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Каждый человек хочет быть счастливым и 
успешным. Для людей деятельных, жела-

ющих чего-то достичь в этой жизни - это одно и то 
же. Потому что когда добиваешься поставленных 
целей, признания других людей (успех), то и сам 
ощущаешь себя удовлетворенным, уверенным, 
окрыленным (счастье).

Современный период развития Казахстана 
дает много возможностей любому желающему по-
пробовать применить свои предпринимательские 
способности. 

Понятие «предпринимательство» (англ. 
business) впервые употребил английский банкир 
и экономист Ричард Кантильон в XVIII в. Пред-
принимательство – это экономическая деятель-
ность, в процессе которой приводятся в соответ-
ствие товарное предложение и спрос в условиях 
постоянного риска. Под предпринимателем Кан-
тильон понимал человека, который, приобретая 
на рынке средства производства, превращает их 
в капитал.

Американский экономист Иозеф Шумпетер 
утверждал, что предпринимательство – это, 
прежде всего, новаторская деятельность, в ре-
зультате которой создаются новые товары.

Основы рыночной экономики
Могу я быть предпринимателем или нет, 

можно узнать, только начав действовать в том 
огромном пространстве, которое называется 
экономикой.

Экономика – это хозяйственная деятель-
ность человека, семьи, предприятия и страны в 
целом, направленная на обеспечение людей не-
обходимыми жизненными благами. По мере воз-
растания потребностей людей, развития науки и 
техники совершенствовалась хозяйственная де-
ятельность, и экономика поднималась на более 
высокие ступени.

Мы с вами сейчас живем в условиях ры-
ночной экономики. Что такое рынок? Са-
мое простое определение рынка – это сфе-
ра купли-продажи товаров и услуг. Многие из 
нас помнят времена, когда была плановая эко-
номика, где многие товары и услуги не прода-
вались, а распределялись. Например: кварти-
ры, турпутевки, места в вузы и многое другое. 
Та экономика, в которой все имеет свою цену, 
практически все продается и покупается, назы-
вается рыночной. 

Рыночная экономика:
  людям дана экономическая свобода;
  людям даны неограниченные возможности 

выбора;
  есть рынок, продавцы, покупатели и товар;
  существует спрос на товар и предложение;

КƏСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Əрбір адамның бақытты жəне табысты 
болғысы келеді. Əрекетшіл, осы өмірде 

əлдебір нəрсеге қол жеткізуді қалайтын адамдар 
үшін бұл ұғымдар бір-ақ нəрсені білдіреді. Себебі 
алға қойылған мақсаттарға қол жеткізіп, өзге 
адамдардың құрметіне бөленген кезде (табысқа 
жету), өз-өзіңді қанағаттанған, өз-өзіңе сенімді, 
қанаттанған күйде сезінесің (бақыт).

Қазақстанның қазіргі даму кезеңі кез келген 
ықылас білдірушілерге өз кəсіпкерлік қабілеттерін 
қолдануына көп мүмкіндіктер береді. 

«Кəсіпкерлік» ұғымын (ағыл. business) 
XVIII ғ. алғаш рет ағылшын банкирі əрі 
экономисі Ричард Кантильон қолданған бола-
тын. Кəсіпкерлік дегеніміз – бұл үнемі түрдегі 
тəуекел жағдайларында тауарлық ұсыныс пен 
сұраныс өзара сəйкестікке келтіріп отыратын 
экономикалық қызмет. Кəсіпкер ретінде Канти-
льон, өндіріс құралдарын базардан сатып алып, 
оларды капиталға айналдырып отыратын адам 
деп түсінетін. 

Америкалық экономист Иозеф Шумпетер, 
кəсіпкерлік – бұл ең алдымен, жаңашылдық 
қызмет, оның нəтижесінде жаңа тауарлар жасала-
ды деп тұжырымдаған. 

Нарықтық экономика негіздері
Мен кəсіпкер бола аламын ба, жоқ па оны тек 

экономика деп аталатын кең кеңістікте қызмет ете 
бастаған кезде ғана білуге болады. 

Экономика – бұл адамның, отбасының, 
кəсіпорын мен тұтастай елдің адамдарды қажетті 
өмірлік игіліктермен қамтамасыз етуге бағытталған 
шаруашылық қызметі. Адамдардың тілек-талабы 
артып, ғылым мен техника дамыған сайын 
шаруашылық қызметі де жетіле түсті, сөйтіп эко-
номика айтарлықтай жоғары сатыларға көтерілді. 

Сізбен біз қазір нарықтық экономика 
жағдайында өмір сүріп жатырмыз. Нарық деген не? 
Нарықтың ең қарапайым анықтамасы – бұл тауар-
лар мен қызмет көрсету түрлерінің сауда-саттық 
саласы. Жоспарлы экономика тұсында көптеген 
тауарлар мен қызмет көрсету түрлері сатылмай, 
үлестіріліп отырған кезеңнің болғаны бəріміздің 
есімізде. Мысалы: пəтерлер, туристік жолдамалар, 
жоғары оқу орындарына жолдамалар жəне өзге 
де көптеген нəрселер. Əр нəрсенің өз құны бар, 
барлығы сатылатын жəне сатылып алынатын эко-
номика нарықтық экономика деп аталады.

Нарықтық экономика:
  адамдарға экономикалық бостандық берілген;
  адамдарға таңдаудың шексіз мүмкіндіктері 

берілген;
  нарық, сатушылар, сатып алушылар жəне та-

уар бар;
  тауарға сұраныс пен ұсыныс бар;
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  действуют правила поведения продавцов 
(производителей) и покупателей (потребителей);

  идет череда сделок «купля-продажа».

Рынок – это бесконечная череда сделок 
купли-продажи, осуществляемых по особым за-
конам, законам спроса и предложения. Эти за-
коны диктуют «правила» поведения продавцов 
(производителей) и покупателей (потребите-
лей). Покупатель хочет купить товар по цене как 
можно меньшей, а продавец продать по цене 
как можно большей. Значит, когда количество 
желающих купить товар (спрос) увеличивается - 
цена товара растет, так как продавец, видя это, 
поднимает цену. Увеличение цены служит сигна-
лом для производителя, и он увеличивает пред-
ложение (то есть производство). В какой-то мо-
мент количество продаваемых товаров (предло-
жение) может превысить спрос и часть товаров 
может оказаться невостребованной покупателя-
ми. Тогда цена этого товара пойдет вниз до тех 
пор, пока не найдется покупатель.

Так, при росте рыночной цены покупатели 
экономически проигрывают (они меньше приоб-
ретают подорожавших товаров) и выигрывают 
продавцы (они за каждый товар могут получать 
больше денег). 

При понижении рыночных цен, наоборот, в 
выигрыше окажутся покупатели, а в проигрыше 
– продавцы.

Таким образом, в условиях рынка соотно-
шение между спросом и предложением товаров 
постоянно меняется, время от времени дости-
гая равновесия. Соотношение между спросом и 
предложением в каждый данный момент назы-
вается конъюнктурой рынка. 

Действие закона 
спроса и предложе-
ния является важней-
шей характеристикой 
рыночной экономики. 
Иногда это называют 
«невидимой рукой» 
рынка. Но этот закон 
не единственная ха-
рактеристика рынка.

Другой важней-
шей чертой рыночной 
экономики является 

экономическая свобода. Экономическая сво-
бода означает, что всем гражданам гарантиру-
ется возмож ность полного использования своих 
способностей, личностных ка честв, имущества 
для осуществления активной экономической де-
ятельности.

Покупатель обладает экономической сво-
бодой, если он:

  по желанию выбирает продукт из множества 
предлагаемых;

  выбирает продавца из числа тех, кто лучше 
обслужит и продаст товар по лучшей цене.

  сатушылар (өндірушілер) мен сатып алушы-
лар (тұтынушылар) тəртібінің ережесі бар;

  «сауда-саттық» келісімінің кезекпен болуы.

Нарық – сауда-саттық келісімінің ерек-
ше заңымен, сұраныс пен ұсыныс заңы бойын-
ша жүзеге асатын шексіз кезегі. Бұл заңдар сату-
шылар (өндірушілер) мен сатып алушылардың 
(тұтынушылар) əрекет ету тəртібінің «ережесін» 
қадағалайды. Сатып алушы тауарды неғұрлым 
арзан бағаға сатып алуды қалайды, ал сатушы 
неғұрлым қымбат бағамен сатуды қалайды. 

Демек, тауарды сатып алушылардың саны 
(сұраныс) көбейсе – тауардың бағасы өсе түседі, 
өйткені мұны көрген сатушы бағаны көтеріп жібереді. 
Бағаның өсуі өндірушіге берілген белгі болып табыла-
ды, сөйтіп ол ұсынысты (яғни өндірісті) өсіреді. Белгілі 
бір уақытта сатылатын тауарлар саны (ұсыныс) 
сұраныстан асып түсуі мүмкін жəне тауарлардың бір 
бөлігі сатып алушылардың сұранысына ие болмай 
қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда тауар бағасы оған 
сатып алушы табылғанға дейін арзандай беретін бо-
лады.

Сөйтіп, нарықтық баға өскен кезде сатып алу-
шылар экономикалық тұрғыдан ұтылады (олар 
қымбаттаған тауарларды аз мөлшерде сатып ала-
ды) жəне сатушылар ұтады (өзінің əрбір тауары үшін 
көбірек ақша ала алады).

Нарықтық бағаның арзандаған тұсында, 
керісінше, сатып алушылар ұтады, ал сатушылар 
ұтылады. 

Осылайша, нарық жағдайында тауарларға 
сұраныс пен ұсыныс арасындағы ара-қатынас ара-
тұра теңесіп, үнемі өзгеріп тұрады. Белгілі бір сəттегі 
сұраныс пен ұсыныстың аралық қатынасы нарық 
жағдаяты (конъюнктурасы) деп аталады.

Сұраныс пен ұсыныс 
заңының əсері нарықтық 
экономиканың аса маңызды 
сипаттамасы болып табы-
лады. Кейде бұл нарықтың 
«көзге көрінбейтін қолы» 
деп аталады. Алайда бұл 
заң нарықтың жалғыз ғана 
сипаттамасы болып табыл-
майды. 

Нарықтық экономи-
каның тағы бір аса маңызды 
қасиетіне экономикалық 
еркіндік жатады. Экономикалық еркіндік дегеніміз 
азаматтардың барлығына өзінің қабілетін, жеке 
қасиеттерін, мүлкін белсенді экономикалық қызметті 
жүзеге асыру үшін толықтай пайдалануға кепілдік 
беріледі деген мағынаны білдіреді.

Сатып алушы төмендегі жағдайларда 
экономикалық еркіндікке ие болады, егер ол:

  ұсынылып отырған көптеген өнімнің арасынан 
қалаған өнімін таңдай алса;

  сатушылардың арасынан жақсы қызмет 
көрсеткен жəне өзінің тауарын жақсы бағамен сатқан 
сатушыны таңдай алса.
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Для продавца свобода заключается:
  в выборе наиболее подходящего покупателя;
  в возможности распоряжаться деньгами, вы-

рученными от продажи товаров, по своему усмо-
трению;

  в праве установления цен на выпускаемую 
продукцию.

Роль малого бизнеса в рыночной 
экономике

Существует мнение, что в условиях рын-
ка возможно только крупное предприниматель-
ство, малое нежизнеспособно. История показа-
ла, что на самом деле малый бизнес успешно 
конкурирует с крупным бизнесом, так как он бо-
лее гибкий, более мобильный, более устойчи-
вый в условиях кризиса и способен постоянно 
развиваться.

Зарубежный опыт стран с развитой ры-
ночной экономикой свидетельствует о том, что 
предпринимательство выполняет важнейшие 
функции в национальной экономике.

Японская экономика после второй миро-
вой войны быстро восстановилась благодаря 
малым и средним предприятиям, и произошло 
«японское экономическое чудо». 

В 70-х годах прошлого столетия даже была 
знаменита такая формула – «Малое прекрас-
но!».

