


Құрметті оқырмандар мен серіктестер!

2020 жылы индустриалды-инновациялық даму-
дың 2020-2025 жылдарға арналған  мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру басталды. Алайда  
сонымен қатар, осы жылдың басында бүкіл 
әлемді дүр сілкіндірген COVID 19 пандемиясы, 
әлемдік экономикалардың құлдырауы, карантин 
шаралары, төмен энергия бағасы және шекара-
лардың жабылуы салдарынан қазіргі экономи-
калық жағдайға түзетулер енгізіп, алға қойылған 
міндеттерге кері әсерін тигізуде. 

Дәл қазір біз отандық өндірушілерді қолдауымыз керек. Мемлекеттік бағдарла-
мада белгіленген мемлекеттік қолдау шараларының жиынтығы коронавирустық 
инфекцияның зардаптарын жеңуге мүмкіндік береді. Кәсіпорындар жеке қолдау 
құралдарымен және жиынтық шаралармен қолдана алады. Мемлекеттік бағдар-
лама аясында даму институттары кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілік дең-
гейін арттыруға әсер ететін қолдаудың тиімді шараларын ұсынады. 

Өндірістік кәсіпорындарды дамытуға және қолдауға бағытталған барлық баста-
малардың негізінде біздің кәсіпорындардың мүдделері, олардың қажеттіліктері, 
сұраныстары мен міндеттері жатыр. 

Сіздің қолыңыздағы брошюрада Индустрияландыру бағдарламасының  негізгі 
бағыттары мен бизнесті ынталандыру шаралары көрсетілген. Бұл ақпарат Сіз 
үшін қызықты және пайдалы болады деген үміттемін. 

Ізгі ниетпен,  
Берік Бекенов 

«QazIndustry»   
Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ   
Басқарма төрағасы 
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«QazIndustry» қазақстандық индустрия және экспорт орта-
лығы» АҚ барлық кезеңдерде — технологиялық шешімдер мен 
жаңа өндіріс желілерінен бастап сертификаттауға, экспортта-
уға және сандық технологияларды енгізуге дейін өнеркәсіптік 
кәсіпорындарға көмек көрсететін бірыңғай үйлестіруші болып 
табылады.

QazIndustry-дің басты мақсаты өңдеуші өнеркәсіп және Қазақстан эконо-
микасының сабақтас салалары кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігінің 
өсуіне жәрдемдесу болып табылады.

ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ НАРЫҚТАРДА ӨҢДЕЛГЕН  
ТАУАРЛАРДЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 

САНДЫҚ  
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ 

ӨҢДЕУШІ СЕКТОРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР  
ҚАТЫСТЫРУҒА ЖӘРДЕМДЕСУ 

ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕР АЯСЫНДА ӨНЕРКӘСІПТІ ДАМЫТУ  
ЖӘНЕ ЕАЭО-ДАҒЫ ОТАНДЫҚ ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІН 
ҚОРҒАУ 

01

02

03

04

Қазақстан Республикасы,  
Нұр-Сұлтан қ., Z05H0B4    

Қабанбай батыр даңғылы, 17 (Е блогы)   
Тел.: +7 7172 79 33 99   

www.qazindustry.gov.kz

Біздің мақсатымыз
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ЕАЭО шеңберінде экономика секторларын, жергілікті қамтуды  
және интеграциялық мәселелерді дамыту саласындағы  
ақпараттық-талдамалық және консультациялық қызметтер  

Өңірлерді индустриялық-инновациялық дамыту 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы өнеркәсіптік 
даму саласындағы консультативтік-кеңесші органның қызметін 
аналитикалық және сараптамалық қамтамасыз ету 

Статистикалық ақпаратқа және мемлекеттік және салалық 
бағдарламаларды іске асыру жөніндегі деректерге талдау жүргізуді 
көздейтін индустриялық-инновациялық қызмет саласындағы 
мемлекеттік бағдарламаларды басқару 

Басым тауарлар мен қызметтердің Бірыңғай картасын әзірлеу  
және өзектендіру 

Индустрияландыру картасын сүйемелдеу 

Аумақтық кластерлерді дамыту 

Арнайы экономикалық және индустриялық аймақтарды дамыту 
қызметін үйлестіру

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды 
жеткізушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу

Еңбек өнімділігін арттыру 

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді ішкі нарықта ілгерілету 

Отандық өңделген тауарларды сыртқы нарықтарға ілгерілету 

Біздің қызметтеріміз

01/ӨНЕРКӘСІПТІ ДАМЫТУ

02/ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫ 
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Қазақстанда индустриялық  
саясатты жүзеге асырудың  
10 жылының қорытындысы
2010 ЖЫЛДАН БАСТАП ЖҮРГІЗІЛІП ЖАТҚАН ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННО-
ВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ БЕЛСЕНДІ САЯСАТЫ ЭКОНОМИКАНЫ ӘРТАРАП-
ТАНДЫРУ ПРОЦЕСІН ІСКЕ ҚОСУ ҮШІН БАЗАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР ЖАСАУ 
МҮМКІНДІГІН БЕРДІ. 

Индустрияландыру  
Қазақстанда машина жасауда 
жаңа бағыттар құруға мүмкін-
дік берді:

ІРІ ТЕМІРЖОЛ  
МАШИНАЛАРЫН 
ЖАСАУ БАҒЫТЫ 
(локомотивтер, жолаушылар 
вагондары);

ЗАМАНАУИ МҰНАЙ  
ЖӘНЕ ГАЗ МАШИНАЛАРЫН  
ЖАСАУ  БАҒЫТЫ 
(тиекті арматура,  
сорғылар);

Индустрияландыру электр 
техникалық жабдықтардың 
(трансформаторлар, басқа-
ру қалқандары, автоматты 
ажыратқыштар) бәсекеге 
қабілетті өндірісін қалыптасты-
руға серпін берді.

Экономиканың бірқатар салалары мен 
секторларының келбеті мен құрылымы тү-
бегейлі өзгерді. Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпо-
рындары жаңа өнім түрлерінің өндірісін 
игерді. 
Металлургияда болаттан жасалған дай-
ын бұйымдар (радиаторлар, ванналар, 
сым, арқандар, рельстер) өндірісі пайда 
болды. Ел ішінде бастапқы алюминий-
ді (алюминий созба сымын, профильдер, 
алюминий қорытпалары, дискілер) қайта 
өңдеу ұлғайтылды. 
Қазақстан әлемдік титан өндірушілерінің 
тізбегінде ұсынылған. Титан құймалары 
мен қорытпаларын өндіру жөніндегі за-
уыттың іске қосылуымен бұрын шығарыл-
майтын өнім өндірісі басталды. 
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Химия өнеркәсібінде жаңа күрделі өн-
дірістер пайда болды (натрий циани-
ді, аммоний сульфаты, экстракциялық 
фосфор қышқылы, аммофос, азот-фос-
фор тыңайтқыштары). Қазіргі таңда қа-
зақстандық аграрлықтардың 80%-ы отан-
дық өніммен қамтамасыз етілген. 
Бүгінгі таңда әлемде 131 ел Қазақстанда 
өндірілген өнімді тұтынады. 

Қазақстандық өнімнің негізгі тұтынушылары Қытай, Орталық Азия, ЕАЭО 
және Еуропалық Одақ елдері болып табылады. Сыртқы нарықтарға шама-
мен 49 жаңа тауар позициясы шығарылды. 

