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Алматы  2019 жыл

«AlmatyBusiness-2025»кәсіпкерлікті 

 дамытудың өңірлік бағдарламасы 



БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

Атауы «AlmatyBusiness - 2025»кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік 

бағдарламасы 

Әзірлеу үшін негіздеме Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың 

2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы.   

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспары. 

Алматы қаласының 

негізгі сипаттамалары 

Алматы ─ бүкіл елдің экономикасына үлкен үлес 

қосатын Қазақстанның ірі қаласы. Қазақстанның жалпы ішкі 

өнімінің (ЖІӨ) құрылымында Алматының үлесі 21%-ды 

құрайды ─ бұл ел өңірлерінің арасындағы ең үлкен 

көрсеткіш. 

Алматы қаласыжалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) көлемі 

бойынша республикада бірінші орын алады, одан кейін 

Атырау облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы. Жыл сайын Алматы 

қаласы жалпы өңірлік өнім көлемі бойынша жаңа рекорд 

орнатуда. 2018 жылы ол 12 302 млрд теңгеге жетті, өткен 

жылмен салыстырғанда 6%-ға өсімді көрсетіп отыр.   

Алматы қаласының ЖӨӨ-дегі шағын және орта 

бизнестің үлесі шамамен 40,2%-ға тең. 

Алматы қаласында тіркелген шағын және орта бизнес 

кәсіпорындарының (бұдан әрі – ШОК) саны жыл сайын 

артып келеді. 2018 жылдың қорытындысы бойынша бұл 

көрсеткіш 274 689-ды құрады, бұл 2017 жылмен 

салыстырғанда ─ 3,6%-ға көп.   

ШОК-тың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының саны 

да өсуде. 2018 жылдың қорытындысы бойынша олардың 

саны 174 509 бірлікті құрады, бұл өткен жылға қарағанда ─ 

2,7%-ға артық. 

Алматы қаласының ШОК-ы 2018 жылы 7 070,1 млрд 

теңгеге өнім шығарды (қызмет көрсетті) ─ бұл 2017  жылға 

қарағанда 16,4%-ға артық (6 069,1 млрд теңге). 

 

Бағыттары «Almaty Business-2025» кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік 

бағдарламасы бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдайлар 

жасауға, қаржыландырудың қолжетімділігін арттыруға, 

әкімшілік кедергілерді азайтуға, ШОК инфрақұрылымын 

дамытуға, кәсіпкерлерді оқытуға, сүйемелдеуге, 

инвесторларды тартуға бағытталған және келесі 5 бағытты 

ескере отырып қалыптастырылған: 

1. әкімшілік кедергілерді төмендету. Кәсіпкерлікті 
қолдаудың бірыңғай орталығын құру; 

2. бизнесті құру үшін инфрақұрылымды дамыту; 
3. қаржылық қолдау; 
4. кәсіпкерлердің құзыреттерін арттыру, оларды оқыту 

және кадрларды қайта даярлау; 
5. инвесторларға атаулы көзқарас және зәкірлі 



 

 

жобаларды сүйемелдеу. 

Мақсаттары 2025 жылға дейінгі кезеңде Алматы қаласының бизнесін 

дамытудың жалпы мақсаты бизнесті жүргізу үшін қолайлы 

жағдайлар жасау болып табылады. 

Алматы қаласын дамытудың негізгі мақсаттары мыналар 

болып табылады: 

қала аудандарының теңгерімді дамуы;  

көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ашықтығын, қол 

жетімділігін, жеделдігін және қолайлылығын 

қамтамасыз ету; 

қаланың инвестициялық тартымдылығын арттыру; 

кәсіпкерлерді ынталандыру; 

инвесторлардың келуі үшін қолайлы жағдай жасай 

отырып, оларды  тарту.  

Негізгі нысаналы 

индикаторлары 

1. Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің үлесі 

Алматы қаласында  тіркелген ШОК-тың жалпы көлемінің 

67%-ын құрайды; 

2. Салық түсімдері 10,5 млрд. теңгені құрайды 

3. Жұмыс орындарының саны 15,3 мың адам 

4. Қарыз сомасы 36 089 млн. теңгені құрайды 

5. Берілген несиелер саны 1 571 бірлікті құрайды. 

 
 



 

1. Алматы қаласының  шағын және орта бизнесінің ағымдағы жағдайын 

талдау 

Алматы қаласының  экономикасы 

Алматы ─ бүкіл елдің экономикасына үлкен үлес қосатын Қазақстанның ірі 

қаласы. Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің (ЖІӨ) құрылымында Алматының 

үлесі 21%-ды құрайды ─ бұл ел өңірлерінің арасындағы ең үлкен көрсеткіш. 

Алматы 2010-2018 жылдар бойы осы көшбасшылықты ұстап отыр. 

Алматы қаласы жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) көлемі бойынша республикада 

бірінші орын алады, одан кейін Атырау облысы мен Нұр-Сұлтан қаласы. Жыл 

сайын Алматы ЖӨӨ көлемі бойынша жаңа рекорд орнатуда. 2018 жылы ол 12 

302 млрд теңгеге жетіп, өткен жылдан 6%-ға өсімді көрсетіп отыр. Алматы 

қаласының ЖӨӨ-нің жыл сайынғы орташа өсу қарқыны осы кезеңде 15,3%-ды 

құрады. Сонымен қатар, Алматы қаласының ЖІӨ құрылымындағы ЖӨӨ үлесі 

2016 жылдан бастап төмендеуде. 

Алматы ЖӨӨ-дегі шағын және орта бизнестің үлесі 40,2%-ды құрайды. 

 
Алматы қаласының ЖӨӨ динамикасы, Қазақстанның ЖІӨ 
құрылымындағы Алматы қаласының үлесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөзі: ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті (бұдан әрі – ҚР 

ҰЭМ) 

Алматыда сервистік экономика қалыптасты. Сауда және қызмет көрсету 

қала экономикасының дамуын анықтайтын секторлар болып табылады. 2018 

жылы жалпы өңірлік өнімнің 60,2%-дан астамы қызмет көрсету және сауда 

саласында өндірілді. 

Көтерме және бөлшек сауда шикізаттық емес сектордағы ірі сала болып 

табылады және ЖӨӨ-нің шамамен 36%-ын құрай отырып, қала экономикасына 
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үлкен үлес қосады. Сауданың осындай елеулі үлесі сауда аумақтары мен ойын-

сауық орталықтарының санымен түсіндіріледі. 

Алматыда жұмыс істеп тұрған қаржы және сақтандыру мекемелерінің саны 

көп, сондықтан қаржы және сақтандыру қызметі секторының үлесі да маңызды ─  

Алматы жалпы өңірлік өнімнің 9%-на тең. 

Басқа салалардаЖӨӨ–дегіүлес мынадай: 2018 жыл деректері бойынша 

жылжымайтын мүлікпен операциялар – 8,4%, көлік және қоймалау – 5,8%, 

ақпарат және байланыс – 4,6%, өнеркәсіп – 4,4%, құрылыс-2,4%, өзге де қызмет 

түрлері-8%. 

Экономиканың түрлі секторлары белсенділігінің мұндай арақатынасы 

көптеген ірі қалаларға тән болып табылады. 

Статистика комитетінің деректері бойынша, 2018 жылы қаланың еңбекке 

жарамды халқының 73% жалдамалы қызметкерлер, қалған 27% ─ өз бетінше 

жұмыспен қамтылғандар болып табылды. 

 
Алматы қаласы халқының жұмыспен қамтылуы, мың адам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Алматы қаласы халқының экономиканың қандай да бір секторларындағы 

жұмыспен қамтылу көрсеткіштері сектордың белсенділігіне сәйкес келеді. 

Қызмет және сауда-саттық ─ қаланың негізгі салалары болғандықтан, халықтың 

біраз бөлігі  осы салаларда жұмыс істейді. Саудада жұмыспен қамтылған адам 

саны 2018 жылы 222,6 мың адамды құрады – бұл экономиканың кез келген басқа 

саласында жұмыспен қамтылғандар санынан екі есе артық. 

Алматы қаласының экономикалық белсенді халқы, мың адам 

 

 

 

 



 

 

Экономикалық белсенді халық (еркектер/әйелдер) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 жылы салалар бөлінісінде Алматы қаласы халқының жұмыспен 

қамтылуы, адам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Еркектер 
48% Әйелдер 

52% 



 

 

 

Салалар бөлінісінде Алматы қаласы халқының жұмыспен қамтылуы, % 

 

Экономиканың нақты секторында (өнеркәсіп, құрылыс, көлік және 

қоймалау) сауда саласына қарағанда едәуір аз адам жұмыс істейді. Білім беру 

секторы саудадан кейін екінші орында, онда жұмыс істейтін қызметкерлер саны 

2018 жылы 92 мың адамды құрады. Алматыда көптеген ғылыми мекемелер, 

жобалау институттары мен жоғары оқу орындары шоғырланған (қалаға елдің 

ғылыми ұйымдарының 40%-дан астамы тән).   

 
Жалдамалы жұмыспен қамтылған халық /өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар 

Атауы Саны, мың адам Пайыздары 

Жалдану бойынша 

Ұйымдар мен кәсіпорындарда 803,6 86% 

Жеке тұлғаларда 43,1 4,6% 

Шарт бойынша 15,2 1,6% 

Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар 

Жеке кәсіпкерлер 66,7 7,1% 
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Кәсіби қызметтер Көлік және қоймалау

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер Әкімшілік қызмет

Қаржы және сақтандыру қызметі Ақпарат және байланыс

Өзге де қызметтер Жылжымайтын мүлікпен операциялар

Мемлекеттік басқару Тұру және тамақтану бойынша қызметтер

Өнер, ойын-сауық және демалыс



Атауы Саны, мың адам Пайыздары 

Басқа өзін-өзі жұмыспен 

қамтығандар 
5,2 0,5% 

Барлығы 934 100% 

Қызметтер мен сауданың дамуына байланысты көлік және қоймалау 

перспективті салаболып отыр; 2018 жылы онда жұмыспен қамтылған адамдар 

саны 60 мың адамды құрады, яғни сауда саласында жұмыс істейтіндер санының 

төрттен бір бөлігін құрайды. 

Алматы қаласындағы шағын және орта кәсіпкерліктің жағдайы  

Ел көлемінде Алматы қаласы шағын және орта кәсіпкерлік  (ШОК) 

өнімдерін өндіру көлемі бойынша көш бастап тұр. 

Алматы қаласында тіркелген шағын және орта бизнес кәсіпорындарының 

саны жыл сайын артып келеді. 2018 жылдың қорытындысы бойынша бұл 

көрсеткіш 274 689-ды құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда ─ 3,6%-ға көп.   

ШОК-тың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының саны да өсуде. 2018 

жылдың қорытындысы бойынша олардың саны 174 509 бірлікті құрады, бұл 

өткен жылға қарағанда ─ 2,7%-ға артық. 

Алматы қаласының ШОК-ы 2018 жылы 7 070,1 млрд теңгеге өнім шығарды 

(қызмет көрсетті) ─ бұл 2017  жылға қарағанда 16,4%-ға артық (6 069,1 млрд 

теңге). 

ШОК-тың негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіш өлш.бірл. 2016 2017 2018 

Тіркелген кәсіпорындар саны бірл. 246 788 265 186 274 689 

Белсенді кәсіпорындар саны бірл. 160 845 169 985 174 509 

ШОБ-те жұмыспен қамтылғандар 

саны 
адам 598 186 594 617 594 286 

Дереккөзі: «ҚР-дағы шағын және орта кәсіпкерлік» статистикалық жинағы. 

Шағын және орта бизнестің белсенді кәсіпорындары арасында сауда және 

қызмет көрсету саласында жұмыс істейтіндер басым. Ең үлкен үлесті (31%)сауда 

секторы құрайды, бұл Алматы қаласының жалпы өңірлік өнімінің құрылымына 

сәйкес келеді. Шағын және орта бизнес кәсіпорындарының қатарында жеке 

кәсіпкерлер басым, ал олар көбінесе сауда секторында құрылады. 

ШОК ─ Алматы қаласында жұмыс орындарын құрудың маңызды көзі 

(жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 65%). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ШОК-та жұмыспен қамтылғандар үлесі, мың адам 

Атауы 2016 2017 2018 

Жұмыспен қамтылған халықтың 

жалпы саны 
866,7 889 912 

ШОБ жұмыспен қамтылғандар 

саны 
598,1 595 594 

ШОБ-та жұмыспен 

қамтылғандардың жалпы санынан 

үлесі 

69% 67% 65% 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Шағын және орта бизнес кәсіпорындары қала аудандары бойынша біркелкі 

бөлінбеген. Олардың саны бойынша Алмалы, Бостандық және Медеу аудандары 

көш бастап тұр. Ең төмен көрсеткіш Наурызбай және Алатау аудандарына 

тиесілі. 

 

 
2019 жылғы 1 қаңтардағы ШОБ белсенді кәсіпорындарының саны, бірл. 

Алматы 

қаласының 

ауданы 

ШОК заңды 

тұлғалары 

Жеке 

кәсіпкерлер 

Шаруа 

немесе 

фермер 

қожалықт

ары 

Барлығ

ы 

Өткен 

жылғы тиісті 

кезеңге 

пайызбен 

жиыны 

Алатау 3 326 15 025 76 18 427 110,4 

Алмалы 15 129 17 264 40 32 433 100,4 

Әуезов 8 699 19 470 59 28 228 101,5 

Бостандық 14 242 17 130 73 31 445 102,3 

Жетісу 5 887 13 152 21 19 060 102,9 

Медеу 10 370 14 683 144 25 197 100,2 

Наурызбай 1 295 3 753 154 5 202 110,4 

Түрксіб 4 037 10 454 26 14 517 103,2 

Алматы 

қаласы 
62 985 110 931 593 174 509 102,7 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Алматыда шағын және орта бизнес тек жұмыс орындарының ғана емес, 

бюджетке түсетін салық түсімдерінің негізгі көзі болып табылады (салықтардың 

жалпы сомасының 63%-ы). Осыған байланысты шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамытуға баса назар аударылады. 



 

 
Аудандар бөлінісінде бюджетке түсетін түсімдердің үлесі, мың теңге 

Қала ауданы 
2017 ж. 2018ж. Түсімдердің өсу 

қарқыны Сомасы Үлесі Сомасы Үлесі 

Алмалы 344 863 19,5% 303460 15,8% 88% 

Әуезов 83 025 4,7% 91378 4,8% 110% 

Бостандық 353468 20,0% 388048 20,2% 110% 

Жетісу 112 690 6,4% 135354 7,1% 120% 

Медеу 463 981 26,2% 543084 28,3% 117% 

Түрксіб 72 705 4,1% 78209 4,1% 108% 

Алатау 28 127 1,6% 35202 1,8% 125% 

Наурызбай 6 419 0,4% 7982 0,4% 124% 

АлатауИТП  2 635 0,1% 3838 0,2% 146% 

МКД 10 221 0,6% 5223 0,3% 51% 

Кедендік 291 269 16,5% 327658 17,1% 112% 

Барлығы 1 769 402 100% 1919436 100% 108% 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Жұмыссыздық 

2019 жылдың 1 тамызына жұмыспен қамту орталықтары 19 245 адамды 

жұмыспен қамтыды, оның ішінде: 

12623 адам жұмысқа орналастырылды, 

1 128 адам әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыс істеді,   

459 адам жастар тәжірибесінде,  

1 324 адам кәсіптік оқуға жіберілді. 

Осыған қарамастан, Алматы қаласында жұмыссыздықтың жоғары деңгейі 

сақталуда. 2019 жылы ол 5,1%-ды құрады, ал жалпы ел бойынша-4,8%. 

Сауалнама мәліметтері бойынша, NEET («NotinEducation, EmploymentorTraining» 

– жұмыс істемейді, оқымайды) жастардың үлесі 11,1%-ға тең, тағы 8,4% өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар. Жұмыссыздықтың жоғары деңгейінің себептерінің бірі 

көші-қонның үздіксіз өсуі болып табылады. Көші-қон қала халқының 60% өсімін 

қамтамасыз етеді. Бағалаулар бойынша, көшіп-қонушылардың басым бөлігі қала 

шетінде қалып, нәтижесіз жұмыспен қамтылған. 

 

Алматы қаласының жұмыссыздық деңгейі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 жылы Алматы қаласында жастардың жұмыссыздық деңгейі (15-28 жас) 

6,7%-ды құрады. Бұл көрсеткіш шамалы қысқарғанымен, ол елдің басқа 

өңірлерімен салыстырғанда жоғары (орташа Қазақстан бойынша ─ 3,9%). 
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Алматы қаласының жұмыссыздық ұзақтығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы қаласы жұмыссыздарының жасы мен жынысы бойынша ақпарат  

 

Жұмыссыздардың жас мөлшері,% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмыссыздардың жынысы,% 

 

 

 

 

 

 

 

16,8%

18,5%

32,2%

17,5%

9,3%

5,4%

16-24 25-28 29-34 35-44 45-54 55-64

Еркектер 
60% Әйелдер 

40% 





Алматы қаласында жастар жұмыссыздығының жоғары көрсеткіштері 

жастардың көші-қонымен түсіндіріледі. Алматы жоғары оқу орындары 

түлектерінің 70%-дан астамы басқа қалалардан келеді. Оқуды аяқтағаннан кейін 

олардың көпшілігі Алматы қаласында тұрады немесе туған қаласында қысқа 

мерзім өткеннен кейін сол жерге көшеді. 

 

Алматы мен Қазақстанның жастар арасындағы жұмыссыздық динамикасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

 

Алматы қаласы аудандарының бөлінісі бойынша салалық 

экономикалық талдау  

 

Сауда  

Халықты жұмыспен қамту көрсеткіші бойынша сауда Алматы қаласындағы 

ірі сала болып табылады. Саудамен айналысатын ел азаматтарының жалпы саны 

Алматы үлесіне 16 %-дан  келеді. 

 
1-1 кесте 

Аудандар бөлінісінде сауда саласы бойынша деректер, 2018 жыл. 

Аудан 

Базарла

рдың 

саны 

Сауда 

орындарыны

ң саны 

Бөлшек 

сауда, млн. 

теңге 

Көтерме 

сауда, млн. 

теңге 

 Тамақ 

өнімдері мен 

сусындарды 

ұсыну 

қызметтері, 

млн. теңге 

Алатау 12 12 456 242 903  568 170  133 

Алмалы 8 2 142 680 970  2 255 290  25 954 

Әуезов 4 1 493 293 286  897 024  13 909 

Бостандық 1 х 424 998  1 872 23  69 263 

Жетісу 12 4 477 549 332 1 354 272   2 333 
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Аудан 

Базарла

рдың 

саны 

Сауда 

орындарыны

ң саны 

Бөлшек 

сауда, млн. 

теңге 

Көтерме 

сауда, млн. 

теңге 

 Тамақ 

өнімдері мен 

сусындарды 

ұсыну 

қызметтері, 

млн. теңге 

Медеу 2 х 362 764 2 276 426  32 182 

Наурызбай 3 1 105 15 807  19 463  142 

Түрксіб 8 2 064 281 617 774 888  9 305 

Алматы қ. 50 26 827 2 851 680 10 017 769   153 219 

 

Жалпы қала бойынша көтерме сауда нарығы басым, оның көлемі бөлшек 

саудамен салыстырғанда бес есе көп. Бөлшек сауда көлемі бойынша абсолюттік 

көшбасшы Алмалы, Жетісу және Бостандық аудандары болып табылады,олардың 

жиынтық үлесі жалпы қалалық көрсеткіштің 58%-ын құрайды. Көтерме саудада 

Алмалы, Медеу және Бостандық аудандары көшбасшы болып табылады. 

