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Казахстан: благоприятен 
инвестиционен климат 

 



 
 
 
 
 
През 2013 година обемът на инвестициите в основен капитал възлизаше на 6 072,7 млрд. тенге, 
или с 6,9%  повече от нивото от 2012 година. Приоритетни за инвестициите са миннодобивната 
промишленост и разработка на кариери (29,1%),  складиране и логистика (23,9%), обработваща 
промишленост (11,4%). 
През 2013 година обемът на «зелените» инвестиции състави 9,9 млрд. тенге,  от тях значителен дял 
имат инвестиции във възобновяеми източници на енергия (90,9%). 



Селско стопанство 
Основни перспективни сегменти за инвестиране: 

производство на зърно(пшеница), отглеждане на 
растения в парници, птицевъдство и 
животновъдство.  

Проекти: 

 организиране на комплекс за първоначална и 
дълбока преработка на месо в Източноказахстанска 
област; 

 отглеждане и преработка на соя и елда в 
Алматинска област; 

 организиране на завод по производство на фураж в 
Атърауска област. 

 

 



Предложение за доставка на вълнен 
полуфабрикат ТОПС от 100% овча 
вълна 

 Характеристики:  

ТОПС чиста вълна, дебелина 21,6-23,49 микрона, 
34000 кг, цена - 8,3 щ.дол. 

ТОПС чиста вълна, дебелина 23,5-26 микрона, 
142000 кг, цена – 7,8 щ.дол. 

 (Топс  е полуфабрикат  от камгарно-предаческо 
производство, междинно звено в 
производството на камгарна и фина прежда) 

 

 



Миннодобивна и металургичен 
отрасли  
 Казахстан разполага с големи запаси минерали 

и метални руди. Техният дял в обема на 
световните запаси от хром, манганова и 
желязна руда е съответно 30%, 25% и 10%. 
Географското разположение на Казахстан 
между два основни пазара за метали (Европа и 
Китай) и развитие на логистичната 
инфраструктура положително въздействат 
върху металургичния отрасъл на страната. Друг 
положителен фактор в развитието е 
изместването на центъра на световната 
стоманена индустрия към посока Азия. 

 



Проекти: 
 модернизация на завод за производство на 

стоманени тръби в Павлодарска област; 

 модернизация на действащи мощности за 
производство на изделия от чугун в 
Западноказахстанска област; 

 проучване и добив на калиеви соли в 
Западноказахстанска област; 

 изграждане на технологичен комплекс за 
производство на валцована стомана от железен 
скрап в Южноказахстанска област. 

 



Сектори за високи технологии, 
телекомуникационна инфраструктура 
и професионални услуги 

 Посочените отрасли притежават значителен 
потенциал за ръст и могат да станат източник 
за доходи и нови работни места. Казахстан има 
потенциал да стане атрактивна платформа за 
предоставяне на бизнес услуги в 
централноазиатския пазар.  



Проекти: 
 създаване на нова технология за лек, 

икономичен, енергоефективен, екологичен, 
незапалим, дълготраен и технологичен стенен 
керамичен материал в Западноказахстанска 
област;  

 трансфер на технологии по плазмено укрепване 
на работните повърхности на изделията 
(закаляване, азотиране) в Северноказахстанска 
област. 

 



Енергиен сектор 

 Инвестиционни възможности в 
енергийния сектор не се ограничават 
само с нефтогазовата промишленост. 
Казахстан има намерение да 
диверсифицира производството на 
енергия с акцент върху развитието на 
екологично чисти източници на 
енергия. 



Проекти: 

 производство на ветрогенератори с 
малка мощност в Атърауска област; 

 завод по смесване на специални 
химични вещества за добив на нефт и 
нефтопреработка в Атърауска област. 



Тежка промишленост и 
автомобилостроене 
Промишленият сектор получи нов тласък, успоредно с 

развитието на тежката промишленост и 
инфраструктурата, а също така активността в областта 
на търговията с недвижими имоти и строителството.  

Проекти: 
 модернизация на производството в «Завод «С.М.Киров»-

АД в Северноказахстанска област; 
 създаване на производство на асансьорни системи в 

Мангъстауска област;  
 завод за производство на железопътни оси и колооси в 

Павлодарска област; 
 изграждане на завод за производство на нови и 

преработка на използвани автомобилни гуми в 
Източноказахстанска област.  
 

 



Строителство 
Проекти: 

 производство на цялостни метални 
конструкции за сглобяеми сгради в 
Източноказахстанска област; 

 изграждане на завод за производство на вар в 
Къзълординска област; 

 изграждане на асфалтова и бетонна база в 
Западноказахстанска област. 

 



Специални икономически зони 





Морско пристанище Актау  
 Морското пристанище Актау не замръзва и работи 

12 месеца в годината 24 часа в денонощие. 
Пристанище Актау съдържа :  

 4 нефтоналивни котвени стоянки с капацитет 12 
млн. тона годишно 

 3 универсални сухогрузни терминала с капацитет 2 
млн. тона годишно 

 зърнен терминал с капацитет 600 хил. тона 
годишно, с хранилище за 25 хил. тона зърно;  

 фериботен комплекс с капацитет до 1,4 млн. тона 
годишно 

 пристанище Актау има сертификати за 
съответствие по стандартите ИСО 9000 и ИСО 14000 
 





Международни транспортни коридори през пристанище Актау 



Пристанище Батуми 







Благодарим за вниманието 