2019 ЖЫЛЫ ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ   
ҚОСЫМША ҚҰНЫ 2015 ЖЫЛМЕН  
САЛЫСТЫРҒАНДА

87%-ға
ӨСІП 
7,8 трлн теңгеге 
ДЕЙІН ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ

ӨНЕРКӘСІП БӨЛІМІНДЕ ЖҚҚ МАКСИМАЛДЫ ӨСІМІ БАҚЫЛАНАДЫ:

КӨЛІК ҚҰРАСТЫРУДА
5,2 есе 

МҰНАЙГАЗХИМИЯСЫНДА
3,3 есе

ҚАРА ЖӘНЕ ТҮСТІ МЕТАЛЛУРГИЯ, СОНДАЙ-АҚ МҰНАЙ-ГАЗ ЖӘНЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
2,2 есе өсті

2019 ЖЫЛЫ ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ НЕГІЗГІ  
КАПИТАЛЫНА ИНВЕСТИЦИЯ КӨЛЕМІ ӨСТІ

2009 ЖЫЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА

2,6 есе және
1 017,1 млрд теңгеге
ДЕЙІН ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ  
(2-кесте)

Индустрияландыру елдің  
экономикалық байлығына 
қол жеткізудің негізгі құралы-
на айналды.

Өңдеуші өнеркәсіптің бәсеке-
ге қабілеттілігін арттырудағы 
мемлекеттің таңдап алынған 
бағыты жүргізілген индустри-
яландыру бағытының нәтиже-
лерін растайды.



2009 жыл 2015 жыл 2019 жыл

2009 жыл 2015 жыл 2019 жыл

2009 жыл 2015 жыл 2019 жыл

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖІӨ 1 график 
трлн теңгемен

69
41

17

НЕГІЗГІ КАПИТАЛҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАР
2009–2019 жылдары 8,2 трлн теңге

2009 – 2019 жылдары 69 трлн теңге

 2 график 
млрд теңге

1 017
825

378

ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ЭКСПОРТЫ
2009–2019 жылдары 179 млрд АҚШ. долл

 3 график
млрд АҚШ долл.

15,214
12
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Өңдеуші өнеркәсіп экспортының 
көлемі 2009 жылмен салыстырған-
да 2019 жылы 26,6%-ға өсті және 15,2 
млрд АҚШ долларын құрады (3 гра-
фик). 
Көлемі 1 млн АҚШ доллардан асатын 
өңдеуші өнеркәсіп экспорты әлемнің 
79 еліне жеткізіледі. 13 елдің 100 
мыңнан (40 млн теңгеден) 1 млн 
АҚШ долларға дейінгі экспорты бар 
және 39 елдің экспорты 100 мың АҚШ 
доллардан кем. 

2019 жылы СЭҚ ТН 10 таңбасында жалпы экспорт номенклатурасы 5 526 
тауар позициясын құрады, оның 91%-ы өңдеуші өнеркәсіп тауарлары
(5 035 тауар позициясы). 
2019 жылы өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі 2009 жылға қарай 4 есеге 
дерлік өсті және 11,2 трлн теңгені құрады (4 график). 

2019 ЖЫЛДЫҢ ҚАРАШАСЫНДА ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНДА АЛҒАШ РЕТ ӨҢ-
ДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ БІР АЙДА 1 ТРЛН ТЕҢГЕДЕН АСТЫ. 
ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ ЖЫЛДАРЫНДА ӨҢДЕУШІ ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ 
ЖИЫНТЫҚ КӨЛЕМІ 74 ТРЛН ТЕҢГЕДЕН АСТЫ.

Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарынан түсетін салық түсімдерінің көлемі 
2009 жылға қарай 3 еседен астам өсті және 1 497 млрд теңгені құрады 
(5 график). 

2009 жыл 2015 жыл 2019 жыл

ӨҢДЕУШІ ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ КӨЛЕМІ
2009-2019 жылдары 74 трлн теңге 

4 график

11,6
62,9

Соңғы 5 жылда жалпы со-
масы $6 млрд Global-2000/
ТҰК-ға енгізілген 28 инве-
стор тартылды 

(құрылыс индустриясына, 
тамақ өнімдерін өндіруде-
гі, металлургияға, машина 
жасауға, химия өнеркәсіб-
не және фармацевтика са-
ласында ірі жобаларды іске 
асыру үшін)
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Ауыл, орман және балық шаруашылығы
Өңдеу өнеркәсібі

Көлік және қщймалау
Сауда және HoReCa

2019 жыл2018 жыл2015 жыл2009 жыл

СЕКТОРЛАР БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
2009-2019 жылдары 9 561 млрд АҚШ долл.

5 график

55
117

25

550
787

1 294
1 497

684
450

847

2009 жыл 2015 жыл 2019 жыл

ХАЛЫҚ ТАБЫСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ

мың теңге

6 график

209,4
137,469

Салық түсімдерінің жиынтық көлемі 9,6 трлн теңгені құрады. Бүгінде өңдеу 
өнеркәсібінен түсетін салықтар индустрияландыру саясатын іске асыруға 
жұмсалатын шығындардан 6,5 есе артық. Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорын-
дарынан түсетін салықтық түсімдер ауыл шаруашылығы, көлік және сауда 
сияқты салалардан едәуір асып түседі. 
2019 жылы өңдеу өнеркәсібінің бір қызметкерінің орташа айлық атаулы 
жалақысы 2009 жылмен салыстырғанда 3 есе ұлғайып, 209,4 мың теңгені 
құрады (6 график).
2015-2019 жылдар аралығындағы кезеңде өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары 
қызметкерлерінің табысы азық-түлік, кокс және мұнай өңдеу өнімдері өн-
дірісінде, химия және фармацевтика өнеркәсібінде, металлургияда, автомо-
биль, электрондық және оптикалық жабдықтар өндірісінде орташа есеппен 
50%-ға өсті.

679
472

42

632

321
43

млрд теңге



11

Индустрияландырудың үшінші кезеңі 
ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУДЫҢ 2020-2025 ЖЫЛДАРҒА 
АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ ҮШІНШІ КЕЗЕҢІНІҢ МАҚСАТЫ

ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ НАРЫҚТАРДА БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ

НЫСАНАЛЫ ИНДИКАТОРЛАР 

ИИДМБ 2020-2025 мақсатына қол жеткізу 5 нысаналы индикатормен өлше-
нетін болады:

1. Өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің нақты өсуі 2018 жылғы деңгей-
ге қарағанда 1,6 есе;

2. Өңдеуші өнеркәсіп экспорты көлемінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 
өсімі 1,9 есе;

3. Өңдеу өнеркәсібінің негізгі капиталына инвестициялардың нақты көлем 
индексі 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,6 есе;

4. Өңдеу өнеркәсібінің жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының санын 1000 
адамға шаққанда 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,5 есе ұлғайту;

5. Экономикалық күрделілік индексінде (Гарвард) 78-ден 55-ке дейін  
(деңгей – 0,31 баллдан 0,14 балға дейін) орын көтерілді.

ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУДЫҢ ҮШІНШІ КЕЗЕҢІНІҢ МІНДЕТТЕРІ 

1 міндет. Индустриялық кәсіпкерліктің әлеуетін арттыру арқылы индустри-
яландыруды тереңдету;

2 міндет. Ішкі және сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өңделген тауарлар-
дың өндіріс көлемін ұлғайту және номенклатурасын кеңейту;

3 міндет. Базалық өндірістердің дамуын ынталандыру және стратегиялық 
жобаларды іске асыру арқылы өнеркәсіптік қуаттарды ұлғайту;

4 міндет. Өңдеуші өнеркәсіп салаларын технологиялық дамыту және циф-
рландыру.
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Мемлекеттік ынталандырудың  
жүйелік шаралары 

ИИДМБ 2020-2025 МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІН ТАБЫСТЫ ІСКЕ  
АСЫРУ МАҚСАТЫНДА ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ 
СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ЭКСПОРТ-
ТЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН ТҰРАҚТЫ ДАМЫТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН МЕМЛЕКЕТ-
ТІК ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ ЖҮЙЕЛІ ШАРАЛАРЫ ҚҰРЫЛДЫ. 

1. ЭКСПОРТТЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ

ӨҢДЕУШІ ӨНЕРКӘСІП ӨНІМДЕРІНІҢ ЭКСПОРТЫН ЫНТАЛАНДЫРУ  
САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІН 
КҮШЕЙТУ

ЭКСПОРТТЫҚ САЯСАТ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕС

Жоғары ведомствоаралық консультативтік орган халықаралық нарықтарда 
мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін экспорттық саясаттың стра-
тегиялық мақсаттары мен міндеттерін қалыптастырады.

ЭКСПОРТТЫ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ІЛГЕРІЛЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ӨҢІРЛІК ОРТАЛЫҚТАРДЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Жергілікті атқарушы органдардың базасында мемлекеттік ынталандыру ша-
раларын, экспортты қолдаудың тиімді механизмдері мен құралдарын қол-
дана отырып, экспортты ілгерілету жөніндегі өңірлік үйлестіру орталықтары 
құрылады. Осылайша қалыптасқан сыртқы экономикалық қызметтің то-
лыққанды өңірлік инфрақұрылымы экспорттаушылар санының және өңдел-
ген экспорт көлемінің өсуін қамтамасыз етеді.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БРЕНДТЕРДІ ДАМЫТУ

Жергілікті атқарушы органдардың базасында мемлекеттік ынталандыру ша-
раларын, экспортты қолдаудың тиімді тетіктері мен құралдарын қолдана 
отырып, экспортты ілгерілету жөніндегі өңірлік үйлестіру орталықтары қа-
лыптастырылады. Осылайша қалыптастырылған сыртқы экономикалық қы-
зметтің толыққанды өңірлік инфрақұрылымы экспорттаушылар санының 
және өңделген экспорт көлемінің өсуін қамтамасыз етеді.
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ЭКСПОРТТЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ 

«Бәйтерек» ұлттық басқарушы хол-
дингі» АҚ және оның еншілес ком-
паниялары несие беру, ұзақ мерзімді 
қаржыландыру, лизингтік қаржы-
ландыру, қаржы институттары бе-
ретін несиелер бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау, мін-
деттемелерге кепілдік беру түрінде 
қаржылық қолдау шараларын ұсыну-
ды жалғастыруда. 
«KazakhExport» экспорттық сақтан-
дыру компаниясы» АҚ-тың сақтан-
дыру қорғанысын қамтамасыз ете 
отырып, шетелдік сатып алушыларға 
бәсекелестік қаржыландыруды ұсы-
ну механизмдері пысықталуда.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ТОСҚАУЫЛДАРДЫ ТӨМЕНДЕТУ

СТАНДАРТТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ӨЛШЕМ 
БІРЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Мемлекет шет елдердің Техникалық талаптарындағы алшақтықтардан туын-
дайтын кедергілерді жою, сондай-ақ олардың Кеден одағы мен Еуразиялық 
экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкестігі тұрғысынан 
шараларды қолға алуда. Ұлттық стандарттарды әзірлеу кезінде стандарттау 
жүйелерін жетілдіруге және үйлестіруге, сынақ нәтижелерін және өлшем 

ЖОБАЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ЛИЗИНГТІК ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

01 | НЕСИЕЛЕНДІРУ

«ДАМУ» КДҚ МЕН 
«ҚДБ» АҚ БАНКАРАЛЫҚ 
НЕСИЕЛЕУ  

02 | ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

ЖАБДЫҚТЫ
ЖАҢАРТУ

03 | ЛИЗИНГТІК
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

ӨРТ СӨНДІРУ, САНИТАРИ-
ЯЛЫҚ, ШҰҒЫЛ ҚЫЗМЕТ-
ТЕРДІҢ МАШИНАЛАРЫН 
ЖАҢАРТУ

04 | СУБСИДИЯЛАУ МӨЛШЕРЛЕ-
МЕЛЕР КЕПІЛДІК БЕРУ

НЕСИЕЛЕР БОЙЫНША СЫЙАҚЫ 
МӨЛШЕРЛЕМЕСІН СУБСИДИЯЛАУ 

ЭКСПОРТТАУШЫНЫҢ 
«БІРЫҢҒАЙ ТЕРЕЗЕСІ» 

Ұлттық интерактивті ақпарат-
тық ресурс www.export.gov.kz.

Өзекті ақпарат: 
■ әлеуетті өткізу нарықтары 

және қол жеткізу шарттары 
бойынша

■ өңдеу өнеркәсібі өнімдерінің 
экспортын мемлекеттік қол-
дау шаралары 

Қазақстандық өңделген өнімді 
алатын шетелдік сатып алушы-
лар қазақстандық тауарлармен 
және өндірушілермен танысуға 
мүмкіндік алады.
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бірлігін тануға және ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды қолдану 
мониторингін жүргізуге баса назар аударылды.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАРТУ

ӨҢДЕУШІ ӨНЕРКӘСІПКЕ ТІКЕЛЕЙ ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ  

ТАРТУДЫ ЫНТАЛАНДЫРУ 

Индустриялық-инновациялық даму аясында «KAZAKH INVEST» Ұлттық компа-
ниясы келесі іс-шараларды жүзеге асырады:

 ■ сауда логистикасын жақсарту және ше-
телдік инвесторлар мен шағын және 
орта бизнес арасындағы өндірістік-өт-
кізу байланыстарын дамыту;

 ■ өзінің қаржылық қатысуы және қаржы-
ландыру мөлшерлемесін төмен  - 
дету бөлігінде Индустрия 4.0 эле-
менттерін енгізе отырып, технологи-
ялық жаңғыртуға бағытталған инве-
стициялық жобаларға қойылатын талаптарды төмендету;

 ■ Дүниежүзілік банк, Еуропалық қайта құру және даму банкі, Азия Даму Банкі 
және т. б. бірлескен жобаларды іске асыру жөніндегі халықаралық ұйымдар-
мен ынтымақтастықты жалғастыру

 ■ венчурлік қаржыландыруды дамытуды қолдауға бағытталған шараларды 
қабылдау.

ТЕХНИКАЛЫҚ 
ТОСҚАУЫЛДАРДЫ 

ТӨМЕНДЕТУ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ОРГАНДАРҒА
 МҮШЕЛІККЕ  
ҚАТЫСТЫРУ

АУДИТОР  
САРАПШЫЛАРДЫҢ 

БІЛІКТІЛІГІН 
АРТТЫРУ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
САРАПШЫЛАРДЫ 

СТАНДАРТТАРДЫ  
ҮЙЛЕСТІРУ

ҚҰЖАТТАРДЫ  
ЖЫЛ САЙЫН 

САРАПТАУ

МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ 
САРАПТАМА

СТАНДАРТТАРДЫ 
ТАЛДАУ

СТАНДАРТТАР 
ТІЗБЕСІ

БІРЫҢҒАЙ  
ТАЛАПТАР

ӨЗЕКТЕНДІРУ  

СЫНАҚ  
НӘТИЖЕЛЕРІН  

МОЙЫНДАУ

ЗЕРТХАНАЛАРДЫ 
ТЕХНИКАЛЫҚ  
ЖАБДЫҚТАУ 

ЕАЭО 
 БІРЫҢҒАЙ 

АҚПАРАТТЫҚ 
ЖҮЙЕСІ

СТАНДАРТТАР 
МОНИТОРИНГІ

ОРГАНДАРДЫҢ 
БІРЫҢҒАЙ  

ТІЗІЛІМДЕРІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУ-
БЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ 
АТЫНАН ШЕТЕЛДІК ИНВЕ-
СТОРЛАРМЕН ӨЗАРА ІС

қимыл жөніндегі  
бірыңғай ОПЕРАТОР — 
«KAZAKH INVEST» Ұлттық 
компаниясы.
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3. ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН ИННОВАЦИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОЖҮЙЕ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ДАМУ

ИИДМБ 2020-2025 келесі іс-шараларды іске асыру арқылы инновациялық 
жүйені дамытудың бірыңғай тәсілдерін әзірлеу көзделген:

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БОЛЖАУ

Технологиялық болжауды инновациялық қызметті мемлекеттік ынталанды-
ру саласындағы уәкілетті орган кейіннен өзектендіре отырып, бес жылда бір 
рет тұрақты негізде жүргізеді. Бірыңғай елдік ғылыми-техникалық және ин-
новациялық саясатты әзірлеу технологиялық болжау нәтижесі болып табы-
лады. 