Басқа аудандармен салыстырмалы базарлар мен сауда орындарының санына 

қарамастан, Наурызбай ауданы тауарлар мен қызметтерді сатудың ең аз 

көрсеткіштерін көрсетеді, бұл халықтың салыстырмалы төмен санымен, сондай-

ақ ірі және коммерциялық табысты СОО (Dostyk Plaza, Mega, EsentaiMall және 

т.б. сияқты) болмауымен түсіндіріледі. Осыған байланысты сауда белсенділігінің 

көрсеткіштері бойынша ауданның айтарлықтай артта қалуы және осы бағытта 

даму қажеттілігі байқалады. 

Азық-түлік өнімдері мен сусындарды ұсыну қызметі бойынша Бостандық 

ауданы сөзсіз көшбасшы болып табылады; оның көрсеткіші Медеу ауданының 

келесі көрсеткішінен екі есе артық. Халық санының жоғары көрсеткішіне 

қарамастан (260 423 адам) Алатау ауданында жалпы қалалық көрсеткіштің 0,1%-

нан аспайтын тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтердің ең аз 

көлемі байқалды. 

 

Білім беру  

2019 жылдың І тоқсанында Алматы қаласында білім беру ұйымдары өткен 

жылдың ұқсас есепті кезеңімен салыстырғанда 11% өсіммен Қазақстан 

Республикасындағы жалпы көрсеткіштен 14.2% қызмет көрсетуден бас тартқан. 

Қаланың мектепке дейінгі білім берудің көбі Алатау (138 бірлік), Әуезов (154 

бірлік) және Бостандық (120 бірлік) аудандарында орналасқан. Бұл ретте, 3 

жастан 6 жасқа дейінгі балалардың барынша көп кезектілігі аталған аудандарға 

сәйкесінше 3202, 3785 және 2936 баладан келеді. 

Бұл аудандарда 0-ден 15 жасқа дейінгі жастағы қала халқының жартысына 

жуығы (48%) тұратынын атап өту қажет. Мектептердегі оқушылар саны бойынша 

Алатау, Әуезов және Бостандық аудандары көш бастап тұр, алайда Алатау 

ауданында 42,3 мың оқушыға арналған тек 28 мектеп бар, соның салдарынан осы 

аудандағы мектептер оқушылармен барынша толтырылған болып табылады. 



Алатау ауданының әр мектебінде орта есеппен 1510 адам білім алуда, ал орташа 

қалалық көрсеткіш 33%–ға аз – тек 1 014 оқушы мектепке барады. Алатау 

ауданындағы мектептердің жетіспеушілігінен оқушылар басқа аудандарда 

орналасқан мектептерде оқуға мәжбүр. 

 
Алматы қаласының орта білім беру нысандары (мектептері) туралы 
ақпарат, 2018 жыл 

Аудан 

Барлығ

ы 

(1+2+3+4

) 

Жеке 

мекте

птер 

(1) 

Мем.

мекте

птер 

(2) 

Жеке 

колледждер 

(3) 

Мем.кол

ледждер 

(4) 

Жеке 

балаба

қшала

р 

(5) 

Мем.ба

лабақ

шалар 

(6) 

Әуезов 61 9 32 13 7 108 46 

Бостандық 71 17 34 17 3 91 29 

Алмалы 62 11 29 16 6 85 26 

Алатау 29 2 25 2 - 119 19 

Медеу 45 9 28 7 1 86 18 

Түрксіб 33 2 26 2 3 78 22 

Наурызбай 15 5 9 1 - 78 3 

Жетісу 24 - 21 1 2 44 22 

ЖИЫН            

ТЫҒЫ 
340 55 204 59 22 689 185 

 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Келтірілген кестеден орта білім беру нысандарының тек 30%-ы ғана Алатау, 

Жетісу, Наурызбай, Түркісіб аудандарына тиесілі екенін көре аламыз. Аудандар 

бөлінісінде жоғары оқу орындарының көрсететін қызметтеріндегі теңгерімсіздік 

те айқын көрінеді (кестені қараңыз). 

 

2018 жылы  жоғары оқу орындарының көрсеткен қызметтерінің көлемі 

Аудан 

Барлық 

көрсетілген 

қызметтер, млн. 

теңге 

Жоғары білім 

беру 

саласындағы 

қызметтер, 

млн.теңге 

Көрсетілген 

қызметтердің 

жалпы 

көлеміндегі 

үлесі, % 

Әуезов 10 127 2 297 21,7 

Бостандық 19 195 10 459 54,4 

Алмалы 18 898 9 783 51,3 

Алатау 3 702 55 14,5 

Медеу 12 798 6 031 47,2 

Түрксіб 3 463 1 110 32,3 

Наурызбай 1 485 - - 

Жетісу 2 368 - - 



 

 

 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

2018 жылы Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарында елдің барлық 

студенттерінің 27%-ы білім алды. Жоғары білім беру қызметтерінің көлемі бір 

жылда 16.5%–ға өсті, алайда жоғары оқу орындарының 80%-ы Алмалы, 

Бостандық және Медеу аудандарында орналасқан. Аудан бөлінісінде жоғары оқу 

орындарының санына қатысты көрсетілген қызметтербойынша 10 458 666 мың 

теңге көлемімен Бостандық ауданы көш бастап келеді. 

Өздеріңіз білетіндей, білім беру қызметтері қаланың орталық бөлігінде 

шоғырланған, ал Алатау, Наурызбай және Түркісіб аудандарында білім беру 

қызметтерін көрсетудің үлкен әлеуеті бар. Осылайша, аталған аудандарда 

мектепке дейінгі және мектеп білім берудің жаңа мекемелері ашу мемлекеттік-

жекешелік әріптестік (бұдан әрі – МЖӘ)тетігі  бойынша бизнестің жаңа 

жобалары үшін бос орын болып табылады. 

Бұдан басқа, жоғарыда аталған мекемелердің ашылуы қаланың орталық 

бөлігін жеңілдетеді және шағын және орта бизнес үшін жаңа мүмкіндіктер 

жасауға ықпал етеді. 

Өңдеуші өнеркәсіп 

Ағымдағы жылғы жағдай бойынша Алматы қаласында өңдеу өнеркәсібінің 

138 кәсіпорны мен өндірістері бар, бұл Қазақстан Республикасындағы осы 

сектордың кәсіпорындары мен өндірістерінің жалпы санының 8.4%-ын құрайды 

және Қарағанды, Түркістан және Алматы облыстарынан кейін елде 4-ші орынды 

алады.  

2018 жылы Алматы қаласы аудандарының бөлінісінде жалпы өнеркәсіп 
бойынша өнім (тауарлар, қызметтер) көлемі 

Аудан 
Сомасы, 

млн.теңге 
Үлесі, % 

Өткен жылға 

жиынтығы, % 

Алатау 82 285 8,96% 100,60 

Алмалы 174 712 19,03% 109,90 

Әуезов 103 597 11,29% 109,10 

Бостандық 75 067 8,18% 96,80 

Жетісу 198 904 21,67% 107,20 

Медеу 112 883 12,30% 92,00 

Наурызбай 4 541 0,49% 85,90 

Түрксіб 165 896 18,07% 109,30 

Алматы қ. 917 884  104,30 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Өнеркәсіп бойынша өнім көлемінің ең жоғары көрсеткіштері Жетісу,Түрксіб 

және Алмалы аудандарына тиесілі. Жетісу және Түрксіб аудандарында өңдеуші 

өнеркәсіп басым болып келеді,ол екі ауданда да жылдық өсімі тиісінше 10,2% 

және 3,5%-бен өндіретін өнімнің 92%-ын құрап отыр.Алмалы ауданында 



электрмен жабдықтау, газ, бу беру, ауаны кондициялау (ауданда өндірілетін 

өнімнің 29%) көп тұтынылатын өңдеуші өнеркәсіп көш бастап тұр. 

Алатау және Наурызбай аудандарында инженерлік инфрақұрылымның 

жоғары дамығанына қарамастан өнеркәсіп көлемінің төмен көрсеткіші 

байқалады, бұл жаңа өндірістерді құру мен тауашалық жобаларды дамытудың 

қолайлы факторы болып табылады. 

 

Көлік 

2018 жылы Алматы қаласында 432 122,8 млн.теңге сомасына көлік қызметі 

көрсетілді – бұл еліміз бойынша жалпы көрсеткіштің 11%-ын құрайды. Төмендегі 

кестеде Алматы аудандарының бөлінісінде көлік қызметтері бойынша деректер 

берілген. 2018 жылы Алматы қаласы үшін тасымалданған жолаушылар санының 

көрсеткіші республикалық көрсеткішті 22,61%-ын құрады. Тасымалданған 

жүктің, багаждың саны Қазақстан бойынша тасымалданған жүктердің жалпы 

көлемінің 6,2%-ын құрады. Кірістер 2017 жылмен салыстырғанда 4,5 есеге артты. 

Осы саладан түскен жалпы табыс сомасының 77%-ы жүк тасымалдауға және 

23%-ы адамдарды тасымалдауға жатқызылды. 

2018 жылы Алматы қаласы аудандарының бөлінісінде көрсетілген көлік 
қызметтерінің көлемі 

Аудан 
Кәсіпорындар саны, 

бірл. 

Барлық табыстар, 

млн. теңге 

Халық, 

адам 

Алатау 41 8 643 260 423 

Алмалы 138 30 725 215 701 

Әуезов 57 10 025 295 458 

Бостандық 109 31 826 343 575 

Жетісу 95 16 914 165 975 

Медеу 82 18 560 209 844 

Наурызбай 5 711 128 246 

Түрксіб 103 314 719 235 334 

Алматы қ. 630 432 123 1 854 556 

 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Тасымалдау саласындағы ең ірі аудандардың қатарына кіріс көрсеткіштеріне 

сәйкес кірісі жалпы қалалық көрсеткіштің 90%-ын құрайтын Алмалы, Бостандық 

және Түрксіб аудандары жатады. Әсіресе үлкен табыстылық көлемімен Түрксіб 

ауданы ерекшеленеді (қаланың жалпы табысының 73%). Қаладағы 

кәсіпорындардың жартысынан астамы аталған аудандарда орналасқан. 

Салыстырмалы түрде кіріс бойынша да, кәсіпорындар саны бойынша да 

орташа көрсеткіштермен Медеу, Жетісу және Әуезов аудандары белгіленді. Көлік 

саласындағы ең дамымаған аудан ─ Наурызбай ауданы; мұнда осы саланың тек 5 

кәсіпорны тіркелген және табыстың ең төмен деңгейі белгіленген (711 млн теңге, 

бұл жалпы көрсеткіштің 0,16%-ын ғана құрайды). Халық санын, сондай-ақ 



 

 

 

қаланың өсіп келе жатқан экономикасын ескере отырып, Алматы қаласының осы 

ауданында көлік пен тасымалдарды дамыту перспективасы байқалады. 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 

2019 жылдың І тоқсанында Алматы қаласындағы денсаулық сақтау және 

әлеуметтік қызметтер бойынша қызметтер көлемі Қазақстан бойынша жалпы 

көрсеткіштің 16,45%-ын құрады, өткен жылдың осындай есепті кезеңімен 

салыстырғанда 17%-ға өсті. 

2018 жылдың соңында Алматы қаласында 456 жеке медициналық ұйым 

тіркелген.  

Халық көп шоғырланған Алатау ауданында (халық саны бойынша үшінші 

орын) көрсетілген қызметтер сомасы басқа екі ауданмен салыстырғанда 

айтарлықтай аз  болып, 1,71%-ды құрағанын атап өту қажет. Сол уақытта  Әуезов 

ауданы - 11,67%, ал Бостандық ауданы - 23,66% көрсеткішті иеленген. Осыған 

байланысты Алатау ауданын қаржыландыру перспективасы орын алуда.  

Төмендежан басына шаққандағы ақшалай баламада көрсетілген қызметтер 

көлемінің есебі келтірілген. 

2018 жылы  денсулық сақтау саласында көрсетілген қызметтер көлемі 

Аудан 
Барлық көрсетілген 

қызметтер, млн. теңге 

Көрсетілген қызметтердің жалпы 

көлеміндегі үлес, % 

Алатау 3 736 1,7 

Алмалы 69 386 31,8 

Ауэзов 25 434 11,8 

Бостандық 51 563  23,7 

Жетысу 5 010  2,3 

Медеу 35 462 16,2 

Наурызбай 11 795  5,4 

Түрксіб 15 591 7,1 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 
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2018 жылы денсаулық сақтау саласында көрсетілген қызметтер 
көлемі

Көрсетілген қызметтер көлемі, мың тенге



2018 жылы халықтың жан басына шаққандағы денсаулық сақтау 

қызметінің құны, теңге 

 

1.5. Қорытынды: Алматы қаласы аудандарының бөлінісіндегі іскерлік 

белсенділік және кәсіпкерліктің жүйелі мәселелері 

2018 жылы Алматы қаласының аудандары бөлінісіндегі іскерлік белсенділік 

Іскерлік 

белсенді

лік 

деңгейі 

Аудан 

ШОК 

белсенді 

субъектілері

нің саны, 

барлығы 

ШОК-тағы 

жұмыс 

орындары 

ШОК-тан 

түсетін салық 

түсімдері 

ШОК 

субъектілерін

ің өнім 

шығаруы 

мың үлесі мың. үлесі 
млрд. 

теңге 
үлесі 

млн. 

теңге 
үлесі 

Жоғары 

Алмалы 33,4 18,5% 126,3 21,2% 126,8 22,7% 1 496 21,2% 

Бостандық 31,5 18% 121,1 20,3% 138,3 24,8% 1 743 24,6% 

Медеу 25,2 14,4% 96,8 16,2% 171,0 30,7% 1 853 26,2% 

Орташа  

Жетісу 19,1 10,9% 70,6 11,8% 43,8 7,9% 656 9,2% 

Әуезов 28,2 16,1% 79,5 13,3% 34,7 6,2% 547 7,7% 

Түрксіб 14,5 8,2% 47,5 7,9% 28,3 5,1% 454 6,4% 

Төмен 
Алатау 18,4 10,5% 41,3 6,9% 11,2 2,0% 270 3,8% 

Наурызбай 5,2 32,9% 11,1 1,8% 3,2 0,6% 51 0,07% 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті



 

 

Алматы қаласының аудандары бөлінісіндегі іскерлік белсенділік 

 

Дереккөзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті 

Талдау көрсеткендей, Алматы қаласының үш орталық ауданына (Алмалы, 

Бостандық, Медеу) қаланың барлық салық түсімдерінің 78%-ы, шағын және орта 

кәсіпкерліктің белсенді субъектілерінің 50,5%-ы, жұмыс орындарының 58,3%-ы 

келеді. Алатау және Наурызбай аудандарында өте төмен іскерлік белсенділік 

байқалады – барлық салық түсімдерінің 2,6%-ы ғана, шағын және орта 

кәсіпкерліктің белсенді субъектілерінің 13,8%-ы, жұмыс орындарының 7,3%-ы 

ғана тиесілі. 

Алматы қаласында шағын және орта кәсіпкерліктің дамуын тежейтін негізгі 

мәселелер:  

 қала аудандары арасында бизнес жүргізу үшін инфрақұрылымның даму 

тепе-теңсіздігі. Өнеркәсіпті, сервисті, реттелген сауданы дамыту үшін 

инфрақұрылымның қолжетімсіздігі және жетілмеуі, сондай-ақ кәсібін жаңа 

бастаған кәсіпкерлер үшін кепілдердің және бизнестііске асыру орындарының 

болмауы арқылы орын алатын кедергілер. 

 әсіресе қала шеттерін дамыту, стартап-жобаларды қаржыландыру үшін 

қолжетімді несиелердің болмауы. 

 бизнесті құру және дамыту кезіндегі әкімшілік кедергілер. Кәсіпкерлер 

рұқсат беру құжаттарын ресімдеудің ұзақ мерзімдеріне тап болады. 

 инвестицияларды тарту және инвестициялық жобаларды сүйемелдеу 

жөніндегі жүйелі жұмыстың болмауы. Осы кәсіпорындарға өнім беретін немесе 

қызмет көрсететін шағын және орта кәсіпкерлікті құра алатын зәкірлі жобалар 

жоқ. Сондай-ақ сапалы дайындалған инвестициялық жобалар жоқ. 

 кәсіпкерлердің мемлекеттік бағдарламалар мен мемлекет тарапынан 

бизнеске көрсетілетін көмек туралы толық ақпаратты білмеуі. Мұндай 

ақпараттың ашық болуы жеткіліксіз. 

Жоғары 

Орташа 

Төмен 

Алатау 
Наурызбай 

Алмалы 
Бостандық 
Медеу 



 кәсібін жаңа бастаған кәсіпкерлерде жобаларды, бизнес-жоспарларды 

дайындау үшін қажетті дағдыларының болмауы. Қаржылық білімі жеткіліксіз. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің бүгінгі мәселелері сан алуан. Олардың 

шешуде бизнес-ахуалды жақсартатын алдын ала пәрменді шаралар өте маңызды. 

Қолданыстағы мәселелерді шешу жолдары: 

Кәсіпкерлерді қаржылай қолдауды арттыру үшін «AlmatyFinance» ЖШС 

және «Almaty» микроқаржы ұйымы» ЖШС құрылды; 

туындаған мәселелер бойынша кәсіпкерлерге қызмет көрсету сапасын 

жақсарту және олардың мемлекеттік органдар өкілдерімен байланысын барынша 

азайту, сондай-ақ бизнесті ұйымдастыруға мемлекеттік қолдау көрсету және 

жәрдемдесу шаралары туралы консультациялық қызметтер көрсету және оларды 

кейіннен сүйемелдеу үшін "Qoldaý" кәсіпкерлік орталығы (бұдан әрі- Орталық) 

құрылды; 

шағын өнеркәсіптік парктерді ашу жоспарланған. Қала әкімдігі «Алматы» 

ӘКК» АҚ-мен бірлесіп қаланың 5 ауданында: Алатау, Наурызбай, Түрксіб, 

Әуезов, Жетісу аудандарында өнеркәсіптік инфрақұрылым мен шағын 

өнеркәсіптік парктерді дамыту бағдарламасын құруда; 

жобаны анықтау, оның орамы және стратегиялық инвесторды таргеттеуден 

бастап жобаны коммерциялық тұрғыда іске қосуға дейін инвесторлармен нақты 

жұмысты ұйымдастыру үшін «Almaty Invest» құрылды.  

 

 

2.БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ  

Қаланың ағымдағы жай-күйіне, сондай-ақ проблемаларға жүргізілген талдау 

негізінде Алматы қаласының бизнесін дамытудың негізгі қағидаттары мен басым 

бағыттары анықталды. 

Бағдарламаны іске асыру кезінде негізгілері болып мыналар табылады: 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ 5 ҚАҒИДАТЫ: 

қала аудандары дамуының теңгерімділігі; 

бизнеске мемлекеттік қызмет көрсетудің ашықтығы, қолжетімділігі, 

жеделдігі және қолайлылығы; 

кәсіпкерлерді ынталандыру; 

инвесторларды барынша тарту; 

инвестициялық тартымдылықты арттыру 

 

БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДЫҢ 5 НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ: 

әкімшілік кедергілерді төмендету. Кәсіпкерлікті қолдаудың бірыңғай 

орталығын құру; 

бизнесті құру үшін инфрақұрылымды дамыту (шағын өнеркәсіптік парктер, 

сервис және сауда, АТ және жаңа салалар); 

қаржылық қолдау; 

кәсіпкерлердің құзыретін арттыру, оларды оқыту және кадрларды қайта 

даярлау; 

инвесторларға атаулы көзқарас және зәкірлі жобаларды сүйемелдеу. 



 

 

«AlmatyBusiness-2025» кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік бағдарламасы – бұл 

бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдайлар жасау, қаржыландырудың 

қолжетімділігін арттыру, әкімшілік кедергілерді азайту, ШОК инфрақұрылымын 

дамыту, кәсіпкерлерді оқыту, сүйемелдеу және оларға қолайлы жағдайлар жасай 

отырып инвесторларды тарту жөніндегі бағдарлама.  