По данным Программы развития Организа-
ции Объединенных Наций, в мировой экономике 
количество малых предприятий превышает 95% 
от общего количества всех предприятий. На их 
долю приходится свыше 60% занятых, а их доля 
в ВВП достигает 50%. Это среднемировые по-
казатели. 

А в Японии, например, доля малого и сред-
него предпринимательства составляет 99,6% от 
общего числа компаний, 55% ВВП и 80% чис-
ленности занятых в промышленности. 

В США - более 50% ВВП, более половины 
инноваций, более 2/3 национальной рабочей 
силы задействовано в малом предприниматель-
стве.

Сегодня в Казахстане каждый пятый из тру-
доспособного активного населения занят в ма-
лом и среднем бизнесе. Из них почти половина 
– индивидуальные предприниматели. А из всех 
зарегистрированных предприятий и предприни-
мателей более 90% приходится на сектор ма-
лого и среднего бизнеса. В этом отношении мы 
идем практически наравне со среднемировыми 
показателями. 

В то же время, если сравнить долю мало-
го и среднего бизнеса в ВВП, то в Казахстане 
- это около 16%. А, например, в Великобритании 
– 52%, Италии – 55%, Германии – 57%. 

Для нашей страны развитие малого бизнеса 
– одна из первостепенных задач. Малый бизнес 
способствует снижению безработицы, наполне-
нию рынка отечественными товарами и услуга-

Сатушының еркіндігі мынадан көрінеді:
  барынша қолайлы сатып алушыны таңдап 

алу;
  тауарларды сатудан түскен ақшаны өз қалауы 

бойынша жұмсау мүмкіндігі;
  шығарылатын өнімге қатысты бағаны белгілеу 

құқығы.

Шағын бизнестің нарықтық 
экономикада атқаратын рөлі 

Нарықтық жағдайларда тек ірі кəсіпкерлікпен 
ғана айналысуға болады, шағын кəсіпкерлік өмір 
сүруге қабілетсіз деген пікір бар. Тарих көрсетіп 
отырғандай, шындығына келгенде, шағын бизнес 
ірі бизнеспен табысты түрде бəсекелесуде, себебі 
ол дағдарыс жағдайларында анағұрлым икемді, 
анағұрлым ұтқыр, анағұрлым тұрақты болып келеді 
жəне үнемі түрде дамып отыруға қабілетті.

Нарықтық экономикасы дамыған елдердің 
шетелдік тəжірибесі кəсіпкерліктің экономикада аса 
маңызды міндеттерді орындап отырғанын көрсетіп 
отыр.

Жапон экономикасы екінші дүниежүзілік 
соғысынан кейін шағын жəне орта кəсіпорындардың 
арқасында жылдам қалпына келді, сөйтіп «жапондық 
экономикалық ғажайып» орын алды. 

Өткен ғасырдың 70-ші жылдары тіпті мынадай 
формула танымал болатын: «Шағын нəрсе тама-
ша!».

Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
бағдарламасының мəліметтері бойынша əлемдік 
экономикада шағын кəсіпорындардың саны барлық 
кəсіпорындардың жалпы санының 95%-нан асады. 
Олардың үлесі əрекеттегілерінің 60%-нан астам 
бөлігін құрайды, ал олардың ЖІӨ-дегі үлесі 50%-ға 
дейін жетеді. Бұл орташа əлемдік көрсеткіштер.

Ал Жапонияда мысалы, шағын жəне орта 
кəсіпкерліктің үлесі компаниялардың жалпы санының 
99,6%-ын, ЖІӨ-нің 55%-ын жəне өнеркəсіпте қызмет 
ететіндер санының 80%-ын құрайды.

АҚШ-та - ЖІӨ-нің 50%-дан артық бөлігі, 
инновациялардың жартысынан астам бөлігі, ұлттық 
жұмыс күшінің 2/3 артық бөлігі шағын кəсіпкерлікте 
еңбек етеді.

Бүгінде Қазақстанда еңбекке жарамды белсенді 
тұрғындардың əрбір бесіншісі шағын жəне орта биз-
несте еңбек етуде. Олардың шамамен алғанда тең 
жартысы – жеке кəсіпкерлер. Ал барлық тіркелген 
кəсіпорындар мен кəсіпкерлердің 90% артық бөлігі 
шағын жəне орта бизнес секторына тиесілі бо-
лып келеді. Бұл тұрғыда біз орташа əлемдік 
көрсеткіштермен бір деңгейде келеміз.

Сонымен қатар, егер шағын жəне орта 
бизнестің ЖІӨ-де алатын үлесін салыстырар 
болсақ, Қазақстанда – бұл шамамен 16%. Ал, мыса-
лы, Ұлыбританияда – 52%, Италияда – 55%, Герма-
нияда – 57%.

Біздің еліміз үшін шағын бизнесті дамы-
ту – ең бір басты міндеттердің бірі. Шағын бизнес 
жұмыссыздықтың азаюына, нарықты отандық тауар-
лармен жəне қызметтермен толықтыруға мүмкіндік 
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ми, формирует конкурентную среду, влияет на 
ВВП и бюджет страны. Самое главное, малый 
бизнес является платформой для формирова-
ния среднего класса как основы стабильности 
общества. 

Состояние и проблемы развития 
предпринимательства в Республике 
Казахстан

Малое и среднее предпринимательство в Ре-
спублике Казахстан стало явлением массовым и 
относительно динамичным. Доля активных1 субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) в общем количестве зарегистри-
рованных СМСП за период 2005-2009 гг. остава-
лась стабильной на уровне 68-69%. 

Доля зарегистрированных СМСП в общем 
числе зарегистрированных хозяйствующих субъ-
ектов увеличилась на 1 процентный пункт с 92% в 
2005 году до 93% в 2009 году:

Структура активных СМСП в разрезе 
организационно-правовых форм показывает, что по 
состоянию на 01.10.2010 г. количество индивидуаль-
ных предпринимателей составило 383,3 тыс. субъек-
тов, или 61,1%, количество юридических лиц – пред-
приятий малого бизнеса составило 65,5 тыс. субъек-
тов, или 10,4%, количество юридических лиц – пред-
приятий среднего бизнеса составило 8,9 тыс. субъ-
ектов, или 1,4%, количество крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – 170,1 тыс. субъектов, или 27,1%:

1 Активный СМСП – субъект малого и среднего пред-
принимательства, который осуществляет экономиче-
скую деятельность (терминология АРКС).

тұғызады, бəсекелестік ортаны қалыптастырады, 
ЖІӨ-ге жəне ел бюджетіне əсер етеді. Ең бастысы, 
шағын бизнес қоғамның тұрақтылық негізі ретінде 
ортаншы класты құрудың платформасы болып та-
былады.

Қазақстан Республикасында 
кəсіпкерліктің ахуалы мен дамыту 
проблемалары

Қазақстан Республикасындағы шағын жəне 
орта кəсіпкерлік жаппай жəне айтарлықтай 
қарқынды құбылыс болды. Тіркелген жалпы  
шағын жəне орта кəсіпкерлік суъектілері (əрі 
қарай - ШОКС) санындағы белсенді1 ШОКС-
нің үлесі 2005-2009 жылдары 68-69% тұрақты 
деңгейде болып келді.

Тіркелген қожалық етуші субъектілердің 
жалпы санындағы тіркелген ШОКС үлесі 2005 
жылғы 92%-дан 2009 жылғы 93%-ға дейін 1 
пайыздық тармаққа өсті:

Белсенді ШОКС - нің ұйымдық – құқықтық 
тұрғыдағы құрылымы көрсетіп отырғандай, жеке 
кəсіпкерлер 01.10.2010 ж. шаққанда 383,3 мың 
субъектіні немесе 61,1%-ды, заңды тұлға болып 
табылатын шағын бизнес кəсіпорындары 65,5 
мың субъектіні немесе 10,4%-ды, заңды тұлға 
болып табылатын орта бизнес кəсіпорындары 
8,9 мың субъектіні немесе 1,4 %-ды, шаруа 
(фермерлік) қожалықтары – 170,1 мың субъектіні 
немесе 27,1 %-ды құрады:

1 Белсенді ШОКС – экономикалық қызметпен 
айналысатын шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектісі 
(ҚРСА терминологиясы).
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Обзор активных СМСП в региональном раз-
резе по состоянию на 01.10.2010 г. показывает, 
что наибольшее количество СМСП функциони-
рует в Южно-Казахстанской области (119 тыс.), 
в Алматинской области (103 тыс.) и в Восточно-
Казахстанской области (62 тыс.). Наименьшие 
показатели имеют Кызылординская (13 тыс.), 
Мангистауская (16 тыс.) Атырауская (18 тыс.) и 
Западно-Казахстанская (18 тыс.) области:

01.10.2010 ж. аймақтық тұрғыдағы белсенді 
ШОКС-не жасалған шолу ШОКС-нің басым 
көпшілігі Оңтүстік Қазақстан облысында (119 
мың), Алматы облысында (103 мың) жəне 
Шығыс Қазақстан облысында (62 мың) жұмыс 
істейтінін көрсетеді. Ең төменгі көрсеткіш 
Қызылорда (13 мың), Маңғыстау (16 мың), Аты-
рау (18 мың) жəне Батыс Қазақстан (18 мың) об-
лыстарына тиесілі:
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Несмотря на высокие темпы развития пред-
принимательства в последние годы, существует 
ряд проблем, препятствующих качественному ро-
сту данного сектора экономики. Данные проблемы 
включают:

  несовершенство законодательной базы – зако-
нодательство о частном предпринимательстве со-
держит устаревшие нормы. По ряду вопросов раз-
вития МСБ отсутствуют четкие нормы, что ведет к 
увеличению административных барьеров и двоякой 
трактовке норм действующего законодательства;

  проблема определения субъектов предприни-
мательства – критерии отнесения субъектов пред-
принимательства к категории малого и среднего 
бизнеса не соответствуют мировой практике. Зани-
женные стоимостные критерии не соответствуют се-
годняшнему уровню развития экономики и бизне-
са. Они стимулируют искусственное «дробление» 
бизнеса, снижают эффективность мер поддержки и 
конкурентоспособность отечественного предприни-
мательства;

  недостаточно конструктивная налоговая систе-
ма – налоговая система Казахстана не предусма-
тривает экономических стимулов для роста масшта-
бов малого бизнеса и постепенной его трансформа-
ции в средний;

  административные барьеры – наличие админи-
стративных барьеров является серьезным препят-
ствием для развития малого и среднего бизнеса. 
Однако их комплексный анализ дает ключи к наибо-
лее эффективному решению данной проблемы;

  слабое развитие и фрагментарность инфра-
структуры поддержки предпринимательства – суще-
ствующая в Казахстане инфраструктура поддержки 
МСБ не обеспечивает комплексной поддержки раз-
вития малого и среднего бизнеса и обуславливает 
повышенные транзакционные издержки;

  низкая конкурентоспособность продукции ма-
лого и среднего бизнеса – недостаточный уровень 
фондовооруженности, высокий уровень износа и 
низкая обновляемость основных средств, а также 
низкая технологичность сектора МСБ в целом, сни-
жают производительность труда, экономическую 
эффективность и конкурентоспособность продук-
ции малого и среднего бизнеса;

  отсутствие доступа к финансовым ресурсам – 
мировой финансовый кризис усугубил проблему не-
достатка финансирования субъектов МСБ. Своев-
ременная реализация государственной Стабилиза-
ционной программы позволила частично нивелиро-
вать негативное влияние кризисных явлений на сек-
тор МСБ.