ТАУ-КЕН МЕТАЛЛУРГИЯ КЕШЕНІН ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҢҒЫРТУ 

«Қазақстан өнеркәсібінің тау-кен металлургия және өңдеу салалары кәсіпо-
рындарын цифрландыруды және ақпараттық-технологиялық дамытуды 
ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу» ғылыми-техникалық бағдар-
ламасын іске асыру Қазақстан Республикасы өнеркәсібінің тау-кен металлур-
гия кешені мен қайта өңдеу салаларын технологиялық жаңғыртуға жәрдем-
десуге бағытталған.
Экономикалық қызметтің өндірістік және жалпы салалық салаларын циф-
рландыру отандық және шетелдік әдіснамалар мен бағдарламалық-тех-
никалық өнімдерді әзірлеу, жаңғырту және интеграциялау негізінде өнер-
кәсіптің тау-кен металлургия және өңдеу салаларындағы негізгі және 
қамтамасыз ететін процестер үшін «IT-тау-кен металлургия кешені» және  
«IT өңдеу салалары» жоғары деңгейлі ақпараттық-технологиялық платфор-
маларын құру негізінде жүзеге асырылады. 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 

ИИДМБ 2020-2025 инновациялық инфрақұрылым элементтерін, атап айт-
қанда, құруға ерекше көңіл бөлінеді:

ТРАНСҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯЛАРДЫ ҚАТЫСТЫРА ОТЫРЫП, ТЕХНОЛОГИЯЛАР ОРТАЛЫҚТАРЫН 
ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

Технологиялар орталықтары Қазақстанда жоғары технологиялық трансұлт-
тық компанияларды оқшаулауды, өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін озық сер-
вистік шешімдер мен платформаларды әзірлеуді және технологиялық са-
раптауды, қазақстандық әзірлеушілер мен кәсіпорындардың мамандарын 
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оқытуды және құзыреттіллігін ұйымдастыруды және дамытуды, өнімдер 
мен сервистерді сыртқы нарықтарға ілгерілетуді қамтамасыз ету мүмкінді-
гін береді.

ИННОВАЦИЯЛЫҚ КЛАСТЕРДІҢ ҚОЛАЙЛЫ ОРТАСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ

 ■ Назарбаев Университетінің базасында Технопарктегі бизнес-инкубаци-
ялау, жобаларды бизнес-акселерациялау және резиденттік құралдарын 
енгізу арқылы стартап жобаларды қолдау жүйесі іске асырылуда;

 ■ Цифрлық трансформацияның аналитикалық платформасын іске қосу 
және енгізу.

4. ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ ДАМЫТУ

АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРДЫҢ ТИІМДІЛІ-
ГІН АРТТЫРУ, КЛАСТЕРЛІК ДАМУ, ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ

АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАР

«Астана-жаңа қала» АЭА, «Астана – Технополис» АЭА, «Ұлттық өнеркәсіптік 
мұнай-химия технопаркі» АЭА, «Ақтау теңіз порты» АЭА, «Павлодар» АЭА, 
«Turkistan» АЭА, «Qyzyljar» АЭА инфрақұрылым құрылысын аяқтау жалға-
суда. Индустриялық аймақтардың инженерлік инфрақұрылымның әлеуеті 
және қосылған құнның жаһандық тізбегіне кіру мүмкіндіктері тұрғысынан 
салынып, салынып жатқан қазіргі арнайы экономикалық аймақтардың 
тиімділігін қайта қарау және қайта бағалау жоспарлануда.

«ҰӨМХТ» АЭА 
(2007 – 2032) 
химия,  
мұнайхимиясы

«Ақтау теңіз  
порты» АЭА 
(2002 – 2028) 
мұнай сервисі

«Түркістан» АЭА  
(2018 – 2043) 
аралас «Оңтүстік» АЭА  

(2005 – 2030) 
тоқыма

«ХимПарк Тараз» 
АЭА  
(2012 – 2037) химия

«Сарыарқа» АЭА  
(2011 – 2036) 
металлургия,  
ауыр машина  
жасау

«Қызылжар» АЭА  
(2019 – 2044) 
аралас

«Астана —  
жаңа қала» АЭА  
(2002 – 2027) аралас

«Астана —  
Технополис» АЭА  
(2017 – 2042)  
аралас

«Павлодар» АЭА   
(2011 – 2036) 
металлургия, химия, 
мұнайхимиясы

«Қорғас — шығыс 
қақпасы» АЭА 
(2011 – 2036) 
аралас

«Қорғас» ШЫХО» АЭА 
(2017 – 2041)  
аралас

«ИТП» аралас АЭА  
(2003 – 2028) 
АКТ және ҒЗТКЖ
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АУМАҚТЫҚ КЛАСТЕРЛІК ДАМУ

«QazIndustry» қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» 6 аумақтық 
кластерлерді дамыту процестерін сүйемелдеу жөніндегі жұмысты жалғас-
тырды:

 ■ 6 іріктелген аумақтық кластерге мемлекеттік қолдау көрсету тәртібі әзір-
ленуде; 

 ■ кластерді дамытудың стратегиялық бағытын біріктіретін және іске асы-
ратын ұйымдар ретінде кластерлік қауымдастықтарды құру жөніндегі үл-
гілік құжаттар қалыптастырылуда;

 ■ кластерлік процестің барлық қатысушыларына әдіснамалық және ақпа-
раттық қолдау көрсетіледі; 

 ■ өңірлерде кластерлерді анықтаумен немесе сәйкестендірумен және 
кейіннен ранжирлеумен өңірлер бөлінісінде кластерлік бастамалардың 
тізілімі қалыптастырылады. Тізілім оқшаулаудың тұрақты беталысын көр-
сететін кластерлік топтардың қазіргі заманғы жағдайын басып озу мүм-
кіндігін береді.

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ҰН ТАРТУ КЛАСТЕРІ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫН 
КӨРСЕТУ
2021 жылдан бастап аумақтық кластерлерді 
дамыту шаралары қарастырылған

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ОРТАЛЫҚТАРЫН ҚҰРУ
Құзыреттілік орталықтары кластерлер орна-
ласқан 6 аймақтағы білім беру ұйымдарының 
негізінде құрылады

КЛАСТЕРЛІК МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ
Кластер мүшелерінің ынтымақтастығын 
дамыту Адами ресурстарды дамыту;
Кластерлік өнімдерді сыртқы және ішкі 
нарықта жылжыту;  
Кластердің инновациялық және технологи-
ялық дамуы

АЛМАТЫ ӨҢІРІНІҢ
ТУРИСТ КЛАСТЕРІ

АЛМАТЫ Қ.
ЖИҺАЗ КЛАСТЕРІ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  
ӨҢІРІНІҢ 

ФАРМАЦЕВТИКА  
КЛАСТЕРІ 

АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ 
СҮТ ӨҢДЕУ КЛАСТЕРІ 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС КЛАСТЕРІ
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АУМАҚТЫҚ КЛАСТЕР ЖОБАЛАРЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ

 ■ кластерге қатысушылардың коопе-
рациясы қолдау және дамыту; 

 ■ кластердің адами ресурстарын  
дамыту;

 ■ ішкі және шетелдік нарықтар-
да кластер мен кластер өнімдерін  
ілгерілету;

 ■ кластерді инновациялық-техноло-
гиялық дамыту;

 ■ кластердің бизнес-ахуалын 
және ұжымдық пайдалану ин-
фрақұрылымын құру;

 ■ шығарылатын өнімнің немесе кластер кәсіпорындары ұсынатын қызмет-
тердің сапасын арттыру.