Әкімшілік кедергілерді төмендету 

Жүргізілген талдау қала кәсіпкерлігінің дамуын тежейтін кедергілерді 

анықтады. Олардың басым бөлігін бизнестің түрлі мәселелері бойынша сапалы 

консультацияның болмауы, құжаттарды берудің күрделілігі, рұқсат беру және 

келісу құжаттарын ресімдеудің және алудың ұзақ рәсімі, рұқсат беру құжаттарын 

беретін түрлі мемлекеттік органдардың жан-жақта орналасуы, қолжетімді 

несиелердің болмауы және т.б. сияқты әкімшілік факторлар құрайды. 

Бұл мәселелерді шешу үшін қызметтер көрсетудің бірыңғай орталығы 

ретінде Орталық құрылды. 

Орталықтың қызметі кәсіпкерлік ахуалды жақсартуға және қаланың іскерлік 

белсенділігін арттыруға, бизнесті ашу және жүргізу кезінде кәсіпкерлердің 

мәселелерін шешуге, рұқсат беру құжаттарын алудың жеңіл және түсінікті 

процестерін құруға және мемлекеттік органдар өкілдерімен байланысты азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Орталық үш бағыт бойынша функцияларды жүзеге асырады: 

рұқсат беру құжаттарын ресімдеу және алуға жәрдемдесу бөлігінде 

кәсіпкерлік съектілерінің өтініштері бойынша мәселелерді шешу; 

бизнесті қолдау шаралары бойынша кеңес беру (мемлекеттік бағдарламалар, 

қаржыландыру көздері және т.б.), қаржыландырғанға дейін ісін жаңа бастаған 

кәсіпкерлердің жобаларын сүйемелдеу. 

дайындық деңгейлері бойынша түрлі әлеуметтік санаттағы кәсібін жаңадан 

бастаған және жұмыс істейтін кәсіпкерлерге ақысыз негізде бизнес-білім берудің 

бірқатар бағдарламаларын оқытады. 

 

Кәсіпкерлерге қызмет көрсету қолайлылығы үшін орталықта Мммлекеттік 

органдардың, даму институттарының, қаржы ұйымдарының және сервистік 

компаниялардың өкілдері орналастырылады.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Орталықта мемлекеттік органдар мен өзге ұйымдардың өкілдерін 

орналастыру тұжырымдамасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бірінші бағыт шеңберінде Орталық мынадай қызметтерді ұсынуға жәрдем 

көрсететін болады, бірақ олармен шектелмейді: 

1. Жер қатынастары мәселелері бойынша қызметтер: 

рұқсат беру құжаттарын алуға кеңес беру және жәрдемдесу; 

жер комиссиясының қорытындысын алуға кеңес беру және жәрдемдесу; 

жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге кеңес беру және жәрдемдесу; 

жер учаскесіне жеке меншік құқығын алуға кеңес беру және жәрдемдесу; 

жер учаскесіне уақытша меншік құқығын алуға (жалға алу)кеңес беру және 
жәрдемдесу; 

жер учаскесіне бөлу құқығын алуға кеңес беру және жәрдемдесу; 

жер учаскесін сатып алуға кеңес беру және жәрдемдесу; 

ЖУ–ға сәйкестендіру нөмірін ресімдеуге/қайта ресімдеуге кеңес беру және 
жәрдемдесу; 

ЖУ-дың мерзімін ұзартуға кеңес беру және жәрдемдесу (жер учаскесіне 
жалдау мерзімін ұзарту); 

мекенжай тіркелімін алуға кеңес беру және жәрдемдесу (объектінің 
мекенжайын өзгерту туралы анықтама); 

кадастрлық жоспарды алуға кеңес беру және жәрдемдесу;  

жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын айқындау; 
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ЖУ-ға бағалау АКТІСІН бекітуге кеңес беру және жәрдемдесу. 

 

2. Құрылыс мәселелері бойынша қызметтер: 

сәулет-жоспарлау тапсырмасын алуға кеңес беру және жәрдемдесу; 

құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарлама беруге 
кеңес беру және жәрдемдесу; 

сәулет және қала құрылысы қорытындысын алуға кеңес беру және 
жәрдемдесу; 

салынған объектіні пайдалануға беру бойынша кеңес беру және жәрдемдесу; 

жарнамаға рұқсат алу және пайдалану бойынша кеңес беру. 

 

3. Инженерлік және инфрақұрылымдық желілерге қосылу мәселелері 
бойынша қызметтер: 

электр энергиясына, сумен жабдықтауға, газдандыруға техникалық шарттар 
алуда кеңес беру; 

жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау және су бұру 
қызметтерін көрсетуге шарт жасауға көмек көрсету. 

 

4. Жылжымайтын мүлік мәселелері бойынша қызметтер: 

жылжымайтын мүлікке техникалық паспорт алу бойынша кеңес беру; 

жылжымайтын мүлікті тіркеуге кеңес беру. 

 

5. Лицензияларды және өзге де рұқсат беру құжаттарын алу мәселелері 
бойынша қызметтер: 

ШОБ субъектілерін - ЖШС, ӘКК, ЖК, ЖК, ШҚ тіркеуге көмек; 

санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алуға өтінім беруге көмек; 

СЭҚ маманымен үй-жайды алғашқы тексеруге көмек; 

өзге де рұқсат беру құжаттары. 

 

Екінші бағыт бойынша Орталық бизнесті қолдаудың мемлекеттік 

бағдарламалары бойынша кешенді консультациялар береді, жобалардың бизнес-

жоспарлары мен қаржылық үлгілерін дайындайды, сондай-ақ тұлғалардың белгілі 

бір санаттарына мемлекеттік гранттар алуға жәрдем көрсетеді, компанияны 

тіркеуден бастап, қаржы алу, қаржылық есептілікті және бухгалтерлік 

сүйемелдеуді уақтылы тапсыру туралы еске сала отырып, кәсібін жаңадан 

бастаған кәсіпкерлерді сүйемелдейді. 

Үшінші бағыт бойынша ісін бастағысы келетін кәсіпкерлер мен бизнес 

бастауға ниет білдіруші адамдар үшін Орталық кәсіпкерлік негіздері бойынша бір 

күндік мотивациялық және білім беру курстарынан өтуді, барынша оңтайлы 

бизнес-идеяларды сынап көруді, тауашаны таңдауда, маркетингтік талдау жүргізу 

және бәсекелестік стратегияны жоспарлау бөлігінде скрининг өткізуді ұсынамыз. 

Бизнес-процестерді жетілдіруге арналған  практикалық құралдарды енгізе 



отырып, жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер үшін кәсіпкерлердің дайындық 

деңгейіне сәйкес  мотивациялық және тереңдетілген салалық курстар 

ұсынылатын болады. Бизнес туралы білім берукәсіпкердіңбизнесті жүргізу 

тәуекелін азайту және одан әрі дамытудың оңтайлы жоспарын табу мақсатында 

алдынан кездесетін барлық өзекті мәселелерді пысықтауға және жоюға 

бағытталған. 

 

2.2. Бизнесті құруға арналған инфрақұрылымды дамыту 

Бизнесті дамытудың негізгі тежеуші факторларының бірі өнеркәсіпті, 

сервисті, реттелген сауданы дамыту үшін инфрақұрылымның қол жетімсіздігі 

және жетілмеуі, сондай-ақ кәсібін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін кепілдердің 

және бизнестііске асыру орындарының болмауы арқылы орын алатын кедергілер 

болып табылады. 

Осы мәселені шешу шеңберінде шағын өндірістік парктерді, сервистік 

орталықтарды, сауда орындарын, коворкинг орталықтарын (тұрмыс үйі, хаус 

сервисі, СОО және басқа да қолжетімді баға ұсынтын қызметтер) және 

инновациялық бизнес саласы үшін инфрақұрылым құру көзделген. 

Алматы қаласы аудандарының іскерлік белсенділігін талдау қаланың үш 

орталық ауданы (Алмалы, Бостандық, Медеу) бюджеттік түсімдерді 

қалыптастыруда (78,2%), ШОБ белсенді субъектілерінің санымен (50,5%) және 

жұмыс орындарының санымен (58,3%), демек, осы аудандар халқының  

жұмыспен қамтылу деңгейімен барынша іскерлік белсенділігін көрсетті. 

Қала әкімдігі «Алматы» ӘКК» АҚ-мен бірлесіп Алматы қаласының 5 

ауданында-Алатау, Әуезов, Жетісу, Наурызбай және Түрксіб аудандарында 

өнеркәсіптік инфрақұрылым мен шағын өнеркәсіптік парктерді (сервистік 

орталықтар мен сауда павильондарын) дамыту бағдарламасын жасайды. Осы 

аудандардағы шағын өнеркәсіптік парктер ШОК үшін тартылыс нүктелеріне 

айналады.  

Шағынөнеркәсіптік парктерде келесі бағыттар іске асырылатын болады: 

өндірістік цехтар (тоқыма, ағаш өңдеу, жиһаз өнеркәсібі, балалар 

ойыншықтары, ұлттық кәдесыйлар, азық-түлік және т. б. өндірісі.); 

орау цехтары (жемістер, көкөністер, кептірілген жемістер, жарма, тоқыма 

және т. б.); 

сервис орталықтары (сұлулық салондары, түрлі шеберханалар, кір жуу 

орындары, химиялық тазалау, тұрмыстық және электрондық техниканы жөндеу, 

автомобильдерді шұғыл жөндеу); 

ритейл бокстар (бакалея, алғашқы қажеттілік тауарлары және қоғамдық 

тамақтану пункттері); 

коворкинг орталықтары. 

Сондай-ақ аумақты дамыту үшін сауда-ойын-сауық орталықтарын салу 

қажет. Бұл ауданның инвестициялық тартымдылығын жақсартуға, қосымша 

жұмыс орындарын құруға, салықтық түсімдерді арттыруға және іскерлік 

белсенділіктің өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Өнеркәсіптік парктердің жалпы ауданы 10 000 ш.м. құрайды, олардың 

әрқайсысын 100-ден 1000 шаршы метрге дейін павильондарға бөлу қажет. Осы 



 

 

ретте кәсіпкердің қажеттілігі бойынша тез тұрғызылатын қалқаларды бөлшектеу 

арқылы өндірістік алаңды кеңейту мүмкіндігі бар. Қорыта келгенде, үй-

жайлардың ауданына байланысты әрбір өнеркәсіптік паркте 150-ден 350-ге дейін 

жұмыс орындарын құру жоспарлануда. 

Өнеркәсіптік парктерді іске асыру және құру тетігі: 

нысандардың меншік иелерінің қаражаты есебінен тоқтап тұрған өндірістік 

үй-жайларды қайта жаңғырту; 

әкімдіктің қолдауымен жеңілдікті несие беру арқылы зәкірлі инвесторлар 

есебінен нысанды салу; 

жеке инвесторды тарту арқылы «Алматы» ӘКК» АҚ –ның қатысуымен 

нысан  салу; 

ӘКК есебінен нысан салу (жеке инвесторлар болмаған жағдайда аудандарда 

салу). 

 

ШОК субъектілері үшін дайын үй-жайлар келесі тәсілдермен іске 

асырылатын болады: 

7 жылға дейін жеңілдетілген бағамен ұзақ мерзімді жалға беру; 

кейін кәсіпкердің жеке меншігіне өте отырып, жеңілдетілген бағамен ұзақ 

мерзімді жалға беру; 

салынған инвестицияларға байланысты жеңілдетілген баға бойынша 

өндірістік үй-жайды меншікке сатып алу; 

өндірісті дамыту үшін қаржылық демалыстар беріледі. 

 

«Алматы» МҚҰ ЖШС құрал-жабдықтар, шикізат сатып алу, айналым 

қаражатын толықтыру және ШОК-тың басқа да мұқтаждықтарына ШОК 

субъектілеріне жылдық 2-7%-бен жеңілдікті несие беретін болады. Кепілдер 

болмаған жағдайда, кәсіпкер қаржылық лизинг құралын пайдалана алады. 

«Алматы» ӘКК» АҚ қолдауымен өнеркәсіптік парктердің, сервистік 

орталықтардың, ритейл бокстардың және коворкинг орталықтардың жобаларын 

іске асырудың артықшылықтары мыналар болып табылады: 

қаладағы бос тұрған өндірістік және әкімшілік үй-жайларды айналымға 

енгізу; 

іскерлік белсенділігі төмен аудандардабизнесті құруға және дамытуға 

жәрдемдесу (жаңа жұмыс орындары, салықтар); 

2-7 %мөлшеріндегі қаржыландырудың жеңілдікті мөлшерлемелері. 

Шағын өнеркәсіптік парктерді салу және іске асыру бағдарламасы 2019-2025 

жылдары жүзеге асырылатын болады. 2019 жылы пилоттық жоба ретінде бес 

шағын өнеркәсіптік паркті іске асыру басталады 

Қаланың сәулеттік келбетін жақсарту және көше саудасын ретке келтіру 

мақсатында «Алматы»ӘКК» АҚ қаланың өңірлік Кәсіпкерлер палатасымен 

бірлесіп,заманауи форматтағы сауда павильондарын (стационарлық емес сауда 

объектісі, бұдан әрі - ССО) орнату үшін жер учаскелерін анықтады. 



Қазіргі уақытта ССО 5 негізгі қызмет түрінанықтады:  

азық-түлік дүкені;  

қоғамдық тез тамақтану пункттері;  

гүл павильондары;  

көкөніс павильондары;  

түрлі шеберханалар. 

 

Сонымен қатар, жобаны іске асырудың үш тетігі пысықталуда: 

Нысандарды «Алматы» ӘКК» АҚқаражаты есебінен орнату және аукцион 

арқылы сатып алу құқығынсыз 5 жылға дейінгі мерзімге жалға беру;  

сол мерзімге инвестордың есебінен нысанды толығымен сату және басқару;  

нысанды жеңілдетілген бағамен жалға беру немесе кейіннен сатып алу 

құқығымен лизингке іскерлік белсенділігі төмен аудандарда ұсыну. 

Бұл ретте ССО-ға арналған сәулет келбеті, пайдаланылатын материал мен 

жабдық шарттың техникалық параметрлерінде/шарттарында егжей-тегжейлі 

жазылады және құрамында барлық мүдделі мемлекеттік және өзге де органдары 

бар қабылдау комиссиясы арқылы қатаң бақыланатын болады. 

Аталған шаралар келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді: 

жаңа жұмыс орындарын құру; 

ауданның іскерлік белсенділігі мен экономикалық көрсеткіштерін арттыру; 

ауданның сыртқы келбетін және инвестициялық тартымдылығын жақсарту; 

өзін-өзі жұмыспен қамтыған кәсіпкерлердің көлеңкелі экономикадан шығуы; 

қаланың жоғарғы бөлігіндегі көлік инфрақұрылымын жеңілдету; 

салықтық түсімдерді ұлғайту; 

өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау (АЭА, өрт қауіпсіздігі және 

т.б.); 

бей-берекет сауда пункттерін жою және қазіргі заманғы сауда 

павильондарын құру. 

 

Инновациялық бизнес үшін инфрақұрылым құру дегеніміз: 

бос тұрған бизнес-орталықтарды қолжетімді АТ-хабтар мен коворкингтерге 

(Smart.Point типі бойынша) айналдыруды ынталандыру мақсатында 

коворкингтер, ІТ-хабтар мен креативті кеңістіктер құруға және бизнес-

орталықтардың меншік иелері үшін «стимул пакетін» құруға инвесторларды 

тарту; 

Алматыда жаһандық АТ компанияларының кеңселерін тарту бағдарламасын 

әзірлеу. 

Алматыдабағдарлама әзірлеудің өңірлік кеңселерін іске қосу бойынша 

халықаралық ІТ-компанияларды  тарту - арзан кеңсе ұсыну, Астана Хабтың 

эксаумақтық салық жеңілдіктерін алуға жәрдемдесу. 

стартаптарды дайындау үшін 2-3 халықаралық акселератормен және 

жаһандық нарықта бәсекеге дайын компаниялармен әріптестік орнату.  

 

ІТ қызметтері экспортының инфрақұрылымын әртүрлі қолдау шараларымен 

дамыту, соның ішінде: 



 

 

Алматылық мамандардың қызметтерін әлемдік нарықта сұранысқа ие 

мамандықтар бойынша оқытудан және дайындықтан кейін онлайн-қызметтерді 

сату бойынша топ-20 жаһандық платформада ілгерілету. 

сауда маркалары мен компанияларды стартаптарды қолдауда неғұрлым 

белсенді елдердің нарықтарына шығаруды субсидиялау - АҚШ, Сингапур, БАӘ, 

Франция және басқалар. Сондай-ақ, алматылық стартаптардың халықаралық 

технологиялық көрмелерге қатысуын ілгерілету және шетел нарықтарына шығу 

жөніндегі консалтинг. 

 

Аталған шаралар қала тұрғындарын 5 жыл ішінде жұмысқа орналастыруға 

және жоғары еңбекақыларымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, сондай-ақ 

көрсетілген қызметтерді экспорттауға мүмкіндік береді. 

 

Қаржылық қолдау 

Шағын және орта бизнесті дамытудың негізгі проблемаларының бірі 

кәсіпкерлердің бизнес-жобаларды қаржыландырудың қолжетімді көздерінің 

болмауы болып табылады. 

Осы мәселені шешу үшін қала әкімшілігі «AlmatyFinance» ЖШС мен 

«Almaty» микроқаржылық ұйымы» ЖШСкомпанияларынқұрды, олар жұмыс 

істеп тұрған бизнесті де, төлем қабілеттілігі мен ауқаттылық талаптарына жауап 

беретін стартап жобаларды да қаржыландыратын болады. Бұл ретте, қарауға 

енгізілетін басым жобалар мыналар болып табылады:  

іскерлік белсенділігі төмен аудандарда іске асырылатын жобалар (өндіріс, 

қызметтер және т.б.); 

инновациялық жобалар; 

стартап жобалар; 

қызмет көрсету және туризмді дамыту саласындағы жобалар; 

экспортқа бағдарланған жобалар; 

Алматы қ. АЭА, ИА, шағын өнеркәсіптік парктер аумағында іске 

асырылатын жобалар. 

 

AlmatyFinance және «Almaty»ә 

«AlmatyFinance»қаржыұйымыекінші деңгейлі банктер (бұдан әрі – 

ЕДБ)үшінтартымдылығыаз, 

бірақсоныменбіргеқалаэкономикасыныңбасымсалаларынажататынқұны 300 

млн.теңгегедейінгіШОКжобаларынқаржыландыруменайналысады. 

Несиелерайналымқаражатынтолықтыруға, негізгіқұралдардысатыпалуға, 

жаңаөндірістердіқұруғажәнебизнестіқолдаумендамытудыңбасқадамақсаттарынаб

ерілетінболады. 

Шағынбизнестіңстартап-жобаларынқаржыландыруды 

«Almaty»микроқаржыұйымыжүзегеасырады.  

Қарызтектеңгемен, жылдық 2%-дан 7%-ғадейінгімөлшерлемебойынша 84 

айғадейінгі мерзімдеберіледі. «Алматы – 

жаңақала»тұжырымдамасыніскеасыруүшінжобалардықаржыландырудыңсараланғ

антәсіліқолданылатынболады. Осылайша, қаржыландырудың келесі лимиті 

белгіленеді:  



• өз қаражатының 70%-ы қаланың кез келген ауданында жобаларды іске 

асыратын кәсіпкерлік субъектілерін 7% сыйақы мөлшерлемесі бойынша 

қаржыландыруға бөлінеді; 

• өз қаражатының 30%-ы қаланың шет жағында орналасқан шағын 

өнеркәсіптік парктерде жобаларды іске асыратын және «Алматы» ӘКК»АҚ 

айқындайтын жылдық 2% сыйақы мөлшерлемесі бойынша кәсіпкерлік 

субъектілерін қаржыландыруға бөлінеді. 

