдімді қатысушылар
келесімшартын төлеу мерзімі 30 күнтізбелік күнді құрайды).
▪

үшін

Ақпараттық-консультациялық қолдау

2019 жылдан бастап Ресейдің Экономикалық даму министрлігі «Шағын
және орта кәсіпкерлік және жеке кәсіпкерлік бастамасын қолдау» ұлттық
жобасын іске асыруда, оның шеңберінде Ресей Федерациясының бүкіл
аумағыда «Мой бизнес» орталықтары ашылып жатыр.
Орталықтардың міндеті – қағазбастылықты қысқартып, «бір терезе»
режимінде ШОК-ты қолдау бойынша қызметтер кешенін көрсету.
«Мой бизнес» орталықтары шағын және орта бизнеске арналған
бірқатар инфрақұрылым нысандарын бір алаңға біріктіре отырып, қолдау
көрсеткдің сервистік моделін құрады:
• Кәсіпкерлікті қолдау орталығы;
• Әлеуметтік салада инновациялар орталығы;
• Экспортты қолдау орталығы;
• Халық-көркем өнер шеберліктер орталығы;
• Инжинирингтік өңірлік орталығы;
• Жастар инновациялық шығармашылығы орталығы;
• Сертификаттау, стандарттау және сынақ орталығы;
• Кластерлік даму орталығы;
• Коворкинг.
Кәсіпкерлерге пайдасы
«Мой бизнес» орталықтары арқылы кәсіпкерлер келесі қолдау түрлерін
ала алады:
•
•
•
•
•

ақпараттық-консультациялық көмек;
мүліктік көмек;
қаржылай көмек;
инновациялық және өндірісті жаңғырту саласында көмек;
экспорттық көмек.

«Кәсіпкерлік» білім алғысы келетіндерге мақсатты топтың нақты
қажеттіліктеріне бағытталған бағдарламалардың кең спектрі ұсынылады:
• жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер;
• әлеуетті кәсіпкерлер;
• студенттер;
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• әйелдер;
• бұрын әскери болғандар;
• «серебряный возраст» өкілдері.
Тыңдаушылар өздеріне қызықты болтаын орматта қажетті білімді
алады. «Мой бизнес» орталықтарында жұмыс орындары бақылау және
қадағалау органдары мен даму институттарының өкілдеріне жұмыс орындары
қарастырылған.
Сондай-ақ мында жобаның өңірлік және федералды амбассадорлары
үшін бизнес-форумдар өтеді.
Мұнда кәсіпкерлерге мемлекеттік қызметтерді алуға, мысалы, заңды
тұлғаны тіркеуге, тізілімдерден үзінділер алу бойынша көмек көрсетіледі.
Орталық қызметкерлері патенттік зерттеулер жүргізуге, қажетті рұқсаттарды
алуға, электрондық сауда алаңдарына орналастыруға көмектеседі. Көп қызмет
түрі онлайн көрсетіледі.
Қазақстан және Ресейдегі шағын және орта бизнесті қолдау
шараларын салыстыру
Қазақстанда шағын және орта бизнесті негізгі қолдау мемлекеттік
бағдарламалар (БЖК-2025, ИИДМБ, Еңбек және т.б.) арқылы іске асырылады.
Ресейде қолдау құралдары «Шағын және орта кәсіпкерлік және жеке
кәсіпкерлік бастамасын қолдау» ұлттық жобасы шеңберінде шоғырланған.
Бастама елдегі іскерлік ахуалды жан-жақты жақсартуға бағытталған.
Тұтастай алғанда Ресей Федерациясында Қазақстаннан қарағанда
шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 4,5 есе көп және 6 млн-ға жуық
субъектіні құрайды.
РФ-тің әр суъектісінде шағын және орта бизнесті қолдау үшін қол
жетімді және ыңғайлы инфрақұрылым құрылды. Ол кәсіпкерлерге кәсіп ашуда
көмек көрсетуге бағдарланған. Оның құрамына «Мой бизнес» кәсіпкерлерді
қолдау орталықтары, экспортты қолдау орталықтары, микроқаржыландыру
ұйымдары, бизнес-инкубаторлар, технопакртер кіреді.
«Мой бизнес» орталықтарында «бір терезе» форматында жеке бизнес
ашуға, несиелеу, салық салу, бухгалтерлік есеп бойынша кеңес алып,
кәсіпкерлік бойынша оқуға қатысуға болады.
Қазақстанда даму институттары, «Даму» қоры, «ҚазАгро» еншілес
құрылымдары және «Атамекен» өңірлік кеңселері арқылы ШОБ-ты қолдау
инфрақұрылым іске асырылады.
Екі елдегі кәсіпкерлікті қолдау шараларын салыстыру ШОБ қолдау
инфрақұрылымын ұқсастығын көрсетеді. Осы ретте Ресей Федерациясының
орталық және аймақтық органдарының кәсіпкерлікті дамытуға арналған
сайттары айтарлықтай ашық, клиенттерге бағытталған,
ШОБ қолдау
шаралары бойынша байланыс телефондары мен пайдалы ақпарат
көрсетілген.
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Ресейде бизнеске арналған ыңғайлы «мойбизнес.рф» бірыңғай
порталы бар, портал РФ Экономикалық даму министрлігінің қолдауымен іске
қосылған.
«мойбизнес.рф» порталында бизнесті қолдаудың өзекті әрі негізгі
шараларын табуға болады. Кәсіпкерлерге көмектің барлық құралдары бір
ресурсқа жиналған:
•
Бизнеске арналған дағдарысқа қарсы шаралар;
•
Қашықтан жұмыс істеуді ұйымдастыруға арналған онлайнсервистер;
•
ШОК-қа кеңес берудің «жедел желілері»;
•
Цифрлық платформа – кәсіпкерлерге электронды форматта
қызмет көрсету.
Сайтта ақпарат кәсіпкерлерге түсінікті әрі қарапайым тілде жазылған,
онда бағдарлану оңай, бастауыш және жұмыс істеп жатқан кәсіпкрлерге
арнлаған пайдаланы ақпарат, табысты бизнес-кейстер бар. Порталда жедел
желі байланысты берілген.
Бұдан бөлек, шетелде өз өнімдерін ілгерілетіп жатқан кәсіпкерлерді
қолдау үшін, «Мой бизнес» орталықтарының базасында экспортты қолдау
орталықтары құрылуда. Қазір Ресейдің 76 өңірінде осындай орталықтар
ашылған. Онда кәсіпкерлер қаржылай және қаржылай емес қолдауды ала
алады, осылайша жеткізілімдер ауқымы мен бизнесті кеңейтуге болады.
Қызметтер арасында экспорттың келісімшарттарды жасауда көмек беруді
көздейтін көрмелер мен бизнес-миссияларды ұйымдастыру, патенттеуде,
экспорттық талдау, сондай-ақ сақтандыруда көмек беру бар.
Қазақстанда осыған ұқсас цифрлық ресурс әзірге жоқ. Қолдау
шаралары туралы ақпарат әр оператордың порталында жекелей көрсетілген.
Егер ШОБ-ты қолдау шаралары болса, онда «Даму» қоры порталында ақпарат
шоғырланған, АӨК саласындағы қолдау шаралары болса, онда сәйкес
ақпаратты «ҚазАгро» институты сайтынан таба аласыз, қаржылай емес қолдау
шаралары «Атамекен» ҚР ҰКП сайтында шоғырланған.
Ақпараттың шашыраңқылығы бизнеске қойлайсыздық тудырады,
оларға осы ағында бағдарлану өте қиын, оның үстіне қолдау шарттары тез
өзгереді, ал өзекті ақпарат қолдау операторларының сайтында дер кезінде
жаңартылмай жатады.
Қазақстанда «Бизнеске арналған үкімет» бірыңғай сервистік іске
асыруды бастады. Онда кәсіпкерлерег барлық мемлекеттік қызметтер,
мемлекеттік бағдарламалар құралдары көрсетілетін болады, алайда портал
әзірлену үстінде.
Цифрлық платформа – бұл «бір терезе» режимінде мемлекеттік
қолдаудың барлық түрлерін мен мемлекеттік және коммерциялық
қызметтердің барлық спектрін алуға мүмкіндік береді кәсіпкердің әрекет етуінің
бірыңғай ортасы. Сондықтан «Бизнеске арналған үкімет» порталын барынша
тезірек іске қосу маңызды.
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РФ-та бизнесті федералды деңгейде қолдаудан бөлек, түрлік өңірлік
бағдарламалар бар, оларды жергілікті билік іске асырады. Бағдарламаның
аймақтық шарттары аймақтарға байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
Мәселен, Иркутск облысында жергілікті бизнесті насихаттау және олар
шығаратын өнімді халыққа таныстыру үшін #СильныеДелом акселерациялық
бағдарламаны әзірледі. Онда әр қатысушыға – шағын және орта кәсіпкерлік
субъектісіне мүмкін болатын қолдау шараларымен жеке даму картасы
жасалады.
Свердлов облысында өңірлік команда Sofp Live, бизнес ақпараттың
онлайн-студиясын ашты, оның міндеті кәсіпкерлерді жаңашылдықтар туралы
ақпараттандыру және олармен кері байланыс орнату.
4.2. Беларусь Республикасында кәсіпкерлікті қолдау
Шағын
және
орта
кәсіпкерлікті
қолдаудың, оны дамыту үшін қолайлы
жағдайлар
жасаудың
құқықтық
және
ұйымдастырушылық
негіздері
Беларусь
Республикасының 2010 жылғы 01 шілдедегі
«Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау туралы
Заңымен (бұдан әрі – Заң) анықталған.