ӨНЕРКӘСІПТЕ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ 

Мынадай бағыттар бойынша өнеркәсіпте цифрлық технологияларды енгізуді 
ынталандырудың мемлекеттік саясатын іске асыру жалғастырылды:

 ■ жүйе құраушы компаниялардың цифрландыру және автоматтандыру  
жобаларын іске асыруы;

 ■ өнеркәсіпті цифрландыру процесін ынталандыру және мониторингілеу 
үшін құқықтық жағдайлар мен реттеуді жақсарту;

 ■ жеке компанияларды цифрландыруды ынталандыру шараларымен қолдау 
арқылы өнеркәсіпте Индустрия 4.0 демонстрациялық жобаларын құру;

 ■ өнеркәсіпте 4.0 Индустрия технологияларын енгізуді мемлекеттік ынта-
ландырудың қолданыстағы қаржы құралдарын өзектендіру және жаңа-
ларын әзірлеу;

 ■ цифрлық трансформацияның аналитикалық платформасын әзірлеу және 
енгізу.

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде міндеттерді 
іске асыру электрондық өнеркәсіп өндірісін дамытуға бағытталған:

 ■ жүйелер үшін модульдер мен соңғы құрылғылар;
 ■ жоғарыда көрсетілген жүйелердегі заманауи электронды модульдер мен 

құрылғыларды өндіру үшін пайдаланылатын көп қабатты баспа платала-
ры мен басқа да элементтер.

КЛАСТЕРЛІК САЯСАТТЫҢ 
МАҚСАТЫ

ел экономикасын жаңа тех-
нологиялық тұғырнамаға 
көшіру және өнімділігі, қо-
сылған құны және өнімдер 
мен қызметтерді қайта бөлу 
дәрежесі жоғары салалар-
ды қалыптастыру мәселесін 
шешу. 
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5. СЫРТҚЫ САУДА ЖӘНЕ ЫҚПАЛДАСТЫҚ САЯСАТЫ

ЕАЭО ЖӘНЕ ДСҰ ШЕҢБЕРІНДЕ САУДА-ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ  
ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ САЛАСЫНДАҒЫ ЖҮЙЕЛІК ШАРАЛАР

САУДА-ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ САЯСАТ

Жүргізіліп жатқан мемлекеттік сауда-өнеркәсіптік және ықпалдастық сая-
сат Еуразиялық экономикалық Одақ (ЕЭО) шеңберінде ықпалдастық про-
цестерін тереңдетуге және ұлттық мүдделерді сақтауға бағытталған және 
бірқатар шараларды қамтиды:

 ■ Өңдеуші өнеркәсіптің қазақстандық кәсіпорындарының бәсекеге қабілет-
тілігінің жеткіліксіздігін ескере отырып, қосылған құнның жаһандық мемле-
кетаралық тізбектері базасында Ұлттық өнеркәсіптік кешендердің коопера-
ция процестерін жүзеге асыру кезінде салмақты саясат жүргізу;

 ■ ЕАЭО және Дүниежүзілік сауда ұйымының құқықтық алаңында болуын 
ескере отырып, сараланған субсидия саясатын жүргізу;

 ■ ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің нарықтарындағы отандық тауарларға қаты-
сты жосықсыз бәсекелестік фактілерінің мониторингі және отандық кәсіпо-
рындар үшін ықтимал әлеуетті тәуекелдерді бағалау негізінде жедел әсер 
ету;

 ■ ЕАЭО шеңберінде өнеркәсіптік ынтымақтастық бағыттарын анықтау.
 ■ ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің өнеркәсіптік кәсіпорындарының өзара іс-қи-

мылын қамтамасыз ету үшін өнеркәсіптік кооперацияның цифрлық экожүй-
есін, субконтрактация және технологиялар трансфертін құруға қатысу. Осы 
жүйені енгізудің әсері өнеркәсіп өнімін әзірлеуге, өндіруге және сервистік 
қызмет көрсетуге тапсырыстарды орналастыру арқылы отандық кәсіпорын-
дардың өндірістік қуаттарын оңтайлы жүктеуі тиіс. 

ЖҮЙЕЛІК ШАРАЛАР 

Еуразиялық экономикалық Одақты (ЕЭО) дамытудың тұжырымдамалық не-
гіздеріне қайшы келмейтін сауда-өнеркәсіптік және интеграциялық саясат 
саласындағы жүйелік шаралар:

 ■ ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің ортақ нарығы мен нарықтарына тең қол-
жетімділікті ескере отырып, ЕАЭО-ға мүше елдердің мемлекеттік сатып 
алуларына қол жеткізуді қамтамасыз ету;

 ■ Қазақстан өнеркәсібінің мүдделерін ескере отырып, кедендік-тарифтік 
саясатты, сондай-ақ еркін сауда аймақтары туралы келісімдер және  
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ЕАЭО-ның үшінші елдермен өзге де пұрсатты келісімдерді жасасу жөнін-
дегі қызметті жүргізу;

 ■ ЕАЭО шеңберінде сыртқы саудадағы тосқауылдарды жою үшін шешім-
дер мен ымыраларды іздеу, отандық өңдеуші өнеркәсіптің жұмыс істеп 
тұрған экспорттаушыларымен олардың нақты қажеттіліктерін анықтау 
және сыртқы саудадағы тосқауылдарды жою үшін диалог жүргізу;

 ■ тосқауылдарды жою бөлігінде ЕАЭО органдарының соңғы шешімдерін 
орындамаған жағдайда мүше мемлекеттерге ықпал ету бойынша меха-
низмдерін әзірлеу; 

 ■ салаларды жедел дамыту негізінде кооперациялық байланыстарды арт-
тыру;

 ■ қазіргі заманғы сауда инфрақұрылымын, кейіннен ЕАЭО-ның шекара 
маңындағы нарықтарына шыға отырып, қазақстандық сауда желілерін 
дамыту.

6. ІШКІ НАРЫҚТЫ ДАМЫТУ

ӨНДІРІСТІ ОҚШАУЛАУ ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІ ДАМЫТУ ҚЫЗМЕТІН  
ҚҰРУ АГЛОМЕРАЦИЯЛАРДЫ ДАМЫТУ 

Отандық кәсіпорындардың Елеулі технологиялық артта қалуын еңсеру им-
портталатын өнімді оқшаулау бойынша бірқатар іс-шараларды іске асыру-
мен қатар жүреді: 

 ■ келісімшарттық өндірістерді құру;
 ■ бірлескен өндірістер құру; 
 ■ ғылыми-технологиялық базаны, технологиялар трансфертін дамыту және 

меншікті конструкторлық бюроны қалыптастыру үшін орташа және жоға-
ры бөліністі өнімдерді оқшаулауды қамтамасыз ету.

Қазақстанда өндірістің келесі этапом оқшаулануы трансұлттық компаниялар-
ды жергілікті өндірушілермен ынтымақтастыққа қатыстыру процесі болады.