Бұл ретте, көп балалы аз қамтамасыз етілгенотбасылардың жобаларын 

қаржыландыру бизнесті іске асыру аймағына (орнына) қарамастан, жылдық 2% 

мөлшерлеме  бойынша жүзеге асырылатын болады. 

Кәсіпкерлерге қызмет көрсететін банктердің комиссияларын қоспағанда, 

өтінімдерді қарау, қаржыландыруды ұйымдастыру, ішінара/толық мерзімінен 

бұрын өтеу үшін комиссиялар көзделмейді. 

Жеткілікті кепілдері жоқ кәсіпкер қаржылық лизинг құралын пайдалана 

алады және үй-жайды жалдаудың жеңілдікті шарттары белгіленетін құрылатын 

өнеркәсіптік паркте бизнесті жүзеге асыра алады. Осылайша, кәсіпкерге бизнесті 

жүргізу үшін екі негізгі жағдай жасалатын болады: бизнесті іске асыру үшін үй-

жай беру және жеңілдікті қаржыландыруды қамтамасыз ету. 

Ағымдағы жылы пилоттық жоба іске қосылып, осы мақсатқа 3 млрд. теңге 

бөлініп, кейіннен 2020 жылдан бастап 10 млрд. теңгеге дейін ұлғайтылады. 

Меншікті бағдарламалармен қатар, МҚҰ Даму бағдарламалары бойынша 

қарыз беруді жүзеге асыратын болады. Бүгінгі күні ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 13 

қарашадағы № 746 Қаулысымен бекітілген «Еңбек» бағдарламасытартымды 

бағдарлама болып отыр, оның мынадай шарттары бар: 

қарыз сомасы  8 000 АЕК дейін; 

қарыз мерзімі 5 жылға дейін; 

сыйақы мөлшерлемесі: жылдық 6%-дан артық емес; 

қарыз мақсаты: негізгі құралдарды сатып алу және айналым қаражатын 

толықтыру. 

«Еңбек» бағдарламасы бойынша ағымдағы қаражат көлемі 2,6 млрд. теңгені 

құрайды. Ағымдағы жылы қаржыландыруды 3,6 млрд теңгеге дейін және 2020 

жылы 5 млрд теңгеге дейін арттыру мәселесі пысықталуда. 

Әр түрлі бағдарламалардың шарттары бойынша жобаларды 

қаржыландыруды қамтамасыз ету, кәсіпкерлерге жобаларды толық сүйемелдеуде, 

банктермен және басқа да қаржы институттарымен тығыз жұмыс істеуде Орталық  

жәрдем көрсететін болады. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың ұсынылатын жаңа құралдарынан 

басқа, қала кәсіпкерлері бизнесті қолдаудың қолданыстағы мемлекеттік 

бағдарламаларын пайдалана алады: 

оқыту; 

несиелер/лизинг; 

пайыздық мөлшерлемені субсидиялау; 

кепілдік беру. 

Төменде «Almatybusiness-тің» Дамумен бірлескен бағдарламасының кестесі 

көрсетілген  

«Almaty business» бағдарламасы бойынша қарыз шарттары 

Атауы Көрсеткіш 



 

 

Атауы Көрсеткіш 

Ең жоғары сома, млн.теңге 180 

Пайыздық мөлшерлеме, % 7 

Несиелеу мерзімі, жыл 7 жылға дейін 

Қарыз мақсаты 
Негізгі құралдарды сатып алу, айналым 

қаражатын толықтыру 

Нысаналы сегмент 

Алматы қаласында кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыратын микро- және шағын  кәсіпкерлік 

субъектілері (МШКС) 

Негізгі борышты өтеу бойынша 

жеңілдікті кезең, ай 
12 

Республикалық бағдарламалар  

Өңдеуші өнеркәсіп саласында ШОК-ты қолдау бағдарламасы 

Өңдеуші өнеркәсіп саласында ШОК-ты қолдау бағдарламасы бойынша 
қарыз шарттары 

Атауы Көрсеткіш 

Ең жоғары сома, млн.теңге 1,85 дейін 

Пайыздық мөлшерлеме, %  8,5 көп емес 

Несиелеу мерзімі, жыл  10жылға дейін 

Қарыз мақсаты 

Жаңа құралдарды сатып алу, негізгі құралдарды 

құру және жаңғырту; 

Кәсіпкерлерді қаржылық қолдау 

бағдарламаларына қатыспайтын қолданыстағы 

қарыздарды қайта қаржыландыру («Бизнестің 

жол картасы 2020» бағдарламасы, «Даму 

Өңдіріс» бағдарламасы, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің және 

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-ныңсауықтыру 

бағдарламалары); 

Өңдеуші өнеркәсіп және қызмет көрсету 

саласындағы инвестициялар; 

Тамақ және өңдеуші өнеркәсіп саласындағы 

МШКС жобаларының айналым қаражатын 

толықтыру. 



 

«Төмен көміртекті даму үшін тұрақты қалалар»  

энергия сервистік бастамаларын қолдау  

бағдарламасы шеңберінде жобаларды субсидиялау 

 

Атауы Көрсеткіш 

Ең жоғары сома, млн. теңге  350 артық емес 

Субсидиялар көлемі сыйақы мөлшерлемесінің 10%  

Несиелеу мерзімі, жыл 6жылға дейін 

Қарыз мақсаты 
Инвестициялар және/немесе айналым қаражатын 

толықтыру 

 

«Қарапайым заттар экономикасы»бағдарламасының шарттары 

Субсидияларды алу шарттары 

Атауы Көрсеткіш 

Ең жоғары сома, млн. теңге Шектеусіз 

Субсидиялар көлемі, % Сыйақы мөлшерлемесінен 9%-ға дейін 

Несиелеу мерзімі, жыл 7жылға дейін 

Қарыз мақсаты 

Инвестициялар және / немесе айналым 

қаражатын толықтыру. Жаңартылатын негізде 

айналым қаражатын толықтыруға жол беріледі 

Кепілдік алу шарттары 

Ең жоғарғы сома, млрд. теңге  5-ке дейін 

Кепілдік көлемі, % Несие сомасынан 50-ден артық емес 

 
БЖК 2025шеңберінде жобаларды субсидиялау  

Атауы Көрсеткіш 

Ең жоғарғы қарыз сомасы, млрд. теңге  2,5 артық емес 

Экономиканың басым 

секторларында 

Номиналды мөлшерлеменің              

40% -ын мемлекет өтейді, 

айырмасын–кәсіпкер өтейді 

ИИДМБ-да айқындалған 

өңдеуші өнеркәсіптің басым 

салаларында 

Номиналды мөлшерлеменің              

50% -ын мемлекет өтейді, 

айырмасын–кәсіпкер өтейді 

 

«Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» бағдарламасы 

бойынша субсидиялар мен қарыздар алу шарттары 

Атауы Көрсеткіш  



 

 

Атауы Көрсеткіш  

Ең жоғарғы сома, млрд. теңге  2,5 артық емес 

Субсидиялау мерзімі  

Инвестицияларға 5 жыл, ұзарту құқығынсыз 

Айналым қаражатын 

толықтыруға 
3 жыл, ұзарту құқығынсыз 

БЖК2025шеңберіндегі кепілдік шарттары 

Атауы Көрсеткіш 

Ең жоғарғы сома, млрд. теңге 1,85 дейін 

Кепілдік көлемі, % Несие сомасынан 50-ден артық емес 

Несиелеу мерзімі, жыл Банктік қарыз шартында айқындалады 

Қарыз мақсаты 
Негізгі құралдарды сатып алу; 

айналым қаражатын толықтыру 

 

Кәсіпкерге Бағдарламаның барлық құралдары шеңберінде кешенді қолдау 

көрсетілуі мүмкін. 

 

ЭҚЖЖ экономиканың басым секторларында/ИИДМБ-да айқындалған 

өңдеуші өнеркәсіптің басым салаларында,барлық өңірлерде салалық шектеулерсіз 

өз жобаларын іске асырушы және (немесе) іске асыруды жоспарлайтын жас 

кәсіпкерлерге кепілдік беріледі. 

 

Кепілдік беру шарттары 

Атауы/шарттар

ы 

Жедел кепілдіктер Жеке кепілдіктер 

кәсібін жаңа 

бастаған 

кәсіпкерлер 

үшін 

жұмыс істеп 

тұрған 

кәсіпкерлер 

үшін 

кәсібін жаңа 

бастаған 

кәсіпкерлер 

үшін 

жұмыс 

істеп 

тұрған 

кәсіпкерле

р үшін 

Ең жоғары 

кепілдік мөлшері 

Несиенің  

85%-на дейін 

Несиенің 

50%-на дейін 

Несиенің 

50%-на дейін 

Несиенің 

20%-на 

дейін 

Несиенің ең 

жоғары мөлшері, 

млн. теңге 

20-ға дейін 

60-қа дейін 

(айналым 

қаражатын 

100% 

толықтыруға 

несиелерді 

кепілдендіру 

мүмкін).  

Ең жоғ. -180 

 360-қа дейін 
 1 850-ге 

дейін 



Атауы/шарттар

ы 

Жедел кепілдіктер Жеке кепілдіктер 

кәсібін жаңа 

бастаған 

кәсіпкерлер 

үшін 

жұмыс істеп 

тұрған 

кәсіпкерлер 

үшін 

кәсібін жаңа 

бастаған 

кәсіпкерлер 

үшін 

жұмыс 

істеп 

тұрған 

кәсіпкерле

р үшін 

Несиелеу 

мақсаты 

Инвестициялар; негізгі құралдарды сатып алу; 

айналым қаражатын толықтыру (несие сомасынан 30% 

артық емес) 

Кепілдіктің ең 

жоғары мерзімі 
Несие мерзімінен артық емес 

Несие 

сомасының 

кепілдік құнымен 

несиені 

қамтамасыз ету 

15%-дан  50%-дан  50%-дан  80%-дан 

Жобаға өзіндік 

қатысу 

жобаны іске асырудың жалпы құнының 10%-нан төмен 

емес деңгейде меншікті қаражат (ақша қаражаты, 

жылжымалы/жылжымайтын мүлік), оның ішінде үшінші 

тұлғалардың мүлкімен 

 

Мемлекеттік гранттар беру: 

Бағыты Қатысушылар 

Гранттың ең 

жоғарғы 

сомасы 

Жаңа бизнес-

идеяларды іске 

асыру 

Шағын кәсіпкерлік субъектілері, оның 

ішінде ісін жаңа бастаған жас 

кәсіпкерлер, ісін жаңа бастаған 

кәсіпкерлер, әйелдер, мүгедектер және 

50 жастан асқан тұлғалар өтеусіз негізде 

3 млн теңгеден 

аспайды. 

Бизнес-

инкубациялау 

шеңберінде 

индустриялық-

инновациялық 

жобаларды іске 

асыру 

Жаңа немесе едәуір жақсартылған өнім 

(тауар, қызмет) немесе бизнес-процесс 

жасау үшін өтеусіз негізде бизнес-

инкубаторлардың резиденттері-шағын 

кәсіпкерлік субъектілері 

Мәлімделген 

шығындардың 

80%-на дейінгі 

мөлшерде, бірақ 

50 млн.теңгеден 

аспайды. 

 

«Қазақстандық индустрияны дамыту институты» АҚ («ҚИДИ» АҚ) 

инновациялық гранттары 

 

Бағыты Грант сомасы 

Технологияларды коммерцияландыру 200 млн. теңгеге дейін 



 

 

Бағыты Грант сомасы 

Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды технологиялық 

дамыту 
 400 млн. теңгеге дейін 

Салалардың технологиялық дамуы  400 млн. теңгеге дейін 

Экспорттық қолдау 

Өнімді экспортқа шығаруға байланысты шығындардың 50%-ын өтеу. 

Инвестициялық преференциялар бойынша талаптар 

Жер учаскесін өтеусіз беру 

Салықтық жеңілдіктер   

КТС 0% 10 жылға дейін 

Жерге салынатын салық 0% 10 жылға дейін 

Мүлік салығы 0% 8 жылға дейін 

Құрылыс-монтаждау жұмыстарына жұмсалатын шығыстардың 30%-на дейінгі 

инвестициялық субсидиялар 

Кедендік жеңілдіктер   

Өнім өндіру үшін импортталатын жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді, шикізат пен 

материалдарды әкелуге ҚҚС 0% 



Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру және оларды оқыту  

Кәсіпкерлердің құзыреттілігін арттыру үшін Орталықта жеке, бірегей білім беру 

орталығы құрылды, ол кәсіпкерлерді онлайн және оффлайн режимдерде үш бағыт 

бойынша сапалы оқытуды жүзеге асырады: 

Бірінші бағыт: бір күндік мотивациялық курстар 

Бір күндік семинарлар-бұл қатысушылар табысты кәсіпкерлер мен сала 

мамандарының өміртарихын тыңдай алатын, оларға сұрақтар қоя алатын, менторлық 

көмек алатын, олардың үлгілерімен шабыттанып, өзінің алғашқы қадамдарын жасай 

алатын нетворкинг алаң. 

Оқыту тегін онлайн және офлайн негізде жүргізіледі. Қала тұрғындарын барынша 

қамту және оларға қолайлы болу үшін қатысушыларды тіркеу аудандық әкімдіктер, 

кәсіпкерлер палатасы, халықты жұмыспен қамту орталығыарқылы, сондай-ақ 

онлайнтүрінде жүргізіледі. 

Онлайн оқыту келесі функционалды қарастырады: курстар, вебинарлар, білімді 

бақылау, верификация жүйесі, есептілік. 

Бағдарламадан кез келген ниет білдірушілер, соның ішінде жұмыссыз және 

өнімсіз жұмыспен қамтылған жастар, барлық жастағы жұмыссыздар және өзін-өзі 

жұмыспен қамтығандар, көп балалы аналар, жоғары оқу орындарының, ООО-ның 

және мектептердің түлектері өте алады. Семинар спикерлері белгілі кәсіпкерлер, пікір 

көшбасшылары, салалар бойынша мамандар болып табылады. 

Бір күндік күндізгі семинардың орташа ұзақтығы 4 сағатты құрайды. Осы уақыт 

ішінде 50-ге жуық адамға уәждемелік, ақпараттық және кеңес беру сағаттары 

ұсынылады. 

Семинар қорытындысы бойынша барлық ниет білдірушілерге шағын және орта 

бизнес субъектісін тіркеу және одан әрі жобаны сүйемелдеу жөнінде «Qoldaý» 

кәсіпкерлік орталығында көмек көрсетіледі. 

Екінші бағыт: Кәсіпкерлік негіздері 

Бұл бағыт кәсіпкерлік идеяны табысты іске асыру үшін қажетті білім мен 

іскерлікті ыңғайлы нысанда алуға мүмкіндік береді. Мұнда кәсіпкерлерге идеядан 

бастап сатылатын тауарға дейінгі жолды жүріп өтуге, бизнесті рәсімдеу мәселелерін 

шешуге, одан әрі даму жолдарын анықтауға көмек көрсетіледі. Орталықта ісін жаңа 

бастаған кәсіпкерлер мен бизнес бастауға ниет білдіруші адамдар үшін «Кәсіпкерлік 

негіздері» бойынша тегін оқыту курстары өткізіледі. 

Кәсіпкерлік мектебінде оқу үдерісі білім алушыларды үш оқу бағдарламасы 

бойынша мынадай етіп бөлуді қарастырады: 

1 топ – түрлі әлеуметтік санаттарды қамти отырып, ісін жаңа бастаған 
кәсіпкерлер мен өз бизнесін ашуға ниет білдірген адамдарға бағытталған бағдарлама.  

2 топ-ШОБ субъектілеріне, сондай-ақ түрлі әлеуметтік санаттарды қамти отырып, 
белсенді жұмыс істейтін кәсіпкерлерге бағытталған бағдарлама. 

Кәсіпкерлік мектебі келесі оқыту бағдарламалары бойынша оқытуды жүргізеді: 

 

 



 

 

Оқыту бағдарламалары 

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер 

үшін: 
Жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер үшін: 

«Кәсіпкерлік негіздері»курсы: Тақырыптық тренингтер: 

Кәсіпкерлікке кіріспе Кәсіпкерлік психологиясы 

Кәсіпкерлік психологиясы Цифрлық маркетинг және сату 

Маркетинг негіздері Салықсалу, есепкеалужәнеесептілік 

Бизнес-жоспарды әзірлеу Бизнес-жоспарлау 

Кәсіпкердің құқықтары мен 

міндеттері 

 

Бизнес-процестерді автоматтандыру  

Салық салу Мемлекеттік сатып алу 

Электрондық үкімет қызметтері Бизнестің құқықтық аспектілері 

 

Оқыту бағдарламасы аясында халықаралық стандарттар бойынша оқыту 

тренингтері мен бизнес-жоспарлау курсынан тегін өтуге, өздерінің бизнес-жобаларына 

баға алуға бірегей мүмкіндік пайда болады. Осылайша, гранттар, жеңілдікті несиелер  

және жастар кәсіпкерлігін қолдаудың басқа да бағдарламалары түрінде қаржылық 

және демеушілік қолдауға ие болуға арналған бизнес-идеялар конкурсына қатысу 

мүмкіндігі ұсынылады. 

Оқыту барысында тыңдаушылар бизнес негіздері бойынша теориялық білім 

алады, бизнес-жоспар құру, салық салу жөнінде есеп айырысулар бойынша 

дағдыларды меңгереді, кәсіпкердің құқықтары мен міндеттерін, мемлекеттік сатып 

алуға қатысу тәртібін, мемлекеттік тексерулер жүргізу ережелерін зерделейді, сондай-

ақ қолданыстағы кәсіпорынға бара отырып, салалық шеберлік сабағы бойынша іс-

тәжірибеден өтеді. Курс соңында Кәсіпкерлік орталығының тыңдаушылары 

кәсіпкерлік саласында алған білімдерімен қатар, «Кәсіпкерлік негіздері» бойынша оқу-

әдістемелік оқулықты және оқыту курстары бойынша тиісті сертификаттар алады. 

Оқыту аяқталғаннан кейін, кәсіпкермен бірге Орталықтың менеджері ілесіп 

жүреді, мұнда ол өз бизнесін бастау үшін қолдау қызметтерінің кешенін алады 

(кеңестер, бизнес-жоспар, қаржыландыруға қолдау көрсету, түрлі рұқсаттар, тіркеу 

және т.б.). 

Үшінші бағыт: Салалық бизнес-тренингтер мен практикалық шеберлік 

сабақтары  

Кәсіпкерлер мен практикалық дағдыларды алғысы келетін тұлғалар неғұрлым 

тереңдетілген салалық бизнес-тренингтерге, сондай-ақ курсқа қатысушылардың 

қалауы бойынша жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға барып, практикалық шеберлік 

сабақтарына жіберіледі. 

Нәтижесінде курс қатысушылары бизнесті нөлден бастаудың  нақты дағдысын 

меңгереді. 

Семинар күн сайын қаланың әр ауданында өткізіледі. Оны өткізу үшін кемінде 

100 орынды жабдықталған залдары бар қолданыстағы ведомстволық бағынысты 

инфрақұрылым объектілері жұмылдырылады. 



Іс-шараға тіркеу сол жерде немесе qolday.kz мамандандырылған порталы арқылы 

жүргізіледі. 

Іскерлік белсенділігі төмен аудандарға ерекше назар аудару қажет. Наурызбай 

және Алатау ауданында өткізілетін іс-шаралар жұмыспен қамту және кәсіпкерлік 

қызметтің нақты көрсеткіштерін білуге көмектеседі. 