Программы развития и поддержки 
предпринимательства в Республике 
Казахстан

Программы государственной поддержки 
предпринимательства

С начала становления независимого Казах-
стана историю государственных мер по поддерж-
ке предпринимательства можно разделить на сле-
дующие периоды:

Соңғы жылдары кəсіпкерліктің даму қарқынының 
жоғарылығына қарамастан, экономиканың осы 
секторының сапалы дамуына тежеу болып отырған 
біраз проблемалар бар. Атап айтқанда:

  заңнамалық базаның жетілмегендігі – жеке 
кəсіпкерлік туралы заңнама нормалары ескірген. 
ШОБ дамыту мəселелері бойынша нақты норма 
жоқ, бұл əкімшілік тосқауылдардың көбеюіне жəне 
қолданыстағы заңнаманың екі түрде түсіндірілуіне 
алып келеді;

  кəсіпкерлік субъектілерін анықтау проблемалары 
– кəсіпкерлік субъектілерін шағын жəне орта бизнес 
санатына жатқызу өлшемдері əлемдік іс-тəжірибеге 
сай емес. Төмендетілген құндық өлшемдер эко-
номика мен бизнестің бүгінгі даму деңгейіне сай 
келмейді. Олар бизнестің табиғи «ұсақталуына» жол 
береді, отандық кəсіпкерлікті қолдау шараларының 
тиімділігі мен оның бəсекелесу қабілетінің төмендеуі 
орын алады;

  сындарлығы жеткіліксіз салық жүйесі –
Қазақстанның салық жүйесі шағын бизнес 
ауқымының өсуіне жəне оның біртіндеп орта бизнес-
ке айналуына ынталандыратын қозғаушы күштерді 
қарастырмайды;

  əкімшілік тосқауылдар – əкімшілік 
тосқауылдардың болуы шағын жəне орта бизнестің 
дамуы үшін елеулі кедергі болып табылады. Алай-
да оларды кешенді түрде талдау аталған проблема-
ны барынша тиімді шешудің жолы болып табылады;

  кəсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымының əлсіз 
жəне жарым-жартылай дамуы – Қазақстанда орын 
алған ШОБ қолдау инфрақұрылымы шағын жəне 
орта бизнестің кешенді қолданылуын қамтамасыз 
етпейді жəне жоғары транзакциялық шығындардың 
болуына себепші болады;

  шағын жəне орта бизнес өнімінің бəсеке-
қабілеттілігінің төмендігі – тұтастай алғанда ШОБ 
секторының қормен жарақтандырылу деңгейінің 
жеткіліксіздігі, тозу деңгейінің жоғарылығы жəне 
негізгі қаражаттың жеткіліксіз жаңартылуы, сондай-
ақ технологиялылығының төмендігі шағын жəне 
орта бизнес өнімінің экономикалық тиімділігін жəне 
бəсекелесу қабілетін төмендетеді;

  қаржы ресурстарына қол жеткізу мүмкіндігінің 
болмауы – əлемдік қаржы дағдарысы ШОБ 
субъектілерін қаржыландырудың тапшылық проб-
лемасын тереңдетіп жіберді. Мемлекеттік 
Тұрақтандыру бағдарламасын дер кезінде іске 
асыру - дағдарыс құбылыстарының ШОБ секторы-
на жағымсыз əсерін ішінара бір қалыпқа келтіруге 
мүмкіндік берді. 

Қазақстан Республикасындағы 
кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау 
бағдарламалары

Кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 
бағдарламалары

Қазақстанның тəуелсіздік алған кезінен бас-
тап кəсіпкерлікті қолдау жөніндегі мемлекеттік ша-
ралар тарихын мынадай кезеңдерге бөлуге бола-
ды:
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1. Первый период - с 1992 по 1994 годы;
2. Второй период – с 1994 по 1996 годы;
3. Третий период – с 1997 по 2000 годы;
4. Четвертый период – с 2001 по 2003 годы;
5. Пятый период – с 2004 по 2007 годы;
6. Шестой период – с 2008 года по настоящее 

время.
Одной из первых мер в этой сфере является 

принятие Государственной программы поддерж-
ки и развития предпринимательства в Республи-
ке Казахстан на 1992-1994 годы, которая заложи-
ла основы становления и развития частного пред-
принимательства в целом, не разделяя его по мас-
штабности. Основными препятствиями развития 
предпринимательства на тот момент являлись от-
сутствие цельного и стабильного законодатель-
ства, адекватной налоговой политики, трудности в 
получении инвестиций и кредитов, производствен-
ных помещений, сырьевых ресурсов, информации, 
то есть отсутствие реального механизма государ-
ственной поддержки предпринимательства, созда-
ние которого предполагала Программа.

С целью создания необходимых условий для 
активного формирования слоя предпринимателей, 
обеспечивая тем самым надежную социальную 
базу экономических реформ в республике, была 
разработана и принята Программа Государствен-
ной поддержки и развития предпринимательства 
в Республике Казахстан на 1994-1996 годы. Дан-
ный период ознаменовался осуществлением нало-
говой реформы, главной целью которой было сни-
жение налогового бремени через сокращение дей-
ствовавших налогов и платежей, а также обеспече-
ние единого применения налоговых правил на всей 
территории страны. В процессе реформирования 
экономики страны малый бизнес приобрел ключе-
вую роль. Развитие малого предпринимательства в 
единстве с диверсификацией промышленного сек-
тора явилось одной из основ Стратегии «Казах-
стан–2030».

В период с 1997 по 2000 годы в целях устра-
нения проблем предыдущего периода, препятству-
ющих развитию малого предпринимательства, и 
закрепления достигнутых положительных тенден-
ций государством были осуществлены следующие 
меры:

1. Был принят Указ Президента Республики 
Казахстан от 6 марта 1997 года № 3398 «О мерах 
по усилению государственной поддержки и активи-
зации развития малого предпринимательства», ко-
торый официально утвердил статус мер поддержки 
и развития малого предпринимательства приори-
тетной сферой государственной экономической по-
литики и направил осуществляемые меры, в пер-
вую очередь, на обеспечение занятости населе-
ния, решение его социальных проблем и развитие 
трудовой активности, наполнение потребительско-
го рынка широким ассортиментом товаров и услуг.

2. Правительством Республики Казахстан 26 
апреля 1997 года был создан Фонд развития ма-
лого предпринимательства (Постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 

1. Бірінші кезең – 1992-1994 жылдар аралығы;
2. Екінші кезең – 1994-1996 жылдар аралығы;
3. Үшінші кезең – 1997-2000 жылдар аралығы;
4. Төртінші кезең – 2001-2003 жылдар аралығы;
5. Бесінші кезең – 2004-2007 жылдар аралығы;
6. Алтыншы кезең – 2008 жылдан бастап, 

қазіргі уақытқа дейін.
Мемлекеттің 1992-1994 жылдарға арналған 

Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлікті қолдау 
жəне дамыту бағдарламасын қабылдауы осы 
саладағы бастапқы шаралардың бірден бірі болып 
табылады, ол жеке кəсіпкерліктің қалыптасуы мен 
дамуының, оны ауқымына қарай бөлместен, тұтастай 
алғанда негізін қалады. Сол кезде кəсіпкерліктің да-
муына басты кедергі болғандар тұтас жəне тұрақты 
заңнаманың, тиісті салық саясатының болмауы, ин-
вестиция жəне несие, өндіріс ғимараттарын, шикізат 
ресурстарын, ақпарат алудың қиындықтары, яғни 
құрылуы Бағдарламада болжанған кəсіпкерлікті 
мемлекет тарапынан нақты қолдау механизмінің 
болмауы.

Кəсіпкерлік топтарын белсенді қалыптастыру 
үшін қажетті жағдай туғызу мақсатында, сонымен 
қатар республикада экономикалық реформаның 
сенімді əлеуметтік базасын қамтамасыз ете оты-
рып, Қазақстан Республикасындағы кəсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау жəне дамыту жөніндегі 1994-
1996 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама 
əзірленіп, қабылданды. Сол кезеңнің басты мақсаты 
салық ауыртпашылығын бұрын қолданылған салық 
жəне төлемдерді қысқарту арқылы төмендету, 
сонымен қатар елдің барлық аумағында салық 
ережелерінің бірыңғай қолданылуын қамтамасыз 
ету болып табылған салық реформасын жүзеге 
асырумен есте қалды. Ел экономикасын ре-
формалау үдерісінде шағын бизнес басты рөль 
атқарды. Шағын кəсіпкерлікті өнеркəсіп секторын 
əртараптандырумен бірге дамыту «Қазақстан – 
2030» Стратегиясының бірден-бір негізі болып та-
былды.

Шағын кəсіпкерліктің дамуына кедергі бола-
тын алдыңғы кезеңдегі проблемаларды болдырмау, 
жəне мемлекеттің қол жеткізген оң беталыс-тарын 
бекіту мақсатында, 1997- 2000 жылдар аралығында 
мынадай шаралар жүзеге асырылды:

1. «Шағын кəсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік 
қолдауды жəне жандандыруды күшейту шарала-
ры туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
1997 жылғы 6 наурыздағы № 3398 Жарлығы 
қабылданып, ол шағын кəсіпкерлікті қолдау жəне 
дамыту шараларының мəртебесін мемлекеттік 
экономикалық саясаттың басым саласымен рес-
ми түрде бекітті жəне жүзеге асырылатын шаралар-
ды, бірінші кезекте, халықты жұмыспен қамтамасыз 
етуге, олардың əлеуметтік проблемаларын шешу-
ге жəне еңбек белсенділіктерін арттыруға, тұтыну 
нарығын көптеген тауарлар мен қызметтердің түр-
түрімен толтыруға жолдады.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі 1997 
жылғы 26 сəуірде Шағын кəсіпкерлікті дамыту қорын 
құрды («Шағын кəсіпкерлікті дамыту қорын құру ту-
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года № 665 «О создании фонда развития малого 
предпринимательства»).

3. Была принята Государственная програм-
ма развития и поддержки малого предпринима-
тельства на 1999-2000 годы, которая определяла 
основные направления государственной поддерж-
ки именно малого бизнеса вследствие его особой 
роли в рыночной экономике.

В 2001 году была принята очередная Государ-
ственная программа развития и поддержки мало-
го предпринимательства в Республике Казахстан 
на 2001-2002 годы, которая предполагала повы-
шение эффективности использования создавае-
мой инфраструктуры поддержки и защиты мало-
го предпринимательства, совершенствование нор-
мативных правовых актов в сфере малого пред-
принимательства, совершенствование механиз-
мов финансово-кредитной и инвестиционной поли-
тики поддержки малого предпринимательства, ка-
дровое, научно-методическое и информационное 
обеспечение малого предпринимательства, реги-
ональное развитие малого предпринимательства. 

В целях дальнейшего развития малого пред-
принимательства в период с 2004 по 2007 год го-
сударством были определены основные направле-
ния поддержки малого бизнеса на ближайшую пер-
спективу, в том числе формирование предпринима-
тельского климата, конкурентной среды, системы 
общественных институтов, которые будут стимули-
ровать частный сектор к созданию производств с 
высокой добавленной стоимостью. Была принята 
новая Государственная программа развития и под-
держки малого предпринимательства в Республике 
Казахстан на 2004-2006 годы. В рамках выполне-
ния мероприятий Программы ставились задачи по 
обеспечению институциональных условий для пе-
рехода малого предпринимательства к диверсифи-
кации, расширению профильности, перевода инве-
стиционных потоков в новые отрасли, увеличения 
активов предприятий малого предприниматель-
ства, создания наукоемких экспортоориентирован-
ных производств и выхода продукции (работ, услуг) 
малого предпринимательства на внешние рынки.

Не дожидаясь окончания реализации мер по 
Программе поддержки малого предприниматель-
ства на 2004-2006 годы, Правительством была 
принята еще одна – Программа ускоренных мер по 
развитию малого и среднего предпринимательства 
на 2005-2007 годы, разработанная в соответствии 
с Посланием Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана от 18 февраля 2005 года «Ка-
захстан на пути к ускоренной экономической, соци-
альной и политической модернизации». Програм-
ма предусматривала весьма действенные меры 
по поддержке и развитию МСБ, логично вписыва-
ющиеся в рамки проводимой государством макро-
экономической политики, основанной на Стратегии 
индустриально-инновационного развития Казах-
стана на 2003-2015 годы и Стратегии развития Ре-
спублики Казахстан на период до 2030 года.

Начиная с конца 2007 года государство с це-
лью сокращения дефицита кредитных средств для 

ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 
жылғы 26 сəуірдегі № 665 қаулысы)

3. Шағын кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау 
жөніндегі 1999-2000 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарлама қабылданды, ол мемлекеттік қолдаудың, 
атап айтқанда, нарықтық экономикадағы оның ерек-
ше рөліне байланысты, шағын бизнесті қолдаудың 
басты бағыттарын белгілеп берді.