ІШКІ НАРЫҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ ЖҮЙЕЛІ ШАРАЛАРЫ

Өңдеуші өнеркәсіптің ішкі нарығын дамыту мынадай жүйелі шараларды ен-
гізумен қамтамасыз етіледі:

 ■ отандық өндірушілердің тауарларын сатып алу бойынша ұзақ мерзімді 
шарттар мен оффтейк келісімшарттар жасасу, бұл отандық өндірушіні 
ұзақ мерзімді тапсырыспен қамтамасыз етудің кепілі болады. Ірі жоба-
ларды іске асыру кезінде тапсырыс берушілерге қазақстандық компа-
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нияларды серіктестер ретінде қатыстыру бойынша талаптар қойылатын 
болады. Ұзақ мерзімді шарттар шеңберінде мәмілелерді сақтандыру ме-
ханизмін енгізу жоспарланған;

 ■ ірі өндірістердің айналасында технологиялық байланысты және сер-
вистік қызметтер көрсету, жинақтаушы материалдарды шығару және өн-
діріс пен тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу және (немесе) кәдеге жарату 
жөніндегі шағын және орта кәсіпорындар құру жолымен өндірістерді оқ-
шаулауды ынталандыру;

 ■ өнеркәсіп кәсіпорындарына өңірдің кәсіпорындарының бәсекеге қа-
білеттілігі мен жұмыс істеу тұрақтылығына әсер ететін уақытша және/не-
месе тұрақты жағымсыз факторларды еңсеруге жәрдемдесу мақсатында 
қолайсыз өңірлерге көмек көрсету;

 ■ ішкі нарықта өндірілетін өнімнің айналымын есепке алу мен бақылаудың 
алдыңғы қатарлы цифрлық жүйелерін енгізу үшін жұмыс істеп тұрған өн-
дірістерді технологиялық қайта жарақтандыру;

 ■ танымдық теле-, радиобағдарламалар мен интернет-ресурстар арқылы 
отандық өнімдерді танымал ету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары.

ЖЕТКІЗУШІЛЕРДІ ДАМЫТУ ҚЫЗМЕТІ 

Жеткізушілерді дамыту қызметі қазақстандық кәсіпорындарға Қазақстан 
Республикасы экономикасының шикізат және өңдеу секторларының ірі 
тапсырыс берушілері үшін әлеуетті жеткізуші болуға көмектесу мақсатында 
«QazIndustry» қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ базасын-
да құрылған. Қызмет келесі функцияларды жүзеге асырады:

 ■ ірі сатып алушылармен өндірістік-сауда байланыстарын дамытуға жәр-
демдесу;

 ■ экспорттаушы кәсіпорындардың шетелдік нарықтарда табысты жұмыс 
істеуі үшін қажетті арнайы білім мен дағдыларды алуға жәрдемдесу;

 ■ қосылған құны бар өнімдерді жасауға жәрдемдесу;
 ■ ішкі нарықтағы сатып алу процестерінде импортты толықтырушы өндіріс-

терді қорғау.
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ, Қарашығанақ Петролиум Оперей-
тинг, Солтүстік Каспий операциялық компаниясы, Теңізшевройл және мұнай-
газ саласында тауарлар, жұмыстар мен қызметтер өндіретін отандық кәсіпо-
рындар арасында үйлестіру қызметі жүзеге асырылуда:
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 ■ машина жасау саласында, сервистік компаниялар саласында жұмыс істеп 
тұрғандарын дамыту және жаңаларын құру; 

 ■ ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар базасын, 
кадрлық әлеуетті дамыту, 

 ■ операторлар мен мұнай-газ компанияларының сатып алу шеңберінде 
тендерлік рәсімдерді біріздендіру, 

 ■ отандық тауар өндірушілердің бірыңғай дерекқорын құру.

Көрсетілген шаралар ішкі нарықта жоғары технологиялық өнімнің болмауы, 
отандық өнім берушілер мен өндірушілердің тауарларды, жұмыстар мен қыз- 
меттерді сатып алу көлемінің төмен болуы проблемаларын шешуге бағыт-
талған.
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2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ  
ИНДУСТРИЯЛЫҚ САЯСАТТЫҢ  
ЖАҢА ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ
ИИДМБ-НЫҢ ҮШІНШІ БЕСЖЫЛДЫҒЫНДА ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ  
БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫҢ ТӘСІЛІ ӨЗГЕРТІЛДІ.

01 
ТИІМДІ  
КӘСІПОРЫНДАР 

Жаңа тәсілдеме ішкі нарықты сапалы өніммен толықты-
руға және экспортқа шығуға бағытталған өңдеуші сектор-
дың тиімді кәсіпорындарына назар аударуды көздейді

02 
КЕШЕНДІ  
ЫНТАЛАНДЫРУ

Мемлекеттік қолдаудың бытыраңқы құралдарынан 
өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын дамытуды кешенді 
ынталандыру жүйесіне көшу.

03 
ҚАРСЫ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бизнестің қарсы міндеттемелер мен жауапкершілікті  
қабылдауы.

04 
НАҚТЫ АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ 
ТАУАРЛАР

Салалық қағидаттан нақты артықшылықты тауарларды  
айқындауға көшу.

05 
ҚҰНЫН ЖАҺАНДЫҚ  
ТІЗБЕКТЕРДЕ ЕНГІЗУ 

Жаһандық құнды жасау тізбектеріне белсенді ендіруге  
назар аудару.

ҚАРСЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

2020-2025 жж. ИИДМБ қойылған мақсаттар мен міндеттеріне қол жеткізу 
мақсатында индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекет-
тік қолдау шараларының жүйесі құрылды. Мемлекет пен бизнестің серікте-
стігі мемлекеттік қолдау шараларын іске асырудың жаңа тәсілі болып табы-
лады. 

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес индустриялық-инно-
вациялық қызметті мемлекеттік қолдау шаралары индустриялық-инноваци-
ялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті орган айқындаған 
қарсы міндеттемелерді орындау талаптарымен беріледі.
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Мысалы, «өнеркәсіптік грант» нысанында мемлекеттік қолдау шараларын 
алу кезінде өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорнының қосылған құны жоғары экс-
портқа бағдарланған өнім, оның ішінде жаңасын құру бойынша қарсы мін-
деттеме қабылдауы міндетті талап болып табылады. 

Қарсы міндеттемелерді сапасыз немесе уақтылы орындамаған жағдайда 
бизнес тарапынан алынған бюджет қаражатының көлеміне мөлшерлес жа-
уапкершілік шаралары көзделген. 

Қарсы міндеттемелерді енгізудің нәтижесі өндіріс көлемін ұлғайту, ішкі және 
сыртқы нарықтарда сұранысқа ие өңделген тауарлар номенклатурасын 
кеңейту, алынатын мемлекеттік қолдау шараларына байланысты айқында-
латын басқа да көрсеткіштерге қол жеткізу, сондай-ақ мемлекеттік қаражат-
ты тиімді мақсатты пайдалану және оларды жосықсыз пайдалануға жол бер-
меу болады.

АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ ТАУАРЛАРДЫҢ ТІЗБЕСІ

Бағдарламаға сәйкес мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну кезінде 
кәсіпорындарды іріктеу (өтінім беру немесе конкурстық) ресурстарды неғұр-
лым келешекті тауарларға шоғырландыру мақсатында кәсіпорынның жетілу 
деңгейіне байланысты жүзеге асырылады.
Осы мақсатта индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы 
уәкілетті орган халықаралық тәжірибе негізінде жоғары қосылған құны мен 
өнімдік күрделілігі бар орта және жоғары бөліністегі келешекті тауарлардың 
тізбесін қалыптастырды. 
Бұл тізбе өңдеуші өнеркәсіп салалары мен салаларын қалыптастыратын және 
ұлттық экономиканың ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін және қолдау ша-
раларының шоғырлануын айқындайтын 4 140 басым тауардан тұрады. Тіз-
беге сәйкес орташа қайта бөлуге жатады 1 626 тауарлар және 2 514-жеңіл 
және жеңіл химия өнеркәсібі, металлургия, фармацевтика, машина жасау 
және ағаш өңдеу. 
Осы қайта бөлу өнімдерінің негізгі айырмашылықтары өнімнің күрделілі-
гі және оның бастапқы шикізатты пайдалануға тәуелділігі болып табылады. 
Ұлттық даму институттары өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарына мемлекет-
тік ынталандыру шараларын ұсыну кезінде осы тізбені басшылыққа алады. 
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БАСЫМ ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ КАРТАСЫ  

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӨСУ 

ТАУАРЛАРДЫҢ ТІЗІМІ МЕМЛЕКЕТ ПЕН БИЗНЕСТІҢ МҮДДЕЛЕРІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕДІ 

ҚОСЫЛҒАН ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ ӨНДІРІСТІК ОБЪЕКТІЛЕРДІ ДАМЫТУ 

МЕМЛЕКЕТ

Өнім түрлерін ұлғайту, 
өндірісті әртараптандыру 
және қиындату мәселе-

лерін реттеу 

БИЗНЕС

Даму потенциалы бар 
және сыртқы нарықтарға 

шығу мүмкіндігі бар 
жаңа өндірістер құруға 

арналған нұсқаулық 

АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ КАРТАСЫ

Бағдарламаға сәйкес инвестициялар тарту және неғұрлым жоғары қосылған 
құны бар және неғұрлым көп өнім күрделілігі бар өндірістерді дамыту үшін 
артықшылықты тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасы пайдаланыла-
тын болады.