Беларусь
Республикасында
субъекттеріне келесілер жатады:

тіркелген

шағын

кәсіпкерлік

• жеке кәсіпкерлер;
• микро ұйымдар (күнтізбелік жыл ішінде қызметкерлерінің орташа саны
қоса алғанда 15 адамға дейінгі коммерциялық ұйымдар);
• шағын ұйымдар (күнтізбелік жыл ішінде қызметкерлерінің орта ша саны
қоса алғанда 16-дан 100 адамға дейінгі коммерциялық
ұйымдар);
• Орта кәсіпкерлік субъекттеріне БР тіркелген күнтізбелік жыл ішінде
қызметкерлерінің орташа саны қоса алғанда 101-ден 250 адамға дейінгі
коммерциялық ұйымдар жатады.
Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды өздерінің
біліктілігіне сәйкес мемлекеттік органдар мен өзге де мемлекеттік ұйымдар
жүзеге асырады.
«№6 декрет» дегеніміз не?
Орта және шағын қалалық қоныстарға және ауылдық жерлерге шетелдік
инвестицияларды тарту үшін, сондай-ақ республика экономикасының жанжақты дамуын қамтамасыз ету үшін Беларусь Республикасы Президентінің
«Орта, шағын қалалық қоныстар, ауылдық жерлер аумағында кәсіпкерлік
қызметті ынталандыру туралы» 2012 жылғы 7 мамырдағы №6 декреті (бұдан
әрі - Декрет №6) қабылданды.
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Аталған декретте Беларусь Республикасының коммерциялық
ұйымдары, Беларусь Республикасында тіркелген орта, шағын қалалық
қоныстар аумағында, ауылдық жерлерде (Беларусь Республикасының барлық
аумағы (бірқатар қалалардың аумақтарын қоспағанда) орналасқан және осы
аумақта тауарларды өндіру (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету)
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын (тұрғылықты) жері бар дара кәсіпкерлер
мемлекеттік тіркелген күннен бастап жеті күнтізбелік жыл ішінде:
келесілерді бөлмеуге және төлемеуге құқылы:
• өз өндірісінің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден
алынған пайда мен табыстарға қатысты тиісінше жеке
тұлғалардан (жеке
кәсіпкерлер) алынатын табыс салығы және пайдаға салынатын салық;
• орта, шағын қалалық
қоныстар, ауылдық жерлерде
орналасқан
ғимараттардың,
машина-орындардың
құнынан
жылжымайтын
мүлікке
салынатын салық;
• заңнамалық актілерге
сәйкес құрылатын инновациялық
қорларға аударымдар.
Келесілерден босатылады:
• заңды және жеке тұлғалардың жекелеген қызмет түрлерін (оның ішінде
ерекше тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен) жүзеге
асыруына арнайы рұқсат (лицензия) бергені үшін мемлекеттік бажды төлеу,
мұндай арнайы рұқсатқа (лицензияға) өзгерістер және (немесе) толықтырулар
енгізу, оның қолданылу мерзімін ұзарту;
• резидент емес заңды тұлғалармен және резидент емес жеке
тұлғалармен жасалған мәмілелер бойынша өз өндірісінің тауарларын
(жұмыстарын, қызметтерін) өткізуден, оның ішінде мүлікті жалға беруден
түскен шетел валютасын міндетті түрде сату.
Салық салудың ерекше режимдерін қолданатын коммерциялық
ұйымдар мен жеке кәсіпкерлер (салық салудың оңайлатылған жүйесі; жеке
кәсіпкерлер мен өзге де жеке тұлғалардан алынатын бірыңғай салық; ауыл
шаруашылығы өнімдерін өндірушілер үшін бірыңғай салық; агроэкотуризм
саласында қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асырғаны үшін алынатын
алым) № 6 декрет шеңберінде ұсынылатын салықтық емес сипаттағы
жеңілдіктерді пайдалануға
құқылы.
Орта, шағын қалалар мен ауылдық жерлерде орналасқан
коммерциялық ұйымдарға Кеден одағының сыртқы экономикалық қызметінің
бірыңғай тауар номенклатурасына сәйкес белгілі бір тауар позицияларында
жіктелетін, Беларусь Республикасының аумағына осындай коммерциялық
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ұйымдардың жарғылық қорына салым ретінде әкелінетін тауарларды әкелу
кедендік баждары мен ҚҚС салудан босату құқығы берілген.
Мемлекеттік меншіктегі және орта, шағын қалалық қоныстардың,
ауылдық жердің аумағында орналасқан жылжымайтын мүлікті сатып
алушылар осындай мүлікке қызмет көрсету үшін қажетті, сондай-ақ осындай
жер учаскесінде өсетін көпжылдық екпелер жер учаскесін жалдау шартын
жасасу құқығын сатып алу қажеттілігінен босатылған. Мемлекеттік меншіктегі
және орта, шағын қалалық қоныстардың, ауылдық жерлердің аумағында
орналасқан жылжымайтын мүлікті сатып алушыларға, егер бұл мүлік өзі
өндірген тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіруді және
(немесе) оларды сатуды ұйымдастыру мақсаттары үшін сатып алынса,
олардың өтініші бойынша мұндай мүлікті бес жылға дейінгі мерзімге төлеу
мерзімін ұзарту ұсынылады.
Өз өндірісінің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өндіруді және
(немесе) оларды сатуды ұйымдастыру мақсатында орта, шағын қалалар мен
ауылдық жерлердің аумағында шаруашылық жүргізу субъектілері құратын
жылжымайтын мүлік объектілеріне қызмет көрсету үшін инженерлік және
(немесе) көлік инфрақұрылымын салуға арналған шығыстарды облыстық
бюджеттерден қаржыландыру мүмкіндігі бекітілді.
Мемлекеттен қаржылық көмек алу мүмкіндігі
Мемлекеттік қаржылық қолдау шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, сондай-ақ «Шағын
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары туралы» БР
Президентінің 2009 жылғы 21 мамырдағы № 255 Жарлығына (бұдан әрі –
№255 Жарлық) сәйкес бағдарламалар шеңберінде бөлінетін өзге де көздер
есебінен көрсетіледі.
Жергілікті деңгейде мұндай қолдауды облыстық атқару комитеті (Минск
қалалық атқару комитеті), республикалық деңгейде – Беларусь кәсіпкерлерді
қаржылай қолдау қоры көрсетеді. №255 Жарлыққа сәйкес бағдарламаларда
көзделген қаражат есебінен мемлекеттік қаржылық қолдау шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне ұсыну жолымен көрсетіледі:
Беларусь кәсіпкерлікті қаржылай қолдау қорымен: қайтарымды немесе
өтеусіз негізде қаржы қаражатын; лизинг (қаржылық жалдау) талаптарындағы
мүлікті; Беларусь Республикасының банктері беретін жеңілдікті кредиттер
бойынша кепілдіктерді;
• облыстық атқару комитеті және Минск қалалық атқару комитетімен:
қайтарымды немесе өтеусіз негізде қаржы қаражатын; банктік кредиттерді
пайдаланғаны үшін пайыздардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидияларды;
лизинг (қаржылық жалдау) шарттары бойынша лизинг төлемдерін
төлеуге арналған шығыстарды лизинг берушінің сыйақы (кіріс) сомасын төлеу
бөлігінде өтеуге арналған субсидияларды; көрме-жәрмеңкелік іс-шараларға
қатысуға не оларды ұйымдастыруға байланысты шығыстардың бір бөлігін
өтеуге арналған субсидияларды;
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• БР банктерімен: бағдарламаларда көзделген және осы банктердің
салымдарына (депозиттеріне) орналастырылған жергілікті бюджеттердің
қаражаты есебінен берілетін жеңілдікті кредиттер. Мемлекеттік қаржылық
қолдау шағын кәсіпкерлік субъектілеріне олар инвестициялық жобаларды,
бизнес-жобаларды іске асырған кезде мынадай бағыттар бойынша беріледі:
• тауарлар (жұмыстар, қызметтер) өндірісін құру, дамыту және кеңейту;
• өндірісті ұйымдастыру, дамыту, экспортқа бағдарланған, импортты
алмастыратын өнімдерді өткізу;
• энергия және ресурс үнемдеуге бағытталған өнім өндірісі;
• жаңа технологияларды енгізу.
Осы қолдау инвестициялық жобаларды, бизнес-жобаларды іске
асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне құрылыс, күрделі құрылыстарды
(үйлерді, ғимараттарды), оқшауланған үй-жайларды сатып алу және (немесе)
оларды жөндеу мен реконструкциялау, жабдықтарды, көлік құралдарын,
арнайы құрылғылар мен құрылғыларды сатып алу, жинақтаушы бұйымдарды
сатып алу мақсатында жұмыс орындарын (көрме-жәрмеңкелік іс-шараларға
қатысуға не оларды ұйымдастыруға байланысты шығыстардың бір бөлігін өтеу
үшін жеңілдікті кредит беру мен субсидияларды қоспағанда) құру үшін
конкурстық, және қызметтер көрсетуге арналған шикізат пен материалдарды
сатып алу негізінде құрылған.
Бизнесті қолдау инфрақұрылымыне не кіреді?
БР-да шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі
бағыттарының
бірі
шағын
және
орта
кәсіпкерлікті
қолдау
инфрақұрылымын (бұдан әрі-инфрақұрылым) қалыптастыру болып
табылады. Заңның 4-бабына сәйкес инфрақұрылым субъектілеріне
қызметінің негізгі мақсаты шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне
кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыруға жәрдем көрсету болып
табылатын кәсіпкерлікті қолдау орталықтары (бұдан әрі – орталықтар) және
шағын кәсіпкерлік инкубаторлары (бұдан әрі — инкубаторлар) жатады.
Орталықтың негізгі міндеттері (Заңның 19-бабы) қаржы және
материалдық-техникалық ресурстарды, ақпараттық, әдістемелік және
консультациялық қызметтерді алуға, білікті кадрларды даярлауға,қайта
даярлауға және тартуға жәрдемдесу арқылы шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерін экономикалық және ұйымдастырушылық қолдауды қамтамасыз
ету, маркетингтік зерттеулер жүргізу, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға өзге
де жәрдемдесу болып табылады.
Орталықтар кәсіпкерлік субъектілеріне, азаматтарға кәсіпкерлік
қызметті ұйымдастыру және жүргізу бойынша ақпараттық, консультациялық
қызметтер көрсетеді, қаржы ресурстарын алуға, көрмелерге, жәрмеңкелерге
қатысуға, іскерлік байланыстарды жолғақоюға, олар өндіретін өнімді ішкі және
сыртқы нарықтарға ілгерілетуге, аталған субъектілерді білікті кадрлармен
дайындауға және қамтамасыз етуге жәрдемдеседі, маркетингтік зерттеулер
және т. б. жүргізеді.
Инкубатордың негізгі міндеттері (Заңның 20-бабы) шағын кәсіпкерлік
субъектілерін
оларға
үй-жайлар
мен
мүлікті,
ақпараттық
және
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экономикалық жағдайлар жасау, серіктестерді іздестіруде, қаржы ресурстарын
алуда жәрдем көрсету, сондай-ақ заңнамада тыйым салынбаған және шағын
кәсіпкерлік инкубаторының негізгі міндеттерін орындауға бағытталған өзге де
қызметті жүзеге асыру болып табылады.
Шағын кәсіпкерлік субъектілері конкурстық негізде бекітілген
ережелерге сәйкес инкубаторда орналастырылады, оларға сәйкес
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өндіру, жаңа технологияларды енгізу
саласында өз қызметін жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілерінің
орналастыруға басым құқығы бар.
4.3. Арменияда кәсіпкерлікті дамыту және қолдау
Шағын және орта кәсіпкерлікті
дамыту Армения Республикасы Үкіметінің
экономикалық
саясатының
басты
бағыттарының бірі болып табылады, оның
шеңберінде Үкімет саланы дамыту,
құқықтық реттеуді оңайлату, халықаралық
құрылымдар мен ынтымақтастық, Үкімет
пен жеке сектор арасындағы диалог,
сондай-ақ басқа да кейбір бағыттарда
перманентті қадамдарды жүзеге асырады.
2000 жылғы 5 желтоқсанда АР «Шағын және орта кәсіпкерлікке
мемлекеттік көмек көрсету туралы» АР Заңын қабылдады, ол алғаш рет
Армения Республикасындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
критерийлерін және шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік жәрдем
көрсетудің негізгі бағыттарын белгіледі.
Армения Республикасында ШОК критерийлерін белгілеу Еуроодаққа
мүше елдерде әрекет ететін ШОК критерийлеріне сәйкес келеді, бұл осы
критерийлерді қолданатын елдерге салыстырмалы статистикалық талдауды
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, бұл ел экономикасындағы ШОК
орны мен рөлін бағалау тұрғысынан ШОК саласының даму деңгейінің барынша
нақты көрінісін әр түрлі елдерде айқын қалыптастырады. Осындай
критерийлерді қолданатын елдерде ШОК субъектілерінің барынша нақты ара
жігін ажырату арқасында аса шағын, шағын және орта фирмалар үшін
салыстырмалы жұмсақ салық салу режимін қолдану, барынша атаулы
мемлекеттік жәрдем шараларын жүзеге асыру және т. б. мүмкіндігі пайда
болады.
Жоғарыда көрсетілген заңға сәйкес, жіктелуі мәміле қабылдануына негіз
ретінде жұмыс істейтін қызметкерлердің саны субъектілері ШОК, және жылдық
ақшалай кірісі немесе активтердің баланстық құнын ереже бойынша алдыңғы
жылдың аяғындағы жағдайы бойынша қабылданған. Қазіргі уақытта осы
белгілеуге сәйкес ШОК субъектілері келесілерге топталады:
1. аса аз – өткен жылғы қызметтен алынған пайда немесе алдыңғы
жылдың соңындағы жағдай бойынша активтердің баланстық құны 100 млн
драмадан аспайтын, ал қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 10 адамға дейін
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болатын коммерциялық ұйымдар мен дара кәсіпкерлер;
2. шағын – өткен жылғы қызметтен алынған пайда немесе алдыңғы
жылдың соңындағы жағдай бойынша активтердің баланстық құны 500 млн
драмадан аспайтын, ал қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 50 адамға дейін
болатын коммерциялық ұйымдар мен дара кәсіпкерлер;
3. орташа – өткен жылғы қызметтен алынған пайда немесе алдыңғы
жылдың соңындағы жағдай бойынша активтердің баланстық құны тиісінше
1500 млн драмадан және 1000 млн драмадан аспайтын, ал қызметкерлерінің
тізімдік саны 250 адамға дейін болатын коммерциялық ұйымдар мен жеке
кәсіпкерлер, ал.
2001 жылдан бастап ШОК жәрдемдесудің жылдық бағдарламалары
әзірленіп, іске асырылуда, олар «Шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік
көмек көрсету туралы» АР Заңында белгіленген мынадай бағыттарды
ілгерілетуге бағытталған», – ШОК субъектілеріне жәрдемдесу жөніндегі
инфрақұрылымды сақтау және нығайту, оқыту Іскерлік көмек (шеберлік пен
дағдыларды дамыту), ШОК субъектілеріне іскерлік ақпараттық және
консалтингтік көмек, қаржылық және инвестициялық жәрдемдесу, жергілікті
жерлердегі экономикалық даму, салалық бизнеске жәрдемдесу, әйелдер
кәсіпкерлігіне жәрдемдесу, жергілікті өнімнің экспортына жәрдемдесу және
ШОК субъектілерінің халықаралық ынтымақтастығын кеңейтуді қамтамасыз
ету, халықаралық және шетелдік донор ұйымдармен ШОК-ті дамытудың
бірлескен бағдарламаларын (бірлесіп қаржыландыру қағидаты бойынша)
әзірлеу және іске асыру.
АР-да шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту саясатын (стратегиясын)
әзірлеу, сондай-ақ ШОК дамытудың жылдық бағдарламаларын әзірлеу және
шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік көмек көрсету жөніндегі
юрисдикция АР Экономикалық даму және Инвестициялар министрлігіне
бекітілген. Ал мұның бәрін жүзеге асыратын негізгі құрылым Армения шағын
және орта кәсіпкерлікті дамытудың ұлттық орталығы (Арменияның ШОК ДҰО)
болып табылады, ол АР Үкіметінің 2002 жылғы 19 наурыздағы № 282
қаулысымен шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттік жәрдемдесуге
жәрдемдесу жөніндегі 2002 ж. бағдарламасы шеңберіндегі бағдарламалық
шара ретінде бекітілген.
2016 жылдан бастап АР Үкіметімен 2015 жылы қабылданған «2016-2018
жылдары шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту стратегиясы» іске асырылуда,
оның негізгі мақсаты-шағын және орта кәсіпкерлік секторының әлеуетін
толыққанды пайдалану және оның РА экономикалық, әлеуметтік және саяси
дамуындағы рөлін арттыру. ШОК саласында жүзеге асырылатын перманентті
реформаларға барынша мекенжайлылық және тиімділік беру, іскерлік ортаны
жетілдіру мәселелері бойынша мемлекет пен іскерлік қоғамдастықтың тиімді
диалогын қамтамасыз ету, сондай-ақ ШОК дамуына кедергі келтіретін
бөгеттерді тез жою мақсатында АР Премьер-Министрінің 2011 жылғы 7
шілдедегі № 638-Н шешімімен АР шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту
жөніндегі кеңесі құрылып, оның төрағасы болып – АР Үкімет басшысы
тағайындалды.
Шағын
және
орта
кәсіпкерлікке
даму
және
жәрдемдесу
бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру процесінде халықаралық және
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шетелдік ұйымдар (бағдарламалар) да елеулі рөл атқарады. АР мен ЕО
елдерінің кәсіпорындары арасында байланыстар мен ынтымақтастық орнату
бойынша жұмыстар жүргізілуде.
«Экономикалық интеграция және ЕО саясатымен біріздендіру» 137
платформасы негізінде 2011-2012 жылдар ішінде «Экономикалық саясатты
жүзеге асыру» бағдарламасы іске асырылды. Процесс перманентті сипатқа ие.
Бағдарлама ЕО Шығыс әріптестігінің алты елін қамтиды – Армения,
Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.
«Экономикалық саясатты жүзеге асыру» бағдарламасы шеңберінде
Армениямен ынтымақтасатын тараптар Экономикалық ынтымақтастық және
даму ұйымы (OECD), Еуропалық Комиссия, Еуропалық білім беру қоры (ETF),
Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкі (EBRD) болып табылады. ШОК
толыққанды жұмыс істеуін көріп, Арменияның экономикалық амуының басым
бағыттарының бірін АР Үкіметі ШОК дамыту бойынша, атап айтқанда ШОК
мемлекеттік жәрдемдесу жүйесін дамыту бойынша қадамдарды қабылдауды
жалғастыруда. Егер өткен жылдары саланы дамыту саясаты ШОК субъектілері
мен ресурстарының сандық өсуіне көп шоғырланса, онда алдағы жылдары
ШОК субъектілерінің және жалпы осы саланың білім деңгейін, сапасын,
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға баса назар аударылатын болады.
ШОК-ты дамыту саясатының таяудағы жылдарға арналған басты
мақсаты-ұйымдарды дамыту және кәсіпкерлік білімді тарату, қаржы
ресурстарының қолжетімділігі, салық жүйесін оңайлату және жеке сектормен
диалог тетіктерін жетілдіру арқылы, сондай-ақ инновациялар мен орнықты
дамуды ынталандыру арқылы ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілетті
ШОК субъектілерінің қызметін қамтамасыз ету.
Экспортты
қолдау
шаралары
мен
механизмдері
Армения
Республикасында экспортты қолдаудың ұйымдық құрылымына мынадай
мемлекеттік институттар кіреді: Армения Республикасының Экономикалық
даму және инвестициялар министрлігі, “Арменияның экспорттық сақтандыру
агенттігі” АҚАҚ, “Бизнес Армения”қоры. Экспортты дамыту жөніндегі негіз
қалаушы құжаттардың бірі Армения Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 15
желтоқсандағы №
149 шешімімен бекітілген Армения Республикасының Экономикалық
даму және инвестициялар министрлігі әзірлеген «Арменияның экспортқа
бағдарланған өнеркәсіптік саясатының стратегиясы» болып табылады.
Экспортқа бағдарланған саясаттың ұзақ мерзімді мақсаты қазіргі
экспорттық салалар мен экспорттық әлеуеті бар салаларды кеңейту жолымен
локомотивтің рөлін атқаратын жаңа салаларды қалыптастыру, сондай-ақ
кәсіпкерлік қызметтің заңнамалық базасын жетілдіру, саудадағы кедергілерді
жою, инфрақұрылымды жаңғырту, армян тауарларының бәсекеге қабілеттілігін
арттыру және шетелдік инвестицияларды тарту болып табылады.
Құжатта АР экономикасының едәуір экспорттық әлеуеті бар 11 секторы
көрсетілген (тау-кен өнеркәсібі, металлургия өндірісі, азықтүлік өндірісі, асыл
тастарды өндіру және зергерлік бұйымдарды жасау, машина жасау, аспап
жасау және электротехникалық өндіріс, химия өнеркәсібі, жеңіл өнеркәсіп,
құрылыс материалдарын өндіру). Армения Республикасының экспортты
қолдаудың ұлттық жүйесінің жұмыс істеуі жөніндегі саясатты іске асыруда
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Экономикалық даму және инвестициялар министрлігі негізгі рөл атқарады
(http://www.mineconomy.am).
АР Халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың басты бағыттары –
бұл әлемдік экономикаға тиімді ықпалдасу, тауарлар экспортының көлемін
арттыру, сыртқы нарықтарды әртараптандыру, тиісті шарттық-құқықтық алаң
құру және Халықаралық экономикалық әріптестік үшін қолайлы 5 орта құру,
сыртқы сауда экономикалық қызметінің тиімділігін арттыратын инвестициялар
тарту. АР Экономикалық даму және инвестициялар министрлігі Армения
Республикасының Сауда өкілдіктерінің (өкілдерінің) қызметін үйлестіруді
жүзеге асырады.
Экспортты сақтандыруға мамандандырылған «Арменияның экспорттық
сақтандыру агенттігі» СЖАҚ жұмыс істейді (http://www.eia.am). Агенттік 2013
жылдың қазан айында экспортқа бағдарланған өнеркәсіптік саясат шеңберінде
құрылды. Агенттік Армения Республикасының экспорттаушы компанияларын
шетелдік сатып алушы немесе банк берген тауар үшін төленбеген жағдайда
келтірілген қаржылық шығындардан сақтандыруды жүзеге асырады.
Агенттік ұлттық экспорттаушыларға ұзақтығы 1-6 ай төлемді кейінге
қалдыру және экспорттық келісім-шарттың жалпы құнының 75-95% - ына дейін
сақтандыруды жабуды қамтамасыз ету шартымен қаржыландыруды береді.
Қаржыландыру Армян драма (AMD), АҚШ доллары (USD), Еуро (EUR) сияқты
валюталарда ұсынылады.
Агенттік экспорттаушыларды шетелдік сатып алушыға тікелей
байланысты коммерциялық тәуекелдерден (төлем қабілетсіздігі/банкроттығы
немесе ақы төлеуден бас тарту) және шарттық міндеттемелерді орындау
мүмкін емес жағдайлар жасайтын импорттаушы елдегі белгілі бір оқиғаларға
байланысты саяси тәуекелдерден сақтандыру мүмкіндігін көздейді (берешекті
төлеуді шектейтін немесе мүмкін болмайтын мемлекет актілері, валютаны
айырбастауды шектеу, соғыс, революция, табиғи апаттар).
Армения Республикасында экспортты қолдаудың тағы бір институты
«Бизнес Армения» қоры болып табылады .https://www.businessarmenia. am).
«Бизнес Армения» қоры елдің экономикалық өсуіне жәрдемдесу
мақсатында Армения Республикасының Үкіметімен 2015 жылы құрылды.
Қордың мақсаты Арменияның рейтингі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру,
инвестицияларды тарту және экспортқа жәрдемдесу болып табылады.
Қор
мемлекеттік
органдар
мен
кәсіпкерлер
арасындағы
ынтымақтастыққа жәрдемдеседі, бірлескен жобаларды іске асырады,
шетелдік инвестицияларды қолдайды және инвестициялаудан кейінгі
қызметтер көрсетеді. Экспортты жылжыту мақсатында Армения Бизнес қоры
армян өнімінің шетелде танымалдығын арттыруға, экспорт көлемін арттыруға
және нарықты әртараптандыруға ықпал етеді.
Осы мақсатта Қор жергілікті компанияларға халықаралық көрмелерге
және басқа да іскерлік іс-шараларға қатысуға мүмкіндік береді,ал осы ісшаралардың нәтижесінде жасалған экспорттық келісімшарттар армян
компанияларының мақсатты нарықтарға шығуы үшін жол ашады. «Армения
бизнесі» кәсіпкерлер қойған іскерлік мәселелерді жедел шешеді және тікелей
немесе өзінің әріптестік ұйымдары арқылы экспорттың кез келген кезеңінде
бухгалтерлік, салық, заң және басқа да жедел кеңес беру түрлерін ұсына
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отырып, жергілікті компаниялардың экспорттық әлеуетінің өсуіне ықпал етеді.
2017 жылғы шілдеден бастап Қор экспорттық және инвестициялық жобаларды
ілгерілету мақсатында шетелдегі өкілдіктердің желісін кеңейту процесін
бастады.
Арменияның шет елдерде әрекет ететін дипломатиялық өкілдіктерімен,
екі жақты палаталармен, мақсатты елдердегі армян қауымының өкілдерімен,
сондай-ақ басқа да мүдделі тараптармен тығыз ынтымақтастықтың арқасында
қор іріктеу және бағалау нәтижелері бойынша әлемнің 25 елінде 35 ресми өкіл
болатын әлеуетті кандидаттарды анықтады.
4.4. Қырғызстанда кәсіпкерлікті қолдау және дамыту
Қырғызстанда ауыл шаруашылығын
мемлекеттік қолдау шараларын жүзеге
асыратын механизмдар мен институттар
құрылды. Олар кестеде келтірілген. Кесте.
Ауыл шаруашылығына ішкі қолдау
көрсететін мемлекеттік институттар
Қолдаудың ықтимал түрлері

Ұйымдардың атауы

Ауыл аруашылығы секторына
несиелер беру

«Айыл Банк», РСК банк, «Бай-Тушум и
Партнеры»,
ауыл
шаруашылығы
және
мелиорация министрлігі

Ауыл
шаруашылығы
шығындары мен техникасына
пайызсыз кредиттер беру
Қырғыз
резервтік
қорлары үшін жауапты

тауар

Мемлекеттік экономикалық даму қоры (МЭДҚ)
Мемлекеттік материалдық резервтер қоры(ММРҚ)

Ақпарат көзі: Қырғыз Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымы
(ДСҰ) алдындағы міндеттемелері шеңберіндегі сауда саясатына шолу
http://mineconom.gov.kg.
Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау шараларының қатарында өңдеу
өнеркәсібінің (тамақ өнімдерінің) өндірушілері мен кәсіпорындары сатудан,
табыс пен пайдаға салынатын салықтардан босатылады. 2009 жылдан бастап
ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және оны қайта өңдеу өндіруші ҚҚС
төлеуден босатылған; ал 2012 жылғы қыркүйекте босату отандық өндірістің
ауыл шаруашылығы тауарларын өңдейтін барлық тұлғаларға кеңейтілді. ҚҚСдан босату сондай-ақ ауыл шаруашылығы техникасына (жалға алынған
немесе отандық өндіріс); минералды тыңайтқыштарға; жануарларға арналған
дәрі-дәрмектер мен вакциналарға, сондай-ақ жануарлар мен тұқымдардың
импортына қолданылады.
2009 жылы Қырғыз Республикасы өнімді ерікті сақтандыру схемасын
құрды, ол бойынша сақтандыру сыйлықақысы құнының 50%-ы мемлекеттік
бюджеттен субсидияланады; сақтандырушылар өнімді сақтандырудан
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алынған сыйақының 5%-ын ауыл шаруашылығы ұлттық сақтандыру резервіне
беруі тиіс.
Ауылдық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында Үкімет 2011 жылы
«фермерлерге қолжетімді кредиттер» жеңілдікті кредит беру бағдарламасын
әзірлеп, енгізді, оның шеңберінде жылдық 9 пайыздық ставкамен 1,0 млрд сом
бөлінді.
2012 жылы мұндай бағдарлама несиелеудің сол сомасымен, бірақ
жылдық 7%-бен жалғасты. ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 12 қаңтардағы № 10
қаулысына сәйкес коммерциялық банктердің қаражаты фермаларға қайта
өңдеу секторын, мал шаруашылығы мен өсімдік шаруашылығын дамытуға 12
айдан 24 айға дейінгі мерзімге жеңілдікті шарттармен берілуі тиіс.
Алайда, тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл шаралар бүгінгі күні ауыл
шаруашылығы секторының алдында тұрған барлық проблемаларды
айтарлықтай шешпейді. Бұл мәселелер бірінші кезекте санитарлық,
ветеринарлық және фитосанитарлық шаралармен байланысты.
ДСҰ-дағы
қарастырады:

ауыл

шаруашылығы

жөніндегі

келісім

үш

бағытты

• нарыққа қолжетімділік;
• отандық өндірушілерді қолдау;
• экспортты субсидиялау.
Осы Келісімге сәйкес нарыққа қолжетімділік тек тарифтік режиммен
реттеледі. Бұл барлық тарифтік емес шаралар жеткілікті дәрежеде қорғау
деңгейін қамтамасыз ете алатын және елдің ДСҰ-ға кіруі процесінде
байланысты болатын тарифтермен алмастырылуы тиіс дегенді білдіреді.
Қырғызстан міндеттемелерді бұзбай, келесі қолдау шараларын қолдана
алады:
1. «жасыл себет» шаралары;
2. арнайы және сараланған режим;
3. қолдаудың жиынтық шарасымен ескерілетін қолдау шаралары
(өнімдер бойынша және жалпы).
«Жасыл себет» сауданы бұрмаламайтын және өндіріске әсер етпейтін
немесе ең аз әсер ететін ішкі өндірушілерді қолдау бағдарламаларын қамтиды.
Бұл қолдау тұтынушының есебінен емес, үкіметтік бағдарламаның (үкімет
талап етпеген кірістерді қоса алғанда) мемлекеттік бюджетінен
қаржыландырылады және өндірушілердің бағасын ұстап тұру салдары жоқ.
Бұл себеттің шаралары жалпы үкіметтік қызметтерді қаржыландыруды,
мысалы, ғылыми-зерттеу қызметі, санитарлық бақылау, инфрақұрылым және
азық-түлік қауіпсіздігі саласында, сондай-ақ өндірушілерге тікелей емдердің
кейбір нысандарын, мысалы, өндірісті кеңейтуді, құрылымдық қайта құруға
көмек көрсетуді және қоршаған ортаны қорғау бағдарламаларына сәйкес
тікелей төлемдерді немесе жекелеген өңірлерге көмек көрсетуді
көтермелемейтін табыстарды тікелей қолдауды қамтиды.
Ауыл шаруашылығы жөніндегі Келісім шеңберінде дамушы және әлсіз
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дамыған елдерге қатысты арнайы және сараланған режим ұсыну көзделеді.
Атап айтқанда, дамушы елдерге 10% мөлшеріндегі «де минимакс»
ставкасы болуға рұқсат етіледі. Ел дамыған елдер үшін қабылданғандай,
негізгі ауыл шаруашылығы өнімін өндірудің жалпы құнының 5%-нан
аспайтын мөлшерде ауыл шаруашылығында субсидиялау бойынша
міндеттеме алды (бұл ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге және сатуға әсер
ететін мемлекеттік субсидияларға қатысты).Бұдан басқа, Қырғызстан ауыл
шаруашылығы өнімдерінің экспортын субсидияламауға (мемлекеттік
деңгейде) міндеттеме алды. Осы міндеттемелер мемлекеттік бюджетте
қаржы қаражатының шектеулігіне байланысты қабылданды.
Дамушы елдердің ауыл шаруашылығына қысқарту жөніндегі
міндеттемелерге жатпайтын дамушы елдер бағдарламасының құрамдас
бөлігі ретінде субсидиялар беру мүмкіндігі неғұрлым принципті сәт болып
табылады. Оларға келесілер жатады:
• жалпы ауыл шаруашылығына қол жетімді инвестициялық
субсидиялар; кіріс деңгейі төмен немесе ресурстар жетіспейтін өндірістік
құрауыштарды дотациялау;
• есірткіні өндіру үшін пайдаланылатын дақылдарды заңсыз өсіруден
бас тартуды ынталандыру мақсатында көрсетілетін қолдау.
Республикада ауыл шаруашылығын ішкі қолдау әртүрлі нысандарды
қабылдай алады, оның ішінде: субсидияланған кредит; техника лизингінің
мүмкіндіктері; мемлекет тарапынан сатып алу және тікелей нарықтық
интервенция; ветеринарлық, санитарлық және фитосанитарлық қызметтер;
сондай-ақ салықтық және тарифтік жеңілдіктер.
Ауыл шаруашылығын ішкі қолдауды жетілдіру мақсатында Қырғыз
Республикасында «Жайылымдар туралы», «Өсімдік шаруашылығындағы
сақтандырудың ерекшеліктері туралы», «Мал шаруашылығындағы
асылдандыру ісі туралы», «Қырғыз Республикасында ауыл шаруашылығын
дамыту туралы» заңдар қабылданды. 2014 жылғы 29 мамырдағы
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа Қырғыз Республикасының
қосылуы кезінде біздің тарапымыз отандық тауар өндірушілерге субсидия
және өзге де мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну бойынша шаралар жеке
хаттамамен қарастырылған болатын.
Мұндай қолдауды ұсыну шарттары мен тәртібі ДСҰ ережелеріне
сәйкес қабылданған Қырғыз Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге
асырылады. Яғни, ЕАЭО-ның ұлттық заңнамаға қатысуына байланысты осы
мәселелер бойынша өзгерістер енгізілмегенін атап өтуге болады, бұған
XXIV және XXV Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс емес.
Бизнеске қызмет көрсету орталығы
Қырғыз Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі №
2377-VI қаулысымен бекітілген Қырғыз Республикасы Үкіметінің «бірлік,
сенім, жасампаздық( бағдарламасы шеңберінде даму жөніндегі министрлік
(JICA және ЕҚЫҰ) қазіргі уақытта «кәсіпкерлерге қызмет көрсету
Орталықтарын
құру
және
олардың
қызметін
ұйымдастыру
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тұжырымдамасын бекіту туралы» Қырғыз Республикасы Үкіметі
қаулысының жобасын әзірледі, оған сәйкес кәсіпкерлікке қызмет көрсету
орталықтарын (бұдан әрі – КҚКО) ашу жоспарланып отыр.
КҚКО кәсіпкерлерге кәсіпкерлікті жүргізу мәселелері бойынша
ақпарат және кеңес беру арқылы қолдау көрсетуді жүзеге асыратын болады,
сондай-ақ ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді оқытуды жүзеге асыратын,
сондай-ақ мемлекеттік және өзге де қызметтер көрсететін болады.
Кәсіпкерлік субъектілерінің ең көп санын қамту үшін КҚКО Қырғыз
Республикасының барлық өңірлерінде құру жоспарлануда. Бастапқы
кезеңде КҚКО Бішкек қаласында құру, ал кейіннен елдің өңірлерінде
осындай орталықтар ашу жоспарлануда.
Қазіргі уақытта Қырғызстан Үкіметі Қырғыз Республикасы Үкіметінің
Қырғыз Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және
қолдау жөніндегі 2019-2023 жылдарға арналған бағдарламасын әзірледі.
Бағдарламаның тиімділігін анықтайтын негізгі параметрлер келесідей
индикаторлармен көрсетіледі: ЖІӨ құрылымындағы ШОК үлесі 2019 жылы
39%-дан 2023 жылға қарай 41,5%-ға жетеді;
• ЖІӨ-ге қатысты көлеңкелі экономика деңгейі 2019 жылы 23%-дан
дан 2023 жылға қарай 21%-ға дейін төмендейді;
• 2023 жылға қарай Қырғыз Республикасы «Бизнесті жүргізу»
рейтингінде 50 елдің қатарына кіреді»;
• 2023 жылға қарай халық пен бизнестің қажеттіліктерін ескере
отырып, барлық мемлекеттік қызметтер азаматтар мен бизнеске цифрлық
форматта көрсетілетін болады;
• ШОК-те жаңадан құрылған жұмыс орындарының саны жыл сайын
2019 жылы 15 мың адамнан бастап 2023 жылы 65 мың адамға дейін өседі;
• ЖІӨ құрылымындағы экспорт үлесі 2019 жылы 22,0%-дан 2023
жылы 28,0%-ға дейін өседі;
• кәсіпорындар, тамақ өнеркәсібін экспорттаушылар 2023 жылға қарай
НАССР жүйесін толығымен енгізеді;
• 2023 жылға қарай іске асырылатын МЖӘ жобаларының саны 25-ке
жетеді;
• әр өңірдің мамандануын ескере отырып, жаңа саудалогистикалық
орталықтар саны 2023 жылға қарай 11-ге жетеді;
• мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жұмыс берушілерден
мамандарды даярлауға тапсырыс алатын білім беру ұйымдарының үлесі
2021 жылға қарай 100% құрайды.
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4.5. ЕАЭО нарығында кәсіпкерлердің табыс тағылымы
Белсенді шағын және
орта кәсіпорындар – дамыған
экономиканың белгілері. ШОК
секторы ЖІӨ және мемлекеттің
салықтық кірістеріне сүбелі
үлес
қосады,
жұмыс
орындарын
құрады
және
инновациялар енгізу, еңбек
өнімділгінің артуына ықпал
етеді.
Сондықтан бұл бөлімде
ЕАЭО елдерінде шағын және орта бизнестің табысты бизнес-жобаларының
мысалдары келтірілген.
1.
РФ Томск облысының оңтүстігінде сүт өңдеу бойынша
алғашқы цех пайда болды
«Шағын және
орта
кәсіпкерлік»
ұлттық
жобасы
арқылы сүт өңдеу
бойынша
алғашқы
цех Томск облысы
Бакчар
ауданында
пайда болды.
Тәулігіне
3
тоннаға дейін өңдеу
қуаты
бар
цех
облыстың, тіпті көрші

муниципалитеттердегі фермерлерінің қажеттіліктерін толығымен қамтуға
көмектеседі.
«Бакчарда ауданда алғашқы сүт өңдеу бойынша цех ашылды.
«Бакчарский фермер» ауыл шаруашылығы кооперативі заманауи сүт цехін іске
қосты, онда пастерленген және пісірілген сүт, қаймақ, кілегей, сүзбе, айран,
снежок, сары май, ряженка, ірімшік және үшқат қосылған йогурт шығарады.
«Бакчарский фермер» ауыл шаруашылығы кооперативі жобасы 2019
жылы «Шағын және орта кәсіпкерлік» ұлттық жоба және «Фермерлерді қолдау
жүйесін құру және ауылдағы ынтымақтастықты дамыту» өңірлік жоба
шеңберінде мемлекеттік қолдауды алды.
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Ұлттық жоба аясында шаруаларға материалдық-техникалық
базаны дамытуға 23,5 млн рубльге грант берілді. Жобаның жалпы құны 39,2
млн рубльді құрайды, оған сүт цехін салу, мал союдың модульді тізбегін сатып
алу кіреді.
Мал сою тізбегін жыл соңын адейін іске қосу көзделген. Келешкте
шаруалар етті өнім тізбесін кеңейтуді жоспарлап отыр, ол үшін шұжық
өнімдерін өндіру цехы салынбақ.
Тәулігіне 3 тоннаға дейін өңдеу қуаты бар цех облыстың, тіпті көрші
муниципалитеттердегі фермерлерінің қажеттіліктерін толығымен қамтуға
көмектеседі
Томск облысының Бакчар ауданы облыс орталығынан 200 шақырым
қашықтықта жатыр. Ауданда 11 мыңнан астам адам тұрады, ал облыстың
жетекші саласы – ауыл шаруашылығы.
2. Тайга жаңғағынан тәттілер әзірлеген кәсіпкер РФ кәсіпкер-аналар
байқауында жеңіске жетті
Курагино тұрғыны Марина
Маркидонова Кроясноярсктегі «Мой
бизнес» орталығы ұйымдастырған
«Мама-предприниматель»
байқауында жеңіске жетті.
Марина дикорос жаңғағын
жинап, оларды өңдеп, өз қолымен
тайгалық жаңғақтар, жидектер мен
шөптерден пайдалы десерттерді
дайындайды. Өз тауарын кәсіпкерана «Большая шишка» брендімен
сатады.
Барлығы
тайгаға
еген
махаббаттан басталды. Ана атанған соң Марина жолдасы екеуі балаларын
таза ауаға жиі шығара бастады, әсіресе отбасы Курагино маңындағы орманға
баруды ұнатты. Бір күні келіншек шырша бүршіктерін теріп, жақындарына
тосап пісірді. Отбасы тәтті тағамды бағалады, ал Марина жаңа өнімді сатып
көруге бел буды.
Өнім этикеткасын «Большая шишка» деп аталды, осы кезеңде Марина
жеке кәсіпкер ретінде тіркелу бойынша шешім қабылдады. Кәсчіпті жүргізуде
Бизнесті дамыту жөніндегі агенттік көмектесті. Келіншек өнімді тегін
сертификаттауға өтінім жіберді.
Байқауға қатысушылар кәсіпті бастауға 100 мың рубль грант алуға
жарысқа түсті. Марина Маркидонова осы соманы жаңа жабдық алуға
жұмсамақ.
«Мен орынжай жалдап, шикізатты сақтау мен өнімді үлкен көлемде
өндіру үшін жабдық орнатқым келеді, – дейді кәсіпкер ана. – болашақта
дикоросты Курагино ауылы тұрғындарын тартып жинауды, өндіріске
технологты жалдап, жұмыс орындарын құрғым келеді. Бүкіл өнімге сертификат
алу көзделген. Ассортиментті кеңейту, қантсыз пайдалы десерттер, пастила,
джем, батончиктер сібір жаңғақтары жидектері мен шөптерінен шай әзірлеу
жоспарда. Өнімдерді денсаулық сақтау дүкендері, базарлар, жеке сауда
95

нүктелері арқылы сатуды, тіпті Сібірдің органикалық өнімдерін шетелге
экспорттауды қалаймын» – деді кәсіпкер.
.
6. АРМЕНИЯ СТАРТАПТАРЫ1

1. «PicsArt»
Компания құрылтайшылары Ованес Авоян, Микаел Варданян және
Артавазд Меграбян. Бағдарлама фото және видео-редактор қызметін
көрсетеді, жоба әзірленіп, 2012 жылы іске қосылды.
Армения стартапы файлдарды редакциялауға арналған үлкен ауқымға
ие,
сондай-ақ
бос
жұмыстарымен
алмасу
және
лайықты
кандидаттар/орындаушыларды тез іріктеудің әлеуметтік платформасын
қамтиды.
Арменияның PicsArt стартапы – Android, iOS, Windows-ке бейімделген
30 тілдегі қосында. Қазіргі кезде пайдаланушылардың жүктеулер саны 600
млн-нан асады. 2019 жылдың қаңтарына бағдарлама App Store халықаралық
рейтингте (тегін қосындылар) екінші позицияны алып тұрды.
Айта кету керек, Арменияның PicsArt стартапы жазылуларды
қарастырады, оның негізінде пайдаланушылар қосымша құралдарды алады,
жарнамадан құтылады және эксклюзивті оқу бағдарламаларына қол жеткізеді.
Сарапшылардың пікірінше, Армения стартапының күрт өсуі қытай
нарығына шығуға бағдарланған, өйткені 15 млн пайдаланушы – Қытай
азаматтары.
2. «Vineti»
Бұл әщірлеме бұлтты жинауыш платформа, ол гендік инженерия,
жасушалық терапия және онкологиялық вакциналар саласындағы
жаңалықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Патенттелген терапия
менеджментінің экожүйесі бар, ол өндіріс пен емдеу процесіне қатысатын
барлық адамдар үшін жеке платформа болып табылады. Бұған дәрігерлер,
медициналық персонал, науқастар, дәрі-дәрмек өндірушілер, курьерлер,
логистер кіреді.
Арменияның Vineti стартапының құрылтайшылары – Эми ДюРосс,
Размик Абноус, Хайди Хаген, Нерсес Оганян. Бағдарламалық қамтамасыз ету
– операциялардың сапасын жақсартуға, соның ішінде адам факторын
төмендетуге, ал фармацевтикалық өнімдерде лайықты сапаға және ережелер
мен стандарттарға толық сәйкестікке көз жеткізуге мүмкіндік береді.
1
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Vineti
стартапы қаржылық тұрақты стартап. Компания бірдан 9
инвестордан қаржыландыру алды, осы ретте ең ірі инвестициялар 2018
жылдың басында алынды.
3. «Krisp»
Арменияның бірегей стартапының құрылтайшылары Давид Багдасарян
және Артавадз Минасян болды. Стартап шынайы уақыт режимінде шуды
белсенді және пассивті басу режимінде жұмыс істейді. Krisp аудио және
вбейне қоңырау шалуда кез келген фондық шуды алып тастайды, осылайша
сұхбасттасушы өзіне хабарласқан адамды анық ести алады.
Арменияның Krisp стартапы коммуникацияның кез келген құралына
оңай бағдарлана алады, кірме және шықпа қоңыраулармен жұмыс істей
береді. Осы ретте дыбысты тежеу соншалықты қысқа, ол сөйлесу сапасына
еш кедергі келтірмейді, дабыстың шығуын тежемейді.
4. «IntelinAir»
Арменияның IntelinAir стартапы – егіс алқаптары фототүсірімдері және
басқа да көрсеткіштерді талдайтын технологиямен жұмыс істейтін қосынды.
Стартап келесі критерйилер бойынша проблемаларды анықтайды:
Ылғалдық;
Жауы-шашын әсері;
Топырақ температурасы;
белгілі бір учаскенін тарихи деректері және т.б.
Осындай ақпаратты талдау Арменияның IntelinAir стартапына
шаруаларға проблемалық аймақтар мен болжам туралы өзекті ақпаратты
беруге мүмкіндік береді.
Бағдарламалық қамтамасы зету жұмысы машина оқыту және
компьютерік көруге негізделген. IntelinAir-ді қолдану үшін жазылым керек, оның
бағасы пайдаланушы таңдаған пакетке қарай түрленеді.
5. Беларусьтегі табысты кәсіп иелері2
Француз кондитерліктер
«Француз
кондитерліктері»
ЖАҚ 2017 жылы нан-тоқаш және
кондитерлік өнімдерін өндіру үшін
ашылған. Ұйым «UAB Albineta»
компанияның франшизасын сатып
алды, бұл компанияның «Thierry
Kepykla» брендімен наубайханалар
мен кондитерліктер желісі бар.
Компанияның
стратегиялық
мақсаты бастапқы кезеңде өзінің
нан-тоқаш
және
кондитерлік
өнімдерін өндіруді ұйымдастыру еді, ассортимент тізімі әртүрлі балкүлшеле,
круассандар, эклерден, пирогтар, нан түрлерін және т.б. қамтыды. Даму
Банкінің ШОБ-ты қаржылық қолдау бағдарламасы аясында «Банк БелВЭБ»
2
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ААҚ банк-серіктес ұсынған несие қаражаты есебінен нан-тоқаш және
кондитерлік өнімдерін пісіруге арнлаған негізгі жабдықты сатып алды.
Қазіргі таңда «Француз кондитерліктері» ЖАҚ шығаратын өнім тізімі 20дан астам аталымға жетті.
Жаңа өндірістің айрықша ерекшелігі – сапалы және табиғи
ингредиенттерден нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер өндірісі, қоспалардың
көпшілігін компания өз күшімен импорттайды. «Француз кондитерліктері» ЖАҚ
жеке өнімдерді «Тьерри» наубайхана-кондитерлік желілерде сатады, аталған
желі Минск қаласының сауда орталықтарында орналасқан.
6. Қызғалдақ өсіруші
«Находка
Полесья»
шаруа
(фермерлік) қожалығы – Брест облысы
Иванов ауданы Тышковичи агроқалашықтың
солтүстік-шығысында орналасқан жас әрі
тез дамып жатқан шаруашылық.
Шаруашылықтың
негізгі
бағыты
көкөніс, картоп және гүл өсіру.
Бүгінгі таңда «Находка Полесья»
шаруа қожалығының меншігінде 300 га алқап
бар. Жыл сайын қожалық өндірісі көлемін артырып келеді, оатндық және
шетелдік өндірушілерден жаңа жоғары өнімді техника сатып алады, жылыжай
салады және арнайы сақтау қоймалырн жобалайды. Жұмыс барысында
инновациялық принциптер және технологиялар енгізіліп, ұжымның кәсіби
деңгейі жоғарылауда.
«Находка
Полесья»
шаруа
қожалығының
басшысы
мен
қызметкерлерінің қажырлы еңбегі мен іскерлігіне жауапкершілікпен қарауының
арқасында ферма Беларусьтағы ең үлкен қызғалдақ өндіруші қожалыққа
айналды.
7. Балалар жиһазын өндіру
«ЭдВитМаш» жеке өндірістік сауда
унитарлық
кәсіпорын «Bambini»
сауда
маркасымен балаларын жиһазын өндіреді.
Кәсіпорын 2008 жылы құрылған.
Өндірсітің
негізгі
бөлігін
жаңа
туған
нәрестелерге кереует шығарылымы, сондайақ балаларды құндақтау комодтары мен
тамақтандыру орындықтар өндірісі құрап
отыр.
Балалар жиһазын құруда кәсіпорын
мамандары стандарттар мен санитарлық
нормаларды, тұрғын үй кеңістіктерінің ыңғайлылығы және функциялылығына
қойылатын заманауи талаптарды ескереді.
Жұмыс жылдары ішінде «ЭдВитМаш» жеке өндірісітік сауда унитарлық
кәсіпорынның өндірістік алаңдары 2000 шаршы метрге дейін кеңейді. Даму
Банкінің шағын және орта бизнесті қаржылық қолдау бағдарламасы аясында
«Приорбанк» ААҚ банк-серіктеспен тығыз ынтымақтастық арқылы кәсіпорын
жыл сайын жаңа жабдықты жаңартып, орналастырып, өндіріс көлемін орта
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есеппен жылына 20-30 пайызға арттыра алды, сондай-ақ жаңа қолайлы жұмыс
орындарын ашуда.
Осындай қолдауға ие болған «ЭдВитМаш» өнімді өткізу нарықтарын
кеңейту бойынша жоспарларды іске асыра алады. Бүгіннің өзінде кәсіпорын
Беларусьтің барлық дерлік сауда желілеріне өнім жеткізіп отыр. Тұрақты даму
және жиһаз және қосалқы заттардың жоғары сапасы арқылы «ЭдВитМаш»
жеке өндірісітік сауда унитарлық кәсіпорны Кежендік одақ елдеріне тауар
экспортын жолға қойған.
8. 21 жасымда жеке кәсіпті қалай бастадым – Бішкек қаласындағы
«Дзогоев шеберханасы»
Жастардың көбі 21 жаста өмірде
немен айналысқысы келетіні жайында
енді ғана ойланып, жаңадан кәсіби
жолдарын бастайды.
Григорий Дзогоев 21 жасында
кәсіпті
қолға
алып
«Дзогоев
шеберханасы» жеке брендін таныта
бастады.
Еті тірі жігіт табыс әкелетін жеке
кәсіп тапқанынан күнделікті шабыт алып, рахаттанып жүр.
«Бір күні газет бетінен жұмыссыздар мен тұрмысы төмендерді тігін ісіне
үйретеміз деген хабарландыруды көріп қалдым. Бардым, оқып алдым. Алайда
өзім оқыған курстар аса тиімді болмады.г сол кезде әркімді кәсіпке үйрететін
жеке курс ашу идеясы келді. Мен білікті маманды тауып, оған алғашқы
табысымыздан еңбекақы төлеймін деп уәде еттім, кейін орынжай жалдап,
жабдықты алуда да сондай шарттармен келісім жасадым. Қазір ойласам, сол
кезедгі әрекетім ессіз болғанын түсінемін, бірақ менің ынтам тасып тұрды,
нәтижесі жаман емес, қолымна келді! Енді бізде бір лекте шамамен 70 оқушы,
ал тұтастай алғанда 600-ге жуық түлегіміз бар», – деді өз кәсібі жайында
Григорий.
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