2001 жылы Қазақстан Республикасындағы 
шағын кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау 
жөніндегі 2001-2002 жылдарға арналған кезекті 
Мемлекеттік бағдарлама қабылданды, ол шағын 
кəсіпкерліктің құрылып жатқан қолдау жəне қорғау 
инфрақұрылымын пайдаланудың тиімділігін артты-
руды, шағын кəсіпкерлік саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді жетілдіруді, шағын кəсіпкерлікті 
қолдаудың қаржы-несие механизмдері мен 
инвестициялық саясатын жетілдіруді, шағын 
кəсіпкерлікті кадрмен, ғылыми-əдістемемлік 
жəне ақпарат жағынан қамтамасыз етуді, шағын 
кəсіпкерлікті аймақтық дамытуды топшылайды.

Шағын кəсіпкерлікті одан əрі дамыту мақсатында 
мемлекет 2004 - 2007 жылдар аралығында шағын 
бизнестің жақын арадағы перспективасының бас-
ты бағыттарын, оның ішінде кəсіпкерлік аху-
алды, бəсекелі ортаны, қосымша құны жоғары 
өндірісті құру үшін жеке секторды ынталандыра-
тын қоғамдық институттар жүйесін қалыптастыруды 
белгіледі. Қазақстан Республикасындағы Шағын 
кəсіпкерлікті дамыту жəне қолдау жөнінде 2004-
2006 жылдарға арналған мемлекеттік жаңа 
бағдарлама қабылданды. Бағдарламаның іс-
шараларын орындау аясында, шағын кəсіпкерліктің 
əртараптандырылуы үшін институционалдық 
жағдайды қамтамасыз ету, профильдігін ұлғайту, 
инвестициялық ағымдарды жаңа салаларға ауда-
ру, шағын кəсіпкерлік кəсіпорындарының активтерін 
көбейту, шетке шығаруға бағдарланған ғылымды көп 
қажетсінетін өндірістер құру жəне шағын кəсіпкерлік 
өнімдерін (жұмыс, қызмет) сыртқы нарыққа шығару 
жөніндегі міндеттер тұрды.

Үкімет Шағын кəсіпкерлікті қолдау жөніндегі 
2004-2006 жылдарға арналған бағдарлама бойын-
ша шаралардың іске асырылуының аяқталғанын 
күтпестен тағы бір бағдарламаны – «Қазақстан 
экономикалық, əлеуметтік жəне саяси жедел 
жаңару жолында» атты Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2005 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан 
халқына Жолдауына сəйкес əзірленген «Қазақстан 
Республикасындағы шағын жəне орта кəсіпкерлікті 
дамыту бойынша жеделдетілген шаралардың 
2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасын» 
қабылдады. Бағдарлама ШОБ- ті қолдау жəне дамы-
ту бойынша мемлекет тарапынан өткізіліп отырған 
макроэкономикалық саясат аясына қисынды үйлесіп 
кететін Қазақстанның 2003-2015 жылдарға арналған 
индустриалды-инновациялық даму Стратегиясы-
на жəне Қазақстан Республикасының 2030 жылға 
дейінгі кезеңге даму Стратегиясына негізделген аса 
пəрменді шараларды қарастырады.

2007 жылдың соңынан бастап мемлекет ШОБ 
үшін əлемдік қаржы дағдарысының салдары-
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МСБ, вызванного мировым финансовым кризисом, 
приступило к реализации Программы обусловлен-
ного размещения средств в банках второго уровня 
для последующего кредитования МСБ на льготных 
условиях, оператором которой выступает Фонд 
«Даму». 

Во исполнение поручения Главы государства 
Н.А. Назарбаева, озвученного в Послании наро-
ду Казахстана «Новое десятилетие – Новый эко-
номический подъем – Новые возможности Казах-
стана» от 29.01.2010 г., Правительством Респу-
блики Казахстан была разработана и утверждена 
13.04.2010 г. Программа по развитию предприни-
мательства «Дорожная карта бизнеса 2020». Це-
лью Программы является обеспечение устойчиво-
го и сбалансированного роста регионального пред-
принимательства в несырьевых секторах экономи-
ки, сохранение действующих и создание новых ра-
бочих мест.

Реализация Программы «Дорожная карта биз-
неса 2020» осуществляется по трем направлениям 
поддержки предпринимательства.

Во-первых, финансовая поддержка новых ини-
циатив бизнеса, т.е. будут создаваться новые со-
временные предприятия в регионах.

Во-вторых, оздоровление предприниматель-
ского сектора, т.е. поддержка уже существующего 
бизнеса, столкнувшегося в кризисное время с фи-
нансовыми трудностями.

В-третьих, поддержка экспортоориентирован-
ных производств, т.е. поддержка предпринимате-
лей, экспортирующих продукцию на внешние рын-
ки.

На реализацию данных направлений в 2010 
году выделено 30 млрд. тенге из республиканско-
го бюджета.

По первому направлению основным механиз-
мом поддержки станет субсидирование процент-
ной ставки и гарантирование кредитов для реали-
зации новых производств.

По второму направлению участие государ-
ства в реструктуризации задолженности предприя-
тий будет осуществляться за счет субсидирования 
ставки вознаграждения по ранее выданным про-
блемным кредитам и отсрочки по погашению на-
логовой задолженности в бюджет без начисления 
пени.

По третьему направлению государственная 
поддержка будет оказываться через субсидирова-
ние процентной ставки по уже имеющимся креди-
там банков. 

Фонд «Даму» задействован во всех трех на-
правлениях как финансовый агент программ суб-
сидирования процентных ставок по кредитам и ча-
стичного гарантирования по кредитам.

Программы АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
по поддержке предпринимательства

В 1997 году в целях стимулирования станов-
ления и экономического роста субъектов мало-

нан туындаған кредит қаражатының тапшылығын 
қысқарту мақсатында, қаражатты кейіннен ШОБ-ті 
жеңілдік шарттарымен несиелендіру үшін, «Даму» 
Қоры оператор болып табылатын, екінші деңгейдегі 
банктерге келісіп орналастыру бағдарламасын іске 
асыруға кірісті.

Мемлекет Басшысы Н.Ə. Назарбаевтың 
«Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу –
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 29.01.2010 
ж. Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тап-
сырмасын орындау үшін, Қазақстан Республикасы 
Үкіметі 13.04.2010 ж. «Бизнестің жол картасы 2020» 
атты Кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасын əзірлеп, 
бекітті. Бағдарламаның мақсаты экономиканың 
шикізат емес секторларындағы аймақтық 
кəсіпкерліктің тұрақты жəне теңгерімді өсуін 
қамтамасыз ету, жұмыс істеп тұрған жұмыс орында-
рын сақтап қалу жəне жаңа жұмыс орындарын ашу 
болып табылады.

«Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасын 
іске асыру кəсіпкерлікті қолдаудың үш бағыты
бойынша жүзеге асырылады.

Біріншіден, бизнестің жаңа бастамаларына 
қаржылай қолдау, яғни аймақтарда жаңа заманауи 
кəсіпорындар құрылатын болады.

Екіншіден, кəсіпкерлік секторды сауықтыру, яғни 
дағдарыс кезінде қаржылық қиыншылықты басынан 
өткізген, қазір жұмыс істеп тұрған бизнес-ке қолдау 
көрсету.

Үшіншіден, экспортқа бағдарланған өнді 
рістерге қолдау көрсету, яғни өнімдерін сыртқы 
нарыққа шығаратын кəсіпкерлерді қолдау.

Аталған бағыттардың іске асырылуына 2010 
жылы республикалық бюджеттен 30 млрд. теңге 
бөлінді.

Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау жəне 
жаңа өндірісті іске асыру үшін кредитке кепілдік беру 
бірінші бағыт бойынша басты қолдау механизмі бо-
лып табылады.

Екінші бағыт бойынша мемлекеттің 
кəсіпорындардың берешектерін құрылымдауға 
қатысуы бұрынырақ берілген проблемалы кре-
дит бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидия-
лау жəне төлемақы өсімі есептелместен бюджет-
ке салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру 
есебінен жүзеге асырылады.

Үшінші бағыт бойынша мемлекеттік қолдау 
банктердің бұрынғы кредиттерінің пайыздық 
мөлшерлемесін субсидиялау арқылы көрсетілетін 
болады.

«Даму Қоры несиелердің пайыздық 
мөлшерлемесін субсидиялау жəне несие бойын-
ша жартылай кепілдеме беру бағдарламаларының 
қаржы агенті ретінде осы үш бағыттың барлығына 
қатысады.

«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ кəсіпкерлікті қолдау жөніндегі 
бағдарламалары

Қазақстан Республикасындағы шағын 
кəсіпкерлік субъектілерінің қалыптасуы мен 
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го предпринимательства в Республике Казахстан, 
а также повышения эффективности использования 
финансовых средств государства, направляемых 
на поддержку малого бизнеса, было создано АО 
«Фонд развития предпринимательства «Даму». 

С 1997 года Фонд «Даму» выполняет функ-
ции агента по учету и контролю за использованием 
средств государственного бюджета по Программе 
мер по поддержке отечественных товаропроизводи-
телей, а также по кредитным линиям Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатско-
го банка развития (АБР). 

С 2002 года Фонд «Даму» начал кредитование 
малого бизнеса напрямую из собственных средств. 
Им были реализованы «Программа кредитования 
субъектов малого предпринимательства из средств 
республиканского бюджета» и «Программа разви-
тия малых городов на 2004-2006 годы». 

В мае 2005 года в соответствии с Програм-
мой ускоренных мер по развитию малого и сред-
него предпринимательства в Республике Казахстан 
на 2005-2007 годы Фонд «Даму» осуществлял под-
держку малого предпринимательства посредством 
реализации следующих программ: 

  проектное финансирование и лизинг;
  программа развития системы микрокредитова-

ния в Казахстане; 
  гарантирование кредитов среднего и малого 

бизнеса, получаемых в банках второго уровня.
С сентября 2006 года Фонд «Даму» функцио-

нирует в составе акционерного холдинга АО «Фонд 
устойчивого развития «Қазына», а с октября 2008 
года – в составе национального управляющего хол-
динга АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына». 

С начала своего функционирования Фонд 
«Даму» профинансировал 2878 проектов малого 
предпринимательства на общую сумму 33,3 млрд. 
тенге. 

С конца 2007 года по настоящее время Фонд 
«Даму» осуществляет реализацию Программ обу-
словленного размещения средств в банках второго 
уровня для последующего кредитования субъектов 
малого и среднего бизнеса:

1) 1-й транш Программы обусловленного раз-
мещения средств через банки второго уровня (1-й 
транш Стабилизационной программы);

2) 2-й транш Программы обусловленного раз-
мещения средств через банки второго уровня (2-й 
транш Стабилизационной программы);

3) Программа софинансирования проектов 
регионального бизнеса совместно с местными ис-
полнительными органами (Программа «Даму-
Регионы»);

4) 3-й транш Программы обусловленного раз-
мещения средств через банки второго уровня (3-й 
транш Стабилизационной программы). 

В результате реализации данных программ:
 - было освоено более 450 млрд. тенге, из них бо-
лее 80% – государственные средства; 
 - профинансировано и рефинансировано более 

8,5 тысячи проектов; 

экономикалық өсуін ынталандыру жəне шағын 
бизнесті қолдауға бағытталатын мемлекеттің қаржы 
қаражатының тиімді пайдаланылуын жақсарту 
мақсатында, 1997 жылы «Даму» кəсіпкерлікті да-
мыту қоры» АҚ құрылды.

«Даму» Қоры 1997 жылдан бастап отандық 
тауарөндірушілерді қолдау жөніндегі шаралар 
бағдарламасы бойынша, сондай-ақ Еуропалық 
қайта құру жəне даму банкінің (ЕҚДБ) жəне Азия 
даму банкінің (АДБ) несие желілері бойынша 
мемлекеттік бюджет қаражатын есепке алу жəне 
бақылау жөніндегі агент функциясын орындап 
келеді.

2002 жылдан бастап «Даму» Қоры шағын 
бизнесті тікелей өзінің меншік қаражатынан 
несиелендіре бастады. Қор «Шағын кəсіпкерлік 
субъектілерін республикалық бюджет қаражатынан 
несиелендіру бағдарламасын» жəне «Шағын 
қалаларды дамытудың 2004-2006 жылдарға 
арналған бағдарламасын» іске асырды.

«Даму» Қоры 2005 жылғы мамыр айын-
да Қазақстан Республикасында шағын жəне орта 
кəсіпкерлікті дамыту бойынша жеделдетілген 
шаралардың 2005-2007 жылдарға арналған 
бағдарламасына сəйкес, шағын кəсіпкерлікті 
төмендегі бағдарламаларды іске асыру жолымен 
қолдауды жүзеге асырды: 

  жобалық қаржыландыру жəне лизинг;
  Қазақстанда шағын несие беру жүйесін дамыту 

бағдарламасы; 
  шағын жəне орта бизнестің екінші деңгейдегі 

банктерден алатын несиелеріне кепілдік беру.
2006 жылғы қыркүйектен бастап «Даму» Қоры 

«Қазына» орнықты дамыту Қоры» акционерлік хол-
динг құрамында, ал 2008 жылғы қазан айынан бас-
тап, «Самұрық-Қазына» Ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ 
ұлттық басқарушы холдингінің құрамында жұмыс 
істейді.

«Даму» Қоры өзі жұмыс істей бастағаннан 
бастап 2008 жылға дейін шағын кəсіпкерлік 
жобасын жалпы сомасы 33,3 млрд. теңгеге 
қаржыландырды.

2007 жылдың аяғынан бастап, қазіргі уақытта 
«Даму» Қоры Қаражатты кейіннен шағын жəне 
орта бизнес субъектілерін несиелендіру үшін 
екінші деңгейдегі банктерге келісіп орналастыру 
бағдарламасын іске асыруды жүзеге асырып отыр:

1) Қаражатты екінші деңгейдегі банктер 
арқылы келісіп орналастыру бағдарламасының 
1-ші траншы (Тұрақтандыру бағдарламасының 1-ші 
траншы); 

2) Қаражатты екінші деңгейдегі банктер 
арқылы келісіп орналастыру бағдарламасының 
2-ші траншы (Тұрақтандыру бағдарламасының 2-ші 
траншы);

3) Аймақтық бизнес жобаларды жергілікті 
атқару органдарымен бірлесіп қаржыландыру 
бағдарламасы («Даму-Аймақтар» Бағдарламасы);

4) Қаражатты екінші деңгейдегі банктер 
арқылы келісіп орналастыру бағдарламасының 
3-ші траншы (Тұрақтандыру бағдарламасының 3-ші 
траншы). 
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 - создано и поддержано более 13 тысяч рабочих 
мест;
 - увеличена доля государственного финансиро-
вания в ссудном портфеле банков второго уровня 
до 20%, а в рамках стабилизационных программ в 
целом – до 24%.

На сегодняшний день Фонд «Даму» – нацио-
нальный институт развития, основной оператор и 
интегратор мер поддержки предпринимательства 
Казахстана, способный предложить субъектам ма-
лого и среднего бизнеса широкий спектр как финан-
совых, так и нефинансовых инструментов поддерж-
ки.

Для расширения доступа субъектов малого и 
среднего бизнеса к льготным кредитным ресурсам 
Фондом «Даму» реализуются следующие финансо-
вые инструменты поддержки малого и среднего биз-
неса:

  Программа мер по развитию микрокредит-
ных организаций в РК на 2008-2012 годы. Цель 
программы - содействие качественному развитию 
микрофинансового сектора, как третьего уровня 
кредитной системы страны, путем оказания финан-
совой и нефинансовой поддержки микрокредитных 
организаций (далее – МКО).

В результате конкурса по отбору МКО заключе-
ны договоры на финансирование с 21 МКО на сум-
му 1 078,4 млн. тенге.

С декабря 2009 г. Фонд «Даму» приступил к фи-
нансированию МКО через обусловленное разме-
щение средств Фонда в БВУ. К реализации в Про-
грамме обусловленного размещения привлечено 4 
банка-партнера: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Цес-
на Банк», АО «Евразийский банк», АО «АТФ Банк».

По состоянию на 01.09.2010 года через обу-
словленное размещение фактически было профи-
нансировано 9 заемщиков на сумму 1123 млн. тен-
ге. Средневзвешенная ставка по данным кредитам 
составила 13,0% годовых.

Для сохранения равного территориального рас-
пределения выделяемых средств и обеспечения 
услуг микрофинансирования в сельской местности 
Фонд «Даму» также планирует не менее 30% из вы-
деляемых средств доводить до МКО через прямое 
финансирование.

  Программа прямого кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства и орга-
низаций по переработке сельскохозяйственной 
продукции и производству продуктов питания 
«Даму-Қолдау» на 2009-2012 годы. Цель програм-
мы – содействие качественному развитию малого 
и среднего бизнеса и усилению их роли в процессе 
диверсификации экономики Республики Казахстан.

По состоянию на 01.09.2010 года в рамках про-
граммы «Даму-Қолдау» заключено 10 договоров за-
йма/соглашений о предоставлении кредитной линии 
на общую сумму финансирования 3 039 млн. тенге. 

  Программа «Дорожная карта бизнеса 2020». 
Цель программы - обеспечение устойчивого и сба-
лансированного роста регионального предпринима-
тельства в несырьевых секторах экономики, сохра-
нение действующих и создание новых рабочих мест.

Осы бағдарламаларды іске асыру нəтижесінде:
 - 450 млрд. теңгеден астам қаражат игерілді, 
оның 80%-дан астамы – мемлекет қаражаты; 
 - 8,5 мыңнан астам жоба қаржыландырылды 
жəне қайта қаржыландырылды; 
 - 13 мыңнан астам жұмыс орындары құрылып, 
қолдау тапты;
 - екінші деңгейдегі банктердің несие портфеліндегі 
мемлекеттік қаржыландыру үлесі 20%-ға дейін, ал 
тұтастай алғанда тұрақтандыру бағдарламалары 
аясында 24%-ға дейін ұлғайды.

Бүгінде «Даму» Қоры – ұлттық инсти-
тут, шағын жəне орта бизнес субъектілеріне 
қаржылай қолдаумен қатар қаржылай емес 
қолдау құралдарының кең спектрін ұсына алатын 
Қазақстандағы кəсіпкерлікті қолдау шараларының 
басты операторы мен біріктірушісі болып табыла-
ды.

Шағын жəне орта бизнес субъектілерінің 
жеңілдетілген несие ресурстарына қол жеткізуін 
ұлғайту үшін, «Даму» Қоры төмендегідей шағын 
жəне орта бизнесті қаржылай қолдау құралдарын 
іске асырып отыр:

  ҚР микрокредиттік ұйымдарды дамы-
ту жөніндегі 2008-2012 жылдарға арналған  
бағдарламалар шаралары. Бағдарламаның 
мақсаты – еліміздің несие жүйесінің үшінші деңгейі 
ретіндегі микро қаржы секторының сапалы даму-
ына микрокредиттік ұйымдарға (одан əрі – МКҰ) 
қаржылай жəне қаржылай емес қолдау көрсету 
арқылы жəрдемдесу. 

МКҰ іріктеу жөніндегі конкурс нəтижесінде 21 
МКҰ-мен 1 078,4 млн.теңге сомаға қаржыландыру 
шарттары жасалынды.

2009 ж, желтоқсаннан бастап «Даму» Қоры 
МКҰ - ды Қор қаражатын ЕДБ арқылы келісіп орна-
ластыру арқылы қаржыландыруға кірісті.

Келісіп орналастыру бағдарламасына 4 əріптес-
банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Цесна Банк» АҚ, 
«Еуразиялық банк» АҚ, «АТФ Банк» АҚ тартылды.

01.09.2010 жылғы жағдай бойынша келісіп ор-
наластыру арқылы 1123 млн. теңге сомаға нақты 9 
МКҰ қаржыландырылды. Аталмыш кредит бойын-
ша орташа есеппен алынған мөлшерлеме жылдығы 
13,0% құрады.

Бөлінетін қаражаттың аумаққа теңдей етіп 
бөлінуін сақтап қалу жəне ауылдық жерлерде 
микроқаржыландыру қызметін қамтамасыз ету үшін, 
«Даму» Қоры бөлінетін қаражаттан кемінде 30% 
МКҰ-ға тікелей қаржыландыру арқылы жеткізуді де 
жоспарлап отыр.

  Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері 
мен ауылшаруашылық өнімдерін өңдейтін 
жəне тағам өнімдерін өндіретін ұйымдарды 
тікелей несиелендіру жөніндегі 2009 – 
2012 жылдарға арналған «Даму - Қолдау» 
бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – шағын 
жəне орта бизнестің сапалы дамуына жəрдемдесу 
жəне Қазақстан Республикасының экономикасын 
əртараптандыру үдерісіндегі оның рөлін күшейту.

01.09.2010 жылғы жағдай бойынша «Даму-
Қолдау» бағдарламасы аясында жалпы 
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 13.04.2010 года 
№ 301 «Об утверждении Программы «Дорож-
ная карта бизнеса 2020» Фондом «Даму» на-
чата реализация Программы, которая явля-
ется одним из механизмов реализации Го-
сударственной программы форсированного 
индустриально-инновационного развития Казахстана.

Программа включает в себя 3 направления: 
1. Поддержка новых бизнес–инициатив;
2. Оздоровление предпринимательского секто-

ра;
3. Поддержка экспортоориентированных про-

изводств.
В настоящее время банками второго уровня, 

Региональными координационными советами при 
Акиматах ведется работа по рассмотрению проек-
тов субъектов частного предпринимательства (да-
лее – СЧП) для участия в Программе. 

После прохождения процедуры отбора и 
утверждения проектов СЧП в Фонде «Даму» нач-
нется работа по субсидированию и гарантированию 
кредитов СЧП, участвующих в Программе.

  Программа рефинансирования креди-
тов субъектов частного предпринимательства 
«Даму-Өндіріс». В целях поддержки субъектов част-
ного предпринимательства в секторе обрабатываю-
щей промышленности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 
совместно с АО «Фонд стрессовых активов» и Фон-
дом «Даму» в октябре 2009 года запущена програм-
ма «Даму-Өндіріс». Согласно условиям программы, 
поддержка осуществляется через рефинансирова-
ние кредитов, ранее полученных СЧП обрабатыва-
ющей промышленности в банках, по ставке 8% го-
довых. В качестве банков-партнеров выступили АО 
«БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный 
Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темірбанк».

По состоянию на 01.09.2010 года банками-
партнерами фактически рефинансировано 205 про-
ектов на сумму 30,3 млрд. тенге, за счет чего созда-
но 4 782 рабочих места. 

  Программа обусловленного размещения 
средств Фонда в БВУ для последующего ми-
крокредитования женского предприниматель-
ства. Данная программа разработана в соответ-
ствии с поручением Президента Республики Казах-
стан Н.А. Назарбаева, данным на V Форуме женщин 
Казахстана от 05.03.2009 г. Цель программы - сти-
мулирование экономической активности женщин-
предпринимателей посредством льготного кредито-
вания проектов действующих и начинающих субъ-
ектов женского предпринимательства. В качестве 
банков-партнеров выступили АО «Евразийский 
банк», АО «Цесна Банк», АО «Банк ЦентрКредит», 
АО «Delta Bank» и АО «Темірбанк».

По состоянию на 01.09.2010 года банками-
партнерами профинансировано 217 заемщиков на 
сумму 675 млн. тенге. 

  Программа финансирования субъектов ма-
лого предпринимательства в г. Жанаозен Ман-
гистауской области. В рамках «Комплексного пла-
на по решению проблем социально-экономического 

қаржыландыру сомасы 3 039 млн. теңгеге 10 қарыз 
шарты/ кредит желісін беру туралы келісім жасал-
ды.