Іс-шараларға дәріс оқушылардан басқа халықты тіркеу және ақпараттандыру 

бөлігінде жедел және тиімді жұмыс істейтін ассистенттер жұмылдырылған. 

Оларды тарту БАҚ, әлеуметтік желілер, шақырылған қоғамдық пікір 

көшбасшылары (блогерлер, эстрада жұлдыздары, бизнесмендер), жұмыспен қамту 

орталығы және басқа да ведомствоға қарасты кәсіпорындар арқылы жүзеге 

асырылады. 

Оқыту қорытындысы бойынша келушілердің кемінде 10%-ы тіркеліп, қысқа 

мерзімді курстарға, жастар практикасына немесе кәсіпкерлік іске оқытуға жіберілуі 

тиіс. 

Вебинарлар (онлайн семинарлар) күн сайынқазақ және орыс тілдерінде өтеді. Бір 

эфирдің ұзақтығы 2 сағаттан аспайды. Эфир барысында қоғамдық пікір 

көшбасшылары (блогерлер, эстрада жұлдыздары, бизнесмендер) шақырылады. Эфир 

кезінде шақырылған спикерлер көрермендерді ынталандырады, ақпараттандырады, 

үйретеді және кеңес береді. Вебинарлар Қазақстан Республикасының ақпарат туралы 

Заңын қадағалау үшін қазақстандық алаңда өтуі тиіс. 

Сондай-ақ мамандандырылған онлайн портал мен мобильдік қосымша әзірленеді, 

олар мыналарға қолжеткізуге көмектеседі: 

 

рұқсат беру құжаттары бойынша онлайн кеңес алу; 

қызметтерге өтінім беру; 

құжаттардың дайындық кезеңдерін қадағалау; 

мемлекеттік қолдау шаралары бойынша кеңестер алу; 

заңнамадағы өзгерістер туралы мақалаларды оқу;  

онлайн оқытудан өту; 

«Qoldaý» және т.б. бағдарлама серіктестерінен бонустар алу. 

Қызмет көрсету барысында, Орталық көрсететін қызметтердің тізімін жақсарту 

және кеңейту үшін кәсіпкерлердің нақты проблемаларына скрининг жүргізілетін 

болады. 

Сонымен қатар, студенттер үшін бизнес және кәсіпкерлік қызмет негіздері 

бойынша курстар өткізу үшін ЖОО-мен өзара іс-қимыл тетігі әзірленетін болады.   

 

2.5. Инвесторларға атаулы көзқарас және зәкірлі жобаларды сүйемелдеу  

Шағын және орта кәсіпкерлікті жедел және тиімді дамыту үшін ірі зәкірлі 

инвесторларды тарту қажет, оның айналасында қызмет көрсететін немесе өз 

қызметінде ірі инвестор пайдаланатын өнімді жеткізетін шағын және орта 

компаниялар дербес құрылатын болады. 

Қазақстан Республикасы экономикасының әртүрлі секторларына 

инвестициялардың ауқымды ағыны дамудың айқындаушы шарттарының бірі болып 

табылады. Қала экономикасын әртараптандыру үшін тиімділікті арттыруға 

бағытталған инвестицияларды тартуға үлкен күш-жігерді бағыттау қажет.  

Инвестициялардың бұл түрі капитал көзі болып табылады, технологиялар мен білімнің 



 

 

белсенді трансфертіне, сондай-ақ экспортты әртараптандыруға, қабылдаушы 

экономиканың жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және жаңа сапалы жұмыс 

орындарын құруға ықпал етеді. 

Инвестицияларды тарту жөніндегі Ұлттық инвестициялық стратегияны тиімді 

іске асыру мақсатында Almaty Invest толық форматты инвестициялық блогын құра 

отырып, «Алматы» ӘКК» АҚ қызметін қайта ретке келтірілді. Almaty Invest ӘКК 

шеңберінде инвестициялар тартудың, зәкірлік жобаларды іске асырудың, қала 

аумағында ірі және орта инвестициялық жобаларды дамыту үшін қолайлы жағдайлар 

жасаудың негізгі драйвері болады. 

AlmatyInvest-тің негізгі міндеті ірі зәкірлі жобаларға баса назар аудара отырып, 

инвестицияларды тарту мәселелерінде жүйелі тәсілді қамтамасыз ету, «идеядан іске 

асыруға дейін» толық сүйемелдеу, «бір терезе» қағидаты бойынша барлық қызметтерді 

бір орталықта ұсыну, сондай-ақ инвесторлардың бизнесті жайлы жүргізуі үшін жағдай 

жасау болып табылады. 

Almaty Invest әлемдік тәжірибеге сәйкес өз қызметін жүзеге асыру үшін мынадай 

қағидаттарды басшылыққа алады: 

әрбір инвесторға жеке көзқарас; 

әрбір инвестициялық жобаға кешенді көзқарас; 

нақты анықталған басқару құрылымы, құзыретті, білікті және жақсы оқытылған 

персонал; 

қызметкерлер салалар/нарық туралы жан-жақты білім алған, шетел тілдерін 

меңгерген және инвестицияларды тарту және елдің ішінде де, шет елдерде де қаланың 

инвестициялық әлеуетін ілгерілету жөніндегі міндеттерді нақты түсінеді; 

ішкі процестер инвесторлардың бизнес қажеттіліктеріне сәйкес 

қалыптастырылған; 

Almaty Invest өз қызметін басқаруда инвестицияларды ілгерілету бойынша орта 

мерзімді жоспарды, сондай-ақ нәтижеге бағытталған бірқатар нақты және тиімділіктің 

негізгі көрсеткіштері арқылы қадағаланатын жыл сайынғы жедел жоспарларды 

пайдаланады. 

Осы жерде Almaty Invest келесі тәсілдер негізінде жұмыс істейтін болады: 

инвестициялық жобаларды іске асырудың болашағы мен шарттарын талқылау 

кезінде Алматы қаласы әкімдігінің мүддесін білдіретін бірыңғай бітімші; 

инвестор мемлекеттік қызметтер жүйесіне қол жеткізе алатын бірыңғай терезе, 

бұл инвесторларды инвестициялық преференциялар нысанында мемлекеттік қолдауды 

да, сондай-ақ инвестициялық жобаларды одан әрі іске асыру үшін қажетті рұқсат беру 

құжаттары мен келісімдерін беруді де қамтиды;   
инвестицияларды тарту және ұстап қалу, сондай-ақ қайта инвестициялауға 

ынталандыру үшін қолайлы жағдайлар жасау және қолдау көрсету, бұл экономикалық 
белсенділікті арттыруға және сервистік секторды дамытуға ықпал ететін болады; 

инвесторлармен өзара іс-қимыл кезінде әкімшілік кедергілерді азайту және 
мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығын арттыру; 

екі бағытта байланыс орнату: шетелдік инвесторларға және өз жобалары немесе 

бастамалары бар шетелдік инвесторларға ұсыну үшін инвестицияларды талап ететін 

қазақстандық компаниялардың жобалары секілді тауашалық жобалар. 

Almaty Invest бір терезе қағидаты бойынша мемлекеттік органдардың өкілдерімен 

өзара іс-қимыл жасай отырып, инвестор үшін қажеттілікті болдырмайтын немесе 

азайтатын функцияларды жүзеге асыратын болады (қажетті құжаттарды жинау, 

кездесулерде инвестордың мүдделерін білдіру, рұқсат беру құжаттарын және т.б. 

беру.) 



Almaty Invest постинвестициялық қызмет көрсету және инвесторлар үшін бизнес 

серіктестерді іздеу функцияларын орындай отырып, жергілікті компаниялар мен 

шетелдік инвесторлар арасындағы өндірістік-өткізу байланыстарын дамытуда 

маңызды рөл атқаратын болады. Мұндай шаралардың үлгілері В2В байланысын құру 

жөніндегі іс-шараларды, трансұлттық корпорациялар мен жергілікті жеткізушілердің 

деректер базасын әзірлеуді, жеткізушілерді дамыту бағдарламаларын бірлесіп іске 

асыруды қамтитын болады. 

AlmatyInvest қызметі инвестициялық жобаларға, оның ішінде өмірлік циклдің 

барлық сатыларында, қабылдаушы елде бастапқы келіссөздер жүргізуден және 

инвестициялық шешімдер қабылдау үшін инвесторға қажетті барлық ақпаратты 

ұсынудан бастап жобаларды іске асырғанға дейін және одан әрі қызмет көрсетілгенге 

дейін мемлекеттік қызметтерді көрсетуге бағытталған. 

Almaty Investжобаны анықтау, оның орамы және таргеттеуден (шетелде Роуд-шоу 

ұйымдастыру) бастап жобаны коммерциялық тұрғыда іске қосу және 

постинвестициялық сүйемелдеуге дейін инвесторлармен нақты жұмысты 

ұйымдастырады.  

3 жыл ішінде сомасы 2 млрд. АҚШ долларын құрайтын көлік және логистика, 

өнеркәсіп, туризм, жылжымайтын мүлік, инфрақұрылым, құрылыс, сауда, білім беру 

және денсаулық сақтау саласындағы 50 инвестициялық жобаға инвестициялар тарту 

жоспарланған. МЖӘ сызбасы бойынша әлеуметтік саладағы жобаларды іске асыру 

жеке басым бағыт болып табылады. МЖӘ аясында 5 жыл ішінде  сомасы кемінде 500 

млн. АҚШ долларын құрайтын 15 жобаны іске асыру жоспарлануда.    

 



29 

 

 

 

3. ҚОРЫТЫНДЫ 

Алматы қазірдің өзінде Қазақстанның, сондай-ақ Орталық Азия 

қалаларының арасында көшбасшы болып табылады. Тек жергілікті деңгейде ғана 

емес, сонымен қатар жаһандық деңгейде де бұдан әрі бәсекеге қабілеттілікті 

нығайту және арттыру үшін «AlmatyBusiness – 2025» бағдарламасы әзірленді. 

«AlmatyBusiness-2025» өңірлік бағдарламасын дамытудың бірінші кезеңінің 

негізгі мақсаты шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін жаңа тәсілдерді, 

құралдар мен идеяларды сынақтан өткізу, өңірлік деңгейде зәкірлі инвесторларды 

тарту, жаңа экономика талаптарына жауап беретін кадрлық резервті даярлау және 

қайта даярлау болып табылады. Бағдарлама қатаң бекітілген постулаттары бар 

құжат болып табылмайды, керісінше-бұл тұжырымдаманы басқаруға, табысты 

бекітуге және дамытуға, жоспарларды қайта форматтауға және өзгертуге, өнімсіз 

нұсқалардан бас тартуға мүмкіндік беретін икемді құрал. 

Алматы қаласында бизнесті дамытудың өңірлік бағдарламасын іске асыру 

үшін бюджеттік және жеке қаржы ресурстары шоғырландырылатын болады. 

Бюджет қаражаты инфрақұрылымды дамытуды қаржыландыруға және бизнесті 

қолдау шараларын көрсетуге бағытталатын болады. 

Бағдарламаны қаржыландыру республикалық және жергілікті бюджеттердің 

қаражатынан, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым 

салынбаған өзге де көздер есебінен және соның шегінде жүзеге асырылатын 

болады.   

Қазіргі уақытта «Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп, Алматы қаласындағы 

кәсіпкерлік субъектілерінің өзекті тізбесін, олардың қызмет ету бағыттарын, жаңа 

өндірістік тауашаларды (өсу нүктелерін), сұранысқа ие өнімдері мен қызметтері 

бар бизнесті іске қосатын әлеуетті жобаларды анықтау үшін қала скринингі 

жүргізілуде. 

Пилоттық зерттеудің қорытындысы бойынша экспортты әлеуеті бар зәкірлі 

жобаларды анықтап, қаланың барлық аудандарының іскерлік инвестициялық 

әлеуетін перспективті тауашалармен сәйкестендіре отырып, оларға кешенді 

талдау жүргізілетін болады. Жүргізілген талдау қорытындысы бойынша қалада 

шағын және орта кәсіпорындар деңгейінде де, әрі салалық деңгейде де қызметтің 

басым салалары мен бизнес мүмкіндіктердің өсу салалары жан-жақты 

белгіленетін болады. Анықталған даму сегменттері қала тұрғындарының әл-

ауқатын арттыруға, жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге және 

теңгерімсіздікті төмендете отырып, қаланың дамуы тежелген аудандарына жаңа 

серпін беруге мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 к решению очередной LVII-й сессии  

маслихата города Алматы VI-го созыва  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Региональная программа развития предпринимательства 

«Almaty Business - 2025» 

Основание для 

разработки 

Послание Президента Республики Казахстан                

К.К. Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года. 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 

2025 года. 

Основные  

характеристики  

города Алматы 

Алматы ─ крупнейший город Казахстана, который 

вносит огромный вклад в экономику всей страны. В 

структуре валового внутреннего продукта (далее - ВВП) 

Казахстана доля города Алматы составляет 21% ─ это самый 

большой показатель среди регионов страны. 

По объему валового регионального продукта (ВРП) 

город Алматы занимает первое место в республике, за ним 

следуют Атырауская область и город Нур-Султан. С каждым 

годом город Алматы устанавливает новый рекорд по объему 

валового регионального продукта. В 2018 году он достиг 12 

302 млрд. тенге, показав рост к предыдущему году на 6%. 

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП города Алматы 

составляет 40,2%. 

Количество зарегистрированных в городе Алматы 

предприятий малого и среднего предпринимательства (далее 

- МСП) ежегодно растет. По итогам 2018 году этот 

показатель составил 274 689 ─ на 3,6% больше по сравнению 

с 2017 года. 

Число действующих предприятий МСП также растет. По 

итогам 2018 года их насчитывалось 174 509 ед.─ на 2,7% 

больше, чем в предыдущем году. 

МСП города Алматы в 2018 году выпустили продукции 

(оказали услуг) на 7 070,1 млрд. тенге ─ на 16,4% больше, 

чем в 2017 году (6 069,1 млрд. тенге). 

 

Направления Региональная программа развития предпринимательства 

«Almaty Business - 2025» направлена на создание 

благоприятных условий для ведения бизнеса, повышение 

доступности финансирования, снижение административных 

барьеров, развитие инфраструктуры МСП, обучение, 

сопровождение предпринимателей, привлечения инвесторов 

и сформирована с учетом 5 направлений: 

6. снижение административных барьеров. Создание 

единого центра поддержки предпринимательства; 

7. развитие инфраструктуры для создания бизнеса; 



8. финансовая поддержка; 

9. повышение компетенций предпринимателей, их 

обучение и переподготовка кадров; 

10. адресный подход к инвесторам и сопровождение 

якорных проектов. 

Цели Общей целью развития бизнеса города Алматы в период 

до 2025 года является создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса. 

Основными целями развития города Алматы являются: 

        сбалансированное развитие районов города;  

обеспечение прозрачности, доступности, оперативности       

и удобства предоставляемых государственных услуг; 

повышение инвестиционной привлекательности города; 

стимулирование предпринимателей; 

привлечения инвесторов с созданием комфортных 

условий для их пребывания.  

Основные целевые  

индикаторы 

 

6. Доля действующих субъектов МСП в общем объеме 

зарегистрированных МСП города Алматы составит 67%; 

7. Налоговые поступления составят 10,5 млрд. тенге 

8. Количество рабочих мест 15,3 тыс. человек 

9. Сумма займов составит 36 089 млн. тенге 

10. Количество выданных кредитов составит 1 571 

ед. 
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2. Анализ текущего состояния малого и среднего бизнеса города Алматы 

Экономика города Алматы 

Алматы ─ крупнейший город Казахстана, который вносит огромный вклад в 

экономику всей страны. В структуре ВВП Казахстана доля города Алматы 

составляет 21% ─ это самый большой показатель среди регионов страны. Алматы 

удерживает это лидерство на протяжении 2010-2018 годов.  

По объему ВРП город Алматы занимает первое место  

в республике, за ним следуют Атырауская область и город Нур-Султан. С каждым 

годом Алматы устанавливает новый рекорд по объему ВРП. В 2018 году он 

достиг 12 302 млрд. тенге, показав рост с предыдущего года на 6%. Средний 

ежегодный темп роста ВВП города Алматы в этот период составил 15,3%. Вместе 

с тем, доля ВРП города Алматы в структуре ВВП страны снижается с 2016 года. 

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП Алматы составляет 40,2%. 

Динамика ВРП города Алматы, доля города Алматы в структуре                

ВВП Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК (далее 

– МНЭ РК) 

В Алматы сформировалась сервисная экономика. Торговля и услуги 

являются секторами, которые определяют развитие экономики города.                   

В 2018 году более 60,2% ВРП произведено в сфере услуг и торговли. 

Оптовая и розничная торговля является крупнейшей отраслью в не сырьевом 

секторе и вносит наибольший вклад в экономику города, составляя около 36% 

ВРП. Такой существенный вклад торговли объясняется количеством торговых 

территорий и торгово-развлекательных центров. 
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В Алматы работает большое количество финансовых и страховых 

учреждений, поэтому вклад сектора финансовой и страховой деятельности также 

значителен ─ 9% ВРП Алматы. 

В других отраслях доля в ВРП составляет: операции с недвижимостью – 

8,4%, транспорт и складирование – 5,8%, информация и связь ─ 4,6%, 

промышленность – 4,4%, строительство – 2,4%, прочие виды услуг – 8% по 

данным за 2018 г. 

Такое соотношение активности разных секторов экономики типично для 

многих крупных городов. 

По данным Комитета по статистике, в 2018 году 73% трудоспособного 

населения города являлись наемными работниками, остальные 27% ─ 

самостоятельно занятые. 

Занятость населения города Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели занятости населения города Алматы в тех или иных секторах 

экономики соответствуют активности сектора. Поскольку услуги и торговля─ 

основные отрасли города, наибольшее количество населения работает именно в 

данных отраслях. Количество человек, занятых в торговле, составило 222,6 тыс. 

человек в 2018 году ─ это более чем в два раза превышает количество занятых в 

любой другой отрасли экономики. 

Экономически активное население города Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

Экономически активное население (мужчины/женщины) 
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Занятость населения города Алматы в разрезе отраслей в 2018 году, человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Занятость населения города  Алматы в разрезе отраслей, % 

 

В реальном секторе экономики (промышленность, строительство, транспорт 

и складирование) занято значительно меньше людей чем в сфере торговли. 

Сектор образования следует на втором месте после торговли, и количество 

занятых там работников в 2018 году составило 92 тыс. человек. В Алматы 

сосредоточены многие научные учреждения, проектные институты и высшие 

учебные заведения (на город приходится более 40% научных организаций 

страны). 

 

Занятое население по найму/самозанятые 

Наименование Количество, тыс. человек Проценты 

По найму 

В организациях и предприятиях 803,6 86% 

У физических лиц 43,1 4,6% 

По договору 15,2 1,6% 

Само занятые 

Индивидуальные предприниматели 66,7 7,1% 

Другие самозанятые 5,2 0,5% 

Итого 934 100% 
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В связи с развитием услуг и торговли становится перспективной отрасль 

транспорта и складирования; в 2018 году количество занятых в ней людей 

насчитывало 60 тыс. человек, то есть около четверти от числа работающих в 

сфере торговли. 

Состояние МСП города Алматы 

В масштабах страны город Алматы лидирует по объему производства 

продукции МСП.  

Количество зарегистрированных в Алматы МСП ежегодно растет. По итогам 

2018 года этот показатель составил 274 689 ─ на 3,6%, что больше по сравнению с 

2017 годом. 

Число действующих МСП также растет. По итогам 2018 года их 

насчитывалось 174 509 ─ на 2,7% больше, чем в предыдущем году. 

Субъекты МСП города Алматы в 2018 году выпустили продукции (оказали 

услуг) на 7 070,1 млрд. тенге ─ на 16,4% больше, чем в 2017 году (6 069,1 млрд. 

тенге). 

 

Основные показатели МСП 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год  

Количество зарегистрированных 

предприятий 
ед. 246 788 265 186 274 689 

Количество активных предприятий ед. 160 845 169 985 174 509 

Численность занятых в МСБ чел. 598 186 594 617 594 286 

Источник: Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в РК». 

Среди активных предприятий малого и среднего бизнеса преобладают те, 

что работают в сфере торговли и услуг. Наибольшую долю (31%) составляет 

сектор торговли, что соответствует структуре валового регионального продукта 

города Алматы. В числе предприятий малого и среднего бизнеса преобладают 

индивидуальные предприниматели, а они образуются преимущественно в секторе 

торговли. 

МСП ─ важнейший источник создания рабочих мест в городе Алматы     

(65% от общего числа занятых). 

 

 

 

Доля занятых в МСП, тыс. чел. 

Наименование 2016 2017 2018 



Общая численность занятого 

населения  
866,7 889 912 

Численность занятых в МСБ 598,1 595 594 

Доля занятых в МСБ от общей 

численности 
69% 67% 65% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Предприятия малого и среднего бизнеса неравномерно распределены по 

районам города. По их количеству лидируют Алмалинский, Бостандыкский и 

Медеуский районы. Самый низкий показатель приходится на Наурызбайский и 

Алатауский районы. 

 

Количество активных субъектов МСП на 1 января 2019 года, ед. 

Район  

города  

Алматы 

Юридические 

лица МСП 

Индивидуаль

ные 

предпринима

тели 

Крестьян

ские или 

фермерск

ие 

хозяйства 

Итого 

Итого в 

процента

х к 

соответст

вующему 

периоду 

предыду

щего года 

Алатауский 3 326 15 025 76 18 427 110,4 

Алмалинский 15 129 17 264 40 32 433 100,4 

Ауэзовский 8 699 19 470 59 28 228 101,5 

Бостандыкски

й 
14 242 17 130 73 31 445 102,3 

Жетысуский 5 887 13 152 21 19 060 102,9 

Медеуский 10 370 14 683 144 25 197 100,2 

Наурызбайск

ий 
1 295 3 753 154 5 202 110,4 

Турксибский 4 037 10 454 26 14 517 103,2 

Город 

Алматы 
62 985 110 931 593 174 509 102,7 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

МСП в городе Алматы является основным источником не только рабочих 

мест, но и налоговых поступлений в бюджет (63% общей суммы налогов). В этой 

связи развитию МСП уделяется приоритетное внимание. 

 

Доля поступлений в бюджет в разрезе районов, тыс. тенге 

Район  

города 

2017 год 2018 год Темп роста  

поступлений Сумма  Доля Сумма  Доля 

Алмалинский 344 863 19,5% 303460 15,8% 88% 
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Ауэзовский 83 025 4,7% 91378 4,8% 110% 

Бостандыкскый 353468 20,0% 388048 20,2% 110% 

Жетысуйский 112 690 6,4% 135354 7,1% 120% 

Медеуский 463 981 26,2% 543084 28,3% 117% 

Турксибский 72 705 4,1% 78209 4,1% 108% 

Алатауский 28 127 1,6% 35202 1,8% 125% 

Наурызбайский 6 419 0,4% 7982 0,4% 124% 

ПИТ Алатау 2 635 0,1% 3838 0,2% 146% 

ДГД 10 221 0,6% 5223 0,3% 51% 

Таможенные  291 269 16,5% 327658 17,1% 112% 

Всего 1 769 402 100% 1919436 100% 108% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК



Безработица 

На 1 августа 2019 года центрами занятости охвачено 19 245 человек, в том 

числе: 

12623 человека трудоустроены, 

1 128 человек работали на социальных рабочих местах, 

459 человек находятся на молодежной практике,  

1 324 человека направлены на профессиональное обучение. 

Несмотря на это, в городе Алматы сохраняется высокий уровень 

безработицы. В 2019 году он составил 5,1%, тогда как в целом по стране─ 4,8%. 

По данным опроса, доля молодежи NEET ("Notin Education, Employmentor 

Training" –не работают, не учатся) равна 11,1%, еще 8,4% самозаняты. Одной из 

причин высокого уровня безработицы является непрекращающийся рост 

миграции. Миграция обеспечивает 60% прироста населения города. По оценкам, 

большая часть мигрантов остается на окраинах города и занята непродуктивно. 

 

Уровень безработицы города Алматы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень молодежной безработицы (15-28 лет) в городе Алматы в 2017 году  

составил 6,7%. Хотя этот показатель незначительно сокращается, он высок по 

сравнению с другими регионами страны (в среднем по Казахстану ─ 3,9%). 

 

Продолжительность безработицы города Алматы 
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Информация по возрасту и полу безработных города Алматы 

Возраст безработных,% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пол безработных,% 
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Высокие показатели молодежной безработицы в городе Алматы 

объясняются миграцией молодежи. Более 70% выпускников алматинских высших 

учебных заведений являются иногородними. По окончании учебы большинство 

из них остаются жить в город Алматы либо переезжают туда вскоре после 

недолгого периода пребывания в родном городе. 

 

Динамика молодежной безработицы города Алматы и Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
 

Отраслевой анализ экономики по разрезе районов города Алматы 

Торговля 

По показателю занятости населения торговля является крупнейшей отраслью 

в городе  Алматы. В общем числе граждан страны, занятых в торговле, на долю 

Алматы приходится 16%. 

Таблица 2-1  

Данные по отрасли торговли в разрезе районов, 2018 год,  

Район 

Количес

тво 

рынков 

Число 

торговых 

мест 

Розничная 

торговля,  

млн. тенге 

Оптовая  

торговля,  

млн. тенге 

Услуги 

предоставле

ния 

продуктов 

питания и 

напитков, 

млн. тенге 

Алатауский 12 12 456 242 903 568 170 133 

Алмалинский 8 2 142 680 971 2 255 290 25 954 

Ауэзовский 4 1 493 293 286 897 024 13 909 

Бостандыкский 1 х 424 998 1 872 23 69 263 

Жетысуский 12 4 477 549 333 1 354 272 2 333 

7,4%

6,9%
6,7%

4,4%

4,9%

3,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2015 2016 2017
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Район 

Количес

тво 

рынков 

Число 

торговых 

мест 

Розничная 

торговля,  

млн. тенге 

Оптовая  

торговля,  

млн. тенге 

Услуги 

предоставле

ния 

продуктов 

питания и 

напитков, 

млн. тенге 

Медеуский 2 х 362 764 2 276 426 32 182 

Наурызбайский 3 1 105 15 807 19 463 142 

Турксибский 8 2 064 281 617 774 888 9 305 

г. Алматы 50 26 827 2 851 680 10 017 769 153 219 

В целом по городу превалирует рынок оптовой торговли, объем которой 

почти в пять раз больше, чем розничной. По объемам розничной торговли 

абсолютными лидерами являются Алмалинский, Жетысуский и Бостандыкский 

районы, совокупная доля которых составляет 58% общегородского показателя. В 

оптовой торговле лидерами являются Алмалинский, Медеуский и Бостандыкский 

районы. 

Несмотря на сопоставимое с другими районами число рынков и торговых 

мест, Наурызбайский район демонстрирует наименьшие показатели реализации 

товаров и услуг, что объясняется сравнительно низким числом населения, а также 

отсутствием крупных и коммерчески успешных Торгово-развлекательных 

центров (таких как: Dostyk Plaza, Mega, EsentaiMall и прочие). В этой связи 

отмечается значительное отставание района по показателям активности торговли 

и необходимость развития в этом направлении. 

По услуге предоставления продуктов питания и напитков безоговорочным 

лидером является Бостандыкский район; его показатель более чем в два раза 

превышает показатель следующего на второй позиции Медеуского района. 

Несмотря на высокий показатель численности населения (260 423 чел.), в 

Алатауском районе замечен наименьший объем услуги по предоставлению 

продуктов питания и напитков, который не превышает 0,1% общегородского 

показателя. 

Образование 

За I квартал 2019 года в городе Алматы организациями образования было 

оказано 14.2% услуг от общего показателя в Республике Казахстан, с ростом в 

11% в сравнении с аналогичным отчетным периодом предыдущего года. 

Наибольшее количество дошкольных образований города расположены в 

Алатауском (138 ед.), Ауэзовском (154 ед.) и Бостандыкском (120 ед.) районах. 

При этом, наибольшая очередность детей в возрасте от 3 до 6 лет также 

приходится на указанные районы 3202, 3785 и 2936 детей соответственно. 

Следует отметить, что в данных районах проживает около половины (48%) 

городского населения возрастной группы от 0 до 15 лет. По численности 

учащихся в школах также лидируют Алатауский, Ауэзовский и Бостандыкский 

районы, однако в Алатауском районе находятся лишь 28 школ для 42,3 тысячи 



школьников вследствие чего, школы в этом районе являются самими 

заполненными. В среднем в каждой школе Алатауского района обучаются 1510 

человек, тогда как средний городской показатель на 33% меньше – лишь 1 014 

учеников на школу. Из-за нехватки школ в Алатауском районе ученики 

вынуждены обучаться в школах, расположенных в других районах. 

 

Информация об объектах среднего образования (школы) города Алматы, 

2018 год 

Район 

ВСЕГ

О 

(1+2+3

+4) 

Част.

школ

ы 

(1) 

Госуд. 

Школ

ы 

(2) 

Част. 

колледжи 

(3) 

Гос. 

колледжи 

(4) 

Част. 

детса

ды 

(5) 

Гос. 

детсад

ы 

(6) 

Ауэзовский 61 9 32 13 7 108 46 

Бостандыкский 71 17 34 17 3 91 29 

Алмалинский 62 11 29 16 6 85 26 

Алатауский 29 2 25 2 - 119 19 

Медеуский 45 9 28 7 1 86 18 

Турксибский 33 2 26 2 3 78 22 

Наурызбайский 15 5 9 1 - 78 3 

Жетысуский 24 - 21 1 2 44 22 

ИТОГО 340 55 204 59 22 689 185 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Из приведенной таблицы видно, что лишь 30% объектов среднего 

образования приходится на Алатауский, Жетысуский, Наурызбайский, 

Турксибский районы. Очевиден и дисбаланс в оказываемых услугах высшими 

учебными заведениями в разрезе районов (см. таблицу). 

Объем оказанных услуг высшими учебными заведениями за 2018 год 

Район 
Всего оказано 

услуг, млн. тенге 

Услуги в области 

высшего 

образования, 

млн. тенге 

 

Доля в общем 

объеме 

оказанных услуг, 

% 

Ауэзовский 10 127 2 297 21,7 

Бостандыкский 19 195 10 459 54,4 

Алмалинский 18 898 9 783 51,3 

Алатауский 3 702 55 14,5 

Медеуский 12 798 6 031 47,2 

Турксибский 3 463 1 110 32,3 

Наурызбайский 1 485 - - 

Жетысуский 2 368 - - 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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В 2018 году в высших учебных заведениях в городе Алматы обучалось 27% 

всех студентов страны. Объем услуг высшего образования за год вырос на 16.5%, 

но распределение неравномерно – 80% высших учебных заведений расположены 

в Алмалинском, Бостандыкском и Медеуском районах. В соотношении объема 

оказанных услуг к количеству ВУЗов в районном разрезе лидирует 

Бостандыкский район с объемом в 10 458 666 тыс. тенге 

Как видно, услуги образования сконцентрированы в наибольшей степени в 

центральной части города, тогда как имеется огромный потенциал 

предоставления услуг образования в Алатауском, Наурызбайском и Турксибском 

районах. Таким образом, открытие новых учреждений дошкольного и школьного 

образования по механизму государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) в 

данных районах является свободной нишой. 

Кроме того, открытие вышеназванных учреждений разгрузит центральную 

часть города и окажет содействие появлению новых возможностей для малого и 

среднего бизнеса. 

Обрабатывающая промышленность 

На текущий год в городе Алматы находятся 138 предприятий и производств 

обрабатывающей промышленности, что составляет 8.4% от общего количества 

предприятий и производств данного сектора в Республике Казахстан и занимает 

4-ое место в стране после Карагандинской, Туркестанской и Алматинской 

областей. 

 

Объем продукции (товаров, услуг) в целом по промышленности  

в разрезе районов города Алматы за 2018 год 

Район 
Сумма, 

млн. тенге 
Доля, % 

Итого к 

предыдущему 

году, % 

Алатауский 82 285 8,96% 100,60 

Алмалинский 174 712 19,03% 109,90 

Ауэзовский 103 597 11,29% 109,10 

Бостандыкский 75 067 8,18% 96,80 

Жетысуский 198 904 21,67% 107,20 

Медеуский 112 883 12,30% 92,00 

Наурызбайский 4 541 0,49% 85,90 

Турксибский 165 896 18,07% 109,30 

г. Алматы 917 884  104,30 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Самые высокие показатели объема продукции по промышленности 

приходятся на Жетысуский, Турксибский и Алмалинский районы. В Жетысуском 

и Турксибском районах доминирует обрабатывающая промышленность, 



производящая 92% продукции в обоих районах с годовым ростом в 10,2% и 3,5% 

соответственно. В Алмалинском районе также лидирует обрабатывающая 

промышленность, с высокой концентрацией электроснабжения, подачи газа, пара, 

воздушного кондиционирования (29% производимой в районе продукции).  

 

В Алатауском и Наурызбайском районах наблюдается низкий показатель 

объема промышленности несмотря на высокую развитость инженерной 

инфраструктуры, что является благоприятным фактором создания новых 

производств и развития нишевых проектов. 

Транспорт 

За 2018 год в городе  Алматы было оказано транспортных услуг на сумму 

432 122,8 млн. тенге ─ это 11% общего показателя по стране. В таблице ниже 

представлены данные по транспортным услугам в разрезе районов города 

Алматы. За 2018 год показатель количества перевезенных пассажиров для города 

 Алматы составил 22,6% от республиканского показателя. Количество 

перевезенного груза, багажа составило 6,2% от общего объема грузов по 

Казахстану. Доходы увеличились в 4,5 раза в сравнении с 2017 годом.  

Из общей суммы доходов от этой отрасли 77% относилось к перевозке 

грузов и 23% к перевозке людей. 

Объем оказанных транспортных услуг в разрезе районов города Алматы за 

2018 год  

Район 
Количество  

предприятий, ед. 

Всего доходов, 

млн. тенге 

Население, 

чел. 

Алатауский 41 8 643 260 423 

Алмалинский 138 30 725 215 701 

Ауэзовский 57 10 025 295 458 

Бостандыкский 109 31 826 343 575 

Жетысуский 95 16 914 165 975 

Медеуский 82 18 560 209 844 

Наурызбайский 5 711 128 246 

Турксибский 103 314 719 235 334 

г. Алматы 630 432 123 1 854 556 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

К числу крупнейших районов в отрасли транспортировки, согласно 

показателям доходности, относятся Алмалинский, Бостандыкский и Турксибский 

районы, доходность которых в совокупности составляет почти 90% 

общегородского показателя. Особенно большими объемами доходности 

выделается Турксибский район (73% общего дохода отрасли в городе). Более 

половины предприятий в городе находятся в перечисленных районах. 

Относительно средними показателями как по доходности, так и по 

количеству предприятий отмечены Медеуский, Жетысуский и Ауэзовский 

районы. Самый неразвитый в отрасли транспорта район ─ Наурызбайский; в нем 
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зарегистрированы лишь 5 предприятий данной отрасли и отмечен самый низкий 

уровень дохода (711 млн. тенге, что составляет лишь 0,16% от общего 

показателя). С учетом немалого количества населения, а также растущей 

экономики города, отмечается перспектива в развитии транспорта и перевозок в 

данном районе города Алматы. 

Здравоохранение и социальные услуги 

В I квартале 2019 года объем услуг по здравоохранению и социальных услуг 

в городе Алматы составил 16,45% от общего показателя по Казахстану, с ростом 

на 17% в сравнении с аналогичным отчетным периодом предыдущего года. 

На конец 2018 года в городе Алматы было зарегистрировано 456 частных 

медицинских организаций. 

Стоит отметить, что в густонаселенном Алатауском районе (третье место по 

численности населения) сумма оказанных услуг значительно меньше в сравнении 

с двумя другими районами и составляет 1,71%, когда как на Ауэзовский район 

приходится 11,67%, а на Бостандыкский─ 23,66% всего объема услуг. В связи с 

этим существует перспектива финансирования Алатауского района. 

Ниже приведены расчеты объемов оказанных услуг в денежном эквиваленте 

на душу населения. 

Объем оказанных услуг в сфере здравоохранения за 2018 год  

Район 
Всего оказано услуг, 

млн.тенге 

Доля в общем объеме оказанных 

услуг, % 

Алатауский 3 736 1,7 

Алмалинский 69 386 31,8 

Ауэзовский 25 434 11,8 

Бостандыкский 51 563  23,7 

Жетысуский 5 010  2,3 

Медеуский 35 462 16,2 

Наурызбайский 11 795  5,4 

Туксибский 15 591 7,1 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Стоимость услуг на здравохранение на душу населения в 2018 году, тенге 

 

 

1.5. Заключение: деловая активность в разрезе районов города Алматы и 

системные проблемы предпринимательства 

Деловая активность в разрезе районов города Алматы за 2018 год  

Уровень  

деловой  

активно

сти 

Район 

Кол-во  

активных 

субъектов 

МСП, всего 

Рабочие  

места в МСП 

Налоговые  

поступления  

от МСП 

Выпуск 

продукции 

субъектами 

МСП 

тыс. доля тыс. доля 
млрд. 

тенге 
доля 

млн. 

тенге 
доля 

Высокий 

Алмалинск

ий 
32,4 18,5% 126,3 21,2% 126,8 22,7% 1 496 21,2% 

Бостандыкс

кий 
31,5 18% 121,1 20,3% 138,3 24,8% 1 743 24,6% 

Медеуский 25,2 14,4% 96,8 16,2% 171,0 30,7% 1 853 26,2% 

Средний 

Жетысуски

й 
19,1 10,9% 70,6 11,8% 43,8 7,9% 656 9,2% 

Ауэзовский 28,2 16,1% 79,5 13,3% 34,7 6,2% 547 7,7% 

Турксибски

й 
14,5 8,2% 47,5 7,9% 28,3 5,1% 454 6,4% 

Низкий 

Алатауский 18,4 10,5% 41,3 6,9% 11,2 2,0% 270 3,8% 

Наурызбай

ский 
5,2 2,9% 11,1 1,8% 3,2 0,6% 51 0,07% 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Деловая активность в разрезе районов города Алматы 

 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Как показывает анализ, на три центральных района Алматы (Алмалинский, 

Бостандыкский, Медеуский) приходится 78% всех налоговых поступлений 

города, 50,5% активных субъектов МСП, 58,3% рабочих мест. Чрезвычайно 

низкая деловая активность отмечена в Алатауском и Наурызбайском районах ─ 

лишь 2,6% всех налоговых поступлений, 13,8% активных субъектов МСП, 7,3% 

рабочих мест. 

Ключевыми проблемами, сдерживающие развитие МСП в городе Алматы, 

являются:  

дисбаланс развитости инфраструктуры для ведения бизнеса между районами 

города. Недоступность и неразвитость инфраструктуры для развития 

промышленности, сервиса, упорядоченной торговли, а также барьер, в виде 

отсутствия залогов и места реализации бизнеса для начинающих 

предпринимателей. 

отсутствие доступных кредитов, особенно для развития окраин города, 

финансирования стартап-проектов. 

административные барьеры при создании и развитии бизнеса. 

Предприниматели сталкиваются с длительными сроками оформления 

разрешительных документов. 

отсутствие системной работы по привлечению инвестиций и 

сопровождению инвестиционных проектов. Нет якорных проектов, вокруг 

которых могли бы образоваться МСП, поставляющий продукцию или 

оказывающий услуги этим предприятиям. Также отсутствуют качественно 

подготовленные инвестиционные проекты. 

Высокий 

Средний 
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незнание предпринимателями полной информации о госпрограммах и 

помощи, оказываемой государством бизнесу. Недостаточная прозрачность такой 

информации. 

отсутствие у начинающих предпринимателей необходимых навыков 

подготовки проектов, бизнес-планов. Недостаточные финансовые знания. 

Сегодняшние проблемы МСП многогранны. В их решении чрезвычайно 

важны заблаговременные действенные меры, которые улучшат бизнес-климат. 

Пути решения существующих проблем: 

 для увеличения финансовой поддержки предпринимателей созданы ТОО 

«Almaty Finance» и ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty»; 

 для улучшения качества обслуживания предпринимателей по 

возникающим вопросам и минимизации их контактов с представителями 

государственных органов, а также предоставления консультационных услуг о 

мерах государственной поддержки и содействия в организации бизнеса и 

последующее их сопровождение создан Центр предпринимательства «Qoldaý» 

(далее - Центр); 

запланировано открытие  малых промышленных парков. Акимат города 

совместно с АО «СПК «Алматы» создает программу развития промышленной 

инфраструктуры и малых промышленных парков в 5-ти районах города: 

Алатауский, Наурызбайский, Турксибский, Ауэзовский, Жетысуский; 

для организации точечной работы с инвесторами начиная от выявления 

проекта, его упаковки и таргетирования стратегического инвестора до 

коммерческого запуска проекта создан «Almaty Invest». 

 

 

2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

На основе проведенного анализа текущего состояния города, а также 

проблем, определены ключевые принципы и приоритетные направления развития 

бизнеса города Алматы. 

При реализации программы ключевыми являются 

5 ПРИНЦИПОВ ПРОГРАММЫ: 

сбалансированность развития районов города; 

прозрачность, доступность, оперативность и удобство предоставления 

бизнесу государственных услуг; 

стимулирование предпринимателей; 

максимальное привлечение инвесторов; 

повышение инвестиционной привлекательности. 

 

5 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА: 

снижение административных барьеров. Создание единого центра поддержки 

предпринимательства; 

развитие инфраструктуры для создания бизнеса (малые промышленные 

парки, сервис и торговля, ИТ и новые отрасли); 

 финансовая поддержка; 



повышение компетенций предпринимателей, их обучение и переподготовка 

кадров; 

адресный подход к инвесторам и сопровождение якорных проектов. 

Региональная программа развития предпринимательства «Almaty Business - 

2025» – это программа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, 

повышения доступности финансирования, снижения административных 

барьеров, развития инфраструктуры МСП, обучения, сопровождения 

предпринимателей и привлечения инвесторов с созданием комфортных условий 

для их пребывания.  

Снижение административных барьеров 

Проведенный анализ определил барьеры, сдерживающие развитие 

предпринимательства города. Большую часть из них составляют 

административные факторы, такие как отсутствие качественной консультации по 

различным вопросам бизнеса, сложность подачи документов, длительная 

процедура оформления и получения разрешительных и согласовательных 

документов, рассредоточенное расположение различных государственных 

органов, выдающих разрешительные документы, отсутствие доступных кредитов 

и прочее.  

Для решения этих проблем создан Центр в качестве единого центра оказания 

услуг. 

Деятельность Центра позволит улучшить предпринимательский климат и 

повысить деловую активность в городе, решить проблемы предпринимателей при 

открытии и ведении бизнеса, создать легкие и понятные процессы получения 

разрешительных документов и минимизировать контакты с представителями 

государственных органов. 

Центр будет осуществлять функции по трем направлениям: 

решение вопросов по обращениям субъектов предпринимательства в части 

оформления и содействия в получении разрешительных документов; 

предоставление консультаций по мерам поддержки бизнеса 

(государственные программы, источники финансирования и др.), сопровождение 

проектов начинающих предпринимателей до получения финансирования. 

обучает на безвозмездной основе начинающих и действующих 

предпринимателей различных социальных категорий по ряду программ бизнес-

образования по уровням подготовки.  

 

Для удобства обслуживания предпринимателей в центре будут размещены 

представители государственных органов, институтов развития, финансовых 

организаций и субъектов естественных монополий. 

 

 

 

 

 



 

 

Концепция размещения представителей государственных органов и 

иных организаций в Центре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках первого направления Центр будет оказывать содействие в 

предоставлении следующих услуг, но не ограничиваясь ими: 

1. Услуги по вопросам Земельных отношений: 

консультации и содействие в получении разрешительных документов: 

консультация и содействие в получении заключение земельной комиссии; 

консультация и содействие в изменении целевого назначения земельного 

участка; 

консультация и содействие в получении права частной собственности на 

земельный участок; 

консультация и содействие в получении права временной собственности на 

земельный участок (аренда); 

консультация и содействие в получении права отвода на земельный участок; 

консультация и содействие по выкупу земельного участка; 

консультация и содействие в оформлении/переоформление 

идентификационного номера на ЗУ; 

консультация и содействие в пролонгации ЗУ (продление срока аренды на 

земельный участок); 

консультация и содействие по получению адресного регистра (справка о 

изменение адреса объекта); 
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консультация и содействие в получении кадастрового плана;  

определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка; 

консультация и содействие в утверждении АКТ оценки на ЗУ. 

 

2.Услуги по вопросам строительства: 

консультация и содействие в получении архитектурно-планировочного 

задания; 

консультация и содействие в подаче уведомления о начале строительно-

монтажных работ; 

консультация и содействие в получении заключение градостроительства 

архитектуры; 

консультация и содействие помощь по введению построенного объекта в 

эксплуатацию; 

консультация в получении разрешения и использования рекламы. 

 

3. Услуги по вопросам подключения к инженерным и инфраструктурным 

сетям: 

консультация в получении технических условий на электричество, 

водоснабжение, газификацию; 

помощь в заключении договора на оказание услуг теплоснабжения, 

электроснабжения; водоснабжения и водоотведения. 

 

4. Услуги по вопросам недвижимости: 

консультация по получению технического паспорта на недвижимое 

имущество; 

консультация в регистрации недвижимого имущества. 

 

5.Услуги по вопросам получения лицензий и иных разрешительных 

документов: 

помощь в регистрации субъектов МСБ - ТОО, СПК, ПК, ИП, КХ; 

помощь в подаче заявки на получение санитарно-эпидемиологического 

заключения; 

помощь в первичном осмотре помещения со специалистом СЭС; 

иные разрешительные документы. 

 

По второму направлению Центр будет предоставлять комплексные 

консультации по имеющимся государственным программам поддержки бизнеса, 

подготавливать бизнес-планы и финансовые модели проектов, а также оказывать 

содействие в получении государственных грантов определенным категориям лиц, 

сопровождать начинающих предпринимателей начиная от регистрации компании, 

получении финансирования, напоминания о своевременной сдаче финансовой 

отчетности и бухгалтерского сопровождения. 



 

 

По третьему направлению Центр для начинающих предпринимателей и лиц, 

желающих начать бизнес предлагаем пройти однодневные мотивационные и 

образовательные курсы по основам предпринимательства, тестированию 

наиболее оптимальных бизнес-идей, оказывать содействие в выборе ниши, 

проведении скрининга в части правильного проведения маркетингового анализа и 

планированию конкурентной стратегии. Для действующих предпринимателей 

будут предложены мотивационные и углубленные отраслевые курсы в 

соответствии с уровнем подготовленности предпринимателей и включением 

практических инструментов для совершенствования бизнес-процессов. Бизнес-

образование направлено на отработку и исключение всех актуальных проблем, с 

которыми сталкивается предприниматель с целью минимизации риска ведения 

бизнеса и нахождения оптимального плана дальнейшего развития. 

 

2.2. Развитие инфраструктуры для создания бизнеса 

Следующим из основных сдерживающих факторов развития бизнеса 

являются недоступность и неразвитость инфраструктуры для развития 

промышленности, сервиса, упорядоченной торговли, а также наличие барьеров в 

виде отсутствия залогов и места реализации бизнеса для начинающих 

предпринимателей. 

В рамках решения данной проблемы предусмотрено создание малых 

промышленных парков, сервисных центров, торговых точек, коворкинг центров 

(дом быта, сервис хаус, ТРЦ и другие услуги по доступной цене) и 

инфраструктуры для сферы инновационного бизнеса. 

Анализ деловой активности районов города Алматы показал наибольшую 

деловую активность трех центральных районов города (Алмалинский, 

Бостандыкский, Медеуский) в формировании бюджетных поступлений (78,2%), в 

количестве активных субъектов МСБ (50,5%) и в количестве рабочих мест 

(58,3%) и, следовательно, в уровне занятости населения этих районов. 

Акимат города совместно с АО «СПК «Алматы» создает программу 

развития промышленной инфраструктуры и малых промышленных парков 

(сервисных центров и торговых павильонов) в 5-ти районах города Алматы - 

Алатауский, Ауэзовский, Жетысуский, Наурызбайский и Турксибский. Малые 

промышленные парки в данных районах станут точками притяжения для МСП. 

В малых промышленных парках будут реализованы следующие 

направления: 

производственные цеха (текстильной, деревообрабатывающей, мебельной 

промышленности, производство детских игрушек, национальных сувениров, 

продуктов питания и т.д.); 

упаковочные цеха (фрукты, овощи, сухофрукты, крупы, текстиль и т.д.); 

сервисные центры (салоны красоты, различные мастерские, прачечные, 

химчистки, ремонт бытовой и электронной техники, мелко срочный ремонт 

автомобилей); 

ритейл боксы (бакалея, товары первой необходимости и пункты общепита); 

коворкинг центры. 

Для развития территории необходимо также строительство торгово-

развлекательных центров. Это позволит улучшить инвестиционную 



привлекательность района, создаст дополнительные рабочие места, повысит 

налоговые поступления и обеспечит рост деловой активности. 

Общая площадь промышленных парков составляет более 10 000 кв. м. с 

разбивкой на павильоны от 100 до 1000 кв. м. каждый. При этом по потребности 

предпринимателя существует возможность расширения производственной 

площади путем демонтажа быстровозводимых перегородок. В конечном итоге, 

планируется создание от 150 до 350 рабочих мест в каждом промышленном парке 

в зависимости от площади помещений. 

Механизм реализации и создания промышленных парков: 

 реконструкция простаивающих производственных помещений за счет 

средств собственников объектов; 

строительство объекта за счет якорных инвесторов при поддержке акимата 

путем предоставления льготного кредита; 

строительство объекта с участием АО «СПК «Алматы»  путем привлечения 

частного инвестора; 

строительство объекта за счет СПК (в районах при отсутствии частных 

инвесторов). 

 

Готовые помещения для субъектов МСП будут реализовываться 

следующими способами: 

долгосрочная аренда по льготной цене до 7 лет; 

долгосрочная аренда по льготной цене с последующим переходом в частную 

собственность предпринимателя; 

выкуп производственного помещения в собственность по льготной цене в 

зависимости от вложенных инвестиций; 

будут предоставлены финансовые каникулы для развития производства; 

ТОО МФО «Алматы» будет предоставлять льготный кредит под 2% и 7% 

годовых субъектам МСП для закупа оборудования, сырья, пополнения оборотных 

средств и под другие нужды МСП. При отсутствии залогов, предприниматель 

может воспользоваться инструментом финансового лизинга. 

Преимуществами реализации проектов промышленных парков, сервисных 

центров, ритейл боксов и коворкинг центров при поддержке АО «СПК «Алматы» 

являются: 

введение в оборот пустующих производственных и административных 

помещений в городе; 

содействие в создании и развитии бизнеса в районах с низкой деловой 

активностью (новые рабочие места, налоги); 

льготные ставки финансирования в размере 2% и 7%. 

Программа строительства и реализации малых промышленных парков будет 

осуществляться в 2019-2025 годы. В 2019 году в качестве пилотного проекта 

будет начата реализация пяти малых промышленных парков. 

В целях улучшения архитектурного облика города и упорядочения уличной 

торговли, АО «СПК «Алматы» совместно с региональной Палатой 

предпринимателей города Алматы определены земельные участки для установки 

торговых павильонов современного формата (нестационарный объект торговли, 

далее - НОТ).  



 

 

В настоящее время НОТ определены 5 основных видов деятельности:  

продовольственный магазин;  

общественные пункты быстрого питания;  

цветочные павильоны;  

овощные павильоны;  

различные мастерские. 

 

К тому же, прорабатываются три механизма реализации проекта: 

установка объектов за счет средств АО «СПК «Алматы» и сдача в аренду без 

права выкупа сроком до 5 лет посредством аукциона;  

реализация и управление объектом полностью за счет инвестора на тот же 

срок;  

предоставление объекта в аренду по льготной цене или в лизинг с 

последующим выкупом в районах с низкой деловой активностью. 

При этом архитектурный облик, используемый материал и оборудование для 

НОТ будут детально прописаны в технических параметрах/условиях договора и 

жестко контролироваться приемочной комиссией в составе всех 

заинтересованных государственных и иных органов. 

Данные меры позволят решить следующие проблемы: 

создание новых рабочих мест; 

повышение деловой активности и экономических показателей района; 

улучшение внешнего облика и инвестиционной привлекательности района; 

выход из теневой экономики самозанятых предпринимателей; 

разгрузка транспортной инфраструктуры верхней части города; 

увеличение налоговых поступлений; 

контроль качества продукции и услуг (СЭЗ, пожарная безопасность и т. д.); 

ликвидация стихийных пунктов торговли и создание современных торговых 

павильонов. 

Создание инфраструктуры для инновационных бизнесов подразумевает: 

привлечение инвесторов на создание коворкингов, IT-хабов и креативных 

пространств и создание «пакета стимулов» для собственников бизнес-центров в 

целях стимулирования превращение пустующих бизнес-центров в доступные IT-

хабы и коворкинги (по типу Smart.Point); 

разработка программы по привлечению офисов глобальных IT компаний в 

Алматы. 

привлечение международных IT компаний по запуску региональных офисов 

разработки в Алматы - предоставление дешевого офиса, содействие в получении 

экстерриториальных налоговых льгот Астана Хаба. 

налаживание партнерств с 2-3 международными акселераторами для 

взращивания стартапов и компаний готовых конкурировать на глобальном рынке.  

Развитие инфраструктуры экспорта IT услуг различными мерами 

поддержки, включая: 

продвижение услуг алматинских специалистов на топ-20 глобальных 

платформах по продаже онлайн-услуг после обучения и подготовки по 

специальностям, востребованным на мировом рынке.  



субсидирование вывода торговых марок и компаний на рынки стран 

наиболее активных в поддержке стартапов - США, Сингапур, ОАЭ, Франция и 

другие. А также, продвижение участия алматинскихстартапов на международных 

технологических выставках и консалтинг по выходу на зарубежные рынки. 

Данные меры позволят трудоустроить и обеспечить высокими заработными 

платами жителей города в течении 5 лет, а также позволит начать экспортировать 

указанные услуги. 

 

Финансовая поддержка 

Следующей из основных проблем развития малого и среднего бизнеса 

является отсутствие у предпринимателей доступных источников финансирования 

бизнес-проектов.  

Для решения этой проблемы администрацией города созданы компании 

ТОО «Almaty Finance» и ТОО «Микрофинансовая организация «Almaty», которые 

будут финансировать как действующий бизнес, так и стартап проекты, 

отвечающие требованиям платежеспособности и состоятельности. При этом, 

приоритетными проектами к рассмотрению являются:  

проекты, реализуемые в районах с низкой деловой активностью 

(производство, услуги и др.); 

инновационные проекты; 

стартап проекты; 

экспортоориентированные проекты; 

проекты, реализуемые на территории СЭЗ, ИЗ, малых промышленных 

парков г. Алматы. 

Almaty Finance и МФО «Almaty» 

Финансовая организация «Almaty Finance» займется финансированием 

проектов МСП стоимостью до 300 млн. тенге, которые для банки второго уровня 

(далее-БВУ) являются малопривлекательными, но в то же время относятся к 

приоритетным отраслям экономики города. Кредиты будут выдаваться на 

пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, создание новых 

производств и другие цели поддержки и развития бизнеса.  

Финансирование стартап-проектов малого бизнеса будет осуществлять 

микро финансовая организация «Almaty».  

Займы будут выдаваться исключительно в тенге, по ставке 2% и 7% годовых 

сроком до 84 месяцев. Для реализации концепции «Алматы – новый город» будет 

применен дифференцированный подход финансирования проектов. Так, 

устанавливается следующий лимит финансирования:  

• 70% собственных средств выделяется на финансирование субъектов 

предпринимательства по ставке вознаграждения 7% годовых, реализующих 

проекты в любом районе города;  

• 30% собственных средств выделяется на финансирование субъектов 

предпринимательства по ставке вознаграждения 2% годовых, реализующих 

проекты в малых промышленных парках, расположенных на окраинах города и 

определяемых АО «СПК «Алматы». 



 

 

При этом, финансирование проектов многодетных малообеспеченных семей 

будет осуществляться по ставке 2% годовых вне зависимости от зоны (места) 

реализации бизнеса.  

Комиссии за рассмотрение заявок, организацию финансирования, 

частичное/полное досрочное погашение не предусматриваются, за исключением 

комиссии банков, обслуживающих предпринимателей. 

Предприниматель, не имеющий достаточных залогов, может 

воспользоваться инструментом финансового лизинга и реализовать бизнес в 

создаваемом промышленном парке, в котором будут установлены льготные 

условия аренды помещения. Таким образом, предпринимателю будут созданы два 

основных условия для ведения бизнеса: предоставление помещения для 

реализации бизнеса и обеспечение льготного финансирования. 

В текущем году запускается пилотный проект с выделением на эти цели 

3 млрд. тенге, с возможным последующим увеличением до 10 млрд. тенге с 2020 

года. 

Наряду с собственными программами, МФО будет осуществлять выдачу 

займов по программам Даму. На сегодняшний день особенно привлекательной 

является программа «Еңбек» утвержденная Постановлением Правительства РК от 

13 ноября 2017  года №746, со следующими условиями: 

сумма займа до 8 000 МРП; 

срок займа до 5 лет; 

ставка вознаграждения: не более 6% годовых; 

цель займа: покупка основных средств и пополнение оборотных средств. 

Текущий объем средств по программе «Еңбек» составляет 2,6 млрд. тенге. 

Прорабатывается вопрос увеличения финансирования до 3,6 млрд. тенге в 

текущем году и до 5 млрд. тенге в 2020 году. 

Для обеспечения финансирования проектов по условиям различных 

программ, содействие предпринимателям в полном сопровождении проектов, 

тесной работе с банками и другими финансовыми институтами будет оказывать 

Центр. 

Кроме предлагаемых новых инструментов поддержки МСП, 

предприниматели города могут воспользоваться следующими действующими 

государственными программами поддержки бизнеса: 

обучение; 

кредиты/лизинг; 

субсидирование процентной ставки; 

гарантирование. 

Ниже представлена таблица совместной программы с Даму «Almatybusiness» 

Условия займа по программе «Almaty business» 

Наименование Показатель 

Максимальная сумма, 

млн тенге 
180 

Процентная ставка, % 7 

Срок кредитования, лет До 7 

Цель займа Покупка основных средств, 



Наименование Показатель 

пополнение оборотных средств 

Целевой сегмент 

Субъекты микро- и малого 

предпринимательства (СММП), 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в городе Алматы 

Льготный период по 

погашению основного долга, 

мес. 
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Республиканские программы 

Программа поддержки МСП в сфере обрабатывающей промышленности 

Условия займа по программе поддержки МСП в сфере обр. промышленности 

Наименование Показатель 

Максимальная сумма, 

млрд тенге 
До 1,85 

Процентная ставка, % Не более 8,5 

Срок кредитования, лет До 10 

Цель займа 

Приобретение новых, создание и модернизация 

основных средств;  

Рефинансирование действующих займов, не 

участвующих в программах финансовой 

поддержки предпринимателей (программа 

«Дорожная карта бизнеса 2020», программа 

«Даму Өңдіріс», программы оздоровления 

Министерства финансов Республики Казахстан, 

и АО «НУХ «КазАгро»); 

Инвестиции в сфере обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг; 

Пополнение оборотных средств проектов СМСП 

в сфере пищевой и обрабатывающей 

промышленности. 

Субсидирование проектов в рамках программы поддержки  

энергосервисных инициатив «Устойчивые города  

для низкоуглеродного развития» 

Наименование Показатель 

Максимальная сумма, 

млн тенге 
Не более 350 

Размер субсидий 10% от ставки вознаграждения 



 

 

Наименование Показатель 

Срок кредитования, лет До 6 

Цель займа 
Инвестиции и/или пополнение оборотных 

средств 

Условия по программе «Экономика простых вещей» 

Условия получения субсидий  

Наименование Показатель 

Максимальная сумма Без ограничений 

Размер субсидий, % До 9% от ставки вознаграждения 

Срок кредитования, лет До 7 

Цель займа 

Инвестиции и/или пополнение оборотных 

средств. Допускается пополнение оборотных 

средств на возобновляемой основе 

Условия получения гарантий 

Максимальная сумма, 

млрд тенге 
До 5 

Размер гарантии, % Не более 50 от суммы кредита 

Субсидирование проектов в рамках ДКБ 2025 

Наименование Показатель 

Максимальная сумма займа, 

млрд тенге 
Не более 2,5 

В приоритетных секторах 

экономики 

40% от номинальной ставки 

компенсирует гос-во, разницу - 

предприниматель 

В приоритетных отраслях 

обрабатывающей 

промышленности, определенных 

ГПИИР 

50% от номинальной ставки 

компенсирует гос-во, разницу - 

предприниматель 

Условия получения субсидий и займов по программе «Снижение валютных 

рисков предпринимателей» 

Наименование Показатель 

Максимальная сумма займа, 

млрд тенге 
Не более 2,5 

Срок субсидирования  

На инвестиции 5 лет, без права пролонгации 

На пополнение оборотных 

средств 
3 года, без права пролонгации 



Условия гарантирования в рамках ДКБ 2025 

Наименование Показатель 

Максимальная сумма, млрд тенге До 1,85 

Размер гарантии, % Не более 50 от суммы кредита 

Срок кредитования, лет 
Определяется в Договоре банковского 

займа 

Цель займа 
Покупка основных средств; 

пополнение оборотных средств 

Предпринимателю может быть оказана комплексная поддержка в рамках 

всех инструментов Программы. 

Гарантированию подлежат молодые начинающие предприниматели, 

реализующие и (или) планирующие реализовать собственные проекты во всех 

регионах без отраслевых ограниченийв приоритетных секторах экономики 

ОКЭД/приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности, определенных 

ГПИИР. 

 

Условия предоставления гарантий 

Наименование/у

словия 

Экспресс-гарантии  
Индивидуальные 

гарантии 

для 

начинающих 

предприним

ателей 

для 

действующи

х 

предприним

ателей 

для 

начинающих 

предприним

ателей 

для 

действующ

их 

предприни

мателей 

Максимальный 

размер гарантии 

До 85% от 

кредита 

До 50% от 

кредита 

До 50% от 

кредита 

До 20% от 

кредита 

Максимальный 

размер кредита, 

млн тенге 

До 20 

До 60 

(возможно 

гарантирован

ие кредитов 

на 100% 

пополнения 

оборотных 

средств).  

Макс.-180 

До 360 До 1 850 

Цель 

кредитования 

Инвестиции; приобретение основных средств; 

пополнение оборотных средств (не более 30 % от суммы 

кредита) 

Максимальный 

срок гарантии 
не более срока кредита 

Обеспечение 

кредита 

залоговой 

От 15% От 50% От 50% От 80% 



 

 

Наименование/у

словия 

Экспресс-гарантии  
Индивидуальные 

гарантии 

для 

начинающих 

предприним

ателей 

для 

действующи

х 

предприним

ателей 

для 

начинающих 

предприним

ателей 

для 

действующ

их 

предприни

мателей 

стоимостью от 

суммы кредита 

Собственное 

участие в проекте 

на уровне не ниже 10% от общей стоимости реализации 

проекта собственных средств (денежных средств, 

движимого/недвижимого имущества), в том числе 

имуществом третьих лиц 

Предоставление государственных грантов: 

Направление Участники 
Макс. сумма 

гранта 

Реализация новых 

бизнес-идей 

Субъекты малого предпринимательства, 

в том числе начинающим молодым 

предпринимателям, начинающим 

предпринимателям, женщинам, 

инвалидам и лицам старше 50 лет, на 

безвозмездной основе  

Не может 

превышать 

3 млн тенге. 

Реализация 

индустриально-

инновационных 

проектов в рамках 

бизнес-

инкубирования 

Субъекты малого предпринимательства 

- резидентам бизнес-инкубаторов на 

безвозмездной основе для создания 

нового или значительно улучшенного 

продукта (товар, услуга) или бизнес-

процесса 

В размере до 

80% от 

обоснованных 

заявленных 

затрат, но не 

более 50 

млн тенге. 

 

Инновационные гранты АО «КИРИ» 

Направление Сумма гранта 

Коммерциализация технологий до 200 млн тенге 

Технологическое развитие действующих предприятий до 400 млн тенге 

Технологическое развитие отраслей до 400 млн тенге 

Экспортная поддержка 

Возмещение 50% затрат, связанных с продвижением продукции на экспорт. 

 

Условия по инвестиционным преференциям 



Направление Сумма гранта 

Безвозмездное предоставление земельного участка 

Налоговые льготы   

КПН 0% до 10 лет 

Налог на землю 0% до 10 лет 

Налог на имущество 0% до 8 лет 

Инвестиционные субсидии до 30% расходов на строительно-монтажные работы 

Таможенные льготы   

НДС 0% на ввоз оборудования, запчастей, сырья и материалов, импортируемых 

для производства продукции 
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Повышение компетенций предпринимателей и их обучение 

Для повышения компетентности предпринимателей, в Центре создан 

собственный, уникальный образовательный центр, который осуществляет 

качественное обучение предпринимателей в онлайн и оффлайн режимах по трем 

направлениям: 

Первое направление: Однодневные мотивационные курсы 

Однодневные семинары это нетворкинг площадка, где участники могут услышать 

истории успешных предпринимателей и отраслевых специалистов, задать им вопросы, 

получить менторскую помощь, вдохновиться их примерами и начать делать свои 

первые шаги.  

Обучение будет проводиться бесплатно онлайн и офлайн. Для максимального 

охвата и удобства горожан, регистрация участников будет проводиться через 

районные акиматы, палату предпринимателей, центр занятости населения, а также 

онлайн. 

Онлайн обучение предусматривает следующий функционал: курсы, вебинары, 

контроль знаний, система верификации, отчетность. 

Программу могут пройти любые желающие, в том числе безработная и 

непродуктивно занятая молодежь, безработные и самозанятое всех возрастов, 

многодетные матери, выпускники ВУЗов, СУЗов и школ. Спикерами семинаров будут 

известные предприниматели, лидеры мнений, специалисты по отраслям. 

Средняя длительность однодневного очного семинара составляет 4 часа. За это 

время аудитории около 50 человек будет представлена мотивационная, 

информационная и консультативные части. 

По итогам семинара желающим будет оказано содействие в Центре 

предпринимательства «Qoldaý» по регистрации субъекта малого и среднего бизнеса с 

дальнейшим сопровождением проекта. 

Второе направление: Основы предпринимательства. 

Данное направление дает возможность в удобной форме получить знания и 

умения, необходимые для успешной реализации предпринимательской идеи. Здесь 

предпринимателям помогут пройти путь от идеи до продаваемого товара, разобраться 

в вопросах оформления бизнеса, определить дальнейшие пути развития. В Центре для 

начинающих предпринимателей и лиц, желающих начать бизнес, проводятся 

бесплатные обучающие курсы по «Основам предпринимательства». 

Процесс обучения в школе предпринимательства предусматривает деление 

обучающихся по программам обучения: 

1 группа – программа, ориентированная на начинающих предпринимателей и 

лиц, желающим открыть свой бизнес, охватывая различные социальные категорий.  

2 группа – программа, ориентированная на субъекты МСБ, а также активно 

действующих предпринимателей, также охватывая различные социальные категорий. 

Школа предпринимательства будет проводить обучение по следующим 

программам обучения: 



 

Программы обучения 

Для начинающих 

предпринимателей: 
Для действующих предпринимателей: 

Курс «Основы предпринимательства»: Отраслевые тренинги: 

Введение в предпринимательство Психология предпринимательства 

Психология предпринимательства Цифровой маркетинг и продажи 

Основы маркетинга Налогообложение, учет и отчетность 

Разработка бизнес-плана Бизнес-планирование 

Права и обязанности предпринимателя Автоматизация бизнес-процессов 

Налогообложение Государственные закупки 

Услуги электронного правительства Юридические аспекты бизнеса 

 

В рамках Программы обучения появится уникальная возможность совершенно 

бесплатно пройти обучающие тренинги и курс бизнес-планирования по 

международным стандартам, получить оценку своих бизнес-проектов. Такими 

образом, предоставляется возможность участия в конкурсах бизнес-идей на соискание 

финансовой и спонсорской поддержки в виде грантов, льготных кредитов и других 

программ поддержки молодежного предпринимательства.  

В процессе обучения слушатели получат теоретические знания по основам 

бизнеса, освоят навыки по составлению бизнес-плана, расчетов по налогообложению, 

изучат права и обязанности предпринимателя, порядок участия в государственных 

закупках, правила проведения государственных проверок, а также проходят практику 

по отраслевому мастер-классу, с выездом на базу действующего предприятия. По 

окончанию курса слушатели Центра предпринимательства помимо полученных знаний 

в сфере предпринимательства, получат учебно-методическое пособие по «Основам 

предпринимательства» и соответствующие сертификаты по курсам обучения. 

По завершению обучения, предпринимателя сопровождает менеджер Центра где 

получает комплекс услуг поддержки, чтобы начать свой бизнес (консультации, бизнес-

план, сопровождение на финансирование, различные разрешения, регистрация и др.). 

Третье направление: Отраслевые бизнес-тренинги и практические мастер-

классы 

Предприниматели и лица, желающие получить практические навыки 

направляются на более углубленные отраслевые бизнес-тренинги, а также на 

практические мастер-классы, возможностью выезда на базу действующих 

предприятий по желанию участников курсов. 

По итогам участники курса получат реальный навык создания бизнеса с нуля! 

Семинары будут проводиться ежедневно в каждом районе города. Для 

проведения будут задействованы объекты действующей подведомственной 

инфраструктуры с оборудованными залами не менее 100 мест. 
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Регистрация на мероприятие проходит на месте или через специализированный 

портал qolday.kz. 

Особое внимание необходимо уделить районам с низкой деловой активностью. 

Проводимые в Наурызбайском и Алатауском районе мероприятия помогут получить 

реальные цифры занятости и предпринимательской деятельности. 

На мероприятиях помимо лекторов задействованы ассистенты для оперативной и 

эффективной работы в части регистрации и информирования населения. 

Привлечение происходит через СМИ, социальные сети, приглашенных лидеров 

общественного мнения (блогеры, звёзды, бизнесмены), центр занятости и прочие 

подведомственные предприятия. 

По итогам проведения обучения не менее 10% посетивших должны быть 

зарегистрированы и направлены на кратковременные курсы, молодежную практику 

или обучение предпринимательскому делу.  

Вебинары (онлайн семинары) проходят ежедневно на казахском и русском 

языках. Длительность одного эфира не более 2-х часов. В ходе эфира будут 

приглашены лидеры общественного мнения (блогеры, звёзды, бизнесмены). Во время 

эфиров приглашенные спикеры будут мотивировать, информировать, обучать и 

консультировать зрителей. Вебинары должны проходить на казахстанской площадке, 

для соблюдения Закона об информации Республики Казахстан 

Также будет разработаны специализированный онлайн портал и мобильное 

приложение, которые помогут: 

получать онлайн консультации по разрешительным документам; 

подавать заявки на услуги; 

отслеживать этапы готовности документов; 

получать консультации по мерам государственной поддержки; 

читать статьи об изменениях в законодательстве;  

проходить онлайн обучение; 

получать бонусы от партнеров программы «Qoldaý» и т.д. 

В ходе оказания услуг, будет проводиться скрининг реальных проблем 

предпринимателей, для улучшения и расширения списка оказываемых услуг Центр. 

К тому же будет разработан механизм взаимодействия с ВУЗами, для проведения 

курсов по основам бизнеса и предпринимательской деятельности для студентов. 

 

2.5. Адресный подход к инвесторам и сопровождение якорных проектов 

Для оперативного и эффективного развития МСП необходимо привлечение 

крупных якорных инвесторов, вокруг которого самостоятельно будут сформированы 

малые и средние компании, предоставляющие услуги или поставляющие продукцию, 

которую использует в своей деятельности крупный инвестор. 

Масштабный приток инвестиций в различные секторы экономики Республики 

Казахстан является одним из определяющих условий развития. Необходимо направить 

большие усилия на привлечение инвестиций, ориентированных на повышение 

эффективности для диверсификации экономики города. Данный вид инвестиций 

является источником капитала, способствует активному трансферту технологий и 



знаний, а также диверсификации экспорта, повышению глобальной 

конкурентоспособности принимающей экономики и созданию новых качественных 

рабочих мест. 

В целях эффективной реализации Национальной инвестиционной стратегии по 

привлечению инвестиций, проведена перезагрузка деятельности АО СПК «Алматы» с 

созданием полноформатного инвестиционного блока Almaty Invest. Almaty Invest в 

рамках СПК будет выступать основным драйвером привлечения инвестиций, 

реализации якорных проектов, создания благоприятных условий для развития крупных 

и средних инвестиционных проектов на территории города. 

Основная задача AlmatyInvest состоит в обеспечении системного подхода в 

вопросах привлечения инвестиций, с упором на крупные якорные проекты, полного 

сопровождения «от идеи до воплощения» с предоставлением всех услуг в одном 

местепо принципу «Одного окна», а также создания условий для комфортного ведения 

бизнеса инвесторами. 

Для осуществления своей деятельности в соответствии с мировой практикой 

AlmatyInvest руководствуется следующими принципами: 

индивидуальный подход к каждому инвестору; 

комплексный подход к каждому инвестиционному проекту; 

четко определенная структура управления, компетентный, мотивированный и 

хорошо обученный персонал; 

сотрудники обладают глубоким знанием отраслей/рынка, владеют иностранными 

языками и четко понимают задачи по привлечению инвестиций и продвижению 

инвестиционного потенциала города, как внутри страны, так и за рубежом; 

внутренние процессы выстроены в соответствии с бизнес потребностями 

инвесторов; 

Almaty Invest в управлении своей деятельностью использует среднесрочный план 

по продвижению инвестиций, а также ежегодные оперативные планы с рядом 

конкретных и отслеживаемых КПЭ, ориентированных на результат. 

В данном контексте Almaty Invest будет работать на основе следующих подходов: 

единого переговорщика, представляющего интересы Акимата города Алматы при 

обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов; 

единого окна, через которое инвестор будет иметь доступ к системе 

государственных услуг, что включает как государственную поддержку инвесторов в 

форме инвестиционных преференций, так и выдачу разрешительных документов и 

согласований, необходимых для дальнейшей реализации инвестиционных проектов; 

поддержки и создания благоприятных условий для привлечения и удержания 

инвестиций, а также стимулирования к реинвестированию, что будет способствовать 

повышению экономической активности и развитию сервисного сектора; 

снижения административных барьеров и повышения прозрачности деятельности 

государственных органов при взаимодействии с инвесторами; 

установления связей в двух направлениях: нишевые проекты, как и проекты 

казахстанских компаний, требующих инвестиций, для предложения зарубежным 

инвесторам, и для зарубежных инвесторов с собственными проектами или 

инициативами. 

Almaty Invest по принципу одного окна будет осуществлять функции, 

исключающие или минимизирующие необходимость для инвестора во взаимодействии 

с представителями государственных органов (собирать необходимые документы, 

представлять интересы инвестора на встречах, выдавать разрешительные документы и 

т.д.). 
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Almaty Invest будет играть важную роль в развитии производственно-сбытовых 

связей между местными компаниями и иностранными инвесторами, выполняя 

функции постинвестиционного обслуживания и поиска бизнес партнеров для 

инвесторов. Примеры таких мер будут включать в себя мероприятия по выстраиванию 

В2В контактов, разработку баз данных транснациональных корпораций и местных 

поставщиков, совместную реализацию программ развития поставщиков. 

Деятельность AlmatyInvest направлена на оказание содействия инвестиционным 

проектам, включая оказание государственных услуг на всех стадиях жизненного 

цикла, от проведения первоначальных переговоров в принимающей стране и 

предоставления всей информации, необходимой инвестору для принятия 

инвестиционных решений, до реализации проектов и последующего обслуживания. 

AlmatyInvest организует точечную работу с инвесторами начиная от выявления 

проекта, его упаковки и таргетирования (организация Роуд-шоу за рубежом) до 

коммерческого запуска проекта и постинвестиционного сопровождения. 

В течение 3 лет запланировано привлечение инвестиций в более                             

50 инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики, промышленности, 

туризма, недвижимости, инфраструктуры, строительства, торговли, образования и 

здравоохранения на сумму более 2 млрд долл. США. Отдельным приоритетным 

направлением будет реализация проектов в социальной сфере по схеме ГЧП. В рамках 

ГЧП планируется реализация более 15 проектов в течение 5 лет на сумму не менее 

500 млн. долл. США. 

 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алматы уже является лидером среди городов Казахстана, а также 

Центральной Азии. Для закрепления и повышения дальнейшей 

конкурентоспособности не только на местном, но и на глобальном уровнях была 

разработана программа «Almaty Business – 2025». Основной целью первого этапа 

развития региональной программы «Almaty Business – 2025» является 

апробирование новых подходов, инструментов и идей для развития малого и 

среднего предпринимательства, привлечения якорных инвесторов на 

региональном уровне, подготовки и переподготовки кадрового резерва к 

требованиям новой экономики. Программа не является документом со строго 

зафиксированными постулатами, скорее наоборот - это гибкий инструмент, 

позволяющий пилотировать концепции, закреплять и развивать успешные, 

переформатировать и изменять планы, отказываться от непродуктивных 

вариантов. 

Для реализации региональной Программы развития бизнеса города Алматы 

будут консолидированы бюджетные и частные финансовые ресурсы. Бюджетные 

средства будут направляться на финансирование развития инфраструктуры и 

оказание мер поддержки бизнеса. 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет и в пределах 

средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Казахстан. 

В настоящее время совместно с НПП «Атамекен» проводится скрининг 

города для определения актуального перечня субъектов предпринимательства в 

городе Алматы, направлений их деятельности, выявления новых ниш 

производства (точек роста), потенциальных проектов для запуска бизнеса с 

востребованными продуктами и услугами. 

По итогам пилотного исследования будет проведен комплексный анализ 

делового инвестиционного потенциала всех районов города с идентификацией 

перспективных ниш и выявлением якорных проектов, в том числе и с экспортным 

потенциалом. По итогам проведенного анализа будут обозначены более детально 

приоритетные сферы деятельности и отрасли роста бизнес возможностей в 

городе, как на уровне малых и средних предприятий, так и на отраслевом уровне. 

Выявленные сегменты развития позволят увеличить благосостояние жителей 

города, обеспечить новыми рабочими местами и дать новые импульсы менее 

развитым районам города, попутно снизив дисбалансы. 

 

 

 

 

 

 

 