Артықшылықты тауарлар мен қызметтердің бірыңғай картасы өңдеуші өнер-
кәсіптегі ірі, капиталды қажетсінетін жобаларды іске асыру мақсатында инве-
стициялар тарту тұрғысынан келешекті тауарлардың тізбесін білдіреді.

ТӨМЕНГІ БӨЛІНІСТЕР  
ӨНІМІ

ОРТА БӨЛІНІСТЕР  
ӨНІМІ

ЖОҒАРҒЫ БӨЛІНІСТЕР  
ӨНІМІ 

 ö бастапқы шикізатты ті-
келей пайдалану 

 ö шикізат бағасы жиі са-
уда биржаларын-
да қалыптасады және 
«тұрақсызданады» 

 ö өнімнің көлемі мен экс-
порты сыртқы конъ-
юнктураға байланысты 
және күйзеліске немесе 
құлдырауға ұшырайды

 ö бастапқы материалдар-
ды көп сатылы және 
жеткілікті терең өңдеу 
нәтижесі болып табыла-
тын аралық өнімдер

 ö күрделілігі төмен дайын 
өнімдер

 ö аса тұрақты өндіріс
 ö бастапқы шикізат баға-

сына тәуелді емес
 ö өнімнің өзіндік құнын-

дағы үлкен үлесті жоға-
ры технологиялар мен 
ғылыми еңбек алады

 ö бастапқы материалдар-
ды тереңдете өңдеу 
нәтижесі болып табыла-
тын дайын тауарлар

 ö тұрақты өндіріс
 ö бастапқы шикізат баға-

сына төмен тәуелділік 
 ö өнімнің өзіндік құнын-

дағы үлкен үлесті жоға-
ры технологиялар мен 
ғылыми еңбек алады
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2020-2025 ИИДМБ ҚОЛДАУ ҚҰРАЛДАРЫ
ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ШАРАЛАР 

ИИДМБ 2020-2025 сәйкес сабақтастықты сақтау мақсатында Қазақстан Ре-
спубликасы Кәсіпкерлік кодексте (бұдан әрі – ҚР КК) көзделген мемлекеттік 
қолдаудың барлық тікелей шараларын (бұдан әрі – МҚШ), сондай-ақ мем-
лекеттік ынталандыру шараларын іске асыруға уәкілетті субъектілер (мемле-
кеттік органдар мен ұйымдар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық 
даму институттары) ұсынатын басқа да шараларды қолдану тәжірибесі 
жалғастырылады.
Бағдарламаның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін тікелей МҚШ 
жүйесі орта және жоғары технологиялық өнімді өндіретін және экспорт-
тайтын жаңа кәсіпорындардың пайда болуына ықпал ететіндей және сол 
арқылы отандық кәсіпорындардың әлемдік нарықтардағы сапалы «сер-
пілісіне» және тиімді бәсекелестігіне ықпал ететіндей етіп құрылған. 
Өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарын тікелей ынталандыру кәсіпорындарды 
дамытудың барлық кезеңдерінде ісін жаңа бастаған кәсіпорыннан табыс-
ты кәсіпорынға дейін жүзеге асырылатын болады. Бұл жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорындардың сыни массасын қалыптастыру арқылы олардың табиғи да-
муын және бәсекелестікті ынталандыруды қамтамасыз етеді. 
Индустриялық-инновациялық қызметке МҚШ заңнамалық деңгейде ҚР КК 
және тікелей реттеудің өзге де заңнамалық актілерімен анықталады. Бүгінгі 
күні ҚР КК 257-бабына сәйкес индустриялық-инновациялық қызметке МҚШ 
15 түрі анықталды, сондай-ақ бағдарламаның жаңа құралдарын бекіту бой-
ынша жұмыстар жүргізілуде.
Бұдан басқа, бағдарламаға сәйкес өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарының 
индустриялық-инновациялық қызметке МҚШ-ның жеке құрамдастырылған 
пакетін кәсіпорын мен уәкілетті орган арасында 5 жылдан астам мерзімге 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісім жасасу арқылы алу мүмкіндігі 
көзделеді. Келісіммен бекітілетін болады:

 ■ кәсіпорынға индустрияны дамыту саласындағы ұлттық даму институты мен 
ұлттық басқарушы холдинг беретін тікелей МҚШ-ның жеке құрамдасты-
рылған пакеті;

 ■ кәсіпорынның қарсы міндеттемелері және қабылданған қарсы міндет-
темелерді сапасыз немесе уақтылы орындамағаны үшін кәсіпорынның 
жауап кершілігі.
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Бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы Келісім шеңберінде МҚШ алуға дай-
ын кәсіпорындар үшін іріктеудің конкурстық қағидаты ғана қолданылатын 
болады.

ЖАҢА ШАРАЛАР

2020-2025 ИИДМБ индустриялық-инно-
вациялық қызметті мемлекеттік қолда-
удың кәсіпорындар өндірісінің көлемін 
ұлғайтуға, еңбек өнімділігін артты-
руға, өндірістік процестерді жаңғыртуға 
және сыртқы нарықтарға шығуға бағыт-
талған жаңа шаралары әзірленді.
Бүгінгі таңда мемлекеттік қолдаудың 
барлық жаңа шаралары бекітудің соңғы 
сатысынан өтуде. 
«Өсу драйверлері» нысаналы тобының кәсіпорындары үшін технологиялық 
жабдықты жаңғыртуға және қосылған құны жоғары экспортқа бағдарланған 
өнім өндіруге бағытталған мемлекеттік қолдау құралы — өнеркәсіптік грант 
қолжетімді болады.
ШЫҒЫСТАРДЫҢ БАҒЫТТАЛУЫ: 

 ■ технологиялық жабдықтар паркін жаңарту үшін жаңа жабдықтарды сатып 
алу және игеру; 

 ■ озық технологиялар трансферті арқылы жаңа технологияны жетілдіру және/
немесе енгізу, 

 ■ жаңа өндірісті құру үшін технологиялық желіні сатып алу;

 ■ өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру және/немесе диспет-
черлендіру.