  «2020 Бизнестің жол картасы» 
Бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты 
экономиканың шикізат емес секторларындағы 
аймақтық кəсіпкерліктің тұрақты жəне теңгерімді 
өсуін қамтамасыз ету, жұмыс істеп тұрған жұмыс 
орындарын сақтап қалу жəне жаңа жұмыс орында-
рын ашу болып табылады. «Бизнестің жол карта-
сы 2020» Бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 13.04.2010 жылғы № 
301 қаулысына сəйкес «Даму» Қоры Қазақстанды 
Мемлекеттік үдемелі индустриалды-инновациялық 
дамыту бағдарламасын іске асыру механизмдерінің 
бірі болып табылатын Бағдарламаны іске асыруды 
бастады.

Бағдарлама 3 бағыттан тұрады: 
1. Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау;
2. кəсіпкерлік секторды сауықтыру;
3. экспортқа бағдарланған өндірістерді қолдау.
Қазіргі уақытта екінші деңгейдегі банктер, 

Əкімдіктер жанындағы Аймақтық үйлестіру кеңесі 
Бағдарламаға қатысуы үшін жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің (одан əрі – ЖКС) жобаларын 
қарастыру жөнінде жұмыстар жүргізуде. ЖКС жоба-
лары «Даму» Қорында іріктеу процедурасынан жəне 
бекітілуден өткеннен кейін Бағдарламаға қатысушы 
ЖКС жобаларын субсидиялау жəне оларға кепілдік 
беру жұмысы басталады.

  «Даму - Өндіріс» өңдеуші өнеркəсіп са-
ласындағы жеке кəсіпкерлік субъектілерін 
қалдау бағдарламасы. Өңдеуші өнеркəсіп секто-
рында жұмыс істейтін жеке кəсіпкерлік субъектілерін 
(одан əрі – ЖКС) қолдау мақсатында «Самұрық-
Қазына» ҰƏҚ» АҚ «Стрессті активтер қоры» 
АҚ-мен (одан əрі – САҚ) жəне «Даму» Қорымен 
бірлесіп 2009 жылғы қазан айында «Даму-Өндіріс» 
Бағдарламасын алға тартты. 

Қолдау Бағдарлама шарттарына сəйкес, 
өңдеуші өнеркəсіпте жұмыс істейтін ЖКС-нің банк-
терден бұрынырақ жылдығы 8% мөлшерлемемен 
алған несиелерін қайтақаржыландыру арқылы 
жүзеге асырылады. «БТА Банк» АҚ, «Казкоммерц-
банк» АҚ, «Халық Банк» АҚ, «Альянс Банк» АҚ жəне 
«Темірбанк» АҚ əріптес-банктер болып табылады.

Əріптес-банктер 01.09.2010 жылғы жағдай    
бойынша шын мəнінде 30,3 млрд. теңге сомаға 205 
жобаны қайта қаржыландырды, соның арқасында 
4 782 жұмыс орны ашылды.

  Қаражатты кейіннен Əйелдер кəсіпкерлігіне 
микрокредит беру үшін ЕДБ келісіп ор-
наластыру бағдарламасы. Аталмыш 
Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың 05.03.2009 ж. Қазақстан 
əйелдерінің V-ші Форумында айтылған тапсырма-
сына сəйкес əзірленген. Бағдарламаның мақсаты 
– жұмыс істейтін жəне жұмысын жаңадан бастаған 
əйелдер кəсіпкерлігі субъектілерінің жобала-
рын жеңілдікпен несиелендіру арқылы олардың 
экономикалық белсенділігін ынынталандыру. 
«Еуразиялық банк» АҚ, «Цесна Банк» АҚ, «Банк 
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развития г. Жанаозен Мангистауской области на 
2009-2012 годы», утвержденного Постановлением 
Правительства РК от 19.09.08 г. № 865, предусма-
тривается организация кредитования СМП г. Жа-
наозен за счет средств местного бюджета и Фонда 
«Даму».

В связи с этим Фондом «Даму» утверждена 
отдельная Программа финансирования проектов 
СМП в г. Жанаозен Мангистауской области, на ре-
ализацию которой выделена сумма в объеме 900 
млн. тенге в течение 2009-2012 гг. для дальнейше-
го финансирования СМП через БВУ. В Программе 
участвует 4 банка-партнера: ДБ АО «Сбербанк», АО 
«Евразийский Банк», АО «Темірбанк», АО «Delta 
Bank». 

По состоянию на 01.09.10 года профинансиро-
вано 8 проектов на сумму 78,9 млн. тенге.

  Программа финансирования лизинговых 
сделок субъектов малого и среднего предприни-
мательства, занятых в сфере обрабатывающей 
промышленности через БВУ и лизинговые ком-
пании. Цель программы – обеспечение возможно-
сти расширения и модернизации основных средств 
малого и среднего бизнеса в приоритетных отрас-
лях экономики путем льготного финансирования ли-
зинговых сделок.

В рамках Программы через БВУ и лизинговые 
компании финансируются лизинговые сделки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, за-
нятых в обрабатывающей промышленности. 

В Программе участвуют следующие лизинго-
вые компании: АО «BTA Orix leasing», АО «Leasing 
group», АО «Темiрлизинг». 

По состоянию на 01.09.2010 года в рамках Про-
граммы профинансировано 10 заемщиков на об-
щую сумму 660,7 млн. тенге, из которых доля Фонда 
«Даму» составляет 244,0 млн. тенге.

Кроме того, с 2011 года Фонд «Даму» начнет 
реализацию следующих финансовых программ по 
поддержке МСБ:

  Программа финансовой поддержки МСБ 
«Даму-Регионы II». Цель программы - повыше-
ние эффективности реализации региональных про-
грамм поддержки и развития среднего и малого биз-
неса путем финансирования проектов в приоритет-
ных для региона отраслях или отдельных террито-
риальных единицах.

  Точечные программы финансирования в ре-
гионах. В соответствии со стратегическими аспек-
тами деятельности Фонда «Даму» предусматрива-
ется реализация программ точечного финансиро-
вания СМСП по регионам /отраслям/ слоям насе-
ления через БВУ как финансового инструмента по 
поддержке СМСП в приоритетных отраслях эконо-
мики региона и/или его отдельных территори альных 
единицах, а также отдельных слоев населения 
(женщины-предприниматели, финансирование мо-
лодежи с предпринимательской инициативой, орал-
манов).

Цель Программы - повышение эффективно-
сти реализации региональных программ поддерж-

ЦентрКредит» АҚ, «Delta Bank» АҚ мен «Темірбанк» 
АҚ əріптес-банктер ретінде болды.

Əріптес-банктер 01.09.2010 жылғы жағдай бо-
йынша 675 млн. теңге сомаға 217 қарыз алушыны 
қаржыландырды.

  Маңғыстау облысы Жаңаөзен қ. шағын 
кəсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру 
бағдарламасы. ҚР Үкіметінің 19.09.08 ж. № 
865 Қаулысымен бекітілген «Маңғыстау облысы 
Жаңаөзен қ. əлеуметтік-экономикалық проблемала-
рын шешу жөніндегі 2009-2012 жылдарға арналған 
кешенді жоспар» аясында Жаңаөзен қ. ШКС 
жергілікті жəне «Даму» Қорының қаражаты есебінен 
несиелендіруді ұйымдастыру қарастырылуда.

Осыған байланысты «Даму» Қоры Маңғыстау 
облысы Жаңаөзен қ. ШКС жобаларын қаржыландыру 
жөнінде жеке Бағдарлама бекітті, оның іске асы-
рылуына кейіннен ШКС-н 2009-2012 жж. ішінде 
ЕДБ арқылы қаржыландыру үшін, 900 млн. теңге 
көлемде қаражат бөлінді. Бағдарламаға 4 əріптес-
банк қатысады: «Сбербанк» АҚ ЕБ, «Еуразиялық 
банк» АҚ, «Темірбанк» АҚ, «Delta Bank» АҚ.

01.09.10 жылғы жағдай бойынша 78,9 млн. 
теңге сомаға 8 жоба қаржыландырылды.

  Өңдеуші өнеркəсіп саласындағы шағын 
жəне орта кəсіпкерлік субъектілерінің лизингтік 
мəмілелерін ЕДБ жəне Лизингілік компания-
лар арқылы қаржыландыру бағдарламасы. 
Бағдарламаның мақсаты – экономиканың басым 
салаларындағы шағын жəне орта бизнестің негізгі 
қаражатын лизингтік мəмілелерді жеңілдікпен 
қаржыландыру жолымен ұлғайту жəне жаңарту 
мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Бағдарлама аясында өңдеуші өнеркəсіп са-
ласында жұмыс істеп жүрген шағын жəне орта 
кəсіпкерлік субъектілерінің лизингтік мəмілелері 
ЕДБ жəне лизингтік компаниялар арқылы 
қаржыландырылады.

Бағдарламаға келесі лизингтік компаниялар 
қатысады: «BTA Orix leasing» АҚ, «Leasing group » 
АҚ, «Темiрлизинг» АҚ.

01.09.2010 жылғы жағдай бойынша Бағдарлама 
аясында жалпы сомасы 660,7 млн. теңгеге 10 қарыз 
алушы қаржыландырылды, оның ішінде «Даму» 
Қорының үлесі 244,0 млн. теңгені құрайды.

Сонымен қатар, 2011 жылдан бастап 
«Даму» Қоры ШОБ қолдауға мынадай қаржылық 
бағдарламаларды жүзеге асыруды бастайды.

   «Даму - Аймақтар II» ШОБ қаржылай қолдау 
бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты – шағын 
жəне орта бизнесті аймақтық қолдау жəне дамыту 
бағдарламаларын аймақ үшін басым салалардағы 
немесе жекелеген аумақтық бірліктердегі жобалар-
ды қаржыландыру жолымен іске асыру тиімділігін 
арттыру.

  Аймақтарды қаржыландырудың нүктелі 
бағдарламалары «Даму» Қорының стратегиялық 
аспектілері қызметіне сəйкес аймақтарда / са-
лада/ тұрғындар тобын ЕДБ арқылы, аймақтық 
экономиканың басым салаларында жəне/немесе 
территориялық бірліктің, сондай-ақ тұрғындардың 
жекелеген топтарын (əйел-кəсіпкерлер, кəсіпкерлік 
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ки и развития СМСП путем финансирования про-
ектов СМСП в приоритетных для региона отраслях/
отдельных территориальных единицах, а также от-
дельных слоев населения.

  Программа финансирования МСБ по линии 
Азиатского Банка Развития. В целях поддержки 
МСБ на 2010-2017 годы Фонд планирует реализа-
цию Программы финансирования МСБ через обу-
словленное размещение средств в банках второго 
уровня за счет средств Азиатского Банка Развития 
(далее – АБР).

Программа разработана в целях содействия ка-
чественному развитию МСБ Казахстана, в том чис-
ле:
 - Обеспечение доступности финансиро вания 
всем субъектам МСБ, обладающим потенциалом 
развития.
 - Содействие диверсификации экономики и повы-
шение конкурентоспособности в сфере МСБ.

Стоимость проекта составит в сумме 500 млн. 
долларов США. АБР планирует предоставлять заем 
Фонду траншами:
 - первый транш - 150 млн. долларов США в 2010 
году;
 - второй транш - 150 млн. долларов США в 2011 
году;
 - третий транш - 200,0 млн. долларов США.

Предлагаемый срок предоставления каждого 
транша – 7 лет. Таким образом, срок проекта состав-
ляет 2010-2017 гг.

Фонд «Даму» активно развивает такое на-
правление, как нефинансовая поддерж-
ка субъектов малого и среднего бизнеса в 
виде консалтинговой, учебно-методической и 
информационно-аналитической поддержки пред-
принимателей. В этом направлении можно отметить 
следующие программы:

  Программа бизнес-обучения «Бизнес-
Советник». Основным механизмом реализации 
программы является организация предоставления 
услуг краткосрочного тренинг-обучения населения с 
предпринимательской инициативой и действующих 
предпринимателей во всех 209 районах и густона-
селенных административно-территориальных еди-
ницах Казахстана. 

Первый этап Программы стартовал 18 сентя-
бря 2009 г. в Алматинской области и завершился 25 
декабря 2009 г. Для проведения обучающих курсов 
был подготовлен 91 преподаватель, обучение обе-
спечивало 66 преподавателей.

Общее количество участников составило 11 
603 человека, в том числе физические лица – 7 007 
человек, или 59% от общего количества слушате-
лей, предприниматели – 4 952 человек (41%). Более 
половины участников курсов (60%) составили жен-
щины – 6 500 человек.

Второй этап Программы был запущен 5 апре-
ля 2010 г. и завершен 23 июня 2010 г. Для второго 
этапа обучения Фондом «Даму» был дополнитель-
но обучен 31 преподаватель. В целом, работу по об-
учению населения и предпринимателей на втором 

бастамашыл жастарды, оралмандарды 
қаржыландыру) ШОКС қолдау жөніндегі қаржылық 
аспап ретінде ШОКС қаржыландырудың нүктелі 
бағдарламасын жүзеге асыруды қарастыруда. 

Бағдарлама мақсаты –аймақтағы басым са-
лаларын/жеке территориялық бірлікті, сондай-ақ 
тұрғындардың жекелеген топтарын ШОКС жобала-
рын қаржыландыру арқылы ШОКС қолдау мен да-
мыту аймақтық бағдаламаларын жүзеге асырудың 
тиімділігін арттыру.

  ШОБ Азия Даму Банкісі желісімен 
қаржыландыру бағдарламасы ШОБ қолдау 
мақсатымен Қор 2010-2017 жылдарға арналған 
ШОБ қаржыландыру Бағдарламасын екінші 
деңгейдегі банктермен алдын ала келісілген 
қаражатты үлестіру арқылы Азия Даму Банкісі 
(бұдан əрі АДБ) қаражаты есебінен жүзеге асыруды 
жоспарлайды. Бағдарлама Қазақстанда ШОБ сапа-
лы дамытуға көмектесу мақсатында жасалды, оның 
ішінде:
 - ШОБ даму потенциалына ие барлық 
субъектілеріне қаржыландырудың қол жетімдігін 
қамтамасыз ету.
 - ШОБ саласында экономиканың диверсифика-
циясына көмек көрсету жəне бəсекелестікті артты-
ру.

Жоба құны 500 млн. АҚШ долларын құрайды. 
АДБ Қорға қарызды траншпен беруді жоспарлауда: 
 - бірінші транш - 2010 жылы 150 млн. АҚШ дол-
лары;
 - екінші транш - 2011 жылы 150 млн. АҚШ дол-
лары;
 - үшінші транш - 200,0 млн. АҚШ доллары ;

Əрбір траншты беру мерзімі – 7 жыл. Сөйтіп, 
жоба мерзімі 2010-2017жж. құрайды. 

Бұдан басқа, «Даму» Қоры шағын жəне орта 
бизнесті қаржылай емес қолдау, кəсіпкерлерге 
консалтингтік, оқу-əдістемелік жəне ақпараттық-
аналитикалық қолдау көрсету түрінде шағын 
жəне орта бизнес субъектілеріне қаржылай 
емес қолдау көрсету. Бұл бағытта келесі 
бағдарламаларды атап өтуге болады:

  «Бизнес-Кеңесші» бизнес - оқыту бағдар-
ламасы. Бағдарламаны іске асырудың негізгі 
тетігі Қазақстанның барлық 209 ауданындағы 
жəне халық тығыз қоныстанған əкімшілік-аумақтық 
бірліктеріндегі кəсіпкерлік бастамасы бар 
тұрғындарды жəне жұмыс істеп жүрген кəсіпкерлерді 
қысқа мерзімді тренинг-оқыту қызметтерін көрсетуді 
ұйымдастыру болып табылады. Бағдарламаның 
бірінші кезеңі 2009 ж. 18 қыркүйекте Алматы об-
лысында басталып, 2009 ж. 25 желтоқсанында 
аяқталды. Оқыту курстарын өткізу үшін 91 оқытушы 
дайындалды, 66 оқытушы дəріс берді.

Жалпы қатысушылар саны 11 603, оның ішінде 
жеке тұлғалар – 7 007 немесе жалпы тыңдаушылар 
санының 59% құрады, кəсіпкерлер саны – 4 952 
(41%). Курсқа қатысушылардың жартысынан аста-
мы (60%) əйелдер болды – 6500. 

Бағдарламаның екінші кезеңі 2010 ж. 5 сəуірде 
іске қосылып, 2010 ж. 23 маусымда аяқталды. 
«Даму» Қоры оқытудың екінші кезеңі үшін қосымша 
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этапе проводили 57 преподавателей региональных 
вузов и тренинговых компаний.

Общее количество слушателей составило 8 071 
человек, в том числе физические лица – 4 977 че-
ловек, или 62% от общего количества слушателей, 
предприниматели – 3 094 человек (38%). Женщины 
составили подавляющее большинство слушателей 
курсов – 4 960 человек, или 61%.

Третий этап реализации Программы стартовал 
в сентябре 2010 года.

  Создание печатного СМИ для субъектов МСБ. 
С ноября 2009 года издается журнал «Мой Бизнес. 
Казахстан». Цель издания журнала - оказать инфор-
мационную поддержку отечественному предприни-
мательству, освещая проблемы и перспективы, сто-
ящие перед людьми, занятыми реальным делом 
либо желающими организовать новый бизнес, по-
мочь предпринимателям более эффективно управ-
лять бизнесом. По состоянию на 01.09.2010 г. выпу-
щено 9 номеров журнала.

  Выпуск Аналитической книги по МСБ Казах-
стана. В марте 2010 года издан первый выпуск кни-
ги «Отчет о состоянии развития малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане и его регионах» 
тиражом 2 000 экземпляров. Книга распространена 
среди всех государственных органов, обществен-
ных организаций, с которыми сотрудничает Фонд 
«Даму». 

Данное издание будет выпускаться на ежегод-
ной основе и являться своего рода «Инвестицион-
ным паспортом» сектора МСБ Казахстана. Начата 
работа по созданию электронной версии книги для 
размещения на сайте Фонда «Даму».

В настоящее время ведется работа по изданию 
2-го выпуска Аналитической книги, а также по соз-
данию электронной версии книги с ежеквартальным 
обновлением для размещения на сайте Фонда. 

  Геоинформационная система Фонда 
«Даму». Геоинформационная система (ГИС) Фон-
да «Даму» является интерактивной системой пре-
доставления всей актуальной статистической и 
аналитической информации о деятельности Фон-
да «Даму», а также о развитии малого и сред-
него предпринимательства, микрофинансово-
го сектора, макро- и микроэкономических процес-
сах республиканского и регионального уровня.

В марте 2010 г. часть ГИС была сделана откры-
той для внешних пользователей2. При этом ключе-
вым решением является концентрация всей необ-
ходимой информации в одном источнике – ГИС. 
Система имеет Web-интерфейс для обеспече-
ния максимально комфортного доступа всех за-
интересованных лиц. Данные интерактивной 
информационно-аналитической базы данных бу-
дут обновляться на ежемесячной основе путем сво-
да информации из первичных источников (НБ РК, 
АРКС, АФН, БВУ и др.)

Ведется работа по интеграции в систему всех 
общереспубликанских финансовых программ Фон-
да «Даму», включая программы в рамках «Дорож-
ная карта бизнеса 2020». 

2  Адрес сайта в сети Интернет: http://gis.damu.kz/http://gis.damu.kz/

31 оқытушыны əзірледі. Жалпы алғанда, халықты 
жəне кəсіпкерлерді екінші кезеңде оқыту жұмысын 
аймақтық ЖОО мен тренингтік компаниялардың 57 
оқытушысы өткізді. Жалпы тыңдаушылар саны 8 071 
адам, оның ішінде жеке тұлғалар – 4 977 немесе жал-
пы тыңдаушылар санының 62%құрады, кəсіпкерлер 
– 3 094 адам (38%). Курс тыңдаушыларының басым 
көпшілігі əйелдер – 4 960 əйел немесе 61%.

Бағдарламаны іске асырудың үшінші кезеңі 
2010 ж. қыркүйек айында басталды.

  ШОБ субъектілеріне арналған баспасөздік 
БАҚ құру. 2009 жылдың қараша айынан бас-
тап «Мой Бизнес. Казахстан» жорналы жарық 
көрді. Жорналды шығарудағы мақсат – нақты 
іспен шұғылданып жүрген немесе жаңа бизнес 
ұйымдастыру ниеті бар адамдар алдында тұрған 
проблемалар мен перспективаларды қамти оты-
рып, отандық кəсіпкерлікке ақпараттық қолдау 
көрсету, кəсіпкерлерге бизнесін мейлінше тиімді 
басқаруына көмектесу. 01.09.2010 ж. журналдың 9 
нөмірі шықты. 

  Қазақстандағы ШОБ жөнінде аналитикалық 
кітапты шығару. 2010 жылдың наурыз айын-
да «Қазақстандағы жəне оның аймақтарындағы 
шағын жəне орта кəсіпкерліктің даму жағдайы ту-
ралы есеп» атты 2 000 дана тиражбен бірінші 
кітап шығарылды. Кітап барлық мемлекеттік 
органдар,«Даму» Қоры ынтымақтасатын Қоғамдық 
ұйымдар арасында таратылды. Бұл кітап жыл сай-
ын шығарылатын болады жəне Қазақстан ШОБ 
секторының «Инвестициялық төлқұжаты» іспеттес 
сипат алады. «Даму» Қорының сайтына орналас-
тыру үшін, кітаптың электрондық нұсқасын жасау 
жұмысы қолға алынды.

Қазіргі уақытта Аналитикалық кітаптың 2-ші 
шығарылымын басып шығару жөнінде, сондай-
ақ Қордың сайтына орналастыру үшін кітаптың 
электрондық нұсқасын жасау, оны тоқсан сайын
жаңалап отыру жөнінде жұмыстар жүргізілуде. 

  «Даму» Қорының геоақпараттық жүйесі. 
«Даму» Қорының геоақпараттық жүйесі (ГАЖ) 
«Даму» Қорының қызметі туралы, сонымен қатар 
шағын жəне орта кəсіпкерлікті, микроқаржы сек-
торын дамыту, республикалық жəне аймақтық 
деңгейлердегі макро- жəне микроэкономикалық 
үдерістер туралы барлық өзекті статистикалық əрі 
талдаушылық ақпарат берудің интерактивті жүйесі 
болып табылады.

2010 ж. наурызда ГАЖ-дың бір бөлігі сыртқы 
пайдаланушылар үшін ашық болды2. Сонымен 
қажетті барлық ақпаратты бір дереккөзде - ГАЖ- 
да шоғырландыру басты шешім болып табыл-
ды. Қызығушылық танытқан барлық тұлғалардың 
қолжеткізулері барынша ыңғайлы болуы үшін, 
жүйеде Web-интерфейс бар. Деректер қорының 
интерактивті ақпараттық-талдамалық деректері 
ақпаратты бастапқы дереккөздерден (ҚР ҰБ, ҚРСА, 
АФН, ЕДБ жəне өзгелерден) ай сайын жинақтай
отырып жаңартылатын болады.

«Даму» Қорының барлық жалпы республикалық 
қаржы бағдарламаларын, «Бизнестің жол карта-

2  Интернет желісіндегі сайттың мекен-жайы: http://
gis.damu.kz/
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  Программа «Даму-Көмек». Программа «Даму-
Көмек» нацелена на оказание поддержки предпри-
нимателям с ограниченными возможностями путем 
повышения степени информированности общества 
об их проблемах и необходимых им ресурсах (фи-
нансовая помощь, имущество, консультационная 
поддержка, другие услуги). Фонд «Даму» в рамках 
данной программы не предоставляет финансирова-
ние, но выступает связующим звеном между пред-
принимателями с ограниченными возможностями и 
потенциальными спонсорами и кредиторами. 

Для решения данной задачи в декабре 2009 г. 
запущен сайт www.damu-komek.kz, своеобразная 
электронная доска объявлений для обмена инфор-
мацией, с целью оказания помощи бизнесменам с 
ограниченными возможностями. Те, кто нуждаются 
в помощи, могут заполнить форму заявления в раз-
деле «Нужна помощь» на сайте. Предприниматели, 
готовые оказать помощь своим коллегам, могут за-
полнить соответствующую форму в разделе «Ока-
жу помощь». 

По состоянию на 01.09.2010 г. на сайте было 
размещено 154 заявки на получение помощи. Из об-
щего количества поступивших заявок на данный мо-
мент оказана помощь по 33 заявкам. 

Программа «Даму-Көмек» наряду с инфор-
мационной поддержкой оказывает содействие 
инвалидам-предпринимателям и в повышении уров-
ня квалификации посредством бизнес-обучения. 
Инвалиды-предприниматели включены в число слу-
шателей экспресс-курса по основам предпринима-
тельства по Программе «Бизнес-Советник». На се-
годняшний день обучение в рамках программы 
«Бизнес-Советник» прошло 176 инвалидов.

  Телевизионная передача «Бір болайық»/ 
«Вместе». Еще одним проектом, направленным 
на поддержку предпринимателей с ограниченными 
возможностями является цикл телевизионных пере-
дач под названием «Бір болайық», «Вместе». Это - 
информационно-аналитическая программа по раз-
витию предпринимательства среди людей с ограни-
ченными возможностями. 

Цель данного проекта – оказание на постоян-
ной основе адресной и конкретной помощи предпри-
нимателям с ограниченными возможностями, ока-
зание  консультативно-практической поддержки их 
бизнес-идей, с освещением акта оказания помощи 
в данной телепрограмме. Телевизионная програм-
ма транслируется на телеканале «Хабар». Запуск 
первой программы состоялся 24 июня 2010 года.

  Создание Центров поддержки предприни-
мательства в регионах. Цель Программы - пре-
доставление комплекса доступных услуг по кон-
салтинговой и информационно-аналитической под-
держке предпринимателям и населению с предпри-
нимательской инициативой. Потенциальными пар-
тнерами при реализации являются Институт разви-
тия предпринимательства Индии в Ахмедабаде, ве-
дущие вузы в регионах, Акиматы и крупные пред-
приятия, Южнокорейский центр развития предпри-
нимательства, UNIDO – Организация Объединен-
ных Наций по промышленному развитию, USAID. 

сы 2020» аясындағы бағдарламаларды да қоса 
отырып, қаржы бағдарламаларының жүйесіне 
біріктіру жұмысы жүргізілуде.

  «Даму - Көмек» Бағдарламасы. «Даму 
-Көмек» Бағдарламасы мүмкіндіктері шектеулі 
кəсіпкерлерге олардың проблемалары мен 
оларға қажетті ресурстар (қаржылай көмек, 
мүлік, консультациялық қолдау, өзге қызметтер) 
туралы қоғамның ақпараттану деңгейін арттыру 
арқылы қолдау көрсетуге мақсатталған. «Даму» 
Қоры осы бағдарлама аясында қаржылай көмек 
көрсетпегенімен, алайда мүмкіндіктері шектеулі 
кəсіпкерлер мен əлеуетті демеушілер жəне кре-
диторлар арасында байланыстырушы буын 
ретінде əрекет етеді. 

Аталған мəселені шешу үшін 2009 ж. 
желтоқсан айында мүмкіндіктері шектеулі биз-
несмендерге көмек көрсету мақсатында ақпарат 
алмасу үшін, электрондық хабарландырулар 
тақтасы сияқты өзіндік ерекшелігі бар www.damu-
komek.kz сайты іске қосылды. Көмекке зəру жан-
дар сайттың «Көмек қажет» деген бөлімінде өтінім 
үлгісін толтыруларына болады. Өз əріптестеріне 
көмек көрсетуге да-йын кəсіпкерлер «Қол ұшын 
беремін» деген бөлімде тиісті нысанды толтыру-
ларына болады. 

01.09.2010 ж. күнгі жағдай бойынша сайтта 
көмек сұраған 154 өтінім орналастырылды. Осы 
кезде түскен өтінімдердің жалпы санының 33 
өтініші бойынша көмек көрсетілді. 

«Даму - Көмек» Бағдарламасы ақпараттық 
қолдаумен қатар, мүгедек - кəсіпкерлерге 
бизнес-оқыту арқылы олардың біліктілік 
деңгейін арттыруға да жəрдемдеседі. Мүгедек - 
кəсіпкерлер «Бизнес - Кеңесші» Бағдарламасы 
аясында кəсіпкерлік негізі бойынша экспресс - 
курс тыңдаушылары қатарына қосылған. Бүгінге 
«Бизнес - Кеңесші» Бағдарламасы аясында 176 
мүгедек дəріс алды.

  «Бір болайық» / «Вместе» телевизиялық 
хабары. Мүмкіндіктері шектеулі кəсіпкерлерге 
қолдау көрсетуге бағытталған тағы бір жоба «Бір 
болайық», «Вместе» атты телевизиялық хабар-
лар кезеңдігі болып табылады. Бұл мүмкіндіктері 
шектеулі жандар арасындағы кəсіпкерлікті дамы-
ту жөніндегі ақпараттық-талдамалық бағдарлама.

Бұл жобаның мақсаты – мүмкіндіктері 
шектеулі кəсіпкерлерге осы бағдарламадағы 
көмек көрсету актісін қамти отырып, тұрақты 
түрде атаулы жəне нақты көмек көрсету, олардың 
бизнес-идеяларына консультативтік- тəжірибелік 
қолдау көрсету. Телевизиялық хабар «Хабар» 
телеарнасында көрсетіліп отырады. Бірінші 
бағдарлама 2010 жылдың 24 маусымында 
алғашқы рет көрсетілді.

  Аймақтарда Кəсіпкерлікті қолдау орталық-
тарын құру. Бағдарламаның мақсаты –
кəсіпкерлерге жəне кəсіпкерлік бастамашылығы 
бар тұрғындарға консалтингтік жəне ақпараттық- 
талдамалық қолдау көрсету бойынша қолжетімді 
қызметтер ұсыну. Бағдарламаны іске асыру кезінде
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На текущий момент созданы 2 региональных 
ЦПП в Павлодарской и Восточно-Казахстанской об-
ластях, а также 2 районных ЦПП «Бухгалтер в каж-
дое село» в Актюбинской области.

Кроме того, Фонд «Даму» с 2011 года приступит 
к реализации следующих программ нефинансовой 
поддержки МСБ:

  Бизнес-портал для дистанционного оказа-
ния услуг. Бизнес-портал будет интегрировать луч-
шие информационные ресурсы, способные удо-
влетворить любой уровень информационного за-
проса в сфере бизнеса – от простого любопытства 
до профессиональной помощи.

На данном портале будут размещены для до-
ступа в рабочем режиме специально разработан-
ные курсы (в том числе видеокурсы) по созданию 
собственного бизнеса и различным направлениям 
его развития.

  Создание Call–центра Фонда «Даму». Созда-
ние Call-центра предоставит предпринимателям, 
клиентам Фонда «Даму» и потенциальным заемщи-
кам эффективный инструмент интерактивных взаи-
модействий с профильными сотрудниками Фонда. 
При этом у клиентов отпадает необходимость лич-
ного посещения офиса Фонда. Call-центр Фонда 
«Даму» будет давать клиентам консультации по на-
логовому законодательству, банковским, кредитным 
операциям, информацию о том, как начать свое 
дело, как получить кредит и т.п.

  Проведение Круглых столов и Форумов ма-
лого бизнеса Казахстана. Проведение Круглых 
столов и Форумов малого бизнеса Казахстана под 
эгидой Фонда «Даму» является эффективным ин-
струментом повышения коммуникативности как 
между бизнесом и государством, так и между субъ-
ектами МСБ.

  Интернет-проект «Пишем книгу – Путеводи-
тель для МСБ». Целью проекта является подготов-
ка и размещение на Интернет-сайте учебного посо-
бия (электронной книги), удовлетворяющего реаль-
ным запросам предпринимателей. Для его реализа-
ции планируется создание соответствующего разде-
ла на бизнес-портале Фонда «Даму». В качестве ин-
струмента обратной связи предполагается органи-
зация интернет-форума на бизнес-портале Фонда.

  Телевизионный проект «Бизнес Стори». В 
планах Фонда создание нового оригинального теле-
проекта - реалити-шоу «Бизнес Стори». Цель проек-
та — поддержать начинающих бизнесменов, а так-
же популяризировать саму идею предприниматель-
ства как основы материального благополучия.

Все вышеуказанные программы носят ком-
плексный характер, взаимно дополняют и усилива-
ют друг друга. 

əлеуетті əріптестер қатарына Үндістанның Ах-
медабад қ. Кəсіпкерлікті дамыту институты, 
аймақтардағы жетекші ЖОО, Əкімдіктер жəне ірі 
кəсіпорындар, кəсіпкерлікті дамыту Оңтүстік Корея 
орталығы, ЮНИДО – Өнеркəсіптік даму жөніндегі 
Біріккен Ұлттар Ұйымы, ЮСАИД кіреді. 

Осы кезде 2 аймақтық КҚО Павлодар жəне 
Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ 2 
аудандық Ақтөбе облысында «Əрбір ауылға - бух-
галтер» КҚО құрылды.

Сонымен қатар, 2011 жылдан бастап «Даму» 
Қоры ШОБ қолдауға мынадай қаржылай емес 
бағдарламаларды жүзеге асыруды бастайды.

  Қашықтықтан қызмет көрсетуге арналған 
бизнес-портал. Бизнес-портал бизнес саласында- 
қарапайым қызығушылықтан бастап кəсіби көмекке 
дейінгі ақпараттық сұраныстың кез келген деңгейін 
қанағаттандыра алатын үздік ақпараттық ресурс-
тарды орналастырады. 

Аталған порталда жұмыс режимінде қол 
жетерлік жеке бизнесін құру жəне оны дамытудың 
түрлі бағыттары жөнінде арнайы жасалған курстар 
(атап айтқанда –видео курстар) орналастырылады. 

  «Даму» Қорының Call–орталығын құру.
Call-орталығын құру кəсіпкерлерге, «Даму» 

Қорының клиенттеріне жəне əлеуетті қарыз 
алушыларға Қордың профильді қызметкерлерімен 
өзара интерактивті əрекеттесудің тиімді құралын 
ұсынады. Сонымен клиенттердің Қор кеңесіне 
өздерінің келуі қажет болмайды. «Даму» Қорының 
Call-орталығы клиенттерге салық заңнамасы, 
банктік, кредит операциялары бойынша кеңес, 
өз ісіңді қалай бастау, қалай кредит алу жəне т.б. 
ақпарат береді.

  Қазақстандағы шағын бизнеске қатысты 
Дөңгелек үстелдер мен Форумдар өткізу. Даму» 
Қорының қамқорлығымен Қазақстандағы шағын 
бизнеске қатысты Дөңгелек үстелдер мен Форум-
дар өткізу бизнес пен мемлекет арасындағы сияқты 
ШОКС арасындағы да байланысты күшейтудің 
пəрменді құралы болып табылады.

  «Қазақстанның ШОБ жолсілтегіші деген 
кітап жазамыз» Интернет-жобасы Жобаның 
мақсаты кəсіпкерлердің нақты сұранысын 
қанағанттандыратын оқу əдістемесін дайындау 
жəне Интернет-сайтта (электрондық кітапты) орна-
ластыру болып табылады. Оны жүзеге асыру үшін 
«Даму» Қорының бизнес-порталында тиісті бөлім 
ашу жоспарлануда. Кері байланыс құралы ретінде 
Қордың бизнес-порталында интернет-форум 
ұйымдастыру қарастырылуда.

  «Бизнес Стори» телевизиялық жобасы 
Қордың жоспарында жаңа ерекше тележоба- «Биз-
нес Стори» реалити-шоу жасау. Жоба мақсаты: 
жаңадан бастаған бизнесмендерді қолдау, сондай-
ақ материалдық ырыстың негізі ретінде кəсіпкерлік 
идеясын тарату.

Жоғарыда көрсетілген барлық бағдарламалар 
бірін бірі өзара толықтырып, əрі күшейтіп отыратын 
кешенді сипатта берілген.