Отандық тауарлар экспортын ілгерілету мақсатында «QazTrade» сауда саяса-
тын дамыту орталығы «АҚ ҚР индустриялық-инновациялық дамуының 2020-
2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде «Экспорттық 
акселерация» сервистік қолдауды жүзеге асырады. Бағдарлама кәсіпорын-
дарды диагностикалауды, коучингті, консалтингті, техникалық сүйемелдеу-
ді, имидждік сүйемелдеуді және сыртқы нарықтарда серіктестерді іздестіру-
ді көздейді. www.export.gov.kz 

ӨНЕРКӘСІПТІК ГРАНТ
Бұл индустриялық-ин-
новациялық жобаларды 
іске асыру үшін өңдеуші 
өнеркәсіптің индустри-
ялық-инновациялық қыз-
мет субъектілерін бірлесіп 
қаржыландыру шартымен 
берілетін бюджет қаражаты.
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Кәсіпорындар тарапынан инновацияларға сұранысты ынталандыру және 
отандық технологиялық шешімдерді ішкі нарықта ілгерілету мақсатында 
«QazTechVentures» АҚ жобаны қаржыландыру және шығындардың бір бөлі-
гін өтеу арқылы Инновациялық ваучер – мемлекеттік қолдау шарасын көр-
сететін болады. Инновациялық ваучер шеңберінде өнімді инновацияларды 
енгізумен және процестік инновацияларды енгізумен шектелмей, мақсатпен 
көрсетілетін инженерлік-консультациялық және жобалық қызметтер көр-
сетілетін болады www.qaztech.vc 

КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ НЫСАНАЛЫ ТОПТАРЫ

Отандық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және ИИДМБ 
2020-2025 мемлекеттік қолдаудың тиімділігіне қол жеткізу мақсатында ын-
таландыру құралдарын ұсыну бойынша сараланған тәсілдеме қолданылады. 
Осы тәсілдемеге сәйкес өңдеуші өнеркәсіп кәсіпорындарының даму деңгей-
іне байланысты шартты түрде 4 нысаналы топқа бөлінген: «Жаңа индустри-
ялық ойыншылар», «Мықты тыл», «Өсу драйверлері» және «Ауырлық орта-
лықтары». 

І ТОП. «ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛЫҚ ОЙЫНШЫЛАР»

Кім Өңдеуші өнеркәсіпте және аралас қызметтерде қызметін жүзеге асы-
ратын ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер.

Шарттар Экономикалық және кәсіпкерлік мәдениет деңгейін арттыруға, ең-
бек өнімділігінің өсуіне және халықаралық нарықтарға шығуға ықпал 
ететін кәсіпорындар.

Мемле-
кеттік қол-
дау шара-
лары 

 ö Сервистік қолдау, оның ішінде өңдеуші өнеркәсіпте 100 индустри-
ялық бизнес-идея әзірлеу;

 ö «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының желісі бой-
ынша тікелей инвестициялар қорын құру арқылы ұзақ мерзімді 
жеңілдікті үлестік қаржыландыру (10 жылға дейін);

 ö Венчурлік қаржыландыру;
 ö Жеткізушілердің экспортқа бағытталған жоғары технологиялық сег-

ментін құру мақсатында компанияларды акселерациялау және биз-
нес-инкубациялау бағдарламалары;

 ö Инновациялық технологияларды корпоративтік секторға интеграци-
ялау, корпорацияларды бірлесіп қаржыландыру шартымен корпора-
тивтік R&D зертханаларын құру мақсатында корпоративтік акселера-
циялау бағдарламасы;

 ö Технологиялық дамуға, оның ішінде Индустрия 4.0. технологияла-
рын енгізуге арналған инновациялық ваучер
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II ТОП. «МЫҚТЫ ТЫЛ» 

Кім Iшкі нарықта қызметін жүзеге асыратын және тұрақты салық төлем-
дері бар жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар.

Шарттар Номенклатураны кеңейту, қосылған құнды ұлғайту және халық тұтына-
тын тауарларды қоса алғанда, қазақстандық өндіріс өнімдерінің сапа-
сын арттыру.

Мемле-
кеттік қол-
дау шара-
лары 

«Мықты тыл» тобының кәсіпорындары «жаңа индустриялық ойыншы-
лар» тобы үшін көзделген мемлекеттік қолдау шараларын, сондай-ақ 
қосымша шараларды алуға құқылы:
 ö Сәйкестендіру құралдарын немесе материалдық жеткізгіштерді салу 

үшін жабдықтарды сатып алуға және сәйкестендіру құралдарын 
(қолданыстағы құрал-сайман) сатып алуға арналған шығындарды 
өтеу;

 ö Экспорттық әлеуетті ынталандыру;
 ö Екінші деңгейлі банктер импорттаушылардың қарыздары бойынша 

сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау;
 ö Экспортты ілгерілету саласында маркетингтік зерттеулер жүргізуді 

ынталандыру;
 ö Қазақстандық брендтерді ілгерілету, акселерациялау бағдарлама-

сын іске асыру;
 ö Сыртқы экономикалық қызмет мәселелері бойынша оқыту;
 ö Негізгі шарты «Мықты тыл» кәсіпорындарының жаңа өткізу нарықта-

рын игеруі болатын, Бәсекелестікті арттыру туралы келісімді жасасу. 

ІІІ ТОП. «ӨСУ ДРАЙВЕРЛЕРІ»

Кім Тұрақты валюталық табысы бар жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар.

Шарттар Экспортталатын тауарлардың номенклатурасын кеңейту және экспорт-
тық қоржынның технологиялық «күрделілігін» арттыру.

Мемле-
кеттік қол-
дау шара-
лары 

Осы нысаналы Топтың кәсіпорындары «Жаңа индустриялық ойыншы-
лар» және «Мықты тыл» нысаналы топтары үшін көзделген қолдау ша-
раларын алуға, сондай-ақ мемлекеттік ынталандырудың жаңа шара-
ларына құқығы бар:
 ö Өнеркәсіптік грант;
 ö Шетелдік сатып алушыларға тікелей несие беру;
 ö Экспортты ілгерілету бойынша маркетингтік зерттеулерге жұмсалған 

шығындарды өтеу;
 ö Өнімді сыртқы нарықтарда ілгерілету үшін халықаралық делдалдар 

мен дистрибьютерлерді қатыстыруға арналған шығындарды өтеу;
 ö Бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісім жасау. 

Бәсекеге қабілеттілікті арттыру туралы келісім шеңберінде «Өсу драй-
верлері» тобының кәсіпорындары үшін шаралардың екі пакеті көздел-
ген: стандартты және кешенді. 
Стандартты пакет 4 және 5 қайта бөліністі өнім өндіретін немесе өн-
діруді жоспарлап отырған кәсіпорындарға стандартты шарттарда 
қаржылық емес және қаржылық шараларды ұсынуды қамтиды. 
Ұлттық басқарушы холдинг желісі бойынша кешенді қолдау қаржы 
құралдарын, сондай-ақ институционалдық және консалтингтік қолда-
уды қамтиды.
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IV ТОП. «АУЫРЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРЫ»

Кім Трансұлттық компаниялармен немесе капиталдағы ірі шетелдік инве-
стициялармен бірлескен жобалары, сондай-ақ Қазақстан Республи-
касының қорғаныс қабілеті мен ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
байланысты стратегиялық жобалары бар өңдеуші өнеркәсіп салала-
рындағы жоғары технологиялық кәсіпорындар.

Мақсаты Қазақстан Республикасында баламасы жоқ өнім өндірісін игеру, инве-
стициялар тарту жолымен шикізатты қайта өңдеуді тереңдету, техно-
логиялар мен құзыреттер трансферті, қосылған құнның жаһандық тіз-
бектеріне кірістіру.

Мемле-
кеттік қол-
дау шара-
лары 

Біріктірілген шаралар пакеті. 

Біріктірілген шаралар пакетін ұсыну шарттары мен механизмін бизнестің 
және индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті ор-
ганның ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік даму 
жөніндегі комиссиясы айқындайды. Мемлекеттік қолдаудың қолданыстағы 
және жаңа шаралары 1-қосымшада көзделген.
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Мекен жайы:
«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ

Тел.: +7 (7172) 79 33 99
Қабылдау бөлмесі: +7 (7172) 79 33 99 (ішкі: 111)

E-mail: info@qazindustry.gov.kz
www.qazindustry.gov.kz

2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ 
ИНДУСТРИЯЛЫҚ САЯСАТТЫҢ  

ЖАҢА ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ


