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Алғы сөз

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы бойынша сіздердің 
назарларыңызға ұсынылып отырған оқулық нарықтық институттар 
мен инфрақұрылым жасалып, мемлекеттік басқару жүйесі айқын- 
далған, заңдар мен қосалқы заң актілері шығарылған, сондай-ақ 
қазақстандық қоғамның толыққанды тіршілік қызметі үшін қажетті 
басқа да нышандар жасалып болған жағдайда жазылды. Сонымен 
қатар, өтпелі сатының аяқталуы қазақстандық қоғамда нарықтық 
қатынастардың қалыптасу үдерісі аяқталғанын білдірмейді, өйтке- 
ні ел экономикасы постиндустриалды кезеңге лайықты материал- 
дық-техникалық базаға ие бола қойған жоқ. Қазір осы бағытта за- 
манауи автобандар, теміржол, су жэне эуе тасымалдары түріндегі 
техникалық инфрақұрылымдарды жасау шаралары қолға алынуда, 
қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар енгізіліп, қажетті инсти
туттар және т.б. құрылуда. Қажетті институттардың құрылуында тек 
техникалық прогрестің ғана емес, тұтастай қоғамның қозғаушысы 
болуы тиіс іскерлік құрылымдар маңызды рөл атқарады. Бұл орайда 
дамыған елдердің тәжірибесін ескеру қажет, біз олардың жинақтаған 
тэжірибесін, техникасын, технологиясын ғана емес, қоғамдық да- 
муды прогрестік бағытта басқара білу машығын да игере білуіміз 
керек. Бұлай басқару үшін объективті түрдегі экономиканы рет
теу үдерісі қажет. Біздің қоғамның бүгінгі таңда әлемде орнаған 
тэртіпте өмір сүріп жэне жұмыс істеп отырғанын ескеру керек.

Әлемдік жаңа экономикалық тэртіп туралы мәселе -  бұл тек 
әлемдік ақша немесе дамыған жэне дамушы елдер немесе елдер 
арасындағы қарым-қатынас туралы мәселе ғана емес. Бүл ең алдымен 
қазіргі заманғы экономика дегеніміз не жэне онда шаруашылықты 
қалай жүргізу керек деген мәселе. Қазіргі заманғы шаруашылық 
жүргізу қызметінде мемлекеттің рөлі қандай жэне шаруашылық 
үдерістеріне мемлекеттің ықпал етуі қаншалықты дәрежеде дендеуі 
тиіс? Жалпы қырынан алсақ Дж. Стиглицтің ойы дұрыс, ол өзінің 
кітабында: «Үкіметтер кейде сэтсіздікке үшырайтындықтан олар 
нарық күйзеліске ұшырағанда оның ісіне араласпаулары тиіс де-
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ген тұжырым ешқандай сын көтермейді және нарықтарда кейде 
күйзеліс болып тұратын себептерге сэйкес нарықтық экономика- 
дан мүлдем бас тарту керек деген қарама-қарсы уәж (аргумент) 
үшін де ешқандай негіз жоқ» деп жазады. Бұл ойдың дүрыстығын 
Еуропалық Одақ елдеріндегі дағдарыс оқиғалары толығымен рас- 
тап отыр.

Экономиканы мемлекеттік реттеу салыстырмалы түрде жаңа 
оқулық пэні. Көптеген жағдайларда мемлекеттік реттеуге жататаын 
мәселелер шеңбері әлі де анықталмаған. Үкіметтің мемлекеттік ор- 
гандары қандай да бір экономикалық үдерістерді қандай дәрежеде 
реттейтіні жэне бұл орайда қандай тәсілдер мен қүралдарды пай- 
дал ана алатыны да айқындалмаған. Экономиканы мемлекеттік рет- 
теудің мэнді сипаттамалары да анықталмаған. Ғылыми жэне оқу 
әдебиеттерінде мемлекеттік реттеуді көбінесе билік органдары- 
ның шаруашылық үдерістеріне араласуы деп түсінеді. Басқалар 
реттеуді биліктің экономикаға ықпал етуі деп тұжырымдайды. 
Шынтуайтында, аталған шаралар қоғамның шынайы экономикалық 
өмірінде орын алған. Осыдан ой туындата отырып, біз, мемлекет- 
тік реттеудің пайда болу жэне даму үдерісін жүйелеуге жэне өз 
көзқарасымызды ұсынуға тырыстық.

Тағы бір қырын алсақ, ұсынылып отырған оқу кұралында эко
номиканы реттеу тәсілдері ретінде болжау, бағдарламалау жэне 
жоспарлау тәсілдері қаралады. Барлық елдерде, тиісінше барлық 
оқулықтарда бұл проблематика посткеңестік тэуелсіз елдердегідей 
түсіндірілмейтінін мойындау керек. Біреулер жоспарлаудың рөлі 
мен мэнін жоққа шығаруда, басқалары басымдық беруде. Бұл қазіргі 
экономикалық өмірде осы құбылыстың бір жақты емес екенін 
көрсетеді. Дегенмен көптеген дамыған елдерде аталған тэсілдерді 
нарықтық қатынастар аясында пайдаланады, сөйтіп жоспарлық 
қарым-қатынастардың рөлі мен маңызын мойындайды.

Мемлекеттік реттеу жөніндегі оқулықтар мен оқу құралдарын- 
да тиісті назар аударылмайтын басқа жағы -  мемлекеттік меншік. 
Қазіргі заманғы экономикалық қарым-қатынастарда мемлекеттік 
меншіктің болуы, оның нарықтық қатынастың барлық жағына ықпал 
етуі сияқты дау тудырмайтын құбылыс. Мұның жарқын мысалы -  
мемлекеттік меншікті жекешелендіру жэне мемлекет меншігінен 
шығару немесе жеке меншік пен корпоративтік меншікті мемле
кет меншігіне алу нарықтық немесе нарықтық емес қатынастардың
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дамуына алып келеді. Мемлекеттік меншіктің болуы мемлекеттік 
тапсырыс, қазақстандық құрамдас сияқты үдерістер арқылы шаруа- 
шылық жүргізудің басқа формаларына ықпал етеді.

Мемлекеттік реттеуге жататын проблемалардың көптүрлілігі 
адамның шаруашылық жүргізуінің көптүрлілігінен, қазіргі ғылыми- 
техникалық ойдың, гуманитарлық ғылымның мемлекетке жүктейтін 
міндеттерінен туындайды. Қазіргі заманғы ғылым бір адам ойының 
өнімі емес, көп жағдайда идея бір адамның қиялында туындайды, 
ал оны ойларын бір мүддеге біріккен ұжым жүзеге асырады.

Гуманитарлық ғылымда адам капиталы, адам дамуы сияқты 
жаңа үғымдар, жаңа қырынан келу пайда болып, ол қазіргі әлемдегі 
барлық мемлекеттердің дамыған жэне дамушы елдер деп бөлінуі- 
не әкеп соғып, бүл әлемдік қауымдастықта ғана емес, жекелеген 
елдердің өз ішінде де жаңаша қарым-қатынастарды туындатты. 
Шаруашылық қарым-қатынастарына жаңа басымдықтар, адамдар 
арасындағы қарым-қатынастар жетістіктерінің жаңа өлшемдері 
мен мемлекеттік басқару жүйесінің, белгілі бір мемлекеттегі адам 
жайының жаңаша бағалануы пайда болды. Мұның бэрі «мемлекет- 
үй шаруасы-адам» қарым-қатынастар жүйесінде басқаша қырынан 
келуді қажет етеді. Сондықтан біздіңше, ғылыми-техникалық 
прогресті мемлекеттік реттеу қоғамдағы өмірлік маңызы бар үдеріс 
болады.

Қазақстан үшін аймақтар дамуының мәселелерін мемлекеттік 
реттеудің маңыздылығын ескере отырып, біз бұл мәселені қа- 
растырылып отырған пәндегі оқу жоспарына бөлінген он бес та- 
қырыпқа кіргізуді қажет деп санадық. Бүл проблематиканың маңыз- 
дылығы -  барлық шаруашылық үдерістер, барлық экономикалық 
қарым-қатынастардың жүргілікті жерде жүретіндігінде. Сондықтан 
мемлекеттің дамуы мен гүлденуі тұрғысынан алғанда орталық билік 
органдарының жергілікті билік органдарымен ара-қатынасы аса 
маңызды болып саналады. Біреулер байлықта, біреулер жоқшылық 
пен аштықта өмір сүретін болса, ол дамыған қоғам бола алмайды. 
Олар қайда болмасын жэне аймақ қаншалықты табиғи байлыққа 
ие болмасын қоғам жергілікті жерде барлық адамның дамуына 
мүмкіндік беруге міндетті.

Қазақстан үшін бізге, Кеңес Одағынан мүраға қалған қолдан 
жасалған (Семей полигоны мен басқа) жэне табиғи катаклизмалар 
(Арал теңізі), адамның шаруашылық жүргізу салдарынан пайда бо- 
латын экологиялық ауыртпашылықтарды шешу (Батыс Қазақстан,
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Алматы, Өскемен қалаларының ауа бассеиіні) маңызды болып та- 
былады. Экологиялық мәселелер, оның ішіне Қазақстан да кіретін 
дамушы елдерде жиірек пайда болатындықтан, біз бұл мәселелер 
дінесиелер курстары үшін бөлінген тақырыптар аясында қарау 
қажет деп таптық.

Мемлекеттік реттеу тақырыбы едэуір ауқымды және эконо- 
миканың қандай бір күйі мен шаруашылық үдерісіндегі адам пози- 
циясына қарай олардың барлығы да маңызды. ¥лттық қауіпсіздік 
тұрғысынан алғанда әскери-өнеркәсіп кешені мен космос қызметін- 
де мемлекеттік реттеу аса көкейкесті мәселе. Қоғамның әлеуметтік 
дамуы тұрғысынан алғанда мемлекет аса үлкен қүрылыстар мен 
басқа да шаруашылық күрылымдары қажет болатын мәдениет пен 
спорт мәселелеріне көңіл бөлуі қажет. Олардың қызмет етуі мен да
муы үшін ірі ақшалай жэне басқа да салымдар керек. Сондықтан 
мемлекеттің қолдауынсыз қоғамдық өмірдің аталған жақтарының 
дамуы мүмкін емес.

Қазіргі заманғы «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы 
аясында мемлекеттік қызметтің барлық бағыттары өзінің толық 
әзірленуіне ие болған жоқ. Қазіргі заманғы экономикалык ғы- 
лымның қарастырып отырған бағыты әлі де болса, әзірлену ба- 
ғытында. Оның үстіне, көптеген экономист-ғалымдар, дамыған 
мемлекеттердің көптеген саяси, мемлекеттік билік басшылары 
да экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызы мен рөлін, нақты 
экономикалық өмірдің көптеген қырларын да көзге ілмеуде.

Несиелік оқыту жүйесі жағдайында оқудың эр түрлері бойын- 
ша студенттердің өз бетінше дайындалуы үшін материалдардың кең 
таңдауын айғақтайтын әртүрлі оқу күралдарын ұсыну қажет.

Жоғарыда аталғандардан бастау ала отырып, біз мэтіндік бө- 
лімде жаңаша қазақстандық материалдарды беруге тырыстық. 
Осы материалдарға орай, біз қандай да бір ұғымдарды, реттеу тә- 
сілдерін, эртүрлі экономикалық, қүқықтық, әкімшілік жэне ұйым- 
дастыру тәсілдерін пайдалану механизмін жэне мемлекеттік реттеу 
тетігін сипаттауға тырыстық.

Студенттердің өз бетінше жүмыс істеуі үшін міндетті және 
қосымша әдебиеттердің тізімін, өз бетінше дайындалу сүрақтарын, 
сұрақтар мен жаттығулардың тізімін дайындадық. Оқулықтың 
соңында алған білімін өз бетінше тексеруге арналған тестілер 
келтірдік.

Е. Б. Жатқанбаев
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1. ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ 
ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ.

1.1. Экономиканы мемлекеттік реттеу: 
теориялық аспектісі.

Мемлекет экономикалық және саяси жүйенің негізгі институты 
болып табылады, ол адамдардың бірлескен қызметі мен олардың 
өзара қарым-қатынасын ұйымдастырады, бағыттайды жэне ба- 
қылайды. Басқа субъектілерге қатысты мемлекеттің шаруашылық 
жүргізетін агенттері арасында оған ерекше орын алуға мүмкін- 
дік беретін белгілі бір статусқа ие болуы. Біріншіден, ол сувере
нитет, яғни мемлекеттік биліктің ел ішіндегі басымдығы мен оың 
сыртындағы тәуелсіздігі. Екіншіден, бүкіл халықтың орындауы 
үшін міндетті заңдар мен қүқықтық актілерді шығаруға монополи- 
ялы құқығы. Үшіншіден, халық пен кәсіпкерлік сектордан салықтар 
мен жиналымдар жинауға монополиялық құқығы. Төртіншіден, 
экономикалық қарым-қатынастарды реттеу қүқығы.

Соңғысы аяқ астынан пайда болмаған. Мемлекеттік органдар 
бұрында жер меншігін қорғау, сыртқы жэне ішкі экономикалық 
мүдделерді қорғау сияқты т.б. үшін салық заңдарын жасау жолда- 
рымен кэсіпкерлердің экономикалық қарым-қатынастарына қол 
сұғатын. Мемлекет ситуацияға (соғыстар, эпидемиялар, аштық жэ
не т.б.) орай экономикалық үдерістерге қажетінше ауқымды түрде 
араласатын. Бірақ мемлекеттің экономиканы реттеу үдерісі бір- 
тіндеп объективті қажетті құбылысқа айналады. Бұл техниканың 
жэне өндіріс технологиясының барлық даму сипатынан туындаған.

Техниканың дамуы мұнайды, газды, көмірді жэне басқа да табиғи 
элементтерді кеңінен пайдалануды туындатты. Жаңа кәсіпорын- 
дар, өндірістің жэне қызмет көрсетудің жаңа түрлері пайда бол- 
ды. Дэстүрлі ауылшарушық өндірісіндегі өсімдік шаруашылығы 
мен мал шаруашылығы саласының ішінде капитал мен еңбекті 
қажет ететін жаңа салалар пайда болды. Мұның бэрі де, қоғамдық 
өндіріс салалары мен аяларының белгілі бір дәрежеде бірлесе 
әрекет етуін талап етті. Тауарлық қатынастарда жаңа экономикалық 
қатынастар, дәлірек айтқанда, шаруашылық үдерістеріндегі қарым-
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қатынастарды ғана емес, шаруашылық жүргізу субъектілері мен 
биліктің экономикалық қарым-қатынасының да қайта өзгеруіне 
бағыт берген экономикалық қатынастар пайда болды. Нарықтық 
қатынастар қойнауында аралас экономика пісіп жетілді.

Аралас экономика бір мезгілде біріккен кәсіпорындардың бо- 
луымен жэне маңызды экономикалық үдерістерді мемлекеттің 
реттеуімен жеке кәсіпкерлікке негізделген қазіргі заманғы эконо- 
микалық жүйе болып табылады. Басқаша сөзбен айтқанда, ара
лас экономика қоғамдық өндірісті жеке фирмалардың көптеген 
өндірушілердің біріккен еңбегімен іске асыратын, ал мемлекеттік 
кәсіпорындар мен үжымдық меншік иелерінің кэсіпорындары 
нарық заңы бойынша қызмет ететін экономика болып табыла
ды. Мемлекет әртүрлі механизмдер мен тетіктер арқылы меншік 
иелерінің іс-эрекетіне ықпал етеді жэне олардың қызметін мақсатты 
түрде өзгертіп отырады.

Экономикалық қарым-қатынастарды реттеу қажеттілігі ірі кә- 
сіпорындардың ішінде ғана емес, мемлекет шегіндегі экономика- 
лық қатынастарда да, ал одан кейін мемлекеттер арасында да 
пісіп жетілді. Тек күш құрылымдарымен ғана емес, экономикалық 
тәсілдермен жэне саяси шаралармен де экономиканы қорғау қажет 
болды. Протекционизм еркін саудаға ауысты, ал соңғысы олар- 
дың түрліше үйлесуімен алмасты. Мемлекетке тағы бір қызмет -  
экономикалық қарым-қатынасты реттеу жүктелді.

Ғылыми және оқу әдебиеттерінде «шаруашылық өміріне 
араласу жолымен басқару құрылымдарының үлттық шаруашы- 
лыққа макроэкономикалық ықпал етуі» ретінде экономиканы мем- 
лекеттік реттеудің заңға сэйкестігі туралы пікірталастар жүріп 
жатыр.

Н. Мамыров пен Ж. Ихданов өздерінің кітаптарында: «Мем- 
лекеттік реттеу олардың рационалды теңестірілуін жэне макро- 
экономикалық тұрақтылықты ұстап тұру мақсатында мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық үдерістерге әкімшілік-экономикалық жэ
не ұйымдық-қүқықтық тұрғыда араласуының негізгі формасы бо
лып табылады» деген анықтама береді.

Ресейлік экономист В. П. Орешин: «Экономиканы мемлекеттік 
реттеу, қүқылы мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық үйымдар 
экономиканы түрақтандыру жэне дамыту мақсатында және қазіргі 
бар әлеуметтік-экономикалық жүйені өзгеріс үстіндегі жағдайларға
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бейімдеу мақсатында жүзеге асыратын заң шығарушылық, орын- 
даушылық және бақылаушылық сипаттағы мемлекеттік шаралар 
жүйесі, бұрындары біртұтас организм болмаған бір дербес жүйенің 
басқа бір дербес жүйенің ісіне араласауы болып табылады» деп жа- 
зады.

«Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсы жөніндегі лекция- 
лар конспектісінде М. В. Иванова: «Экономиканы мемлекеттік рет
теу дегеніміз - мемлекеттің экономикалық дамуының микро жэне 
макроэкономикалық үдерістеріне тұрақтылықты үстап тұру немесе 
қоғамға қажетті бағытта өзгерту мақсатында ықпал етуі» деп жаза- 
ды. Конспект мэтінінде ол олардың мазмұнын ажыратпай «ықпал 
ету» жэне «араласу» сөздерін алма кезек пайдаланады.

Барлық авторлар «экономиканы мемлекеттік реттеу» ұғымының 
сыртқы формасына үлкен көңіл бөледі, бірақ шын мэнін олар байқай 
алмайды жэне өкінішке орай түсінбейді де. Мемлекеттік реттеу -  
өндірістік күштер мен өндірістік қатынастар даму тарихының бүкіл 
дамуы бойында пайда болған және қалыптасқан экономикалық ка- 
тергория. Сондықтан сыртқы түріне көңіл бөліп, мемлекеттің осын- 
дай қызметі бар деп айқындап ғана қоймай, оны ажыратып шығару 
керек.

Мемлекеттік реттеу -  мемлекет қайраткерлерінің экономика
ны тізгіндеу ниетінен емес, ол қоғамның экономикалық даму заң- 
дылықтарынан пайда болған обьективті құбылыс. Осыған орай 
мемлекеттік экономикалық үдерістер қатынасына эртүрлі көзқа- 
растар пайда болып, біреулер мемлекеттің рөлін ішінара мойындаса 
(меркантелизм, монетаризм, неолиберализм), басқалары оны толық 
жоққа шығарды (физиократтар, классикалық жэне неоклассика- 
льщ мектептер), үшіншілері экономиканы мемлекет тарыпынан 
реттеудің қажеттілігін көрсетті.

Мемлекеттік реттеу дегенді әкімшілік араласу деп түсіндіретін 
басқа анықтамалар да бар. Осы «араласу» сөзі жоғарыда келті- 
рілген анықтаманың құқыққа сәйкестігіне күмэн тудырады. Ара
ласу сөзі қандай да бір үдерістің барысына ықпал етуді ғана атап 
көрсетеді. Бір қарағанда, мемлекеттік реттеуді осылайша түсіну 
қарастырылып отырған категорияның мағынасын, мэнін дэл беретін 
белгілі бір мэнге де ие.

Ауызекі тілде араласу сөзі, біреудің еркінен тыс, оның бір 
нәрсесіне немесе қандай да бір ісіне қатысуға, мысалы, қарулы ша-
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буылға немесе қарама-қайшы жақтың біріне жақтасуға мәжбірлеуді 
немесе хирургиялық операцияны жүргізуді жэне т.б. білдіретін 
мағынға ие. Ықпал ету сөзінің мағыналық мэні -  бір нәрсеге қол 
жеткізуге бағытталған әрекет, яғни бір нәрсеге эсер етуші эрекет. 
Бірінші сөзде (араласу) эрекет мәжбүрлеуге, ал екіншісінде (ықпал 
ету) эрекет қайта өзгертуге жэне құбылыстың қажетті немесе тепе- 
тең күйін ұстап тұруға бағытталған. Бірінші жағдайда, араласу 
үдерісінің барысында шаруашылық жүргізу субъектілерін мемлекет 
қандай да бір әрекеттерге мэжбүрлейді, осылайша қажетті нәтижеге 
қол жеткізіледі. Екінші жағдайда, көмек көрсете отырып, мемлекет 
шаруашылық жүргізу субъектілерінің эрекетін қоғамдық өндіріске 
қажетті тауарлар шығару мен қызмет көрсетуді қалыптастырып 
дамытуға бағыттайды.

Реттеу сөзі эртүрлі басқару институттарының өзара әрекетте- 
суі мен жұмысқа қажетті шаруашылық мәселелерін орындау үшін 
экономикалық үдеріс дамуының белгілі бір бағытқа бағынуын 
білдіреді. Егер араласу мемлекеттік эрекет актісі болса, реттеу мем
лекет билік органы ретінде қолға ала отырып, экономикалық жэ
не әлеуметтік заңдылықтар туындатқан шаруашылық үдерістерін 
демеу болады. Осы орайда реттеу араласуға қарағанда едэуір кең 
түсінік. Реттеу араласу арқылы іске асады.

Мемлекет бизнес орталарымен өзінің қарым-қатынысын келісіп 
ғана қоймайды, сонымен қатар түрліше қолдау шаралары арқылы 
олардың қызметіне бағыт беріп отырады. Келісу реттеудің мән- 
мағыналық жағы. Келісу реттеу арқылы іске асырылады. Мемле
кет шаруашылық жүргізуші агенттерімен өзінің қарым-қатынасын 
келісу арқылы реттеп, экономикалық қатынастарға, ал одан кейін 
олардың арасындағы қатынастарға біртіндеп енеді.

Реттеу түріндегі келісу шынайы мағынасында өзінің мэнді 
түрінде көрініс бере алмайды. Еегель бойынша, мэн белгілі бір фор- 
маларда көрініс береді. Экономикалық болмыстың үстірт беткейін 
реттеу экономикалық үдерістерге араласу немесе өзара әрекеттесу 
формасында көрініс береді. Құбылыстың дамуымен аталған форма- 
лар мэнді айқындайтын кез келген формалар секілді келесілеріне 
өтеді жэне басқа да барлық формалар сияқты олар да мэннің пісіп 
жетілуіне қарай пайда болатын тарихи формалар болып табылады.

Мемлекеттік реттеудің пайда болуының бастапқы сатыла- 
рында билік органдары шаруашылық үдерісіне ақшалай қаражат
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құю, қорғаныс мекемесшщ қажеттілігіне немесе елдегі қаржы 
жағдайына қарай рентабелды емес өндірісті сатып алу сияқты 
жолымен ауық-ауық араласып отырады. Осылайша, экономикаға 
мемлекеттік араласу кездейсоқ, ретсіз сипатта болады. Сондықтан 
араласуды мэннің көрініс беру түрі ретінде қарапайым формамен 
атаута болады.

Қоғамдық өндірістің жан-жақты дамуына қарай мемлекеттің 
экономикалық істерге едэуір тұрақты араласуына қажеттілік пай- 
да болады. Қоғамның экономикалық қатынастары беткейінде мем- 
лекеттің эртүрлі қүралдар мен механизмдер арқылы шаруашылық 
үдерістеріне ықпал етуі жүріп жатады. Экономикалық істер- 
де мемлекеттің белгілі бір экономикалық саясаты қалыптасады. 
Мемлекеттің экономикаға ықпалы заң шығарушылық, әкімшілік 
жолдармен, яғни мемлекеттік кәсіпорындар мен фирмаларды ку
ру жэне олардың қызметін тоқтату арқылы, мемлекеттік жэне 
мемлекеттік емес құрылымдарды елдегі экономикалық жағдай 
жайында, болашақты болжау мен үкіметтің жоспарлары туралы 
хабардар ету, мемлекеттің аймақтың меншігіндегі ірі холдингтер 
мен акционерлік қоғамдардың, қоғамдық өндіріс салаларының 
қызметін реттеу жэне қабылданған заңдар мен шешімдердің орын- 
далуын бақылау арқылы көрінісі береді.

Шаруашылық үдерістеріне мемлекеттің ықпалы қорғаныс қа- 
жеттіліктері үшін мемлекеттік тапсырыстар мен сатып алулар, 
құқықтық тэртіпті сақтау, мемлекеттік мекемелердің жұмысын 
қолдау, халықтың белгілі бір бөлігіне әлеуеттік төлемдер жасау 
жэне т.б. сияқты мемлекеттік бюджеттің қомақты бөлігін құрай- 
тын эртүрлі шаралар арқылы да жүргізіледі. Мұнда мемлекеттік 
ықпал жағдайға қарай емес, ретті, тұрақты сипатта болады. Даму 
бағдарламалары негізінде болжамдар, жоспарлар жасалады, осы- 
лардың негізінде билік экономикалық үдерістерге ықпал етеді.

Қандай да бір елдер азаматтарының элеуметтік қажеттілікте- 
ріне кететін шығындар мемлекеттік шығындардың қомақты бөлі- 
гін қүрайтын болды. Бұдан бөлек соңғы ондаған жылдар бойы адам 
капиталының, ал одан кейін адам даумының теориясы пайда болуы- 
мен білім беру мен денсаулық сақтауға кететін шығындар қоғамның 
экономикалық дамуындағы маңызды факторы болып табылады. 
Мүның бэрі шаруашылық үдерісінде мемлекеттің рөлін күшейте 
түсті жэне нарықтық экономика қызметінің маңызды шарты бо-
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лып отыр. Реттеудің едәуір дамыған түрі ретінде ықпал ету өзіндік 
тұрғыда араласудан тұрады жэне осының салдарынан өмірде үстірт 
тұрғыда ол ықпал етумен бір қатарда тұрады. Сонымен бірге, 
қоғамдық өндірістің бір ғана реттегіші А. Смиттің «көрінбейтін 
қолы» жоғалып та кетпейді.

Осыдан келіп олардағы көзқарастар қырлары мен тәсілдер де 
әртүрлі. Билік органдарының шаруашылық үдерістеріне араласуы 
ақшалай қаражатты құю, жеңілдікті несие беру, рентабелды емес 
кэсіпорындарды сатып алу жолдарымен іске асырылады. Мем- 
лекет алдына қойған мақсатын орындағаннан кейін бағыттағыш 
қызметінен шығады, өстіп фирмаларға өз бетінше шаруашылығын 
жүргізуге мүмкіндік береді жэне шаруашылық меншіктерінің 
эртүрлі субъектілері арасындағы өзара қатынастарға қатысты 
экономикаға ықпал ететін өз тэртіптерін орнатудан да кетеді.

Қоғамдық өндіріс дамуының белгілі бір сатысында экономи- 
калық үдерістерге үздіксіз ықпал ету мемлекеттік реттеудің тари- 
хи формасы болып табылады. Болжамдық жэне басқаша дерек- 
тер негізінде жоспарлаумен, бағдарлаумен айналысатын арнайы 
мемлекеттік мекеменің пайда болуы осыны растайды. Мемлекет 
заң шығарушылық, қаржылық жэне қаржылық емес экономикалық 
салада белгілі бір шараларды қолға алады.

Осыған орай, экономиканы мемлекеттік реттеу эртүрлі шару- 
ашылық жүргізу субъектілері эрекеттесуінің белгілі бір тэртібін 
экономикалық заңдардың жэне олардың көрініс беру формаларының 
эсер етуіне сәйкес белгілеу болып табылады.

1.2. Экономиканы реттеудегі мемлекеттің орны мен 
рөлі. ЭМР формалары мен тәсілдері.

Нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі экономикадағы 
мемлекеттік реттеу ауқымын жэне құралдарын түрақты модифика- 
циялап отыруды қажет ететін тұрақты өзгерістерден туындаған.

Мемлекеттің рөлі мен орны қызметінің негізгі бағытын көр- 
сететін оның функцияларымен айқындалады. Келесілерін: қү- 
қықтық, экімшілік-ұйымдастырушылық, экономикалық, жаңа 
технологиялық негіздегі қайта жаңғыртушылық, бәсекелестікті 
қорғау, тұрақтандырғыштық, болжамдық, бақылаушылық функци- 
яларын бөліп көрсетуге болады.
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Құқықтық функция шаруашылық жүргізу субъектілері арасын- 
дағы мемлекеттік қорғауды қажет ететін едэуір маңызды қаты- 
настарды реттейтін өзіндік құқықтық институт болып табылады.

Жаңа технологиялық негіздегі қайта жаңғыртушылық функци- 
ясы ғылымның заманауи жетістіктеріне негізделген жаңа техно- 
логиялық негіздегі өндірістің қалыпты дамына жағдай жасайды.

Бәсекелестіктен қорғау функциясы Қазақстан Республика- 
сының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы «Бэсекелестік туралы» 
№ 112-IV ҚРЗ Заңымен реттеледі, ол эрқайсының тиісті тауар 
нарығындағы тауар айналымының жалпы шарттарына бір жақты 
әрекет ету мүмкіндігін тиімді шектеп, нарық субъектілеріне бэ- 
секелестік жағдайын туындатуды қарастырады. Бұл Заң бэсекелес 
нарықта қандайда бір тауарды өндіруге, сатуға немесе сатып алуға 
тек мемлекет құқылы мемлекеттік монополия салаларын қорғаудың 
ұйымдық-кұқықтық формаларын егжей-тегжейлі түсіндіреді.

Мемлекет монополияларға қатысты дифференциалды көзқа- 
расты ұстануы тиіс екенін атап өту қажет. Экономикада табиғи 
монополия аймақтарын сақтау мақсаты көзделеді, басқа фир- 
маларға қатысты монополияға қарсы қатаң саясат жүргізілуі тиіс. 
Монополияға қарсы мемлекеттік саясаттың негізін тиісті заң құ- 
райды, онда бэсекелестікті қорғауға жэне күшейтуге, мезгілінен 
бұрын экономикалық пайда табу мүмкіндігін төмендетуге арналған 
құқықтық нормалар көрсетілген. Үйымдастыру шаралары нарықты 
ретімен либерализациялау жолымен жүргізілетін монополияға 
қарсы саясатты мақсат тұтады.

Тұрақтандыру функциясы үкіметтің экономикалық өсімді қам- 
тамасыз етуге, толық жұмыспен қамтуға жэне бағаны тұрақтан- 
дыруға бағытталған қызметі болып табылады. Өндіріс көлемін 
ұлғайту үшін, оны қамтамасыз етуге жиынтық шығындардың өсуі 
қажет, оған нарықтық экономиканың қауқары жетпейді.

Экономикалық дамудың басым бағыттарын болжамдық функ
циясы айқындайды, ол экономикалық дамуды болжау, ғылым мен 
техниканың үрдісін жэне бағытының барысын айқындау, нарық- 
тық шаруашылық жүргізу механизмдерін қалыптастыру, халық- 
тың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету мен жұмыссыздықты 
реттеу негізінде әзірленеді.

Мемлекеттің бақылаушылық фунциясы мемлекеттік заңнама- 
лық жэне қосалқы заңнамалық фунцияларының орындалу не-
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месе оларды орындау барысын тексеруге арналған институттар- 
ды құрумен, сондай-ақ мемлекеттік материалдық жэне қаржылық 
қаражаттарды пайдаланумен айқындалады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің барлық біз атап өткен фун- 
кциялары іс жүзінде мемлекеттік бағдарламалардың прициптерін, 
тәсілдері мен эдістемелерін эзірлеуде, болжамдарда, макроэко- 
номикалық реттегіштерді пайдалану механизмдері мен шарттарын 
анықтауда, мемлекеттік жэне аймақтық даму бағдарламаларын 
үйлестіруде, шетелдік инвестицияларды тарту мен пайдала
ну жөніндегі шараларда, сыртқы экономикалық байланыстыр- 
ды дамыту мен мемлекетаралық келісім-шарттардың орындалу- 
ын бақылау жөніндегі шараларда, кәсіпкерлік қызметті қолдау 
және экономикадағы монополизмді жеңу жөніндегі шараларда, 
инвестициялық жобаларды мемлекеттік бағдарламаға, қуаттарды 
оңтайландыруға жэне өндіріс күштерін аймақтарда тиімді ор- 
наластыруға сәйкес жүзеге асыруда көрініс табады. Мүның бэрі 
мемлекеттік реттеу макроэкономикалық мәселелерді шешу мен 
нарықтық қатынастарды дамыту үшін жағдай жасау жағына 
ойысқанын көрсетеді. ЭМР арқылы экономикалық үдерістерді рет
теу мен жолға қоюды ұйымдастырудың тиісті тәсілдері белгіле- 
неді. Мемлекеттік реттеу формаларын қолдану тэжірибесіне сэйкес 
тәсілдердің келесі топтарын бөліп көрсетуге болады:

1. Әкімшілік-қүқықтық формасы: заң шығарушылық жэне 
ұйымдық-экімшілік болып негізгі екі деңгейге бөлінеді.

Біріншісі осылардың негізінде өзіне тэн қатынастармен 
барлық қоғамдық өндіріс қызметін атқаратын заңдарды әзірлеу, 
қабылдау, бекіту мен іске асыруды (заң шығарушылық деңгейді) 
айқындайды. Қабылданатын заңдар мемлекет пен шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің екі жаққа бірдей мүдделерін жан- 
жақты іске асыруды мақсат түтады, олар стратегиялық сипатта 
болады жэне экономикалық қызметтің қандай да бір саласының 
принципті мэселелерін реттейді, мысалы, 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы «Салықтар жэне басқа да бюджетке міндетті 
төлемдер туралы» ҚР Заңы (салық саласы), 2011 жылғы 6 
қаңтардағы «Мемлекеттік бақылау мен қадағалау туралы» ҚР Заңы 
және т.б.
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Екіншісі біріншісінен туындайды жэне қабылданған заңдарды 
тікелей орындау мақсатында жергілікті билік басшылыққа алатын 
шешімдер, нұсқаулар мен директивалар түріндегі уәкілетті орган- 
дар шығаратын (қосалқы заң деңгейіндегі) нормативтер, ереже- 
лер, нұсқаулықтар болып табылады. Басқаша сөзбен айтқанда, бұл 
деңгейді құқықты қолдану сатысы ретінде сипаттауға болады.

2. Экономикалық форма -  макро- жэне микроэкономикалық 
жағдайларды реттеуде мемлекеттік органдардың экономикалық 
тетіктермен ықпал етуі. Оған қаржылық-несиелік, бюджеттік- 
салықтық, амортизациялық, кедендік, саудалық жэне сыртқы 
экономикалық саясат кіреді.

ЭМР (орысша ГРЭ) тәсілдері туралы айта отырып, тарихи 
тұрғыда екі жетекші әдістемелік көзқарастың: кейнсиандық мек- 
тептің жэне неокейнсиандық синтездің қалыптасқанын көрсету 
керек. Бұл екі теориялық ағымның да негізі ортақ жэне қоғам- 
ның стратегиялық межеге қол жеткізуі мақсатында мемлекетті 
экономикалық саясатты жүргізуге арналған меншік пен шаруашы- 
лық жүргізу функциясына ие экономикалық жүйенің субъектісі 
ретінде қарастырады. Концепциялардың арасындағы айырмашылық 
мемлекеттік ықпал ету тэсілдерін жоққа шығаруға дейін барып 
пайдаланумен айқындалады. Атап айтқанда австриялық экономист 
Хайек мемлекетке «түнгі күзетші» деген анықтама берген.

Дж.М. Кейнс және кейнстен кейінгі өкілдер мемлекет функ- 
цияларының бірі нарық жай-күйінің параметрлерін қадағалау 
болып табылады деп есептейді. Кез келген тепе-тең емес ықпал 
тіркелуі жэне жан-жақты тұрақтандырғыштар негізінде теңдей 
теңестірілген өсім траекторясына қайта бағытталуы, яғни мем- 
лекеттік органдар осы жан-жақты тұрақтандырғыштар арқылы 
нарықтың қандай да бір сегментіне ықпал етуі тиіс.

Реттеу тэсілдері -  басқару субъектісінің нысанға (объектіге) 
практикалық жэне теориялық тұрғыда ықпал етуі. Биліктің 
мемлекеттік органдары мен жергілікті жердегі билік реттеу 
субъектілері болады, олар халық пен кәсіпкерлік қүрылымдардың 
мүдделерін қорғауға міндетті. Қоғамдық өндіріс, экономикалық 
құбылыс, үдерістер, атап айтқанда шаруашылық қүрылымдары, ин-
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вестициялар, ақша айналымы, валюталық қарым-қатынастар, жұ- 
мыспен қамтылу және т.б. реттеу субъектілері болып табылады.

Экономикалық реттеудің кез келген тэсілінің бойында әкім- 
шілік бағындыру элементі бар немесе мемлекеттік биліктің 
құралы болып табылады. Әкімшілік тәсілдер экономикалық си- 
патта болады, өйткені олардың қызмет ету саласы экономикалық 
жүйе.

Экономикалық реттеу бюджет-салық және несие-ақша са- 
ласын қамтиды. Біріншісіне мемлекеттік шығындар, салықтар, 
трансферттік төлемдер, субсидиялар, яғни мемлекеттік бюджет 
негізінде іске асырылатын төлемдер жатады. Екіншілері ақша 
белгілерінің эмиссиясын, банкаралық ставкалар пайызын реттеуді 
қамтиды.

Әкімшілік-ұйымдық тэсілдер міндеттік сипатта жэне орын- 
далмағанда белгілі бір санкцияларды қарастыратын жарлықтарды, 
бұйрықтарды, өкімдерді, жазбаша нұсқаулар мен басқа да құ- 
жаттарды қамтиды.

Екі тэсіл де -  экономикалық жүйенің ажырамас бөлігі. Эко- 
номикалық эдебиетте тікелей жэне жанама тәсілдер де айыр- 
машылықта болады, бірінші жағдайға экономикалық тәсілдер, ал 
екінші жағдайға экімшілік-қүқықтык тәсілдер жатқызылады. М. В 
Иванованың лекциялар конспектінде тікелей тэсілге шаруашылық 
жүргізу субъектілерінің атаулы қайтарымсыз қаржыландырылуы 
мен салық және несие жүйесіндегі жеңілдіктер жатқызылған. 
Мұнда жеңілдіктер мен преференцияларды да жатқызуға болады.

Пайдаланатын тетіктер негізінде реттеу механизмдерін анық- 
тау -  мемлекеттік реттеудің негізгі элементі. «Мемлекттік рет
теу механизмі» ұғымы техникалық текке ие жэне экономикалық 
эдебиетте белгілі бір қызметке ұмтылысты оятатын әрекетті туын- 
дататын тетікті білдіреді.

Реттеу ұғымы оның дамуын қажетті бағытқа түсіру мақсатын- 
да объектіге тікелей немесе жанама ықпал етуді білдіреді. Осы- 
дан барып, жүйеге реттегіштік ықпал ету дегеніміз субъектіге 
қатысты басым мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған белгілі 
бір болжамды әрекетті қамтамасыз ететін шаралар кешені болып 
шығады.

Реттеу күрделі көп факторлы құбылыс жэне оны іске асыратын 
нақты механизмдерді реттеу үдерісі ретінде жүзеге асады.
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Реттегіштік механизмге келесі элементтер:
- механизмді іске қосушы инициатор;
- түпкілікті нәтижені бағдарламалық анықтау; 

әдістемелік қамтамасыз ету;
мақсатқа жету үшін пайдаланылатын ресурстар түрлері мен 

көздерінің жиынтығы ықпал етеді.
Реттеу механизмі көп жағдайда реттеу қажеттілігін айқын- 

дайтын жағдайлар мен алғышарттарға байланысты болады. Егер 
реттеу қажеттілігі қаржы саласындағы дағдарыстан туындаса, 
онда экономиканың бір тетігін іске қосу керек, егер көнерген эко- 
номикалық құрылым реттеудің алғы шарты болып жатса, онда басқа 
тетіктерді пайдалану керек.

Мұнымен қатар макро- жэне микроэкономикалық шарттар- 
ды да ажырату керек. Макроэкономикалық шарттарға кәсіпкерлік 
қызметке теріс ықпал ететін және инфляцияны, жұмыссыздықты, 
бюджет тапшылығын жэне т.б. туындататын жағымсыз үдерістер 
жатады. Микроэкономикалық шарттарға тауарлар өндіру мен қыз- 
мет корсету тиімділігінің төмендеуі, кэсіпорындардың банкрот бо- 
луы, еңбек өнімділігінің төмендеуі жэне т.б. жатады.

Экономиканы мемлекеттік реттеу механизмі оған ықпал ету 
тетігі жэне элементі ретінде де әрқилы болады. Ықпал ету тетігін 
таңдау мемлекеттің белгілі бір нэтижелерге қол жеткізуді көздейтін 
экономика саласына байланысты болады. Осыған сәйкес реттегіш 
механизмдерді жасау үдерісінің элементтері де ескеріледі.

1.3. Мемлекеттік басқару мен экономиканы 
мемлекеттік реттеу.

Мемлекеттік басқару мен мемлекеттік реттеу өзара байланысты 
жэне өзара тәуелді екі ұғымды білдіреді, бұл, әсіресе, экономика 
саласында айқын көрініс табады.

Мемлекеттік басқаруды өзінің функциясын орындау үшін 
белгілі бір өкілеттік берілген билік органдары жүзеге асырады. 
Мемлекеттік басқарудың дэстүрлі функцияларына меншікті қор- 
ғау, ұлттық қорғаныс, қоғамдық тәртіпті қорғау, салықты жинау 
және қоғамдық өндірістің дамуымен біртұтас көлік жэне қуаттық 
жүйені, үлттық коммуникациялық желілерді қүруға, халықты 
санитарлық-эпидемиялогиялық қорғауға. элеуметтік тұрақтылықты
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және элеуметтік прогресті қамтамасыз етуге, табиғи объектілерді 
қорғауға жэне табиғатты пайдалануды реттеуге қол жеткізетін басқа 
да функциялары жатады.

Сонымен қатар қоғамдық қатынастар дамуының жаңа саты- 
лары экономикада едэуір белсенді позицияларды иелене бастаған 
мемлекеттік ықпал етудің жаңа (космостық, ақпараттық-техно- 
логиялық, нанотехнологиялық жэне т.б.) салаларын туындатты. 
Бұл бір жағынан, мемлекеттік билік органдарын қаражат пен күшті 
бір орталыққа шоғырландыруға мәжбүрлейді. Екінші жағынан, 
соның ішінде мемлекетаралық деңгейде қорғаныс қуаты мен ел 
экономикасының дамуы үшін қоғамдық өндірістің жаңа салаларын 
жасауға жэне қолдауға мәжбүр болады.

Экономиканың жекелеген құрылымдарын реттеу бірінші қатарға 
шығарылады. Бірақ мемлекеттік басқару мен мемлекеттік реттеу 
бір қатарда тұратын құбылыс болып шықпайды.

Әкімшілік құқық жөніндегі ғылыми жэне оқу эдебиетте 
мақсатты міндеті бойынша мемлекеттік басқару мен мемлекеттік 
реттеудің арасында принципті айырмашылық жоқ, яғни екі ұғым 
да елдің тұрмысы мен экономикасын басқаруды, белгілі бір ба- 
ғытта жүргізуді білдіреді деген көзқарас бар. Сонымен қатар елді 
мемлекеттік басқару оның экономикасын реттеуді де қамтиды, 
өйткені экономика мемлекеттің құрамдас элементі болып табылады. 
Осыған сәйкес бұл контексте «басқару» ұғымы «реттеу» ұғымынан 
кеңірек. Мұнда олардың арасындағы айырмашылық ортақтық жэне 
айрықшылық арасындағы ерекшелік ретінде көрініс тапқан.

Басқару мемлекет пен оның бөлімдеріне (органдарына) қажетті 
белгілі бір тэртіпті орнатуды көздейді. Ол үшін мақсатқа жетудің 
заң шығарушылық, әкімшілік, күштік, саяси жэне басқа да тәсілдері 
пайдаланылады. Олар жер мен оның қойнаулары, әскери өнеркә- 
сіп жэне т.б. сияқты мемлекеттік монополияның төл салаларына 
жатқызылатын басқару үдерісінде байқалады. Дэл осы құралды 
мемлекеттік органдар кэсіпкерлер -  пайда, ал мемлекет пен халық 
-  қажетті тауарлар мен қызмет көрсетулерді, жұмыс орындары 
мен т.б сияқты игілікті көруі үшін өндірістің, бөлудің, айырбастың 
жэне түтынудың құрамдас бөліктерін үйлесімді тэртіпке келтіретін 
мемлекеттік реттеу үдерісінде қолданады.

Осының бэрінде де реттеу басқарудан бір ғана базалық се- 
бептер -  нысанды меншіктеу қүқығы бойынша айырмашылықта
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болатынына назар аудару керек. Мысалы, кеңестік кезең -  тек 
мемлекеттік меншіктің ғана болу кезеңі еді (ұжымдық меншікті 
-  ұжымшарларды қоспағанда), мемлекет (мемлекеттік және 
партиялық аппарат) Ауылшаруашылықтың, өнеркәсіптің және 
т.б. барлық салаларын толық кұкылы жэне бір қолдан шығармай 
басқарды. Жеке меншіктің пайда болуымен мемлекеттік орган- 
дар пайдалану үдерісіне тікелей араласа алмайды, тек ортақ 
мақсатта пайдалану үшін жағдай туғызуға (ауыл шаруашылығын 
субсидиялауға, астықтың шетке әкетілуін шектеуге, өнімді 
әкелуге жэне шығаруға кедендік салықтар салуға жэне т.б.) ғана 
қабілетті.

Мемлекеттік реттеуді айқындайтын басты сипаты оның мем- 
лекеттік (қорғаныс, табиғи монополия салаларында) болсын, 
мемлекеттік емес секторларда болсын нарықтың барлық шаруа- 
шылық жүргізу субъектілерінің (кэсіпкерлік, шетел корпорация- 
ларының жүмысы т.б.) қызмет ету шарттарын жазып көрсететін 
экономикалық тәсілдер арқылы элеуметтік экономикалық үдеріс- 
терге ықпал етуді көздеуінде жатыр.

Екіншіден, олардың айырмашылықтары мақсатқа жету тә- 
сілдерінен байқалады. Үшіншіден, айырмашылықтары басқару мен 
реттеу тетіктерінен де көрініс табады, бүл көп жағдайда жоғары- 
да аталып өткендей, ықпал ету нысанына меншік құқығымен 
айқындалады. Басқару ықпал етудің тікелей формаларын -  жоспар- 
лауды, міндеттеуді, бөлуді жэне т.б. пайдалануды көздейді. Бүл рет- 
те мемлекеттік реттеу нысандарының спецификасы болса жанама 
тетіктерді -  баға, қаржы, салық-несие механизмін пайдалануды 
көздейді.

Осылармен қатар мемлекет үлттық мүдеге орай, әсіресе эко
номика саласында қандай да бір меншік нысандарына меншік 
құқығын өзгерту үдерісіне араласу құқығын өзіне қалдырады. Ай- 
тар болсақ, бұл жерді мақсатына сай пайдаланбауда оны заңсыз 
жэне т.б. мақсаттарда пайдаланған жағдайда алып қоюға, тәркілеуге 
негіз болып табылады.

Көп жағдайда, кез келген демократиялық мемлекетте меншік 
құқығы -  ол экономикалық тұрақтылық пен дамуды қамтамасыз 
ететін базалық жэне бүлжымайтын категория. Меншік құқығы 
сақталмайтын елдерде экономикалық кері кету мен әлеуметтік 
құлдырау байқалады.
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Аталған белгілер мемлекеттік басқару кең ұғым екенін көрсе- 
теді, өйткені елде бардың барлығы мемлекеттік басқаруға жатады 
және ұлттық мүддеге бағын дыры лады. Осы қырынан келгенде, эко- 
номиканы мемлекеттік реттеу мемлекеттік басқару аппаратының 
бір функциясы болып табылады.

Мемлекеттік басқару органдары құрылымы жағынан бір-бірінен 
ерекшеленген жэне өздерінің қызметі мен міндетін орындау үшін 
белгілі бір билік жүргізу құзыретіне ие. Мемлекеттік басқаруды 
жүзеге асыру формасы бойынша биліктің: заң шығарушы, атқарушы 
жэне сот сияқты үш тармағы бөліп көрсетіледі.

Қазақстанда мемлекеттік басқару органдарының жүйесі ҚР 
Конституциясымен айқындалған және жоғарғы заң шығарушы 
және атқарушы билік органдарын, жергілікті басқару органдарын 
қамтиды. Экономика саласындағы жалпы мемлекеттік басқару 3 
деңгейде жүзеге асырылады: ҚР Президенті елдің экономикалык 
даму саясатын белгілейді, Қазақстан халқына Жолдауында ел 
экономикасын дамытудың негізгі бағыттарын айқындайды, эко- 
номикалық ынтымақтастық мәселелері бойынша халықаралык 
келісімшарттар жасасады, тапсырмалар береді жэне оның орын- 
далуын талап етеді; Парламент Заңдарды қабылдайды жэне 
экономикалық мәселелер бойынша Мемлекеттік бюджет туралы 
ҚР Заңын, сондай-ақ, бюджеттің орындалуы туралы Үкіметтің 
есебін қабылдайды, барлық Үкімет мүшелерінен заңның жэне 
экономика саласындағы заңның орындалуы туралы есебін та
лап етеді, елдің элеуметтік-экономикалық дамуы саласындағы 
Үкіметтің іс-қимыл жоспарын жэне т.б. бекітеді; Министрлер 
Кабинеті елдегі экономикалық мэселелерге жалпы басшылықты 
жүзеге асырады, республикалық жэне коммуналдық меншік нысан- 
дарын айқындайды, республикалық жэне коммуналдық меншікті 
басқарады жэне олардан ақшалай түсімді қамтамасыз етеді, елдің 
Мемлекеттік даму бағдарламасын әзірлейді жэне бекітілгеннен 
кейін оны жүзеге асырады, мемлекеттік бюджетті атқарады жэне 
басқа да экономикалық функцияларды орындайды.

Экономиканы мемлекеттік басқару органдары жалпы эконо
микалык, салалық және экімшілік-аумақтық болып бөлінеді.

Қазақстанда биліктің жалпы экономикалық органдарына: эко
номикалык даму мен сауда, қаржы, қоршаған ортаны қорғау, эко
номикалык интеграция істері жөніндегі министрліктер, сондай-ақ
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ҚР Ұлттық банкі, Шетелдік инвестициялар жөніндегі мемлекеттік 
комитет жэне т.б. жатады. Олар өз міндеттері мен функцияларын 
мемлекеттік бағдарламалардың стратегиялық бағыттарын жүзеге 
асыру аясында ақша, салық, кеден және несие саясатымен өзара 
әрекеттестікте және олардың мемлекетаралық қатынастардағы 
үйлесімінде жүзеге асырады.

Салалық органдарға: индустрия мен жаңа технологиялар, 
мүнай жэне газ, көлік жэне коммуникация, ауыл шаруашылығы 
министрліктері жатады. Бүл министрліктер оларды дамытудың 
жэне сала мен қоғамдық өндіріс саласының инновациялық-ин- 
вестициялық саясатының стратегиялық бағытын айқындаумен, 
саланың, аймақтардың мәселелерін шешумен айналысады. Қоғам- 
ның элеуметтік саласын мемлекет келесілер: еңбек және халықты 
элеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, білім жэне гылым, мэдениет 
жэне ақпарат министрліктері арқылы басқарады.

Облыстар, аудандар мен қалалардың (экімшілік-аумақтық билік 
органдарының) экономикасын басқару әкімдіктердің тиісті бөлім- 
шелері арқылы, сондай-ақ халықтың мүддесін білдіретін жергілікті 
өкілетті билік органдары (мэслихаттар) арқылы жүзеге асыра- 
лады. Басқарудың жергілікті деңгейіне биліктің орталық атқару- 
шы органдарының бөлімшелері де (министрлік департаменттері, 
агенттіктер мен ведомстволар да) жатады.

Қысқаша қорытындылар:
1. Аралас экономика ол экономиканың жекеменшік жэне 

мемлекеттік секторларының ғана экономикалық қызметі емес. Ара
лас экономика келісу, экономиканың түрлі секторлары, кэсіпорындар 
мен мекемелер арасындағы экономикалыққ байланыстарды реттеу 
сияқты нарықтық экономиканың қойнауында қалыптасқан жаңаша 
мэні бар карым-катынастардың қалыптасуы.

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қалыптасуы жекемен- 
шік сектордың ендігэрі белгілі бір қоғамдық сұранысты ғанағат- 
тандыра алмайтынын көрсетеді жэне мемлекет жеке кәсіпкерлер- 
дің қожалық етуі барысында туындайтын кемшіліктерді түзетуге 
мэжбүр болады.

3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің жүйелі күбылыс ретінде 
пайда болуы жаңа экономикальщ қатынастардың бар екенін растай- 
ды.
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4. Экономиканы мемлекеттік реттеу жаңа экономикалық жүйенің 
құбылысы ретінде мазмұнға, мәнге жэне мэнді айқындау формала- 
рына ие болады.

5. Экономиканы мемлекеттік реттеу белгілі бір функцияларға, 
ықпал ету тәсілдері мен тетіктеріне және экономикалық үдерістерді 
ұйымдастырудың, реттеу мен түзетудің тиісті эдістеріне ие.

Негізгі терминдер мен ұғымдар:

• аралас экономика
• мемлекеттік реттеу
• мемлекеттік реттеудің түрлері
• экономиканың жекеменшік жэне мемлекеттік секторлары
• мемлекеттік реттеудің функциялары 

келісу
араласу

• ықпал ету

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Экономист ғалымдар арасында мемлекеттік реттеу ұғымын 
анықтау жөнінде пікір қайшылығы бар ма? Бұл мәселе бойынша 
олардың арасындағы қарама-қайшылықтың түп тамыры неде?

2 Реттеу ұғымын дұрыс түсінбеу макроэкономикалық, мик- 
роэкономикалық ауқымдағы экономикалық үдерістерге ықпал ете 
ала ма?

3. Өкілдері экономиканың ашықтығы мен протекционистік 
принципті ұстанған экономикалық ойдың бағытын анықтаңыз.

4. Олардың авторлары өмір сүрген кезеңдегі жэне индустрияла- 
нудан кейінгі дәуірдегі экономиканың қызмет етуіндегі «көрінбейтін 
қол» және «түнгі күзетші» үғымдарының рөлі мен мэнін көрсетіңіз. 
Сіз олармен келісесіз бе немесе қарсы пікіріңіз бар ма? Жақтаған 
және қарсы уәждеріңізді білдіріңіз.

5. Әкімшілік жүйе мен қазіргі заманғы жағдайлардағы эконо
миканы мемлекеттік реттеуді рөлі мен мақсатын түсіндіріңіз. Осы 
экономикалық жүйелерде мемлекет қандай мақсаттарды көздейді?

6. Экономикадағы мемлекеттің рөлі мен орны туралы эконо- 
микалық ойдың классикалық бағыты мен кенсиандық бағытының 
концептуалды айырмашылықтары бар ма?
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7 Сіз экономиканы реттеудегі мемлекеттің функциясы туралы 
оқыдыңыз. Осыған орай ҚР экономикасында осы функцияларды 
жүзеге асыру жөіндегі қазақстандық үкіметтің эрекеттеріне баға 
беріңіз.

8. 2007-2009 жылдардағы қаржылық-экономикалық дағдарыс 
жағдайында ҚР үкіметі қандай мақсатты көздеді?
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2. ЭКОНОМИКАНЫ  М ЕМ ЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДЩ  
ЭКОНОМИКАЛЫ Қ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ТЕТІКТЕРІ.

2.1. Қаржылық механизмдері мен тәсілдері және
ЭМР тетіктері.

Тэсіл әдіс ретінде нақты экономикаға практикалық ықпал ету 
амалдарының жиынын қамтиды. Экономиканы мемлекеттік реттеу 
тэсілдері басқару субъектісінің реттеуге жатқызылған нысанға ті- 
келей практикалық ықпал ету әдісі болып табылады.

Реттеу күрделі көпфакторлы құбылыс ретінде оны іске асырудың 
нақты механизмін әзірлеп шығару үдерісінде жүзеге асырылады. 
Шаруашылық жүргізу механизмі экономиканың белгілі бір жағдай- 
ға жетуі үшін қабылданған шаруашылық жэне саяси шешімдерді 
қабылдау мен оларды рет-ретімен іске асыру болып табылады.

ЭМР механизмі экономикалық өмірдің өзі сияқты алуан түрлі, 
бірақ реттеу тәсілдері мен тетіктері одан да гөрі көп түрлі бола- 
ды. Мұндай көптүрлілік құрамдас бөлігі нарықтық экономика бо
лып табылатын аралас экономиканың заңдылықтарымен айқында- 
лып қойған. Реттеу механизмінің шаруашылық жүргізу үдерісінің 
объектілері мен субъектілеріне осы арқылы тікелей ықпал етететін 
белгілі бір тетіктері болады.

Шаруашылық механизмінің тетіктері -  ол мақсатқа жету үшін 
экономикалық, саяси, қаржылық жэне басқа құралдарды қолдану 
тәсілі.

Мемлекеттік реттеу жүйесіндегі реттеудің экономикалық тэ- 
сілдеріне қаржылық механизм жатады. Қаржылық механизм 
ұғымы ақша қаражаты қорларын қалыптастыру, болу жэне пайда- 
лану жөніндегі қарым-қатынастар мен сол қатынастарды ұйым- 
дастыратын институттар қарым-қатынастарының жиыны болып 
табылады. Қаржы жүйесі: біріншіден, қаржы қарым-қатынасының 
жиынынан, екіншіден, ақша қаражаты қорының жиынынан жэне 
үшіншіден, мемлекеттік, коммерциялық жэне коммерциялық емес 
құрылымдарды басқару аппаратынан түрады. Қаржылық жүйе 
нарықтық экономиканың даму деңгейімен тығыз байланысты 
болады. Нарықтық байланыстардың күрделенуі экономикалық
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байланыстардың да эртүрлілігіне әкеп соғады, осының салдары- 
нан қаржылық жүйенің күрделенуі мен қаржылық қаражаттың 
өсуі туындайды. Қаржылық жүйенің дамуы мен өлшемі мемлекет- 
тің функциясын кеңейтеді және пайдаланатын тәсілдер ішкі 
жэне сыртқы экономикалық функцияларын орындаудағы билік 
қүрылымдарының ауқымды икемділігін қамтамасыз етеді. Ара- 
лас экономикада нарықтық қатынастардың дамуы қаржылай емес 
тетіктерді де пайдалануды туындатады.

Бюджеттік, салықтық, сыртқы экономикалық жэне басқа да эле- 
менттер қаржы жүйесінің функционалдық қосалқы жүйесі болып 
табылады.

Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің құрылымына жал- 
пы мемлекеттік қаржы, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржысы мен халықтың қаржысы кіреді. Мемлекеттік бюджет- 
тен, бюджеттен тыс арнайы қорлардан және мемлекеттік несиеден 
тұратын жалпымемлекеттік қаржы экономикалық қатынастарға 
ықпал етудің негізгі тетігі.

ҚР бюджеттік жүйесінің қаржылық механизмі келесі топтарға:
-  орталықтандырылған ақша қаражаттарының қалыптасу үде- 

рісіндегі кәсіпорындары бар мемлекетке;
-  бюджеттік қаржыландырудағы ұйымдары мен мекемелері бар 

мемлекетке;
-  бюджет түсімдерін жэне элеуметтік қолдау көрсету жөніндегі 

түрлі төлемдерді қалыптастыруға қатысты халқы бар мемелекетке;
-  қаржылық-банк жүйесінің институттарына;
-  қаржылық, сауда-саттық жэне басқа да экономикалық мәсе- 

лелер бойынша шетелдермен қарым-қатынасы бар мемлекетке 
негізделеді.

Қаржылық қарым-қатынастардың барлық аталған топтары 
қазіргі заман жағдайында мемелекеттің реттегіштік рөлі қай ба- 
ғытта дами алатынын көрсетеді. Қаржылық, несиелік, бюджеттік 
қатынастардың мемлекеттің дамуындағы рөлі, орны мен маңызы 
ЖІӨ жағдайымен, жұмыссыздық, инфляция деңгейімен жэне т.б. 
айқындалады. Соңғыларының жай-күйі тікелей үкімет қабылдаған 
экономикалық саясаттың нәтижелілігін сипаттайды.

Осы қарым-қатынастардың спецификасы қатысушысы міндет- 
ті түрде мемлекет болып табылатын бөлу қатынастарынан тұра- 
ды. Екіншіден, олар жалпы мемелекеттік қажеттіліктерге арналған
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орталықтандырылған ақша қаражатының қалыптасуына жэне оны 
пайдалануға байланысты болады.

Мемлекеттік реттеу бюджеттік өзара байланыстарды, бағыт- 
тарды қалыптастару мен түзетуден көрініс береді, осылайша бюд
жетник қарым-қатынастарға эсер етеді.

Мемлекеттік бюджет елдің негізгі қаржылық құжаты болып 
табылатыны белгілі, онда заңды тәртіппен бекітілген мерзімдегі 
барлық кірістер мен шығындар көрсетіледі.

Мемлекеттік құрылымға байланысты бюджеттік жүйенің құ- 
рамы айқындалады. Федеративті және унитарлық кұрылыс болуы 
мүмкін. Қазақстанда унитарлы мемлекеттік қүрылыс және бюд- 
жеттік жүйе мемлекеттік жэне жергілікті бюджеттрден түрады. 
Мемлекет өз қызметін атқарғанда мемлекеттік бюджеттің келесі 
функцияларын басшылыққа алады: жүмылдыру функциясы, мұн- 
да билік органдары қаржы ресурстарын өз міндеттерін орындау 
үшін шоғырландырады; әлеуеметтік функциясы, мұнда ресур- 
старды халықтың эртүрлі тобына бөлу жүргізіледі; тұрақтандыру 
функциясы, яғни ел экономикасының үдайы жэне тұрақты даму- 
ына жағдай жасалынады; институционалды, яғни әртүрлі мем- 
лекеттік құрылымдардың материалдық жэне қаржылық базасын 
қалыптастыру мен демеуге әрекет етеді.

Біздің еліміздің Бюджеттік кодексіне сәйкес Қазақстан Респу- 
бликасы бюджеттік жүйесінің құрамына республикалық, облыстық 
бюджеттер мен республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
жэне аудандардың бюджеттері кіреді. Бюджеттік Заңнама бойын- 
ша бюджеттік құрылымға Мемлекеттік төтенше бюджет пен ҚР 
Ұлттық қоры кіреді.

Бюджеттік жүйеде ел Парламенті қабылдайтын жэне ҚР 
Президенті бекітетін республикалық бюджет негізгі орын алады.

Мемлекет Қазақстан бюджеттік жүйесінің реттелуін қамтамасыз 
ете отырып, бюджеттік кірістердің жэне шығыстардың принцип- 
терін, тэсілдерін қалыптастыру әдістерін өзгертеді. Мемелекеттік 
бюджеттік саясаттың негізгі принциптері республикалық деңгейде 
түзіледі. Бюджеттік реттеу механизмінің негізін экономикалық 
қарым-қатынастардың тұтастай жүйесін ұйымдастыру қүрайды.

Осылайша, бюджеттік реттеу механизмінің жүйесі -  осылар 
арқылы түрлі деңгейдегі бюджет арасында бөлу мен қайта бөлу 
іске асырылатын тетіктер мен түрлердің жиыны. Бюджеттік рет-
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теу механизмі эртүрлі жерлерде тұрып жатқан халықтың жағдайын 
теңестіруге, экономиканың жекелеген саласын немесе қызмет сала- 
сын (мысалы, химия саласын) бірінші кезекте дамытуға арналған 
мақсатты қаражатты бөлуге мүмкіндік береді.

Мыналар:
1) бюджеттің жекелеген түрлерінің тұрақты бекітілген кірісін 

белгілеу;
2) бюджеттің жекелеген түрлерінің реттегіш кірісін белгілеу;
3) бюджеттің жекелеген түрлері арасында шыгындарды бөлу;
4) бюджет аралық дотациялар мен субвенциялар;
5) бюджет аралық несие беру бюджеттік реттеу тәсілдері болып 

табылады.
Мемлекет бюджеттік өзара байланысты, бюджет ағындарының 

бағыттарын белгілейді жэне бюджет аралық қатынастар жүйесі 
арқылы орталықтандырылған қорларды бөледі. ҚР бюджеттік 
кодексіне сэйкес соңғыларының мэнісі бекітілген заңдар мен ере- 
желер негізінде бюджеттер деңгейлері арасындағы түсімдер мен 
шыгындарды бөлумен, сондай-ақ олардың орындалуын бақылаумен 
айқындалады.

Мемлекеттің бюджетті экономикаға эсер ету тетігі ретінде пай- 
далануы бюджеттік саясатқа негізделеді. Белгіленген элеуметтік- 
экономикалық міндеттерге жетуі үшін бюджеттік қарым-қаты- 
настарды, принциптерін, функцияларын пайдалану жүйесі 
мемелекеттік бюджеттік саясат болып табылады. Бюджеттік саясат 
бюджеттердің, олардың қорларының көтермелегіш рөлге ие болу- 
ын, қоғамдық өндіріске белсенді ықпал етуін көздейді. Бюджеттік 
саясат мемлекеттік кірістер мен шығындарға тікелей байланы
сты болады. Бюджеттік саясаттың тиімділігі ұлттық нарықтық 
шаруашылықта қалыптасатын мүдделерді жан-жақты есептеуге 
байланысты болады.

Мемлекет бюджеттік саясатының элеуметтік-экономикалық 
мэні мемлекеттік қаржы саласындағы мақсаттар мен міндеттерді 
айқындаумен, ақша қаражаттарын бюджетке жұмылдыру меха- 
низмдерін эзірлеумен, мемлекеттік қаражатты, салықтық жэне бюд- 
жеттік жүйені басқаруда бюджеттік қаражат бағатын таңдаумен, 
мемлекеттік қаражатты, салық жэне бюджет жүйесін басқарумен, 
экономикалық жэне әлеуметтік үдерістерді фискалды тетіктер 
көмегі арқылы реттеумен арқылы көрінеді.
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Бюджеттік саясаттың мәні -  тарату және бақылау сияқты екі 
функциясымен айқындалады. Тарату функциясы ақша қаражатын 
мемлекет қолына шоғырландырумен жэне оны жалпы мемлекеттік 
қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында пайдалану арқылы жүзеге 
асырылады. Бақылау функциясы бюджеттік қаражатты бөлудегі 
пропорция іс жүзінде қалай қалыптасақанын, тиімді пайдаланылу- 
да ма жоқ па соны көрсетеді, бюджеттік қаражат қозғалысындағы 
ауытқуды байқындайды, экономиканың құрылымдық буындарын- 
дағы экономикалық үдерістерді бейнелейді.

Тарату функциясын іске асыру үшін мемлекет бюджеттік меха- 
низмді эзірлеп шығарады. Бюджеттік механизм бюджеттік карым- 
қатынастардың ұйымдық формасының, мемлекеттік бюджетті жұ- 
мылдыру мен пайдалану тәсілдерінің жиынтығы болып табылады. 
Бюджеттік механизм елдің бюджеттік жүйесін, биліктің экімшілік 
органдарын, жоғарғы билік органдарының заңдары мен қаулылары 
түріндегі құқықтық негіздерді, құжаттама мен есеп жүйесін 
жэне қызмет етуі үшін қажетті басқа да реквизиттерді қамтиды. 
Экономикалық үдерістерді реттеу үшін бюджеттік жүйені пайдала
ну мемлекеттің құзырына келіп түсетін ақша қаражаттарымен ма- 
неврлер жасау арқылы жүзеге асырылады.

Бюджеттік механизмнің кұрылымында:
1) ел бюджетіне ақша қаражатын жұмылдыру механизмі;
1) бюджет қаражатын жарату механизмі;
1) бюджетаралық бөлу механизмі мен қаржы қорларын қайта 

бөлу механизмі сияқты үш буыны болады.
Салықтық реттеу арқылы мемлекет ұйымдар мен кәсіпорын- 

дардың ішкі және сыртқы қызметі үшін салықтық климатты жа- 
сайды. Салықтық реттеу әртүрлі тәсілдер жэне әдістер арқылы іске 
асырылады. Реттеу тәсілдеріне жеңілдіктер мен санкциялар жатады. 
Реттеу эдістеріне: инвестициялық салықтық несие, мерзімін кейінге 
қалдыру, мерзімін ұзарту, трансферттер мен т.б. жатады. Салықтық 
реттеудің түпкі мақсаты -  мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің және ел азаматтарының мүдделерін теңестіру.

Салықтық бақылау нақты орындалуды салықтың жоспарланған 
түсіміне жақындату мақсатында жоспарланған салықтық түсімдер 
шамасынан ауытқу себептерін талдау үшін іске асырылады.
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Мемлекеттің мақсаттарына байланысты қандайда бір кездері 
қызмет етуіне қарай салықтық саясаты:

1) тұтынушыларға арналып элеуметтік түзетілген;
2) экономиканың өндірістік секторының дамуына ықпал етуге 

қабілетті өндірістік;
3) тапшылықсыз бюджетті қалыптастаратын бағыттарға ие бо- 

луы мүмкін. Бүл бағытта мемлекет бюджет тапшылығын барын- 
ша азайту мақсатында салықтық түсімдерді жоғарылатады, сөйтіп 
кәсіпорындардың экономикалық дамуын тежейді. Осыған орай, 
салықтық түсімдерді болашақта азайта отырып;

4) осының алдындағы бір бағытқа басымдық бере отырып, ара- 
лас саясат етіп жүргізуге болады.

Мемлекет тиісті механизмді құрайтын ұйымдық-құқықтық нор- 
малар мен тәсілдерді жасайды. Қазақстанда ҚР салықтық Кодексі 
қабылданған. Салықтық жүйенің маңызды элементі салық түрлері 
мен оларды есептеу принциптері болып табылады. Мемлекет заңдық 
тұрғыда салық ставакаларын белгілейді жэне оны ұлғайту жағын 
қарай да жэне азайту жағына қарай да өзгертуге құқылы. Осылай- 
ша, мемлекет қандай да бір тауар өндіру мен қызмет көрсету түрін 
көтермелеу немесе шектеу құқығын резервтлейді. Осы ставкаларды 
белгілеу көп жағдайда мемлекеттің шығындарына байланысты бо
лады. Салықтық саясат алдымен мемлекет шығындарының көлемі 
анықталып, осыған орай кіріс белгіленуіне негізделеді.

Мемлекет заңдық тұрғыда салықтық базаны, яғни белгіленген 
салық ставкасына сэйкес салық салынуға жататын жалпы сома- 
ны белгілейді. Мемлекет салық салынуға жататын кірістерден 
шығаруды белгілеу арқылы салық базасының көлеміне ықпал ете 
алады, осылайша төленетін салықтың шамасын азайтады.

Салықтық саясатты іске асыру үшін мемлекет салықтық 
механизмнің элементтері арқылы салықтық жоспарлауды, реттеу 
мен бақылауды жүзеге асырады.

Салықтық жоспарлау арқылы мемлекет салық түсімін талдайды, 
салық салынатын базаның өсу үрдісі мен факторларын айқындайды 
жэне бюджетке түсетін салық түсімдерінің көлемін анықтайды

Салық саясатын жүзеге асыру кезінде мемлекеттің алдын- 
да: эртүрлі экономикалық жағдайдағы кэсіпорындардың тиімді 
қызмет етуі, үлттық экономиканың қүрылымының бұзылмауы жэне 
қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық сақталуы үшін қандай ставка-
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ларды қолдану керек деген дилемма тұрады. Мемлекеттік салық 
саясаты елдегі қолайлы салықтық климатты жасауға, сақталымдар 
мен инвестицияларды ұлттық экономиканың даму негізін 
көтермелеуге бағытталуы тиіс.

2.2. Ақша-несие реттелуінің мақсаттары, 
міндеттері және тетіктері.

Заманауи ақша-несие реттелімі неоклассикалық мектепке, 
кейнсиандық қырынан келуге жэне монетарлық сандық ақша 
сияқты үш теорияға негізделеді. Аталған теориялық кырынан 
келулерді біз экономикалық теория курсында қарастырып өткенбіз. 
Бұл жерде мемлекеттік органдар пайдаланатын ақша теориялары эр 
кезде таза жэне нақты күйіндегі қандай да бір көзқарасты көрсете 
алмайтынын атап өту керек. Олар синтезделген түріндегі эртүрлі 
көзқарасты қамтиды. Мысалы, ҚР Ұлттық банкі өз әрекеттерінде 
монетарлық сандық ақша теориясын басшылыққа алатын болса, 
ҚР қаржы министрлігі кейнсиандық мектепке едэуір жақындау бо- 
лады. Көптеген жағдайды осыған орай нақты шаралар енгізілетін 
шынайы болмыс анықтайтын басқаша мәселелердің болуы да дау 
тудырмайды. Үкімет пен экономикалық қызмет субъектілерінің 
қарым-қатынасы негізінде мемлекеттің ақша-несие саясаты жатыр.

Оқулықтар мен оқу құралдарында ақша-несие саясаты ретінде 
инфляциясыз экономикалық өсімге, еңбекке қабілетті халықтың 
жұмыспен қамтылуына жэне ұлттық экономикада іскерлік бел- 
сенділіктің конъюнктуралық циклдарын тегістеуге бағытталған ша
ралар жиынтығын түсінеміз.

Мемлекеттің ақша-несие саясатын біздің елде Ұлттық банк, 
екінші деңгейдегі банктер, яғни коммерциялық банктер, сондай-ақ 
мамандандырылған банктер арқылы -  сыртқы сауда, инвестициялық 
жэне басқа да, сондай-ақ банктік емес типтегі несие-ақша мекемелері 
арқылы: сақтандыру, зейнеттік жэне басқа да қаржы компаниялар 
жүзеге асырады.

ҚР ¥лттық банкі мемлекеттік ақша-несие саясатын белгілейтін 
жэне іске асыратын бірден-бір орган болып табылады.

Қазақстан Ұлттық банкінің негізгі мақсаты ҚР-дағы баға 
тұрақтылығын қамтамасыз ету. Бүл мақсатты іске асыру үшін ҚР 
Ұлттық банкіне:
30



1) мемлекеттің ақша-несие саясатын эзірлеу жэне жүргізу;
2) төлем жүйелерінің қызмет етуін қамтамасыз ету;
3) валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру;
4) қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге ат салысу 

сияқты міндеттер жүктеледі.

Оған жүктелген мақсаттар мен міндеттерге орай ҚР Ұлттық 
банкі:

1) мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізеді жэне ҚР аума- 
ғында банкнотттар мен манаттардың бірден-бір эмитенті болып та- 
былады;

2) мемлекеттің мемлекеттік қарызын өтеуге қызмет көрсетеді;
3) екінші деңгейдегі банктерге жэне ¥лттық банкте шоттары 

бар заңды түлғаларға несие береді;
4) қаржы нарығында сыйақының нарықтық ставкаларына 

ықпал етеді;
5) валюталық реттеу мен бақылауды жүзеге асырады;
6) банктік қызмет мәселелері бойынша міндетті нормативтік 

жэне құқықтық актілерді шығарады.

ҚР ¥лттық банкі баға тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында 
ақша-несие саясатын жүзеге асырады. Ақша-несие саясаты:

1) қайта қаржыландырудың ресми ставкасын;
2) ақша-несие саясатының негізгі операциялары бойынша 

сыйақы деңгейлерінің ставкаларын;
3) ең аз резервтік талаптар нормативтерін;
4) айрықша жағдайларда ғана жүзеге асырылатын жекелеген 

операция түрлерінің деңгейі мен көлеміне тікелей сандық шекте- 
улер;

5) валюталық нарықтағы интервенцияларды;
6) банктерге несиелер мен басқа да тетіктерді белгілеу сияқты 

функцияларды жүзеге асырады.
¥ Б  қайта қаржыландыру ресми ставкасы ақша нарығының жал- 

пы жағдайына, займдар бойынша сұраныс пен ұсыныстарға, инфля
ция деңгейіне жэне күтілетін инфляцияға байланысты белгіленеді. 
Қайта қаржыландыру ставкасының көтерілуі несиенің қымбаттауын 
туындатады, бұл қалайда сұраныс пен көлемнің қысқаруына әкеп 
соғады. Екінші деңгейдегі банктер де өз несиелерінің құнын арт-
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тырады жэне соңғыларының қолжетімділігі одан эрі қиындайды, 
өйткені ақша қымбаттап кетеді. Қайта қаржыландыру кұнының 
төмендеуі несие құнының төмендеуін туындатады және ақшаның 
арзандауы салдарынан оларға сұранысты арттырады.

Депозиттер мен займдар жөніндегі көлемдер мен сыйақы став- 
каларын реттеу үшін ҚР ¥Б  ең аз резервтік талаптар нормативтерін 
пайдаланады. Ең аз резервтік талаптар нормативтерін ҚР ¥ Б  бан- 
ктер міндеттемелерінің сомасынан түскен пайыз ретінде есептейді. 
Ең аз резервтер депозиттер сомасының бөлігі болып табылады, 
оны екінші деңгейдегі банктер Ұлттық банктің арнайы шоттарында 
сақтайды жэне белсенді операциялар жүргізу үшін пайдалануға бол- 
майды. Ең аз резервтер келесі функцияларды орындайды: 1) салым- 
шылар депозиттерін қайтару жөнінде төлемдік міндеттерін орындау 
үшін және басқа банктермен өзара есеп айырысуды жүргізу үшін 
коммерциялық банктер ликвидтігінің қажетті деңгейін камтамасыз 
етеді; 2) экономикаға ақша ұсынысына тікелей ықпал ететіндіктен, 
¥лттық банктің ақша массасын реттеуге арналған күралы болып та
былады. Сондықтан ең аз резервті мемлекеттік билік органдары жиі 
өзгерте алмайды.

¥лттық Банктің тікелей сандық шектеулерін операциялар 
мен мәмілелердің жекелеген түрлері бойынша ставкалардың ең 
жоғары деңгейлері, несиелеуді тікелей шектеу, сыйақы ставкала- 
рын өсірмеу, өндіріс пен қызмет көрсетулер, қоғамдық өндіріс са- 
лалары жекелеген түрлерінің дамуын қолдау немесе ауыздықтау 
мақсатында несиенің нақты түрлерін тікелей реттеу деп түсіну ке- 
рек. ¥лттық Банк ақша-несиені реттеудің жанама тэсілдерімен ин
фляция үдерістерін тоқтата тұру мүмкін болмаған жағдайда тікелей 
сандық шектеуді қолдануға қүқылы.

Мемлекеттік және басқа да бағалы қағаздарды сатып алу жө- 
ніндегі операциялар ашық нарықта жүзеге асырылады. ¥лттык 
банк коммерциялық банктерден бағалы қағаздарды сатып ала оты- 
рып, олардың ақшалай резервтерін арттырады, бұл нарықтағы ақша 
массасының артуын туындатады.

¥лттық Банктің ақша-несие саясатында айналымдағы ақша мас
сасын реттеу болып табылады. Бүл түрғыда жиынтық үлттық өнімді 
бөлу мен тұтынуда мемлекеттің қатысуын қысқартуға бағыт алу 
стратегиялық мақсат болуы тиіс деген монетаристер пікірі бар. Со- 
нымен қатар монетаристер реттеудің басты нысаны пайыздық став-
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ка емес, ақша ұсынымы өсу қарқынының болуы жэне мемлекеттің 
басты банкі ақша массасының 3-5% тұрақты өсу саясатын жүзеге 
асыруы міндетті деп есептейді. Олардың пікірінше, бүл нақты 
өндірістің өсуін қамтамасыз етеді жэне шамадан тыс инфляциялық 
үдерістерді туындатпайды.

Бұл көзқарас өмірдің барлық жағдайларына дауа бола қоймас 
деген ойдамыз. Ақша массасының өсу қарқыны экономиканың 
жай-күйіне, жандану фазасының өтуіне, өрлеуге, дағдарыс пен 
депрессияға байланысты. Конъюнктура мен циклдық ауытқулар 
экономиканың дамуына өз түзетулерін енгізеді, бірақ ақшаның ба- 
сып шығарылуын тоқтата алмайды. Тек нақты өндірістің өсуі ғана 
шамадан тыс инфляциялық үдерістерді туындата алмайды жэне 
сондықтан бүкіл ел аумағы бойынша нақты өндірістің біркелкі өсуі 
болған жөн.

ҚР Ұлттық банкінің ақша-несие саясатының механизмінде 
инфляцияға қарсы саясат айрықша орын алады. Мемлекеттің 
инфляцияға қарсы саясатының механизмінде келесілер:

1) жиынтық сұранысты кеңейту жэне жиынтық сүранысты те- 
жеу арқылы инфляция қарқынын томендетуге; эртүрлі жеңілдіктер 
мен сыйақы арқылы тауар өндірісін ұлғайтуға; жаңа техника мен 
технологияның, тұтыну тауарларының импортын көтермелеуге; 
салымдар бойынша пайыздық ставкаларды арттыру арқылы 
халықтың сақталымдарын жандандыруға бағытталған қысқа 
мерзімді тәсілдер;

2) инфляциялық үдерістерді реттеуге бағытталған, атап айтқанда 
кірістер саясаты; бюджет саясаты; құрылымдық саясат жэне т.б. 
сияқты ұзақ мерзімді тәсілдер айқындалады.

Осы шаралардың барлығы экономиканың, мемлекет қара- 
жатының түрақтануына, елдің ақша жүйесіндегі инфляция қаупінің 
төмендеуіне ықпал етеді.

2.3. ¥лттық экономикада валюта бағамын 
мемлекеттік реттеу.

Әлемдік экономиканың субъектілері ретінде айқындалған 
жэне тәуелсіз мемлекеттер өзінің экономикалық, саяси, ұлттық 
жэне басқа да мүдделеріне сэйкес өз валютасын жасайды немесе 
аймақтық (евро жэне т.б. сияқты) валютаға көшеді.
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Валюталық реттеудің мақсаты біртұтас мемлекеттік валю
та саясатын жүзеге асыру, ұлттық экономиканың қарышты өсу 
факторы ретіндегі ішкі валюталық нарықтың орнықтылығы мен 
тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Валюта бағамын 
мемлекеттің реттеудің міндеттері мыналар болып табылады: а) та- 
уарлар мен қызмет көрсетулердің экспорты мен импортын көтер- 
мелеу арқылы сыртқы экономикалық қызметтің жағдайларын рет- 
теу; б) капитал қозғалысын, сыртқы сауда саясатын оңтайландыру 
және т.б. тетіктер арқылы елдің төлемдік балансын реттеу. Ұлттық 
валютаны девальвациялау, ревальвациялау, (ұлттық немесе ше- 
тел) валюталарын сатып алу жэне сату түріндегі валюталык ин
тервенция, валюталық шектеулер жэне т.б. валюта бағамын реттеу 
тетіктері болып табылады.

Қазақстанның валюталық саясатын, Үкіметпен және баска 
да органдармен бірлесе отырып, өз құзыреті шегінде ҚР Ұлттық 
Банкі қалыптастырады және валюталық стратегия мен валюталык 
реттеуді қамтиды. Валюталық реттеудің негізгі органы ҚР ¥лттык 
банкі болып табылады. Валюталық стратегия валюта бағамының 
тұжырымдамасынан және валюта бағамы түзетілетін тетіктердің 
жиынынан түрады. Валюталық реттеу валюта операциялары- 
ның тәртібі мен валюталық бақылауды жүргізу тәртібін айкын- 
дайтын нормативтік-құқықтық актілер (заңнамалар) жиыны болып 
табылады.

Валюталық реттеу:
-  валюта конвентрациясын реттеуден;
-  валютамен ағымдағы операцияларды реттеуден;
-  капитал қозғалысын реттеуден түрады.
Қазақстанда валюталық реттеу мен валюталық бақылау осы- 

дан кейінгі өзгерістері мен толықтырулары бар 2005 жылғы 13 
маусымдағы «Валюталық реттеу мен валюталық бақылауы туралы» 
ҚР Заңымен, ҚР ¥Б-ның нормативтік-қүқықтық актілерімен, ҚР 
¥Б  белгілеген біртүтас ережелермен және Қазақстанның басқа да 
заңдарымен реттеледі.

Заңдарға сәйкес валюталық реттеудің мақсаттары орнықты 
экономикалық өсімге қол жеткізу жоне экномикалық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттің экономикалық саясатына 
қолдау корсету болып табылады. Аталған мақсаттардан:
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1) ҚР-дағы валюталық құндылықтар айналымының тэртібін 
белгілеу;

2) ҚР-ның элемдік экономикаға одан эрі қарай интеграциялану 
шарттарын жасау;

3) Валюталық поерациялар мен каптиал ағыны жөніндегі 
ақпараттық базаны қамтамасыз ету сияқты міндеттер туындайды.

Валюталық бақылаудың мақсаты олар валюталық операциялар- 
ды жүгізгенде ҚР резиденттерінің жэне резиденттері еместердің ҚР 
заңдарын сақтауын қамтамасыз ету. Осы мақсаттан:

1) жүргізілетін валюталық опреациялардың заңнамаға сәй- 
кестігін анықтау;

2) валюталық операциялар бойынша төлемдердің негізділігін 
жэне оларды іске асыру үшін тиісті құжаттардың болуын тексеру;

3) валюталық операциялар бойынша есепке алу мен есеп 
берулердің толықтығы мен объективтілігін тексеру сияқты мін- 
деттер шығады.

Мемлекеттік валюталық реттеу үшін жеке жэне заңдық 
тұлғаларды олардың орналасқан жеріне жэне осыған сәйкес 
жасалған заңнамаларға сәйкес резиденттер мен резидент еместерге 
бөлудің маңызды мәні бар.

Қазақстан заңнамасына сәйкес:
-  Қазақстан ының азаматтары, соның ішінде шетелдерде тұрып 

жатқан немесе республикадан тысқары жерлерде мемлекеттік 
қызметте жүрген, сол мемлекеттің заңнамасына сэйкес шетелде 
тұрақты тұру қүқына берілген күжаты бар азаматтары;

-  ҚР-да тұрақты тұруға құжаты бар шетелдіктер мен азаматтығы 
жоқ адамдар;

-  ҚР заңнамасына сәйкес құрылып, ҚР аумағында орналасқан 
барлық заңды тұлғалар, сондай-ақ ҚР аумағындағы жэне одан 
тысқары жерлердегі филиалдары мен өкілдіктері;

-  Қазақстаннан тысқары орналасқан ҚР дипломатиялық, сауда 
өкілдіктері мен басқа да ресми өкілдіктері резиденттер болып та- 
былады.

Мыналар:
-  Резиденттерге жатпайтын жеке түлғалар, заңды тұлғалар, 

олардың филиалдары мен өкілдіктері;
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-  Егер халықаралық немесе мемлекетаралық келісімдермен 
олардың құрылуы туралы айқындалмаған болса, халықаралық 
ұйымдар;

-  Басқа мемлекеттердің дипломатиялық және баска да ресми 
өкілдіктері резидент еместер деп белгіленген.

Резиденттер, егер ондайлар заңнамалық актілермен қарасты- 
рылмаған болса, уэкілетті банктерде шетелдік валютамен шектеусіз 
шоттар ашуға қүкылы. Валюталық операцияларды жүргізген кездегі 
заңды тұлға-резиденттердің есеп айырысулары уәкілетті банктерде 
валюталык заңнама талаптарына сәйкес ашылған банктік шоттар 
арқылы жүргізіледі. Валюталық операцияларды жүргізген кездегі 
жеке тұлға-резиденттердің есеп айырысулары уәкілетті банктердегі 
банктік шоттар арқылы жүргізіледі.

Мемлекеттік билік органдары өз эрекеттерінде:
-  валюталық реттеу саласындағы мемлекеттің саясатты жүзеге 

асыруда экономикалық шараларға басымдық беру;
-  резиденттер мен резидент еместердің валюталык операцияла- 

рына мемлекеттің және оның органдарының қисынсыз араласуын 
болгызбау;

-  сыртқы жэне ішкі валюталык саясаттыц бірлігі;
-  валюталык реттеу жэне валюталык бақылау жүйесінің бірлігі;
-  валюталык операцияларды іске асырған кезде резиденттердің 

құқықтары мен экономикалық мүдделерін қорғау прициптерін 
басшылыққа алады.

Замануи принциптер мэңгілікке берілген принциптер болып 
табылмайды. Олар экономиканың қандай да бір даму сатысына, 
қалыптасқан сауда, саяси, жағдайларға, валюта нарығындағы ішкі 
және сыртқы экономикалық шарттарға байланысты өзгеруі мүмкін.

Резиденттер мен резиденттер еместер арасындағы валюталык 
операциялар келесі валюталармен жэне бағалы қағаздармен:

1. Қазақстан Республикасының валютасы тецгемен жэне банктік 
шоттардағы жэне банктік салымдардағы қаражаттармен;

2. шетел валютасымен, яғни банкноттар, қазыналық билет- 
тер, манаттар түріндегі ақша белгілерімен, сондай-ақ шетел 
мемлекеттерінің ақша бірлігіндегі банк шоттарындағы жэне банктік 
салымдарындағы қаражаттармен жэне халықаралық ақша жэне 
есеп айырысу бірліктерімен;
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3. номиналдық құны ҚР валютасымен көрсетілген жэне Қа- 
зақстанда тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздар түріндегі ішкі 
бағалы қағаздармен, сондай-ақ Қазақстан аумағында шығарылған 
бағалы қағаздармен;

4. сыртқы, яғни ішкіге жатпайтын бағалы қағаздармен жүр- 
гізіледі. Валюталық операцияларға шетел валютасы мен сыртқы 
бағалы қағаздарды қамтитын бағалы қағаздармен жүргізілетін опе- 
рациялар да жатады.

Қазақстаның заңнамасы бойынша валюталық операцияларға:
-  резиденттер, резиденттер мен резидент еместер, резидент 

еместер арасындағы операциялар;
-  валюталық операциялар бойынша төлемдер мен ақша ауда- 

рымдары;
-  валюталық құндылықтарды, қолма-қол ұлттық валютаны, 

бағалы қағаздар мен төлем қүжаттарын алып кіру мен алып шығу, 
жөнелту;

-  экспорт жөніндегі есеп айырысулар кіретін капиталдық 
қозғалысы жөніндегі операциялар;

-  тікелей инвестициялар;
-  бағалы қағаздар мен қосалқы қаржы тетіктерімен операция

лар;
-  қаржы займдары;
-  жылжымайтын мүлікке, интеллектуалдық меншікке меншік 

құқын сатып алу;
-  біріккен қызметке қатысушының өз міндеттерін орындау 

тұрғысында ақшаны жэне басқа да мүлікті беруі, сенімхатпен 
басқару мен басқа да операциялар жатады.

Осылайша, басқа көптеген мемлекеттік реттеу түрлері сияқты 
валюталық реттеу де өзінің нақты мақсатына, міндеттері мен 
принциптеріне ие болады, осыны басшылыққа ала отырып жэне 
заңнамаға сәйкес ¥лттық банк өз қызметін жүзеге асырады. Бүл 
орайда дамыған елдердің елеулі практикалық тәжірибесі пайдала- 
нылады.

Қысқаша қорытындылары:
1. Мемлекет экономиканы реттеуде қаржы және ақша-несие 

тэсілдерін белсенді пайдаланады.
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2. Қаржылық жүйенің функциональдық қосалқы жүйесі бюд- 
жеттік, салықтық, сыртқы экономикалық және басқа да жүйелер 
болып табылады.

3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі тетігі жалпы мем- 
лекеттік қаражат болып табылады.

4. Мемлекет бюджеттік өзара байланысты, бюджеттік ағынның 
бағытын белгілейді және бюджетаралық қарым-қатынас арқылы 
орталықтандырылған қорларды бөліп таратады.

5. Салықтық реттеу арқылы мемлекет мемлекеттік жэне жеке- 
меншік фирмалардың ішкі және сыртқы қызметі үшін жалпы 
салықтық климатты қалыптастырады.

6. Үлттық ақша-несие саясатын айқындайтын жэне жүзеге асы- 
ратын бірден-бір мемлекеттік орган ҚР Үлттық (орталық) банкі бо
лып табылады.

7. ¥лттық банк қызметінің мақсаты баға тұрақтылығы мен 
айналымдағы ақша массасын реттеу болып табылады.

8. Қазақстанның валюталық саясатын Үкіметпен жэне басқа ор- 
гандармен бірге өз құзыреті шегінде Үлттық банк қалыптастырады 
және бұл қызметі валюталық стратегия мен валюталық реттеуді 
қамтиды.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• Үлттық банк
• мемлекеттік ақша-несие саясаты
• валюталық реттеу
• валюталық бақылау
• қаржы жүйесі
• жалпымемлекеттік қаржы
• мемлекеттік бюджет
• бюджеттік саясат
• салық саясаты
• салықтық бақылау
• салықтық климат

Сүрақтар мен оқу тапсырмасы:
1. Қаржылық, бюджеттік, салықтық жэне ақша-несие жүйесінің 

мағынасы туралы бір-біріңізге айтып беріңіздер жэне дэлелдеңіздер.
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2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің тетігі ретінде Қазақ- 
станның салық, несие жүйесінің артықшылықтары мен кемші- 
ліктерін атаңыздар.

3. Валюталардың конвертациялау дегеніміз не және неліктен 
эртүрлі елдер өз валютасын конвертацияланатын валютаға айнал- 
дыруға ұмтылады?

4. Қазақстан бюджеттік жүйесінің мағынасы мен күрылымын 
талдаңыздар.

5. ҚР-дағы республикалық жэне жергілікті билік органдарының 
бюджеттік кірістері мен шығындарын талдаңыздар. Жэне егер Сіз 
ҚР Үкіметінде Қаржы министрі болсаңыз не істер едіңіз?

6. Қазақстан экономикасындағы жедел өсу, құлдыру мен 
дағдарыс жағдайларында қорғаныс, денсаулық сақтау, білім беру 
мекемелерін ұстап тұруға арналған мемлекеттік шығындарды, 
аграрлық саладағы өсімдік күтіміне, су жолдарының құрылысына, 
құбырлар тартуға бөлінген дотацияны қандай тәртіппен жұмсар 
едіңіз?

7. Сіздің пікіріңізше аталған қандай жағдайларда мемлекетті 
тиімді деп атауға болады: кірістер мен шығындардың артуында 
ма, бюджет тапшылығында ма, инфляцияның төмендеуінде ме, 
жалақының «қүрсалған» деңгейінде ме, шикізат секторы мен өңдеу 
өнеркэсібінің есебінен экономикалық өсім болғанда да ма?

Есептер:
1- есеп.

Жұмыспен толық қамтылу жағдайында ¥ІӨ  50 млрд. ақша 
бірлігін қүрайды. Нақты ¥ІӨ  460 млрд. ақша бірлігіне тең. Салық 
сомасы ¥ІӨ  шамасының 10% құрайды. Тауарлар мен қызмет 
көрсетуге кететін мемлекеттік шығындар 28 млрд. ақша бірлігіне 
тең. Сұрақ:

1) мемлекеттік бюджетті анықтаңыздар жэне дефицит пен про
фицит көлемін белгілеңіздер;

2) толық жұмыспен қамтылуға қолжету жағдайында мем- 
лекеттік бюджеттің сальдосы қалай өзгереді?

2-есеп.
Үкіметке 4%-дық ставкамен 1 жыл мерзімге 20 млрд, доллар со- 

масында займ бөлінді. Сұрақ:
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1) жыл аяғындағы мемлекеттік қарыздың көлемін анықтаңыз- 
дар;

2) инфляцияның жылдық деңгейі 3%-ға тең, мемлекеттің жыл 
ішінде төлейтін нақты сомасы қандай болатынын есептеп 
шығарыңыздар;
егер инфляцияның жылдық деңгейі 3%-ға тең болса, онда 
инфляцияны есепке ала отырып, қарыз сомасы мен қарыз 
жөніндегі пайыз шамасы қандай болмақ, соны анықтаңыздар.

Жаттығу:
Кестеде ҚР Ұлттық банкінің 01.01.2008-ден 01.04.2011-ші 

жылдардағы қайта қаржыландыру ставкасының өзгеруі тура- 
лы деректер келтірілген. Қайта қаржыландыру ставкасының өн- 
діріс көлемі мен инфляция деңгейіне ықпал ету механизмін түсін- 
діріңіздер. Неліктен ҚР ¥ Б  2008 жылдың жазынан бастап, оны 
төмендетуге бағытталған саясат жүргізген?

Ставканың 
белгіленген күні

Қайта қаржыландыру 
ставкасы

01.01.2008 11,0

01.07.2008 10,5

01.01.2009 10,0

05.02.2009 9,5

12.05.2009 9,0

10.06.2009 8,5

10.07.2009 8,0

10.08.2009 7,5

04.09.2009 7,0

01.01.2010 7,0

01.01.2011 7,0

09.03.2011 7,5

01.04.2011 7.5

1994 жылдың наурызынан қыркүйегіне дейін қайта қаржы- 
ландыру ставкасы 300% құраған. Қазіргі кезеңмен салыстырғанда 
оның осыншама жоғары деңгейі немен түсіндіріледі?
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Әдебиет:

1. Кодексі «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер туралы» (Салық кодексі) 2008 жылғы желтоқсанның 
10-ы. № 99-1V ҚРЗ

2. Бюджетный Кодекс - Қазақстан Республикасының Бюджет 
Кодексі 2008 жылғы желтоқсанның 4-і № 95-IV ҚРЗ

3. Заңы «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы наурыздың 30-ы.№ 2155

4. Заңы «Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» 
2005 ж. маусымның 13-і. № 57-ІІІ

5. Бибатырова И.А. Государственное регулирование нацио
нальной экономики. Алматы. 2004. Гл. 8.

6. Бибатырова И.А., Сагындыкова Г.К. Государственное 
регулирование национальной экономики. Алматы, 2008. 
С. 187- 197.

7 Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М. 
1997. Гл. 26.

8. Прудников В.М. Государственной регулирование предпри
нимательской деятельности. М. 2010. Стр. 159-169, стр. 
181-196.
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3. ЖОСПАРЛАУ МЕН БАҒДАРЛАМАЛАУ -  ҚОҒАМ ДЫ Қ  
ӨНДІРІСТІҢ ДАМ УЫ НА М ЕМЛЕКЕТТІК  

Ы ҚПАЛ ЕТУДІҢ НЕГІЗІ.

3.1. Болжам жасаудың ұлттық экономиканың әлеуметтік- 
экономикалық дамуына ықпалы.

Нарық, экономикалық теориядан белгілі болғандай қайта жаң- 
ғырудың өздігінен реттелетін жүйесі болып табылады, оның 
негізінде тепе-теңдік күйі жатыр. Рыоктың өздігінен реттелу 
механизмі А. Смиттің айтуынша бөлу тиімділігіне қол жеткізу жо- 
лымен «көрінбейтін қол» арқылы өтуімен айқындалады. Өндіріс 
құралдарының ірі жэне аса ірі корпорациялардың қолына көптеп 
шоғырлануы жағдайында кәсіпкерлердің үдайы барынша жоғары 
пайда табуға үмтылысынан, бүл механизм макроэкономикалық 
деңгейде эркезде іске қосыла алмайды, осының салдарынан 
дамудың орнықсыз, тұрақсыз, циклдық сипаты көрініс береді. 
Бұл жағдайларда бастапқы сатыда болжамдық көрсеткіштерге 
тұрақтайтын қоғамдық өндірістің техникалық, экономикалық, 
ұйымдық параметрлерін келісіп үйлестіру қажеттілігі қалыпта- 
сады.

Мемлекеттік жоспарлаудың болжамдық көрсеткіштерінің жа- 
салуы мемлекет пен жекеменшік бизнестің позицияларын демо- 
кратиялық негізде үйлестіруге мүмкіндік берер еді. Аталған 
мемлекеттік құжаттарды тең қүқылы деңгейде түрл топтар 
өкілдерін -  мемлекеттік қызметкерлердің, кәсіпкерлердің, тұтыну- 
шылар ассоциациясының қатысуын қамтитын кеңесу мен келісу 
принциптерінде жасау, болжам мен жоспарды іскер адамдар мен 
түтынушылардың қажетіне едәуір жақын болатындай түзуге 
мүмкіндік береді. Бүл жерде болжам мен жоспарды нақтылау көп 
сатылы нақтылау принципі бойынша жүргізіледі.

Болжамдық, жоспарлық көрсеткіштер күтілетін конъюнк
тура ретінде бағдар алатын ақпарат тасымалдағышы ретінде 
көрінеді. Бүл нарықтық басқарудың қазіргі заманғы жүйесі нарық- 
тық механизмнің іркілістері мен істен шығуларынның орнын 
толықтыруға, оның қызметі елдің әлеуметтік-экономикалық даму-
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ымен үйлесімде болуын қамтамасыз етуге келіп тұрақтайтынына 
байланысты. Қазіргі кездегі экономиканы басқару қоғамдық өнді- 
ріс дамуының айқын болмауы мен өзгергіштігі ескерілетін икемді 
стратегиялық бағдарламаны түзуді талап етеді. Бұл жағдайларда 
оны түзу үшін қоғамдық өндірістің принциптерін, мақсаттарын 
жэне басымдықтарын анықтап алу қажет болатын стратегиялық 
жоспарлаудың қажеттілігі объективті түрде пісіп жетіледі. Бол- 
жам мен жоспарлаудың негізгі салаларына экономикалық жэне 
қаржылық саясат, жалақы мен халықты әлеуметтік қорғау сая- 
саты, индустриялық, аймақтық саясат пен мемлекеттік меншікті 
басқару жатады. Бұл жағдайларда жоспарлау ғылыми-тұжырым- 
далған болжамдарға негізделеді. Болжам -  қарастырылып отырған 
құбылыстың алдағы дамуы туралы қорытынды болып талады. 
Мемлекеттік реттеу үшін макроэкономикалық болжам қажет. 
Макроэкономикалық болжам ел экономикасының алдағы күйін 
жэне қалаған жағдайға қол жеткізу жолдары мен тәсілдерін ғылы- 
ми негіздеу болып табылады. Қазіргі ғылыми әдебиетте болжау де- 
генді айнымалылардың болашақтағы мәндерін бағалаудың жүйелі 
тэсілдері деп түсіндіреді.

Макроэкономикалық болжаудың мақсаты -  қоғамдық өндірістің 
әлеуметтік-экономикалық даму жолдары мен тиісті басқармалық 
шешімдерді ғылыми тұрғыда негіздеу.

Мыналар: 1) ықтимал шешімдердің салдарын бағалау үшін ғы- 
лыми алғышарттарды анықтау; 2) қоғамдық өндірістің болашақ- 
тағы даму нұсқалары; 3) болжамдардың ықтимал түрлеріне мем- 
лекеттік ықпал ету немесе араласу тәсілдерін анықтау. Мемлекет 
зерттеу нэтижелеріне орай келесі экономикалық үдерістерге ықпал 
етеді: а) қосымша құнға қазақстандық құрам бере отырып, дота- 
циялау арқылы отын, минералдық жэне басқа да қорларға қарай 
табиғи қорларды тартуды немесе алмастыруды өрістетуге; б) ҒТП 
жетістіктерін пайдалануды қолдай отырып, білім беруді, ғылым 
мен техниканы, фундаменталды жэне қолданбалы зерттеулерді 
дамытуға; в) тууды арттыру, өлім-жітімді азайту, елдің ішіндегі және 
одан тысқары жерлердегі халықтың көші-қонысын қолдау, халықты 
жұмыспен қамту жэне т.б жолдармен демографиялық фактордың да- 
муына; г) ЖІӨ, еңбек өнімділігі, негізгі қорларды, еңбек қорларын 
жаңғырту, инвестициялық саясат, экономикалық өсім көлемі мен 
динамикасының даму болашағы, инфляция деңгейі, ақша-қаражат
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саясаты жэне т.б. анықталатын алдағы кезеңге экономикалық 
болжамдарды түзу мен халыққа жариялауға; д) экономикалық 
тұрақтылықты, біркелкі бөліп таратуды, қоғам кірістерін бөліп 
таратуды, халықтың түрлі жігі мен топтарын әлеуметтік шаралар- 
мен қамтуды қоса алдағы кезеңге әлеуметтік саясатты анықтау 
макроэкономикалық болжаудың міндеттері болып табылады.

Болжау кезінде билік органдары жүйелілік, ғылыми негізделу 
мен баламалылық принциптерін ұстанады.

Макроэкономикалық болжаудың мәні оның мынадай функция- 
ларымен:

а) үлттық экономиканың жай-күйін талдау, сондай-ақ оның 
дамуының заңдылықтары мен үрдістерін анықтау жэне бағалаумен;

б) болашақта экономиканы дамытудың түрлі баламаларын 
анықтаумен;

в) мемлекеттік реттеу шараларын негіздеу үшін ақпаратты жи- 
наумен айқындалады.

Макроэкономикалық болжамдарды жасайтын билік органдары 
эртүрлі тәсілдерді пайдаланады. Кейбір бағалаулар бойынша қазіргі 
кезде 150 жуық эртүрлі тәсілдер бар.

Оқу әдебиетінде тәсілдердің үш тобы -  сараптамалық бағалау, 
модельдеу мен экстраполяциялар бөліп көрсетіледі. Сараптамалық 
бағалау тәсілінде болжамды әзірлеушілер ел экономикасының 
болашақ дамуы, жаңа қүбылыстардың ену ықтималдығы, ел эконо- 
микасы мен элемдік экономикадағы үрдістер мен үдерістер тура- 
лы қажетті деректерді жинайды. Бүл тәсіл жетекші мамандардан, 
ғалымдардан сұрау арқылы жүзеге асырылады. Модельдеу кезінде 
болжамшылар шынайы объектінің сипаттарын оған экономикалық 
үдерістер дамуының ықтимал көрсеткіштерін бере отырып, жасан- 
ды объектіде жаңғыртады. Экстраполяция тәсілі өткен жэне қазіргі 
болжанатын құбылыста анықталған экономикалық қүбылыстар мен 
үдерістерді келешектегі құбылыстар мен үрдістерге қондыруды 
көздейді.

Болжамдар нәтижелері негізінде елдің даму Стратегиясы әзір- 
ленеді. ҚР мемлекеттік жоспарлау жүйесіне сэйкес элеуметтік- 
экономикалық даму болжамы стратегиялық экономикалық жэне 
бюджеттік жоспарлаудың өзара байланыстылығын белгілеу 
мақсатында стратегиялық даму жоспары, мемлекеттік бағдар- 
ламалар мен ел Президентінің жолдауы ескеріліп, жыл сайын
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сырғымалы негізде бесжылдық мерзімге әзірленеді жэне мына- 
ларды: 1) макроэкономикалық көрсеткіштердің жэне элеуметтік 
параметрлердің болжамын; ҚР элеуметтік-экономикалық дамуы- 
ның үрдістерін, басымдықтарын, мақсатты индикаторлары мен 
көрсеткіштерін; 2) жергілікті деңгейде -  жылдар бойынша бөліп 
көрсетілген аймақтың элеуметтік-экономикалық дамуының тен- 
денцияларын, басымдықтарын, мақсатты индикаторлары мен 
көрсеткіштерін; 3) бюджеттік параметрлердің 3 жылға арналған 
болжамын қамтиды. Мақсаттық индикаторлар мен көрсеткіштер 
оған қол жеткізу үшін үкіметтің бесжылдық кезең ішіндегі 
элеуметтік-экономикалық саясаты бағытталуы тиіс сандық және 
сапалық нәтижерді анықтау үшін белгіленеді.

Осылайша, болжамдарды жасау аса күрделі жұмыс жэне 
көбінесе объективті және субъективті себептерге байланысты бол- 
жамдар орындалмай жатады. Болжамдар орындалмаған бірнеше 
мысалдарды келтірейік. Іс жүзінде эрбір қазақстандық жэне 
ресейлік басылым доллар бағамының төніп келе жатқан қүлдырау, 
АҚШ дефолты туралы жарыса жазды. Саяси ғылымдар докторы 
Игорь Панарин доллардың 2009 жылғы қазанда күйрейтінін айтқан 
«сарапшылардың» бірі болған. Бірақ, аталған кезеңде ешнәрсе бол- 
мады да, доктор Панарин ол күнді желтоқсанга, ал одан кейін тіпті 
2010 жылға сырғытты. Бірақ біз көріп отырғандай доллар элі де 
өмір сүруін жалгастыруда.

Басқа маңызды болжамның бірі Қазақстан банк жүйесінің немесе 
бірқатар Қазақстан банктерінің дефолты еді. 2008 жылдың аяғында 
Әлемдік банк жүйесінің күйреуіне Қазақстанның Исландиядан 
кейін екінші кандидат екенін мәлімдеді. Euromoney халықаралық 
журналы қазақстандық банк жүйесін қара тізімге кіргізіп те қойды. 
Бірқатар талдаушылар ликвидтіліктің жеткіліксіздігі қазірден-ақ 
көрініп тұрғанын мәлімдеді. Алайда, бірде-бір ірі банк жойылма- 
ды. Оның үстіне ЕДБ сыртқы қарызы 28,4 млрд АҚШ долларын 
күрады және банктер құрылымын қайта өзгертуді есепке алмағанда 
осы күйде болып, ол аяқталғаннан кейін тағы да 10 млрд долларға 
қысқарды. Бұл орайда сол кезеңдегі банктердің жалпы сыртқы 
активтері 24 млрд. долларды құрады.

Тіпті де күтпеген қаржылық көрсеткіштердің бірі 6,.2% қүраған 
инфляция деңгейі еді. Орташа алынған болжам 9,6% болатын. АТФ 
банк талдаушылары теңгенің девальвациялануынан кейін тіпті,
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12,6% деңгейді болжаған. Бәрінен де дэл болжағандар «Citilnvest 
mentResearchandAnalysis» талдаушылары болды, олар «Citilnvestm 
entResearchandAnalysis», инфляцияның 6% төірегіндегі болатынын 
болжады.

ЖІӨ өсімі 1% қүрады. Дегенмен Fitch и Standard&Poons агенттігі 
тиісінше 3 жэне 3.5% қүлдырауды болжаған еді. «Халыкфинанс» 
тіпті 6%-ға, ал ХВҚ- 2%-ға азаюды айтқан.

Дегенмен гылыми-негізделген болжамдарды жасау мемлекеттік 
басқару органдарының қазіргі таңдағы маңызды функцияларының 
бірі болып табылады, өйткені болжамдар экономикалық үдерістер 
қозғалысы мен дамуының үрдістерін жэне зандылықтарын 
айқындайды.

3.2 Мемлекеттік реттеу жүйесіндегі макроэкономикалық
бағдарламалау.

Дамыған елдерде, эсіресе дамушы елдерде мемлекеттік бағ- 
дарламалау стратегиялық жоспарлаудың маңызды тетіктерінің 
бірі ретінде маңызды рөл атқарады. Ол даму стратегиясының ба- 
сым бағыттары бойынша қалыптасады. Осы бағдарламалардың 
аясында мемлекет ірі, қоғамдық мэнді мәселелердішешуде, мыса- 
лы, Балқаш ЖЭС-інің күрылысы, АҚШ ғарыштық зерттеу жэне 
т.б. сияқты бағдарламаларды іске асыруда тапсырыс берушінің, 
үйымдастырушының, үйлестірушінің рөлінде көрінеді. Мақсатқа 
жету үшін ұзақ уақыт бойы өзара байланысқан міндеттер кешені 
шешіледі, мұнда бағдарламалық-мақсатты қырынан келу тәсілі 
пайд аланы лады. Осыган сэйкес нормативтік акт қабылданып, онда:

1) мемлекеттік басқару органдары (тапсырыс берішілер де 
орындаушылар да);

2) орындаушылар әрекетінің тэртібі;
3) шешімін шығаруға жатқызылған сапалық, қүн параметрлері 

мен алу, бағалау жэне нәтижелерді қабылдау сияқты міндеттер- 
қосалқы мақсаттар тізбесі;

4) бағдарламаны орындаудан болатын тиімділік айқындалады.

Мақсатты бағдарламаны жасағанда мемлекеттік билік ор
гандары мақсаттарын, бағдарламаны іске асыруға кеткен уақыт
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пен қорлар шығынын көрсетулері тиіс. Бюджеттік жоспарлаудың 
мақсатты бағдарламамен уақыт пен кеңістіктегі өзара байланы- 
сын анықтай отырып, орындаушы-ұйымдарға ықпал ету жолдары 
мен шараларын анықтайды. Мемлекеттік мақсатты бағдарламалар 
объектілеріне: экономиканың құрылымы, инвестициялар, елдің 
аймақтары, мемлекеттік бюджет, сыртқы экономикалық байланыс, 
ауыл шаруашылығы, ғылыми-техникалық зерттеулер, институцио- 
налды саясат, әлеуметтік сала жэне т.б. жатады. Осы объектілерге 
ықпал ету арқылы бағдарламаларды орындау кезінде мемлекеттің 
реттеуші рөлі отандық кәсіпкерлерді қолдаудан, еңбек ресурста- 
рын бөлу мен түзетіп реттеуден, нарықтық экономиканың жекеле- 
ген элементтерін шектеу мен көтермелеуден, элеуметтік саланың, 
соның ішінде білім беру, медициналық қызмет көрсету, басқа да 
инфрақұрылымдық кешендердің қызмет етуін қамтамасыз етуден 
көрініс табады. Осылайша, макроэкономикалық бағдарламалау 
елдің бүкіл экономикасының жэне оған қол жеткізу жолдарының, 
тәсілдерінің моделін жасау болып табылады.

Нарықтық экономика жағдайында макроэкономикалық бағдар- 
ламалау функцияларына:

1) белгілі бір уақыт кезеңі аралығына ұлттық экономика да- 
муының тактикалық жэне стратегиялық мақсаттарын айқындау;

2) даму бағдарламасын жасау кезеңіне ұлттық экономика да- 
муының жай-күйі мен болашағын талдау:

3) өздерінің жеке бағдарламаларын жасау үшін шаруашылық 
жүргізуші субъектілерге мемлекеттік макроэкономикалық бағ- 
дарлама бойынша тұтастай алғанда ел экономикасының даму 
болашағы мен олардың қызмет салаларының даму болашағы тура- 
лы ақпараттар беру;

4) мемлекеттік жэне жеке меншік үйымдардың мемлекеттік бағ- 
дарламаларды пайдалану және орындауы үшін заңнамалық ере- 
желерді, нормативтер мен нұсқаулықтарды белгілеу;

5) мемлекеттік бағдарламаның таңдап алған тактикасы мен стра- 
тегиясын іске асыру тетіктерін анықтау жатады.

Қазіргі замандағы нарықтық экономикада мемлекеттік бағ- 
дарламалар мерзімдері, мақсаттары мен объектілері бойынша 
жіктелетін эртүрлі бағдарламалардың жиынтығы болып табылады. 
Мерзімдері бойынша билік органдары қысқа мерзімді (1 жылға),
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орташа мерзімді (2-3 жылға), ұзақ мерзімді (5-10 жылға) арналған 
бағдарламаларды әзірлеп шығарады. Мақсаты бойынша әзірле- 
генде құрылымдық, тұрақтандырушы, қаржылық, төтенше бағ- 
дарламалар бөліп көрсетіледі. Мемлекеттік тұрақтандыру бағ- 
дарламасы қоғамдық өндірістің жекелеген салаларын түзетуге 
бағытталған. Құрылымдық мемлекеттік бағдарлама ұлттык эко- 
номикадағы диспропорцияны жоюға бағытталған. Қаржылык бағ- 
дарлама қаржы министрлігі мен ұлттық банкі әзірлеп шығаратын 
елдің бюджеті мен ақша-несие жүйесінің даму болашағын ай- 
қындауға бағытталған. Төтенше мемлекеттік бағдарлама күрделі 
ситуациялардың қалыптасу жағдайы тұрғысында әзірленеді және 
онда оларды жою жолдары қарастырылады. Сонымен, бағдар- 
ламалау мемлекеттік реттеудің барлық тетіктерін пайдалануға 
жэне белгіленген шаралар жөнінде мемлекеттік органдар мен шар- 
уашылық жүргізуші субъектілер эрекеттерінің үйлесімсіздігін, 
кэсіпкерлердің шығынға ұшырауы мен артық өнім өндіруін бол- 
ғызбауға мүмкіндік береді. Бұл орайда, мемлекеттік билік орган- 
дары мемлекеттік қаржылық көтермелеу, тапсырыстар, сатып 
алулар, жүргізілетін тендерлер көпе-көрнеу жэне көп жағдайда 
жекелеген кәсіпорындар мен мекемелердің бэсеке кабілеттілігіне, 
қаржылық жағдайына, аймақтар жағдайына, қоғамдық өндіріс са- 
ласына, әлеуметтік топтарға кереғар эсер ететінін жэне мүдделері 
ескерілмеген жэне шектелгендердің наразылығын туғызуы мүмкін 
екенін де қаперлерінде ұсагандары жөн.

Әлемдік тэжірибеде экономикалық багдарламалардың жасам- 
паздыгы келесідегідей іске асырылады:

Біріншіден, макроэкономикалық немесе салалық, яки басқа 
багдарламаның жасалуы нобайланады, қай мерзімге жасалуы жэне 
жасау мерзімдері айқындалады ,

Екіншіден, бағдарламалау объектісінің жай-күйі талданады, 
оның дамуы мен күтілетін орындалу жайына болжам жасалады;

Үшіншіден, бағдарламаланатын кезеңге күтілетін ЖІӨ-нің, 
мемлекеттік бюджеттің алдын ала есебі жасалады жэне пропорци- 
ялар моделі түзіледі;

Төртіншіден, мемлекеттік тапсырыстардың жобалары, өнді- 
рушілермен жэне қызметтерін үсынушылармен келісімшарттар 
көлемі анықталады, өндірушілер мүмкіндігімен үйлестіру іске асы
рылады;
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Бесіншіден, жасалған бағдарламаның жобасы тиісті билік ор- 
гандарының қарауына жэне бекітуіне ұсынылады.

Қазір Қазақстанда ел экономикасын дамыту бағдарламаларын 
жасауда үлкен тәжірибе жинақталған. «Қазақстан -  2030» - эконо- 
миканы дамыту стратегиясының бағдарламасы болып табылады, 
ол аз мерзімге жасалатын салалық, аймақтық бағдарламалармен 
түзетіледі жэне нақтыланады. «Қазақстан Республикасын 2010- 
2014 жылдарға қарқынды индустриялық-инновациялық дамыту 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы.» осындай бағдарламалардың 
бірі болып табылады.

Бағдарламаның мазмұны Қазақстандағы ағымдағы ситуацияны 
талдауды қамтиды жэне мақсаттарды, басымдықтарды, міндеттер 
мен принциптерді айқындайды. Бағдарламаны іске асырудың 
негізгі бағыттарында: диферсификация мен бәсеке қабілеттіліктің 
артуын қамтамасыз ететін экономиканың басым бағыттарын да
мыту қаралады; мұнда тек ғана энергетикалық, тасымалдық 
инфрақұрылыммен қамтамасыз ету ғана емес, тарифтік, сауда саяса- 
ты, инвестицияларды тарту, қаржылық демеу тетіктері мен т.б. енетін 
экономиканы дамытудың басым салаларын дамыту; экономикалық 
өсу орталықтарын құру; экономиканың басымдықты салаларын 
дамытудағы мемлекет пен бизнестің тиімді өзара әрекеттесуі де 
қарастырылады. Соңғысы Бағдарламаны республикалық жэне 
аймақтық деңгейлерде дамыту механизмдерін (Бизнестің-2020 жол 
картасын), бағдарламаны іске асырудың сызбаларымен тетіктерін, 
сондай-ақ оны қаржылай қамтамасыз етуді қамтиды.

3.3. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің елдің әлеуметтік- 
экономикалық дамуына ықпалы.

Кеңес экономикасында мемлекеттік жоспарлау өндірілетін 
өнімнің өндірісіне, айырбасына, бөлінуіне, тұтынуына реттегіш 
ықпалдың негізгі түрі болатын. Кеңестік құрылыс барысында бұл 
жүйенің жағымсыз салдары орын алды. Алайда мұнда жоспарлаудың 
өзі емес, оны жекелеген партиялық топтардың мүддесінде келеңсіз 
пайдалану жазықты еді. Жоспар кез келген қоғамда мақсатты, 
қорды жэне шараларды біртұтас етіп байланыстыру үшін қажет. 
Орталықсыздандырылған шешім қабылдау жүйесі басым қазіргі 
қоғамдағы нарықтық қатынастардың өзі ресурстарды барынша
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аз жоғалтуға қол жеткізуге, экономиканың дағдарысын туында- 
татын факторлар ықпалын азайту үшін өндіріс құрылымының 
прогрессивті өзгерістерін қолдауға мемлекеттің ықпал етуіне түрткі 
болды.

Өндірісті қоғамдастыру мен шоғырландырудың жоғары дең- 
гейі, экономикалық байланыстардың күрделі болуы, мемлекеттің 
экономикалық жүйенің тепе-теңдігін, оның жоғары даму қарқынын, 
тек экономикалық тетіктермен, яғни бюджеттік, ақша-несиелік рет- 
теумен ұстап тұра алмайтын жағдайын туындатты. Бүл қысқа уақыт 
ықпал ету тетіктері ғана. Олар негізінен экономикалық өсімнің 
болжамдық немесе жоспарлы көрсеткіштерінен ауытқуын жэне 
сол өсімді қамтамасыз ететін пропорциялардың бұзылуын жою 
үшін пайдаланылады. Әзірленген жоспардың болуында нарық- 
тық механизмдерді пайдалана отырып, осы тепе-теңдікті бұзатын 
факторларға жылдамырақ бейімделуге болады.

Осылайша, жоспарлау дегеніміз экономиканың тұрақты қызмет 
етуі мен дамуы үшін бекітілген кешенді мақсатты бағдарламаға 
сэйкес экономикалық қатынастарды іске асырудың реттілігін, 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің ұтымды күлқы мен 
нарықтық реттегішті пайдалануды үйлестіру болып табылады. 
Жоспарда қорларды сандық жэне сапалы құрамда пайдаланудың 
белгіленген реттілігі бекітіледі.

Нарықтық экономика жағдайында жоспарлау функциясы:
1) мақсат пайымдаушы функциядан, яғни ел экономикасын 

дамытудың тактикалық жэне стартегиялық мақсаттарын анык- 
таудан;

2) таладамалық функциядан, ол жоспарлау басталған кезеңдегі 
экономиканың жай-күйін талдаудан жэне оның даму болашағын 
негіздеуден;

3) ақпараттық функциядан, яғни өз шешімдерін қабылдауы 
және өздерінің дамуын жоспарлауы үшін шаруашылық жүргізуші 
субъектілерге жоспарлау деректерін үсынудан;

4) елді дамыту жоспарына енген субъектілер қызметінің 
ережелері мен нормативтерін анықтаудан түрады.

Жоспарлауды жасағанда мемлекеттік билік органдары: атау- 
лы болу, оңтайлылық, теңестірілу мен ғылыми негізделу сияқты 
принциптерді басшылыққа алады. Жоспарлау кезінде нақты орын-
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даушылары мен орындалудың нақты мерзімдері анықталады, 
мүмкіндіктер мен дамудың белгіленген мақсаты арасындағы 
қалаулылық арақатынасы қамтамасыз етіледі, мақсатқа жетудің 
едәуір тиімді нұсқасы таңдап алынады, әзірленетін жоспарлар 
объективті экономикалық заңдылықтарға жэне алдыңғы қатарлы 
ҒТП жетістіктеріне негізделуі тиіс.

Көрініс беруі мен мазмұндық формасы бойынша директивалық, 
индикативті жэне стратегиялық жоспарлау айқындалады. Жоспар- 
лау мерзімдері бойынша қысқа мерзімді (1 жылға дейінгі), орташа 
мерзімді (5 жылға дейінгі) жэне ұзақ мерзімді (5-тен астам) болып 
бөлінеді.

Макроэкомикалық жоспарлаудың мэні көрсеткіштерді әзір- 
леуден және кәсіпкерлік ортаға дейін жеткізуден ғана тұрмайды, 
алдымен жоспарланатын кезеңге мақсаттарды белгілеуден жэне 
оған шынымен де қол жеткізетін материалдық, еңбек, қаржы 
қаражаттарын жасаудан да тұрады. Экономикалық үдерістерді 
үйлестіруді шарушылық жүргізудің таңдап алынған бағыты бойын
ша белгіленген мақсатқа жету үшін мемлекеттік және мемлекеттік 
емес институттар жасайды. Олар мемлекеттік шығындармен жэне 
шаруашылық үдерістеріне ықпал етудің басқа да тетіктерімен 
манипуляциялар жасамайды. Жоспарлау арқылы ел экономика- 
сын дамытудың алдағы жолдары айқындалады, кәсіпкерлерге қай 
нарықта әрекет ету тиімді болатынына, мемлекеттің қолдауына ие 
болу үшін қандай техника мен технологияны пайдалану керектігіне, 
өз қызметінде қоғамдық өндірістің қай салаларына сүйенуі жэне 
қалай бағыт түзеуі қажеттігіне кеңес береді.

Жоспарлау кезінде ұлттық экономиканы біртұтас қүбылыс 
ретінде қарастыру керек, осыған сэйкес ағымдағы жэне страте- 
гиялық жоспарлау бойынша белгіленген жоспарларды іске асыру да 
біртұтас бірлікте қарастырылуы тиіс. Мысалы, қорлардың шектеулі 
болуы, аймақтық еңбек бөлінісі, табиғат ресурстарын өндіру мен 
қайта өңдеу мемлекеттік билік органдарының алдына өндіріс 
күштерін оңтайлы дамыту мен орналастыру мәселесін қояды. 
Бұл жағдайларда мемлекеттік билік органдары ықпал етудің түрлі 
тетіктерін және ең алдымен қоғамның басымдықты проблемаларын 
шешуге жекеменшік бизнесті тарту мақсатында мемлекеттің тап- 
сырыстар мен сатып алулар жүйесін ұйымдастырудың түрлі фор-
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маларын қамтитын келісімшарт жүйелерін пайдалануға міндетті. 
Бұл орайда шетел тэжірибесін, ең алдымен француздық «жоспарлы 
келісімшарттар», «бағалар туралы келісімшарттар», мемлекеттік 
акционерлік кәсіпорындар қызметін, жекеменшік секторға арнал- 
ған мемлекеттік тапсырыстар тэжірибесін, ғылыми-техникалық, 
әлеуметтік, эскери мақсаттарға мемлекеттік қаржы ресурстарын 
бөлудің американдық федералдық келісімшарт жүйесін ескергені 
жөн.

Президенттің 2009 жылғы 18 маусымдағы №827 Жарлығымен 
ҚР-дағы Жоспарлау жүйесі бекітілді. Онда жоспарлар жүйесінің: 
1) Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы; 2) ҚР 
Стратегиялық дамуының 10 жылға арналған жоспары, елдің 
аумақтық-кеңістіктік дамуының болжамдық сызбасы; 3) 5-10 жылға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы; 4) Әлеуметтік-экономикалық 
дамудың 5 жылға арналған болжамы; 5) Аймақтар дауының 5 жылға 
арналған бағдарламасы; 6) Мемлекеттік органдардың стратегиялык 
жоспарлары; 7) 10 жылға арналған даму стратегиясы және жарғылық 
капиталында мемлекеттің қатысуы бар үлттық басқарушы холдинг- 
тер мен ұлттық компаниялардың 5 жылға арналған даму жоспары; 
8) салалық бағдарламалар; 9) 3 жылға арналған Республикалык 
(жергілікті) бюджет сияқты түрлері болады.

ҚР стратегиялық даму жоспары 2030 даму стартегиясын, 
мақсаттар мен міндеттерін, елдің әлеуметтік-экономикалық жэне 
қоғамдық-саяси дамуының басымды бағыттарын, олардың көр- 
сеткіштерін көрсете отырып күтілетін нәтижелерді, сатылы мақ- 
саттағы бағдарларды нақтылайды.

Мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары бесжыл- 
дық кезеңге сырғымалы негізде әзірленеді. Ол стартегиялық бағыт- 
тарды, мақсаттарды, міндеттерді, мемлекеттік органдар қызметінің 
нәтижелерін айқындайды, қаржыландыру көлемімен бірге бюд- 
жеттік бағдарламаларды белгілеуді қамтиды.

Жоспарлаудың көмегімен мемлекет пен оның институттары 
осылайша өндіріс факторларын пайдаланудың баламалы салала- 
ры арасында мақсатты бөлу жолымен түпкілікті өнімнің көлемі 
мен құрылымын анықтауға үмтылады, мақсаттарды белгілейді 
жэне салық пен ақша-несиелік, аймақтық субсидия саясатының 
көмегімен экономикалық қызметті жандандырады.
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Қысқаша қорытындылар:

1. Экономиканы мемлекеттің реттеуді іске асыру тәсілдерінің 
бірі болжау, бағдарламалау мен жоспарлау болып табылады.

2. Экономикалық дамудың болжамдары ел ішінде жэне әлемде 
жүріп жатқан экономикалық, саяси, элеуметтік жэне басқа да 
үдерістер ескерілетін логикалық пайымдаулардың негізі болып та- 
былатын экономикалық-математикалық есептеулер негізінде жаса- 
лады.

3. Елдің, аймақтың, саланың жэне фирманың экономикалық даму 
бағдарламалары алдағы кезеңге халықтың өмір-тіршілігіне қажетті 
жағдайларды жасайтын экономиканың даму бағытын айқындайды.

4. Жоспарлау дегеніміз мемлекеттік реттеуді іске асырудың 
қажетті элементі болып табылады, мемлекеттік билік органдарының, 
әкімшіліктің жэне кәсіорындар мен мекемелер қызметінің нэтижесі 
елдің, аймақтың, фирманың экономикалық, элеуметтік дамуын дэл 
белгілеп көрсетуге байланысты болады

5. ¥лттық экономика тұтас құбылыс болып табылады, бұл орай- 
да нарықтық экономика жағдайында бағдарламаларды, жоспарлар- 
ды іске асыруды меншік формасына қарамастан біртұтас бірлікте 
қарастыру керек.

6. Заманауи нарықтық экономика белгісіздік, өзгергіштік сипатта 
болады, осының салдарынан қоғамның жэне жеке меншік бизнес- 
тің бағдарламалар мен жоспарлардағы белгіленген басымдықты 
міндеттеріне қол жеткізу ісіндегі экономикалық үдерістерді реттеу 
икемді болуы тиіс.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• мемлекеттік бағдарлама
• экстраполяция
• сараптамалық бағалау
• индикативті жоспарлау
• стратегиялық жоспарлау
• макроэкономикалық жоспарлау
• жоспарлылық
• мемлекеттік жоспарлау жүйесі
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• ақпараттың жинақталуы
• бюджеттік параметрлерді болжау
• тактикалық және стратегиялық мақсаттар
• мемлекеттік тұрақтандырғыш бағдарлама
• жоспарлы келісімшарттар

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Экономика дамуының болжамдық көрсеткіштерін жасау 
қандай принциптерге негізделеді?

2. Сіз елдің экономикалық дамуын болжау, бағдарламалау мақ- 
сатын қалай айқындайсыз?

3. Макроэкономикалық болжаудың мәні немен айқындалады?
4. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау қандай көр- 

сеткіштерден құралады. ҚР-дағы Елді дамыту стратегиясын окып 
үйреніңіздер жэне әзірлеу механизмдерін көрсетіңіздер.

5. Мемлекеттік бағдарламалар жүйесін оқып үйреніңіздер 
жэне билік органдарының ел экономикасына тұрақтандырғыш, 
құрылымдық, қаржылық, мемлекеттік төтенше бағдарламалар ар- 
қылы ықпал ету механизмінің біртұтастығы мен айырмашылығын 
көрсетіңіз.

6. Нарықтық экономика жағдайында макроэкономикалық бағ- 
дарламалау қандай фунцияларға ие болады?

7. Әлемдік жэне қазақстандық тәжірибеде экономикалық бағ- 
дарламаны жасаудың айырмашылығы мен ортақтығы бар ма?

8. Экономиканы директивалы, индикативті жэне қазақстандық 
жоспарлауды оқып үйреніңіздер жэне олардың мэнінің, мақсатының 
біртұтастығы мен айырмашылығын анықтаңыздар.
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1. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» 
2009 жылғы 18 маусым. № 827

2. Қазақстан Республикасы ПрезидентініңЖарлығы «Қазақстан 
Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспары туралы» 2010 жылғы ақпанның 1-і.№ 922
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4. ЭКОНОМИКАНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСКЕ ТИГІЗЕТІН ЫҚПАЛЫ.

4.1. Мемлекеттік экономика секторын қалыптастыру.

Әртүрлі елдерде мемлекеттік қызмет бірнеше жағдайларда 
жүзеге асырылады. АҚШ пен РФ-да федералдық, аймақтық және 
жергілікті деңгейлерде іске асырылады. Қазақстандареспубликалық 
жэне жергілікті деңгейлерде іске асырылады. Барлық үкіметтер 
ұлттық қорғаныс, пошта, ақша шығару, аймақтар аралық сауда мен 
халықаралық сауданы реттеу үшін жауапкершілікте болады. Штат- 
тар мен жергілікті билік органдарының құзырына, білім беру, игілік, 
полиция, өрт қызметі, жергілікті сипаттағы қызмет көрсетулер- 
мен қамтамасыз ету енеді. АҚШ Конституциясында федералдық 
үкіметке айқын қарата белгіленбеген құқықтар штаттардың жэне 
халықтың күзырында қалады деп жазылған, бұл дэл аражігін ажы- 
рату қиын болғандықтан бұларды түрліше түсідіруге жол береді.

Сондай-ақ Қазақстанда ұлттық қорғаныс, пошта, телефон 
байланысы, теміржол тасымалы мен тағы да басқалары үшін 
Үкімет жауапты. Білім беру, әлеуметтік мәселелер, төтенше жағ- 
дайлардағы мәселелер мен бірқатар басқа мәселелер бойынша 
үкімет те, жергілікті билік органдары да жауапты. Осылармен 
қатар мемлекет қүрған мемлекеттік мекемелер бар, бірақ олар 
өздерінің әрекеттерін іске асырғанда жекеменшік кэсіпорынның 
принциптерін және ережелерін басшылыққа алады. Мемлекет 
негізгі, бірақ компанияның жалғыз акционері немесе ол компания 
акционерлерінің бірі жэне т.с.с. кэсіпорындар мен мекемелер де бо
лады.

Басқару үшін мемлекеттік институттарға жауапты адамдар 
тағайындалады жэне олар мемлекеттік қызметке шенеуніктерді 
конкурстық негізде таңдап алады. Жекеменшік кэсіпорындарды 
басқару үшін жауапты адамдарды акционерлер сайлайды. Осылай- 
ша, мемлекеттік жэне жекеменшік институттар арасындағы бірінші 
айырмашылық, біріншілері жоғары тұрған басшыларды тағайындау 
мен конкурсының нәтижесі болса, екіншілерін, институт олардың 
меншігінде болатын құрылтайшылар сайлайды.

56



Олардың арасындағы екінші айырмашылық мемлекеттің мем- 
лекеттік биліктің мэнінен туындайтын белгілі бір құқықтарға ие 
болуында, ал жекеменшік мекемелерде оның болмауында. Мемле- 
кет өзіне тиесілі құқықтарымен халықты, институттарды қандай 
да бір міндеттерді атқаруға (эскерде қызмет етуге, салық төлеуге, 
белгіленген ережелерді бұзғаны жэне т.б. үшін айыппұл төлеуге) 
мәжбүрлейді. Жекеменшік институттар элдекімдерді қандай да бір 
жұмысты орындауға немесе қызмет көрсетуге мәжбүрлей алмайды. 
Олар оны тек ерікті негізде немесе ақылы жалдау түрінде жасайды.

Мемлекет қоғамдық жэне жекеменшік тауарлар өндірісіне қа- 
тысады. Осы үдерістегі мемлекеттің реттегіш рөлі мемлекеттік 
кэсіпорындарда тауарлар өндіру мен қызмет көрсетулер арқылы 
өндірістің шынайы шығынына негізделген нақты бағаларды 
қоюымен немесе жаңа жабдықтарды орната отырып, кәсіпкерлік 
қүрылымдарды жаңа өндіріс құралдарын сатып алуға мәжбүрлеуден 
көрініс табады. Осындай тәсілдермен кәсіпкерлерге қоғамдық 
өндірістің барлық деңгейлерінде ықпал жасау іске асырылады. Тек 
тауарларды ұсынуға ғана емес, бағаға да, осыған сәйкес сұранысқа 
да ықпал ету жүреді. Мемлекет мемлекет пен халық қажеттілігі 
үшін тауарлар мен қызмет көрсетулерді жеткізіп беруге жекеменшік 
фирмалармен келісімшарт жасасады. АҚШ-та мемлекеттік сек
тор ¥ІӨ-ге шаққандағы тауарлары мен қызмет көрсетулердің 12%, 
ал жекеменшік сектор - 88% өндіреді. Жекеменшік сектор ¥ІӨ-ге 
шаққандағы тауарлар мен қызметтің 80%, ал мемлекеттік сектор - 
20% алады жэне төлейді.

Қазақстандағы меншік формаларының көп түрлілігі жеке мен- 
шік қолына 39 мыңнан астам объект, акционерлік қоғамдардың 
мемлекеттік акциялары мен 326 мыңнан астам мүлкіктік кешендер, 
сондай-ақ жылжымайтын мүлік нысандары, аяқталмаған күрылыс 
нысандары мен т.б. 1991 жылмен 2006 жылдар аралығында кезеңде 
қалыптасты. Осы кездегі жекешелендіруден түскен кірістер 350 
миллиард теңгені құрады, бұл сатылған дүниелердің шынайы 
құнына шендесе алмайды әрине.

Салық Кодексіне енгізілген «Жер қойнауы мен жер қойнауын 
пайдалану» Заңы деп аталатын соңғы түзетулер, қоршаған орта ту- 
ралы заңнама шетел инвесторларына қатысты шарттарды қатайтып 
ғана қойған жоқ, мемлекеттің реттегіш рөлін де күшейтті. Енді 
мемлекет эрбір жаңа жоба үлесінің жартысын иемденуге құқылы
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жэне екінші нарықта 2 жыл бойына жер қойнауын пайдалануға ли- 
цензияны сатуға тыйым салынған, «қазақстандың қатыстылықты» 
жасау жөніндегі жэне т.б. талаптар барлық формалары бойынша 
орындалуға міндетті.

Мына жағдайлар:
- егер нысандарды жекешелендіру қолданыстағы заңнаманы 

елеулі бұзушылықпен жүргізілгенде;
- егер нысандарды мемлекет тиісті адамдарға себепсіз төмен 

бағамен сатқанда;
- егер нысандарды иеленушілер келісімшарттарда белгіленген 

міндеттемелерді орындамайтын болғанда, мемлекеттің бұрын 
инвесторларға берген активтерді қайтарып алуға дейін баруға 
қүқылы болуы мемелекеттік меншік пен оның экономикаға 
ықпалының маңызды рөлін көрсетеді.

Мемлекеттік сектор жекеменшік тауарлар арасынан нені 
өндіреді? АҚШ-та мемлекет федералдық деңгейде жекеменшік 
тауарларын өндіретін алты негізгі сала бар. Ол пошта қызметі, 
электр, темір жол (Амтрак жэне Конрэйл), сақтандыру (мем
лекет арнайы бағдарламаларға қатысады -  өмірді, еңбекке 
жарамсыздықты, жұмыссыздықты, банк салымдарын, несиелерді 
жэне т.б. сақтандыру). Барлық мемлекеттерде банк саласын белсенді 
реттейтін жэне бақылайтын орталық банк бар, өйткені ол жағдайы 
инфляцияның, жұмыссыздықтың, төлем тепе-теңдігінің деңгейіне 
ықпал ететін ақшаның ұсынылуына, несиенің қол жетімді болуы- 
на, пайыздық ставкалардың деңгейіне жауапты болады. Алтыншы 
-  ол жерді жэне пайдалы қазбаларды басқару. АҚШ Үкіметі жердің 
32% иеленеді. Қазақстанда Конститутция бойынша жер мен оның 
қойнаулары мемлекеттің меншігінде болады жэне заңмен эрі ере- 
желермен бекітілген шектерде ғана жеке меншіктің қолында болуы 
мүмкін деп жазылған.

Қазіргі жағдайда жерге деген меншік -  мемлекеттік меншік 
нысандары. Мемлекет орасан зор жылжитын жэне жылжымайтын 
мүлікке, қуатты қаржылық ресурсқа иелік етеді, осының арқасында 
елдің білім беру жэне ғылыми-зерттеу потенциалын үстап тұрады, 
елдегі жетекші жэне орнықты жүмыс беруші ретінде танылады. 
Мемлекеттік меншік қүрылымына елдің орман, су байлықтарын 
қорғау, пайдалы қазбаларды жэне басқа ресурстарды өндіру
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жөніндегі кәсіпорындар, тұрғын үй жэне өндіріс инфрақұрылымын 
жасау және пайдалану жөніндегі кэсіпорындар, көлік жэне ақпа- 
рат желілері, энергетикалық, қорғаныс жэне экология объектілері 
мен құрылыстары кіреді. Тиісінше мемлекет ғимараттарды, құры- 
лыстарды және мемлекеттік мекемелердің басқа да мүліктерін 
иелікке берген денсаулық сақтау, білім беру мекемелерін, гылыми- 
зерттеу, күштік ведомстволарды, мемлекеттік холдингтерді 
(Самрұқ-Қазына, КазАгро) қоса алғандағы ұйымдар мемлекеттік 
меншік субъектілері болады. Осылайша Қазақстанда мемлекеттің 
атынан қоғамдық өндірістің эртүрлі аспектілеріне араласуга жэне 
ықпал етуге уәкілетті мемлекеттік органдар бар болып отыр.

Бұлардан бөлек акционерлік қоғамдар, жарғылық қорында 
мемлекет әртүрлі формада қатысатын кәсіпорындар, қазыналық 
кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер, республикалық мемлекеттік 
кэсіпорындар (Қазақстен Темір Жолы) сияқты кэсіпорындар да бар.

«Казатомпром» АҚ ¥А К канадалық UraniumOne жэне Comeco 
жапондық Sumitomo жэне KansaiElektricPower, француздық Areva 
жэне ресейлік «Эффективная энергия НВ» эріптестерімен уран 
өндіру жэне өңдеу жөніндегі бірқатар біріккен кәсіпорындар құрды. 
¥АК-тағы БК-дар тиісті ядролық-отындық қорды қайта бөлу мен 
жаңа нарықтарға жол ашатын өндіру жөніндегі принцип бойынша 
құрылды.

Жақын жылдары «Казатомпром» жаңа кен орындарын салуға 
және істеп тұрғандарын дамытуға 600 миллион доллар инвести
ция салуды жоспарлап отыр, бүл компанияның әлемдегі ірі уран 
өндіруші болуына мүмкіндік береді. Компания өз ұсыныстарымен 
тек қазақстандық нарыққа ғана емес әлемдік нарыққа да эсер етіп, 
жүмыс орындарын беруші, жүмыскерлерді дайындаумен жэне 
қайта дайындаумен айналысушы болады.

Осылайша, қазіргі замануи мемлекеттің жэне оның мемлекеттік 
меншігінің ұлттық байлықтың эрбір компонентіне, атап айтқанда 
әлеуетті және пайдаланудағы табиғи қорларға, жинақталған және 
қызмет атқарып тұрған капитал мен адам ресурстарына қатысы 
болады. Мемлекеттің ұлттық байлықты қолдауға және арттыруға 
ықпалы үдайы артады жэне орнықты айқындағыш мэнге ие бола
ды. АҚШ Сауда министрлігі Экономикалық талдау бюросының 
деректері бойынша 1998 жылы ЖІӨ өсіміне мемелекеттің «сіңірген 
еңбегі» 0.72% құраған, ал ЖІӨ-нің бүкіл өсімі 3.9% құраған. Егер бұл
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параметрлерді ЖІӨ өндірісіне және оның жүмсалуына мемлекет- 
тің қатысуы жөніндегі деректермен шендестірсе, олардың пропор- 
циялары шамамен бірдей болып шығады. Бірақ бұл үдерістегі ба- 
сты нэрсе пропорциялар емес, мемлекеттің ұлттық экономикалық 
өсімнің шешуші факторларының бірі ретінде айқындалуы -  дейді В. 
Б. Супян өзінің «АҚШ экономикасына» жазған еңбегінде (М.2003.СЦ 
166). Мұның бэрі ұлттық байлықтың жинақталатын капиталдық 
бөлігінің қомақты үлесін өндіретін жекеменшік кэсіорындардың 
рөлі мен мэнін жоққа шығармайды.

Мемлекет меншік иесі ретінде мемлекеттік бюджетке иелік 
етеді. Мемлекеттің бюджет арқылы көрініс беретін экономикадағы 
маңызды рөлі өндірісті субсидиялау болып табылады. Қоғамдық 
өндірісте мемлекет өндірушіде, тұтынушы да болмайтын, бірақ 
жекеменшік өндірушілерге жан-жақты ықпал ететін салалар бар. 
Бұл ықпал субсидиялар беру, салықтық реттеу және жекеменшік 
өндірісшілердің қызметін реттеу арқылы жүреді.

Еуропа мен Американың бірқатар мемлекеттері ауылшаруа- 
шылығы бағдарламаларының негізінде ауылшаруашылығына ті- 
келей субсидиялар бөледі. Бұл орайда ол субсидиялар ауылшар- 
уашылығы тауарларына бағаны жоғары деңгейде ұстап тұруға 
кетеді. Бұл аграрлық сектордағы мемлекеттік шығындар жиынтық 
шығындардың бөлігі болатынын білдіреді. Шығындардың негізгі 
бөлігін жоғары баға қою механизмі арқылы тұтынушылардың мой- 
нына жүктейді.

Кез келген мемлекеттік бағдарламада шығындардың екі түрі 
болатынын қаперде ұстау керек. Қоғам үшін шығындардың бірі 
ресурстарды жете пайдаланбау немесе тиімсіз пайдалану болып 
табылады. Екіншісі -  трансферттік төлемдер, яғни қоғамдағы 
эртүрлі топтар арасында кірісті бөлісу. Сол ауылшаруашылық 
бағдарламасында ауылшаруашылығы секторына кететін транс- 
ферттер бар (Қазақстанда көктемгі және күзгі уақыттардағы ЖЖМ 
бағасының мәселелері жэне т.б.).

Өндірісті субсидиялауды мемлекет салықтық жүйе арқылы да 
жүргізеді. Егер мемлекет кәсіпкерге дотация ұсынатын болса, онда 
ол бюджеттен болатын шығындар. Егер мемлекет оған шамамен 
сол сома мөлшерінде салықтық жеңілдіктер берсе, онда бүл опера
ция бюджетте көрсетілмейді жэне ешбір шығын болмайды. Бірақ 
мақсатқа қол жетеді. Мүндай жанама дотация әдебиетте салықтық
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шығындар деген атқа ие болған. Бүдан бөлек мемлекет ашық 
субсидиялау механизмін кеңінен қолданады. Айталық импорт- 
ты шектеу арқылы. Бұл жерде шығындар баға механизмі арқылы 
тұтынушыларга жүктеледі. Жасырын субсидиялау төмен пайыздық 
ставкамен несие беру, зайымдарды кепілдендіру жэне т.б. арқылы 
жүргізіледі.

Мемлекеттік қызметтің аталган түрлерінен басқаларын іскерлік 
белсенділікті реттеуді, қаржы нарығындағы қызметті, тауарлар мен 
қызмет көрсетулерді сатып алуды, кірістерді бөлуді, мемлекеттік 
жәрдем бағдарламасын, әлеуметтік сақтандыруды, жасырын бөлуді 
реттеудің тетігі деп атауға болады.

Барлық елдердегі үкіметтері өзінің жыл сайынғы бюджетінде 
жоспарланатын шығындар мен күтілетін кірісті мүқият талдай- 
ды. Бізде, Қазақстанда Қаржы, экономикалық даму жэне сау- 
да министрліктері министрліктер мен мекемелердің ұсынысы 
негізінде мемлекеттік жоспар мен бағдарламаларды ескере оты- 
рып, жоспарды жыл сайын белгілейді жэне жамап-жасқап отыра- 
ды. Үкімет деңгейінде талқылайды жэне Парламенттің талқысына 
алып шығады. Мэжіліс өз түзетулерін енгізе отырып үшінші 
оқылымында қабылдайды және Сенатқа береді. Сенаттың заң жоба- 
сын қабылдауы немесе қабылдамауы, өз түзетулерін енгізе отырып 
Мэжіліске қайтаруы да мүмкін. Соңгысы қайта талқылайды жэне 
Сенатқа қайта береді. Сенат қабылдағаннан кейін бюджетті Прези
дент бекітеді. Ел бюджетінің орындалуы мемлекеттік міндетті заңға 
айналады.

Елдің бюджеттік саясаты кіріске ғана емес, ел экономикасының 
жағдайына, оның жоспарлары мен бағдарламасына да байланы- 
сты болады. Дамыған елдердің тэжірибесі рецессия жағдайында 
бюджеттің дефицитін, ал рецессия, соғыс жэне т.б. болмаганда 
теңестірілген бюджетті ұстап тұру қажеттігін көрсетеді.

4. 2. Мемлекеттік меншік пен мемлекеттік 
түтынуды реттеу.

Мемлекеттік басқару аппараты қызметінің тиімділігі елдің 
экономикалық дамуының шешуші факторларының бірі. Мемле
кет тауарлар мен қызмет көрсетулерді түтынушы ғана емес, оны 
өндіруші де. Осыған сәйкес бұл үдерістерде туындайтын қарым- 
қатынастарды басқарады жэне реттейді.
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Мемлекет өзінің меншігін жергілікті жерлердегі тиісті ор- 
гандар арқылы жэне олардың бағыныштылығы мен тиесілігіне 
қарай мемлекеттік деңгейде басқарады. Айталық еліміздің пре
зидент аппаратына тиесілі ғимараттар, көлік, жабдықтар барлық 
қызметтердің қызмет етуін, барлық меншіктің сақталуын іркіліссіз 
қамтамасыз етумен жан-жақты айналысатын шаруашылық басқару 
аппараты арқылы басқарылады. Мұндай қызметтер, элбетте тиісті 
көлемде, барлық министрліктер мен мекемелерде болады.

Меншіктің, мысалы, жер сияқты басқа түрлеріне аудандардың, 
облыстардың және республиканың жер комитеті жауапты болады 
жэне басқарады, олар бүкіл ел бойынша қандай да бір жер төлемінің 
кімге тиесілі болу мәселесін шешеді және рәсімдейді.

Мемлекеттік холдингтердегі іс басқаша болады. Айталық 
«Самрүқ-Қазына» -  ¥И Қ  АҚ үлттық басқару холдингі. Ол ұлттык 
экономиканың бәсеке қабілеттілігін жэне орнықтылығын артты- 
ру жэне элемдік нарықтағы өзгерістердің ықтимал жағымсыз эсер 
ету факторларының алдын алу үшін құрылған. Мемлекет қордың 
бірден-бір акционера Қордың директорлар Кеңесінің төрағасы ҚР 
Премьер-Министрі. Қор директорлар кеңесінің қүрамына эконо
мика мен сауда, қаржы, энергетика мен минералдық қорлар, инду
стрия мен жаңа технология министрліктерінің бірінші басшылары, 
тәуелсіз директорлар, Қор басқармасының төрағасы мен басқа да 
адамдар кіреді. Қор қызметін қаржыландыру жарғылық капитал 
қаражаты мен компаниялар мен басқа да табыс көзінен есебінен 
түсетін кірістер есебінен жүзеге асырылады.

Мемлекеттік холдингтің реттегіш рөлі Қордың акционер ре- 
тінде жэне компания Директорлар Кеңесіндегі өкілдігі арқылы, 
инвестициялық жобаларды жекелей немесе басқа компаниялар- 
мен, шетелдік стратегиялық жэне отандық инвесторлармен бірге 
қаржыландырумен іске асырылатынын атап өту керек.

Мемлекеттік меншіктің басқа деңгейін «Ұлттық компания» АҚ 
қүрайды, оған «Қазмүнайгаз», «Қазатомпром» жэн т.б. бірқатар 
жүйе құрушы компаниялар кіреді. Мүндағы бірден-бір акционер 
-  «Самрұқ-Қазына» мемлекеттік холдингі. Құрылтайшысы -  ҚР 
Үкіметі. Мемлекеттік холдинг бірден-бір акционер ретінде АҚ-ды 
басқаруға қатысады, дивидендтер алады, АҚ директорлар кеңесінің 
мүшелерін сайлайды, жарғыға өзгертулер мен толықтырулар 
енгізеді, Корпоративтік басқару кодексін, АҚ-ны қайта құру немесе
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таратуды бекітеді, Қоғамның стратегиялық даму бағытын жэне т.б. 
бекітеді.

Осылайша, мемлекет өзінің холдингі арқылы ұлттық компа- 
нияларға ықпал етеді, сөйтіп қандай да бір мақсаттарға қаражат 
бөле отырып, бүкіл мұнай-газ немесе уран өндірісіне немесе 
қоғамдық өндірістің басқа да салаларына ықпал етеді. Мемлекет 
мемхолдингті басқаруға қатыса отырып, компаниялар ұжымының 
күшін шаруашылықты тиімді жүргізуге, қоғамдық өндірістің осы 
саласына шетелдік жэне өзіміздің жекеменшік компаниялардың 
қатысуын арттыруға немесе азайтуға жұмсауға бағыттайды, жаңа 
кәсіпорындардың қүрылуын көтермелейді, сөйтіп жаңа жұмыс 
орындарын ашады жэне басқа да әлеуметтік мэселелерді шешеді.

Мемлекеттік меншіктегі республикалық мемлекеттік кәсіпо- 
рынында іс біршама басқаша болады. Мұндай кәсіпорынға мы- 
салы, Әл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университеті жатады. 
Тиімді қызметін жэне ұтымды шаруашылық жүргізуін қамтамасыз 
ету мақсатында РМК уәкілетті орган арқылы басқарылады. Универ
ситет РМК-на электр, сумен, жабдықпен жэне т.б. қамтамасыз ету 
сияқты қызмет етудің қажетті құралдарын тұтыну арқылы қоғамдық 
өндірістің басқа салалары да ықпал етеді. РМК университеттің 
өзінің қоғамдық өндірістің басқа салаларына ықпалы негізінен кад- 
рлар даярлау жэне ғылыми зерттеулер нәтижелері арқылы жүреді. 
«Қазақстан Темір Жолы» РМК болса, тауарлар түріндегі жүк, 
адам тасымалына байланысты поездардың іркіліссіз қозғалысын 
қамтамасыз ету және басқа фирмалардың тасымалды іске асыру 
үшін қажетті тауарлары мен қызмет көрсетулерін тұтыну арқылы 
ықпал етеді.

Мемлекеттік меншік пен оның түрлі институттарының рөлі ту- 
ралы ойымызды қорытындылай келе соңғыларының келесі функци- 
яларды атқаратынын атап өту керек:

- дамудың стратегиялық бағдарларын әзірлеп шығарады жэне 
қоғамға ұсынады жэне осы мақсаттарға жету үшін мемлекеттік 
меншік арқылы жекеменшік кәсіпкерлікке ықпал етеді;

- мемлекеттік меншік пен оны басқаратын меморгандар арқылы 
мемлекет жекелей, экономикалық, экологиялық қауіпсіздікті, та
уарлар мен қызмет көрсетулер салаларында бизнес пен қоғам- 
ның арасындағы ұдайы пайда болатын қайшылықтарды жөнге 
келтіреді;
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- ұлттық экономикадағы мемлекеттік меншіктің үлесін реттеу 
жэне элемдік аренада қазақстандық бизнестің мүдделерін қорғау 
арқылы үлттық мүддерелерді қорғайды;

- экономикадағы қайта жаңғыру үдерістеріне жэне жұмыспен 
қамтылу көлеміне мемлекеттің ықпал етуі тауарлар мен қызмет 
көрсетулерді мемлекеттік сатып алулар арқылы көрініс береді;

- әлемдік шаруашылықта Қазақстанның экономикалык жағда- 
йының орнықты болуы негізінен ұлттық байлыққа арқа сүйейді, 
бүл орайда мемлекеттік меншіктің үлттық байлықтың негізгі 
компоненттеріне тікелей қатысы болады;

- мемлекет тауарлар мен қызмет көрсетулерді жеткізіп беру- 
шілерге тұтынушы, сапаның белгілі бір деңгейін айқындайтын ор
ган ретінде ықпал етеді. Мысалы, Евро 2,3,4,5 бензиніне стандарт- 
тар.

Мемлекеттік билік органдары орталықта және жергілікті жер- 
лерде кәсіпорындарды, мекемелерді кұра отырып немесе кандай 
да бір тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алып, оларға 
бағаларды жэне т.б. белгілей отырып, мемлекет жеткізіп беру- 
шілерден тауардың белгілі бір сапасын, қасиетін талап етеді. Сөйтіп 
мемлекеттік меншік олардың қызметін белгілі бір нарыққа бағыттай 
отырып, жеке жэне басқа да меншікке түрлі жолдармен ыкпал етеді.

4.3. Мемлекеттік меншіктің экономика 
құрылымына ықпалы.

Мемлекеттік меншіктің болуы экономиканың құрылымына 
ықпал етпей түра алмайды, өйткені осы меншіктен түсетін кірістерді 
фирмалар мен халықтың өндірістік жэне жеке қажеттіліктерін 
ғанағаттандыру мақсатында, қоғамдық өндірісті дамыту үшін одан 
эрі қарай орналастыру қажет болады. Осыдан келіп экономиканың 
қүрылымын жэне өндірістік пен өндірістік емес кэсіпорындарды 
орналастыру заңдылықтарын қарастыру мәселелері туындай- 
ды. Бір жағынан, ақпараттық технология қарышты дамып жатқан 
қазіргі жағдайда мемлекет экономиканың жеке меншік секторының 
кәсіпорындарды орналастыру жэне құру үдерісіне қатысы болмай 
бей-жай бақылай алмайды жэне бүл ең алдымен сапалық парамет- 
рлерге, яғни олар техниканың соңғы жетістігіне сэйкес салынуда 
ма, шетел өндірушілерімен бэсекеге қабілетті ме деген мәселеге
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қатысты болады. Мұның бәрі, сондай-ақ басқа да қоғамдық 
қажеттіліктер мемлекеттік органдарды экономиканың құрылымына 
ықпал етуге итермелейді.

Экономиканың құрылымы әртүрлі өндірістік жэне өндірістік 
емес кэсіпорындардың жэне мекемелердің жиыны, олар нарықтық 
бэсекелестік жағдайында орнайтын белгілі пропорцияда қызмет 
етеді. Экономиканың құрылымында салаларды, қосалқы салаларды, 
кәсіпорындарды (фирмаларды) жэне мекемелерді бөліп көрсетеді. 
Мемлекет қоғамдық өндірістің барлық салаларына эрқашан ынта- 
лана қатыспайды, бірақ әрқашан құқықтық жэне ұйымдық шаралар 
арқылы оларға ықпал етеді. Дамыған елдерде бұрын экономикалық 
ықпал ету (қоғамдық өндіріске қажетті тиімсіз кэсіпорындарды 
сатып алатын) жағдайларда ғана орын алатын. Экономикалық 
дағдарыс жағдайында мұндай көмек жүйелі сипат алған.

Б ¥ ¥  халықаралық салалық жіктемесі:
- тау-кен өндірісі өнеркэсібін;
- өңдеу өнеркэсібін;
- құрылысты;
- көлік, қойма шаруашылығы мен байланысты;
- электроэнергетиканы, газ жэне сумей жабдықтауды;
- ауылшаруашылықты, аңшылықты, орман шаруашылығы мен 

балық аулауды;
- топтама жэне бөлшек сауданы, мейрамханаларды, қонақ үй 

шаруашылығын;
- қаржыны, сақтандыруды, жылжымайтын мүлікпен операция- 

ларды, коммерциялық қызмет көрсетулерді;
- коммуналдық, қоғамдық жеке қызмет көрсетулерді эконо- 

микалық қызмет саласына жатқызады.
Салалықпен қатар аумақтық, әлеуметтік, сыртқы экономикалық 

құрылымды ажыратып көрсетеді. Олардың әрқайсысы аталған 
құрылымдардың ішіндегі тараптардың арақатысын көрсетеді. 
Айталық, сыртқы экономикалық қүрылым экспорт пен импорттың 
арасындағы арақатынасты, яғни тауарлар мен қызмет көрсетулерді 
алып шығу мен алып кіру арасындағы жэне т.б. пропорциялар- 
ды көрсетеді. Аумақтық күрылым елдің қайсібір аудандарына та- 
уар өндірісі мен қызмет көрсетулерді орналастыруды көрсетеді. 
Әлеуметтік қүрылым тауар өндірісі мен қызмет көрсетулерді ел 
аудандарында меншік түрлері бойынша орналастыруды көрсетеді,
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бүл жекеменшік пен мемлекеттік капиталды аймақтардың дамуына 
салуға мүмкіндік береді.

Қазақстанда билік органдары тәуелсіздіктің бірінші күнінен 
бастап экономиканың құрылымына орасан зор назар аударып 
келеді. Билік органдары іс-әрекет стратегиясы айқындалған Қа- 
зақстан Республикасының 2010-2014 жылдарға индустриалдық- 
инновациялық қарқынды дамуы жөніндегі Мемлекеттік бағдар- 
ламаға жіті көңіл бөлуде. Қазақстанды 2010-2014 жылдарға 
индустрияландырудың жиынтық картасы бағдарламаның қүрамдас 
бөлігі болып табылады, ол қаржыландыру көзі, оларды іске 
асырудың кестесі, шаралар жоспары көрсетілген республикалық 
жэне аймақтық индустрияландыру карталарынан тұрады.

Стратегияға сэйкес экономиканың басымдықты секторла- 
рын аймақтық даму үшін бәсекелестік артықшылықтары бар 
аумақтарға орналастыруды қамтамсыз ету көзделген. Екіншіден 
қажетті ғылыми-техникалық, білім беру элеуеті, коммуникациялық 
инфрақұрылымы бар аймақтарда оза өсу аймақтарын құру 
көзделген.

Өндіріс қуаттарын орналастыру сызбасы елдің өндірістік 
әлеуетін орналастыру тетігі болып табылады. Сызба ҚР аумағын 
ұйымдастырудың Бас сызбасын, сондай-ақ қала салу жөніндегі 
басқа да қүжаттарды әзірлеуге негіз болып табылатын Қазақстанның 
аумақтық-кеңістіктік дамуының Болжамдық сызбасының құрамдас 
бөлігі болады.

Индустриялық модернизация өндіріс факторларын қарқынды 
ету негізінде экономиканың экспортқа бағытталған дәстүрлі са- 
лаларын дамытумен айқындалады. Бағдарламада дәстүрлі сала- 
ларды қалыптасқан орталықтарда шикізат көзі мен техникалық 
инфрақұрылымға қосақтай отырып дамыту белгіленген. Аграрлық 
салада, жеңіл өнеркэсіпте экспортқа бағытталған өндірісті, ту- 
ризмді солар үшін дәстүрлі аймақтарда ірі қалалар нарықтарын 
межеге ала отырып еңбек күші артық аймақтарда дамыту жоспар- 
лануда. Сұраныстың, өндірістік, техникалық инфрақүрылымның, 
технологиялық базаның болуы, өнімді, жиынтықталымдар мен 
жабдықтарды жеткізуге кететін шығындардың төмендігі ішкі 
сұранысқа негізделген салаларды дамытуға түрткі болады. Машина 
жасайтын жаңа кәсіпорындар бейініне және өндірілетін машиналар 
мен оның қосалқы бөлшектеріне негізгі сұраныс болжануына сәйкес
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(тау-кен машинасын жасау - орталық жэне шығыс Қазақстанда 
жэне т.б.) орналастырылатын болады. Бағдарламада Алматы, Аста
на қалаларының негізінде жэне оларға тартылысы бар аймақтарда 
экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру белгіленген.

«Дәстүрлі индустрияны», ішкі сұраныс пен экономикалық өсу 
орталықтары негізіндегі салалардың дамуын қолдау экономикалық 
белсенділік пен инвестициялық тартымдылықты көтермелеудің 
түрлі механизмдері арқылы іске асырылады. Бағдарламада жеке- 
меншік бизнес қызметінің техникалық шарттарын қамтамасыз ете- 
тін инфрақүрылымды дамытуға мемлекеттік инвестициялар тарту 
жөнінде тура айтылған. Инфрақұрылымдық қолдау шараларын 
өндіріс қуаттарын жобаларды инфрақұрылымдық жэне ресурстық 
қамтамасыз ету, минералдық-шикізат жэне еңбек ресурстарын қа- 
лыптасқан нарықтық ахуалға сәйкес өткізу нарықтарын үтымды 
бөлу мәселелері тұрақты жаңарып отыратын ұтымды орналасты- 
ру Сызбасы арқылы іске асыру көзделген. Бағдарламада мемлекет 
пен бизнестің ресурстарын экономиканың басымдықты секторла- 
рын дамытуға шоғырландыру, мониторингтің заманауи ақпараттық 
жүйелерін жэне іске асырудың нақты тетіктерін пайдалану арқылы 
мемлекет пен бизнестің шешімдерін үйлестірудің интерактивті 
үдерісімен қатар жүргізілетіні көрсетілген.

Осылайша, мемлекеттік билік органдары ұлттық экономиканың 
мүддесіне орай экономика құрылымын қалыптастыруға тікелей 
қатысады. Мемлекеттің ықпал етуі субсидиялар, гранттар беру, не- 
сиелер, лизингтер бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау 
жэне т.б. жолдармен ақша қаражаты арқылы жүргізіледі. Билік ор
гандары жаңа өндірістерді орналастырғанда шетел инвесторлары- 
на ақпараттық-презентациялық, ақпараттық-талдамалық шарала
рын өткізуге жэне т.б. сервистік қызмет көрсетумен айқындалатын 
қаражаттық емес қолдау да көрсетеді. Осылайша, мемлекет ел үшін 
қажетті экономиканың құрылымын жасайды.

Қысқаша қорытындылар:

1. Қазақстан классикалық нарықтық экономикасы бар ел- 
дерден нарықтық қатынастарды қалыптастыру сипатымен, эдіс- 
тәсілдерімен өзгешеледі. ҚР-ға меншік түрлерінің эртүрлілігін
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қалыптастыру жолына бірнеше жылдың ішінде өтуіне және қо- 
ғамдық өндірістің құқықтық, ұйымдық жэне баска да институтта- 
рын экономиканың қызмет ету барысында құруына тура келді.

2. Қазіргі заманғы мемлекет пен оның мемлекеттік меншігінің 
ұлттык байлықтың компонентіне, атап айтқанда, табиғи, капитал, 
адам ресурстарына қатысы бар жэне мемлекеттің ықпалы орнықты 
және айқындаушы мэнге ие.

3. Мемлекет меншік иесі ретінде мемлекеттік бюджетке иелік 
етеді.

4. Мемлекет тауарлар мен қызмет көрсетулерді тұтынушы ғана 
емес өндіруші де жэне орталық пен жергілікті жерлердегі тиісті 
билік органдары арқылы меншік құқын іске асыру барысында ту- 
ындайтын қатынастарды реттеп отырады.

5. Өзінің меншігімен экономиканы мемлекеттік реттеудің 
Қазакстандағы өзіндік сипаты бар ерекшеліктердің бірі -  «Самрұк- 
Қазына» ¥И Қ  АҚ мемлекеттік холдингінің кұрылуы, акционер 
ретінде сол арқылы мемлекеттік компанияларды белсенді реттеу 
жүзеге асырылады.

6. Мемлекет белгілі бір меншікке ие бола отырып өзіне біркатар 
функцияларды кабылдап алады, олардың ішінде стратегиялык 
бағдарды әзірлеп шығару, бизнес пен қоғам арасында ұдайы пай- 
да болатын қайшылықтарды болымсыз ету, ұлттық экономикалық 
мүдделерді қорғау, қайта жаңғыру жэне т.б. үдерістеріне ықпал ету 
бар.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• мемлекеттік жэне жекеменшік басқару үйымдары
• қоғамдық жэне жекеменшік тауарлар мен қызмет көрсетулер
• жекешелендіру
• мемлекет меншігінен шыгару
• мемлекеттік меншік
• мемлекеттің тиімділігі
• мемлекеттік холдинг
• республикалық мемлекеттік кэсіпорындар
• экономика қүрылымы
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Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Мемлекеттік институттардың жекеменшік кәсіпорындардан 
айырмашылығы неде?

2. Посткеңестік балтық жағалауы елдеріндегі жэне Қазақ- 
стандағы жекешелендіру тәжірибесін оқып үйреніңіздер. Айырма- 
шылықтарын көрсетіңіздер жэне бұл айырмашылықтардың түп- 
тамыры неде екенін түсіндіруге тырысыңыздар.

3. Мемлекеттік меншік нысандарына не жатады?
4. Мемлекеттік қызмет түрлері мен мемлекеттің кэсіпкерлер 

іскерлік белсенділігіне ықпал ету тетіктерін қарастырыңыздар.
5. «Самрүқ-Қазына» ¥И Қ  АҚ мемлекеттік холдингінің реттегіш 

рөлін оқып үйреніңіздер жэне оның нарықтық немесе нарықтық 
емес аяда қызмет етеме жоқ па соны көрсетуге тырысыңыз.

6. Осы арқылы мемлекеттік меншік жекеменшікке ықпал ететін 
мемлекеттік институттарға жүктелген функциялар қаншалықты 
заңды?

7. Қазақстан экономикасының құрылымын, эр саланың ЖІӨ 
қосқан үлесін оқып-зерттеңіздер жэне қалыптасқан қүрылымды 
өзгеру жөніндегі өз шараларыңызды үсыныңыз жэне негіздеңіз.

8. Мемлекеттік Қарқынды индустриалдық-инновациялық даму 
бағдарламасының орындалуына қарай Өндірістік қауттарды орна- 
ластыру сызбасын сіз қалай бағалайсыз? 2020 жылға мемлекеттік 
меншіктің үлесі арта ма элде азая ма?

Әдебиет:

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (Жалпы 
бөлім) 27.12.1994

2. Рамазанов А. А. Диалектика отношений собственности. Ал
маты. 2004 г. Гл 5.

3. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. М.: Изд- 
во МГУ. 1997. г. Гл. 1

69



5. К Ә С ІП К Е Р Л ІК  Қ Ы ЗМ Е Т Т І М Е М Л Е К Е Т Т ІК  РЕТТЕУ .

5.1. Кәсіпкерік қызметті мемлекеттік қолдаудың
негізгі бағыттары.

Қазіргі заманғы экономикалық ғылымда кәсіпкерлік коғамдық 
өндірістің төртінші факторы болып есептеледі. Кәсіпкер қызмет 
үдерісінде нарықтық экономиканың елеулі сипаттары мен рухын 
жасайды жэне қалыптастырады. Кәсіпкерлік қабілет шынтуайтын- 
да суретшінің, ақынның, эншінің таланты сияқты қүдайдың бер- 
ген сыйы. Кәсіпкерлік дарынға бизнестегі адамдардың бірнеше 
пайызы ғана ие болады деп есептеледі. Кәсіпкерлік дарын -  іскер 
адамның айрықша сапасы мен қасиеті. Кэсіпкер жаңа нарыққа 
шығу жолдарын іздеп табады, өндіріске, халыққа кызмет көрсетуге 
жаңа идеяларды ұдайы туындатады, жаңа тауарлар жасайды, жаңа 
ресурстар қолданады. Кэсіпкер өзінің идеяларымен жэне еңбекке 
шығармашылық көзқарасымен қоғамға қажетті істің қайнар көзі 
мен қозғаушы күші бола бастайды.

Кәсіпкерліктің мәні: 1) сатып алушылардың қажетіне бағдар 
түзеумен; 2) фирманың мәдени ортасын, корпоративтік рухты 
қалыптастыру және қолдаумен; 3) бәсекелестің алдынатүсуге, алдын 
орауға, одан асып түсуге, бәсекелестік ортаның артықшылықтарын 
пайдалануға ұмтылысымен айқындалады.

Осылайша кэсіпкерлік пэлсапасы бизнесменнің негізгі сипаты 
болып табылатын шығармашылық белсенділікке, прагматизмге, 
этикаға даритын болады. Кәсіпкерліктің аталған қасиеттері мен 
белгілерін кэсіпкерлікті қолдай отырып, мемлекет дамытады.

Кәсіпкерліктің анағүрлым кең тарағандары: жеке, біріккен 
(БК), тэуекелді (венчурлі) түрлер сыйақты болады. Кәсіпкерліктің 
венчурлі түрі ғылыми-техникалық прогресті жетектеушісі болып 
табылады және әрқашан жаңаны іздейді. АҚШ-тың кәсіпкерлік 
жөніндегі Ұлттық комиссиясының зерттеу деректеріне сэйкес 
шағын бизнеске жататын фирмалардырң 4,7% жуығы «кәсіпксрлік» 
атала алатын көрінеді. АҚШ-та шағын бизнестің 2000 жылы да- 
муы келесі көрсеткіштермен сипатталады: барлық шаруашылық
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жүргізуші субъектілер -  25,4 млн., пайда болған фирмалардың 
саны -  612,4 мың, жабылған фирмалардың саны -  550,0 мың, бан- 
кароттар саны -  35,2 мың. Бұл нақты жабылу, ал 550 ішіндегілердің 
белгілі бір бөлігі қайта құрыған немесе басқаларына жұтылып 
кеткен немесе басқалармен біріккен жэне осы орайда инвестор- 
ды ғанағаттандырарлық нәтижелерге қол жеткізген. Мұндай 
жағдайлардағы мемлекеттің міндеті -  кедергі келтіру немесе 
бюрократиялық сүріндірулер жасау емес, жылдам қайта күрылуға 
түрткі болу.

АҚШ-тың кәсіпкерлік жөніндегі Үлттық комиссиясының зерт- 
теу деректеріне сәйкес аймақтар арасында мамандану болатыны 
байқалған, атап айтқанда белгілі бір аумақтарда шағын компаниялар 
өзіндік іскерлік қауымдастықтар қүрып, олардың мүшелері сол бір 
ғана өнеркісіптік немесе аграралық кластер аясында әрекет ететін 
болған. Бұл қауымдастық өз қатысушыларына елеулі бәсекелестік 
артықшылықтарды қамтамасыз етеді. Слликонды жазықтықтағы 
компьютерлік салалар, Бостондағы теңіз өнімдерін өңдеу істері 
осыларға мысал бола алады. Қазақстан Үкіметіне экімшілік 
сипаттағы эртүрлі кедергілер жасамастан, заңға өзгертулер енгізуді 
қоса осындай қауымдастықтар құру тәжірибесін қабылдау қажет.

АҚШ-та шағын бизнес бұрын негізінен ірі фирмалардың өрісі 
болған салаларда белсенді позицияларға ие болған. 20 ғасырдың 90- 
шы жылдары әлемдік саудада жэне тұтастай алғанда халықаралық 
экономикалық қарым-қатынастарда шағын бизнестің белсенділігі 
елеулі артты. Сыртқы экономикалық қарым-қатынастарға қаты- 
сушы-фирмалардың саны 66 мыңнан 202 мыңға дейін үш есе өсті. 
Тұтастай алғанда, сыртқы экономикалық қарым-қатынастарға 
қатысушылардың 97% дейіні қызметшілер саны 20 адамға дейін 
болатын шағын бизнесте жұмыс істейді. АҚШ сыртқы экономика- 
лық айналымының 31% дейіні шағын фирмаларға тиесілі, олар 
халықаралық қызмет көрсетулер саласында аса күшті. Шағын 
кәсіпкерліктің дамуына келтірілген мысалдар, оның экономикалық 
прогрестің шешуші факторы болып табылуымен бағалы, бұдан 
нарықтың қажеттілігіне жауап бере алмайтын тиімсіз фирмалардың 
тұрақты түрде шығып отыруы жэне жаңа, едәуір агрессивті, де табы- 
сты фирмалардың пайда болуы жүзеге асып отыратын динамикалық 
тұрақтылық туындайды. Мұндай жағдайда мемлекеттің рөлі арала- 
спаумен шектелуі тиіс.
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Ел Президентіндегі кәсіпкерлермен болған кеңесте кәсіпкерлер 
қызметіне шенеуніктер тарапынан болатын кез келген кедергінің 
жолы қатаң кесіледі деп айтылған. Президент Әкімшілігінің арнайы 
сайты ашылып, онда кәсіпкерлер шенеуніктің аты-жөнін, жұмыс ор- 
нын көрсетіп жэне нақты мәселенің мәнін баяндай отырып, тікелей 
шағымдана алатын болады. Яғни мемлекет Президент Әкімшілігі 
атынан әр кәсіпкердің қызметіне кепілдік беруші болады.

АҚШ-та кәсіпкерлікті қолдау федералдық жэне жергілікті дең- 
гейде жүзеге асырылады. Федералдық деңгейде мамандандырыл- 
ған тәуелсіз ұйым агенттік -  АҚШ Шағын бизнес істері жөніндегі 
әкімшілігі айналысады, ол 1953 жылы құрылып, шағын бизнеске 
қолдау жасайтын эртүрлі бағдарламаларды жүзеге асырады. 1953 
жылы қабылданған Шағын бизнес туралы заң егер басқа көздер қол 
жетімді болмаса, ШБА алдына ұсақ фирмаларға қаржылай колдау 
жасау міндетін қойды, атап айтқанда мемлекеттік тапсырыстарды 
алуға көмектесуді, басқару мәселесі бойынша техникалык және 
кеңес беру қызметін көрсетуді, табиғи апаттардан зардап шеккен 
ұсақ фирмаларға жәрдемдесуді міндеттеді. 1980 жылы Жаңа Заң бой
ынша ШБА Конгрес пен Үкіметті шағын кәсіпорындардың қызмет 
ету жағдайлары туралы деректермен қамтамасыз етуі тиіс шағын 
бизнес туралы базалық экономикалық ақпарат жүйесін әзірлеуге 
міндетті болды. ШБА еңбекпен қамтылу, шағын кәсіпорындардың 
саны мен түрлері, жаңа фирмалардың пайда болуы мен банкротқа 
ұшырауы, сату көлемі мен жаңа тапсырыстар, капитал салынуы, 
экспорт жэне т.б. сияқты параметрлер бойынша шағын бизнес 
қызмет етуінің жалпыұлттық және аймақтық көрсеткіштерін жа- 
риялап отыруға міндетті. ШБА демеушілердің бірі ретінде кә- 
сіпкерлік пен менеджментке оқытуды жүргізеді немесе үйымдас- 
тырады.

АҚШ-та 1980 жылдан қызмет етуші Шағын бизнесті дамыту 
бағдарламасы кеңінен тараған. Олар колледждер, университеттер 
мен сауда палаталары жанынан құрылған меденджмент жөнінде 
консультациялық қызметтер көрсетеді, оқытуға көмектеседі жэне 
кәсіпкерлерге техникалық көмек көрсетеді. Орталықтар бүрыннан 
бар федералдық, штаттық жэне жергілікті деңгейлердегі ресур- 
старды біртүтас торапқа біріктіреді жэне оқытушылар мен сту- 
денттер арасынан еріктілер ретіндегі оқу орындарының ресурста- 
рын тартады. Шағын бизнес интитуттарының бағдарламасы ШБА

72



мен АҚШ-тағы 500 бизнес мектебімен арадағы келісім шартты 
білдіреді.

Федералдық деңгейде де шағын бизнес пен тұтастай алғанда 
кәсіпкерлердің мүддесін білдіретін лобистік ұйымдардың саны 
жеткілікті. Олардың арасында анағұрлым елеулісі -  кәсіпкерлік 
жөніндегі ұлттық комиссия. Федералдық үкіметтің жүйесінде 
шағын бизнеспен жэне кэсіпкерлікпен қандай да бір шамада 
экономикалық қызметке қатысы барлық негізгі министрліктер -  
сауда, ауылшаруашылығы, көлік, еңбек министрліктері байланы- 
ста болады. Қорғаныс министрлігі өзінің сатып алу саясатында 
жиынтықтағыштар мен қосалқы бөлшектерді өндіруші-шағын фир- 
маларды көбірек таңдайды.

Аймақтар деңгейінде штаттар үкіметі кэсіпкерлердің шағын 
бизнеске қолжетімділігін жеңілдету саясатын жүргізе отырып, 
штаттың бюджетіне байланысты қаражат есебінен тікелей жеңіл- 
дікті займдар береді немесе басқа ұйымдармен жэне компани- 
ялармен бірге займдарға үлестік қатысулы ұсынады. Аймақтар 
деңгейінде штаттар үкіметі орта мекетептер мен жоғары білім 
берудің бастапқы сатыларында кәсіпкерлік бағдарламалардың да- 
муына бюджеттің қаражатын белсенді түрде инвестициялайды. 
Штаттар басшылығының жоғары технологиялы жаңа салаларға 
бағытталған индустриялық, өнеркэсіптік парктердің және инку- 
баторлар желілерін дамыту жөніндегі эрекеттері айрықша бағ- 
дарламаны құрайды. Бұл бағдарлама тиісті университеттік орта бар 
жерлерде табысты дамиды.

Аймақтардағы кэсіпкерлік ортаның қалыптасуында штат халқы, 
саяси жэне іскер элитасы арасындағы қарым-қатынас та, сондай- 
ақ бұхаралық ақпарат қүралдарында кәсіпкерлік қызметті жариялап 
отыру проблемасы да маңызды рөл ойнайды. Бүл әлеуетті бизнесмен- 
дер мен кәсіпкерлер арасында құндылықтар мен жағымдылықтың 
белгілі бір жүйесін қалыптастырады.

Кэсіпкерлік ҒТП жетістіктерін жылдам және аз шығындармен 
бейімдеуге жэне экономика құрылымына түбегейлі ықпал ететін 
жаңа салаларды қүруға мүмкіндік беретін экономиканың негізгі 
ресурстарының бірі болып табылады. Фирмалардың пайда бо- 
луы мен кету қарқыны кәсіпкерліктің даму индикаторларының 
бірі болып табылады. Бұл көрсеткіш бойынша АҚШ Еуропа мен 
Жапониядағы өз бәсекелестерінен анағұрлым басым.

73



5.2. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың 
принциптері мен тәсілдері.

Кэсіпкерліктің дамуын қолдау арқылы мемлекеттік реттеу мына 
келесі принциптер арқылы:

- шағын жэне орта бизнесті дамыту басымдығымен;
- кәсіпкерлікті дамыту мақсатында мемлекет қолға алатын 

шаралардың мөлдірлігімен;
- билік органдарының кәсіпкерлер қызметіне араласпауымен;
- билік органдарының кәсіпкерлер қоғамдық бірлестіктерімен 

өзара эрекеттесуімен;
- кәсіпкерлердің адал емес бэсекеден қорғалуымен;
- кэсіпкерлік құрылымдардың тұтынушылар қажетін ғанағат- 

тандыратын жаңа тауарлар мен қызмет көрсетулерді шығаруға жэне 
игеруге үмтылысымен сэйкес жүзеге асырылады.

Өз қызметінде билік органдары мен кәсіпкерлер аталған бас- 
тапқы ережелерді ұстанғандары жөн. Аталған принциптер бір рет 
мэңгілікке берілмеген, яғни тұрақты болып қалмайды. Олардың 
кейбірі қалуы, ал кейбіреуі қызмет жағдайының, мемлекеттің және 
кэсіпкерлердіің экономикалық қызметі жағдайының өзгеруіне бай- 
ланысты ауысуы мүмкін.

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу:
1) Бизнес-қүрылымдардың қызметін реттейтін заң актілерінің, 

ережелердің, нұсқаулықтардың жүйесін жасауды камтитын 
реттеудің қүкықтық меншіктің қол сұғылмастығын, қорғалуын 
қамтамасыз ететін тәсілдерінің көмегімен жүзеге асырылады. 
Кэсіпкерлердің мүлкі тек сот шешімімен алынады жэне заңсыз 
алынғанда ғана толық көлемінде қалпына келтіріледі; бизнес 
құрылымдарға еңбек, қаржы, материалдық және басқа ресурстарға 
қолжетімділіктің теңдей мүмкіндігіне кепілдік беру; бәсекелестік 
еркіндігін заңмен қамтамасыз ету жэне оған кепілдік беру; лицен- 
зиялау, сертификаттау, стандарттау жүйесін енгізу жэне билік пен 
басқа да қүрылымдар тарапынан артық қамқорлықтан құтылуды 
қамтамасыз ету көмегімен жүзеге асырылады.

2) Экономикалық тәсілдер жеңілдікпен берілет несиелерді, са- 
лықтық, кедендік шараларды; бағалардың жоғары жэне томен 
шегін белгілеуді; тауарлар мен қызмет көрсетулердің жекелеген 
түрлеріне дотация белгілеуді; бюджеттік қаржылық көмекті; заңдық
74



жүйелерді (қажет болғанда), фирмалар мен кәсіпкерлік мекемелер 
құрылымдарының банкроттық жэне санкция жүйесін қамтиды.

3) Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер үшін тауарлар 
мен қызмет көрсетулерді жеткізіп беруге келісімшарт жасасудың 
тендерлік жүйесін қамтитын ұйымдық тәсілдер; кәсіпкерлікті да- 
мыту мен қолдау жөніндегі бағдарламаларды эзірлеу мен іске асы- 
ру; адал емес кэсіпкерлерге қатысты эртүрлі санкциялардың эртүрлі 
шараларын қолға алады. Аталған тәсілдер әлемде, елде, аймақта 
қалыптасқан қандай да бір нақты экономикалық, элеуметтік, са- 
яси ситуацияға байланысты пайдаланылуы мүмкін. Осы орай- 
да бұл тәсілдер көздеген мақсаттарға қол жеткізілуі үшін эртүрлі 
үйлесімдер мен біріктірулерде көрініс беруі мүмкін.

5.3. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті
қолдау тетіктері.

Кэсіпкерлер конгресінде сөйлеген сөзінде Елбасы Н. Ә. Назар
баев былай деді: «Біз Қазақстандағы бизнес-климатты барынша 
жайлы етуге күш салуымыз керек. Мемлекет, әсіресе инновациялық 
салада жэне жоғары технологиялар саласында болашағы бар бизнес- 
идеялар мен жобаларды жүзеге асырудың бара-бар жүйесін жасауы 
тиіс». Мұндай климатты қалыптастыру үшін қажетті жағдайларды 
туындату керек.

Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытудың арнайы «Даму» қоры 
АҚ қүрылып, 2006 жылы қабылданған «Жеке кәсіпкерлік туралы» 
Заң, «Секьюритизациялау туралы» Заң бекітілді. Түрлі деңгейдегі 
кэсіпкерлердің ассоциациясы түріндегі үйымдық құрылымдар 
құрылды

Кәсіпкерлікті қолдаудың -  қаржылық және қаржылық емес екі 
түрін ажыратады.

1) Ауылшаруашылығы өнімдерін өңдеу жэне тамақ өнімдерін 
өндіру жөніндегі шағын жэне орта кәсіпкерлік субъектілері мен 
ұйымдарын тікелей несиелеу кэсіпкерлікті қаржылық қолдауға 
жатады, франчайзинг, орта жэне шағын бизнесті кепілді несие- 
леу, аймақтардағы атаулы қаржыландыру бағдарламасы, лизингтік 
компаниялардағы жағдайлы орналастыру бағдарламасы, пайыздық 
ставканы субсидиялау, мемлекеттік қорлар кепілдігімен несиелер 
портфельдерін секьюритизациялау, шағын жэне орташа кәсіпкерлік
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секторын микроқаржыландыру еңбекке қабілетті халықты кәсіп- 
керлік аясына тартудың пәрменді құралы болып табылады.

2) Кәсіпкерлік құрылымдар қызметі жөніндегі статистикалық 
деректерді жинау мен талдауды жетілдіру; кәсіпкерлер қызметі 
көрсеткішінің элемдік стандарттарын енгізу, кәсіпкерлік қызмет 
үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу жэне енгізу, ха- 
лықты оқыту мен біліктілігін арттыру жэне кәсіпкерліктің түрлі 
қырлары туралы халықтың хабардар болуын арттыру, кәсіпкерлікті 
әртүрлі қырлары туралы ұлттық блогты құру, кәсіпкерлікті қолдау 
орталықтарын (бизнес-орталықтарды, технопарктерді, бизнес ин- 
кубаторларды, бизнес-ассоциациялар мен т.б.) қүру, кәсіпкерлерге 
атаулы көмек беру жэне шағымдар мен ұсыныстарға оперативті 
назар аудару үшін саіі-орталықты құру, үлттық компаниялар мен 
мемлекеттік үйымдардың сатып алу саласындағы ШОБ үшін 
баспалық БАҚ құру (Қазақстанда 2008 жылдың бірінші жарты 
жылдығында мемлекеттік сатып алулар 5,8 млрд. АҚШ долл. не- 
месе ЖІӨ-нің 10% құрады, еуропалық елдердегі мемлекеттік са
тып алулар 1,8 трлн, еуро немесе жиынтық ЖІӨ-нің 17% құрады) 
жэне басқа да бағдарламаларды құру шағын жэне орташа бизнесті 
қаржылық емес қолдауға жатады.

ҚР-да кәсіпкерлікті қолдаудың жоғарыда аталған тетіктері 
экономиканың басымдыққа ие салаларында өз қызметтерін іске 
асырып жатқан жеке жэне заңды тұлғалар үшін қаржылық көмек 
көрсету жэне несиелік ресурстар қүнының төмендеуін қамтамасыз 
ету жолымен бизнесті сапалы дамытуға, олардың экономикадағы 
рөлін күшейтуге бағытталған. Атап айтқанда, кәсіпкерлер үшін 
екінші деңгейдегі банктердің пайыздық ставкасы жылына 12% 
құрайды деген шешім қабылданып, оның 5%-ын банктерге мемле- 
кет, ал 7%-ын сол несиені алған бизнесмен төлейтін болған.

Кэсіпкерлік қызметті қолдау үдерісінің механизмі кэсіпкерлік 
түрінің өзі жэне оларды қолдау тетіктері сияқты әрқилы болады. 
Қолдаудың қандай да бір тетіктерін іске асыру механизмінде шағын 
бизнес институттарының маңызы зор, олардың арасында лоббистік 
ұйымдар өте тиімді болатынын атап өту керек. Соңғыларын құру 
жэне оларға берілетін функциялар қоғамдық өндірістің түрлі сала
ларында кәсіпкерлік жүйенің қалыптасуы мен нығаюында жағым- 
ды рөл атқарып, Қазақстан үкіметі қабылдаған бағдарламалық 
қүжаттарды іске асыруда бірқатар мәселелердішешер еді.

76



Шағын жэне орта бизнесті мемлекеттік стратегиялық қолдау 
кэсіпкерлік субъектілерге қаржыны нарықтық негізде тарта алатын 
жағдайларды жасауға бағытталуы тиіс. Бірақ бұл да жеткіліксіз бо- 
лады. Мұндай шара қаржылай емес тетіктермен қосарлануы тиіс 
жэне оларды кешенді іске асыру елеулі мультипликативті тиімділік 
беруі мүмкін.

ҚР-да қабылданған қаржылық емес қолдауға қызметтің ли- 
цензияланатын түрлерінің санын 30%-ға дейін, бақылау жэне 
қадағалау функциялары берілген мемлекеттік органдар жүзеге асы- 
ратын тексерулер санын 30%-ға дейін қысқартуды, Doing Business 
рейтингінде Қазақстанның позициясын 11 индикатор бойынша 
жақсартуды, экімшілік бөгеттерді төмендетуді жатқызу керек. 
Әкімшілік бөгеттерді төмендету мәселелерінің мэні мен рөлі тура- 
лы кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіретін мәселелер рейтингін 
айтады (суретті қараңыз).

Кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіретін мэселелер рей
тинг^ %

Өтім нарыгыиын шектеулігі 
Әділетсіз бәсекелесгік 

Әкімшілік бөгеттер 

Маман кадолардың жетіспеушіяігі 
Жемцорлыц 

Қаржыға шектелген қол жеткіэу 
Шикізат лен жалдамалы күштіңбэгасыныңөсуі 

Жоғары налыктық қьісым 

Инфраструктуралық нысандардың шектеулігі 

Жогары эталғандардың барльіғы 

Ештеңе кедергі келтірмейді

Дереккөз: Деловой Казахстан, №7 (254), 2011 ж. 25 ақпан.

Бүгінгі таңда кәсіпкерлердің басым көпшілігі мен бірқатар 
зерттеушілер:

1) лицензиялық-рұқсаттық жэне тіркеу жүйесін жетілдіру;
2) кәсіпкерлік қызмет субъектілерін тексеруді жүйелендіруді 

оңтайландыру кэсіпкерлерді қаржылай емес қолдаудың бірінші 
кезектегі міндеттері деп есептейді.
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Адал емес бәсекелестіктің орындалуы, кадрлардың жеткілік- 
сіздігі, шенеуніктердің сыбайластығы сияқты мәселелер Қазақ- 
стандық бизнес-ортаның күрделенген мәселелері болып отыр.

Кэсіпкерлікті қаржылық қолдау проблемаларына салықтар мен 
субсидияларды жатқызу керек.

Салықтар мэселелері Қазақстанда шын мәнінде қосымша кун- 
га: шетел компаниялар, на арналғанірі компанияларға арналған 
жеңілдіктер мен шағын жэне орташа бизнеске арналған ең жоғары 
төлемдер сияқты көзқарасының қолданылуымен айқындалады.

Мұндай көзқарас шағын жэне орта бизнестің дамуына емес 
олардың төмендеуіне алып келеді, бұл туралы келесі фактілер ай- 
тады. Шағын кэсіпкерлікпен белсенді айналысатындырдың саны 
2010 жылғы желтоқсанда 1,83 млн. адамды құраған, бұл 2009 жылға 
Караганда 11 мың адамга төмен. Шагын кэсіпкерліктің белсенді 
субъектілерінің саны 2010 жылғы желтоқсанда 667,2 мыңды кұ- 
раган, бұл жыл басындағыга Караганда 75,7 мыңға аз. Шағын жэне 
орташа бизнес құрылымындағы заңды тұлғалар 9,8%, орташа -1,3%, 
жеке кәсіпкерлер - 63,7%, шаруа қожалықтары - 25,2%, кұраган, эр 
санаттың меншікті үлес салмағы: тиісінше 23,0%, 27,4%, 32.4% 
жэне 17,2% болған.

Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті қолдаудың маңызды тетігі елді 
қарқынды индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы болып табылады. Бүл бағдарламада қолдау:

1) жаңа бизнес-бастамларды қолдау;
2) кәспкерлік секторды сауықтыру;
3) экспортқа бағытталған өндірісті қолдау;
4) кәсіпкерлік элеуетті күшейту сияқты бағыттары бойынша 

жүзеге асырылады.
Тек биліктің жоғары эшелондары тарапынан ғана емес, жер- 

гілікті жерлерде де шагын жэне орташа бизнесті барынша кол- 
дағанда барлық деңгейде, ең алдымен заң шыгарушылық ортада 
заңдарды, ережелерді нүсқаулықтарды жасау мен лоббилік ыкпал 
ету, қазынаға бюджеттік түсімдер үлесін арттыруга мүмкіндік 
береді және осыган орай қогамдық өндіріс пен үлттық экономи- 
када қалыптасқан экономикалық қатынастардағы олардың рөлі 
мен маңызын айқындайды. Аталган багдарламаны дамыту жо- 
лында «Бизнестіц-2020 жол картасы» багдарламасы кабылданды.
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Осы бағдарламаға сэйкес банктік несиелердің сыйақылары став- 
каларын субсидиялау, несиелерге кепілдік беру, шағын жэне ор- 
таша бизнес кәсіпорындары үшін инженерлік инфрақұрылымды 
жеткізу кэсіпкерлікті қолдау тетігі ретінде қызмет етеді. Бастапқы 
екі тетік үшін мемлекет 729 млрд. теңге, ал үшіншісіне - 78 млрд. 
теңге бөлді. « БЖК-2020» бағдарламасы бойынша жаңа бастаған 
кәсіпкерлер үшін қаржылық емес қолдауға (стартап-жобаларға) 
бизнесті жүргізудің сервистік қолдауы жатады, мұнда соңғы жыл- 
дары 20 мың кәсіпкрге 80000 мыңнан астам сервистік қызмет 
көрсетілген. Сондай-ақ БЖК топ-менеджментіне оқыту жүргізіледі, 
«Іскерлік байланыстар» жобасы іске асырылуда, осылар байынша 
1123 кәсіпкер бизнес-тренингтен өтті жэне 122 адам Германияда 
жэне АҚШ-та стажировкада болып қайтты. Бағдарлама бойынша 
қолдаудың барлық шараларымен 60,2 мың кәсіпкер қамтылып, 136 
мың жүмыс орны сақталып, 34 мыңан астам жаңа жұмыс орны 
құрылған.

Осылайша, «БЖК-2020» бағдарламасына өзгерістер мен толық- 
тырулар енгізілуімен кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік қолдау 
жаңа серпін алып, Қазақстанда кэсіпкерлікті қолдаудың жаңа 
механизмі мен тетіктері ұсынылған.

Қысқаша қорытындылар:
1. Кәсіпкерлік қызметтің бағалылығы экономиканың инноваци- 

ялы дамуының шешуші факторы болып табылуымен айқындалады 
жэне соңғысына тиімсіз фирмалардың ығыстырылып шығарылуы 
мен жаңа едәуір табысты фирмалардың пайда болуы арқылы 
динамикалық тұрақтылық сипатын береді.

2. Кәсіпкерлік қызмет дамуының маңызды индикаторларының 
бірі фирмалардың пайда болу жэне нарықтан кету қарқыны болып 
табылады.

3. Қазақстанда экімшілік, құқықтық, қаржылық жэне қаржылық 
емес тетіктерді коса әртүрлі тетіктерді пайдалану арқылы үкімет 
деңгейінде кәсіпкерлік қызметті қалыптастыруға жан-жақты қолдау 
көрсетілуде, бірақ шағын жэне орташа бизнестің дамуы қалаулы 
қарқыннан көп кейіндеп қалып қойған.

4. Қазақстанда шағын жэне орташа бизнестің әлсіз даму деңгейі 
көбінесе адал емес бәсекелестік, жергілікті деңгейдегі экімшілік
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бөгеттер, коррупция мен қаржыға қолжетімділіктің шектеулі болуы 
кесірінен іркілуде.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• кәсіпкерлік пәлсапасы
• банкроттық
• экімшілік бөгеттер
• техникалық жэне консультациялық қызмет көрсетулер
• шағын және орташа бизнес
• кәсіпкерліктің венчурлі формасы
• микроқаржыландыру
• бизнес-климат 

бизнес-инкубаторлар
• бизнес-бастамалар
• кэсіпкерлік орта

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Кэсіпкерлік пэлсапасы неде орныққан? Қазақстанда кә- 
сіпкерліктің қай жағы нашар дамыған?

2. Дамыған елдердің біріндегі жэне Қазақстандағы кәсіпкер- 
лікті мемлекеттік қолдау жүйесін салыстырыңыздар. Кәсіпкерлікті 
қолдау үшін жергілікті билік органдарына қандай шаралар 
қолданып, Үкіметке, Парламентке жэне ел Президентіне қандай 
ұсыныстар берер едіңіз?

3. Кэсіпкерлікті дамытудың «Даму» қорының қызметін сіз қалай 
бағалайсыз жэне оларға кәсіпкерлікті қолдаудың қандай түрлерін 
ұсынар едіңіз?

4. Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдаудың маңызды тетіктерін 
атаңыз жэне өзіңіздің айналаңыздағылармен (ата-анаңызбен, көр- 
шілеріңізбен, таныстарыңызбен жэне т.б.) олардың әрекеттеріне 
талдау жасаңыз. Табысты қызмет етуі үшін оларға нені үсынар 
едіңіз?

5. Бұл бөлімде кәсіпкерлікті дамытуға кедергі келтіретін мә- 
селелер рейтингі көрсетілген. Сіздің топтың күшімен кәсіпкерлергс 
сауалнама жүргізіңіз және оларды салыстырыңыз.
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6. «Бизнес-2020 жол картасын» оқып зерттеңіздер жэне ол бой- 
ынша кәсіпкерліктің қай түрлері мемлекеттік қолдау алып отыр 
жэне бұл орайда қандай тетіктер пайдаланылуда?

7. Қазақстанда шағын жэне орташа бизнестің қалыптасуы мен 
дамуын саралап талдаңыздар жэне бұл үдерістегі мемлекеттің рөлін 
көрсетіңіздер.

Есептер:
1. Жеке кэсіпкердің пайдасы айына 500 мың теңгені құрайды. 

Салықтардың ставкалары: - табыс салығы 10%, корпоративтік та- 
быс салығы - 20% құрайды. Егер кэсіпкерлік қызметтің формасы 
серіктестікке айналса, пайда қалай өзгереді?

Жаттығу:
1. Кесте деректерінің негізінде шағын бизнестің Қазақстанда 

даму серпінін саралап талдаңыз: шағын бизнес субъектілерінің ар- 
туы немен байланысты? Шағын жэне орташа бизнестің дамуына 
қандай мемлекеттік шаралар түрткі болды?

Кесте: шағын кэсіпкерліктің негізгі көрсеткіштері

Субъектілердің, 
бірліктердің саны

Жумыспен 
қамтылғандардың 

саны, мың адам

Өнім шығару, млн. 
теңге

Заңды
тұл-

Жеке
кәсіп-
кер-

Шару а 
(фер
мер) 

қожа- 
лық- 
тары

Заң-
Д Ы

тул-

Жеке
кәсіп-
кер-

Шару а 
(фер
мер) 

қожа- 
лық- 
тары

Заң-
Д Ы

тұл-

Жеке
кәсіп-
кер-

Шаруа
(фер
мер)

қожа-
лық-
тары

ғалар лер ға- лер ға- лер
лар лар

1999 30172 • • • « • • 340,7 .  • • , , , • .  « . . . .  .  .

2000 33778 « « . 76 373 385,0 .  .  • 265,5 .  •  . .  .  . 87 567
119 294 .  .  .

2001 39590 038 95 460 428,8 345,6 311 844 133 475
169 324 78 387

2002 42516 781 111 434 467,4 351,4 357,3 033 146 288
215 457 107

2003 46194 116 121 722 482,5 438,1 378,7 949 218 165 056
247 809 155

2004 51339 688 148 011 524,6 474,5 405,8 626 031 178 007
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2005 50612
297
234 156 978 533,8 571,6 504,7

844
632

222
993 166 956

2006 47756
358
583 163 721 557,9 622,7 504,3

1
033
438

302
715

185 395

2007 55865
415
709 169 326 585,9 733,5 542,8

1
327
126

473
648

265 500

2008 58480
475
841 169 481 464,6 828,9 461,8

1
152
071

437
313 316 083

2009 60601
428
420 170 193 551,3 874,4 465,8

1
270
715

371
192 402 009

2010 66492
416
085 170 309 746,2 710,6 425,5

1
673
528

495
074 345 676

2011 64457
589
640 182 986 539,3 771,9 426,5

1
445
158

675
104 586 424

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі
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1. Қазақстан Республикасының Заңы «Жеке кәсіпкерлік тура- 
лы» 2006 жылғы қаңтардың 31-і. № 124-III ҚРЗ

2. «Бизнестің -  2020 жол картасы» бағдарламасы.
3. Қазақстан Республикасының «Микронесие ұйымдары тура- 

лы» Заңы.
4. Кошанов А. К. Национальные экономические интересы и от

ношения собственности. Алматы. 2009 г. Гл. 5. § 5.1.
5. Прудников В. М. Государственное регулирование предпри

нимательской деятельности. М. 2010 г. Темы 1,2.
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6. МЕМЛЕКЕТТІҢ ЭКОНОМИКАДАҒЫ БӘСЕКЕЛЕСТІК 
ОРТАНЫ Қ¥РУЫ ЖӘНЕ МОНОПОЛИЯҒА ҚАРСЫ РЕТТЕУІ

6.1. Қазақстан экономикасында бәсекелестік 
ортаны қалыптастыру

Қазіргі заманғы экономикалық әдебиетте бэсекелестік ұғы- 
мының эртүрлі анықтамасы бар. Бірқатар авторлар біздің тари- 
хымыздың кеңестік дәуіріндегі анықтамларды ұстанады жэне бұл 
шаруашылық жүргізуші субъектілер арасындағы экономикалық 
бақталастықтың антагонистік формасы, осымен бэсекелестіктің 
өзіне теріс көзқарас туындатады деп атап көрсетеді. Шын мәнінде 
бәсекелестік тиісті тауар нарығында нарық субъектілерінің жарысқа 
түсу қатынастары болып табылады. Бүл бәсекелестік ұғымы К. 
Маркстың «Капиталында» бар, онда негізгі мэтінге мазмұнда ол 
жарыстың тартыстылығы туралы жазады.

Тартыстылық қатынастарға қолдау жасау кәсіпкерлік орта үшін 
ғана емес, экономикадағы тұрақтылықты жэне халықтың әлеуметтік 
қорғалуын ұстап түру үшін де мемлекетке қажет. Жеке кәсіпкердің 
мақсаты аз шығындармен көп табыс табу болса, онда олардың 
әрқайсысы нарықта басым немесе монополиялық жағдайда болуға 
үмтылады. Бізде, Қазақстанда монополиялық қызмет түрлеріне: 
нарық субъектілерінің бәсекекге қарсы келісімшарттары; нарық 
субъектілерінің бәсекеге қарсы келісілген эрекеттері; басым 
жэне монополиялық жағайды теріс пайдалану жатады. Қазақстан 
Республикасының «Бәсекелестік туралы» заңының 2-тарауын- 
да адал емес бэсекелестікті қоса осы монополиялық қызмет 
түрлерінің әрқайсысы нақты жазылған. Заң бойынша басым не
месе монополиялық жағдайға иелік етуші ретінде тиісті тауар 
нарығын бақылауға немесе тауар айналымының жалпы шартта- 
рына ықпал етуге мүмкіндігі бар нарық субъектілері танылады. 
Қазақстан нарығында басым жағдайға ие болу ретінде тиісті тауар 
нарығындағы үлесі 35 пайызды құрағанда жэне одан да көп болған 
субъектілер танылады.

Мемлекеттің монополияға қарсы саясатының мақсаты тиімді 
бақылау, нарықта бар монополиялар қызметін шектеу және жаңа
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бірлестіктердің пайда болуына жол бермеу болып табылады. 
Мақсатты іске асыру бірқатар міндеттерді атқару, атап айтқанда :

1) монополиялық бірлестіктер қызметін реттейтін жэне ба- 
қылайтын заңнамалық базаны жасау;

2) орталықта жэне жергілікті жерлерде тауар нарығындағы си- 
туацияны қадағалайтын жэне монополиялану деңгейін анықтайтын 
мемлекеттік институттарды қүру;

3) монополиялық жағдайын теріс пайдалануға ықпал ететін 
механизмдер мен тетіктерді пайдалану арқылы жүзеге асады. 
Ықпал ету тетіктеріне: сіңісу жэне сіңу үдерістеріне тыйым салу; 
монополиялық күрылымдарды мәжбүрлеп бөлу; монополиялық 
бірлестіктерді қайта жекешелендіру; салық салу ставкасын көтеру, 
монополиялық бірлестіктер бағасын реттеу жэне т.б. жатады.

Әлемдік тэжірибеде монополияланудың екі көрсеткіші: шоғыр- 
лану коэффициенті, немесе CR (ірі компаниялардың тиісті тауар 
нарығындағы басым жағдайын көрсететін concentration rations; мы- 
салы, CR-5, CR-10 және.т.б.) бар. Екінші көрсеткіш ол Харфинделл- 
Хиршман индексі (ИХХ) ол былайша есептеледі:

и х х  = ,
;  = І

Мұнда, X .  -  фирманың нарықтағы % көрсетілген і үлесі, п -  тау
ар нарығындағы фирмалардың жалпы саны.

Қалыптасқан ситуацияға қарай нарықтық экономикасы бар ел- 
дер монополияны шектеу үшін монополияға қарсы реттеудің келесі 
әкімшілік шараларын: монополияға қарсы заң қабылдауды, салык 
саясатын және мэжбүрлеп монополиясыздандыруды пайдаланады.

Қазақстан заңнамасы тартыстылыққа, адалдыққа, заңдылық 
пен тұтынушылар құқын сақтауға негізделген бәсекелестік 
принципін көздей отырып, бәсекелестік қатынастар саласындағы 
мемлекеттік реттеудің рөлін едәуір ауқымдырақ аяда қарастырады. 
Атап айтқанда, біздің заңнама бойынша мемлекет үлттық мүдделер 
мен үлттық қауіпсіздік тұрғысындағы қажеттіліктен ғана емес, 
бәсекелестік жоқ немесе жеткіліксіз дамыған тауарлар өндірісіне 
қоғамдық қажеттіліктің болуы түрғысынан да кәсіпкерлік қызметке 
қатысады.

Тиісті тауар нарығында бәсекелестік қатынастарды үстап түру 
үшін мемлекет нарықтық жеке субъектілеріне мүліктік немесе
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ақшалай көмек көрсетеді. Тұғырлы жэне қолданбалы ғылыми зерт- 
теулер жүргізгенде, ауылшаруылығы өнімін өндіргенде, шағын 
жэне орташа кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау жасағанда да 
мемлекеттік көмек көрсетіледі.

Экономикада мемлекеттің рөлі күшейген жағдайлардағы мем- 
лекеттік органдардың бәсекелестіктің шектелуіне немесе бәсе- 
келестіктің жойылуына немесе тұтынушылар құқығының бұзы- 
луына экеп соғатын бәсекелестікке қарсы әрекеттеріне тыйым салу 
мен оны жарамсыз деп тану маңызды нәрсе болып табылады.

Бәсекелестік қатынастарды қорғаудағы маңызды нәрсе оларды 
сіңістіру немесе қосу жолымен нарық кәсіпорындарын қайта құру; 
кәсіпорындардың, мекемелердің жарғылық капиталындағы дау- 
ыс алатын акциялардың 25% астамына иелік ету құқын алу үшін 
оларды сатып алу арқылы экономикалық шоғырлануға мемлекет- 
тік бақылау жасау болып табылады. Мемлекеттің реттегіш рөлі 
тұтынушылардың немесе үлттық немесе мемлекеттік мүдделерге 
орай экономикалық шоғырлануға тыйым салу немесе келісім беру- 
ге құқылы болуынан көрініс табады.

Нарықтық қатынастар монополизациялануға қарсы тұратын 
факторларды туындататынын атап өту керек, олар алмасытрғыш 
тауарларды жасаумен, тауар өндірушілер мен тұтынушылардың 
басқаша ықыласымен жаңа тауарлардың жасалуы салдарынан тұ- 
тынушылардың таңдау басымдығының алмасуымен, нарықтық қа- 
тынастарды жаһандануымен көрініс береді.

Осылайша, қоғамдық өндірістің қандай да бір түрлерінде мо
нополия жасалу жолдары тым көптүрлі болады. Мемлекеттің 
бәсекелестік қатынастарды қорғау жолдары да әрқилы. Мемлекеттің 
реттегіш әрекетіндегі басты нэрсе -  бэсекелестік қатынастарды 
қорғау ғана емес, бэсекелестіктің ең негізгі принциптері -  
тұтынушылардың құқығын сақтау болып табылады.

6.2. Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы
реттеудің спецификасы

Қазақстан дербес мемлекет ретінде нарықтық экономика 
жағдайында өмір сүрмеген. Оның үстіне КСРО құрамында біріңғай 
халық шаруашылығы кешенін құру жоспарында Қазақстанға КСРО- 
ның еуропалық бөлігінің шикізат беретін қосалқысы рөлі берілді 
де, Қазақ КСР аумағында (Теміртауда, Жезқазғанада, Балқашта,
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Өскемен мен Қазақстанның басқа да қалаларында) шикізат өндіру, 
қара жэне түсті металдарды бастапқы өңдеу салаларының алып- 
тары салынды. Осы және осы сияқты индустрия алыптары ғана 
жаңа тәуелсіз мемлекетте бірден бір немесе бірнеше тауар өндіруші 
өндіріс болып шықты.

Алыс шетел елдеріне қарағанда, басқа да барлық посткеңестік 
мемлекеттердегі сияқты Қазақстан экономикасының бар меншігі, 
өзінен өзі мемлекеттің қолындағы монополиялық қатынастардың 
үлгісі болып табылатын тікелей әкімшілік-өктемдік жүйенің 
негізінде қалыптасты. Мұндай ситуацияда Қазақстан посткеңестік 
кеңістікте бірінші болып «Бәсекелестікті дамыту және моно- 
полиялық қызметті шектеу туралы» заң қабылдады.

Қазақстандық заңнаманың бәсекелестік қатынастарды қорғау 
туралы үшінші спецификалығы біздің еліміздің нарықтық қаты- 
настарға өтуді бірінші болып аяқтауында. Шаруашылық қаты- 
настарында нарықтың экономиканы қүру объективті түрде қол- 
даныстағы заңнаманы өзгертуге алып келді. 2008 жылғы 25 
желтоқсанда қол қойылған «Бэсекелестік туралы» № 112-IV 
ҚРЗ ҚР заңы батысеуропалық модельге мағынасы жағынан ғана 
жақын болып қоймай, заңды және жеке тұлғалардың бәсекелестік 
қатынастарындағы мемлекеттің реттегіш рөлін де күшейте түседі. 
Жаңа заңның өз бойына 1998 жылғы «Адал емес бэсекелестік ту
ралы» заңның баптарын да жинақтағанын да атап өту керек. Бұл 
жағдайларда «Бәсекелестік туралы» ҚР заңында монополияға 
қарсы органның міндеттері нақты белгіленген, олар:

1) адал бәсекелестіктің дамуын қолдау;
2) ҚР монополияға қарсы заңнамасы бұзылуының алдын алу, 

анықтау жэне тергеу, жолын кесу;
3) экономикалық шоғырлануды бақылау;
4) бәсекелестікті шектейтін нарық субъектісін монополиясыз- 

дандыру.
Заңда монополияға қарсы органның құзыреті айқындалған жэне 

кеңейтілген. Басқарманың өкілеттігі, монополияға қарсы орган 
қызметкерлерінің құқықтары күшейтілген.

Осылайша, монополияға қарсы алдыңгы ізашар заңдар қоғам- 
дық өндірісте шамадан тыс монополияланудың жолын кесе- 
тін құқықтық негізді жасауға, кәсіпкерлік ортаның өз ішінде 
бәсекелестік қатынастардың жандануына ықпал етті. «Бәсекелеетік
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туралы» мемлекеттік заң адал бәсекелестікті қолдау ісінде бекі- 
тілген нормативтік актілердің орындалуы барысында кәсіпкерлік 
қызметке қатысушылар мен мемлекеттік органдар арасындағы 
қатынастарды реттейді.

Монополияға қарсы реттеудің аталған ерекшеліктері билік ор- 
гандары қызметінің барысын едәуір айқын түсінуге мүмкіндік 
береді.

6.3. Табиғи монополиялардың шаруашылық 
қызметін реттеу

Экономикалық әдебиетте табиғи монополия деп технологиялық 
немесе экономикалық себептерден басқа кэсіпкерлердің 
шаруашылық қызметіне мүмкіндік болмай, бір ғана кәсіпкердің 
нарықтық билігінің болуы түсіндіріледі. ҚР Заңнамасы бойын- 
ша қазіргі кездегі табиғи монополия салаларына: мұнай, газд 
электр қуаты, жылу қуатын тасымалдау, сақтау, бөліп тарату, су 
шаруашылығы мен қүбырлар жүйесі, аэронавигация, порттар, эуе 
айлақтары, пошта байланысының жалпыға қолжетімді қызметі жа- 
тады.

Біздің елімізде табиғи монополия жағдайында жұмыс істейтін 
кәсіпорындар қызметі 1998 жылғы 9 шілдедегі «Табиғи моно- 
полиялар мен реттелетін нарық туралы» заңмен реттеледі, 
өзгерістер жасалған тақырыбы 2008 ж. 29 желтоқсанда енгізілді. 
Табиғи монополия салалары мен реттелетін нарықта басшылықты 
жүзеге асыратын Уәкілетті орган Табиғи монополияларды рет
теу жөніндегі агенттік болып табылады. Агенттік кәсіпорындарға 
жэне тауарлар мен қызмет көрсетулерді тұтынушыларға ықпал 
етудің экімшілік жэне экономикалық тетіктерін пайдалануға 
құқылы. Осы ережеден оның негізгі міндеттері мен функция- 
лары айқындалған: а) табиғи монополиялар қызметін реттеу 
және бақылау, б) ақылы қызмет көрсетулер тэртібін реттеу жэне 
бақылау, в) тұтынушылар қүқын қорғау, г) тұтынушылар мен 
қызмет көрсетушілер мүдделерінің тепе-теңдігін қамтамасыз ету, 
д) нарық субъектілерінің тауарлары мен қызмет көрсетулеріне 
жэне инфракүрылымына дискриминациялы емес қол жетімділікті 
қамтамасыз ету, е) нарық субъектілерінің тауарларына бағаларды 
реттеу.
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Мыналар: 1) стратегия; 2) реттеу; 3) бақылау агенттіктің функ- 
цияларына жатады. Реттеу функцияларында бақылау мен билік 
уәкілеттігін іске асыруға бағытталған бекітілетін, рұқсат беретін, 
мэжбүрлейтін, тыйым салатын шаралардың тізбесі егжей-тегжейлі 
нақтылаулармен берілген. Сонымен бірге, біздің көзқарасымыз 
бойынша Агенттіктің уәкілеттігіне -  осы сала қызметкерлерінің 
еңбекақы деңгейіне, табиғи монополиялар ақша қаражатының 
қозғалысын бақылау енгізілмеген, осының салдарынан бақылаушы 
органның рөлімен тағайындалған мақсатының деңгейі төмендейді.

Аталған функцияларды негізге алар болсақ, мемлекеттің рет- 
тегіш рөлі ең алдымен заң ережелерінің орындалуын бақылаумен 
айқындалады. Қажеттілік болған жағдайда мемлекет орындауға 
мәжбүрлеуі ықтимал. Мысалы, табиғи монополия кәсіпорындары 
жыл сайын олардың тауарлары мен қызмет көрсетулеріне тө- 
лемақыны арттыруды талап етіп, онысын қандайда бір жөндеу 
жұмыстарын жүргізу қажеттігімен түсіндіреді. Су арналарының, су 
құбырларының, электр желілерінің т.б. жөндеуден өту қажеттігін 
теріске шығармастан, тұтынушылар қымбаттаған қызмет көрсе- 
тулердің ақысын төлейді, бірақ көбінесе нәтижелерін көре алмай- 
ды, өйткені мэлімделген жөндеу жұмыстары жүргізілмейді неме- 
се мардымсыз көлемде жүргізіледі, бұл жоғары тарифке сәйкес 
келмейді. Істің мұндай жағдайы тұтынушылардың наразылығын 
туындатады. Агенттіктің функцияларында табиғи монополиялар 
қызметіне қаржылық жэне техникалық сараптама жасау көрсетіл- 
ген. Халықтың өмір-тіршілігіндегі табиғи монополиялардың ерек- 
ше әлеуметтік маңызын негізге ала отырып, техникалық жэне басқа 
сараптамаларды жүргізгенде экономикалық тетіктердің өзара бай- 
ланысты жүйесі арқылы тікелей экономикалық ықпал етуді күшейту 
жолымен Агенттіктің бақылаушы функциясын күшейту жэне 
заңнамалық тэртіпте монополистерді өз міндеттерін орындауға 
мәжбүрлеу керек.

Қысқаша қорытындылар:
1. Ғылыми жэне оқу әдебиетінде бәсекелестікті көбінесе эко- 

номикалық бақталастық ретінде сипаттайды жэне осылайша 
қарсыластық күрес сипатын мэнді нэрсе ретінде атап көрсетеді. 
Шын мэнінде бэсекелестік-жаңа тауарлар шығару мен қызмет
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көрсетулердің жаңа түрлерін ұсыну арқылы кәсіпкерлердің бір- 
бірінен асып түсуге, қуып жетуге тырысатын тартысы болып табы- 
лады.

2. Қазақстандық заңнама бәсекелестік қатынастар саласындағы 
мемлекеттік реттеудің рөлін едәуір кең тұрғыда қарастырады.

3. Бәсекелестік мэселелері жөнінде Қазақстандық заңнама 
Монополияға қарсы реттеудің батысеуропалық моделіне жақын 
жэне билік органдарының міндеті өз функцияларын едәуір айқын 
атқарумен көрінеді.

4. Қазақстанда тиісті заңдық база жасалған жэне табиғи монопо
лия субъектілеріне қажетті экономикалық жэне экімшілік тетіктер 
арқылы ықпал ету құқы берілген Уэкілетті билік органы құрылып, 
эрекет етеді.

Негізгі терминдер мен уғымдар:

• экономикалық бақталастық 
тартыстылық

• бэсекеге қарсы 
бәсеке коэффициенті

• адал емес бәсеке
• экономикалық бэсеке
• демонополизация
• табиғи монополиялар

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Бәсеке ұғымының мэнін анықтаңыздар. Бэсекелестік мэсе- 
лесіне экономист-ғалымдардың эртүрлі көзқарастарын салыс- 
тырыңыздар жэне өз ұғымыңызды негіздеңіз.

2. Қазақстан Республикасында қандай қызмет түрлері моно- 
полияға жатады?

3. Мемлекеттің монополияға қарсы саясаты мен осы мақсатты 
іске асыру міндеттерін анықтаңыздар. Осыларды негізге ала оты- 
рып, орталықтағы және жергілікті жерлердегі монополияға қарсы 
комитеттің бөлімдеріне Сіз қандай ұсыныстар жасар едіңіз?

4. Еліміз БДС¥-ға, Еуроодаққа, Кедендік одаққа кіргеннен 
кейін адал емес бэсеке бар ма? Қандай шаралар Қазақстанның 
тұтынушылары мен өндірушілерін қорғайды?
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5. «Табиғи монополиялар жэне реттелетін нарық туралы» ҚР 
Заңын оқып үйреніңіздер жэне ҚР Табиғи монополияларды реттеу 
жөніндегі агенттігінің рөлі мен маңызы туралы айтып беріңіздер.

Әдебиет:

1. Қазақстан Республикасының Заңы «Бәсекелестік туралы» 
2008 жылғы желтоқсанның 25-і. № 112-IV ҚРЗ.

2. Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический 
порядок после глобального кризиса. М. 2011 г. Гл. 9.

3. Сабден О. Конкурентоспособная экономика и инновации. Ал
маты. 2009 г. Гл 1. § 1.

4. Бибатырова И.А., Сагындыкова Г.К. Государственное регули
рование национальной экономики. Алматы. 2008 г. Гл. 9.

5. Прудников В. М. Государственное регулирование предприни
мательской деятельности. М. 2010 г. Тема 8.

6. Рамазанов А. А. Диалектика отношений собственности. Ал
маты. 2004 г. Гл. 4.
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7. ¥ЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ 
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

7.1. Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің
негізгі бағыттары

Инвестиция таза шығындардың маңызды компоненттерінің 
бірі болып табылады. Олардың көмегімен келесі экономикалық 
жэне өндірістік міндеттер: жаңа зауыттарды, фабрикаларды салу, 
өндірісті техникамен жэне ұзақ мерзімді қызмет ететін жабдық- 
тармен жарақтандыру жэне қайта жарақтандыру, қоғамдық өн- 
дірістің дамуына салынатын басқа да қаражаттарды бөлу мәсе- 
лесі шешіледі. Өндіріс құралдарын, материалдарды, қызмет 
көрсетулерді жэне т.б. жетілдіру үшін ғылымды дамытуға да ка
питал салынады. Қазіргі кезде көптеген мемлекеттер білім беруге 
де ақшалай қаражат салуда. Бұл тұрғыда, инвестициялық үдеріс 
дегеніміз қайта жаңғырту үдерісіне қатысушылардың қоғамның 
шынайы капиталын үстемелеу жөніндегі жан-жақты қызметі болып 
табылады. Инвестициялық үдеріс инвестордың қандай да бір іске 
өз инвестицияларын салуға, сондай-ақ инвестициялар көлемі мен 
мерзімдеріне байланысты шешім қабылдауы болып табылады.

Инвестициялық үдеріс бірқатар сатыларды қамтиды, олардың 
негізгілері: инвестициялық саясатты таңдау, капитал нарығын тал- 
дау, таңдап алған саясатты бағалау. Бүл үдерісте саясатты анықтауда 
ғана емес, өз қызметінің мақсатын айқындауда да, капитал нарығын 
талдау мен қоғамдық өндірісті дамытуға салынған капиталдың 
тиімді болуында да мемлекеттің рөлі орасан зор. Бұл қырынан 
алғанда қазіргі заманауи экономистердің көпшілігі инвестицияның 
мэнін олардың меншік иелеріне белгілі бір кіріс кіргізетін кез кел- 
ген салымдар деп түсінеді.

Айтылғандарды негізге ала отырып қаржылай, нақты, шынайы 
жэне интеллектуалды инвестицияларды ажырата білу керек. Шы
найы инвестициялар немесе капитал салу -  ол кәсіпорынның негізгі 
капиталына қаражат салу болып есептеледі. Қаржылық инвестици
ялар - бағалы қағаздарға салымдар, капиталды басқа мемлкеттердің 
банктерінде облигацияларға салу. Интеллектуальдық инвестици-
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ялар патенттерді, ноу-хауға лицензияларды сатып алу, білім беру- 
ге, ғылыми - зерттеулер инфрақұрылымына, ғылыми білім беру 
кадрларын даярлауға салымдар салу болып табылады. Дамушы 
елдерде инвестициялардың негізгі бөлігін нақты инвестициялар- 
ға бағыттауға тырысады, дамыған елдерде инвестициялардың 
үлкен бөлігі қаржылық инвестицияларға жұмсалады. Бұл орай- 
да инвестицияның осы екі формасы бәсекелесуші емес, бірін-бірі 
толықтырушы болып есептеледі. Осыған сэйкес қаржылық ин
вестиция нақты инвестициялардың өсіміне ықпал етеді деп есеп- 
теу етек алған. Олардың әрқайсысында мемлекет инвестициялық 
салымдардың басында пісіп жетілген міндеттерге қарай қатысып 
отырады.

Инвестициялар мэселесі мемлекеттің экономикалық ғана емес, 
маңызды практикалық мәселе ретінде көрініс береді, бұл эко- 
номиканың өсу мүмкіндігін, қоғамдық өндірістің құрылымдық 
қайта өзгеруін, ел азаматтары игілігінің саяси жағдайын және 
т.б. айқындайды. Осыларды негізге ала отырып, билік органдары 
нақты жағдайларда инвестициянық қай түрін пайдалану қажеттігін 
белгілейді. Мемлекеттік инвестициялардың көзі мемлекеттік бюд
жет, мемлекеттік кэсіпорындар түсімінен мемлекеттік бюджетке 
есеп аударулар, ақша эмиссиясы, үкіметтік ішкі жэне сыртқы займ- 
дарын шығару болып табылады.

Инвестициялық қызметті мемлекеттің реттеуі көп дэрежеде 
қатар ілесетін факторларға байланысты болады. Инвестициялардың 
көлемі күтілетін таза түсімге жэне банктық пайыз ставкасына бай
ланысты. Инвестициялар туралы шешімдер қабылдау номинал- 
ды емес, ықтимал инфляцияға қарай түзетілген нақты пайыздық 
ставкаға байланысты болады. Егер инфляция таза түсім нормасы мен 
пайыз ставкасы арасындағы айырмашылықты жұта бастаса, онда 
инвестициялар тиімсіз болады. Бүл орайда инвестициялар ақылға 
қонымды экономикалық ойға жэне кәсіпкерлік шынайылыққа 
тәуелді болады. Сондықтан мемлекет кәсіпкерлерді қандай да бір 
тауар өнімін шығаруға қарқын алдырмас жэне соған итермелес 
бұрын, ең алдымен нарықтың жағдайы мен сол тауарлардың сатылу 
болашағы туралы айқын хабардар болуы тиіс. Егер болашағы бол- 
са, онда мемлекеттік органдар олардың осы салага капитал салуы 
үшін кәсіпкерлік ортаға ықпал етудің қандай тетіктерін пайдалану 
керектегін анықтап алулары тиіс.
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Бұдан бөлек, инвестицияның көлеміне келесі факторлар: баға 
деңгейі, өндіріс шығындары, өндірістің негізгі капиталмен жарақ- 
тандырылу деңгейі ықпал етеді. Шығындардың артуы инвестици- 
ялар көлемінің төмендеуін, ал рационализаторлық пен жабдықты 
модернизациялау шараларын жүзеге асыру инвестициялық қордың 
артуына туындатады. Жабдықтарды сатып алуға, пайдалану мен 
жабдыққа қызмет көрсетуге жэне қызметкерлер жалақысына шы- 
ғындарды көбейту инвестиция көлемінің ұлгаюына алып келеді. 
Жаңа техника мен жаңа технлогияны қолдану еңбек өнімділігінің 
артуын туындатады жэне сонымен өндіріс шығындарын төмен- 
детеді, бұйымның сапасын арттырады жэне таза пайданың норма- 
сы жоғарылауына ықпал етеді, бүл жаңа инвестициялар мүмкіндігі 
өсіреді, жаңа қайта өзгерістерді туындатады.

Осылайша, мемлекеттік билік органдары өзінің экономикалық 
саясатында қоғамдық өндіріс мүддесін де, өз капиталын салатын 
кәсіпкерлер мүддесін де, сондай-ақ сол фирмаларда еңбек етіп 
жатқан еңбекшілердің мүддесін де ескеруі тиіс.

Сонымен қатар, инвестицияларға көбінесе болжап болмайтын 
субъективті факторлардың ықпал ететінін де қаперде ұстау керек.

Оларға жататындар: халықаралық ахуал, қор нарықтарындағы 
ахуал, елдегі саяси климат, жоғарыда аталып өткеннің бэріне кэсіп- 
керлердің мэн беруі.

Мемлекеттік билік органдары барлық факторларды айқын қа- 
дағалауы жэне дер кезінде шара қабылдауы тиіс, өйткені осылар- 
дың ықпалымен экономикалық ортада кәсіпкерлердің белгілі бір 
көңіл ауаны қалыптасып, қолайлы жағдайларда өз ақша қаражатын 
салуы, ал жағдай нашарлағанда -  қалыс қалуы және инвестиция- 
ларын шектеуі мүмкін. Сондықтан орталықтағы жэне жергілікті 
жерлердегі мемлекеттік билік органдары саяси жэне экономикалық 
ситуацияға қарай шара қабылдаулары, сондай-ақ елде және аймақта 
капитал салу үшін қалыптасқан әлеуметтік климатты ескерулері 
тиіс.

Кәсіпкерлердің инвестициялық белсенділігіне ықпал ететін 
аса маңызды фактор -  ол шаруашылық жүргізу қызметімен қатар 
жүретін төленетін салықтарының, сондай-ақ ғанадай да бір 
төлемдердің көлемі. Салықтар мен төлемдердің өсуі кэсіпкерлік 
кірістерді қысқартады жэне капитал өз ақшасын салатын жаңа са- 
лалар мен елдерді іздейді.
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Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу инвестициялык 
тетіктерді тікелей басқару, ішкі жэне халықаралық инвестиция- 
лардағы капитал салу шарттарын реттеу, инвестициялық қызметке 
қатысушылар әрекетін қолданыстағы заңнамалық актілерге сәй- 
кес мемлекеттік бақылау арқылы жүргізіледі. Инвестицияларды 
тікелей басқаруды билік органдары бюджет кірісі, ел экономи- 
касын дамыту жоспары негізінде жүргізеді, онда қаржыландыру 
көлемдері, мемлекеттік тапсырыстарды орналастыру мен олардың 
өзін-өзі ақтауы, қажетті экономикалық өсімнің деңгейін колдау 
мақсатында қосымша қаражат тарту жөніндегі жұмыстарды жүргізу 
қарастырылған.

Инвестициялық қызмет шаттарын реттеу заң шығарушылық, 
ұйымдастырушылық, сондай-ақ инвестициялық жобаларды іске 
асыру шарттарын анықтау мен олардың сараптамасын жүргізу 
арқылы іске асырылады. Бақылауды тиісті мемлекеттік жэне ко- 
ғамдық ұйымдар жүзеге асырады.

Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі бағыт- 
тары:

1. инвестициялық қызметті заңдық-құқықтық реттеу;
2. инвестициялық үдеріске көптеген қатысушылар қызметінің 

ақпарат, реттеу, үйлестіру мен бақылау банкін құру үшін аткарушы 
билік органдарында басқару жүйесін жасау;

3. ел экономикасына инвестициялардың тартымдылығы мен 
тиімділігін қалыптастыратын инвестициялық институттарды кұру;

4. кәсіпкерлік орталар үшін мемлекеттік инвестициялық страте
гия мен күрылымдарды әзірлеп шығару болып табылады.

ҚР Индустрия жэне жаңа технологиялар министрлігі жанындағы 
Инвестициялар жөніндегі комитет атқарушы билік жүйесіндегі 
Уәкілетті орган болып табылады. Инвестициялық институттар ішіне 
келесі компаниялар: «Қазақстандық инвестицияларға жәрдемдесу 
орталығы», Самрүқ-Қазына», түрақты даму қоры жанындагы «Ка- 
зИнвест» кіреді, бұлар қолайлы инвестициялық климатты пайда- 
лану жолымен шетел инвестицияларын тартуға жэрдемдеседі. Бүл 
әлемнің күллі аймақтарынан 10 мың инвестормен жүмыс жасауға 
мүмкіндік берді. 2011 жылы 200 инвестициялық жобамен нақты 
жүмыс жүргізіліп, жалпы сомасы 7 млрд АҚШ доллары шама- 
сында инвестициялар тарту жөніндегі келісімшарттар түзуге қол
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жеткізілді. Қазақстанда Президент жанынан Шетелдік инвесторлар 
кеңесі құрылды, мұнда шетелдік инвесторлар еліміздің басшысы- 
мен тікелей дидарласып, күрделенген мэселелерді оперативті түрде 
шеше алады.

Қазақстан экономикасына инвестиция тартқанда оның келесі 
ерекшеліктерін: тауарлар мен қызмет көрсетулердің ірі өткізу 
нарқынан қашықтығын, теңіз жолдарына шығудың болмауын жэне 
тауарды тасымалдау үшін өз инфрақұрылымы мен логистикалық 
орталықтарының болмауын, ішкі нарық сыйымдылығының томен 
болуын және басқа дамушы елдермен салыстырғанда тасымал жол- 
дары ұзақ болатын орасан зор аумағын, әсіресе өңдеу өнеркәсібінде 
білікті кадрлар жеткіліксіздігінде жұмыс күші құнының жоғары бо
луын ескеру керек.

«Российское предпринимательство» журналында Қазақстан 
Республикасында инвестициялық үдерістерді басқару жүйесі 
құрылғаны туралы жазылып, онда:

-  индустриализациялаудың жиынтық картасы;
-  индустриализациялаудың республикалық картасы;
-  индустриализациялаудың аймақтық картасы;
-  бизнес-2020 жол картасы;
-  республикалық бюджеттіке инвестициялар;
-  бизнес-идеялар;
-  өндіріс қуаттарын аймақтарда орналастыру сызбасы қамтыл- 

ғаны атап өтілген.

Қазақстан Республикасында инвестицияларды мемлекеттік қол- 
дау инвестициялық преференцияларды, атап айтқанда:

1. инвестициялық салықтық преференцияларды берумен;
2. кедендік салықтардан босатумен;
3. мемлекеттік натуралық гранттармен айқындалады.
«Инвестициялар туралы» ҚР Заңына сәйкес инвестициялық

салықтық преференциялар қызмет түріне жэне бекемделген актив- 
терге инвестициялар түсетін көлемге байланысты эрбір жекелеген 
жағдайларға белгіленген мерзімге беріледі.

Кедендік салық салудан босату жеңілдігі инвестициялық жоба- 
ны іске асыру үшін алып келетін жабдықтар мен оған жиынтық- 
тағыштарды импорттағанда беріледі.
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Мемлекеттік натуралық гранттарды уәкілетті орган мемлекеттік 
мүлік пен жер ресурстарын басқару саласындағы тиісті мемлекеттік 
органдармен келісу бойынша кейіннен меншігіне бере отырып, 
уақытша қайтарымсыз пайдалану құқығымен немесе келісімшартқа 
сэйкес инвестициялық міндеттемелерін орындаған жағдайда жерді 
түбегейлі пайдалануға береді.

ҚР Президентінің «ҚР-дағы жоспарлау жүйесі туралы» жар- 
лығына сэйкес уәкілетті орган өз бағдарламасын түзеді жэне 
инвестициялық қызметтің дамуын жоспарлайды және мемле- 
кеттік жоспарлау жөніндегі уэкілетті органмен келіседі, онда 
инвестициялық саясаттың үзақ мерзімді, орташа мерзімді жэне 
қысқа мерзімді мақсаттары көрініс табады жэне барлық ұлттық 
ресурстарды мобилизациялау мен шетелдік инвестицияларды Тар
ту жөніндегі шаралар кешені айқындалады. Мемлекеттік уэкілетті 
органның қолда бар барлық ішкі жэне сыртқы қаражатты тарта 
білуі ел экономикасында тиімді құрылымдық жэне технологиялық 
өзгерістерді жүргізуге мүмкіндік береді.

Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу жүйесінде ақпа- 
раттық саясат маңызды рөл атқарады. Инвесторлар үшін қазақс- 
тандық инвестиция жүйесі туралы егжей-тегжейлі ақпарат бар 12 
тілде жүргізілетін үлттық веб-сайт тиімді әрекет етуде. 150 елден 
55 мыңнан астам кірушілер тіркелген. Жүргізілген ресурстық зерт- 
теулер -  Қазақстан үшін әлеуетті инвестиция көзі бола алатын 20 
ел мен әлемдік технологиялық көщбасшылар арасынан 140 компа- 
нияны анықтады. Қазіргі таңда 42 елдің 209 шетелдік инвесторла- 
рымен келіссөздер жүргізілуде, соның ішінде 28 елден 136 әлемдік 
технологиялық көшбасшылар бар. Осылайша, инвестиция тарту 
мемлекеттік билік органдарының маңызды функцияларының біріне 
айналып отыр, өйткені үлкен мөлшердегі шетелдік ақшаны игеру 
жаңа өндірістер мен жүмыс орындарының ашылуын туындатады, 
бұл түптің түбінде кәсіпкерлер мен халық кірісінің өсуі деген сөз.

7.2. Мемлекеттік инвестициялық климатты
қалыптастыру

2010 жылғы 29 қаңтардағы ҚР Президентінің «Жаңа онжылдық 
-  Жаңа экономикалық өрлеу -  Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» 
атты жолдауында инвестиция мәселелеріне түтастай қосалқы та- 
рау арналған, онда: «...диверсификация жөніндегі біздің жоспар-
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ларымыздың іске асуы үшін бір ғана мемлекеттік ресурстар 
жеткіліксіз болады. Оның негізгі көзі тікелей шетелдік инвестия- 
лар болуы тиіс» деген ой жүйесі ақ эдіптегі қызыл жіптей айқын 
байқалады. Президент: «Бүгін Қытайдан, Оңтүстік Кореядан, БАӘ- 
нен, сондай-ақ француз, итальяндық, ресейлік компониялардың 
20 миллиард АҚШ доллары көлемінде инвестиция тарту тура- 
лы мәселелері шешілген» деп атап өтті. Бұлар индустриялық 
бағдарламаның ондаған нысандарының, инфрақұрылымның жэне 
біріккен кәсіпорындардың іске қосылуын қамтамасыз етеді: «... 
Бастыс Қытай -  Батыс автомагистраліне 3 млрд АҚШ доллары 
көлемінде», сондай-ақ елдің шикізат секторына -10 млрд АҚШ дол
лары көлемінде қаражат жұмсалады. Жеделдетілген индустриалдық- 
инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы мен Елді 
индустриялаудың егжей-тегжейлі картасында инвестицияның жал- 
пы көлемі 6,5 трлн теңге болатын 162 объетіні іске қосу туралы сөз 
болып отыр, ал бұл ел ІЖӨ-нің 40% күрайды. Осы жоспарлардың 
бэрін іске асыру үшін Елбасының сөзімен айтқанда «біз Қазақстанда, 
біздің аймақта жұмыс істеуге дайын инвесторлар үшін едәуір тар- 
тымды жағдайлар жасауымыз қажет». Филиппиндік «Темпо» 
басылымының деректері бойынша, соңғы бес жылда Қазақстан 
инвестиция ретінде өзіне 137 миллиард АҚШ долларынан астам 
инвестиция тартқан. Ұлттық банктің соңғы деректері бойынша, 
2012 жылдың соңында инвестициялар 160 млрд-тан астам АҚШ 
долларын құраған.

Осылайша, инвестициялық қызметтің маңызды мәселелерінің 
бірі қаражат тарту жэне тиімді пайдалану мақсатында инвести- 
циялық климат пен инфракүрылымды жасау болып табылады. 
Инвестициялық климат -  ол инвесторларға едәуір аз тәуекелмен 
қаржылай жэне материалдық қаражатты салуға жэне мемлекет 
кепілдік берген пайданы алуға мүмкіндік беретін капитал салуға 
ұзақ мерзімдік тиімді жағдайлар жасау. Елдің инвестициялық кли- 
матына келесілер: экономикалық, қаржылық, әлеуметтік, үйымдық- 
басқарушылық, инфрақүрылымдық, саяси, сондай-ақ кедендік, 
фискальдық, қылмыстық жэне т.б. факторлар ықпал етеді. Бүдан 
бөлек, инвестициялық климатқа элеуетті пайда мен әлеуетті тэуекел 
де ықпал етеді. Сондықтан елдің инвестициялық климатын ең ал- 
дымен кәсіпкердің пайдасына негізделген оның инвестициялық
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әлеуеті айқындайды. Соңғысын қандай да бір елге өз капиталын 
салған кезде күтілетін тәуекел қаупі толғандырады.

Инвестициялық әлеует жекелеген элеуеттердің таразыланған 
жиынтығы ретінде айқындалады, жэне мыналарды:

1. ресурстық-шикізаттық, яғни табиғи ресурстардың минерал- 
дық-шикізаттық қорларымен қамтамасыз етілуін;

2. еңбек, ресурстық көрсеткіш пен біліктілік деңгейін қамтитын;
3. өндірістік, экономиканың жетекші салаларындағы макроэко- 

номикалық көрсеткішті қамтитын;
4. инновациялық, FTP енгізілу деңгейін көрсететін;
5. инфрақұрылымдық, көлік-коммуникация саласы мен инвес- 

тициялық институттардың жай-күйімен айқындалатын;
6. тұтынушылық, халықтың сатып алу қабілетін көрсететін;
7 бюджеттік кірістердің көлемін, кәсіпорындар кірістілігін, ха- 

лықтың кірісін көрсететін қаржылық әлеуеттердің таразыланған 
жиынтығын қамтиды.

Инвестициялық тэуекел қауіп күтілетін кірістің болжап бол- 
майтын шығын қаупінің пайда болуын сипаттайды. Қауіптің келе- 
сідегідей: экономикалық, қаржылық саяси, элеуметтік, қылмыстық, 
заң шығарушылық, экологиялық түрлері болады.

Осы тәуекел қауіптерді азайту экономиканы мемлекеттік 
реттеудің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

Қазіргі кезде Қазақстанда посткеңестік кеңістіктегі ең қолайлы 
инвестициялық климат жасалған. Мұны Кедендік одақ құрылуымен 
жүріп жатқан үдерістер растайды. Ресей Федерациясының үкімет 
орындары Ресей фирмаларының көпшілігі Қазақстанда тіркелгенін 
атап көрсетіп отыр. Ал бұл -  елдегі республикалық бюджетке 
қосымша салық түсімдері болып отыр деген сөз. Қазақстан даму- 
шы елдер арасында инвесторлар үшін едэуір тартымды 20 елдің 
қатарына еніп отыр. Бүкіләлемдік банктің Doing business рейтингінде 
Қазақстан 2011 жэне 2012 жылдары 47-ші орын алған. Сонымен 
қатар жаңа инвесторларды көтермелеу үшін жаңа мүмкіндіктерді 
қарастыру керек, олардың ішіне өндіріс жабдықтарын алып келу 
кезіндегі кедендік іс-шараларды жеңілдету, қазақстандық стан- 
дарттар мен техникалық регламенттерді қоғамдық өндірістің түрлі 
салаларындағы халықаралық стандарттарға сәйкестендіру жэне 
т.б. шаралар жүргізу қажет. Мұндай шаралар ҚР инвестициялық
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тартымдылығын күшейтеді жэне жаңа өндірістер мен жаңа қызмет 
көрсетулерге жол ашады, бұл халықтың эл-ауқатына қолайлы 
жағдай жасайды.

Қысқаша қорытындылар:

1. Нарықтық экономика дамуының қазіргі деңгейінде капитал 
инвестиция түрінде көрініс береді. Инвестициялар бірінші кезекте 
ел экономикасы өсу мүмкіндігінің нақты көрсеткіші бола отырып, 
дамушы елдерде экономиканың шынайы секторына, ал дамыған ел- 
дерде капиталды қаржылық инвестицияға салынады.

2. Кәсіпкерлік орталардың инвестициялық қызметін мемлекеттік 
реттеу тек инвесторлардың мүддесінен ғана емес, үлттық экономика 
мен сол экономикалық кұрылымдарда жүмыс істейтін қызметкерлер 
мүддесінен де туындауы қажет.

3. Қазақстан Республикасында инвестициялық үдерістерді бас- 
қарудың пэрменді жүйесі жасалған, инвестициялық салымдар- 
ды мемлекеттік қолдау инвестицияның әлеуетті көзін анықтауға 
бағытталған ресурстық инвестициялар арқылы іске асырылады.

4. Қазақстанда капиталды ұзақ мерзімге салу үшін қолайлы 
жағдайлар жасалған, бұл инвесторларға мемлекет кепілдік берген 
пайданы табуға, ал ел халқына кепілді жұмысты, жалақыны алуға 
мүмкіндік береді, сондай-ақ ақшалай жэне материалдық қаражатты 
тартуға жэне оны тиімді пайдалануға арналған инфрақұрылым 
жасалған.

Негізгі терминдер мен түсініктер:

• инвестициялық стратегия мен саясат
• шетелдік инвестициялар 

инвесторлар
• инвестиция лық жобалар
• инвестициялық үдерістер
• инвестициялық климат
• бюджеттік инвестициялар
• инвестициялық салықтық преференциялар
• инвестициялық қызмет
• инвестициялық әлеует
• инвестициялық тәуекел
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Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Инвестиция көлеміне эсер ететін факторларды атап өтіңіз. 
Оларды инвестициялық үдерістерді мемлекеттің реттеуші рөлі 
арқылы қарастырыңыз.

2. Инвестиция көлеміне эсер ететін субъективті факторларды 
қарастырыңыз. Сіздің қөзқарасыңыз бойынша инвесторларды Тар
ту кезінде оларды қалай есепке алу керек?

3. Егер сізді кэсіпкерлік құрылымдарға арналған мемлекеттік 
инвестициялық стратегия мен саясатты эзірлеуге тартса, онда елдің 
инвестициялық стратегиясын жасайтын сол жұмыс тобына қандай 
ұсыныстар енгізер едіңіз?

4. Егер сіз капиталға ие болсаңыз, онда өңдеуші кәсіпорынға, 
мал шаруашылығына немесе тамақ өнеркэсібіне инвестициялар 
салу кезінде қазақстандық экономиканың қандай ерекшеліктерін 
ескерер едіңіз?

5. Әртүрлі елдер, ең алдымен дамушы елдер неліктен тікелей 
шетел инвестицияларын тартуға тырысады және экономиканы да- 
мыту үшін неліктен ұлттық ресурстарды пайдаланбайды?

Есептер:
1- есеп.

Үкіметке 5% жылдық ставкамен 19 млрд, доллар көлемінде займ 
бөлінген. Бұл займды жыл сайынғы кірісі 700 млн. АҚШ доллары 
болатын жобаны іске асыруға инвестициялау жоспарлануда. Осы 
займнан экономикалық тиімділік бар ма, онда ол қандай мөлшерде?

2- есеп.
Үкімет 50 жыл қызмет етуі тиіс жэне жылына 10% кіріс әкелетін 

көпір құрылысына 500 млн. теңге инвестициялауды жоспарлап 
отыр. Күтілетін кіріс көлемі қандай жэне қандай пайыздық ставка 
деңгейінде бұл жоба іске асырылатынын есептеп шығарыңыз?
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Жаттығу:

Кесте: Инвестициялық қызмет негізгі көрсеткіштерінің динами- 
касы

Негізгі к 
инвести

млн. тенге

аптилата
[циялар

Осының 
алдындағы 
жылга %

Тұрғын үй Һ 
инвестн

млн. тенге

^рылысына
іциялар

Осының 
алдындаты 
жылта %

2003 1327864 116,6 59524 158,9
2004 1703684 123,1 130495 210,2
2005 2420976 134,1 254287 185,9
2006 2824523 111,1 368354 138,2
2007 3392122 113,5 490375 126,2
2008 4210878 114,8 468039 88,8
2009 4585298 102,9 310848 63,1
2010 4653528 97,0 335655 103,6
2011 5010231 102,9 421013 120,3

Дереккөз: ҚР Статистика жөніндегі агенттігі

Қазақстандағы инвестициялық қызметтің негізгі көрсеткіштері 
динамикасын қадагалаңыз, 2008 жылдан бастап инвестиция 
көлемінің төмендеуі неге байланысты?

Әдебиет:

1. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 
ж. 8 қаңтардағы № 373-II Заңы

2. Кошанов А. К. Национальные экономические интересы и от
ношения собственности. Алматы. 2009 г. Гл 2. § 2.3.

3. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: экономический 
анализ инвестиционных проектов. М. 2003 г. 4.1. Гл. 1, 4.
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8. ҚОҒАМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ МАКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ТҰРАҚСЫЗДЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

8Л. Экономиканы мемлекеттік антициклдық реттеу

Экономикалық белсенділіктің қүлдырауы мен көтерілуінің ал- 
масуына байланысты оның циклдық сипат алуы ұлттық экономи
ка дамуының ортақ заңдылығы болып табылады. Белсенділіктің 
артуынан кейін ізінше оның төмендеуі болатын іскерлік белсен- 
ділік деңгейінің ұдайы ауытқуы ұзақ мерзімдік кезеңде жүреді. 
Ауытқу амплитудасы жоғары шыңына жетудің ауытқуымен не- 
месе құлдыраудың төменгі нүктесімен, яғни циклдың өрлеу жэне 
қүлдырау фазасымен айқындалады. Шынайы экономикалык даму 
қарқынының өсудің тепе-тең қарқынына қатысты елеулі ауыт- 
қуы экономикаға тұрақсыздандырушы ықпал етеді. Дамудың 
орнықтылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін экономикалық 
даму динамикасының шынайы траекториясын тепе-теңдік динами- 
касына жақындатудың маңызы зор.

Қандай да бір экзогенді фактор туындатқан ауыткуда өзін-өзі 
реттеудің имманентті механизмінің негізінде экономиканың ке- 
дергілерді жеңе алатын қабілетке ие тепе-тең траекториялары 
орнықтыларға жатады. Бұл бұзылған тепе-теңдіктің біршама кезең 
өткеннен кейін автоматты түрде қалпына келетінін білдіреді.

Тепе-тең траекториялардың тұрақсыздығы дамудың сыртқы 
шарттары өзгермегенде қол жеткен тепе-теңдік экономикада ұзақ 
сақталатынын, бірақ тепе-теңдік бұзылса, шынайы даму траек- 
ториясының тепе-теңдіктен ауытқуы туындап, бұл мемлекеттің ара- 
ласуын қажет ететінін білдіреді. Орнықсыздық Сисмонди, Мальтус, 
Маркстан бастап бүгінгі неоклассиктер, монетаристер мен «шоктық 
терапияның» радикалды либерал-жақтаушыларына дейінгі көптеген 
экономистердің зерттеу тақырыбы болып табылатын экономиканың 
түрақсыздығына экеп соғады. Егер Маркс циклдың төрт фазасын 
(дағдарысты, депрессияны, жандану, өрлеуді) бөліп көрсетсе, қа- 
зіргі заманғы зерттеушілер мен саясаткерлердің еңбсктерінде 
- екі фаза (рецессия мен өрлеу) көрініс тапқанын атап көрсеткен 
жөн.
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Мемлекеттік реттеу теориясы үшін бүл қырынан келулер көз- 
қарас ретінде емес, экономикалық үдерістерге мемлекеттік ықпал 
ету шараларын анықтау тәсілі ретінде маңызды. Әр фазада екі, 
терт немесе одан да көп циклдар болғанда эртүрлі мемлекеттік 
реттеу тэсілдерін пайдалану керек. Цикл фазасының жай-күйіне 
байланысты мақсаттар айқындалады оларға: 1) тепе-тең траекто- 
риялар орнықтылығының немесе орнықсыздығының дәрежесін 
айқындайтын факторларды анықтау; 2) экономикалық даму үде- 
рісінде тепе-теңдікті қалпына келтірудің имманентті механизмін 
талдау; 3) тепе-тең өсу қарқынының экономикалық динамиканы 
айқындайтын параметрлерге функциональды тәуелділігін анықтау;
4) экономикалық өсуді мемлекеттік реттеу тиімділігі, оның 
мақсаттары, шаруашылық жүргізу үдерістеріне ықпал ету тетіктері 
мен механизмдері туралы мэселелерді шешу енеді.

Белгілі бір мақсаттардан туындайтын межелерді көздей отырып, 
мемлекеттік органдар сұраныс пен ұсыныстың жиынтық динамика- 
сына: 1) еңбек ресурстарының саны мен сапасын арттыру; 2) негізгі 
капитал көлемін арттыру мен сапасын жақсарту; 3) технология 
мен өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру; 4) шаруашылық жүргізу 
айналымына тартылатын табиғи қорлар мөлшері мен сапасын арт
тыру; 5) қоғамда кәсіпкерлік қабілеттің арттыру; 6) кіріске салына- 
тын салықты төмендету; 7) өндірістік ресурстарға бағаны азайту; 
8) несиелер алу мүмкіндігін кеңейту; 9) нарықтың монополиялану 
дәрежесін төмендету арқылы ықпал ету жолдарын анықтап алуы 
қажет. Шаруашылық жүргізу үдерістеріне ықпал етудің аталған 
тетіктері жан-жақты бағытта ықпал ететін болады. Сондықтан 
оларды циклдың нақты фазасын ғана емес, қоғамдық өндіріс 
тұрақсыздығын жеңуге кәсіпкерлік ортаның қатысу дәрежесін, 
цикл фазасындағы экономиканың деңгейі мен жай-күйін жэне т.б. 
ескере отырып аса сақтықпен пайдалану керек.

Экономикалық өсу модельдерін анықтап алу да маңызды фак
тор болып табылады, осылардың негізінде мемлекеттің шаруашы- 
лық жүргізу үдерістеріне ықпал ету жолдары есептеледі жэне 
айқындалады. Қазіргі таңда: неоклассикалық жэне неокейнсиандық 
екі негізгі типі белгілі. Экономикалық эдебиетте О. Солоудың 
тепе-тең өсудің неоклассикалық моделі кеңінен таныс, онда Кобб- 
Дугластың еңбекті капиталмен алмастыру эластикалығы, сондай-ақ 
еңбекті ұсыну функциясы, еңбек нарығындағы тепе-теңдік теңдеуі,
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игілік нарығындағы тепе-тедік теңдеуі функциясының формула- 
сы пайдаланылады. Моделдың шешімі ұлттық өндірістің нақты 
өсімі халық өсімімен жэне еңбекпен қамтылу қарқынымен теңдей 
артқанда орнықты тепе-тең экономикалық өсім орын алатынын 
көрсетті.

Белгілі болғандай неокейнсиандық модель еңбекпен толық 
қамтылу кезінде тиімді сұраныс қоғамдық өнімнің бүкіл әлеуетті 
көлемін жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болатын жағдайдағы 
макроэкономикалық тепе-теңдік жетістігіне негізделеді. Ол мем- 
бюджет дефицитін немесе элеуетті экономикадағы ақша массасын 
арттыру есебінен мемлекет түрткі болатын қосымша шығындарды 
көздейді. Мультипликатор негізінде мемлекеттік шығындарды не
месе жеке инвестицияларды арттыру қосымша тұтыну заттары- 
на өндірістік сұранысты арттырады, бүл ұлттық өндірістің бүкіл 
әлеуетті көлемін іске асыруға жэне толықтай еңбекпен қамтылуды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Е. Домардың жэне Р. Харродтың модельдері тепе-тең эконо- 
микалық өсімнің посткейнсиандық модельдері болып табылады. 
Олардың модельдері тепе-тең экономикалық өсімнің орнықсыз тра- 
екториясын сипаттайды және оларды экономистер ұлттық эконо- 
микада динамикалық тепе-теңдікті демеуге мемлекеттік реттеудің 
қажеттігін негіздеу үшін пайдаланады. Домар моделіндегі капитал 
қайтымы мен Харрод моделіндегі акселераторлар техниканың даму 
деңгейімен айқындалады, осыған сэйкес реттегіш параметр ретінде 
сақталымдар нормасы пайдаланылады. Осыған орай, мемлекет оған 
несие-ақша жэне бюджеттік-салықтық саясат тәсілдерімен ықпал 
ете алады.

8.2. Макроэкономикалық тепе-теңдікке қол жеткізудегі
мемлекеттің рөлі

Қоғамдық өндірістегі түрақсыздықты жеңудегі мемлекеттің 
рөлі экономикалық ой тарихында «болмаудан болмысқа»: А. 
Смиттің «нарықтың көрінбейтін қолынан» жэне өндіріс өзінің 
жеке сұранысын қалыптастырады дейтін Ж.Б. СЭ-нің заңынан, нақ 
сұраныстың өзі өндірістің даму динамикасын туындатады деп есеп- 
теген Дж. Кейнстің соңғыларды жоққа шығаруына дейінгі принципі 
бойынша айқындалды. Дж. Кейнстің экономикалық цикл теориясы
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экономикалық теория курсынан белгілі болғандай: инвестициялық, 
тұтынушылық, мультипликатор концепциясы мен акселератор кон- 
цепциясы сияқты төрт компонентті қамтиды.

Кейнсиандықтың негізгі идеясы ұлттық табыс шамасы мен 
еңбекпен қамтылу көлемі жиынтық сұраныстың шамасына байланы- 
сты болады деп айқындалады. Соңғысы қоғамның тұтынуға кеткен 
шығыны мен жинақталымынан құралады. «Негізгі психологиялық 
заңға» байланысты қоғамның тұтынуға кеткен шығындары кірістен 
қалып отырады, бұл жиынтық сұраныстың жеткіліксіздігі болып 
табылады. Кейнс бойынша жағдайдан шығу жолы тұтынушылық 
жэне инвестициялық сұранысты реттеу мақсатында мемлекеттің 
экономикаға белсенді араласуы болып табылады. Тиімді сұранысты 
реттеудің негізгі тетіктері бюджеттік саясат, яғни сұранысты 
кеңейту немесе қысқарту мақсатында мемлекеттік шығындар 
мен кірістермен, сондай-ақ салықтық ставкалармен манипуля
ция жасау жэне ашық нарықта пайыздың есептің ставкасы мен 
операциялардың өзгеруін қарастыратын ақша-несие саясатының 
шаралары болуы тиіс.

М. Фридман бойынша экономикалық циклдардың монетаристік 
теориясы нарықтық экономика өзін-өзі реттеуге қабілетті және мем- 
лекет сұраныспен манипуляциялар жасамауы, бірақ ол айналымда 
жүрген ақша массасының мөлшері үшін толық жауапкершілікте 
болуы тиіс дегенге келіп саяды. Ақша массаының өсуі өндіріс 
көлемінің өсуімен жэне орташа инфляциямен байланысты бо
луы тиіс. Ақша массасының мөлшері бағаның өзгеріп отыратын 
деңгейіне лайықталуы тиіс. Ақша сұранысы өзінің қозғалысында 
ақша ұсынысынан озып отыруы тиіс. Ақша сұранысы мен акша 
ұсынысы арасында алшақтық болған кезде экономикада циклдық 
ауытқулар пай да болады.

Экономикалық циклдардың психологиялық концепциясын- 
да циклдардың себебін тауар нарығы мен қор биржаларындағы 
алыпсатарлық уәждердің болуынан көрген. Р. Лукастың «циклдың 
тепе-тедік теориясында» мемлекеттік шығындардың артуы неме
се азаюы өндірушілер тэртібіне эсер етеді, олардың адасуына әкеп 
соғады делінген. Экономикалық қүлдырау -  ол өндірушілер мен 
тұтынушылар қателерін түсініп, өз эрекеттерін шектеу салдары.

Мемлекет антициклдық реттеудің қандай шараларын пай- 
даланбасын оның бәрі де қарсы әрекетке келіп тіреледі. Олар
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ауытқу барысына қарсы жэне циклдық ауытқуларды жұмсар- 
туға бағытталған. Осы күнге дейінгі экономиканың даму тарихы 
мемлекеттік реттеу белгілі бір дэрежеде жекелеген жағымсыз- 
дықты элсіретуі, жұмсартуы, бейтараптандыруы мүмкін екенін, 
бірақ циклды тоқта алмайтынын көрсетіп отыр. Экономикалық 
дағдарыстарда бір жағымды қасиет бар -  экономика күні өткен 
ескіліктің барлығын лақтырып тастайды жэне солардың негізінде 
жаңарады.

8.3. Қазақстандағы 2007-2009 жылдары қаржылық- 
экономикалық дағдарыстан шығу жөніндегі мемлекеттік

шаралар

2007-2009 жылдары мемлекеттік органдар қабылдаған дағ- 
дарысқа қарсы шаралар мен олардың практикалық іске асуы ҚР 
Президенті Н. Ә. Назарбаевтың: «...біз рецессияға жол бермедік, 
өйткені -  не істеу керек екенін білдік жэне оны жылдам істедік...» 
деп мэлімдеуіне мүмкіндік берді. 2009 жыл ішінде экономиканың 
өсуі 1,1%, өнеркәсіпте -  1,7% құрады. Дағдарыстан Қазакстан өсе 
түскен халықаралық жиынтық резервімен жэне 50 млрд АҚШ дол- 
ларынанн астам Ұлттық қор активтерімен шықты. Жұмыспен қамту 
стратегиясын тиімді іске асыру үшін елде 400 мыңан астам жұмыс 
орны қүрылды, 200 мыңнан астам адам қайта дайындықтан өтті жэне 
қоғамдық жүмысқа қатысушылар болды. Аталған оң нәтижелерге 
келесі мемлекеттік шаралардың нәтижесінде қол жеткізілді:

1. Қазақстанның қаржы жүйесін жалпы тұрақтандыру жэне 
банк жүйесін қолдау үшін 476 млрд теңге бөлінді жэне мемле- 
кет елдегі ірі жетекші банктердің акционері болды. Олардың 
қызметкерлері үшін мыңдаған жүмыс орындары сақталып қалды. 
Банк секторының сыртқы қарызы 46 млрд доллардан 28 млрд 
долларға дейін қысқарды.

2. Мемлекет алданған 40 мың үлескерлер үшін пәтерлер 
құрылысын жүргізуді жалғастыруына ақшалай қаражат бөлді. 6,4 
млн шаршы метр баспана пайдалануға берілді.

3. Агроөнеркәсіп кешенін қолдау үшін 1 млрд доллар бөлінді 
жэне жиын-теріннің табысты аяқталуы қамтамасыз етілді. Ауыл 
шаруашылығындағы өсім 13,8%, ал өсімдік өсіру саласында -  
23,1% қүрады. Мал шаруашылығы саласындағы өсім 2,3% қүрады.
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4. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объктілерін жэне 
инфрақұрылымын модернизациялау жөнінде келелі жұмыстар 
жүргізілді. Денсаулық сақтау, білім беру саласының 1500 нысаны 
және әлеуметтік инфрақұрылымның басқа да нысандары жөндеуден 
өткізілді.

Дағдарысқа қарсы қазақстандық тәжірибенің бірінші ерек- 
шелігі ұлттық экономиканың түрлі нақты салаларын демеу үшін 
2008 жылы «Самрұқ-Қазына» ¥лттық игілік қорының қүрылуы 
болып табылады. Бұл шешім дер кезінде қабылданды жэне тиімді 
болды. Басқа елдерде дағдарысқа қарсы бағдарламаны үкімет не- 
месе орталық банктер іске асырды, оларда «Самрұқ-Қазына» 
қорындағыдай «маневр үшін кеңістік» пен тетіктер жиыны болма- 
ды. Қор қүрамына көлік-коммуникация, энергетика, мұнай газ, ме
таллургия салаларының, сондай қаржы институттарының тұтас бір 
қатарының ірі ұлттық активтер тартылды. Яғни «Самрұқ-Қазына» 
қоры өз айналасына барлық негізгі салаларда жұмыс істейтін 500- 
ден астам компанияны біріктірді, сөйтіп сенімді «қаржылық тірек» 
болып, үкімет үшін дағдарысқа қарсы басқарма болды. Дағдарысқа 
қарсы бағдарламаға -  10 млрд АҚШ доллары сомасындағы 
қаражат ¥лттық қордан қайтарымды негізде бөлінді. Бұл орайда 
«Самрұқ-Қазына» 9 млрд АҚШ долларына қаражат операцияларын 
жүргізді.

Қазақстандық тәжірибенің екінші ерекшелігі қабылданған 
шешімдер қазіргі ғана жағдайды демеу үшін емес, ағымдағы жэне 
стартегиялық мәселелерді шешуді көздеді. Мұндай шешімдердің 
мысалы «Батыс Қытай -  Батыс Еуропа» көлік дэлізінің қүрлысы 
болып табылады, мұнда мыңдаган адамдар жұмыспен қамтылған, 
ал болашақта жол бойында адамдарға көлік ағынында табыс табуға 
мүмкіндік беретін жүздеген ТЖО, кафе, ресторандар мен басқа да 
қызмет түрлері пайда болмақ. Басқа бір мысалы -  электр жеткізетін 
жоғарғы вольтты желілердің тартылуы, бұл кейбір аудандардағы 
энергия тапшылығын қысқартып, жаңа өндіріс қүрылысын бастауға 
мүмкіндік береді.

Қор ҚР Үкіметінің атынан экономиканы жэне қаржы жүйесін 
2009-2010 жылдары тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл 
жоспарын іске асыру жөніндегі негізгі оператор ретінде сөз алды. 
Осы мақсаттарда ҚР Үкіметі Қорға жалпы сомасы 1087,5 млрд. 
теңге қосымша қаржы берді. Алынған қаражат мыналарға:
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- қаржы секторын тұрақтандыруға - 486 млрд. теңге;
- тұрғын секторын дамытуға - 360 млрд. теңге;
- шағын жэне орта бизнесті дамытуға - 120 млрд. теңге;
- иновациялық, индустриалдық және инфрақұрылымдык жоба- 

ларды іске асыруға - 121,5 млрд. теңге бағытталды.

Дағдарысқа қарсы шаралар келесідегідей қалыптасты:
1. Қазақстанның қаржы жүйесін жалпылама тұрақтандыру үшін 

банк қарыздарын реструктуризациялау жөніндегі шаралар қолға 
алынды жэне банк жүйесін қолдау үшін Ұлттық қордан ақша бөлінді. 
Осыған байланысты реструктуризациялау механизміне қалпына 
келтіруге облигация сияқты тетік енгізілді, яғни кредиторлар ре- 
структуризацияланатын банктарға қойылатын өз талаптарын есеп- 
тен алып тастайды, ал соңғылары қайтарлатын қарыздардан түскен 
түсіммен бөлісетін болады. Жаңа тетіктер техникалық тұрғыда өте 
күрделі, бірақ түрлі банктерге қатысты өз спецификасы болды. Ре
структуризациялау нәтижесінде қаржылай қарыздану мөлшері тек 
БТА банктің өзінде 16,65 млрд-тан 4,2 млрд. АҚШ долларына дейін 
төмендеді. Екінші нәтиже мемлекеттің жетекші банктер акционері 
ретінде қатысуы болды. Белгілі болғандай «Самрұқ-Қазына» БТА 
банк қарапайым акциясының 75,1%, Казкоммерцбанк қарапайым 
акциясының 21,2%, Халық банкі қарапайым акциясының 20,9%, 
Альянс-банктің 100% дерлік қарапайым акциясын сатып алды.

Банктерді реструктуризациялаудың ерекшелігі Қазақстан аума- 
ғында бұрын-соңды мұндай іс-шараның жүргізілмеуінде болып тұр. 
Әдетте реттеуші банкті жабады немесе банктерді жақсылары жэне 
жамандары деп бөле салады. Қазақстанның банктер толыққанды 
қаржы институттары секілді жұмыстарын жалғастыра берді. 
Қазақстандық тәжірибе дамыған батыс елдерінде тиімділікке ие 
болды. Атап айтқанда, Германияда қазақстандық іс-әрекетке үқсас 
реструктруризация туралы заң қабылдануда.

2. Мемлекет алданған 40 мың үлескерлер үшін құрылыстарын 
жалғастыруға ақша бөлді. 2007-2010 жылдары тек қүрылысы 
тоқтап қалған нысандарды салып бітіру үшін екінші деңгейдегі 
банктер мен арнайы қүрылған «Самрүқ-Қазына» жылжымай- 
тын мүлік қоры арқылы 2 млрд АҚШ доллары шамасында қа- 
ражат бағытталды. Оның үстіне бір миллиард доллар шынын- 
да да ипотекалық заемдарды қайта қаржыландырудың бірегей
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бағдарламасына бағытталды. Азаматтардың ипотекалық баспанасы 
жалғыз ғана үй болса жэне 120 шаршы метрден аспаса, мемлекет 
өз бастамасы бойынша коммерциялық банктердегі ипотекалық не- 
сиелер бойынша пайыздық ставканы 18-24%-дан 9-11%-ға дейін 
қысқартты. 2011 жылы 31200 отбасы бұрынғыға қарағанда 30%-ға 
аз төлейтін болды. Бағдарлама жүмыс істеуді жалғастыруда, бірақ 
босап шығатын қаражат есебінен істейді. Мұндай шара нарық- 
тық экономиканың ешбір аясына сыймайды жэне шын мэнінде 
экономикалық заңдылықтарға қайшы келеді. Бірақ Қазақстан аза- 
маттары зардап шегіп қалғандықтан, мемлекет көзсіз қадамға бар
ды жэне 2011 жылдың соңына қарай үлескерлер өз пәтерлерін ала 
алды.

3. Аграрлық секторды қолдау үшін 1 млрд АҚШ доллары бөлінді. 
Қазіргі кезде ондаған тауарлы-сүт фермалары қазіргі заманғы 
түр-сипатқа ие болды, олар замануи техникамен жарақтанды. 
Мал тұқымын жақсарту жөніндегі жүмыстар жүргізілуде, бүл да 
мыңдаған азаматтарға тұрақты жұмыс беріп отыр. ҚР Президентінің 
жолдауында еңбек өнімділігін арттыру есебінен 2014 жылға қарай 
ішкі нарықты тағам өнімдерімен қамтамасыз етуді екі есеге, 2020 
жылы торт есеге арттыру туралы атап өтілген.

4. Мемлекеттің ықпал етуімен тұрғын-үй коммуналдық нысан- 
дарын жэне инфрақүрлымын модернизациялау жөніндегі ауқымды 
жүмыс жүргізілуде. Білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 
инфрақүрылым нысандарын жөндеуден өткізу жэне салу жөнінде 
зор көлемдегі жұмыстар жүргізілді, Президенттің «100 мектеп, 100 
аурухана» бағдарламасы іске асырылуда.

5. Шағын жэне орта бизнесті қолдау бағдарламасы аясында 
кәсіпкерлер бизнесін дамытуға бағытталған өздерінің жеке за- 
ймдарын қайта қаржыландыруға мүмкіндік алды. Шағын жэне 
орта бизнесті қолдаудың барлық бағдарламасы аясында жалпы 
сомасы шамамен 4 млрд АҚШ долларын күрайтын 9405 жоба 
қаржыландырылды. Бұл орайда 17000 астам жұмыс орны қүрылып 
қолдау тауып отыр. Кәсіпкерлікт дамытудың «Даму» еншілес 
қорының бағдарламалары бойынша да ШОБ-ті несиелеуге 2 млн 
астам АҚШ доллары бағытталды, бұл орайда оны займдарды 
қайта қаржыландыруға ғана емес, start-up бизнесті қаржыдландыру 
үшін де бағытталды. «Даму» қорының бағдарламалары бүгін де 
жалғасып отыр.
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6. Қазақстандық билік органдары экономикалық өсімнің, тұ- 
рақты дамудың жэне қоғамның әлеуметтік-экономикалық игілі- 
гінің міндеттерін қайта түзетті. Индустриалдық-инновациялық 
бағдарламаны жетілдіру жалғасып отыр. Елде тұрақты жұмыс 
істейтін 152 кэсіпорын бар он да 24 мың қазақстандық жұмыс 
істейді. Химия және жеңіл өнеркәсіп қалпына келтірілуде жэне да- 
муда. Келесі үш жылда 8,1 трлн теңге сомасында 294 инвестициялық 
жобаны іске асыру жоспарлануда. Экономиканың шикізаттық емес 
секторына инвестиция салу 30 пайызға артады. Экономиканың 
бұл секторын дамыту үшін Үкімет энерготиімділіктің Кешенді 
жоспарын жасауда. Елді одан эрі қарай индустриализациялау 
аймақтық саясаттың жаңа парадигмасы қалыптасуын талап етеді 
жэне осы уақытта Аймақтарды дамыту жөніндегі жаңа жоспарлар 
әзірленуде.

Дағдарысқа қарсы шаралар механизміне «Самрұқ-Қазына» 
¥И Қ  әзірлеген Ережелер енді, бұлар ұзақ мерзімдік келісімшарттар 
түзуге көмектесті. Қазіргі кезде ¥И Қ  қүрамына кіретін компания- 
лар басшылыққа алатын ережелер отандық тауар өндірушілердің 
тендерлік өтініштеріне бағаны шартты төмендетуді, жасалған 
шарттар бойынша міндетті 30%-дық алдын ала төлемді, отандық 
тауар өндірушілерді тендерлік өтініштерді қамтамасыз ету төлем- 
дерінен босатуды, келісім шарттың орындалуын, ұзақ мерзімдік 
келісімшарттар жасау мүмкіндіктерін қарастырады. Сатып алулар- 
дың жаңа ережелеріне сэйкес, сатып алуларды қор тобына кіретін 
260-тан астам отандық ұйымдар іске асыруда. Қордың 2010 жылғы 
сатып алуларының жалпы көлемі 3,5 трлн теңгеден асып түсті. 
Жыл сайын үлттық компаниялар ел экономикасы үшін ең маңызды 
секторларда: химия өнеркісібінде жэне металлургияда, сондай- 
ақ мұнай өнімдерінің өндірісі мен энергетикада жетпіс мыңның 
үстіндегі атаулар сатып алады. Машина құрылысы кешенінің өнімі- 
мүнай газ, энергетика, теміржол, коммуникация жабдығы жыл сай
ын 170 млрд теңге сомасында сатып алынады. Металлопрокат пен 
металл бұйымдар (құбыр прокаты өнімдері, рельстер, ірі қүймалар) 
жыл сайын -  49 млрд теңгеге сатып алынады. Сэл аздау, жылына 40 
млрд тецгеге химия өнеркәсібінің өнімдері сатып алынады.

Дағдарыстан кейінгі шараларға ҚР Дамуыныц 2, 3, 5 жэне 10 
жылға бөлінген 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары, 
қарқынды индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік жо-
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спары жэне елді индустриялизациялаудың егжей-тегжейлі картасы 
жатады.

Елдің 2020 жылға дейін ғылыми-техникалық дамуының 
салааралық жоспары, қарқынды инустриализациялауды қолдаудың 
бюджеттік бағдарламасы - «Бизнестің жол картасы - 2020», «Экспор
тер - 2020», «Өндіруші - 2020», «Инвестициялар 2020» әзірленді.

Қазақстан мемлекеттік органдары жүргізген дағдарысқа қарсы 
шаралар 2007-2009 жылдарғы ғаламдық қаржылық-экономикалық 
дағдарысты жұмсартуға жэне одан шығуды жеңілдетіп ғана қоймай, 
түрлі тетіктер мен механизмдерді пайдаланудың пәрменділігін де 
көрсетті. Бір тетіктер нарықтық экономиканың заңдылықтарына 
сэйкес келіп жатты, басқалары нарықтық емес қатынастар си- 
патында болды, бірақ тұтастай алғанда аралас экономикаға тэн 
заңдылықтарға сәйкес келді.

Қысқаша қорытындылар:

1. Іскерлік белсенділіктің үдайы ауытқуы -  ұлттық ғана емес, 
ұлттықтан жоғары тұратын құбылыс, сондықтан елдер дамыған ел- 
дер экономикасының түрақсыздығын ескере отырып, дағдарыстан 
шығу жолдарын іздестіруге мэжбүр.

2. Дағдарыстан шығуды мемлекеттік реттеу фазалар циклының 
жай-күйінен, дағдарыс тереңдігінен, дағдарыс пайда болуының ішкі 
жэне сыртқы себептерінен бастау алуы тиіс, сондықтан мемлекеттік 
реттеудің маңызды міндеттерінің бірі -  дағдарыстан шығу мақсатын 
дер кезінде анықтау жэне оны жеңу үшін экономикалық өсудің 
лайықты моделін пайдалану болып табылады.

3. 2007-2009 жылдарғы қаржылық-экономикалық дағдарыстан 
шығудағы Қазақстанның тәжірибесі дамушы елдердегі мемлекеттің 
рөлі экономикалық ғана емес, әлеуметтік жэне саяси үдерістерді 
түрақтандыруда да арта түсетінін көрсетті. Осы мәселелерді кешенді 
шешу Қазақстан Республикасына экономиканың дағдарысты 
күйінен жеделдете шығуға мүмкіндік берді.

4. Дамыған елдер тәжірибесін қолдану ғана емес, алдымен өзінің 
спецификасын есепке ала отырып, дағдарысқа қарсы жеке шара- 
ларын жасауы да Қазақстан Республикасы Үкіметіне дағдарысты 
жеңуге мүмкіндік берді.
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Негізгі терминдер мен түсініктер:

• дағдарысқа қарсы шаралар
• антициклдық реттеу
• цикл фазалары
• тұрақсыздық
• циклдық ауытқулар
• орнықтылық
• экономикалық дағдарыстар
• қаржы жүйесін тұрақтандыру
• реструктуризация

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Экономиканың тұрақсыздану себептерін түсіндіріңіздер жэне 
ел дамуының орнықтылығы мен тиімділігіне қалай қол жетеді.

2. Цикл фазасының күйіне байланысты экономиканы мемле- 
кеттік реттеу шаралары қандай болуы мүмкін екенін анықта- 
ңыздар.

3. Цикл фазасының қандай да бір жай-күйіне қарай билік орган- 
дарына дағдарыстан шығу шараларын көрсетіңіз.

4. 2007-2009 жылдардағы дағдарысқа қарсы шаралар нәтиже- 
сінде Қазақстан Республикасының Үкіметі қандай оң нәтижелерге 
қол жеткізді?

5. 2007-2009 жылдардағы кезеңде қаржылық-экономикалык 
дағдарысқа қарсы әрекеттің қазақстандық тәжірибесінде қандай 
ұйымдастырушылық ерекшеліктер орын алды?

6. ҚР Үкіметінің 2007-2009 жылдардағы кезеңде қаржылық- 
экономиаклық дағдарысқа қарсы шараларын атап өтіңіздер. Бүл ша
ралар жеткілікті ме, онда сіз тағы қандай шараларды ұсынар едіңіз?

7. ҚР Үкіметі дағдарыстан кейінгі қандай шараларды қолға 
алды?

8. Ғаламдық қаржылық-экономикалық дағдарыс Қазақстан 
экономикасына ықпал ете бастағанда Қазақстан Үкіметі мен Үлт- 
тық Банк елеулі мемлекеттік инвестицияларды қарастырған Бағ- 
дарламаны әзірледі. Нарықтық экономика аясында осындай шара
ларды пайдалану заңға сәйкес келеді деп есептейсіз бе?

9. Қазақстан Республикасы тэуелсіздік жылдары ішінде іскер- 
лік белсенділікті көтермелеуге байланысты өсу сатысынан, сондай-
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ақ құлдырау сатысынан жүріп өтті. Экономикалық дамудың эр 
сатысында тиісті мемлекеттік билік органдары қандай шаралар 
қолданды?

Әдебиет:

1. ҚР Үкіметінің, ¥лттық Банктің жэне ҚР Қаржы нарығын 
жэне қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі 
агенттігінің 2009-2010 жылдарға экономика мен қаржы 
жүйесін тұрақтандыру жөніндегі бірлескен іс-қимылының 
жоспары.

2. Елемесов Р. Е., Жатканбаев Е. Б. Государство и нарық. Алма
ты.: Қаржы -  қаражат. 1997 г. Гл. 4.

3. Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический 
порядок после глобального кризиса. М. 2011 г. Гл. 1,3.

4. Нурланова Н. К. Экономические вызовы глобализации и 
посткризисное развитие Казахстана // Вестник КазНУ. Серия 
экономическая. 2009 г. №3 (73). С. 57-64.
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9. ¥ЛТТЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ИНДУСТРИАЛДЫ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

9.1. Мемлекеттің ғылыми-техникалық және 
инновациялық саясатының қалыптасу негіздері

Қазіргі заманғы мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты 
эзірлеу мен іске асыру заманауи экономикалық ойдың бірқатар 
теорияларымен негізделген заңдардың жэне заңдылықтардың 
әсерін есепке алуды талап етеді. Олардың арасында қоғамдық 
қайта өндіру, шаруашылық жүйелері, даму циклдығы, аралас эко
номика, технологиялық ғұрыптар, дамудың инновациялық типінің, 
экономикалық орнықтылық пен қауіпсіздік, ғылыми-техникалық 
элеует жэне т.б. теориялары бар. Әсіресе, жаңа типтегі жүйелі 
техника мен базалық технологиялар түріндегі ғылыми, ғылыми- 
техникалық, инновациялық еңбектің нәтижелері түрлі деңгейдегі 
шаруашылық жүйелерінің экономикалық дамудың инновациялык 
типіне сатылап өтуінің, нарықтық ортада олардың жоғары тиімді- 
лігі мен экономикалық орнықтылы қамтамсыз етілуінің шешуші 
құрылым түзуші сатысы болды. Шаруашылық жүргізудің негізгі 
буындарындағы ішкі өндірістік қатынастарды қайта жаңғырту жаңа 
күрылымдар мен ғылыми ортадағы жаңа механизмдерді сөзсіз та
лап етеді.

Экономикалық прогрестің жаңа типінің қалыптасуы қоғамдық 
өндірістегі қайта жаңғыру сатысының айқындаушы дамуына, 
ғылым салаларының жэне өндіріс пен нарықтың арасындағы 
интеграциялық үдерістердің күшеюіне байланысты. Бүл объек- 
тивті түрде мемлекет деңгейінде елеулі институционалды ықпал 
етуді қажетсінеді. Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат 
негізгі экономикалық функцияларға сэйкес шаруашылық жүргізу 
жүйелерінің құрылымдарын жэне олардың қызмет етуі мен 
дамуының институционалды жағдайларын жасау жөнінде қамқор 
болуға тиіс мемлекеттің құрылымдық, өнеркәсіптік, инновациялық, 
инвестициялық саясатымен тығыз байланысты болады.

Аралас экономика жағдайында ғылыми-техникалық саясат, 
элеуеметтік-экономикалық саясат сияқты тұтастай алғанда, мін-
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деттері, бағыттары, бірақ әсіресе бастапқы институционалды, 
шарттары жэне эзірлеу мен іске асыру механизмдері бойыша 
күрделене түседі. Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясаттың 
көптеген компоненттері -  міндеттері, бағыттары, формалары, 
тәсілдері -  біртұтас ғылыми-қайта өндіру циклы бойынша пропор- 
ционал түзілген шаруашылық жүргізу жүйелерінің жай-күйімен, 
сондай-ақ олардың қасиеттерінің жиынтығымен айқындалған. Бүл 
жерде экономикалық орнықтылықтың өз-өзін қамтамасыз етуге 
қабілеттілігін, яғни шаруашылық жүргізу жүйесінің дамуы үшін өз 
аясында негізгі факторларды (ресурстарды) қайта жаңғырта алу не- 
месе оларды өзінің шаруашылық қызметіне сырттан пэрменді тарту 
үшін жағдайлар туындату мүмкіндігін атап өту керек.

Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат әдеттегідей ғылыми- 
техникалық қызметке, интеллектуалды еңбекке тікелей ықпал 
етпейді, олар үшін едәуір қолайлы ұйымдық, мотивациялық, құры- 
лымдық, ресурстық, құқыктық алғышарттар туындатады, қайта 
жаңғыру белгілері бойынша өзара байланысқан шаруашылық 
жүргізу жүйелерінің қалыптасуы мен дамуына жәрдемдеседі, 
олардың ғылыми, инновациялық және тұтастай алғанда іскерлік 
белсенділігінің дамуын түрткі болады.

Пәрменді мемлекеттік ғылыми-техникалық саясатты эзірлеу 
мен іске асыру үшін технологиялық төңкерістер циклділігін 
қамтитын экономикалық даму циклділігі маңызды мэнге ие. 
Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық саясаты эрқашан өнді- 
рістегі кез келген шаруашылық жүйесінің мүмкіндіктерін тұтыну- 
шылар игілімен жиынтықта бағалауға арқа сүйейді. Экономика 
ғылымы олардың арасынан инновациялық факторларды (жаңа 
техниканы, материаларды, технологияны, өндіріс пен еңбектің 
үйымдастырылуын, уәжді) бөліп көрсетеді, оларды анағұрлым 
толық тиімді пайдалану барынша жоғары жиынтық нәтитже алуға 
мүмкіндік береді.

Ғылыми-техникалық қызмет нэтижелерінің эртүрлі жай-күйін 
талдау олардың барлығы жинала келе интеллектуалды еңбектің 
нәтижесі болып табылатын ғылыми-өндірістік циклдың негізгі 
фазалары бойынша бөлінуі мүмкін екенін көрсетті. Қандай да 
бір шаруашылық жүйесінің ғылыми-технологиялық негізінде 
ғылыми-өндірістік циклдың түрлі сатыларында тұрған ғылыми, 
инновациялық білімнің жиыны жатыр, бүл жерде қызмет етіп түрған
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өндірістік организмдегі техниканың, технологияның пайдаланыл- 
майтын резервтері, сондай-ақ жаңа техникалық-технологиялық 
құралдар мен ұжым шығармашылық элеуетінің іске қосылмаған 
қорлары кіреді.

Уақыт факторы білім трансформациялануының ұзақтығын 
айқындап ғана қоймайды, эртүрлі тактикалық мақсаттарға байла- 
нысты ғылыми-техникалық элеуетке түрлі баға берілуіне түрткі бо- 
лады. Тактикалық әлеует нақты шаруашылық жүйесі жағдайында 
1-5 жыл пайдалануға болатын инновациялардан құралады. Стра- 
тегиялық элеует дайындалып жатқан инновациялардың жаңғыр- 
ғыштық қабілетіне байланысты, бұларды өнім мен өндірісті 
жаңартуға пайдалану бесжылдық кезеңнің шегінен тыс іске асуы 
мүмкін. Жалпы ғылыми-техникалық элеует тек жай жиынтыкты 
ғана емес, тактикалық және стратегиялық элеуеттердің қандай да 
бір бірлігін білдіреді. Шаруашылық түзілістің ғылыми-техникалық 
әлеуеті жүйеішілік жэне жүйеаралық бөліктерге бөлінеді.

Әлеуетті пайдалану тиімділігі бағалағыш ретінде таңдап алы- 
нып, қазіргі кезде қол жеткен эрбір әлеуметтік-экномикалык көр- 
сеткіштің болашақта ғылыми-техникалық әлеуетті барынша пай- 
даланғанда қол жетуі мүмкін жетістіктерге қатынасы ретінде 
жалпылама бағаланады.

9.2. Fылыми-техникалық инновациялық саясатты 
мемлекеттік реттеу механизмдері мен тетіктері

Әлеуметтік-экономикалық көзқарас тұрғысынан мемлекеттік- 
техникалық саясат -  ол мемлекеттің ғылыми, ғылыми-техникалык 
салаға жэне шығармашылық еңбектің спецификасы мен оның моти- 
вациясын ескере отырып, қызметтің тиісті түрлеріне қатысты өзінің 
негізгі фунцияларын едәуір толық орындауы деген сөз. Ол қоғам 
дамуының әлеуметтік, экономикалық жэне саяси мақсаттарының 
жиынына тактикалық жэне стратегиялық тұрғыда қол жеткізу 
үшін сол еңбектің ықтимал жэне қолда бар ресурстарын едәуір 
пәрменді пайдалануға бағытталған. Ғылыми-техникалық саясат- 
тың әлеуметтік-экономикалық табиғаты айрықша шығармашылық 
еңбектің барынша жоғары нәтижелерін алу мен тактикалық жэне 
стратегиялық элеуметтік-экономикалық міндеттердің жиынтық- 
талу мэселелерін едэуір тиімді шешу үшін пайдалануға бағыт- 
талғандығымен айқындалады.
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Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясат адамдар өмір-тірші- 
лігінің барлық салаларын жаңарту үшін инновацияларды жасау, 
қайтатүлету жэне пайдалану жөніндегі мемлекет пен қалған ғылыми- 
техникалық субъектілері арасындағы қоғамдық-экономикалык 
қатынастар жиынтығы болып табылады. Мемлекеттік органдар, 
ғылыми-техникалық саясатты эзірлей отырып, ғылымның қуатты 
өндіргіш күшке, ғылыми-техникалық әлеует -  кез келген елдің 
әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігінің шешуші факторына 
айналғанын, ал ғылыми эзірлемелерді тиімді және мақсатты пай
далану кез келген шаруашылық жүйесінің орнықты дамуының 
алғышарты болып табылатынын назарға алады.

Мемлекеттің ғылыми-техникалық саясаты -  ҒТП стратегиялық 
мақсаттарын қалыптастыру іргетасына қаланатын шаралар жүйесі. 
Шаралар жүйесі елдің ғылыми-техникалық элеуетін рационалды 
орналастыру мен тиімді пайдалануға негізделген. Шаралар жүйесі 
маңызды әлеуметтік мэселелерді шешу үшін ғылымды жэне тех- 
никаны дамытуға қаржының бөлінуін арттырудан басталады. 
Стратегияның негізінде өндірілетін өнімнің тиімділігі мен бәсеке 
қабілеттілігін арттыруға, экономикалық ахуал мен мемлекеттің 
қорғаныстық ақпараттық ресурстарын жақсартуға, мемлекеттің 
қорғаныс қабілеттілігін, жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің 
қауіпсіздігін нығайтуға, ғылым мен білім берудің, сондай-ақ 
ғылымның, өндіріс пен нарықтың өзара байланысын күшейтуге 
арналған материалдық өндіріс саласындағы прогрессивті құр- 
лымдық өзгерістер жатыр.

Ғылыми-техникалық саясатты іске асыру кезіндегі мемлекет 
фунциясының жиынынан келесілерді:

1) жоспарлық-болжамдық;
2) үйлестіруші;
3) реттегіш;
4) ақпараттық;
5) зерттеушілік;
6) нормативтік-құқықтық;
7) сыртқы экономикалық;
8) ұйымдық;
9) басқару;
10) бақылау функциясын бөліп көрсету керек.
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ҒТП реттегенде мемлекет келесі негізгі принциптерді:
-  қызметтің нэтижесі үшін қызметкердің жэне ұжымның 

жауапкершілігімен үйлескен ғылыми және техникалық шығар- 
машылық еркіндігін;

-  саясатты эзірлегенде жэне іске асырғанда жариялылық пен 
ғылыми жэне саяси қауымдастықты кеңінен тартуды;

-  ғылыми-техникалық қызметті дамытудың жекелеген ба- 
ғыттарына басымдық беруді жэне оларды ресурстық және қүкыктық 
қамтамасыз етуді;

-  ғылыми және ғылыми-техникалық ақпаратқа қол жеткізу 
еркіндігін;

-  интеллектуалды меншіктің құқытық қорғалуына кепілдік 
берілуін;

-  мемлекеттік реттеудің және шығармашылық ұжымдардың 
үйлесімін;

-  ғылыми-техникалық қызметтегі меншік формасының көп 
түрлілігін;

-  ғылыми-техникалық қызметтегі бэсекелестік пен іскерлікті;
-  ғылыми-техникалық қызметтің, өндірістің, инновациялық 

белсенділіктің жэне нарықтың интеграциялануын;
-  ғылыми жэне инновациялық белсенділікті мемлекеттік 

реттеуді;
-  ғылыми-техникалық саясатты әзірлеу мен іске асырудың көп 

субъектілігін;
-  мемлекеттің ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретіндегі 

белсенді рөлін;
-  халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың даму-

ын;
-  ғылыми-техникалық элеуеттерді дамытуға жүйелі қырынан 

келуді;
-  ғылыми, ғылыми-техникалық жэне инновациялық қызметтің 

басқа да түрлерін белсенді мемлекеттік көтермелеуді;
-  жаңа техника мен жаңа технологияны әзірлеу кезінде эко- 

логиялық, экономикалық, әлеуметтік қауіпсіздіктің сақталуын;
-  иновациялық белсенділікті оперативті мониторингтеуді бас- 

шылыққа алуға міндетті.
Мемлекет өзінің ғылыми-техникалық жэне инновациялық 

экономикалық саясатын келесі тәсілдердің:
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а) ғылыми зерттеулерді мемлекеттің қаржылай, материалдық, 
кадрлық тұрғыда қолдаудың;

б) кәсіпкерлік құрылымдарды венчурлі (тэуекелді) бизнесті да- 
мытуды көтермелеудің;

в) ғылыми жэне ғылыми-техникалық өнім (тауарлар мен қызмет 
көрсетулер) нарығы қызметінің қызмет етуін институционалды 
қамтамасыз етудің көмегімен іске асырады.

Аталған тәсілдерге мемлекет осылардың көмегімен елдің ғы- 
лыми-техникалық бағытын реттейтін тетіктердің едэуір көп түрі 
тэн. Оларға базалық қаржыландыру, бағдарламалық-мақсатты 
қаржыландыру, фундаменталды жэне қолданбалы зерттеулерді 
мемлекеттік қолдау қоры мен ғылыми-зерттеулер жөніндегі эзір- 
лемелерді жэне тағы басқаларын іске асыру жатады. Реттегіш 
шараларды жүргізгенде аталған функцияларды, принциптер мен 
тәсілдерді есепке алу мемлекетке елді элеуметтік-экономикалық 
дамытуда оң нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
Қазіргі замануи экономикалық әдебиетте қарқынды экономикалық 
өсу үшін ғылыми-техникалық прогрестің нәтижелерін енгізуді 
инновациялық үдеріс деп атайды.

Қазіргі замануи ғылыми идеялар көбінесе үлкен үжымның жү- 
мысын қажет етеді, осыған орай қомақты ақшалай жэне материал- 
дық шығынды туындатады, бұл әсіресе дамушы немесе көлемі 
жөнінен шағын елдерде тек мемлекеттің ғана шамасы келетін шаруа. 
СондықтанҒТРнэтижелерінпайдалануинновациялықэкономикалық 
саясат арқылы іске асырылады деп әділетті есептеледі. Ғылыми- 
зерттеулерді мемлекеттік қаржыландыру, венчурлі (тәуекелді) 
бизнесті дамытуды мемлекеттік қолдау, кэсіпкерлік қүрылымдарда 
ғылыми өнім нарығын қүру инновациялық экономикалық саясатты 
іске асыру механизмі болып табылады.

Жоғарыда баяндалғандардан ел әлеуетін тиімді пайдалану, билік 
құрылымдарының жаңа техника мен технологияны енгізу жөніндегі 
жағдайлар туындатуы енетін экономикалық инновациялық сая- 
сатсыз қазіргі заманауи ғылыми-техникалық саясатты іске асыру 
мүмкін емес деген ой туындайды.
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9.3. Мемлекеттің ұлттық экономикада индустриянын
дамуын реттеуі

Индустриялық саясат дегеніміз -  қолда бар жағдайларды есепке 
ала отырып, ұлттық экономиканың деңгейін арттыру мақсатында 
елдің құрылымдық жэне ғылыми-техникалық элеуетін қоса 
өнеркәсіп кешеніне ықпал ету шараларының жүйесі. Мыналар:

а) тауарлар мен қызмет көрсетулердің орнықты ішкі нарығына 
жүмыс істейтін өзара байланысқан өнеркәсіп кэсіпорындарының 
бэсекеге қабілетті жүйесін құру мен жұмыс істету;

б) қазіргі заманауи отандық және шетелдік техника мен 
технологияға негізделген өнеркэсіпті құрылымдык тұрғыда қайта 
жаңғырту;

в) өнеркәсіптік өндірістің экологиялығын кұкықтык, үйымдық 
тұрғыда қамтамасыз ету;

г) мемлекеттік кэсіпорындарда өндірілетін тауарлар мен қызмет 
көрсетулердің отандық қүрамын арттыру индустрияны дамытудағы 
мемлекеттік реттеудің негізгі міндеттері болып табылады.

Мемлекет индустриялық саясатты эзірлей отырып келесілерді:
1. индустрияны дамытудың басым бағыттарын анықтау;
2. қолда бар индустриялық әлеуетке сүйену;
3. үлттық экономикада сапалы өзгерістерді көздеу;
4. индустриялық саясатты іске асыру жөніндегі функцияларды 

билік салалары, ведомстволар мен кәсіпорындар арасында айқын 
бөлу;

5. индустриялық, соның ішінде сыртқы экономикалық саясаттың 
барлық құрамдастарын өзара байланыстыру;

6. өндірістің элемдік өлшемдеріне бағдар алу пиринциптерін 
басшылыққа алуға міндетті.

Өнеркәсіпті қайта жаңғырту бір сәттік емес, ұзақ мерзімді үдеріс, 
бұл жерде пісіп жетілген проблемалар саты-сатысымен шешіледі. 
Осыдан келе, Қазақстан ұзақ уақыттық бағдарламаларды әзірледі, 
олар іске асырылуына қарай нақтыланады жэне түзетіліп отырады. 
Елді қарқынды индустриялы-инновациялы дамытудың «Өндіруші 
-  2020» мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бағдарлама биз
нес пен мемлекеттің күшін тоғыстыруға, пәрменді институттар мен 
өзара әрекеттестік механизмдерін қүруға, қолайлы макроорта мен 
инвестициялық климатты жасауға есептелген.
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Индустриалды саясатта жалпы (жүйелі) жэне мақсатты (селек- 
тивті) көтермелеу шараларын бөліп көрсетеді. Жалпылама шаралар 
барлық өнеркәсіп кэсіпорындарына қатысты болса, ал мақсатты 
шаралар жекелей белгілі бір бөлек тауарларды, тауар топтарын 
өндірушілерге қатысты қолданылады. ҚР МК ИИДҚ-да индустри- 
ялдыдан кейінгі экономика негіздерін қалыптастыру мақсатында 
экономикалық саясаттың макро жэне секторлық деңгейдегі жүйелі 
шаралары, сондай-ақ селективті шаралар арқылы инновациялық 
инфракүрылымды қалыптастыру мен ғылыми-техникалық баста- 
маларды қолдау жалғасады деп атап көрсетілген. Экономикалық 
саясаттың жүйелі шаралары қолайлы макроорта мен инвестициялық 
климатты қалыптастыруға, еңбек өнімділігін және экономиканың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Селективті шаралар 
басымдығы бар салалар мен жобаларды қаржылай жэне қаржылай 
емес қолдаудың қосынды шаралары негізінде іске асырылады. 
Индустриялаудан кейінгі экономиканың негіздерін қалыптастыру 
мақсатында ҚР билік органдарының күш-қуаты қоғамдың өндірістің 
дәстүрлі салаларын -  мұнай-газ, тау-кен металлургия, атом жэне 
химия өнеркәсібін дамытуға жұмылдырылган; сондай-ақ компа- 
ниялар мен мемлекеттің сұранысына негізделген машина жасауды, 
күрылыс индустриясын, фармацевтиканы дамытуға бағытталған; 
жоғарыда аталған міндеттерді іске асырудағы мемлекеттің назар ау- 
даратын объектісі негізінен экспортқа бағытталатын агроөнеркэсіп 
кешені, жеңіл өнеркәсіп, туризм болып табылады; «болашақтағы 
экономиканың» секторы (ақпараттық жэне коммуникациялық 
технологиялар, биотехнологиялар, баламалы энергетика, ғарыш са- 
ласы).

Бағдарламалар арқылы мемлекет өзінің реттегіш функция- 
сын жүзеге асырады. Атап айтқанда, бағдарламалар басымдықты 
салалардағы бәсекеге қабілетті жэне жоғары технологиялы 
өндірістік жобаларды жеңілдікпен қаржыландыруды, қажетті 
инфракүрылымды қамтамасыз етуді, кедендік жэне салықтық 
көтермелеуді, секторалдық бөгеттерді алып тастауды, экспортты 
жылжытуға көмектесуді, ұзақ мерзімдік кезеңге кепілді тапсыры- 
стар беруді жэне т.б. қарастырады. ИИДҚ бағдарламасы Индустри- 
ализациялау картасы мен Өндіріс қуаттарын рационалды орнала- 
стыру сызбасын қамтиды. Сызба салалардың теңестірілген дамуы 
туралы ақпаратты, инфрақұрылымды және ресурстық базаны
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қамтиды. Карта жаңа салынып немесе жоспарланып жатқан өндіріс 
қуаттарының тізбесін, оларды мониторингтеу мен мемлекеттік 
қолдаудың нүктелік шаралары арқылы басқару тетіктерін көрсетеді.

Корпоративтік элеуметтік жауапкершілік пен қазақстандық маз- 
мұнның пайызы мемлекеттік индустриялдық саясаттың маңызды 
элементі болып табылады. Соңғысы Қазақстан кэсіпорындарында 
жұмыстар мен қызмет көрсетулерге тапсырысты жергілікті өн- 
дірушілерге ұсынады. Сонымен тапсырысшылардың өздері қажетті 
стандарттарды береді, сапалық сипаттарын айқындайды жэне катар 
атқарылатын бизнестің дамуына өз қаражатын сала алады. Қатар 
атқарылатын бизнестің жауапкершілігі өнім мен сервис сапасының 
қажетті деңгейіне алып келеді.

Қазақстандық құрамды дамытудың маңызды нәрселерінің бірі 
сервистік, көлік желілерінің, логистикалық компаниялардың да- 
муын көтермелеу, яғни қайта жасалатын тауарлар мен кызмет 
көрсетулердегі пайыздық құрамды арттыру ғана емес, әріптестерді 
жасақтау болып та табылады.

Мемлекеттің қоғамдық өндірістің индустриялды дамуын реттеу:
-  ғылыми-техникалық әзірлемелерді енгізу мен жоғары техно- 

логиялы өндірісті қалыптастыру негізінде ел экономикасының да
муына жағдай жасау;

-  ұйымдық жэне экономикалық жағдай жасау жолымен инно- 
вациялық қызметті көтермелеу;

-  қолайлы инвестициялық климатты жасау жолымен мемлекеттік 
инновациялық саясатты іске асыру үшін инвестициялар тарту арқылы 
іске асырылады. Елдің индустриялды дамуын мемлекеттік реттеу 
механиизмі экономикалық (инвестициялық, қаржылық, бағаны рет
теу жэне т.б.), құқықттық, ұйымдық-техникалық (инновациялық са- 
ясат, жеделдетілген амортизация, тауарлар мен қызмет көрсетулер 
сапасын сараптау) рычагтары көмегімен басқарылады.

Мемлекеттік реттеудің ұйымдық функциялары нормативтік- 
құқықтық актілерді, дамудың стратегиялық бағдарламалары мен 
жұмыстың ағымдағы жоспарларын әзірлеумен, келісумен және 
бекітумен айқындалады. Реттегіш қатынастар үдерісіне монито
ринг, үйлестіру жэне заңдардың, бекітілген бағдарламалар мен 
индустриялды даму жоспарының орындалуын бақылау енгізіледі. 
Мемлекеттік билік органдары қызметтің түрлі бағыттары бойын-
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ша әдістемелік басшылыққа алуды іске асырады, ұйымдардың, 
орталық пен жергілікті жерлердегі билік құрылымдарының тау- 
арлар мен қызмет көрсетулерді сатып алуы кезінде қазақстандық 
құрамды арттыру жөніндегі шараларды әзірлеуді жүзеге асырады. 
Мемлекеттің реттегіш ықпалы тау-кен, энергетика, тамақ, химия 
жэне т.б. сияқты өнеркэсіптік өндірістің түрлі салаларына сарап- 
тама жүргізумен, инвестициялық бағдарламаларды, техникалық 
пайдалану мен қауіпсіздік техникасы саласында нормативтік 
техникалық қүжаттарды эзірлеуге техникалық тапсырмаларды 
бекітумен айқындалады.

Ұлттық экономиканы индустриялды дамытудағы мемлекеттің 
реттегіш рөлінің көп түрлілігі жөнінде бекітілген «ҚР Индустрия 
және жаңа технологиялар министрлігі туралы ереже» арқылы 
пайымдауға болады, мұнда министрліктің алдына 200-ге жуық 
міндет қойылған.

Елді индустрияландыруда жаңа техологияларды дамыту мен 
қолдану бірінші кезектегі мэнге ие екені белгілі. 2010-2011 жылда- 
ры Қазақстанда технологиялық бизнес инкубациялау іске қосылды. 
Т ехнологияны дамытудың басқа да маңызды тетігі инфрақұрылымды 
ұйымдастыру мен құру жэне жаңа технологияларды енгізу бо- 
лып табылады. «¥ИҚ» АҚ базасында «Технологиялық даму 
жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ құрылуда. Ғылыми-техникалыққ 
дамудың салаларалық жоспары қабылданды. 3 конструкторлық 
бюро, Францияның жэне Оңтүстік Кореяның қатысуымен 2 
халықаралық технологиялық ынтымақтастық орталығы қүрылды. 
9 технопарк, 5 ұлттық жэне 15 аймақтық зертханалар қызмет істеп 
жатыр.

Қарқынды индустриялдық-инновациялық дамудың мемлекеттік 
бағдарламасын (ҚИИД МБ) іске асыру үшін ішкі және сыртқы 
инвестицияларды тарту Қазақстанның индустриялды дамуының 
маңызды тетігі болып табылады. ҚР Индустрия жэне жаңа тех
нологиялар министрлігінің есебі бойынша бағдарламаны жүзеге 
асыру үшін 30-50 млрд. АҚШ долларын тарту қажет. Қойылган 
міндеттерді жүзеге асыру үшін 2010 жылы 10 млрд. АҚШ доллары- 
на келісімшарт жасалған. Жоғарыда белгіленген міндеттерді орын- 
дау үшін ҚР Индустрия жэне жаңа технологиялар министрлігінің 
ақпараты бойынша қазір 55%-дан аспайтын деңгейде ғана жұмыс 
істеп тұрған өндіріс қуаттары бар екені анықталды.
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Кәсіпкерлердің өз бетінше қызмет етуі, Индустриялау кар- 
тасы немесе Жол картасы бағдарламасына «енуді» еркін таңдау 
Қазақстанда өнеркәсіптік өндірісті дамытудың маңызды қыры 
болып табылады. Бұдан бөлек жергілікті билік органдарындағы 
шенеуніктердің табысты бизнес үшін ынтымақтастығы қажет бола- 
тын бизнес серіктестерді «ұсынатын» пысықайлығына жол бермеу 
керек.

Белгілі бір шарттармен тауарлар мен қызмет көрсетулерді ше- 
телге экспорттауға байланысты шығындардың бір бөлігін жаба- 
тын «Kaznex» Экспорт пен инвестицияларды жылжыту жөніндегі 
агенттік арқылы қазақстандық кэсіпорындарды колдау да үлттық 
экономиканың индустриялды дамуына ықпал етеді.

Өндірілетін тауарлар мен қызмет көрсетулерде казақстандық 
үлес құрамының болуы да ұлттық экономиканы индустриялды 
дамытудың қажетті тетігі болып табылады. Қазақстандық үлес 
құрамы дегеніміз өндірілген тауарлар мен қызмет көрсетулердегі 
үлестік құрам болып табылады. Мысалы, Өскеменде Ресейлік фир
ма «Нива» автокөліктерін құрастыруды жүргізеді. Бастапқыда Ре- 
сейде өндірілетін детальдардан автокөлікті жинау жүмыстары ғана 
жүргізіледі. Қазақстандық үлес жұмысшылардың еңбек шығынын 
жэне электр қуатына, жабдықтар мен қүралдар амортизациясына 
жэне т.б. кететін шығынды құрайтын болады. Егер машина жина- 
латын осы кәсіпорын болашақта, айталық, корпусын шығаратын 
болса, онда қазақстандық үлестік құрам жалпы автокөлік қүнының 
корпусы бағасына артатын болады. Сұраныстың Интернет-пор
тал жазбаларындағы «казахстандық үлес құрамы» 18,7 трлн тенге 
сомасында 2,7 млн, ал ұсыныстар саны 1142 қүрайды, мүндағы 
қазақстандық үлес қүрамы 0-ден 100%-ға дейін құрайды. 2010 жыл 
қорытындысы бойынша «Қазмүнайгаз» компаниялары тобындағы 
сатып алулардың жалпы көлемі 1,6 млрд теңге құрады, мұнда 
қазақстандық үлестің қүрамы 51% немесе 811 млн теңге қүрады. 
Қазақстанда мұнайгаз машина жасау саласының қажетін өтейтін 320- 
дан астам атауды шығару жолға қойылған. 2010 жыл қорытындысы 
бойынша мұнайгаз компанияларындағы қазақстандық үлестің 
қүрамы 69,7%, ұлттық компанияларда - 50,3%, тау-кен компания- 
ларында - 45,9% құрады. 2011 жыл ішінде мұнайгаз жабдықтарын 
шығару өндірісінде қазақстандық үлестің құрамы 24%-ға артты. 
Қазақстандық үлес қүрамы көрсеткішінің реттегіш рөлі ұлттық
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компаниялардың өндіру мен сатып алулар жөнінде есеп беріп оты- 
руымен айқындалады, сөйтіп осы компанияларда тауарлар өндіру 
мен қызмет көрсетулер қаншалықты жолға қойылғаны көрініп 
тұрады

Интернет-ресурстардағы жеткізіп берушілер мен өндірушілерге 
арналған ақпараттық көпір мемлекеттің маңызды реттегіш тетігі бо- 
лып табылады. «Қазақстандық үлес құрам» порталында тауардағы 
қазақстандық үлес құрамның үлесі көрсетіледі, мемлекеттік орган- 
дар, ұлттық компаниялар, жер қойнауын пайдаланушылардың ха- 
барландырулары туралы деректер бар. 2011 жылдың наурызының 
басында онда 800 астам өндіруші мен 17 мың тұтынушы тіркелген. 
Жүйе қүрушы 97,9 ұлттық компаниялардың, 5 элеуметтік- 
кәсіпкерлік корпорацияның, 2 концессионерлердің сатып алула- 
ры туралы деректер бар. Осылайша, іс жүзінде қазақстандық үлес 
құрамның қоғамдық өндіріске жүйелі енуі жүріп жатыр

Баға жэне сапалық көрсеткіштері басқа реттегіш фактор бо- 
лып табылады. Петропавлдағы көп бейінді зауыт бағасы 13 млн 
теңге ЗМО-1500 станоктарын шығара бастады, бұрын оларды 18 
млн теңге сомасында Ресейден алып келетін. Осы көрсеткіштің 
реттегіштік рөлі жаңа жұмыс орындарымен, жаңа технологияның 
келуімен, өндірістің тиімділігімен, қызметкерлер біліктілігінің ар- 
туымен айқындалады.

ҚР Индустрия жэне жаңа технологиялар министрлігінде 2004- 
2009 жылдары аралығында өнім өндіруге егжей-тегжейлі талдау 
жүргізіліп, импорт үлесі тым жоғары 281 тауарлық өндіріс атап 
көрсетіліп, аса қажеттілік туындататын тауарлар мен олардың 
әлеуетті өндірушілері анықталған, сөйтіп тауар өндірушілерге 
қандай тауардың шығарылуы сатылуға кепілдік беретіні жөнінде 
сигнал берілген.

Мемлекеттік бағдарламаларды капиталдың қажетті көлемімен 
қамтамасыз ету мемлекеттің аса маңызды реттегіш тетігі болып та
былады. ИИҚЦ мемлекеттік бағдарламасын Индустриализациялау 
картасына сәйкес іске асыру үшін қажетті инвестиция көлемі 64 
млрд. АҚШ долларын құрайды, оның 65% расталды жэне тағы да 
22,4 млрд. АҚШ доллары қажет. ИИҚД қаржыландыруға арналған 
негізгі тетіктің бірі мемлекет немесе «Самұрық-Қазына» ¥ДҚ  
кепілдік берген облигациялардың шығарылуы мүмкін, бұларды 
сақтандыру компаниялары мен зейнетақы қорлары сатып алатын
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болады. Кейбір есептер бойынша соңғылары экономикаға 3,6 млрд. 
АҚШ долларын сала алады.

2010-20 Пжылдар аралығында Индустриализациялау картасы- 
ның аясында 1,8 трлн, теңге инвестицияланған 389 жаңа өндіріс 
салынып, 90 мыңнан астам жұмыс орны құрылған. Осы 2011 жыл 
ішінде қатарға қосылған жэне жүмыс істеп тұрған кәсіпорындар 2 
млрд. АҚШ доллары сомасында тауар өндірген. Тұтастай алғанда 
Индустрияландыру картасы қүны 9,6 трлн.теңге 609 жобаны 
қамтыған.

Индустриализациялау бағдарламасы бірқатар жоспарлы көрсет- 
кіштердің артық орындалуын туындатты. Негізгі міндет аркылы 5 
жылда ІЖӨ 16 трлн-ан 2015 23 трлн, теңгеге дейін өсетін болған. 
Алайда 2011 жыл қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 27 трлн, 
теңге немесе 180 млрд-тан астам АҚШ долларын құрады.

ІЖӨ құрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің үлесі 2009 жылғы 
10,5% 2011 ж тоғыз айында 13% дейін өсті. Индустриализациялау 
картасы мен «Бизнестің жол картасы-2020» жалпы тиімділі 2011 ж 
ІЖӨ-нің 2% қүрады.

«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын қаржылай 
қолдаумен қатар мемлекет қаржылай емес те қолдау көрсетуде. 
Оның құрамдас тетіктеріне мыналарды:

1) мүмкіндігі шектеулі кэсіпкерлерді «Даму-Көмек» бағдар- 
ламасы, «Жәрдем», «Вместе/Бір болайық» телевизиялық хабарлары 
арқылы қолдауды;

2) ай сайын шығатын «Мой бизнес» журналы, ҚР-дағы ХБҚ-ның 
жыл сайынғы талдамалық кітабы, ХБҚ секторының маркетингтік 
зерттеулері, қашықтан қызмет көрсетуге арналған бизнес-портал 
жэне т.б. арқылы ақпараттық-талдамалық қолдауды;

3) кәсіпкерлікті қолдау орталықтары арқылы кәсіпкерлермен 
байланысуға қызмет көрсету орталықтарын құруды, ҚР-дағы ХБҚ- 
ның «дөңгелек үстелдерін», форумдарын өткізуді жатқызуға бола
ды.

Қазіргі замануи экономикалық өмір біртіндеп немесе шұғыл 
шешілуі тиіс қандай да бір мәселелерді ұдайы алға тартып оты- 
рады. Бүл мәселелердің шешілуі көп жағдайда қабылданған 
индустриалдық саясаттың бағытына, мағынасы мен ауқымына, оны 
іске асыру барысында басшылыққа алатын принциптерге байланы- 
сты болады.
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9.4. Инновациялық үдерісті жеделдету мен ҒТП 
тиімділігін арттыру жөніндегі мемлекеттік шаралар

жүйесі

Ғылыми-техникалық саясатты эзірлейтін мемлекеттік органдар 
ғылым қуаты өндіргіш күшке, ғылыми-техникалық элеует -  элемдік 
нарықтағы кез келген ел бэсеке қабілеттілігінің шешуші жиынтық 
факторы, ал ғылыми әзірлемелерді тиімді, пәрменді жэне мақсатты 
пайдалану - кез келген шаруашылық жүйесі орнықты дамуының 
маңызды алғышарты болғанын негізге алады.

Мемл екеттің ғылыми-техникалық саясаты -  ол ҒТП стратегиялық 
мақсаттарын қарқынды жүргізу негізінде қалайтын шаралар жүйесі 
болып табылады. Шаралар жүйесі елдің ғылыми-техникалық 
әлеуетін рационалды орналастыру мен пайдалануға, ғылыми жэне 
техникалық проблемаларға көзқарас жиынтықтылығына, жоба- 
лар ауқымдылығына негізделеді. Ғылыми-техникалық дамуды 
мемлекеттік реттеу мен енгізу мақсатты айқындау мен міндеттер 
бағдарламасын жасаудан басталады, онда мемлекет маңызды 
әлеуметтік міндеттерді іске асыру мақсатында ғылым мен техника- 
ны дамытуға бөлінетін қаражатты елеулі арттыруды қарастырады. 
Мемлекет көп жағдайда экономикада ғылыми және техникалық 
үдерісті жеделдету үшін ғылыми-зерттеулерді, техникалық прог- 
рессті ұйымдастырушы жэне басқарушы жэне ең бастысы қоғамдық 
өндірістің осы саласына түсетін қаржылай ағынның реттеушісі бола 
отырып, осы үдеріске тікелей араласады.

Ғылыми-техникалық даму мен инновацияларды енгізуді мем- 
лекеттік реттеу:

1) ел экономикасының жай-күйі мен дамыған елдер жетістігін 
талдау негізінде ғылым мен техниканы дамытудың стратегиялық 
бағыттарын анықтауды;

2) ел экономикасының қажеттілігі тұрғысынан жүргізіліп жатқан 
ғылыми және техникалық зерттеулер инновациялығын анықтауды;

3) экономиканың мемлекеттік жэне жекеменшік секторлары 
қаржылай салымдарды үйлестіруді;

4) экономикаға инновацияны енгізуді көтермелеуді қамтиды.
Дамыған елдердегі мемлекеттік реттеу зерттеулерге жэне

инновациялардың өндіріске енгізілуіне қолданылады (мүнда билік 
органдары зерттеулер нәтижелерін өндіріске енгізумен көбірек
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айналысады). Ғылыми зерттеулерді, жаңа техника мен жоғары 
технологияларды өндіріске енгізуді мемлекеттік көтермелеудің 
механизмі:

1) жекеменшік сектор тауарлары мен қызмет көрсетулеріне 
мемлекеттік тапсырыстар жүйесін жетілдіруді;

2) жұмыскерлердің инновациялық фирмаларға ауысуына жағдай 
жасауды;

3) тауарлар мен қызмет көрсетулердің сапалық стандартын арт- 
тыруды ;

4) жекеменшік кэсіпорындар мен мекемелердің ғылыми зертте- 
улер мен ғылыми әзірлемелерді өндіріске енгізуді қаржыландыруды 
көтермелеуді;

5) өндірістегі кооперацияның кеңеюін жэне инновациялық 
тауарлар мен қызмет көрсетулерді ішкі және сыртқы нарықта 
халықаралық еңбек бөлінісі негізінде іске асыруды қамтиды.

Мемлекеттік реттеуде АҚШ тәжірибесі кызығушылык ту- 
дырады. Атап айтқанда, 1997 жылы АҚШ Конгресі қабылдаған 
«Ғылыми және технологиялық саясат, ұйымдастырылуы мен 
басымдықтары туралы» АҚШ заңы ғылыми-техникалық прогрестің 
мүмкіндіктерін:

-  әлемдегі АҚШ-тың көшбасшылық жағдайын қамтамасыз ету 
үшін;

-  материалдар мен өнімдердің тиімділігін арттыру үшін;
-  елді азық-түлікпен, шикізатпен, материалдармен жеткілікті 

қамтамасыз ету үшін;
-  денсаулық сақтау сапасын арттыру мен салауатты және 

эстетикалық тұрғыда жетілген табиғи ортаны жасау мәселелерін 
шешу үшін;

-  теңіздердің, мұхиттардың, жағалау аймақтардың, сондай- 
ақ полярлық облыстардың сақталуын және олардың ресурстарын 
тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін;

-  экономиканы нығайту жэне толықтай жұмыспен қамтылуды 
қамтамасыз ету үшін;

-  білім беру мен халық ағарту сапасын арттыру үшін;
-  елдің табиғи және адам ресурстарының сақталуы мен тиімді 

пайдаланылуына көмектесу үшін;
-  тұрғын үй қорын, көлік пен байланыс жүйелерін дамыту, 

тиімді қоғамдық қызмет көрсетулерді қамтамасыз ету үшін;
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~ aya мен судың денсаулық үшін зиянды ластануын немесе 
тиімсіз дэрілік препараттар мен басқа да тамақ өнімдерін жою үшін;

~ космосты зерттеуге жэне бейбітшілік мақсатында қолдануға 
жэрдемдесу үшін пайдалануды қарастырады.

АҚШ тәжірибесі бүл міндеттер күнделікті экономикалық 
практикада елдің элемдік ғылым мен техникадағы көшбасшылық 
жағдайының қамтамасыз етілуі, әлемдік технологиялық нарықта 
арта түскен бэсекелестікті жеңуі, бэсеке қабілеттілікті сақтау 
мен арттыруы, технологиялық базаның көмегімен елдің ұлттық 
қауіпсіздігінің жасалуы, сыртқы нарық үшін күресте еңбек өнім- 
ділігінің жэне өнеркэсіп тиімділігінің арттырылуы, сыртқы 
экономикалық мақсаттарды іске асыруға жэрдемдесуі, жалпы өмір 
сапасының жақсаруы арқылы нақты сипат алатынын көрсетеді.

АҚШ-та теориялық зерттеулерді мемлекеттік қаржыландырудың 
жэне олардың нәтижелерін жекеменшік бизнеске өтеусіз берудің 
дамыған жүйесі бар. Мұндай қырынан келу инновациялық 
кәсіпкерлікті мемлекеттің қаржылай қолдауына жэне олар үшін 
қажетті ортаны жасауға негізделген. Мемлекеттік қаржыландыру 
нақты зерттеу бағдардамаларына жэне кадрлар даярлауға, жаб- 
дықтар сатып алуға, ғылыми инфрақүрылымды дамытуға қаржы 
салуға тармақтанады. Салықтық көтермелеу мен венчурлі кэсіп- 
керлікке салықтық жеңілдіктер, жеделдетілген аммортизация, 
кепілді займдар, субсидиялар түріндегі мемлекеттік көмектің 
несиелік механизмі пэрменді жұмыс істейді. Субсидиялардың 
пәрменділігі: инвестициялар көлемімен; тікелей жэне аралық 
нәтижелермен; зерттеулердің жағымсыз әсерлермен; түпкілікті 
нэтижелер көрсеткіштерімен сипатталады.

АҚШ-та инновацияларды реттеу мемлекет:
- мемлекеттік ресурстарды ғылыми-зерттеудің эртүрлі бағыт- 

тары арасында бөлуді іске асыратын жэне мемлекеттік зерттеулер 
құрылымын анықтайтын;

- ғылыми-зерттеулерді жэне оларды экономиканың жеке меншік 
секторында іске асыруды ақшалай қаражатпен көтермелейтін;

- экономикадағы инновациялық климатты қалыптастыратын;
- зерттеулер мен әзірлемелерді қамтамасыз ету үшін ин- 

фракұрылым қалыптастыратын, статистика, стандарттау, ғылыми- 
техникалық ақпарат, халықаралық ынтымақтастық қызметі сияқты 
жэне т.б. қызметтерді қүратын.
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қоғамдық өндірістің энергетика, экология жэне т.б. сияқты же- 
келеген салаларындағы зерттеулер үшін тікелей жауапкершілікте 
болатын.

кадрларды даярлау және қайта даярлау бағыттар бойынша 
жүргізіледі.

Көріп отырғанымыздай Қазақстанның мемлекеттік билік ор- 
гандарына басқа елдер тәжірибесінен оқып үйренетін жэне қа- 
былдайтын нэрселер бар.

Мыналар:
1) өтпелі кезеңде ғылыми әлеуеттен ішінара айырылу (ғы- 

лыми қызметкерлердің эмиграциясы, жобалау-конструкторлық 
институттардың ыдырауы жэне т.б.);

2) гылыми-зерттеу жұмыстарын, өндіріс пен қызмет көрсетулер 
саласын аспаптармен жэне басқа да зерттеу күралдарымен қам- 
тамасыз етудегі техникалық жэне технологиялық артта қалушылық;

3) қоғамдық өндірістің ресурс сыйымдылығының жоғарылығы 
мен осының салдары ретінде тауарлар мен қызмет көрсулердің 
бәсеке қабілеттілігінің төмендігі;

4) қолда бар ғылыми әзірлемелерді өндірістің элсіз қажетсінуі 
(шетелдік фирмалар басшылырының менсінбей қарауы, отандық 
фирмалар басшыларының жэне кәсіпкерлердің жаңа әзірлемелермен 
жүмыс істеуге күлықсыздығы мен қырсыздығы) Қазақстанның 
гылыми-техникалық жэне инновациялық дамуының ерекшелігі бо- 
лып табылады.

2010 жылы Қазақстанда ғылымға кететін шығынның үлесі ел 
ЖІӨ-нің 0,2% қүрады. Халықаралық академиялық кеңес дамушы 
елдер үшін ғылымға шығындар үлесін ЖІӨ-нің 1-1,5% көлемінде 
болуын ұсынады, яғни ұсынылған көрсеткіштерден кейін қалу 5-7 
есе болып отыр. Бұл тұрғыда осы көрсеткіш Ресейде 1,3 %, Қытайда 
- 1,4%, Германияда 2,5%, АҚШ-та - 2,8 %, Жапонияда - 3,3 % 
құрап отыр. Қазақстанда берілген патенттер саны 1671, Ресейде 
-19641, Қытайда 26292, АҚШ-та - 154760, Жапонияда -  217364 
қүраған. Қазақстандық өндірістік фирмалар өздерінің ақшалай 
қаражаттарын ғылымға жэне НИОКР өнімдерін сатып алуға сал- 
майды, нәтижесінде олардың инновациялық белсенділігі 3-4 % 
деңгейінде ауытқып отырады, бүл дамыған елдер көрсеткішінен тым 
томен. Қазақстандық ғылыми-зерттеу кешенінің тагы бір кемшілігі
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бүкіл ғылыми саланың 80% зерттеу бөлігі жэне НИОКР үлесі 20% 
тек құрайтын қалыптасқан қүрылым болып табылуында, нәтижесін- 
де ғалымдардың, конструкторлардың жэне эксперименталдық 
(тәжірибелік) өндіріс қызметкерлерінің арақатынасы 25:4:1 күрап 
отыр, ал дамыған елдерде бүл 1:2:4 немесе 20% - фундаменталды 
зерттулерді, 30 % -қолданбалы зерттеулерді, 50 % - тәжірибелік- 
конструкторлық жүмыстарды күрайды.

Инновациялық құрамдасы Қазақстан ғылыми-техникалық 
саясатының жетекші басымдығы болып табылады. Қазіргі кез- 
де үлттық инновациялық жүйе қалыптасуда, даму институттарын 
қайта қүру, «Технологиялық даму жөніндегі үлттық агенттігі» 
АҚ құрылған, инновациялық қызметті жүйелі қолдау жөніндегі 
заңнамалық негіз қаланды.

Жоғары дамыған инновациялық саланы құру үшін республика- 
да алты еркін экономикалық аймақ қызмет етеді олар шартты түрде 
үш топқа бөлінген. Бұл топтың бірін техникалық енгізілу аймағы 
-  «Ақпараттық технологиялар паркі» қүрайды, оның құрамына 
Астанадағы технопарктер, Шығыс Қазақстандағы «Алтай» жэне 
Алматы облысындағы «Алатау» технопарктері кіреді. Оларға 
қосымша 2011 жылдың аяғында нақты салалық бағыттағы үш ар- 
найы экономикалық аймақ: Қарағанды облысындағы «Сарыарқа» 
АЭА- метталлургия мен металл өңдеуді дамыту, Алматы облы- 
сында «Қорғас-Шығыс қақпа» АЭА -  көлік-логистикалық элеуетті 
дамыту; Павлодар облысындағы - өнеркәсіптің химия жэне мүнай 
химия салаларын дамыту аймақтары күрылды. Тұтастай алғанда 
АЭА аймағына 2 трлн. 621 млрд, теңге инвестиция тартылып, 3961 
жұмыс орны құрылды.

ҚР 2010-2014 жылдары қарқынды индустриалдық-инновациялық 
дамуы жөніндегі мемлекеттік бағдарламаға сәйкес бастапқы 
жылдары трансферт технологиялар, техникалық модерназация- 
лау, бизнес-үдерісті жетілдіру, басқару технологияларын енгізу 
арқылы фирмалардың экономикалық белсенділігін көтермелеуге 
басымдық берілетін болады. Одан кейін белгіленген мерзімнің 
екінші жартысында шығарылатын тауарлар мен көрсетілетін 
қызмет сипаттарының сапалы жақсаруын көтермелеуді, жаңа 
бэсекеге қабілетті тауарлар мен қызмет көрсетулерді эзірлеуді, 
сондай-ақ оларды дайындау жөніндегі технологиялық үдерістерді 
қолдау жоспарлануда. Инновациялық гранттарды бөлу, жобалық
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қаржыландыру, кешенді насихат жұмыстарын іске асыру елдегі 
инновациялық қызметті қолдаудың тетігі болып табылады.

Аталған шараларды сапалы пайдалану Қазақстанға әлемдегі 
инновациялық елдер рейтингінде өзіне лайықты орын алуына 
мүмкіндік береді. 2011 жылы Қазақстан осы рейтингте 84 орын 
алған, ал көшбасшылар Швейцария, Швеция, Сингапур болып 
АҚШ 7-ші орында, Ресей 56 орында тұрды.

Қазіргі кезде Қазақстанда білім беру мен ғылымға орасан зор 
мемлекеттік қаражат салынып отыр жэне оларды толыққанды 
дәрежесінде пайдаланып, лайықты нәтиже алу керек.

Қысқаша қорытындылар:

1. Қазақстанда индустриялаудан кейінгі, «ақылды» экономиканы 
немесе білім экономикасын қалыптастыру ғылым салалары, өндіріс 
пен нарық арасындағы интеграциялық үдерістерді күшейтуді талап 
етеді, бұл мемлекет тарапынан елеулі институционалды ықпалды 
объективті түрде қажетсінеді.

2. Қазіргі замануи ғылыми идеялар, жаңа өндірісті құру 
үлкен ұжымның жұмысын, ғылыми, ақшалай және материалдық 
шығындарды талап етеді, бұл эсіресе дамушы немесе өндірісі мен 
халқы шағын елдер үшін мемлекеттің ғана шамасы жететін іс. 
Мүндай жағдайларда мемлекеттік билік органдарына ресурстар- 
дың барлық түрлерін ақылға қонымды бөлу, бизнесті дамыту 
механизмдерін тетіктерін кінаратсыз пайдалану, кәсіпкерлік салада 
ғылыми өнім нарығын күру принциптерін ұстану қажет.

3. Елдің шаруашылық қызметіне техникалық прогресс пен 
инновацияларды енгізу үдерісін реттеу елдегі инвестициялық, 
инновациялық климатпен, зерттеу құрылымдарын енгізу қызметіне, 
өнер тапқыштықты шаруашылық тәжірибесінде іске қосудан 
пэрменді нәтиже алуға ұмтылысты көтермелеумен тығыз байланы- 
сты.

4. Қазақстанда ғылыми-техникалық жаңалықты әзірлеу мен ел 
экономикасына енгізу жүйесі жеткілікті іске қосылмаған. Басқа ел
дер тәжірибесін, қазіргі заманауи ғылыми-техникалық прогрестің 
жэне инновациялық даму ерекшеліктерін зерттеу негізіндегі осын- 
дай жүмыстың өз жүйесі жүмыс істемей тұр.
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5. Бұрынғы ғылыми мектептер көптеген жағдайда нарықтық 
жағдайда жүмыс істеуді үйренбегендіктен, ал жаңалары қалып- 
таспағандықтан, олардың қызметін қаржыландырудың артуы ар- 
қасында енді-енді қалыптаса бастағандықтан, біздің елімізде 
элі де болса жеткілікті дәрежеде ғылыми-техникалық саясаттың 
басымдықтары жеткілікті дәрежеде эзірленбеген.

Негізгі терминдер мен ұғымдар:
• ғылыми-техникалық үдеріс
• дамудың инновациялық типі
• ғылыми-технологиялық әлеует
• білім трансформациясы
• тактикалық әлеует
• стратегиялық элеует
• ғылыми-техникалық ақпарат
• интеллектуальдық меншік
• инновациялық белсенділік
• қазақстандық үлестік құрам

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:
1. Мемлекеттік ғылыми-техникалық саясаттың міндеттерін, 

бағыттарын, формалары мен тәсілдерін оқып үйреніңіздер жэне 
алған білімдеріңіздің толықтығын бір-біріңізге көрсетіңіздер.

2. Ғылыми-зерттеулерді қаржыландырудың олардың нэтиже- 
лерімен өзара байланысы немен айқындалады?

3. Тактикалық жэне стратегиялық элеуеттің арасында айыр- 
машылық бар ма?

4. Мемлекет қазақстандық үлестік құрамның қандай реттегіш 
тетіктері пайдаланады?

5. Фирмалардың экономикалық белсенділігі ИИДҚ МК сәйкес 
мемлекеттік реттеудің қандай тетіктерімен көтермеленетін болады?

6. Егер қажетті институттар жаңадан құрылып, қаржыландыруды 
арттыру мен жаңа буын кадрларын дайындауды енді бастаса, 
Қазақстанның ғылыми-техникалық саясатының бағыты инно- 
вациялық бағыт болады деп дұрыс айтылып жүр ме?

7. Біздің үлттық инновациялық жүйе үшін дамыған елдердің 
тәжірибесі қонымды ма? Егер - иә болса, неліктен? Егер олай бол- 
маса -  онда неліктен? Өз көзқарастыңызды негіздеңіз.
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Жаттығу:

Индустриялық өнімнің физикалық көлемінің экономикалық 
қызметтің негізгі көрінісі бойынша әріпсандары, %-бен 1990 ж.

Тау-кен өнеркәсібі 
Өндеу өнеркэсібі
Элеістроқуатты, газ жэне суды өндіру жэне тарату

Дереккөз: ҚР статистика жөніндегі агенттігі

Берілген диаграммаға сипаттама беріңіздер. Шикізаттық бағыт 
пен экономика дамуының бір жақтылығы жэне өнеркәсіптің 
құрылымдық дипропорциясы неліктен пайда болды? Қазақстан 
экономикасының қазіргі кездегі даму сатысындағы жағдайы қандай?
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1. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы «Инвестициялар 
туралы» Заңы.

2. Сборник инструментов государственной поддержки инду
стриально-инновационного развития Республики Казахстан. 
http://www.rnint.gov.kz/?id=137

3. Кошанов А. К. Национальные экономические интересы и от
ношения собственности. Алматы. 2009 г. Гл 2. § 2.3.

3. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: экономический 
анализ инвестиционных проектов. М. 2003 г. 4.1. Гл. 1,4.
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10. ЭКОНОМИКАНЫҢ АГРАРЛЫҚ СЕКТОРЫН 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

Экономиканың аграрлық секторы -  меншіктің эртүрлі форма- 
ларына жататын кәсіпорындардан тұратын күрделі әлеуметтік- 
экономикалық жүйе. Ауыл шаруашылығы капитал шығындайтын 
өндіріс болып табылады жэне кез келген инвестор әртүрлі қажеттілігі 
бар экономиканың бұл саласына өз қаражатын сала қоюға дай- 
ын емес. Ауылшаруашылығы өндірісі әртүрлі табиғи-климат- 
тық жағдайларда қызмет етеді, бүл да жекелеген аймақтардағы 
шаруашылық субъектілеріне, өндірістің орналастырылуына қа- 
тысты элеуметтік-экономикалық саясатты қалыптастыруда диффе- 
ренциалды көзқарастың қалыптасуына түрткі болады.

Б ¥ ¥  Бүкілэлемдік ақық-түлік жэне ауылшаруашылығы ұйы- 
мының болжамдары бойынша ет өнімдеріне жыл сайынғы сұ- 
раныс 2050 жылға қарай 228-ден 463 млн. тоннаға дейін артады. 
Мүйізді ірі қара малының басы 1,5-тен 2,6 млрд-ке дейін, ал ешкі 
мен қой басы 1,7-ден 2,7 млрд-ке дейін артады. Дэнді дақылдар 
жөніндегі халықаралық кеңестің болжамы бойынша әлемдік бидай 
өндірісі 2011-2012 маркетингтік жылы 677 млн.тонна. 2011-2012 
маркетингтік жылға соңғы болжам бойынша рекордтық 1,82 млрд. 
тонна құраған.

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің деректері бойынша Қазақ- 
станда, экономиканың аграрлық секторында 193,5 мыңнан астам 
ауылшаруашылығы қүрылымдар болса, оның 185 мыңа жуығы -  
шаруа жэне фермер қожалықтары болған. 2012 жылы 1 қаңтарға 
қарайғы болжам бойынша шаруа қожалықтарының барлық 
санаттарындағы мүйізді ірі қара малының басы 5750 мыңды (2010 
ж -  6 млн-нан астам), қой мен ешкі 18258 мың басты (2010 ж. -  
171,5 млн.), шошқа -  1257 мың (2010 ж- 1,5 млн) жылқы -11590 мың 
(2010 ж. - 1,5 млн) басты, түйе 180 мың (2010 ж. -  155 мың) басты, 
күс 32800 мыңды (2010 ж. -  33 млн) құраған. Бұл 2000 жылдың ба- 
сымен салыстырғанда 1,5 есе көп. Қазақстан шаруашылықтарының 
барлық санаттарында 2011 жылы сойылған салмағындағы ет 
өндірісі 937 мың тонна, сүт 5247 мың тонна, жұмыртқа - 37335 млн 
дана, жүн -  38,5 мың тонна, бункерлік салмағындағы орылған дэн
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гектарына 18,5 центнерден айналған түсімінде -  29,9 млн тонна 
құраған, оның 24 млн тоннасы бидай болған.

10.1. Ауылшаруашылығы өндірісін мемлекеттік 
реттеудің мәні, күрылымы мен механизмі

Дамыған елдерге қарағанда, Қазақстанда ауылшаруашылығын 
орнықты д амыту үшін мем л екеттік реттеу мен қолд ауға зәрул ік ед эу ір 
жоғары, бұл шаруашылық жүргізудің кеңестік жүйесінен нарықтық 
жүйесіне трансформациялануға байланысты. Қазақстанның 
тәжірибесі шаруашылық жүргізудің бір жүйесінен екінші жүйесіне 
өту аграриилерге ауыр тиетінін, ал жекелеген аймақтарда бұл 
үдеріс өте көп уақытты алатынын көрсетті. Экономиканың аграр- 
лық секторын дамытудағы мемлекеттік реттеудің мақсаты ауыл 
қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелерінің қолайлы өмір 
сүру жағдайы бар ауылдық аумақтар әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылымының қызмет етуі негізінде ішкі жэне сыртқы 
нарықты бәсекеге қабілетті сапалы тауарлармен қамтамасыз ететін 
орнықты жэне тиімді ауылшаруашылығын қалыптастыру болып та- 
былады.

Мақсат ауылшаруашылығын дамыту үдерісін қамтамасыз ететін 
келесі бағыттарды:

1) елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
шаруалардың ұйымдық жэне шаруашылық әлеуетін анықтау үшін 
экономиканың аграрлық секторындағы институционалды қайта 
өзгерістерді;

2) нарықтық принциптердің артықшылығына жэне мемлекеттік 
реттеу мен қолдауға негізделген фермерлік, шаруа қожалықтары 
қызметінде нарықтық қатынастарды қалыптастыруды жэне қызмет 
ету механизмдерін істетуді;

3) шаруалардың шаруашылық қызметінде ғылымның рөлін кү- 
шейту мен олардың мал дәрігерлік-санитарлық және фитосани- 
тарлық қауіпсіздігі қамтамасыз етілуін;

4) шаруалардың сыртқы экономикалық қызметін экономикалық 
шаралармен қолдауды;

5) мемлекеттік билік органдарының әлеуметтік және кадрлық 
саясат саласында ауылдықтардың ішкі және сыртқы нарықта
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бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ ауылдарда халықты 
ұтымды қоныстандыру мақсатында жүргізетін мақсатты жұмысын 
айқындайды.

Ауыл шаруашылығындағы қайта өзгерістердің аталған бағыт- 
тарынан қарастырылып отырған экономикалық сектордағы мем- 
лекеттік реттеудің мэні де айқындалады.

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агро- 
өнркәсіп кешенін және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік 
реттеу туралы» Заңында мемлекеттік реттеу:

1) мемлекет іске асыратын шаралардың мөлдірлігі;
2) отандық агроөнеркәсіптік өндірістің бэсекеге қабілеттілік 

артықшылықтарын дамыту үшін мемлекеттік қолдау шараларын 
беруде мақсатты сипатта болу;

3) ішкі нарықты адал емес бәсекелестіктен қорғау;
4) агроөнеркэсіп кешені қызметінің жэне ауылдық елді 

мекендердегі тұрғындардың экологиялық қауіпсіздігі жэне т.б. 
принциптерге сәйкес іске асырылатындығы туралы айтылады.

Аграрлық саладағы мемлекеттік реттеудің экономикалық мәні 
оның келесі функцияларымен:

1) аграрлық салада нарықтық қатынастардың тиімді субъек- 
тілерін қалыптастыру -  тиісті құқықтық базамен, ғылыми негіз- 
делген экономикалық, әкімшілік, ұйымдық формалары және кад- 
рларды даярлау мен қайта даярлауды іске асыруға мүмкіндік беретін 
реттеу тетігі бар тиімді субъектілерін - нақты меншік иелерін, 
кәсіпкерлерді, менеджерлерді жэне т.б. қалыптастырумен;

2) ауылшаруашылығы өніміне орнықты сұраныс пен ұсынысты 
қалыптастыру жэне қолдаумен айқындалады. Бүл бір жағынан 
халықтың негізгі тобының кірісін қалыптастыру жэне халықты 
еңбекпен қамту мәселесінің шешілуі болып табылады. Басқаша 
жағынан алғанда отандық жэне шетелдік капиталды тарту үдерісі- 
не көмектесу, өндірістің рационалды мамандануын көтермелеу, 
өндіріске алдыңғы қатарлы ҒТП жетістіктерінің енгізілуі үшін 
жағдай туғызу болып табылады;

3) ауылшаруашылығы өніміне оған тұрақты ұсыныс пен сұ- 
ранысты көтермелейтін бағалар жүйесін бақылау жэне қолдаумен, 
ауылшаруашылығы техникасын қамтамасыз ететін және сол өнімді 
өңдейтін монополиялық құрылымдардың жағымсыз ықпалын жо- 
юмен;
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4) елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етумен, яғни ха- 
лықтың аштық жанжалының өршуін немесе ауылшаруашылығы 
өндірісіндегі экожүйенің деградациясы мен экологиялық қауіп- 
сіздіктің төмендеуін туындататын жүйесіз немесе бақылаусыз 
ұлғаюды болғызбаумен айқындалады.

Осы жэне басқа да функцияларды жүзеге асыру үшін мемлекет 
рационалды протекционизм саясатын пайдаланады. Мемлекеттер 
өзінің эконмикалық саясатында Ауылшаруашылықтың дамуына ба- 
сым назар аударуы жэне жан-жақты қолдау көрсетуі, сондай-ақ оған 
қызмет көрсетумен айналысатын салаларда қайта жаңғыртылуды 
сенімді қолдауы тиіс.

Егіншілікті дамыту саласындағы бүгінгі негізгі бағыттар: 
елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 
еңбек өнімділігін арттыру;

- өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығында өндірілген 
өнімнің сыртқы және ішкі нарықтағы бәсеке қабілеттілігін;

- аграрлық сектордағы экспорттық элеуетті ұлғайту болып та- 
былады.

Мал шаруашылығын дамытуда:
- өнімдік сапаға қол жеткізу үшін мал шаруашылығында селек

ция бағдарламасын іске асыру;
етті түқымды мал санын арттыру;
қайта жасақталған асыл тұқымдық сапаға жауап беретін жем- 

шөп базасын жасау жөніндегі кешенді шараларды қолға алу;
- асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту арқылы еңбек 

өнімділігін арттыру сияқты негізгі бағыттарды атауға болады.
АӨК-ті дамытудың аталған бағыттарынан туындата отырып, 

мемлекеттің күқықтық, экімшілік, экономикалық жэне ұйымдық ме- 
ханизмдер арқылы суармалы егіншілікті дамыту үшін минералдық 
тыңайтқыштарды өндіру, элиталық түқым сүрыптау жэне асыл 
тұқымды өркендету, ветеринария мен өсімдік ауруларымен күрес 
ісі үшін, сондай-ақ АӨК үшін ақпараттық жүйені құру жэне да
мыту, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін кәсіпорындарды 
техникалық-технологиялық қайта жарақтау жөніндегі материалдық- 
техникалық базаны дамыту үшін жағдай жасау және т.б. болып та- 
былады.
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Қазақстанда ауылшаруашылығы өндірісінің басымдықты да- 
муын мемлекеттік реттеу механизмінде бюджеттік қаржыландыру- 
мен, жеңілдікті несиелеумен жэне салық салумен, тэуекелдер- 
ден сақтандырумен аграрлық сектордың түрлі салаларындағы 
баға тепе-теңдігін белгілеумен байланысты экономикалық шара- 
лар үлкен рөл ойнайды. Агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялау 
субсидияны нақты алушыларды бюджеттік қаражаттан біржола 
жэне қайтарымсыз негізде қаржыландыру жолымен Ауылшаруа- 
шылықтың дамуын экономикалық көтермелеу ретінде жүзеге асы- 
рылады. Ауылшаруашылығы өндірісшілерін субсидиялау оларды 
жаңа техникамен жэне жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында, 
сондай-ақ өсімдіктердің жоғары бағалы сорттары мен жануар- 
лар, қүстар, балықтар тұқымының генетикалық қорын сақтау 
үшін аграөнеркәсіп кешеніне несие берген кезде пайыздық став- 
каны арзандату жолымен жүзеге асырылады. Несие беру несиелік 
серіктестіктерді ұйымдастыру мен несиелеу, өндірілген тауарларды 
сатып алу, өндіру, өңдеу жэне сату, микронесиелеуді ұйымдасты- 
ру жолымен ауылшаруашылығы техникасы мен технологиялық 
жабдықтар үшін лизинг беру арқылы ауылшаруашылығы өндірісін 
қалыптастыру мен инфрақұрылымын дамыту мақсатында жүзеге 
асырылады.

Рационалды протекционизмнің механизмінде экспортты суб
сидиялау жэне отандық ауылшаруашылығы тауар өндірушілер та- 
уары мен импорттық өнімнің арасындағы өзіндік қүнды арттыра- 
тын айырмашылықты тегістеу үшін өз өндірушілеріміздің бэсекеге 
қабілеттілігін арттыратын импорттық салықтар мен басқа да салық 
түрлерін белгілеу пайдаланылады.

Аграрлық саланы реттеу механизміне АӨК орнықты дамуы үшін 
маңызды мэні бар мақсатты бағдарламаларды пайдалану да кіреді. 
Бағдарлама ауылшаруашылығы өндірісінің дамуын қамтамасыз ету 
жөніндегі шараларды, сондай-ақ қаржыландыру мен материалдық 
қамтамасыз етудің кепілді көздерін қарастырады, бұл орайда 
оның іске асуы, орындалу мезрімдері мен күтілетін нәтижелер 
үшін жауапкершілікте болатын мемлекеттік жэне коммерциялық 
қүрылымдар айқын анықталады.

Экономиканың аграрлық секторын мемлекеттік реттеу билік 
органдарының жэне арнайы мекемелердің сапалы тауарлар шығару, 
ауылдың әлеуметтік жэне инженерлік инфрақұрылымын дамыту,
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аграриилер әлеуетінің өсуі, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және т.б. үшін стандарттарды, нормативтерді, нұсқаулықтар 
мен эдістемелерді жэне ұсыныстарды эзірлеу жолымен жүзеге 
асырылады. Экономиканың аграрлық секторын мемлекеттік рет- 
теу өз механизмінде ауылдық аумақтарды дамыту бағдарламасын 
қамтиды, ветеринария қызметінің, денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет пен спорт қызметкерлерін Тар
ту оның маңызды элементі болып табылады. Аталған мамандарға 
мәслихаттың шешімімен 25% кем емес жоғары жалақылы тарифтік 
ставкалар белгіленуі, отын-суға элеуметтік көмек пен баспана са- 
тып any немесе салу үшін элеуметтік жэрдем көрсетілуі мүмкін.

Экономиканың аграрлық секторының механизмі туралы айтыл- 
ғандарды қорытындай келе келесі шаралады:

1) ауылшаруашылығы өндірісшілерінің кірісін, топырақтың, 
қүнарлылығын, мал шаруашылығының өсімдік шаруашылығының 
өнімділігін демейтін төлемдерді;

2) өндірілетін тауарлардың нақты номенклатурасына мемлекет- 
тік тапсырыстарды белгілеуді;

3) қуатпен қамтамасыз етуге, жылытуға, несиелерге, тэуекел- 
дерді сақтандыруға және т.б. жеңілдіктер белгілеуді;

4) аймақтық деңгейде мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге 
асыруға қаражат бөлуді;

5) ауылшаруашылығы өндірісінің болашақтағы тиімділігін арт- 
тыру үшін үзақ мерзімдік шараларға қаражат бөлуді атап көрсету 
керек.

6) «Агробизнес - 2020» бағдарламасының қабылдануымен ин- 
вестициялық субсидиялар, АӨК субъектілерінің займдарын сак- 
тандыру мен қаржы институттары алдында кепілдік беру, екінші 
деңгейдегі банктерді қорлармен қамтамасыз ету ендігі жаңа меха- 
низмдер болмақ.

Осы шараларды іске асыру үшін біртекті механизмді пайдала- 
ну мүмкін емес, өйткені бұл жерде Ауылшаруашылықтың әртүрлі 
қосалқы салалары бар. Мал шаруашылығы өндірісін қолдау ме
ханизм! өсімдік шаруашылығына жэне аграриилер үшін машиналар 
мен технологияларды жасаумен айналысатын өнеркәсіп секторына 
эркезде жарамды бола бермейді. Дегенмен, қаржыландыру, ин- 
фрақүрылымын жасау мен т.б. сияқты ортақ механизмі де болады.
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10.2. Қазақстан Республикасының аграрлық секторында 
кеңейтілген қайта жаңғыртуды қамтамасыз ету тәсілдері

Ауылшаруашылықтың экономикалық жүйесі ретімен байла- 
нысқан элементтерді қамтиды. Әрбір сала мен оның аясы агро- 
өнеркәсіптік қайта жаңғыруда белгілі бір фазаның функцияла- 
рын атқарады. Осыған байланысты Ауылшаруашылықтың эрбір 
аясы құрылымы бір-біріне сәйкес өзінің алдындағы тізбек өнімін 
тұтынушы болады. Тіпті дамыған нарықтық қатынастар жағдайында 
да нарықтың негізгі компоненттері шұғыл өздігінен реттелуді және 
Ауылшаруашылықтың тиімді дамуын қамтамасыз ете алмайды. 
Өздігінен реттелетін нарықтық механизм кеңейтілген ғана емес, 
қарапайым қайта жаңғыртылуды да өздігінен қамтамасыз ете ал
майды.

Мемлекеттік реттеу үдерісінде экономиканың аграрлық секто- 
рындағы аталған ерекшелікті ескерген жөн. Дамыған елдерде 
нарықтық қатынастарды қалыптастырғанда ғана емес, нарықтық 
қатынастарды дамытқанда да бұл ерекшелікті бұрыннан ескереді. 
Егер аграрлық секторда шаруалар еңбегінің өнімділігі ақтай ал- 
майтындай төмен жэне бұл жағдай жеткілікті өмір сапасына 
мүмкіндік бермейтін болса, онда бірде-бір ел өзінің экономикалық 
қатынастарын элеуметтік бағыттағы нарықтық қатынас ретінде 
сипаттай алмайды. Сондықтан біздің елде «КазАгро» АҚ ұлттық 
холдингі, «КазАгрофинанс» АҚ, «Аграрлық несиелік корпора
ция» АҚ, ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры, «Азық- 
түлік келісімшарт корпорациясы» АҚ ұлттық компаниясы 
жэне т.б. сияқты институционалды қүрылымдар жасақталған. 
Қуатты техникалық базасы, жағдайлары жасалған тұрғын үйлері 
мен әлеуметтік-тұрмыстық нысандары жэне т.б. бар аграрлық ке- 
шен түріндегі жаңаша шаруашылық түрлері туындап келеді, олар- 
ды «қазшарлар» деп немесе кап и тали ст сарындағы қазақстандық 
шаруашылықтар деп атайды.

«Агроөнеркәсіптік кешеннің жэне ауылдық аумақтардың да
муын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 
заңы бойынша ел Парламенті заңдарды қабылдауы жэне Үкімет 
пен бюджеттің орындалуын бақылау жөніндегі Есеп комитетінің 
есептерін бекітуі тиіс. Үкіметтің қүзыреті ішінде техникалық 
саясаттың негізгі бағыттарын эзірлеу, жер қатынастарын рет-
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теу, мемлекеттік ресурстарды басқаруды қамтамасыз ету, сондай- 
ақ басқа да шаралары бар 15 бағыт енеді. Агроөнеркәсіп секто
ры саласындағы уэкілетті органның құзіреті ішінде мемлекеттік 
салалық даму бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыру, вете- 
ринариялық қорғаныс пен өсімдіктер карантині жөніндегі 
мемлекеттік шараларды ұйымдастыру, нормативтік-құқықтық 
базаны, баға, техникалық, салықтық жэне басқа да қызыметтер 
мәселелері бойынша енгізу мен басқа да шаралар бар 21 бағыт 
енеді. Заңда төменгі сатыдағы билік органдарының кұзыреттері де 
жазылған.

ҚР Ұлттық қорының қаражаты есебінен агроөнеркәсіптік 
кешенді қолдау аясындағы жобаларды тиімді іске асыруды 
қамтамасыз ету үшін ҚР Үкіметінің, Ұлттық банктің және АФ-нің 
экономика мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі бірлескен 
іс-қимыл жоспары жұмыс істеді. Шағын жэне орта бизнесті 
2011 жылдан 2015 жылға дейінгі дамыту бағдарламасы, АӨК 
салалық бағдарламасы әзірленді. «Агроөнеркәсіптік кешеннің 
және ауылдық аумақтардың дамуын мемлекеттік реттеу туралы» 
Қазақстан Республикасының заңы қолданылуда. Жаңа салалық 
«Агробизнес-2020» бағдарламасы қабылданды, ол мынадай төрт: 
қаржылық сауықтыру, тауарларды, жүмыс пен қызмет көрсетулердің 
қолжетімділігін арттыру АӨК субъектілерін қамтамасыз ететін 
мемлекеттік жүйелер тиімділігін жоғарылату, экономика аграрлық 
секторын мемлекеттік реттеу жүйесінің тиімділігін арттыру бағыты 
бойынша іске асырылады. Қаржылық сауықтыруға 376 млрд. теңге, 
тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетулердің қолжетімділігіне 
- 2 трлн. 185 млрд, теңге, АӨК субъектілерін қамтамасыз етудің 
мемлекеттік жүйесін дамытуға - 409 млрд. теңге, АӨК-ін 
мемлекеттік реттеу жүйесінің тиімділігін арттыруға - 30 млрд. теңге 
бөлінетін болады.

Мемлекет сервистік дайындау орталықтарын, ұрық дайын- 
дау шаруашылықтарын, агрохимиялық тексеру станцияларын, 
жылыжайлар шаруашылығы желілерін, көкөніс сақтау орын- 
дарын, санитарлық-ветеринариялық қызметті, мал бордақылау 
алаңдарының желісін, малдан алынатын шикізатты дайындау, 
сақтау жэне бастапқы өңдеу жөніндегі инфрақұрылымды жасақтау, 
өңдеу қуаттарын модернизациялау, суару жүйелерін қайта жөндеу 
жэне пайдалану сапасын арттыру, тамшылатып суару тәсілдерін
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енгізу жэне оларды дамыту жолымен ауылшаруашылығын қолдау 
жөніндегі стратегиялық бастаманы көтерді.

Мал шаруашылығын өркендету жөніндегі жоспарларды іске 
асыру үшін американдықтармен бірге қазақстандықтардың 15% 
және американдықтардың 85% қатысуымен «KazBeef Ltd» ЖШС 
бірлескен кэсіпорны құрылды. Солтүстік Дакотадан Қазақстанға 
жоспарланған 2000 бас герофорд және ангус тұқымдарының 300 
қысыр қүнажыны жеткізілген. Елдегі 10 аймақта 56 мал борда- 
қылау алаңдарын салу жоспарланған. Бағдарламалық мақсатқа -  
экспортқа 60 мың тонна ет шығаруға қол жеткізу үшін мал беру 
жөніндегі жеңілдіктерді және нысандарды екі еселеу, яғни фермер- 
де 10 бас болғанда тағы да 10 басқа көбейту принципі бойынша 
несие беру механизмін пайдалану белгіленген. Шағын және орташа 
фермерлікті дамыту бағдарламасы бойынша Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры 2011-2015 жылдардағы кезеңге оператор 
ретінде көрініп отыр, ол 50 бастан астам аналық мал сатып алуға 
несие беретін болады. Сыйақы ставкасы -  жылына 6%. Қордағы 
қаржыландыру мерзімі 7 жылға, корпорацияда болса 84 айға дейін.

Жем-шөп өндіруді мемлекеттік қолдаудың механизмі 
әзірленген. Қатты азық дайындауға кететін шаруа қожалықтарының 
шығындарын субсидиялау үшін Үкіметтің резервінен 3,5 млрд. 
теңге бөлу қарастырылған. Жем-жөп дайындау мәселесіне 
Ауылшаруашылығын қаржылай қолдау қорының қаражатынан ми- 
кронесие пайдалану жоспарланған.

Ветеринариялық зертханаларды халықаралық стандарттар та- 
лаптарына сэйкес жарақтандыру жүргізілуде. 2008-2009 жылда- 
ры 11 облыстьщ ветеринариялық зертхана салынды, 2010 жылы 8 
аудандық зертхананың қүрылысы аяқталды. Тағы да 11 облыстық 
жэне 115 аудандық зертхана мен микроорганизмдерге арналған 
биоқойма мен генетикалық модификацияланған организмдерді 
анықтауға арналған зертханалар құрылысы жоспарланған.

Осылайша, соңғы жылдар ішінде мал шаруашылығын қолдауға 
бөлінген қаржылай қаражаттың көлемі 3 есе артып, 2010 жылы 2,5 
млрд. теңгені құраған. Мал шаруашылығы өнімінің сапасын арт- 
тыру жөніндегі шараларды қаржыландыру 10 еседен астап өсіп, 13 
млрд. теңгені қүрады.

XXI ғасырдың алғашқы онжылдығында Қазақстанда АӨК-ін 
мемлекеттік қолдау көлемі 19,1 есе өсіп, 2010 ж. 235,5 млрд. теңгені
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құрады, оның 20% (44,4 млрд.теңге) субсидиялар болып табылды. 
2011 ж. мемлекеттік қолдау көлемі 233,4 млрд. теңгені кұрап, оның 
ішінде, субсидиялар -  33,9 млрд, теңге болды.

Өндірісті жаңартатын, модернизациялау мен техникалык жэне 
технологиялық қайта жарақтандыру жүргізетін шаруашылықтар 
ғана жоғары субсидияларды пайдаланатын болады.

Реттеу механизмінде шеберлік-жоспарлар құру үрдіске айналған. 
2010 жылы ет-сүт өнеркәсібін, құс шаруашылығын жэне биязы 
жүнді қой шаруашылығын дамыту жөніндегі 3 шеберлік-жоспары 
қүрылды. Бүл бағдарламалар субсидиялар арқылы қолдау табады.

Мал шаруашылығы мысалынан аграрлық өндірісті мемлекеттік 
реттеу тетігі эртүрлі екенін көруге болады: бұлар бағдарламаны 
жасаудан, яғни даму бағытын анықтаудан, субсидиялар, несиелер 
беру, несиелік ставканы төмендету арқылы қаржылай қолдаудан 
түрады. Ол үйымдық, институционалды жэне ауыл шаруашылығын 
қолдаудың басқа да түрлері болып табылады.

10.3. Қазақстан экономикасының аграрлық 
секторындағы кеңейтілген қайта жаңғыртуды 

қамтамасыз ету тетіктері
Мыналар:
1) ауылшаруашылығы техникасы мен технологиясының ли

зинг! арқылы несиелеуді дамыту, несиелік серіктестіктерді, микро- 
несиелеуді, сатып алуды, ауылшаруашылығы өнімдерін өндіруді, 
қайта өңдеуді, сатуды ұйымдастыру;

2) пайыздық ставкаларды арзандату арқылы аграрлық өндірісті 
субсидиялау;

3) сатып алу операциялары мен баға интервенциясын жүргізу;
4) ауылшаруашылығы тауарларының экспорты мен импортын 

реттеу;
5) техникалық жарақтандыруды реттеу;
6) аграриилерді ақпараттық маркетингтікпен қамтамасыз ету;
7) ғылыми, нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету мен кад- 

рларды даярлау;
8) инвестицияларды элеуметтік жэне инженерлік инфрақұры- 

лымды дамытуға жүмсау;
9) салықтық, бюджеттік, кедендік-тарифтік жэне техникалык 

реттеу шараларын қолдану;
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10) ветеринариялық-санитарлық жэне фитосанитарлық (жайы- 
лымдық шөп санитариясы) қауіпсіздігін қамтамасыз ету Қазақ- 
станның агроөнеркэсіп кешенін жэне ауылдық аумақтарын дамы- 
тудағы мемлекеттік реттеу тетіктері болып табылады.

Аталған тетіктерді ауылшаруашылығы өндірісінің ерекшелік- 
терін ескере отырып пайдалану керек.

Қысқаша қорытындылар:

1. Қазақстан экономикасының аграрлық секторындағы уэкілетті 
орган алғашқылардың бірі болып қоғамдық өндірістің осы 
саласындағы мемлекеттік реттеу туралы ҚР заңын әзірледі, онда 
мақсаттары, міндеттері, принциптері, ықпал ету механизмдері мен 
тетіктері нақты да айқын көрсетілген.

2. Қазақстан ауылшаруашылығын дамытудың негізгі багытта- 
ры -  елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасы ету, егін жэне мал 
шаруашылыгындагы өндірілген өнімнің ішкі жэне сыртқы на- 
рықтағы бәсекеге қабілеттілігі, экономиканың аграрлық секторы 
экспорттық элеуетін арттыру.

3. Мемлекеттік реттеу үшін тиісті құқықтық негіздер жасалып, 
басқару мен ықпал ету институттары құрылған, Қазақстанда егін 
жэне мал шаруашылығының жүмыс істеуі мен дамуы үшін қажетті 
инфрақұрылым жасалуда.

4. Агроөнеркәсіп кешенін жэне Қазақстанның ауылдық аумақ- 
тарын дамытудың мемлекеттік реттеу тетіктері эзірленген жэне ол 
пайдаланылуды.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• азық-түлік қауіпсіздігі
• ветеринариялық-санитарлық жэне фитосанитарлық қауіпсіздік
• агроөнеркэсіп кешені
• аграрлық сектордың экспорттық әлеуеті
• субсидиялау
• сыйақы ставкасы
• микронесиелеу
• шеберлік-жоба
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Сүрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Сіздің көзқарасыңыз бойынша ауыл шаруашылығы өндірісін 
қай бағытта дамыту керек? Бүл өнімнің тұтынушылары қай елдер 
болуы мүмкін?

2. Ауылшаруашылықтың орнықты дамуы үшін мемлекеттік 
реттеу, мемлекеттік билік органдарының қаржылай, материалдық, 
ақпараттық жэне басқалай қолдауы не үшін қажет екенін тү- 
сіндіріңіз?

3. Сіздің көзқарасыңыз бойынша микронесиелеудің қазіргі 
заманғы жүйесі қаншалықты пәрменді? Егер сізге ауылшаруа- 
шылығы өндірісін несиелеу құқығы берілсе, оны қалай ұйым- 
дастырар едіңіз, нелерге көбірек назар аударар едіңіз?

4. Сіз жэне сіздің отбасы мүшелеріңіз ауылшаруашылығы 
өнімін тұтынасыз, сізді түтынушы ретінде бағаның жоғарылауынан 
бөлек не толғандырады, сіздің қажеттілігіңізді мемлекеттік жэне 
жергілікті билік деңгейінде реттеу үшін мемлекеттік билік органда- 
рына қандай ұсыныстар берер едіңіз?

5. Агроөнеркісіп кешенін мемлекеттік реттеу үшін жоғарыда 
аталған тетіктер жеткілікті ме, егер - олай болмаса, өндіруші, қайта 
өңдеуші және тұтынушы ретінде сіз не ұсынар едіңіз?

6. Біздің елде мемлекеттік азық-түлік корпорациясының моно- 
полиясы болуына негізделген түсінік беріңіз.

Жаттығу:
Кестедегі дерек бойынша Қазақстан ауылшаруашылығының да- 

муынаталдау жасаңыз. Ауыл шаруашылығы жалпы өнімі физикалық 
көлемінің индекстеріндегі секірістер немен түсіндіріледі?

К е с т е .  Ауыл шаруашылығы жалпы өнімі (қызмет көрсету) 
физикалық көлемінің индекстері (осының алдындағы жылға %-бен)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Жалпы өнім шығару
Қазақстан Республикасы 104,5 108,5 93,1 114,6 88,3 126,8
Ақмола 104,9 115,6 77,4 145,6 60,6 176,0
Ақтөбе 96,9 117,5 107,2 101,6 95,9 115,1
Алматы 103,7 103,5 97,0 113,6 101,2 103,4
Аты pay 104,0 106,5 105,5 96,1 99,4 Г 112,2
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Батые Қазақстан 103,8 111,2 114,6 83,2 97,3 123,1
Жамбыл 91,7 104,3 92,6 122,7 99,6 106,8
Қарағанды 113,2 106,7 101,1 107,5 93,1 114,1
Қостанай 113,5 113,2 90,3 101,9 80,8 159,7
Қызылорда 101,8 99,0 96,9 112,2 108,2 98,1
Маңғыстау 105,5 99,3 108,4 94,9 100,8 119,5
Оңтүстік Қазақстан 99,8 103,5 95,3 106,6 106,0 111,0
Павлодар 107,5 110,6 87,0 142,5 78,0 109,0
Солтүстік Қазақстан 112,0 106,5 95,8 118,0 76,2 159,7
Шығыс Қазақстан 95,9 107,6 85,1 131,5 96,5 102,1
Астана қ-сы 57,3 105,1 123,6 100,9 86,2 108,6
Алматы қ-сы 104,9 115,4 73,1 87,5 99,7 93,7

Дереккөз: ҚР Статистика жөніндегі агенттігі
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1. Қазақстан Республикасының Заңы «Агроөнеркәсіптік ке- 
шенді жэне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік рет- 
теу туралы» 2005 жылғы шілденің 8-і. № 66-ІІІ ҚРЗ

2. Бибатырова И. А., Сагындыкова Г. К. Государственное регу
лирование национальной экономики. Алматы. 2008 г. Гл. 5.
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11. ХАЛЫҚТЫҢ ЕҢБЕКПЕН ҚАМТЫЛУЫН ЖӘНЕ ЕҢБЕК 
НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

11.1. Халықтың еңбекпен қамтылуы түсінігі: мемлекеттік 
реттеудің мағынасы, қүрылымы мен принциптері

Ақысы дер кезінде төленетін жағдайда, кез келген тауар неме- 
се қызмет көрсету кез келген сәтте жэне кез келген географиялық 
нүктеге жеткізілетін қазіргі замануи экономикада еңбекпен қам- 
тылу мэселесі бірінші қатарға шығарылады. Халықтың еңбекпен 
қамтылуы бұл күндері экономиканың жағдайын ғана емес, қоғам- 
дық даму деңгейін, қоғамдағы әлеуметтік қатынастардың деңгейін 
де сипаттайды.

Халықтың қоғамдық өндірісте еңбекпен қамтылуына эко- 
номикалық өсім қарқыны, халықтың табысы да тәуелді болады. 
Халықтың еңбекпен қамтылуына экономиканың болашақтағы жай- 
күйі, қоғамдық қатынастар, адамдардың өмір-тіршілік сапасы да 
тәуелді болады. Осы тұрғыда халықтың еңбекпен қамтылуы -  аб- 
страктылы категория емес, эрбір ұлттық экономикада шынайы бар 
мәселе.

Оқулық және ғылыми әдебиетте еңбекпен қамтылу деп «адам- 
дардың жеке басының және қоғамдық қажеттіліктерді ғана- 
ғаттандырып, кіріс әкелетін қоғамдық пайдалы қызметі» түсін- 
діріледі. Басқаша анықтама бойынша еңбекпен қамтылу деп 
азаматтардың сыйақы үшін жалданатын жұмыстарды атқаратын 
қызметі, сондай-ақ кіріс кіргізетін, жалданбалы қызметшілер тар- 
тылатын жэне тартылмайтын жалданбайтын жұмысы түсіндіріледі. 
ҚР Конституциясына сәйкес, азаматтар еңбек ету еркіне қүқылы, 
яғни өзінің еңбекке қабілеттілігіне иелік етуге жэне заңмен тыйым 
салынбайтын кез келген қызметпен айналысуға құқығы бар. Біздің 
тарихымыздағы кеңестік кезеңнен айырмашылығы азаматтардың 
еңбекпен қамтылмауы, оларды қандай да бір жауапкершілікке 
тартуға негіз болып табылмайды.

Мемлекет азаматтардың еңбек ету қүқығын іске асыруға жағдай 
жасауға бағытталған халықтың еңбекпен қамтылуына жәрдемдесу 
саясатын жүргізуде. Еңбекпен қамтылу деңгейі еңбек нарығындағы
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сұраныс пен ұсыныстың өзара эрекеттестігі үдерісінде анықта- 
лады. Бұл тұрғыда, экономиканың қандай да бір секторына неме- 
се аймаққа капиталды инвестициялағанда бастапқы еңбекпен қам- 
тылу мультиплицирлегіш әсерге ие болады жэне өндіріс пен 
халықтың еңбекпен қамтылуының кеңеюін туындатады.

Қазіргі замануи экономикада еңбекпен қамтылудың көптүрлі- 
лігі байқалады, бүл келесідегідей топтастырылған:

1) экономикада еңбекпен қамтылғандар. Олар қоғамның ма- 
териалдық жэне рухани байлығын жасаушылар (оларды еңбекпен 
өнімді қамтылушылар деп те атайды);

2) ұлттық армияда, Ішкі істер министрлігінің әскерлерінде, 
Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімдерінде қызмет атқа- 
рушылар, олар тікелей ақшалай кіріс экелмейді, бірақ ұлттық бай- 
лықты, мемлекет пен адам өмірінің қауіпсіздігін қорғап күзетеді 
жэне сақтайды;

3) өндірістен қол үзіп оқитын оқушылар, олардың ішінде жал- 
пы білім беретін мектептердің, колледждердің, университеттердің, 
академиялардың күндізгі оқыту бөлімдерінің оқушылары бар.

Екінші жэне үшінші түрлерін әлеуметтік-пайдалы еңбекпен 
қамтылу деп атайды.

Соныменқатартолықтайжәнетолықтайемесеңбекпенқамтылуды 
ажыратады. Толықтай еңбекпен қамтылу деп барлық ықыластылар 
ақы төленетін жұмысқа ие болып, циклдық жұмыссыздықтың бол- 
мауы түсіндіріледі. Толық емес жұмыспен қамтылудың: көрінетін 
және көрінбейтін екі формасы бар. Көрінетін толық емес еңбекпен 
қамтылуда қызметші еңбекпен ішінара қамтылады жэне жұмыс 
уақыты толық болмайды. Көрінбейтін жасырын формасы еңбек 
ресурстарын дұрыс бөлмеуден немесе еңбек пен өндірістің басқа 
да факторлары арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы салдарынан 
пайда болады. Еңбекпен қамтудың жасырын көрінбейтін түрінің 
белгілеріне: кірістің томен болуы, еңбек өнімділігінің төмендігі, 
қызметкерлер біліктілігін толығымен пайдаланбау жатады. Мемле
кет еңбек нарығын реттеу жөніндегі өз эрекетінде еңбепен икемді 
қамтылудың әртүрлі формаларын пайдаланады.

Экономикада еңбепен қамтылғандар ішінен: жұмыс беруші- 
лерді, жалдамалы қызметшілерді жэне өзін-өзі еңбекпен қамта- 
масыз етушілерді бөліп көрсетеді. Біріншілері -  олар өндірісті
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меншіктеушілер, кәсіпкерлер, меншік иелерінің атынан сөйлеуші 
менеджерлер. Екіншілері-жалданыпжұмыс істеушілер, үшіншілері 
-  өз есебінен жұмыс істейтіндер немесе тұрақты емес негізде 
жұмыс істейтіндер. Қазақстанда өздігінен еңбекпен қамтылушылар 
арасынан «өнімді» жэне «өнімді» емес еңбекпен қамтылушыларды 
ажыратады. Өздігінен еңбекпен қамтылушылар құрамында 2013 
жылдың басында елде 2,4 млн адам болып, ЕӘҚМ есебі бойынша 
олардың ішінде -  1,3 млн адам еңбекпен «өнімсіз» қамтылғандар 
болған. Мұндай межелеулер еңбекпен қамтылу теориясы үшін ғана 
емес, алдымен мемлекеттік шараларды белгілеу үшін де қажет. 
Жоғарыда келтірілген топтастырулар мен қосалқы топтастырулар- 
дан бастау ала отырып, еңбек жөніндегі мемлекеттік уәкілетті ор
ган дар:

1) еңбекке қабілеттілікті пайдалану саласына таңдау еркіндігі 
мен еңбекке мәжбүрлеусіз еріктілікті;

2) еңбекке жэне еңбекпен қамтылу саласын таңдау құқығын іске 
асыруға жағдай жасау;

3) елдегі халықтың еңбекпен қамтылуын реттеу үшін барлык 
деңгейдегі билік органдарының күшін үйлестіру;

4) еңбекпен қамтылуды, құқықтық, ұйымдық, экономикалық 
шаралармен көтермелеу арқылы орнықты экономикалық өсу 
мақсатында ұлттық қауіпсіздік пен ұлттық мүддені қамтамасыз ету 
принциптерін;

5) халықтың еңбекпен қамтылуын қалыптастыруға жағдай жа
сау үшін жергілікті, аймақтық, салалық, этникалық ерекшеліктер 
мен мүдделерді есепке алу принциптерін ұстана отырып маңызды 
міндеттерді айқындайды.

Мемлекеттік билік органдары осы міндеттерді орындай отырып, 
ғылыми негізделген іс-эрекет бағдарламалары арқылы еңбекпен 
қамтылудың болашағы бар бағыттарын айқындайды жэне ма- 
мандарды даярлауға, елдегі жэне жергілікті жерлердегі қоғамдық 
өндірістің құрылымы мен инфрақүрылымын өзгертуге бағытталған 
қажетті әрекеттерді жүзеге асырады.

2011 жылғы ақпанда ҚР Үкіметі «Еңбекпен қамтылу бағдарла- 
масы -  2020» құжатын мақұлдады. Бағдарламаның мақсаты тұрақты 
жэне өнімді еңбекпен қамтылу проблемасының шешілуіне жәрдем- 
десу жолымен халықтың кірісін арттыру болып табылады. Бағдар- 
лама оқытуға, жұмысқа орналастыруға, жеке ісін үйымдастыруға
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немесе экономикалық өркендеу жүріп жатқан аудандарға өз еркімен 
қоныс аударуға жердемдесуге бағытталған. Бағдарламаны іске асы- 
ру үш: а) өзін-өзі жұмыспен қамтыған, жұмыссыз жэне күн көрісі 
төмен халықтың оқуына жэне еңбекке орналасуына жәрдемдесу; б) 
ауылда кәсіпкерліктің дамуына жэрдемдесу; в) еңбек ресурстарының 
үтқырлығына жэрдемдесу бағыты бойынша жүзеге асырылады. 
Бастапқы сатыда (2011 ж.) бағдарламаны іске асыру механизмі іске 
қосылады. Екінші сатысы 2012-2015 жылдағы., ал үшіншісі -2016- 
2020 жылдары жүзеге асатын болады.

11.2. Еңбек нарығын мемлекеттік реттеу механизмі

Еңбек нарығы -  сатушы өзінің еңбекке қабілеттілігін сататын 
тауарлық нарықтың айрықша түрі. Еңбек нарығының жай-күйі 
басқа нарықтардың, ең алдымен капитал нарығының, инвестици- 
ялар нарығының, өндіріс құралы нарығының, ақша нарығының, 
тауарлар мен қызмет көрсетулер жэне т.б. нарығының жай-күйіне 
тәуелді болады. Бір жағынан еңбек нарығы басқа нарықтардың да 
жай-күйіне ықпал етеді. Осыған байланысты еңбек нарығы эконо- 
миканы мемлекеттік реттеу жүйесінде айрықша орын алады.

Мемлекеттік реттеу жөніндегі ғылыми жэне оқу әдебиеттерінде 
оның негізгі екі формасын бөліп көрсетеді:

1. еңбек нарығындағы еңбек қатынастарын бэсең (пассивті) рет
теу формасы, оның мақсаты қоғамдағы әлеуметтік ширығысқа жол 
бермеумен және еңбекпен қамтылмаған халық кірісінің белгілі бір 
деңгейін ұстап тұрумен айқындалады;

2. еңбек қатынастарын реттеудің белсенді формасы, ол жаңа 
жұмыс орындарын ашуға, білікті жұмыс күшін даярлауға, жұ- 
мыссыздық деңгейін жэне т.б. азайтуға бағытталған.

Аталған формаларға сәйкес еңбек қатынастарын реттеу тә- 
сілдері де бар. Бірінші топқа жұмыс орындарын құру жөніндегі 
мемлекеттік шаралар кіреді. Екінші топқа еңбек нарығының икем- 
ділігін, жұмыс күшінің мобилдылігін күшейту, кәсіпкерлік қү- 
рылымдардың бастамаларын қолдау жөніндегі шаралар кіреді. 
Мыналар: мемлекеттік кәсіпкерлікті дамыту; мемлекеттік тапсыры- 
стар, тауарлар мен қызмет көрсетулерді сатып алулар, мердігерлік 
жұмыстар; халықтың түрлі топтары үшін жаңа жүмыс орындарын 
жасақтайтын кәсіпкерлер үшін субсиядалар мен преференциялар,
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сондай-ақ өз қызметшілерін қайта мамандандыруға және олардың 
біліктілігін арттыруға мүдделі жеке кәсіпкерлерге жәрдемдесу мен 
қолдау көрсету жэне т.б. аталған тәсілдерді іске асыру тетігі бо- 
лып табылады. Реттеу тетіктері экономиканың жай-күйіне, табиғи- 
климаттық жағдайларға, аймақтардың даму деңгейіне жэне т.б. бай- 
ланысты болады.

Еңбек нарығы басқа да нарықтар сияқты сұраныс пен ұсынысқа 
байланысты болады. Еңбекке сұраныс жұмыс күшінің құнына, 
яғни еңбекақы көлеміне кері тәуелділікте болады. Қазіргі кезде 
ҚР бойынша еңбек ұсынысы 8,2 млн адамды күрайды. Еңбекке 
сұраныс ҚР аумағындағы кәсіпорындар мен мекемелердегі жұмыс 
орнының артуына қарай өседі. Жұмыс орындарын ұсыну мен 
еңбекке сүраныс үдерісінде еңбек қатынастарында өзара тікелей 
қатысты қатынастар пайда болады. Олар еңбекті ұйымдастыру 
мен басқаруға еңбекке орналастыруға, кэсіби дайындыққа, кайта 
даярлауға жэне қызметшілердің біліктілігін арттыруға, әлеуметтік 
эріптестікке, ұжымдық келісімшарт пен еңбек жағдайын белгілеу 
келісімін, еңбек дауларын шешу мен еңбек заңының сақталуын 
бақылауға байланысты қалыптасады.

Қазақстан Республикасының еңбек қатынастары негізінде 
келесілер:

1) өндіріс құралына меншіктің эртүрлі болуы негізінде эркім 
өзінің еңбекке қабілетіне иелік етуге, мамандық пен қызмет түрін 
таңдауға құқылы болатын еңбекке еркіндігі;

2) қызметшілерге еңбек жағдайын жасау, еңбегі үшін эділ сыйақы 
төлеу, өндірістік қызмет нэтижелеріне қатысты қызметшілердің 
өмірі мен денсаулығына басымдық берілуі;

3) ҚР заңымен қарастырылған жағдайды қоспағанда еңбек сала- 
сында шектеу қоюға тыйым салу;

4) жұмыс берушілер жұмыс күшінің саны мен сапасы туралы 
мәселені шешуге, ҚР заңдарына сэйкес қызметкерлерді қабылдауға 
жэне босатуға құқылы болу принциптері жатыр.

Еңбек нарығын реттеуде келесі механизмдерді:
1) еңбек қатынастарының тэртібін ұйымдастырумен, халық- 

аралық конвенциялардың жэне Халықаралық еңбек ұйымының 
ұсынысы негізінде заңдар мен қосалқы заңнамалық актілердің 
қабылдануымен байланысты ұйымдастырушылық-қүқықтық рет- 
теуді;
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2) еңбекақы төлеу мен еңбекақы төлеу жүйесін, кадрлардың 
кэсіби даярлануы мен қайта даярлануын жэне олардың біліктілі- 
гін арттыруды, кепілдіктер мен өтемақылық төлемдерді, еңбекке 
орналастырудың мемлекеттік кепілдіктерін белгілейтін элеуметтік- 
экономикалық реттеуді;

3) эртүрлі қызметтердің жүмыс істеуін қамтамасыз ететін түрлі 
басқару органдарының құрылуы мен қызмет етуін қамтитын инсти- 
туционалды реттеуді бөліп көрсетеді.

Қазақстанда жүмыс орындарын жасау жэне халықты ең- 
бекпен қамту, кадрларды даярлау мен қайта даярлау жэне еңбек 
қатынастарының басқа да мәселелерімен Үкіметті, еңбек жэне 
еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган- 
ды, еңбек жэне еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі мемлекеттік 
уэкілетті органның аймақтық бөлімшелерін, еңбек қатынастарын 
реттеу саласындағы жергілікті атқарушы органдарды қоса биліктің 
эртүрлі органдары айналысады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі еңбек қатынастарын рет- 
теудің негізгі бағыттарын әзірлейді және еңбек, қауіпсіздік пен 
еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың жүзеге асы- 
рылуын қамтамасыз етеді, орташа еңбекақы төлеуді есептеудің 
біртұтас тэртібін белгілейді жэне еңбекақы төлеу шарттарының 
типтік ережелерін бекітеді, жұмыс берушілердің республикалық 
бірлестіктерімен жэне қызметкерлердің республикалық бірлес- 
тіктерімен бас келісімшарт жасасады, әлеуметтік жәрдемақы 
мөлшерін, оны тағайындау жэне төлеу тэртібін белгілейді, осы- 
лар бойынша еңбекке жарамсыздық мерзімін белгілейтін сырқат 
түрлерінің тізбесін бекітеді, кадрлардың кәсіби даярлануына, қайта 
даярлануына жэне біліктілігін артыруға қойылатын жалпы талаптар- 
ды және т.б. белгілейді. ҚР Үкіметі жалпы еңбек қатынастырының 
17 бағыты бойынша реттегіш эрекеттер жүргізеді.

Еңбек жөніндегі мемлекеттік уэкілетті органның қүзыретіне 
келесі реттегіш эрекеттер кіреді: мемлекеттік орган еңбек сала- 
сындағы мемлекеттік саясатты іске асырады, еңбектің қауіп- 
сіздігі мен қорғалуына қойылатын жалпы талаптарды белгілейтін 
нормативтік қүқықтық актілерді қабылдайды; халықтың еңбекпен 
қамтылуы туралы еңбек заңының сақталуына мемлекеттік ба- 
қылауды ұйымдастырады, еңбек қауіпсіздігі мен қорғалуы сала- 
сында, оның түрлі бағыттары бойынша басқа мемлекеттік орган-
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дармен үйлестіруді жэне өзара әрекеттестікті жүзеге асырады; 
еңбек жөніндегі типтік нормалар мен нормативтердің ауысты- 
рылу жэне қайта қаралу тәртібін белгілейді; қызметкерлердің 
еңбекақысын төлеу жүйесі жөніндегі параметрлерді ұсыну қарау 
жэне келісу тәртібін белгілейді; анықтамалықтарды, біліктілік си- 
паттамаларын әзірлеу, қайта қарау, бекіту және қолдану тәртібін 
жэне т.б. белгілейді. Мемлекеттік уәкілетті реттегіш орган 
еңбек қатынастырының 24 бағыты бойынша реттегіш эрекеттер 
жүргізеді.

Еңбек жөніндегі мемлекеттік уэкілетті органның аумақтық 
бөлімшелері өзінің әрекетін 8 бағыт бойынша жүзеге асырады, 
олардың ішінде еңбек заңының сақталуына бақылау, ұжымдық 
келісімшартқа мониторинг жасауды іске асырады, өндірістік 
мақсаттағы нысандарды пайдалануға қабылдайтын мемлекеттік 
комиссияның қүрамына және т.б. қатысады.

Еңбек қатынастарын реттеу саласындағы жергілікті атқарушы 
органдардың күзыретіне мыналар кіреді: шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсат береді, халықтың өмір-тіршілігін қамтамасыз ететін 
ұйымдардағы наразылық бой көрсетулерін өткізуге келісім береді, 
халықты еңбекпен қамту үшін ҚР заңымен белгіленген квоталар 
белгілейді жэне т.б. эрекеттер жасайды.

Әлеуметтік-еңбек қатынастарын институтциалды реттеу тұ- 
рақты жұмыс атқаратын республикалық, салалық және аймақтық 
комиссияларды қамтиды, оның қүрамына атқарушы билік орган- 
дарының, жұмыс берушілер мен қызметкерлердің өкілдері кіреді. 
Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің облыстық бірлестіктері мен 
шағын кэсіпкерліктің облыстық бірлестіктері, сондай-ақ шағын 
бизнес кәсіпкерлерінің қалалық, аудандық бірлестіктері жүмыс 
берушілердің уәкілетті өкілдері болып табылады.

Осылайша, еңбек нарығындағы мемлекеттің рөлі бір мэнді емес. 
Мемлекет қызметкерлердің жұмысқа қабілеттілігінің сұранысы мен 
ұсынысының қалыптасу үдерісіне түрлі механизмдер арқылы ықпал 
ете отырып, оқыту, олардың мүдделерін қорғау, еңбекақы төлеуді 
реттеу және басқа да шаралар арқылы оларға жұмыспен қамтылуды 
таңдауға мүмкіндік береді. Бірақ ол шаруасын тиімді жүргізу са- 
ясатын іске асыру үшін жүмыс берушілерге де әрекет еркіндігін 
береді.
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11.3. Қазақстандағы еңбек нарығының қазіргі жағдайы

Қазақстанда қаржылық-экономикалық дағдарыс жағдайында 
Үкімет, министрліктер мен аймақтық билік органдары бірқатар 
ұйымдастыру шараларын жүргізді. Атап айтқанда, қызметкерлерді 
жаппай босатудың алдын алу, еңбекпен камтылуға жәрдемдесудің 
жэне жүмыссыздарды элеуметтік қорғаудың, аймақтық еңбекпен 
қамтудың бағдарламалары мен шаралары әзірленді. «Жол картасы» 
бағдарламасын қаржыландыруға 2009 жылы 191,5 млрд теңге, және 
2010 жылы 150,6 млрд теңге бағытталды.

Дағдарыстан кейінгі сатыда ел Үкіметі республикалық Инду- 
стрияландыру картасын қалыптастырды. Республиканың эрбір об- 
лысында аймақтық «карталар» әзірленді. Аталған мемлекеттік жэне 
аймақтық қүжаттар шағын жэне орта бизнес кәсіпкерлері үшін ка
питал салу мен еңбек ісінде айқын бағдар болып табылады.

Әртүрлі деңгейде эзірленген әртүрлі «карталарды» іске асыру 
аясында 2010 жылы 8 трлн теңге сомасына 294 нысан қосылды. 
Тұтастай алғанда, 200 мыңға жуық қазақстандық өнеркәсіп кә- 
сіпорындарын салуға тартылды. Жоспарланған нысандарды түп- 
кілікті пайдалануға қосқаннан кейін 161 мыңнан астам тұрақты 
жұмыс орны пайда болады.

Жол картасы бойынша 2009-2010 жылдары 8971 жоба, соның 
ішінде 2009 жылы - 5271, 2010 жылы -  3600 жоба іске асырылды, 
390 мың жұмыс орны құрылды, соның ішінде 2009 жылы -258 
мыңға жуық болды, 2010 ж. -  132 мың жұмыс орны қүрылды. 
Жол картасы аясында 2009 ж. 97,7 мың, 2010 ж. -  52,3 мың адам 
оқуға жіберілді. 2009 ж. -  70,7 мың, 2010 ж. -  39,8 мың адам оқуын 
аяқтады. Барлық жиыны 75 мыңнан астам адам, соның ішінде 
2009 ж. -  46,3 мың, 2010 ж. -  28,9 мың адам жұмысқа орналасты- 
рылды. «Жол картасы -  2010» бағдарламасын іске асыру кезінде 
Қазақстанда жұмыссыздар саны 76 мың адамға қысқарды. 2009 
жылы басында жұмыссыздар саны 557,8 мың адамды немесе 6,6% 
құраса, 2010 жылы ортасында 5,6% жэне 2011 жылы басына қарай 
- 5,5% құрады. Еңбек нарығының дамуына жергілікті билік шама- 
шарқынша үлес қосып келеді. Мысалы, Тараз қаласы бюджетінің 
шығыс бөлігінен әлеуметтік қамтамасыз ету мен халықты еңбекпен 
қамтуға 941 млн. теңге бөлінген. Оның 75 млн, теңгесі қоғамдық
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қызметшілердің жұмысын төлеу үшін, 2 млн теңге кадрларды дай- 
ындау мен қайта дайындауға жұмсалды.

Алматы қаласының кэсіпкерлік пен өнеркэсіп басқармасының 
деректері бойынша, оңтүстік астанада (2011 ж. 22 ақпанына қарай) 
2137 жұмыс орны сақталған жэне қарқынды индустриялық- 
инновациялық даму аясында 2460 жаңа жұмыс орны құрылған.

Тұтастай алғанда статистикалық ресми деректер бойынша 
Қазақстанның еңбек нарығыда экономикалық белсенді халықтың 
деңгейі 2010 жылдың соңында 8,65 млн. адамды күрады, оның 
ішінде шағын жэне орта бизнестегілер -  2,15 млн. адам немесе 
24,8%, шағын бизнестегілер -  0,55 млн адам, орташа кәсіпкерлік 
ұйымдарында -  0,42 млн адам, жеке кәсіпкерлікте -  0,73 млн адам, 
шаруа қожалықтарында -  0,45 млн адам болды. ЕӘҚМ (Еңбек жэне 
әлеуметтік қорғау министірлігі) мүгедектер, мүгедек балаларды 
тәрбиелеуші ата-аналар, баланы күту жөніндегі демалыста жүрген 
әйелдер үшін өнімді еңбекпен қамтылу қолжетімділігін кеңейтуді 
көздеп отыр. Бұл еңбекпен қамтылудың айрықша жағдайларын 
қажетсінетін адамдарға қатысты. «Еңбекпен қамтылу - 2020» 
толықтырылған бағдарламаға сәйкес ЕӘҚМ-нің еңбек нарығын 
реттеу жөніндегі екінші қадамы еңбекпен қамтылу арттыру мен 
жұмыссыздықты төмендету мэселесінде аймақтық тепе-теңсіздікті 
азайту болып табылады. Жұмыс істейтін халықтың кэсіби ісінің бүкіл 
жалғасы бойында жұмыс істейтін халықтың еңбек қабілеттілігін 
сақтау, оның үшінші қадамы болып табылады. Еңбекпен қамтылған 
халықтың «Еңбекпен қамтылу 2020» бағдарламасына ішкі астары 
жағынан тэн әлеуметтік қорғау жүйесін құру бесінші қадамы бо
лып табылады. ЕӘҚМ-нің алтыншы қадамы халықтың мақсатты 
бөлігінің еңбек белсенділігін арттыруға өту болып табылады.

Осылайша, Қазақстанның еңбек нарығында оның (барлығы 
16,8 млн) халқының тең жартысынан астамы бар, соның ішіндегі 
жұмыссыздар саны 530 адамды құрайды және 5-6% шегінде ауытқып 
отырады, ғалым-экономистердің пікірінше, бұл жол берілетін нор
ма болып табылады. 2013 жылдың қаңтарында ҚР Статистика 
жөніндегі агенттігінің деректері бойынша жұмыссыздар саны 488,1 
мың адамды немесе 5,4%, құрайды, экономикада 8,5 млн адам 
еңбекпен қамтылу болды. Қазір мемлекеттік билік органдарының 
өзін-өзі еңбекпен қамтамасыз етуші деп аталатын халықпен бай- 
ланысты қабылдаған шаралары еңбекке жарамды халықтың жал-
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пы санындағы еңбекпен қамтылғандар үлесінің артуына ғана емес 
халықтың кейбір бөлігінің жағдайы жақсартуына да алып келуі тиіс. 
Бұл санатқа ауық-ауық атқарар жұмысы болып тұратын адамдар 
немесе денсаулығына байланысты жүмыс істей алмаған адамдар 
жатады. Бұл мәселенің шешілуі халықтың еңбекпен қамтылуы ту- 
ралы статистикалық деректер шынайлығының күмэнділігі туралы 
әңгімені тоқтатар еді. ҚР МИНТ алдын ала есебі бойынша ИИДҚ 
МБ алдына қойылған міндеттердің іске асырылуы 1,5-1,7 млн- 
нан астам қосымша қызметкерлерді, бұл орайда тек жұмысшылар 
мен инженерлік-техникалық қызметкерлерді ғана емес, белгілі бір 
жүмысшы жэне инженерлік білігі бар адамдарды қажет ететін бо- 
лады. Сондықтан Қазақстанның кәсіптік білім беру, орташа кәсіптік 
және жоғары мектебі қызметінің жүйесін қайта құру қажет.

Қысқаша қорытындылар:

1. Халықтың еңбекпен қамтылуы жэне еңбек нарығы -  ха- 
лықты әлеуметтік қорғаудың маңызды мэселелері. Осыдан келіп, 
мемлекеттік билік органдары 2007-2009 жылдары қаржылық- 
экономикалық дағдарыс кезеңінде де, дағдарыстан кейінгі кезеңде 
де жүмыссыздық деңгейін төмендетуге жэне кәсіпкерлер мен ор
таша бизнес түріндегі жұмыс берушілер санын арттыруға ұдайы 
көңіл бөліп отырды.

2. Мемлекеттік билік органдары қызметкерлердің еңбекке қа- 
білетілігінің сұранысы мен ұсынысының қалыптасуына түрлі ме- 
ханизмдер арқылы ықпал етіп, оларды оқыту, мүдделерін қорғау 
арқылы еңбекпен қамтылу таңдауын жасауға мүмкіндік береді, 
еңбекақы төленуін реттеу жэне басқа да шаралар арқылы еңбек 
нарығын реттеп отырады

3. Қазіргі кездегі Қазақстан статистика деректері бойынша, 
жұмыссыздық деңгейі томен жэне өзін-өзі жұмыспен қамтушылар 
деңгейі жоғары, шамамен еңбекке қабілетті халықтың ширегіне 
жуығы шағын жэне орташа бизнеспен айналысатын елдердің 
бірі. Сонымен қатар ИИҚЦ Мемлекеттік Бағдарламасына сэйкес 
таяу жылдары инженерлік-техникалық біліктілікке ие 1,5 млн-нан 
астам қызметкерлер қажет, бұл қалайда өнімді жұмыспен өзін-өзі 
қамтамасыз ететіндер деңгейін төмендететін болады.
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Негізгі терминдер мен үғымдар:

• өзін-өзі жұмыспен қамтушылар
• жұмыспен толықтай емес қамтылу
• жұмыспен жасырын қамтылу
• еңбек еркіндігі
• старттық жағдайлар
• еңбекпен қату бағдарламасы
• еңбек нарығын бәсең реттеу
• еңбек нарығын белсенді реттеу
• еңбекке орналастыру
• еңбек қатынастары

Сүрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Өзінің бір сұхбатында Еңбек жэне әлеуметтік қорғау министрі 
2020 жылға қарай өзін-өзі жұмыспен қамтушылар проблемасы толық 
шешілетін болады деп мәлімдеді. Нарықтық экономика жағдайында 
бұлай мэлімдеу дұрыс па? Өз көзқарасыңызға негіздеме беріңіз.

2. Мемлекет реттейтін еңбек нарығының параметрлерін са- 
наңыздар. Сіз қай параметрлерді ұсынар едіңіз жэне неліктен?

3. Еңбек нарығындағы мемлекеттік саясаттың белсенді жэне 
бэсең формаларын атаңыздар. Билік органдары үшін олардың ара- 
ларында өзара байланыс бар ма? Егер -  иэ болса, өз аргументтеріңіз 
бен дәлелдеріңізді келтіріңіз.

4. Біздің кейбір азаматтарымыз Статистика жөніндегі агенттігі 
көрсететін сандардың дұрыстығына күмэнданады. Бұл күмэндар 
неден туындап отыр?

Жаттығу:
Келтіріліп отырған деректер негізінде еңбек нарығының көр- 

сеткіштерін талдаңыз. ҚР Үкіметі жұмыссыздық деңгейінің төмен- 
деуіне қалайша қол жеткізгенін түсіндіріңіздер.
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Қ Р ең б ек  нары ғы ны ң н ег ізг і к өр сетк іш тер і
(мың адам )̂

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Э к о н о -

м и к а л ы қ

б е л с е н д і

х а л ы қ

7479,1 7399 ,7 7657 ,3 7 840 ,6 7901 ,7 8028 ,9 8228,3 8415 8457 ,9 8610 ,7 8915 ,6

Е ң б е к п е н

қ а м т ы л ғ а н

х а л ы қ

6698 ,8 6 708 ,9 6 985 ,2 7181 ,8 7261 7403,5 7631,1 7857 ,2 7903 ,4 8114,2 8204 ,4

Жалдан-
балы
қызмет-
керлер

3863 ,3 4 030 ,2 4 2 2 9 ,6 4 469 ,9 4640 ,5 4 7 7 6 ,6 4973 ,5 5199 ,4 5238 ,8 5409 ,4 5496 ,7

Өз бетінше 
еңбекпен 
қамтыл- 
ғандар

2835 ,5 2 678 ,7 2 755 ,6 2711 ,9 2 620 ,4 2626 ,9 2657 ,6 2657 ,8 2664 ,6 2704 ,8 2707 ,7

Ж ұ м ы с с ы з

х а л ы қ 780,3 690 ,7 672,1 658 ,8 640 ,7 625 ,4 597,2 557 ,8 554,5 496 ,5 467

Жұмыс- 
сыздық 
деңгейі, %

10,4 9,3 8,8 8,4 8,1 7,8 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4

Жастардың 
жұмыс- 
сыздық 
деңгейі, % 
(15-24 жас)

19,1 17,3 14,5 14,3 13,4 12,1 9,4 7,4 6,7 5,2 4,5

Дереккөз: ҚР Статистика жөніндегі агенттігі
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12. Ә Л Е У М Е Т Т ІК  Қ А Т Ы Н А С Т А РД Ы  М Е М Л Е К Е Т Т ІК  РЕ ТТ ЕУ .

12.1. Қоғамдық өндіріс әлеуметтік саласының
құрылымы.

Қоғамдық өндірістің әлеуметтік кұрылымы қоғам өмірі 
орнықтылығының маңызды қүрамдас бөлігі болып табылады. 
Әлеуметтік саланың рөлі мен мәні адам таңдауы басты сипат болып 
табылатын адам дамуы теориясының аясында арта түсті.

Б ¥ ¥  шаруашылық жіктемесінің халықаралық стандарттарына 
сәйкес еліміздегі қоғамдық өндірістегі экономикалық қызметтің 
барлық түрлері олардың әрқайсысының қосалқы бөлімшелері бола- 
тын 10 ірі салаға бөлінген. 10 ірі саладан 260 түр бөліп шығарылған. 
Жоғарыда аталған жіктемеде әлеуметтік сала «Коммуналдық, 
қоғамдық жэне жеке қызмет көрсету» деп аталатын тоғызыншы 
топқа бөлініп көрсетілген. Одан 49 түрді ажыратады. Ресей мен 
Қазақстанда келесі бір топты бөліп көрсетеді:

1) Денсаулық сақтау;
2) Білім беру;
3) Әлеуметтік қорғау;
4) Мэдениет;
5) Бұқаралық ақпарат құралдары;
6) Тұрғын үй-коммуналдық кешені;
7) Қалалық жэне қала маңы көлігі;
8) Басқару;
9) Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау;
10) Мұрағат ісі;
11) Басқа салалар.
Сондай-ақ бұлардың бэрі де жеке құрылымдық элементтер- 

ге бөлінеді. Жоғарыда аталған элементтерден қазіргі замануи 
экономикалық ғылымда денсаулық сақтауға жэне білім беруге 
маңызды рөл беріледі, өйткені қоғамдық өмірдің нақ осы салалары 
елдердің даму күйін айқындайды. Нақ осылар маңызды компонент 
ретінде адамның даму деңгейін жіктейді. Нақ білім беру ғылым 
қандай да бір елдегі өндірістік күштің болашақтағы күйін айқындай 
алады. Әлеуметтік қорғау жүйесі, еңбек нарығы, халықтың кірісі
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мен олардың қажеттіліктері, әлеуметтік инфрақұрылым қоғамдағы 
әлеуметтік қатынастардың негізгі объектілері болып табылады. 
Қазақстан Республикасында мемлекеттің атынан осы мәселелермен 
Президент, Парламент, үкімет пен оның министрліктері, жергілікті 
билік органдары, жұмыс берушілер мен қызметшілердің өздері 
сондай-ақ қоғамдық ұйымдар айналысады.

Адам дамуына әлеуметтік саланың ықпал етуіндегі көп қыр- 
лылығы халықты әлеуметтік қорғау қайыршылық пен кедейшіліктің 
қырларын анықтауға, олармен күресу тетіктерін айқындауға мүм- 
кіндік беруінен туындап отыр. Әлеуметтік сала мэселелерін 
зерттеудің құндылығы мақсаты мен міндеттері айқындала оты- 
рып, элеуметтік саясатты іске асыру тәсілдері мен тетіктерінің 
анықтауында болып отыр.

12.2. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты: мәні мен негізгі
тетіктері

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты -  қоғамдағы экономикалық 
және элеуметтік тұрақтылықты ұстап тұру жөніндегі шаралар 
жиынтығы. Әлеуметтік саясаттың басымдық берілетін мақсаты 
экономикалық тұрақтылықты сақтау, қоғам табысын бірдей, бір- 
келкі бөлу жэне қайта бөлу болып табылады.

Әлеуметтік саясаттың міндеті ретінде қоғам жасаған мате- 
риалдық жэне рухани игілік есебінен қажеттіліктерді едэуір тиімді 
және жалпыға ортақ етіп қолжетімді ету жағдайлары мен меха- 
низмдерін қамтамасыз етумен көрініс табады.

Әлеуметтік саясаттың маңызды бағыты жұмыс істей алмай 
жүрген және жұмыс істемейтін адамдарды қолдау болып табыла
ды. Олар мүгедектер, зейнеткерлер, сондай-ақ балалар, оқушылар, 
стунденттер, жұмыссыздар.

Мемлекеттің элеуметтік саясатының басқа маңызды бағыты 
халықты жұмыспен дұрыс қамтамасыз ету болып табылады. Ол 
үшін жұмыс орындарын қүру ғана емес, қызметкерлерді даярлау 
мен қайта даярлау жүйесін де жасау керек.

Мемлекеттің элеуметтік саясатының тағы бір бағыты нарық- 
тық қатынастарды қалыптастырған және дамытқан кезде жағым- 
сыз жайттарды жою немесе бейтараптандыру болып табылады. 
Олардың ішіне коррупция, парақорлық, көлеңкелі экономиканың 
бақылаусыз өрістеуі кіреді.
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Нақты жалақының, кәсіпкерлер меншігінің кірісінен және әлеу- 
меттік төлемдердің артуы есебінен халықтың өмір сүру деңгейін 
жоғарылату ең маңызды бағыт болып табылады.

Әлеуметтік саясат келесі принциптерге:
-  Материалдық ресурстарды жасау жэне адамның өзін да- 

мыту жөніндегі кешенді шаралар жолымен ресурстық әлеуетті 
қамтамасыз етуге;

-  Әлеуметтік саясаттың жалпыға ортақтығына, яғни халықтың 
барлық бөілгін қамтуға;

-  Әлеуметтік кепілдіктер жүйесінің икемділігіне, яғни қоғам- 
ның экономикалық жэне элеуметтік салаларында болып жатқан 
өзгерістерге сезімталдық танытуға негізделеді.

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының мэні келесілермен:
1) кірістер мен шығыстардың ұлттық құрылымын қалыптастыру;
2) қоғам мүшелерінің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету;
3) денсаулық сақтау, білім беру жэне еңбек қызметі арқылы 

қызметкерлердің ісін жандандырудың уэждік принциптерін жасау;
4) жасалған игіліктерді құрау мен бөлуде әрбір қызметкердің 

үлесін есепке алу;
5) әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту функция ларынан 

көрініс береді.
Кірістер мен шығыстардың ұтымды қүрылымын қалыптастыру 

белгілі бір уақыт кезеңіне мақсатты бағдарламалар мен жоспар- 
ларды жэне оларды іске асыру жөніндегі шараларды жасауға 
негізделеді.

Әлеуметтік қорғалуды қамтамасыз ету қоғам кірісінің өсуімен 
бірге халықтың қайта қаралып отыратын ең төменгі күнкөрісін 
қамтамасыз етуге негізделеді.

Уәждік принциптерді мемлекеттік көтермелеу қоғамның барлық 
мүшелері үшін кіріс көздері мен мемлекеттік жэне жергілікті 
бюджет шығындары, әлеуметтік есеп аударылымдары туралы 
ақпараттың мөлдірлігі мен қолжетімділігіне негізделеді.

Нарықтық жағдайларда қоғамдық игіліктерді жасау мен бөлуде 
қызметкерлер үлесін есепке алу өндіріс факторларын есепке алу 
арқылы жүргізіледі жэне нарық механизмі арқылы игілікті бөлуде 
эркімнің үлестік қатысы анықталады.
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Мемлекеттің әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуы денсаулық 
сақтау, білім беру жүйесі, рухани әлемді байыту, спорт пен туризм 
арқылы жағдай туғызуды жэне т.б. қамтиды.

Мемлекеттің әлеуметтік саясатын жүзеге асыру ісінде кәсіпкерлік 
ортаның, фирмалардың, корпорациялардың жэне қайырымдылық 
үйымдарының қайырымдылық қызметіне үлкен мэн беріледі.

Сонымен бірге әлеуметтік саясат көп дэрежеде жалпы әлемдік 
стандарттарға сэйкес бола бастады. Қызмет етудің келесідегідей 
функциялары:

1) әлеуметтік саясаттың жалпыға ортақтық принциптері осы- 
ларға жатады. Даму деңгейіне қарамастан элемнің барлық елдері 
адамдардың, халықтың барлық бөлігінің қорғалуын қамтамасыз ету 
жөніндегі кешенді шараларды әзірлейді;

2) объективті шартты қауіптерден әлеуметтік жүйенің қорғалуын 
құқықтық қамтамасыз етеді;

3) элеуметтік саясаттың тікелей атаулы сипаты болады;
4) элеуметтік қорғалу дәрежесінің критериилері мен жеңілдік- 

тер түрін жіктеуде жалпыәлемдік өлшемдер қырынан келу прин- 
циптері де жатады. Олар атаулы (мысалы ¥ОС қатысушылары 
мен мүгедектеріне жэне т.б берілетін) зейнетақылардан, төлемақы- 
лардан көрініс табады.

Мемлекеттік билік органдары халықтың кірісін реттеу жөніндегі 
кешенді шараларды әзірлейді және іске асырады, бүл жерде бір 
жағынан әлеуметтік сақтандыру (жүмыссыздық жөніндегі төлемдер, 
зейнетке шығу жэне т.б.) жөніндегі шаралар да жүргізіледі. Бір 
жағынан мемлекеттік жэрдем бағдарламасын жасайды жэне жүзеге 
асырады. Осыған байланысты кейбір елдердің заңнамаларында 
прогрессивті салық салу жағы қарастырылып жатқанын атап өту 
керек. Көптеген елдерде өтемсіз мемлекеттік төлемдер түріндегі 
әлеуметтік жэрдемақылар, сондай-ақ жол жүруге жеңілдіктер мен 
көмектің басқа да ақшалай түрлері бар.

Мемлекет сондай-ақ қарттарға, бала күнінен мүтедектерге, 
еңбекке қабілетсіздерге мемлекеттік жэрдемнің арнайы бағдар- 
ламаларын әзірлейді. Көптеген мемлекеттер мәжбүрлі (меди- 
циналық, зейнетақылық, бақытсыздық жағдайларына, жұмыс- 
сыздықтан жэне т.б.) элеуметтік сақтандыруды жүзеге асырады.

Мемлекет адамдардың жекелеген санаттарына (¥ОС мүге- 
дектеріне, диабетпен ауратындарға жэне т.б.) медициналық қызмет
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көрсету, білім беру, мәдениет, дене тәрбиесі мен спорт жэне т.б. 
сияқты элеуметтік салаларды қаржыландырады. Сонымен катар 
жергілікті билік органдарының қаражатынан да эртүрлі төлемдер 
жасалады. Әлеуметтік қатынастарды реттеу саласына еңбекке орна- 
ластыру және жұмыссыздарды қайта мамандандыру бағдарламасын 
әзірлеу мен жүзеге асыруды да жатқызуға болады.

Қазіргі заманғы дамыған елдердегі қоғамның эрбір мүшесі 
экономикалық ғана емес, элеуметтік игілікті алудан да үмітті. Яғни 
өзінің дәрежесіне, жұмыс орнына жэне т.б. қарамастан өндіріс 
құралына бірдей қол жеткізу құқына, елдің заңдары алдында бірдей 
жағдайға ие, білім алуға, денсаулығын сақтауға, тарихи жэне руха- 
ни қүндылықтарға бірдей қол жеткізу қүқығына ие.

Экономикальщ әдебиетте элеуметтік саясаттың бірнеше моделін 
ажыратады. Олар қазіргі заманғы қоғамның экономикалық жэне 
әлеуметтік өміріне мемлекеттің араласу дэрежесімен бір-бірінен 
айырмашылықта болады, бұлар қоғамдық өндірістің даму деңгейіне 
элеуметтік үдерістердің ел экономикасына ықпал ету дәрежесіне, 
билік органдарының халықтың элеуметтік қажеттіліктерін қар- 
жыландыру мүмкіндігіне байланысты болады.

Оқулық әдебиетте патерналистік элеуметтік моделды бөліп 
көрсетеді, оны басқаша патерналистік социалистік модель деп атай- 
ды. Бұл модель азаматтардың экономикалық жагдайы, өндірістегі 
және тауарлар мен қызмет көрсетулерді бөлудегі мемлекеттік 
монополия, еңбек етумен қамтамасыз етілудегі жэне жалақы 
төленуіндегі тұрақтылық үшін мемлекеттің жан-жақты жауапты 
болуымен сипатталады. Сонымен бірге экономика тиімділігінің 
төмендігі ел азаматтарының хал-ахуалын одан ары карай дамытуға 
мұрша бермейді. Халықта біртіндеп масылдық сезім қалыптасады, 
еңбек сүйгіштік төмендейді, бастамашылық жоғала бастайды. Осы 
әлеуметтік саясатты жүргізгенде мемлекет экономикалық саясатпен 
қатар мәжбүрлеу мен экімшілік күштеу тәсілдерін де пайдаланған.

40 жылдардың аяғы мен 50 жылдардың басында Германияда 
әзірленген әлеуметтік-бағдардағы нарықтық экономиканың моделі 
тауарлар мен қызмет көрсетулерді еркін тандау мен жеке тұлғаның 
әрекет еркіндігі принципінде қызмет етеді. Неміс моделінің негізгі 
принциптері өз азаматтарына осы кезеңде лайықты өмір сүруге жэне 
болашақтағы игілікті қамтамасыз етуге қажетті қаражатты табуға 
мүмкіндік беру болып табылады. Жүмыстың болу мүмкіндігі үшін
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жауапкершілік жүктелуінде мемлекет өзінің негізгі міндеті етіп 
кірістерді қорғауды мойнына алады. Қоғамда өмір сүру деңгейін 
кедейлік шегінен жоғары үстап тұратын элеуметтік амортизатор- 
лар жүйесі пайдаланылады, ол тұтастай алғанда қоғам мүшелерінің 
элеуметтік қорғалуымен сипатталады. Мемлекет игіліктерді 
бөлу, құқықтық қорғалу, салықтық, бюджеттік саясат арқылы өз 
азаматтарының жоғары дәрежеде қорғалуын қамтамасыз етеді. 
Тұтастай алғанда қарастырылып отырған модель еркін бәсекелестік 
жэне еркін тұлғаның гүлдену принциптеріне негізделген.

Ұлыбритания мен Ирландияда тараған Беверидж моделі қоғам 
мүшелері ауру, зейнет жасы, босану жэне т.б. форс-мажорлық 
жағдайда сақтандыру жәрдемақысымен немесе элеуметтік көмекпен 
қамтамасыз етілуі тиіс деген ұғымнан туындайды.

XX ғасырдың 60 жылдары АҚШ-та жарияланған «жалпыға 
бірдей игілікті мемлекет» моделі әлеуметтік саланы мемлекеттің 
жоғары деңгейде реттеуі, дамыған нарықтық экономика негізінде 
жүзеге асырылатын нарықтық модель ретінде сипатталады. Мем
лекет қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты өз мойнына ала
ды, нарықтық жүйе халыққа жеткілікті деңгейде бере алмайтын 
әлеуметтік қызмет көрсетулердің кең ауқымымен қамтамасыз етеді.

Швецияда, Данияда, Норвегияда, Финляндияда қолданыстағы 
әлеуметтік саясаттың скандинавиялық моделі жоғары жауап- 
кершілігімен сипатталады. Аталған жүйе елде тұрып жатқандардың 
барлығы элеуметтік қамтамасыз етілуге құқылы, ал барлық жұмыс 
істеушілер табысына байланысты жеңілдіктер алуға құқылы 
принципінен бастау алады. Бұл модель ел халқының жоғары 
әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету үшін мемлекеттің әлеумет- 
тік саланы жоғары деңгейде реттеп отыруымен сипатталады. Әлеу- 
меттік саясаттың скандинавиялық моделінің экономикалық негізі 
халыққа және кәсіпкерлік қызметке жоғары салықтық қысым түсіру 
болып табылады. Мұндай қырынан келу қызметкерлер еңбегі 
сапасының жоғары деңгейін ұстап тұру қажеттілігінен туындаған, 
бұл сапалы білім алу, жоғары мәдениет жэне еңбек тэртібі негізінде 
біліктілікті тұрақты арттырып отыруды талап етеді. Негізгі міндет 
ретінде мемлекет еңбекпен толық қамтамасыз етілуді алдыңғы 
орынға қояды жэне оны өз жауапкершілігіне алады. Түптеп келген- 
де мұның барлығы қоғамдағы жоғары әлеуметтік стандарттарды 
қалыптастыруға және ұстап тұруға мүмкіндік береді.

165



Әлеуметтік саясаттың нарықтық моделі қоғамдағы әлеуметтік 
қатынастардың қатаң аясымен сипатталады. Бұл моделдың 
ерекшелік айырмашылығы халыққа дотациялар, субсидиялар және 
төлемдер түріндегі жәрдемді барынша азайту болып табылады. 
Қарастырылып отырған модельдегі өзіне тэн сипат әлеуметтік 
қатынастардың нарықтық тетіктердің кеңінен пайдаланылуында.

Қандай да бір моделды қандай да бір елдің тәжірибесіне енгізу 
халықтың элеуметтік қорғалуы мәселелерін өздігінен шеше салмай- 
ды, өйткені ол әзірленген жэне колданыста болған елде ғана пэрменді 
болады. Бұл әр елде экономикалық жэне әлеуметтік заңдардың 
эсеріне өз таңбасын қалдыратын ерекше айырмашылыктың болуы- 
на байланысты. Сондықтан қарастырылып отырған модель кандай 
да бір ел өзінің жеке әлеуметтік саясатының моделін эзірлегенде 
тек бағдар ретінде ғана қызмет ете алады.

12.3. Қарқынды индустриалдық-инновациялық даму 
сатысындағы Қазақстанның әлеуметтік саясаты

Мемлекеттің өз қоғамының мүшесін қолдауы Қазақстанның 
Конституциясында: «Қазақстан Республикасы өзін жоғарғы кұн- 
дылық адам, оның өмірі, қүқығы мен еркі болып табылатын 
демократиялық, зайырлы, қүқықтық жэне әлеуметтік мемлекет деп 
бекемдейді» деп айқын көрсетілген. Тэуелсіз Қазақстанда халықты 
әлеуметтік қолдау жөніндегі қүжаттың бірі республика үкіметінің 
1991 жылы балалары бар отбасыларына әлеуметтік көмек көрсету 
ережелерін бекіту жөніндегі Қаулысы болды. Бағаның өсуіне 
және азық-түлік пен балалар киімнің қымбаттауына байланысты 
кәмелетке толмаған балалары бар отбасыларына отбасының кіріс 
көлеміне қарамастан барлық балаларға отбасылық жәрдемақы 
төленетін болды. 1992 жылдың аяғына таман бірдей жәрдемақы 
алуға жэне әлеуметтік қолдауға шектеулер белгіленіп, элеуметтік 
қолдауды тек оған мүқтаж отбасылар ғана ала бастады. Бүл шара 
мемлекеттік бюджет шығындарын азайту қажеттілігінен туындады.

Қазіргі кездегі әлеуметтік саясат халықтың түрақты еңбекпен 
қамтылуына мүмкіндік беріп отырған өнеркэсіптік, аграрлық, 
инфрақұрылымдық жэне басқа кәсіпорындардың салынуынан 
көріністабатынотандықэкономиканыңшынайыжаңажетістіктеріне 
қарай қүрылған. Сондықтан мемлекет тауарлар шығару мен қызмет
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көрсету кәсіпорындарының құрылуына немесе кеңейтілуіне ықпал 
етуге міндетті. Бұл жұмыс орындарының санын арттыруға, жалақы 
алуға, салық төлеуге жэне азаматтық борышын өтеуге мүмкіндік 
береді. Қазақстан үкіметі жүргізген элеуметтік-экономикалық 
саясаттың нэтижесінде Қазақстандағы жүмыссыздықтың деңгейі 
2003-тен 2010 жылдар аралығында мынадай төмендеу үрдісіне ие 
болды: 2003 ж. - 8,6%, 2004 ж. -  8,3%, 2005 ж. -  8,1%, 2006 ж. -  
7,8%, 2007 ж. -  7,3%, 2008 ж. -  7,1%, 2009 ж. -  6,6%, 2010 ж. -  5,5%.

Қазақстанда жыл сайын ел халқының әлеуметтік жағдайы 
жақсарып, халықтың кірісі мен жалақысы өсуде. Бұларға: әлеуметтік 
төлемдер мен олардың төлену көлемінің, зейнетақы мен бюджет са- 
ласы қызметкерлері жалақысының 30%-ғы ұлғаюы, 2011 қарашада 
5,4%-ды қүраған жұмыссыздық деңгейінің төмендеуі түрткі болды.

Елді индустриялық-инновациялық қарқынды дамыту жөніндегі 
Мемлекеттік бағдарлама бойынша 2010 жылы 800 млрд теңгеден 
астам сомаға 152 жоба өткізіліп берілді, 23 мыңнан астам тұрақты 
жұмыс орны құрылып, 30 инвестициялық жоба өзінің жобалық 
қуатына шықты.

Қазақстандағы 2011 жылдан басталатын экономикалық бел- 
сенділік Индустрияландыру картасын іске асырудың арқасында 
қамтамасыз етілді. Тұтастай алғанда 2011 жылы 1 трлн теңге сомасы- 
на шамамен 20 мыңдай жұмыс орны құрылған 237 жоба іске қосылды. 
«Бизнестің жол картасы -2020» мемлекеттік бағдарламасының 
барлық бағыттары бойынша жүмыс істейтіндердің жалпы саны 95 
мыңнан асатын 1000 кәсіпорынға қолдау көрсетілді. Индустрия- 
лизациялау картасы мен Бизнестің жол кратасы -2020 жобаларын 
жүзеге асырудың жалпы тиімділігі 2011 жылы ЖІӨ-нің 2% құрады.

«Бизнестің жол картасы -2020» бағдарламасын іске асырған екі 
(2009-2010) жылдың ішінде 392 мың жұмыс орны құрылды, бұл 
халық кірісінің төмендеуін, кедейшіліктің жэне жұмыссыздықтың 
өсуін болғызбауға мүмкіндік берді.

2011 жылғы ақпанда «Жұмыспен қамтылу - 2020» бағдарламасы 
бекітілуге ұсынылды. Бағдарлама үш бағыт бойынша қолданыста. 
Бірінші бағыты тұрғылықты жері бойынша еңбекке орналасуы- 
на жәрдемдесу жолымен Қазақстан азаматтарының тұрақты жэне 
өнімді еңбекпен қамтылуын қамтамасыз етілуін қарастырады 
жэне өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды, жұмыссыздарды және 
күн көрісі томен азаматтарды қамтиды. Жұмыссыз адамдар кэсіби
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даярлау жэне қайта даярлау, біліктілігін арттыру курстарына 
мемлекеттің есебінен жіберілетін болады. Мемлекеттік уэкілетті 
орган дар жұмыссыздарға вакансиялар, соның ішінде элеуметтік 
жұмыс орындарын іздейтін болады.

Екінші бағыты ауылдық жерлердегі халықтың экономикалық 
белсенділігін арттыруды қарастырады. Белсенділікті арттыру ми- 
кронесиелеу негізінде жүргізілетін болады. Микронесиелер өз ісін 
ұйымдастыруға немесе кеңейтуге берілмек.

Үшінші бағыты еңбек миграциясын көтермелеуді көздейді, бүл 
орайда ауыл жастарына көңіл аударуға басымдык беріледі. Кірісі 
ең аз күнкөріс деңгейінен томен жұмыссыздардың басқа аймаққа 
көшуін субсидиялайды. Сондай-ақ соңынан сатып алатын жал- 
дамалы типтік баспана беру мен қажетті мамандықтарға оқыту 
жоспарланған. Осы шаралардың барлығы ел мен қазақстандық 
қоғамды тұрмысының артуына, елдің экономикалық өсуіне жэне 
әлеуметтік теңсіздіктің төмендеуіне алып келуі тиіс.

Қоғамдың қатынастардың дамуында этникалық тегіне, діни 
сеніміне, терісінің түсі мен тілінің айырмашылығына қарамастан 
ел халқының әлеуметтік ұйымшылдығы едәуір жоғары деңгейде 
болуын қамтамасыз ету керек. Қазақстан әлеуметтік қорғаумен 
бір қатарда тегін медициналық жэрдем мен білім берудің барлық 
түрлері де болатын адамгершілікті қоғамды құру ісіндегі ұзак 
жолдың бастапқы сатысында тұр.

Қазақстанның элеуметтік саясатының мақсаттарына қол жет- 
кізу үшін бюджет қаражатының 51% әлден-ақ әлеуметтік қа- 
жеттілікке бағыттап отырғын үкімет органдардың ғана емес, 
жергілікті органдардың да күш салуын қажет етеді. Мұндай мы- 
салдар барлық жерде кең тараған сипат алып отыр. Мысалы Тараз 
қаласы бюджетінің шығыс бөлігінде білім беру шығындары 9,7 
млн теңге көлемінде белгіленген, әлеуметтік қамсыздандыру мен 
халықтың еңбекпен қамтылуына 941 млн. теңге, кадрларды даярлау 
мен қайта даярлауға 2 млн теңге, атаулы әлеуметтік жәрдемдерді 
төлеуге -  55 млн теңге, тұрғын үй төлемдерін төлеуге -  190 млн 
теңге, мүгедектерді элеуметтік қамтамасыз етуге жэне т.б. - 30 млн 
теңге бөлінген.

Халық үшін, әсіресе ауыл халқы үшін медициналық жәрдемнің 
қолжетімді болу проблемалары жөнінде Оңтүстік Қазақстан облы- 
сында жергілікті билік үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. 2010 жыл-
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дан бері қарай «Денсаулық» емдеу алдын алу арнайы поезы жұмыс 
істеп келеді, осы арқылы ондаған мың адам ем алды. Шейх Халиф 
бин Зайда аль-Кахайан атындағы жекеменшік инвестициялық қоры 
есебінен 25 млн долларға салынған перинаталды орталық жүмыс 
істеп жатыр. Халыққа медициналық жәрдем көрсетуге арналған 
бірқатар шаралардың арқасында облыста туу 25% артып, өлім- 
жітім 11% төмендеді, халықтың табиғи өсімі 1,7 есе артып, ана мен 
бала өлімі азайды.

Экономикалық даму жэне сауда министрлігінің сайтында 
жарияланған ҚР Үкіметінің болжамы бойынша таяу жылдары 
әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштері едэуір жақсарады. Атап айтқанда, жалақының ең аз 
мөлшері мен ең төмен күнкөріс деңгейі 2010 жылғы 14952 теңгеден 
2015 жылға 20971 теңгеге дейін артады. 2013 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ең аз жалақы көлемі 18 660 теңге құрады. Зейнетақының 
ең аз мөлшері 2010 жылғы 12344 теңгеден 2015 жылы 22665 
теңгеге дейін артады, бұл 2013 жылдың өзінде 19066 теңге құрады, 
жұмыссыздық деңгейі де тұрақты төмендейді, 210 жылғы 6,4%-дан 
2015 жылы 5,5% болады деп күтілуде. 2011 жылдың басында-ақ 
жұмыссыздықтың деңгейі 5,5% жэне 5,7% деңгейінде белгіленгенін 
атап өту керек.

Ел Президентінің нұсқауымен 2009 ж, 210 жэне 2011 жылдың 
басы мен ортасына зейнетақы мен бюджеттен еңбекақы алатын 
қызметкерлердің жалақалыры аталған жылдарға сәйкес 25%, 25% 
және 30% арттырылған. Бірақ сонымен қатар, салалар жэне аймақтар 
бойынша жалақы, едәуір жоғары және төмен еңбекақы бір-бірінен 
едэуір айырмашылықта болып отыр. Едәуір жоғары еңбекақы елдің 
мұнай өндіретін батыс өңірлерінде, төмен жалақы -  елдің оңтүстік 
аймақтарында сақталып отыр. Бүл жағдайларда түпкілікті өнім 
шығаратын өнеркәсіптік диверсификациялау, ауылшаруашылығы 
өндірісінің бірқатар секторын өнеркәсіптік негізге көшіру міндеті 
қойылып отыр, бүл тек халықты жүмыспен қамтып ғана қоймайды, 
тауарлар бағасын теңестіреді жэне инфляциялық үдерістерді 
бэсеңдетеді. Осы істердің барлығында мемлекет ақша-қаражат 
саясаты мен халық кеңінен тұтынатын азық-түлік бағасын 
ауыздықтауды қоса ұйымдық, заң шығарушылық және басқа да 
қызметтерді атқарады. Атап айтқанда, ауылшаруашылығы тауарла- 
рын өндірушілердің өздері делдалдарды айналып өтіп, ірі қалалар

169



халқына сатуын ұйымдастырылады, ұйымдастырушылардың ойын- 
ша бұл бағаға эсер етуі жэне инфляциялық үдерістерді төмендетуі 
тиіс.

Мемлекеттік қорлардан облыстарға халыққа нан пісіруге астық 
пен қүс фабрикалары мен мал бордақылау базаларына жем-шөп та- 
ратылады. Азық-түлік тауарларының бағасын үстап тұруға арналған 
басқа да шаралар жүргізіледі.

Жеке баспананың болуы мен оның жай-күйі, коммуналдық 
қызмет көрсетулерге төленетін төлемнің мөлшері қазақстандық 
әлеуметтік саясаттың денсаулық сақтау мен білім беруден басқа да 
маңызды бағыты болып табылады. Бұл мәселенің маңыздылығына 
орай негізгі халық үшін ел Ү кіметі тарифтер көлемі мен монополист- 
кэсіпорындардың өз активтерін жаңарту қабілеті арасында ақылға 
қонымды компромис табуды, негізгі міндет деп есептейді. Жарыққа, 
газға, суға ай сайын төленетін ақы қазақстандықтар алатын кіріс- 
пен теңестірілуі тиіс, өйткені олар адамдардың едәуір өміршеңдік 
мәселелеріне қатысты жағдайлар.

Ең төменгі өмір сүру табысы арқылы мемлекет әлеуметтік 
саясаттың бағытын белгілейді жэне халықты әлеуметтік корғау 
жөніндегі саясатты жүзеге асырады.

Ең төменгі өмір сүру табысы адамға өмір-тіршілігін сақтау үшін 
қажетті тіршілік қажеттіліктерінің жиынтығын білдіреді. Дэл осы 
бір көрсеткішті Еңбек жэне халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 
мен Статистика жөніндегі агенттігі ең төменгі өмір сүру табысы 
деп атаса, республикалық бюджетте -  ең аз еңбекақы деп атайды. 
Әлемдік практикада тұтыну себетінің құны ең төменгі өмір сүру 
табысының жартысын құрайды. Қазақстанда ең төменгі өмір сүру 
көлемі инфляцияны есепке алумен жэне «Республикалық бюджет 
туралы» Қазақстан Республикасының заңына сэйкес жасалады. 
2006 жылы азық-түлік себеті қайта қаралды жэне қажетті азық- 
түлік түрлерінің саны 23-тен 43 атауға дейін арттырылды. 2010 
жылғы қарашада шығындар құрылымында ет пен теңіз өнімдерін 
сатып алу 20,6%, сүт, май бұйымдары мен жұмыртқа - 16,5%, жеміс 
пен көкеніс - 11,2%, нан өнімдері мен жарма бүйымдары - 8,9% 
жэне 8% қүрады.

ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің деректері бойынша ең 
төменгі өмір сүру табысының динамикасы келесідегідей: 2000 ж. -  
4945 тг., 2005 ж. -  7618 тг., 2009 ж. -  12660 тг., 2010 ж. -  15338 тг.
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2011 ж. -  15999 тп, 2012 ж. қаңтарда ең төменгі өмір сүру табысының 
көлемі 15959 тг., 2013 ж.-18 660 тг құрады. Мемлекеттік билік ор- 
гандары атаулы элеуметтік көмек алудың құқықтық шегін 2015 ж. 
ең төменгі өмір сүру табысының 40%-нан, 2020 жылға қарай 100% 
дейін артыруды жоспарлап отыр.

Мемлекеттік әлеуметтік саясатта халық элеуметтік көмек көрсету 
маңызды орын алады. 2013 жылдың басына қарай Қазақстанда 
мүгедек баланы тәрибиелеушілерге берілетін жәрдемақыны 58,7 
мың адам алды, бір баланың туылуына байланысты жәрдемақы 
-  381,2 мың адамға берілді, бір жасқа толғанға дейінгі балалар- 
ды күтуге арналған жәрдемақыны 147,9 мың адам алып отырды, 
тұрмысы ауыр отбасылардағы 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін 
жәрдемақыны 607,5 мың адам алды. Халықты қолдаудың бұл 
тетіктері сақталады, бірақ олардың шынайы қажеттілігін ескеріліп 
және «өзара міндеттемелер» енгізіліп тағайындалатын болады.

Қазақстандағы әлеуметтік саясатты реттеудің нәтижесі кедей- 
шілік деңгейінің төмендетуі болды. ҚР Статистика жөніндегі 
агенттігінің деректері бойынша ең аз күнкөріс кірісі бар халықтың 
үлесі соңғы жылдары тұрақты түрде төмендеп отырған. Егер 2007 
жылы олардың үлесі халықтың жалпы санына шаққанда 12,7%, ал 
ауылдық жерлерде -  17,1% құраса, 2008 жылы тиісінше 12,1% және 
15,9%, 2009 ж. - 8,2% жэне 12,1%, 2010 ж. -  6,5% жэне 10,1%, 2011 
ж. -  5,3% жэне 8,8% құрады. Аймақтар бойынша алғанда кедейшілік 
деңгейі 2011 жылы келесідегідей бөлінді: Маңғыстау және 
Оңтүстік Қазақстан облыстары 10,4%-дан, Солтүстік Қазақстан -  
9,6%, Қостанай -  6,4%, Қызылорда мен Алматы облыстары -  6,2%, 
Шығыс Қазақстан -  6,1%және Атырау облысы -  5,2% күрады. Қала 
халқының кедейшілігі 2008 жылғы 8,1% -дан 2011жылы 2,4%-ға 
дейін төмендеген.

Әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік саясат экономиканы мем- 
лекеттік реттеудің маңызды бағыты бола отырып, әлеуметтік 
орнықтылық пен қоғамдық өндірістің тұрақтылығын сақтауға 
жұмылдырылған, бұл өз кезегінде ауыл мен қала тұрғындары 
арасындағы табыстың айқын дифференциациясын байқалмайтын 
етеді.
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Қысқаша қорытындылар:

1. Әлеуметтік сала мәселесін зерттеудің құндылығы халықты 
элеуметтік қорғау қайыршылық пен кедейліктің аражігін ажыратуға 
жэне олармен күресу құралдарын анықтауға мүмкіндік беріп, 
мақсаттары мен міндеттері белгіленеді, әлеуметтік саясатты жүзеге 
асыру тәсілдері мен тетіктері айқындалады.

2. Әртүрлі елдердегі элеуметтік саясат әртүрлі модельдерде 
қүрылады. Барлық модельдер бір-бірінен экономикалық дамудың 
жэне элеуметтік үдерістердің түрлі факторларына байланысты 
болатын экономикалық және элеуметтік өмірге мемлекеттің ара- 
ласу дәрежесімен айырмашылықта болады. Соңғы аталғандарға 
қарай билік органдары халықты әлеуметтік қорғаудың әртүрлі 
механизмдері мен тетіктерін пайдаланды.

3. Республиканың қазіргі кездегі элеуметтік саясаты Консти- 
туцияның ережелерінен бастау алады жэне отандық экономиканың 
шынайы жетістіктерінен қүралады, мұндағы басымдыққа ие мақсат 
экономикалық тұрақтылық пен әлеуметтік эділеттілікті ұстап тұру.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• әлеуметтік сала құрылымы
• элеуметтік кепілдік
• әлеуметтік төлемдер
• әлеуметтік қорғалу
• ең аз күнкөріс кірісі
• қайырымдылық қызметі
• әлеуметтік игіліктер
• масылдық сезім
• әлеуметтік амортизаторлар

Сүрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Оқулыққа немесе конспектіге қарамай элеуметтік саланың 
қүрылымын атаңыз. Қазақстан қоғамының әлеуметтік дамуын- 
дағы әрқайсының рөлі қандай? Әлеуметтік саясаттың негізгі 
бағыттарын атаңыздар. Сіз атаған бағыттың әрқайсысын Қазақстан 
Республикасының әлеуметтік саясатына қолдануға болатындай 
сипаттаңыз. Жетістіктері мен кемшіліктерін көрсетіңіз.
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2. Әлеуметтік модельдердің әр моделін сипаттаңыз. Сіз атаған 
модельдердің артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз. Сіз 
атаған модельдердің қайсысы қазақстандық модельге жатады жэне 
біздің моделдың басқа модельдерден айырмашылығы бар ма?

3. Қазақстан қоғамдық өндірісі элеуметтік саласының біріндегі, 
мысалы, денсаулық сақтау, элеуметтік қорғау, қалалық жэне қала 
маңы көлігіндегі жай-күйі туралы айтып беріңіз.

Жаттығулар:

1. ҚР Статистика жөніндегі агенттігінің деректерін пайдалана 
отырып қазақстандағы кірісті бөлу тенденциясын талдаңыз. Джини 
коэффициентінің мэнін түсіндіріңіз.

Джини коэффициенті 10 пайыздық (децилды) топ бойынша, 
индексі

Ж ы л -
д ар ы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Қ Р 0,366 0,328 0,315 0,305 0,304 0,312 0,309 0,288 0,267 0,278

2. ҚР Статистика жөніндегі агенттігі келтірген деректер 
негізінде ҚР Республикалық бюджетіндегі элеуметтік мақсаттарға 
жұмсалатын шығындар үлесін есептеп шығарыңыздар. «Әлеуметтік 
көмек пен әлеуметтік қамтамасыз ету» бабы нені қамтиды? 
Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың 
басымдықтарын жасақтаңыз.

2011 жылғы 1 мамырға қарайғы республикалық бюджет
(млн. теңге)

Атауы Кассалық
орындалуы

I. ШЫҒЫНДАР 1 319 857,1
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 53 200,7
Қорғаныс 57 622,9
Қоғамдық тэртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық- 
атқарушы қызмет

89 733,5

Білім беру 68 006,3
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Денсаулық сақтау 140 667,0
Әлеуметтік жэрдем мен әлеуметтік қамтамасыз ету 358 511,3
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 45 558,1
Мәдениет, спорт, туризм жэне ақпараттық кеңістік 18 322,2
Жылу-энергетикалық кешен мен жер қойнауын пайдалану 28 298,9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, айрықша 
күзетілетін табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жэне 
жануарлар әлемін қорғау

55 000,0

Өнеркәсіп, архитектуралық, қала құрылысы мен құрылыс 
қызметі

3 906,6

Көлік жэне коммуникациялар 66 390,4
Басқалары 18 820,3
Қарыздарға қызмет көрсету 40 089,7
Трансферттер 275 729,4

Ә д е б и е т :

1. Қазақстан Респубикасы Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2011 
жылғы 28 қаңтардағы «Болашақты бірге қалаймыз» атты 
Қазақстан халқына жолдауы.

2. Гайсина С. Н. Социальные параметры качества жизни насе
ления // Известия НАН РК. Серия общественных наук. Алма
ты. 2010 г. №3.

3. Бибатырова И. А., Сагындыкова Г. К. Государственное регу
лирование национальной экономики. Алматы. 2008 г. Гл. 7.
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13. МЕМЛЕКЕТТІҢ ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІ МЕН 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТЫ

13.1. Қоғамның табиғи ортаға ықпалы
XX ғасырда ғылыми инженерлік ойдың белсенді дамуы халық 

санының жедел өсуімен қосылып, қоршаған ортаның ғаламдық 
өзгерістерін туындатты. Адамның қажеттіліктерін ғанағаттандыру 
үшін табиғи ресурстарды пайдаланумен қатар индустриялық нарық 
жануарлар мен өсімдіктер әлеміне елеулі антропогенді ықпал етіп, 
осының салдарынан нэзік экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуын ту
ындатты. Адамның табиғатқа тек белгілі бір байлық пен игілікті алу 
нысаны ретіндегі тұтынушылық көзқарасы бұрын болған табиғи 
тепе-теңдіктің түбегейлі өзгертіп жіберді.

Фенол, күкіртті көміртегі, бензопеленнің, аммиактың жол 
берілетін шекті концентрацияларының (ЖШК) жоғарылауын көр- 
сеткен, 5,5 млн адам тұратын, Ресей қалаларын зерттеу нэтижелерін 
мысал ретінде келтіруге болады, бұларда ауаның ластануы ЖШК 
50 еседен асатыны байқалған.

Қазақстанда, әсіресе жекелеген қалаларда ауа бассеинінің жай- 
күйі жақсы емес. Атап айтқанда Алматы қаласының ауа бассеині 
шаңның жыл сайын РМ10 фракциямен арта түсетін қарқынмен 
ластануда. Алматы қаласы ауасының РМ10 фракциямен ластануы 
қала ауданына қарай 4 есеге дейін артып кеткен. Осы фракциямен 
Еуропа елдеріндегі ластану нормасы ауа кеңістігінің бір текше 
метріне 0,04 мг, Ресейде - 0,05 құрайды, Қазақстанда өз нормасы 
әлі де қабылданбаған.

Алматыда еліміздің басқа да бір қатар қалаларындағыдай тозаң 
бөлшектерімен қатар қорғасында экологиялық қауіп төндіреді. 
Кейбір есептеулерге қарағанда, күн сайын қала көшелерімен 800 
мыңдай автокөлік жүріп өтеді жэне эртүрлі маркадағы 40 тонна 
бензин жағады екен, сөйтіп атмосфераға 60 тоннадай қорғасын 
шығарылады. Осының барлығы жолға, ағаштарға қонады жэне 
қорғасын қонған жерлердегі оның бөлшектері желмен көтеріліп 
адамдар тыныс алатын ауаны ластайды.

Жүріп жатқан табиғи-климаттық трансформациялар, атмос- 
фераның ластануы мен стратосфералық озонның бұзылуы, биоло-
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гиялық әртүрліліктщ жедел қысқаруы, жердщ деградациялануы, 
тұщы су қорларының сарқылуы, экожүйенің гидрологиялық си- 
паттарының өзгеруі мемлекеттік билік органдарының, халық- 
аралық ұйымдардың тұрақты араласуынсыз шешу мүмкін болмай- 
тын мэселелердің бір бөлігі ғана.

Адамдар қоғамы мен табиғи ортаның өзара байланысы туралы 
мәселелер Т. Р. Мальтустың еңбектерінде кездеседі, ол аумақтың 
шектеулі болуы, тіпті жердің шексіз өнімділігіне қарамастан халық 
өсімін шектейді деп жазған. Қоғамдық өндірістегі экономикалық 
өсім жэне табиғат жүйесінің орнықтылығы проблемаларын Рим 
клубы мүшелері қарастырады. Олар экономикалық өсімнің соңынан 
қуу адамзатты апатқа алып келетінін жэне өндірісті шектеу мен рет- 
теу жэне прогресс критериилерін өзгерту жолымен ғана оның бетін 
қайтаруға болатынын көрсетті.

Б. Скипер өз зерттеулерінде «егер қолжетімді қор көлемі жа- 
ғынан шектеулі болса, сұраныс, түптеп келгенде қолда бар қордың 
көлеміне қарамастан, оны ғанағаттандыру мүмкіндігінен асып 
кетеді. Сондықтан мемлекет өндіріс пен түтынудың өміршең емес 
модельдерін шектеуі жэне жоюы, тиісті демографиялық саясат- 
ты көтермелеуі тиіс» деп көрсеткен. Мұндай көзқарас, жердегі 
қалпына келтірілмейтін ресурстардың қоры өндірісті арттыру жэне 
халықтың оны тұтынуы, сондай-ақ жер шары ауқымында өндірістік 
мақсатта тұтыну үшін жеткіліксіз болуынан туындаған. Табиғи ре- 
сурстарды сарқу жеделдігі халық санының өсуінен жылдам болып 
отыр. Өндірістің өсуімен жэне табиғи ресурстардың сарқылуымен 
қатар Жердегі экологиялық жүйенің ластануы арта түсуде.

Киото келісімінен, 2000 жылы Стокгольм жэне Ортус конвен- 
циясынан басқа планеталық деңгейде жердің галамдық экожүйесін 
реттейтін жэне бақылауға мүмкіндік беретін пәрменді механизм 
жоқ.

Жекелеген елдер таурлар мен қызмет көрсетулердің элемдік 
нарығында бәсекелестікті арттыру жолындағы күрес жағдайында 
ластану шектеу мен табиғат ресурстарына жэне жердің өзіне қайта 
түзелместей нұқсан келуін қысқартудың тек шектеулі мақсаттары 
мен міндеттерін ғана алға қоя алады. Мүндай жағдайларда мемле
кет өнеркәсіп тауарлары өндірісі мен қызмет көрсетулердің жэне 
табиғи орта жай-күйінің рационалды сәйкестігіне ұмтылуы тиіс. 
Осыған орай, қогамның табиғатпен өзара әрекеттестігін қалдықсыз 
жэне рационалды өндіріспен құру қажет.



13.2. Мемлекеттің табиғатты қорғау қызметінің мақсаты, 
принциптері мен міндеттері.

Қалыптасқан экологиялық жағдайға байланысты мемлекеттік 
билік органдары жалпы жэне нақты мақсаттарды және табиғатты 
қорғау қызметін мемлекеттік реттеу міндеттерін белгілейді.

Мемлекеттік реттеудің жалпы мақсаты табиғи ортаны сақтау, 
адамдардың қазіргі жэне келешектегі буынына олардың денсаулығы 
мен игілігіне қолайлы қоршаған ортада өмір сүруге мүмкіндік 
жасауға атсалысу болып табылады. Нақты мақсаттар мен міндеттер 
қалыптасқан ситуацияға байланысты айқындалады. Мысалы, Арал 
теңізінің немесе Семей полигонының мәселелері сияқты.

Табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеудің негізгі міндеті 
табиғат ресурстарын қоғамның өмір сүруі жэне дамуы үшін арты- 
нан қалпына келтіре отырып жэне қоршаған ортаны қорғай отырып 
пайдалану болып табылады.

Табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу проблемасы са- 
лыстырмалы түрде мұнда ғана пайда болып, әлемнің әртүрлі 
елдеріндегі экологиялық жағдай шұғыл шиеленісе бастаған 20 
ғасырдың 60-шы жылдарында ғана басталды.

1972 ж. Стокгольмде Декларация қабылданып, оған қатысушылар 
қоршаған орта проблемаларын түйсінудің ортақ көзқарасы мен 
оны қорғау мен сақтаудың жалпы принциптерін жасау қажеттілігін 
мойындаған. Бұл халықаралық құжаттың екінші бөлімінде 26 прин
цип қамтылған, олардың негізгілері мыналар:

1) қоршаған ортаның сақталуы мен қорғалуы үшін адамның 
жауапкершілігі принципі;

2) жердің табиғи ресурстарын пайдалануды жоспарлау мен 
басқару принципі;

3) елеулі қауіп төніп тұрған табиғи объектілер үшін адамның 
айрықша жауапкершілік принципі;

4) жердің қайта жаңғыртылмайтын ресурстарын сарқылудан 
қорғау принциптері;

5) теңіз айдындарын адамның денсаулығына жэне тірі ресурста- 
ры мен теңіздегі өсімдік түрлеріне зиян келтіруі мүмкін заттармен 
ластануын болғызбаудың барлық шараларын қолға алу принципі;

6) елді мекендер мен урбанизацияны жоспарлау пинципі.
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Аталған принциптерді нақты іске асыру үшін Қазақстанда 
тиісті институционалды құрылымдар құрылған. Атап айтқанда, 
ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Экологиялық реттеу 
мен бақылау комитетінің аумақтық органдары, қоршаған ортаның 
ақпараттық-талдау орталығы, Қазақ экология мен климат ғылыми- 
зерттеу институты, Геология мен жер қойнауын қоргау комитеті, ҚР 
ҚОҚМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті уәкілетті орган 
болып табылады. Қажеттілігіне қарай басқа да институционалды 
органдар құрылу үстінде. Атап айтқанда, мұнай-газ операцияла- 
рын жүргізгенде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 
мұнайдың төгілуіне көңіл аударатын Солтүстік Каспий экологиялык 
базасын салу жобасы жүзеге асуда.

Қазақстан 2000 жылы Ортус конепциясын ратификациялады, 
қоғамға дайын экологиялық ақпарат беруге ғана емес, экология са- 
ласында пәрменді мемлекеттік саясат жүргізуге де дайын.

Экономикалық тұрғыда мемлекеттік билік органдары радио- 
активті сэулеленуден көп адам әртүрлі онкологиялық аурулардан, 
қан мен тамырларының патологиясынан, тері жабындарының 
зақымдануынан зардап шегіп жатқан Семей аймағының әлеуметтік 
және экономикалық қалпына келтіру жөніндегі бағдарламаны 
жүзеге асыруда. Арал маңының тұрғындары да елеулі санитарлык 
дағдарысты бастан кешіруде, мүнда теңіз түбінің көп бөлігі ашы- 
лып, тұз бен химиялық тыңайтқыштармен жэне пестицидтер- 
мен уланған құм жер бетін жауып қалған. Бұл жерде өзендер 
қосылыстарын қоршау жөніндегі шаралар қолға алынган, бүл оған 
құйылатын өзен суларын жинауға мүмкіндік берді. Бұл жерде мем- 
лекет бүрынгы балықшыларды жаңа мамандықтарға оқытуға күш 
жүмсады, бүйрек, ас қорыту және респираторлық аурулардың саны 
тым арта түсуіне байланысты медициналық қадағалау қажеттілігі 
арта түсті.

Түщы судың ғаламдық тапшылығы, су объектілерінің ласта- 
нуы, өндіру кәсіпорнының қарқынды дамуы, энергетика, көмір, 
мұнай, қара және түсті металлургия өнеркәсібі кэсіпорындарының 
қоршаған ортаны ластай түсуін туындатып, автокөлікті пайдалану 
нәтижесінде атмосфераға зиянды зат шығарылады. Мүның бэрі ар- 
найы мемлекеттік бағдарламаны жасауды талап етеді. Қазақстанның 
халқын ауыз сумен қамтамасыз етуге ғана 2020 жылға дейін Үкімет 
жыл сайын 90 млрд. теңге бөлуді көздеп отыр. Оның ішінде 60 млрд
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теңге республикалық бюджеттен және 30 млрд теңге жергілікті 
бюджеттен бөлінбек. Бұл орайда жобаларды сараптауға және 
геологиялық барлауға айрықша көңіл бөлінеді.

Табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу қоғамдық өндірістің 
басқа да салаларындағыдай келесілерге:

1) кұқықтық нормалар мен технологиялық стандарттарға негіз- 
делген әкімшілік-құқықтық тэсілдерге;

2) табиғатты пайдаланушылардың табиғи ортаның эртүрлі эле- 
менттерін қорғау талаптарын орындауға қызушылығын оятатын 
эконмикалық тэсілдерге бөлінеді.

Әкімшілік тэсілдерге: тиісті мемлекеттік билік органдарының 
ауаға шығарылатын газдардың жол берілетін нормаларын 
белгілеуі, шикізаттың немесе өнеркэсіп бұйымдарының жекеле- 
ген түрлерін пайдалануға тыйым салуы, өндірістің, тауарлар мен 
қызмет көрсетулердің эрқилы түрлеріне экологиялық стандарт- 
тарды белгілеу жатады. Мысалы, автокөліктерге арналған бензин 
шығаруға арналған стандарттар: Евро-2, Евро-5 жэне басқа да 
санаттарға бөлінеді.

Құқықтықтәсілдерд і мемл екеттің заңдар, Мемл екет басшысының 
жарлықтары, үкіметтің қаулылары түрінде мемлекеттік билік ор
ган дары белгілейді.

Қазақстанда бұлар: «ҚР Экологиялық кодексі», «Айрықша қор- 
ғалатын табиғи аумақтар жөніндегі», «Жануарлар элемін қорғау, 
қайта жаңғырту, жэне пайдалану жөніндегі», «Өсімдіктерді қорғау 
туралы», «Атом қуатын пайдалану жөніндегі» Заңдар мен т.б., 
сондай-ақ үкіметтің бірқатар қаулылары, ережелері мен ҚР ҚОҚМ 
бұйрықтары жатады.

Заңдарда, жарлықтарда, ережелерде, нұсқаулықтарда мемлекет 
қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық қауіпсіздіктің жалпы 
нормаларын, стандарттары мен ережелерін белгілейді.

Табиғатты қорғау нормалары табиғат ресурстары элеуетінің 
немесе оның жеке қүрамдастарының сапалық жэне сандық күйі 
арақатынасының сандық мәндері болып табылады. Мысалы, суды 
тұтыну нормалары, атмосфералық ауаның сапасын сақтау үшін 
зиянды заттарды ұстап қалу мен зарарсыздандыру нормалары. 
Жергілікті деңгейде, мысалы, ірі қалаларда зиянды заттардың ауаға 
шығарылу көздерінің техникалық-ақпараттық параметрлеріне бай-
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ланысты зиянды заттардың жол берілетін шығарылу нормативтері 
белгіленеді. Сондай-ақ жол берілетін шекті концентрацияның 
(ЖШК) нормативтері қолданылады. Санитарлық-гигиеналық ЖШК 
адамдар өмірінің гигиеналық жағдайларына қолайлы болатын ауа 
тазалығын барынша жоғары деңгейде сақтауға бағытталған. ЖШК- 
мен қатар, деңгей жол берілетін нормалардан асып кеткенін жэне 
ластану деңгейін азайту шараларын шұғыл қолға алу керектігін 
көрсететін -  ластанудың шекті деңгейі де пайдаланылады. Бұл 
көрсеткіш көп ретте Алматы, Өскемен жэне т.б. қалалары бойынша 
қыскы мезгілдерде бұкаралык ақпарат құралдарында келтіріледі.

Табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеудің экономикалык 
тэсілдері табиғатты ақылы пайдалануды енгізумен және 
оны кеңейтумен, қоршаған ортаны ластағаны үшін айыппүл 
белгіленуімен, оны «жасыл» салық деп атайтын экологиялык 
салықтың, экологиялық сақтандырудың жэне т.б. енгізілуімен 
айқындалады.

Соңғы онжылдықта табиғат ресурстарын пайдалануға және 
оныңтөңірегіндегі эзірлемелерге қатысты салалардағы монополияға 
қатысты мемлекеттік реттеудің салмағы барған сайын артып келеді. 
Монопоиялық өндірістік кәсіпорындар мен фирмалар өндіріс 
шығындарын жеңілдету жэне монополиялық рентаға ие болу 
мүддесі тұрғысында табиғи ортаны қалпына келтіру проблемасы- 
нан аулақ болу үшін заңды айналып өтуге тырысып, мемлекеттік 
жэне жергілікті деңгейлерде өз мүдделерін тықпалауда.

Мемлекеттік реттеудің келесі тәсілі қаржылық емес тэсілдер 
болып табылады. Соңғыларын мемлекет ақпараттық жүйе арқылы 
пайдаланады, сол арқылы халыққа табиғатты аялаудың маңызы мен 
қажеттілігі түсіндіріледі. Көптеген қаржылық емес тәсілдер, мыса- 
лы, экотуризм енді-енді ғана туындап келеді жэне зор танымалдыққа 
ие болып келеді.

13.3. Табиғатты қорғау қызметін мемлекеттік реттеудің 
механизмдері мен тетіктері.

Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға енуі 
Экономикалық ынтымақтастық пен даму үйымы қысқа да нүсқа 
мағынада -  «Ластаушы төлейді» деп қалыптастырып енгізген 
механизмді айқындады.
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Сонымен қатар елдердің бэсекеге қабілеттілік үшін жанкешті 
күресінде табиғатты қорғау қызметін мемлекет тарапынан субсиди- 
ялау қажеттігі объективті түрде пісіп жетілді.

Табиғатты қорғау қызметін мемлекеттік реттеу механизмінде 
эдетте тетіктердің екі тобы:

1) Табиғатты қорғау қызметіне бағытталған тікелей мемлекеттік 
шаралар;

2) Макроэкономикалық саясаттың жанама ықпалы бөліп 
көрсетіледі.

Табиғатты қорғау қызметіне макроэкономикалық саясаттың 
жанама ықпалы соңғысының сипатына байланысты. Қазақстан 
Республикасының тэжірибесінен туындаған нэрсе шетелдік инве- 
стицияларды көтермелеу экологиялық тұрғыда қауіпті өндірістің 
одан әрі кең ғанат жаюына әкеп соғуына (мысалы, Каспий теңізінің 
жағалуындағы суды игеру мен тюлендердің өлі денелсрі) әкеледі.

Мемлекеттік билік органдарының тікелей эсер ету тетіктеріне 
қазіргі кезде келесі элементтерді:

а) табиғат кадастрларын;
б) табиғатты ақылы пайдалану тәжірибесін енгізу мен кеңейтуді;
в) қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдерді енгізуді, эко- 

логияны қорғаушыларды салықтан босату мен басқа да салықтық 
жеңілдіктерді;

г) экологиялық таза өнімге көтерме баға белгілеуді, экологиялық 
қолайсыз тауарлар мен қызметтердің бағасын төмендетуді;

д) экологиялық сақтандыруды;
е) қоршаған ортаны ластауға құқықтың сатылуын;
ж) мемлекеттік жэне жергілікті билік органдарының субсидия- 

лар жүйесін;
3) табиғатты қорғаудың негізгі өндірістік қорларды амортизаци- 

ялау нормаларын жатқызады.
Табиғатты қорғау қызметінде кадастрлар жүйесі маңызды рөл 

атқарады. Табиғи ресурстардың кадастры -  табиғи ресурстың сапа- 
лық және сандық көрсеткіштерін, табиғатты пайдаланушылардың 
құрамы мен сапасын сипаттайтын экономикалық, техникалық жэ
не ұйымдық көрсеткіштердің жиынтығы. Кадастрлар мәліметтері 
табиғи ресурстардың күнын бағалау, қоршаған ортаны рекреаци-

181



ялау мен сауықтыру жөніндегі шаралар жүйесін анықтауға арнал- 
ған база болып табылады. Қазақстанның кадастрлар жүйесіне: 
жер кадастры, пайдалы қазбалар жер қойнауларының кадастры, 
орман кадастры, су кадастры, Сирек кездесетін жануарлар мен 
өсімдіктердің қызыл кітабы, ұлттық саябақтарды, табиғатқорық- 
тары мен ескерткіштерін қамтитын табиғи қорықтық аумақтар тіз- 
бесі енеді.

Табиғи ресурстарды рационалды пайдалану объективті түрде 
табиғатты пайдаланудың ақылы болуына алып келді. Әртүрлі 
елдердің тәжірибесі төлемдердің келесі түрлерін:

- табиғи ресурстарды пайдалану, қайта жаңғырту мен күзетуге 
төлемді;

- жер үшін төлемді;
су ресурстарын пайдалану үшін төлемді;
жануарлар элемі үшін төлемді;
орнын толтыру, көтермелеу жэне экономикалық ретінде көрініс 

беретін қоршаған ортаның ластануы үшін төлемді айқындады.
Табиғи ресурстар үшін төлемдер жүйесіне сонымен қатар 

айыппұлдар мен санкциялар енеді. Оларды билік органдары жерді 
топырақты бүлінетіндей өңдегені, топырақты, ауа мен су аясын улы 
материалдармен ластағаны жэне т.б. үшін салады.

Мемлекеттің табиғатты қорғау қызметінің тетіктеріне сондай-ақ 
табиғатты қорғау мақсатында пайдаланылатын негізгі қорлардың 
(ЖЭО-на сүзгілер мен т.б.басқалар) жедел амортизациясы, 
табиғатты қорғау қызметін жеңілдікті несиелеу мен субсидиялау, 
табиғатты пайдалануға жүмсалатын күшті, сондай-ақ тауарлар мен 
қызмет көрсетулерді есепке ала отырып бағалар жүйесін белгілеу 
де жатады.

Киото Келісімінің негізінде әлемдік тэжірибеге ластауға қүқық 
сату енгізілген, бұл олар келтіретін экологиялық зиян ескеріле оты
рып кэсіпорындардың шығындарын оңтайландыруға бағытталған. 
Қоршаған ортаны ластауға қүқықтарды сату қоршаған ортаны ла- 
стайтын зиянды қалдықтардың шығарылуына лимиттің енгізілуіне 
негізделген. Қоршаған ортаны ластайтын қалдықтардың артуы 
айыпкүл санцияларын туындатады. Егер өндірісті қосымша кеңейту 
мен арттыру зиянды қалдықтардың ауа шығарылу көлемін арт- 
тырса, онда кәсіпорын тазартқыш қүрылғыларын жетілдіруге не-
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месе мемлекеттен ластануға қосымша құқық сатып алуға тиіс, бұл 
шығындарды көбейтеді.

Келтірілетін шығындардың бір бөлігінің орнын толтыру- 
ды қамтамасыз ететін, табиғатты қорғау шараларын қосымша 
қаржыландыру көзін қалыптастыратын экологиялық сақтандыру 
мемлекеттің табиғатты қорғау қызметінің маңызды тетігіне ай- 
налуда. Сақтандыру апатты-қауіпті нысандарды анықтауға, сақ- 
тандырылған кәсіпорындардың шығындарын сақтандыруға, өндіріс 
технологиясының сақталуына мүмкіндік береді. Мемлекеттік 
билік органдары экологиялық тұрғыда қолайсыз кәсіпорындардың 
тізбесін бекітеді, ықтимал әлеуетті шығындарды есептейді, эрбір 
кәсіпорын бойынша сақтандыру жарнасының ставкасын белгілейді. 
Табиғатты қорғау қызметінің пэрменді реттегіштерінің бірі салық 
салу болып табылады. Жеңілдікті салық салынуына қалдықтарды 
қайта өңдейтін жэне олардан тауарлар шығаратын кәсіпорындар 
жатқызылады.

Осылайша, мемлекет табиғат үшін өндіріс пен қоғамдық 
тұрмыстық қалдықтардан келтірілетін зиянды барынша азайтуға, 
сондай-ақ экономикалық белсенділікті бүкіл қоғамнан жекеле- 
ген кэсіпорындарға ауыстыруға ұмтылады. Салықтың бұл түрін 
ғылыми әдебиетте «жасыл» салық деп те атайды. Мемлекет соны- 
мен қатар ресурс сақтайтын жэне қалдығы аз технологияны дамы- 
ту үшін шығарылатын өндірістің үнемділігін есепке ала отырып, 
төмендетілген жэне экологиялық салықтарды белгілейді.

Мақсаты, міндеттері, жоспарланған шаралардың орындалуын 
қамтамасыз ететін қаржыландыру көзі мен материалдық ресурста- 
ры белгіленген мемлекеттік экологиялық бағдарламалар табигат- 
ты қорғау қызметінің реттегіші болып табылады. Бағдарламалар 
ғылыми-техникалық шаралардың іске асыруды, аса құнды табиғи 
нысандарды қорғауды, сирек табиғи ресурстарды рационалды 
пайдалануды, экологиялық апат аймақтарын ребилитациялауды, 
сондай-ақ халықаралық бағадарламаларды орындауды қамтиды. 
Бағдарламада белгіленген шараларды орындаушы ретінде тендерлік 
негізде жекеменшік фирмалар тартылады.

Қазақстанда табиғатты қорғау қызметі аса өткір болып тұр, 
өйткені мұнай, газ түсті жэне қара металлургия өндірісі ластай- 
тын өндіріспен қатар жүреді, халықтың урбанизациясы жылдам
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өсіп, т.б. жүріп жатыр. Сондықтан мемлекет реттегіш қызметін де, 
бақылаушы қызметтерін де күшейтуі тиіс.

Қысқаша қорытындылар:

1. Адамның табиғатқа белгілі бір байлық пен игілікті алатын объ
ект ретіндегі тұтынушылық көзқарасы жануарлар мен өсімдіктер 
әлеміне елеулі антропогенді эсерден бұрындары болған табиғат 
тепе-теңдігін түбегейлі өзгертті, табиғи ресурстарға салғырт 
көзқарас өзін жедел көрсетті.

2. Барлық елде табиғатты пайдаланады, бірақ онда бэрі де 
бір-бірімен байланысқан жэне жер шары оның қойнауын казіргі 
заманғы жылдамдықпен сарқа пайдаланатындай зор емес, олай бол- 
са, табиғатты пайдалану мақсаттары, міндеттері мен принциптері 
барлығы үшін бірдей болуы және барлық елдердегі мемлекеттік 
реттеу халықаралық құжаттардан туындауы тиіс.

3. Басқа посткеңестік мемлекеттерден Қазақстандағы мем- 
лекеттік реттеудің айырмашылық сипаты атомдық және бактерио- 
логиялық қаруларды сынау жөніндегі Семейдің жэне т.б. полигон- 
дардың жазылмас жарасы болып табылады, бұл мемлекеттік билік 
органдарының табиғатты қорғау қызметіне өз спецификасын 
таңады.

4. Қазақстанда табиғаттың, жергілікті халықтың, жануарлар мен 
өсімдіктер әлемінің мүддесіне сэйкес табиғатты қорғау қызметінің 
түрлі механизмдері мен тетіктері біртіндеп заңнамалық деңгейде 
енгізіліп келеді.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• табиғатты қорғау қызметі
• табиғатты пайдаланушылар
• табиғат кадастрлары
• қоршаған ортаның ластануы
• экологиялық таза өнім
• экологиялық сақтандыру
• табиғатты ақылы пайдалану
• экотуризм
• қайта жаңғытылмайтын ресурстар
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Сурақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Осылардың негізінде Қазақстанда мемлекеттің табиғатты 
қорғау қызметі іске асырылатын негізгі құжаттарды атаңыздар. 
Оларды мемлекеттік билік органдарының, кәсіпорындар мен меке- 
мелердің, азаматтардың қалай орындайтынына мысалдар кел- 
тіріңіздер.

2. Кейбір еуропалық елдер мен Қазақстанның мысалында қор- 
шаған ортаны ластауға квота сатылуының заңдылығын қарас- 
тырыңыз.

3. Сіздер қандай табиғи кадастрларды білетіндеріңізді атап шы- 
ғыңыздар? Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген сирек жануар- 
лар мен өсімдіктерге мысал келтіре аласыздар ма?

4. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік қызмет 
түрлі тәіслдермен іске асырылады. Олардың арасында: айыппұлдар; 
заңнамалық реттеу (зиянды заттардың ауаға шығуының жол 
берілетін шектерін анықтау), ластануды азайту үшін фирмаларға 
берілетін субсидиялар. Оларды қоршаған ортаның жай-күйіне жэне 
экономикалық тиімділікке ықпалы тұрғысында салыстырыңыз.

5. Табиғи-климаттық жағдайлар аймақтардың экономикалық да- 
муы мен олардың өндірістің мамандануына қалай ықпал етеді?
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14. АЙМАҚТАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

14.1. Аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеу ұғымы, 
мақсаттары, міндеттері мен принциптері

Тэуелсіздікті алу мен нарықтық экономикаға өту ел аймақ- 
тарының дамуын өзгертті. Экономикалық әдебиетте аймақ деп елдің 
халқы жэне өндірістік жэне әлеуметтік инфрақұрылым негізінде 
ішкі байланыстары дамыған аумақтық басқару органы бар бөлігін 
атайды.

Экономикалық қатынастардың нарықтық заңдылықтары ай- 
мақтардың табиғи, минералдық-шикізаттық, отын-энергетикалық 
ресурстарымен, олардың элеуетті қормен қамтамасыз етілуін, өнер- 
кәсіптік, ауылшаруашылық өндірісінің даму деңгейін, өнеркэсіптік 
жэне ақпараттық инфрақұрылымын, аймақтардың мамандануын 
есепке алу қажеттігін талап етеді. Мұның барлығы мемлекеттік 
билік органдарының экономикалық жэне элеуметтік қатынастарды 
реттеуін қажет етеді. Бұл істегі мемлекеттік саясаттың ба- 
сты мэселесі жергілікті нақты жағдайларды жэне аймақтык 
нарықтар әлеуетін барынша жоғары деңгейде пайдалану негізінде 
аймақтардың экономикалық дамуын көтермелеу болып табылады. 
Тиімді ұлттық нарықсыз дамыған аймақтық нарық, ал дамыған 
аймақтарсыз дамыған ел бола алмайды.

Экономиканың аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу мәселелері 
бірқатар себептерге байланысты, олардың арасынан мыналарды:

1) табиғи ресурстардың біркелкі орналаспауы мен өмір сүру 
жағдайының табиғи-климаттық айырмашылығын;

2) демографиялық айырмашылықтар мен халықтың біркелкі ор- 
наласпауын;

3) өндіргіш күштердің біркелкі орналаспауы, өндірістің ескірген 
құрылымы, инновацияның болмауы немесе кешіктіріліп енгізілуін;

4) әлеуметтік-мәдени факторларды;
5) жергілікті билік тарапынан кәсіпкерлік климатты қолдаудың 

жеткіліксіздігін атап өту керек.
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Аймақтар проблемасына қазіргі кезде жіті назар аударылуы 
аумақтардың айқын дифференциациясына байланысты болып 
отыр, бұл қайшылықтардың асқынуына, ішкі нарықтың дамымай 
қалуы мен аймақтар арасындағы экономикалық байланыстардың 
жеткіліксіз болуына әкеп соғуы мүмкін. Нарықтық экономиканы 
дамытудағы әлсіз белсенділік республикалық бюджетке салмақ 
түсіреді. Мұның барлығы аймақтарды дамытуға бағытталған 
аймақтық саясатты қалыптастыру қажеттігін талап етеді. 
Аумақтар экономикасын реттеу проблемалары көп ретте тари- 
хи қалыптасқан экономикалық, саяси, элеуметтік жағдайлардан 
туындайды. Осыдан барып аймақтық шаралар мақсаты туын- 
дайды, ол экономикалық дамудағы диспропорцияны жоюмен, 
аумақ элеуетін едэуір толық пайдаланумен, елдің депрессия- 
лы аймақтарының дамуына атсалысумен айқындалады. Ендеше, 
аймақтық экономикалық саясат «ұлттық, аймақтық жэне жергілікті 
мүдделердің белгілі бір элеуметтік-экономикалық тепе-теңдігіне 
қол жеткізу үшін мемлекеттің ғылыми негізделген ықпал ету 
шараларының жиынтығы» болып табылады. Мүдделердің көптігі 
түрлі мақсаттардың, оларға қол жеткізудің эртүрлі механизмдері 
мен тетіктеріне сэйкес келетін республикалық, аймақтық жэне 
жергілікті деңгейлердегі түрлі тэсілдерінің болуын айқындайды.

Мыналар:
-  ұлттық экономика позициясы тұрғысынан аймақтың бола- 

шағын айқындау;
-  жергілікті ресурстарды кешенді пайдалану негізінде эр аймақ 

экономикасының пропорционалды дамуын қамтамасыз ету;
-  аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерін 

теңестіру;
-  халықты экономиканың мемлекеттік, экономикалық және 

әлеуметтік жэне ұлттық қауіпсіздік мүддесіне қарай орналастыру;
-  жергілікті жэне республикалық экономикалық мүдделерді 

үйлестіру арқылы аймақтардың бақуаттылығын қамтамасыз ету;
-  құрылымдық алға басушылық пен аймақтық жэне үлттық 

экономикалардың тиімділігін қамтамасыз ететін аймақаралық жэне 
аймақішілік инфрақұрылымдық жүйелерді дамыту;

-  аймақтардағы элеуметтік-экономикалық жағдайды тұрақтан- 
дыру аймақтарды дамытудағы мемлекеттік реттеудің міндеттері бо
лып табылады.
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Аймақты дамыту міндеттерін құрылымдық, инвестициялық, 
сыртқы экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын экономиканың 
жалпы дамуымен тығыз байланыстыру керек.

Биліктің барлық тармақтарының республикалық және жер- 
гілікті деңгейде өз міндеттерін атқаруы экономиканың аймақтық 
дамуын мемлекеттік реттеудің жалпы принципі болып табы- 
лады. Биліктің мемлекеттік органдары осылардың негізінде 
елдің даму бағдарламасы, өндіріс күштерінің орналастырылуы, 
елдің дамуындағы эр аймақтың орны мен рөлі айқындалатын 
құрылымдық жэне инвестициялық саясаттың басты бағыттарын 
негіздеуі тиіс. Жергілікті билік органдары жергілікті ресурстарды 
пайдалану, шаруашылық құрылымдарын рационализациялау жол- 
дарын іздестіруі, экологиялық жэне элеуметтік мәселелердішешуі, 
әртүрлі меншік формасындағы тауар өндірушілер тауарлары мен 
қызмет көрсетулерінің бэсеке қабілеттілігін дамытуға атсалысуы 
тиіс.

Аталған принциптерді басшылыққа ала отырып, мемлекет 
лайықты игілік деңгейін қамтамасыз етуге жэне барлық аймақтар 
азаматтарының бірдей мүмкіндіктерін қамтамасыз етуге ұмтылуы 
тиіс. Бұл орайда мемлекет эртүрлі аймақтар халқының өмір сапасы 
мен деңгейін механикалық теңестіру жолына түспеуі тиіс, өйткені 
бұл нарықтық қатынастардың экономикалық заңдылықтарына 
қайшы келеді.

14.2. Аймақтар дамуын мемлекеттік реттеудің 
механизмдері мен тетіктері

Әлемдік тэжірибеде аймақтық саясатты іске асырудың тетіктері 
мынадай алты топқа:

1) әкімшілік-басқарушылыққа;
2) халқы тығыз қоныстанған аудандарда жаңа кәсіпорындарды 

орналастыруды тежеу құралдарына;
3) мемлекеттердің экономикалық қызметін кеңістіктік белуге;
4) жаңа жұмыс орындарының қүрылуына байланысты қаржылай 

көтермелеуге;
5) өндірістік жэне әлеуметтік инфрақұрылымды жасауға (көлік 

саласындағы концессия механизмі жэне т.б.);
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6) дамуды көтермелеудің «жұмсақ» шараларына (бизнес-орта, 
білім беру, консалтинг жэне т.б.) бөлінеді.

¥лттық экономика деңгейінде мемлекеттік ықпал етудің негізгі 
бағыттары ұйымдық, заңнамалық-құқықтық жэне қаржылық- 
экономикалық реттеу болып табылады.

Ұйымдық жэне экімшілік шаралар арқылы мемлекет жаңа 
кәсіпорындарды орналастыру немесе кеңейту, істеп тұрған бар 
кәсіпорындар мен мекемелерді қайта мамандыру мүмкіндіктерін 
анықтайды. Мыналар: құрылыс немесе кеңейту үшін жер телімде- 
рін беру, инфрақұрылымды (өндірістік жэне нарықтық түрінде), 
ақпараттық және маркетингтік тұрғыда дамыту ыкпал ету тетіктері 
болып табылады.

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің заңнамалық-кұқықтық 
бағыты еркін экономикалык аймақтарды, технопарктер мен басқа 
да айрықша экономикалық аймақтарды құру мен заңдарды, қосалқы 
заңнамалық актілерді, ережелер мен нұсқаулықтарды басып шығару 
жолымен қолдаудан тұрады. Оларда ұйымдастыру мен жасап 
шығарудан басқа уәкілеттіліктер шегінің аражігін бөлу, қаржылық 
және материалдық үлес жэне т.б. айқындалуы мүмкін.

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің қаржылық-эко- 
номикалық бағыты оларға тэн реттегіш тетіктері болатын бюд- 
жеттік-салықтық жэне қаржылық-несиелік жүйелер, сондай-ақ 
жоспарлық реттеу -  болжау, бағдарламалау мен жоспарлау жүйесі 
болып табылады.

Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің қаржылық-эконо- 
микалық бағыты макро жэне микротетіктерді қамтиды. Макро- 
тетіктер кәсіпкерлік қүрылымдардың әрекетіне ықпал етеді. 
Аймақтық саясаттың макротетіктерінің ішіне ақша-қаражат, бюд- 
жеттік салықтық жэне тарифтік саясаты жатады, яғни жеңілдікті 
несиелік ставкалар, кіріске жеңілдетілген салықтар, жеңілдікті 
көлік тарифтері, жалақыға қосымшалар жэне т.б. белгіленеді. 
Мұның барлығы аймақтар халқының өмір сүру деңгейін арттыру, 
адам жэне табиғат ресурстарын шаруашылық үдерісіне қосу үшін 
жүргізіледі.

Микротетіктер өндірістің екі негізгі факторына тікелей ықпал 
етеді. Микротетіктер еңбек пен капиталға ықпал ету үшін пайдала- 
нылады. Еңбекке ықпал ету олар иелік ететін мамандық бойынша 
жұмыс орны болмаған жағдайда қайта дайындау арқылы адамдар-
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ды жаңа мамандыққа бағдарлау. Сондай-ақ көшу шығындарын өтеу, 
тұрғын үй салуға несие беру жэне т.б. жолдармен басқа аймақтарға 
көшіру үшін пайдаланылады. Мемлекеттің капиталға ықпалы капи
тал нарығының тиімділігін арттыру, салықтық жеңілдіктер мен суб- 
сидиялар, аймақтық экономиканы басқаруды жетілдіру, экімшілік 
бақылауды айқын ұйымдастыру арқылы жүргізіледі. Республика 
мен аймақтардың экімшілік органдарының өз бюджеттері болаты- 
нын ескерер болсақ, макро жэне микротетіктерді барлық деңгейдегі 
билік пайдаланады.

Аймақтық дамуды тікелей мемлекеттік реттеудің тетігіне 
қосымша орталықтағы жэне жергілікті жерлердегі билік ор- 
гандары аймақтарды мемлекеттік жэне жергілікті бюджеттен 
қаржыландырудың аймақтық бағдарламаларын жасайды жэне 
бекітеді. Бағдарламаларда құрылым түзуші инвестициялық жо- 
балар, жалпы мемлекеттік жэне жергілікті қажеттіліктер үшін 
тауарлар мен қызмет көрсетулерді жеткізіп беруге тапсырыстар- 
ды орналастыру қарастырылады. Мемлекеттік жэне жергілікті 
бағдарламаларды іске асырғанда қаржылық жэне салықтық реттеу 
мемлекет қатысуының аса маңызды формасы болып табылады.

Аймақтар дамуын реттегенде мемлекет экономикалық жэне 
қаржылық шаралармен нығайтылған индикативті жоспарлауды 
белсенді пайдаланады.

Аймақтарды дамытуда қажетіне қарай еркін экономикалық 
аймақтарды, ғылыми технопарктерді, мамандандырылған компа- 
нияларды, мемлекеттік жекеменшік жэне шетелдік капиталы бар 
фирмаларды қүру қажет. Мемлекеттік жэне жергілікті билік ор- 
гандары ішкі жэне аймақ аралық өнеркәсіптік жэне ақпараттық 
инфрақұрылымды құра отырып, тікелей жэне шетелдік инвестици- 
яларды тарту үшін тиісті экономикалық жэне әлеуметтік климатты 
жасаулары тиіс.

Аймақтар дамуын реттеу тетіктерін анықтағанда мыса- 
лы, экологиялық апатты аймақтар, шекара маңы аймақтары, 
жартылай шөлейт жэне шөлейтті, жету қиын аудандар, еркін 
экономикалық аймақтар сияқты аймақтар арасындағы табиғи- 
климаттық жэне элеуметтік-экономикалық айырмашылықтарды 
ескеру қажет. Реттеу тетігін таңдағанда қолма-қол жэне әлеуетті 
қорларды және аймақтардың табиғи, минералдық-шикізаттық, 
отын-энергетикалық ресурстармен қамтамасыз етілу дэрежесін,
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өнеркәсіп пен ауылшаруашылығы салаларының даму дәрежесін, 
инфрақұрылымның дамуын анықтап алу қажет. Жоғарыда аталған 
факторлардың даму дәрежесі мемлекеттің жергілікті өзін-өзі рет- 
теуге жэне эр аймақтың қайта жаңғыру үдерісінің ерекшеліктеріне 
мемлекеттің ықпал ету дәрежесін айқындайды.

14.3. Қазақстан аймақтары дамуын мемлекеттік 
реттеудің жай-күйі мен проблемалары

Қазақстан аймақтарының даму проблемалары мемлекеттік 
және әлеуметтік саясаттың маңызды компоненттері болып табыла- 
ды. ¥ йымдық-құқықтық тұрғыда 1996 ж. қыркүйекте ҚР Үкіметі 
«Қазақстан Республикасы Аймақтық саясатының концепция- 
сын» мақұлдады, онда: саясаттың мэні, мақсаты, бағыттары мен 
басымдықтары міндеттері, принциптері айқын түжырымдалған. 
Мақсат халықтың тіршілік қызметі мен аймақтардың ресурстық- 
өндірістік элеуетін тиімді пайдалану үшін бірдей мүмкіндіктер 
туғызумен айқындалады. Мақсатты жүзеге асыру үш сатыда 
жоспарланған: бірінші саты 1996-1997 жж., екіншісі 1998-2000 жж., 
үшіншісі -  2001-2010 жж. Бұл үш сатының өз міндеттері болды 
жэне жеті принципке негізделді.

Концепцияда аймақішілік басымдықтар бөліп көрсетілген, 
іске асыру механизмдері нақтыланып, аймақтардың төрт тобы 
бөлініп алынған. Саясатты жүзеге асырудың маңызды тетіктеріне: 
элеуметтік-экономикалық дамудың, жалпы мемлекеттік, аймақтық 
жэне салалық деңгейлердегі жоспарлардың кешенді болжамы, ар- 
найы экономикалық аймақтардың қүрылуы, шетелдік инвести- 
цияларды, қазіргі заманғы технологияларды, шетелдік ғылыми- 
техникалық жэне басқару тәжірибесін тарту, таяу жэне алые 
шетелдермен экономикалық интеграция жатқызылған.

Республикалық билік органдарының реттегіш функцияларына 
мыналар жатқызылған:

-  аумақтық шаруашылық жүргізудң барлық субъектілеріне, 
атқарушы биліктің барлық деңгейлеріне арналған заңнамалық, 
құқықтық жэне нормативтік негіздерді әзірлеу;

-  аймақтық дамудың маңызды бағыттары мен пропорцияларын 
анықтау;

-  өмір-тіршіліктің ең аз деңгейінде мемлекеттің кепілдемесін 
қамтамасыз ету;
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-  жалпы мемлекеттік сипаты бар аумақтық мәселелердішешу 
(Арал маңы жэне т.б.);

-  тұтастай алғанда ел үшін маңызды мэні бар аумақтардың ба- 
сым дамуын қамтамасыз ету.

Жергілікті билік органдарының функцияларына: 
жергілікті шаруашылықты ұйымдастыру;

-  кәсіпкерлік қызмет үшін жағдайлар жасау;
-  табиғатты қорғау мен жергілікті ресурстардың барлық түрін 

рационалды пайдалану және т.б.
2001 ж. желтоқсанда ҚР Үкіметі «Қазақстан Республикасының 

2020-2006 жылдарға аймақтық даму концепциясын» қайта әзірледі 
жэне мақүлдады, онда аймақтардың әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына талдау жасалып, аймақтық саясаттың мақсаттары, 
міндеттері нақтыланған. Бүл қүжатта Қазақстанның аймақтары 
алты топқа бөлініп, проблемалы аймақтарға мемлекеттік қолдау 
көрсету жөніндегі шаралар қолға алынып, соңғыларын анықтау 
критерийлері белгіленген.

Аймақтық саясаттың келесі қадамы депрессиялы аймақтар (Арал 
маңы, Семей полигоны), шағын қалаларды, ауылдық аумақтарды 
дамыту болды. Атап айтқанда, олар 2004-2010 жылдарға ауылдық 
аумақтарды дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, 
бұрынғы Семей полигонының проблемаларын шешу жөніндегі 
бағдарлама, Қазақстан Республикасын 2015 жылға дейін аумақтық 
дамыту стратегиясы жэне т.б. болды.

Осылайша, XX ғасырдың аяғында, XXI ғасырдың алғашқы 
онжылдығында ұйымдық-әкімшілік жэне заңнамалық-құқықтық 
бағытта Қазақстанда белгілі бір жұмыстар жүргізілді. Бұл 
бағыттағы келесі қадам «Қазақстан - 2030» аясында «Стратегиялық 
жоспар -  2020» бағдарламасын әзірлеу болды. «Стратегиялық жо- 
спар -  2020» жоспарында бес негізгі бағыт белгіленген. Жоспар- 
да іскерлік климатты жақсарту, қаржы жүйесінің орнықтылығын 
қамтамасыз ету жэне болашақта сапалық өсу үшін негіз қалануына 
ықпал ететін сенімді қүқықтық ортаны қалыптастыру жөніндегі 
шаралар кешенін іске асыру қарастырылған.

Барлық бағыттар белгілі бір деңгейде аймақтық мәселе- 
лердішешеді. Осы орайда аймақтық саясат мәселелері «Страте- 
гиялық жоспар -  2020» жоспары, сондай-ақ қарқынды индус- 
триялық-инновациялық дамудың Мемлекеттік бағдарламасы 
аясына енгізілді.
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Қаржылық-экономикалық бағытта республикалық билік орган- 
дары аймақтарға субвенциялар, дотациялар бөлу, инвестициялық 
саясат жүргізу, білім беруді, денсаулық сақтауды, спорт пен 
туризмді дамытуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу жэне 
т.б. жолдармен ықпал етеді. Сонымен бірге аймақтық саясаттың 
негізгі тірегін жергілікті жерлерге көшіру тенденциясы байқалуда. 
Мұндай жаңаша қырынан келудің мысалы ретінде, облыстық 
әкімшіліктердің шетелдік инвесторларды тарту жөніндегі әре- 
кеттерін атауға болады. Атап айтқанда, Жамбыл облысының 
әкімшілігі аймаққа Ресейлік ірі «ЕвроХимУдобрения» компания- 
сын тартты.

Қазақстанның басқа аймақтарының ішінен Қарағанды облы- 
сының басшылығы да аумақтық дамуға қомақты үлес қосқан. 
Облыстың тауар өндірушілері ұлттық компанияларға 29 млрд 
теңге көлемінде тауарлар жеткізіп, қызметтер көрсеткен, жергілікті 
жүйетүзуші кәсіпорындардың айналымы 350 млрд теңгеден 
астам соманы қүрады, мұндағы үлестік қүрамның 67% астамы 
қазақстандық болды. Индустриялизациялау картасы бойынша 9 
инновациялық өндіріс іске қосылып, онда тұрақты негізде 8087 
адам еңбекке орналастырылған. Мемлекеттік билік органдарының 
реттегіш фунциялары тек өнеркәсіпті ғана емес, экономиканың 
ауылшаруашылығы секторын да қамтиды, бұл жиынтық көлемнің 
астық жинауда (322 мың тонна), картоп жинауда (117 мың тонна) ар- 
туымен, ет, сүт, жұмыртқа өндірудің, мал басының өсуімен көрініс 
берген, мұның барлығы облыстың негізгі тамақ өнімдерімен өзін- 
өзі толық қамтамасыз етуіне мүмкіндік берген.

Аймақтық билік тарапынан жергілікті басшылықтың күш- 
жігерін үйлестіру жэне мемлекеттік биліктің түрлі салаларының 
толық қолдауы арқылы ғана жергілікті жерлердегі экономикалық 
жетістікке қол жеткізіледі.

Қысқаша қорытындылар:
1. Елдегі саяси климат халықтың экономикалық, әлеуметтік 

жағдайына байланысты болады, сондықтан мемлекеттік билік- 
тің басты мәселесі жергілікті нақты жағдайды жэне аймақтық 
нарықтар әлеуетін барынша жоғары деңгейде пайдалану негізінде 
аймақтардың дамуын көтермелеу болуы тиіс.
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2. Қазақстан басшылығының аймақтар проблемаларына қазіргі 
кездегі жіті назар аударуы қайшылықтардың ушығуына, мемлекеттік 
бюджетке түсетін салмақтың артуына әкеп соғатын аймақтардың 
айқын дифференциациясына, нарықтық қатынастарды дамытудағы 
әлсіз белсенділікке байланысты туындаған.

3. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеу экономиканың жалпы 
жағдайына, құрылымдық, инвестициялық, сыртқы экономикалық 
саясаттың негізгі бағытын таңдауға тікелей байланысты болады, 
сондықтан міндеттердің орындалуын мемлекеттік жэне жергіліісті 
деңгейдегі биліктің барлық тармақтары жүргізуі тиіс.

4. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеудің механизмдері 
мен тетіктерін анықтағанда аймақтар арасындағы табиғи-кли- 
маттық, элеуметтік-экономикалық айырмашылықтарды ескеру ке- 
рек. Мемлекеттің жергілікті өзін-өзі реттеуге жэне эр аймақтың 
қайта жаңғыру үдерісіне ықпал ету дәрежесі аймақтардың даму 
деңгейіне байланысты болады.

5. Мемлекеттік билік органдары 1996,2001 жылдары ҚР аймақтық 
саясатының концепциясын, Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004 
-2 0 1 0  жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, ҚР 2015 
жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясын әзірледі. Аймақтар про- 
блемасы басқа бағдарламаларда да назардан тыс қалған жоқ, атап 
айтқанда «Стратегиялық жоспар -  2020», ИИД МҚ жэне т.б.

Негізгі терминдер мен үғымдар:

• аймақтарды дифференциациялау
• біркелкі емес даму
• аймақтардың өзін-өзі қамтуы
• аймақаралық
• аймақішілік

Сүрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Экономиканың аймақтық дамуын мемлекеттік реттеу мэсе- 
лелері қандай себептермен байланысты?

2. Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеудің міндеттерін 
жэне принциптерін атап өтіңіздер. Осыларға орай сіздің аймақтағы 
осы мәселелердің шешілуін талдап көріңіз.
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3. Механизмдерін атаңыз жэне әлемдік тәжірибемен байланы- 
стыра отырып, аймақтық саясатты іске асыру механизмдерін атаңыз. 
Сіз тұрып жатқан аймақта экономиканың дамуын көтермелеуге 
арналған «жұмсақ» шаралардың даму деңгейін сипаттаңыз.

4. Елдегі аймақтар даму деңгейінің дифференциациясы неге 
әкеп соғады?

5. Сіздің пікіріңіз бойынша әлеуметтік саясаттың қандай ба- 
гыттарын республикалық жэне қандай бағыттарын -  жергілікті 
деңгейде шешу жэне қаржыландыру тиімді болмақ?

Жаттығу:

Төменде келтірілген деректер Қазақстанның эртүрлі аймақ- 
тарының АЖӨ көрсетеді. Олардың экономикалық теңсіздігінің 
себептерін түсіндіріңіз. Қандай шаралардың көмегімен мемлекет 
аймақтардың даму деңгейінің теңестірілуіне ықпал етеді?

2012 жылдың I тоқсанындағы аймақтық жалпы өнім

Аймақтық жалпы өнім

млн.
теңге

ЖІӨ
аймақтың

үлес
салмағы,
пайызбен

Физикалық 
өнім индексі 

алдағы 
жылға 

қатысты 
пайызбен

Жан 
басына 

шаққанда 
мың теңге

Жан басына 
шаққанда 

АІӨ
орналасу
тэртібі

Қазақстан
Республикасы

5 976 
722,5 100,0 105,6 357,1 X

12Акмола обл 146
838,6 2,5 100,5 200,7

Актөбе обл 308
870,0 5,2 105,3 391,7 7

Алматы обл 255
203,4 4,3 102,9 133,0 14

Атырау обл 771
526,8 12,9 98,6 1 412,9 1

Батые
Қазақстан обл

303
036,5 5,1 98,2 493,6 5
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Жамбыл обл 134
746,1 2,2 108,8 127,2 15

Караганды
обл

526
674,6 8,8 103,8 387,5 8

Костанай обл 198
509,1 3,3 103,4 225,7 11

Кызылорда
обл

225
697,2 3,8 107,2 314,9 9

Маңғыстау
обл

395
798,9 6,6 102,2 717,1 3

Оңтүстік 
Қазақстан обл

315
971,8 5,3 106,5 119,8 16

Павлодар обл 302
637,1 5,1 108,8 404,8 6

Солтүстік 
Казахстан обл

104
804,7 1,7 106,4 179,9 13

Шыгыс 
Казахстан обл

348
998,4 5,8 113,5 250,2 10

Астана х-сы 508
982,1 8,5 112,8 676,6 4

Алматы х-сы 1 128 
427,2 18,9 109,5 775,4 2

Дереккөз: ҚР Статистика жөіндегі агенттігі

Ә д е б и е т :

1. Н. Назарбаев Қазақстан халқына жолдау «Жаңа онжылдық -  
жаңа экономикалық өрлеу -  Қазақстанның жаңа мүмкіндік- 
тері». Казахстанская правда. 30 қаңтар 2010 ж.

2. Бибатырова И. А., Сагындыкова Г.К. «Государственное 
регулирование национальной экономики». Алматы. 2008, С. 
1 27 - 149.

3. Бабашкина А. М. «Государственное регулирование нацио
нальной экономики». М. 2006, гл. 18.

4. Прудников В. М. «Государственное регулирование предпри
нимательской деятельности». М. 2010, С. 99 -  ПО.
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15. СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

15.1. Сыртқы экономикалық қызметті реттеу: мазмұны, 
түрлері сипаты мен тетіктері

Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметі қазіргі кезде ұлттык 
экономика құрылымының қалыптасуына, даму динамикасы мен 
орнықтылығына ықпал етеді. Қазіргі заманғы элемдік экономикада 
интеграциялық үдерістер байқалады (ЕО және т.б.), бірақ тұтастай 
алғанда бұл эртүрлі шаруашылық жүйелерінің мемлекетара- 
лық және аймақтық мүдделері тартқыштаған конгломераты ғана. 
Бүл орайда, Қазақстан өз экономикасының жағдайын реалистік 
тұрғыда бағалауы жэне ұлттық мүдделерге сэйкес болашақтағы 
экономикалық қауымдастықта өз рөлі мен орнын анықтауы иіс. Бұл 
жағдайларда сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу 
аса маңызды мэнге ие бола түседі.

Мемлекеттік реттеудің тэсілдерін, механизмдерін жэне тетіктерін 
анықтау халықаралық экономикалық қатынастардың теориялық 
қорытындыларына негізделеді. Экономикалық ғылыми жэне 
оқулық әдебиеттерінде «халықаралық экономикалық қатынастар» 
жэне «сыртқы экономикалық қызмет» ұғымдарының аражігі айқын 
ажыратылған. Сол бір ғана ұғымдарды бір жағдайларда форма деп 
ал, басқа бір жағдайларда түрлер деп те атайды. Бір жағдайда форма- 
лар тізбесі сол әлгі әлемдік сауданы жэне бірінші жағдайда аталған 
нәрселерді қамтиды. «Сыртқы экономикалық қызмет» үгымы 
мазмұны бойынша бір іспен айналысуды, еңбекті, қандай да бір 
органдардың жұмысын білдіргенде қарым-қатынас құбылыстардың 
байланысын, өзара байланыстың бағытын білдіреді. Осыған орай 
сауда дегеніміз -  ол тауарларды сату жөніндегі қызмет, ол қызметтің 
түрі, ал сыртқы сауда -  ол да сыртқы рынокқа бағытталған дэл сол 
қызмет. Сауда үдерісінде байланыстар орнатылады. Осы үғыммен 
қатар «халықаралық сауда» ұғымы да болады, ол тауарлар мен 
қызмет көрсетулерді сату және сатып алу жағдайына байланы- 
сты түрлі елдердің сатушылары мен сатып алушылары арасында 
қалыптасатын қатынастарды көрсетеді, бүл жағдайда жаппай бола-
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тын қарым-қатынасты білдіретін жалпы ұғым ретінде пайдаланы- 
лады.

Мемлекет қарым-қатынастар субъектілері арасында қалып- 
тасатын жүмысты да, байланыстарды да реттейді. Олардың арасын- 
дағы айырмашылық мемлекеттің қандай да бір шараларының 
субъектілер қызметін тоқтатуы немесе өз қызметін қайта бастауы, 
ал қарым-қатынастар жалғаса беруі немесе элі қайта жаңғыртыл- 
мауы мүмкін. Мынадай сұрақ туындайды: мұндай тәптіштеу неге 
керек? Бұл жағдайдадағы проблема биліктің қандай органдары 
жэне олар немен айналысады деген сұраққа тіреліп тұр емес пе? Өз 
сұрақтарына жауапты кімдер және биліктің қандай органдарынан 
алуы тиіс?

Қарастырылып отырған жағдайда сыртқы экономикалык 
қызметпен экономикалық, қаржылық, ғылыми, ғылыми-техно- 
логиялық, әлеуметтік, мәдени қызмет түрлерімен айналысатын 
министрліктер мен ведомстволар айналысуы тиіс. Олар осы сала- 
ларда жұмыс атқаратын жэне басқа елдер субъектілерімен өзара 
байланыста болатын субъектілер қызметін реттеуі тиіс. Мемлекет 
аралық келісімдермен сол байланыстарды орнатқан азаматтар мен 
мекемелердің байланысы мен байланыстарының бағыттары үшін 
жауап беретін билік органдары (СІМ, Үкімет жэне т.б.) айналысуы 
тиіс.

Осылайша, жеке түлгалар, фирмалар, мемлекет СЭҚ субъекті- 
лері болып табылады. Сондай-ақ сауда-өнеркәсіп палаталары. 
басқа мемлекеттердегі сауда өкілдіктері, сыртқы экономикалык 
делдалдарды, Бүкіләлемдік сауда ұйымы, Халықаралық валюталық 
қор, Халықаралық даму және қайта қүру банкі жэне т.б. сиякты 
халықаралық ұйымдар да СЭҚ субъектілеріне жатады.

Тауарлар, қызмет көрсетулер, ақпарат, еңбек ресурстары, капи
тал, патенттер СЭҚ объектілері болып табылады. СЭҚ тауарлар мен 
қызмет көрсетулерді экспорттау жэне импорттау арқылы жүзге аса- 
ды. Әлемдік шаруашылық байланыстардың формалары да адамның 
қызметі сияқты әркелкі болады. Бір авторлар оларды ірілендірсе, 
басқалары оны детальдарға салалайды. Ірілендірілген түрдегі 
сыртқы экономикалық қызмет формаларына:

1) халықаралық сауданы;
2) капиталдың халықаралық миграциясын;
3) жүмыс күшінің халықаралық миграциясын;

198



4) ғылыми, техникалық-технологиялық, әлеуметтік-мәдени қыз- 
мет көрсетулерді;

5) өндірістік-техникалық ынтымақтастықты;
6) валюталық-қаржылық жэне несие қатынастарын;
7) көлік-коммуникациялық ынтымақтастығын жатқызады.
Жүк тасымалының ыңғайлы трансконтиненталдық бағытта-

рының болуы елдерді тауар мен қызмет көрсетулердің рыногымен 
маңызды тұрғыда жақындастырады. Сондықтан барлық елдер, 
соның ішінде Қазақстанға да өз аумағының жоғары транзиттігін 
жасау маңызды болмақ, темір жолдарды, автокөлік магистральда- 
рын салу, эуе айлақтарын кеңейту жэне мүмкіндіктерін жақсарту 
арқылы осы істер жасалып та жатыр.

Институционалды құрамдас екіжақты қарым-қатынастың ны- 
ғаюына жэне экономикалық ынтымақтастың өсуіне ықпал ететін 
маңызды фактор болып табылады. Қазақстанда осы бағыттағы 
тиісті билік органдары құрылған жэне қызмет етіп жатыр. Олардың 
ішіндегі уәкілетті орган -  аймақтарда жэне Алматы мен Астана 
қалаларында тиісті департаменттері бар Экономикалық даму жэне 
сауда министрлігі, ҚР ¥лттық банкі, Мемлекеттік кеден комитеті, 
басқа министрліктер мен ведомстволар, сондай-ақ сауда-өнеркэсіп 
пал атасы жэне т.б. бар.

Экономикалық мүдделер мен ел тэуелсіздігін, елдің экономи- 
калық қауіпсіздігін қорғау мен осы қызметке қатысушылар- 
дың белсенді сыртқы экономикалық байланысын қолдау СЭҚ-ті 
мемлекеттік реттеудің мақсаты болып табылады. Осы мақсаттарға 
қарай келесі міндеттер анықталады:

1) СЭҚ-ті дамыту стратегиясын құру жэне жүргізу;
2) алып келетін және шығарылатын тауарлар мен қызмет көр- 

сетулерге қауіпсіздік критерийлерін белгілеу жэне тиісті бақылау 
орнату;

3) әлемдік жэне тауарлық рынокта өз тұтынушыларын көтер- 
мелеу арқылы СЭҚ қатысушыларын қолдау тэртібін белгілеу;

4) ҚР-да тауарларды өндіру мен тұтыну қүрылымында про- 
грессивті өзгерістер болуы үшін жағдай жасау;

5) ҚР-ның әлемдік экономикаға тиімді интеграциялануы үшін 
қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету.

СЭҚ қызметін мемлекеттік реттеу экімшілік, ұйымдық- 
басқару жэне экономикалық тэсілдермен жүзеге асырылады.
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Әкімшілік-ұйымдық тәсілдер негізінен шектеуші сипаттағы тікелей 
ықпал ету сипатында болады. Реттеудің экономикалық тэсілдері 
сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың экономикалық 
мүдделеріне эсер етеді.

Реттеудің әкімшілік тэсілдерінде келесі тетіктер:
-  СЭҚ қатысушыларын тіркеу;
-  кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарлар мен мүлікті де- 

кларациялау;
-  тауарлар импорты мен экспортының тэртібі;
-  санкциялар мен басқа шаралар арқылы СЭҚ-ті оперативті рет- 

теу шаралары;
-  тарифтік емес реттеу пайдаланылады.

Реттеудің экономикалық тэсілдерінде келесі тетіктер:
-  валюталық бақылау;
-  кедендік тарифтер;
-  кедендік салықтар;
-  фискальдық саясат;
-  амортизациялық саясат;
-  ақша және несие саясаты пайдаланылады.

Ұйымдастырушылық-басқару тәсілінде келесі тетіктер:
-  тауарлардың экспорты мен импортын лицензиялау мен квота- 

лау;
-  монополияға қарсы заңнама;
-  тауарлық сертификаттау мен санитарлық-эпидемиологиялық 

қадағалау;
-  Қазақстан Республикасы азаматтарының, кәсіпорындарының 

және мекемелерінің интеллектуалдық, мүліктік меншігін қорғау 
пайдаланылады.

Сыртқы экономикалық қызметтің экономикалық жэне экім- 
шілік-ұйымдастырушылық тәсілдері арақатынасының үлттық эко- 
номикаға ықпалы ұлттық экономиканың сипатын айқындайды. Таза 
күйінде мемлекеттердің сыртқы экономикалық қызметінде протек
ционизм мен ашық экономика бүгінгі күні кездеспейді. Сыртқы эко- 
номикалық қызметтің қатысушыларына әкімшілік-экономикалық 
ықпал ету формалары өз экономикасын қорғайтын дамушы елдерде
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орын алған. Орташа сипаттағы сыртқы экономикалық қызмет ашық 
экономика мен протекционизмнің белгілі бір үйлесуінде көрініс 
береді.

Мемлекет аралық істердегі жоғарыда аталған сыртқы эконо- 
микалық қызметтің жоғарыда аталған формаларының, тәсілдерінің 
жэне тетіктерінің барлығы ғасырлар бойы қалыптасқан жэне жетіле 
түскен. Импортты тежеу жэне экспортты көтермелеу жөніндегі 
протекционистік шаралар пайдаланылатын меркантилизм теория- 
сы олардың теориялық негізі болды.

Өндіргіш күштердің дамуымен жэне машиналы өндіріске 
өтумен, тауарларды өнеркэсіптік жолмен өндірудің дамуымен 
фритредерлік немесе еркін сауда теориясы пайда болды, ол сыртқы 
экономикалық қызметті дамыту үшін көптеген кедергілерді жойды.

15.2. Сыртқы сауда қызметін реттеу

Кез келген елдің сыртқы экономикалық қызметінде бірінші 
кезектегі жэне едәуір маңыздысы сыртқы сауда болып табылады. 
Әлемдік экономикадағы қазіргі заманғы сыртқы сауда БДСҮ-ға 
мүше болу жағдайында ашық экономика болып табылады. БДС¥-ға 
кірер кезде өтініш беруші мемлекет осы халықаралық экономикалық 
ұйымның мүшесі болғысы келетіні жайында өтініш береді. БДСҮ 
мүшелері комиссия тағайындайды. Қазақстан болса өтінішті 1996 
жылы беріп қойған. Осы ұйымға мүше 43 мемлекеттен комиссия 
тағайындалды. Оларды 26-ы келіссөздер үдерісін жүргізуге ықылас 
білдірді. 2011 жылдың сәуірінде Сауд Арабиясынан басқа барлық 
мемлекеттермен келіссөздер аяқталды. Яғни БДС¥-ға кіруге 
екіжақты келісім кезінде эр ел өз мүддесін қорғайтын ұзақ келіссөз 
үдерісі болады. Мемлекеттер келіссөздерді өздерінің экономикалық 
мүдделерін жэне қауіпсіздігін қорғай отырып жүргізеді жэне 
протекциялық шаралардың белгілі бір жүйесін де пайдаланады.

Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу заң шығарушы- 
лық, реттегіштік жэне бақылаушы сипаттағы шаралар арқылы 
экономиканың тиімді қызмет етуін қамтамасыз ететін үдерістерге 
үйлестірілген жиынтық ықпал ету болып табылады. Сыртқы сау
да саясаты отандық ұйымдардың әлемдік рынокқа шығуына қол 
жеткізуін қамтамасыз ету, басқа елдер кәсіпорындары тарапынан 
болатын әділетсіз бэсекеден отандық ұйымдарды қорғау, экспорт
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пен импорт құрылымының өзгеруін көтермелеу, әлемдік рынок- 
та тауарлары мен қызмет көрсетулерін жылжытуы үшін отандық 
ұйымдарға қаржылық-ақпараттық қолдау жасау мақсатында басқа 
елдермен сауда-саттық катынастарды реттеу болып табылады.

Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу ҚР Конституциясы- 
на негізделеді жэне мемлекеттік заңдар мен нормативтік актілерге, 
сондай-ақ халықаралық құқықтың жалпылар мойындаған принцип- 
тер мен нормаларға жэне халықаралық келісімдерге сәйкес жүзеге 
асырылады. Қүқықтық реттеу жүйесіне: ҚР Кедендік Кодексі, 
«Кедендік тариф туралы» ҚР Заңы, «Сауда қызметін реттеу туралы» 
ҚР Заңы, «Еркін экономикалық аймақтар туралы» ҚР Заңы, «Шека- 
ра маңындағы сауда туралы» ҚР Заңы жэне т.б. кіреді.

Мыналар: қызметті іске асыру тэртібін анықтау, тауарлардың 
кедендік шекара арқылы өткізілу шарттарын белгілеу, экспорттық 
қызметтің дамуын көтермелеу, сауда қызметін мемлекеттік бакылау 
жэне қадағалау сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу форма- 
лары болып табылады.

Мыналар: кедендік-тарифтік реттеу, тарифтік емес реттеу, 
тарифтік квоталарды қолдану, арнайы, қорғаныстық, демпингке 
қарсы жэне өтемін төлету шараларын қолдану, тауарлардың са- 
тылуын тоқтата тұру жэне тауарлардың сатылуына тыйым салу, 
халықаралық экономикалық санкцияларға қатысу сыртқы сау
да қызметін мемлекеттік реттеу тетігі болып табылады. Сонымен 
қатар мемлекет заңдық тұрғыда ҚР Үкіметінің, уәкілетті орган мен 
жергілікті билік органдарының құзыретін белгілейді.

Реттегіштік үдеріс сыртқы сауда қызметін дамыту жөніндегі 
мемлекеттік шараларды қамтиды, оларға:

-  экспорттық несиелерге кепілдік беру жэне сақтандыру жү- 
йелерінің қызмет етуін қамтамасыз ету;

-  сыртқы сауда қызметін көтермелеуге түрткі болатын сауда 
көрмелерін, жәрмеңкелерді жэне т.б. шараларды ұйымдастыру;

-  сыртқы сауда ақпаратының және ақпараттық-кеңістіктік қыз- 
меттердің жүйесін жасау;

-  сыртқы сауда қызметін көтермелеу мен қолдаудың басқа фор- 
маларын іске асыру жатады.

Сыртқы сауда қызметін реттеу тетігіне шаралардың кең ауқымы 
пайдаланылады, олар жалпы жэне арнайы тетіктер болып бөлінеді.
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Жалпы тетіктерге инвестициялық саясат түріндегі, ақшалай- 
қаражаттық жэне ұлттық экономиканың жай-күйіне реттегіш 
ықпал ететін жэне сөйтіп СЭҚ-тің материалдық базасын жасайтын 
экономикалық саясаттың басқа да түрлері жатады

Арнайы тетіктерге эдетте кедендік-тарифтік реттеуді, тарифтік 
емес реттеуді, өтемақылық шаралары жатқызады, сондай-ақ қазақ- 
стандық заңнамада тыйым салулар мен шектеулер бар. Әлемдік 
тэжірибеде жэне оқу әдебиетінде сыртқы сауда қызметінің тетігі 
ретінде СЭҚ-ті жүзеге асырудағы тікелей ықпал етуді бөліп 
көрсетеді.

Сыртқы сауда қарым-қатынастарын реттеудің тарифтік тетіктері 
өзі көздеген мақсат пиғылы салықтық алымдар жүйесі арқылы іске 
асырады. Салықтық алымдар:

-  фискальді -  мемлекеттік бюджетті толтыруға арналған;
-  протекционистік -  отандық өндірушілерді қорғауға арналған;
-  реттегіш -  елге келетін және елден шығарылатын тауар 

тасқынын реттеуге арналған үш негізгі функцияны атқарады.
Кедендік алымдар екі түрдің тарифтік алымдарына (импорттық 

жэне экспорттық кедендік тарифке) негізделеді.
Тарифтік емес тетіктер сыртқы сауданы тікелей жэне жана- 

ма тэсілдермен шектеу үшін енгізіледі. Тікелей тетіктер квота- 
лау, лицензиялау, экспортты ерікті түрде шектеу, демпингке қарсы 
өтемақылық алымдар мен жиналымдар сияқты тетіктерді пайда- 
ланады. Жанама тәсілдер техникалық, санитарлық, мал дәрігерлік 
жэне басқа да талаптарды, сондай-ақ экімшілік жэне кедендік 
формалдылықты қамтитын жасырын тетіктердің көмегімен жүзеге 
асырылады. Қаржылық тетіктер өз функцияларын импорттық 
депозиттердің, экспортты субсидиялау мен экспортты несиелеудің 
көмегімен жүзеге асырады.

Тарифтік емес жүйеден импортталатын тауарлардың құнын 
кедендік ақы үстінен арттыратын паритарифтік жүйені тағы да 
бөліп ажыратады. Импортталатын тауардың құнын арттыратын 
факторларға ішкі салықтар мен жиналымдарды ресімдеу, сақтау, 
кедендік үлестіру үшін енгізілетін эртүрлі кедендік жиналымдар
ды, тіркеуге жэне енгізілген жэне басқа да жиналымдар, арнайы 
салықтар, қосымша алымдар мен т.б. басқалары жатады. Бұдан 
бөлек кедендік бағалауды директивалау, яғни кедендік алымдар

203



мен жиналымдарды әкімшілік ретпен есептеу үшін қолданылатын 
белгілі бір тауарлардың кедендік құнын анықтау жүргізіледі.

Қазақстанда алып кіруге және алып шығуға арналған кедендік 
алымдар қолданыста бар.

Қазақстанда сыртқы сауда қызметін тарифтік емес реттеуге, со- 
нымен қатар:

-  тыйым салулар немесе шектеулерді, соның ішінде сандық 
тұрғыдағы шектеулерді;

-  халықаралық экономикалық санкцияларды орындауға ка
ты суды;

-  тауарларды алып кіруге жэне алып шығуға мемлекеттік моно- 
полияны;

-  техникалық, фармацевтикалық, санитарлық ветеринарлық, 
фитосанитарлық, экологиялық стандарттарды, нормалар мен талап- 
тарды, алып кіретін тауарлар сапасына бақылауды жатқызады.

Тарифтік емес реттеуде осылар арқылы тауарлар мен кызмет 
көрсетулер экспортының немесе импортының саны мен қүны 
анықталатын квоталау маңызды тетік болып табылады. Қазакстан 
үкіметі рыноктың қажеттілігі мен сыйымдылығын ескере отырып, 
шетел тауарларының ішкі рынокқа барынша аз түсуін қамтамасыз 
ету мақсатында тарифтік квоталарды белгілейді.

Қазақстанға тауар әкелу мен алып шығуға мемлекеттік монопо
лия лицензиялау арқылы жүргізіледі. Мемлекеттік кәсіпорындарға 
лицензиялар ҚР Ү кіметі арқылы немесе конкурстық негізде беріледі.

Қазіргі заманғы әлемдік саудада сыртқы сауданы субсидиялау 
мен мемлекеттік протекционизм сияқты тетіктер кеңінен пайдала- 
нылады, олар экспортқа бағытталған өндіріске жан-жақты қолдау 
көрсетуді жүзеге асыратын тауарларды дамыту мен жылжыту 
жөніндегі арнайы институттардың (Trade Promotion Organizations) 
қызметі арқылы іске асырылады. Саудаға қолдау көрсететін мұндай 
ұлттық ұйымдар барлық елдерде бар. Мысалы, Korea (Оңтүстік 
Корея), UK Trade and Investment (Үлыбритания), Austrade (Австра
лия) жэне т.б. сияқтылар, бұлар қолдаулар мен қызмет көрсетулер 
жөніндегі эртүрлі бағдарламалардың көмегімен жекеменшік 
сектордың экспорттық бастамаларына қолдау көрсетуде маңызды 
рөл ойнайды.

Қазақстан 2005-2009 жылдар ішінде жыл сайынғы 16% өсіммен 
элемдік экспорттаушылар арасында 48-ші орынга ие. Кейбір
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экспорттық баптар бойынша ҚР әлемдік экспорттаушылар арасында 
жетекші орынға ие. Қазақстан хром оксидтері мен гидроксидтерін, 
кварцті, табиғи асфальт пен мұнай битумы негізіндегі битумдық 
қоспаларды экспорттауда әлемдік көшбасшы болып табылады. 
Қазақстан бидай ұнының экспорты бойынша элемде Түркиядан 
кейінгі екінші орында, ал 2008 жэне 2011 жылдары - бірінші орын- 
да болды. Ең жоғарғы сыртқы сауда айналымы 109,1 млрд АҚШ 
доллары көлемінде 2008 жылы тіркелген. 2009 жылы әлемдік 
қаржылық экономикалық дағдарыс пен негізгі шикізаттық жэне 
энергетикалық ресурстарға сұраныстың төмендеуінен айналым 
көлемі 39%-ға төмендеді жэне 43,2 млрд. АҚШ долларын құрады.

Қазақстандық экспорт күрылымында тұтынушылар тауарының 
үлесі 2009 ж. 12,2% қүрады жэне жылма-жыл 1,5 млрд. долл. 
шегінде ауытқып отырды, ал 2010 ж. 2 млрд. АҚШ долларын 
құрады, өндіріс кұралдарын экспорттау соңғы 5 жылда 500 млн 
доллардан аспай тұр.

Соңғы бес жыл бойы таза экспорт оңды өсу үстінде жэне ми- 
нералдық өнімдердің, металдар мен олардан жасалатын бұйым- 
дардың басым экспорты есебінен жылдық орташа өсім 9% құрады. 
2007 -  2008 жылдары «Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, 
аспаптар мен аппараттар» тауарлық тобын әкелудің ең жоғарғы 
көлемі байқалған, бүл көптеген кәсіпорындардың өндіріс қуатын 
жаңғыртуға мүмкіндік берді. Астық жөніндегі таза экспорт 200 млн 
доллар, ұн жөнінен 560 млн долларды құрады. 2010 жылы бидай 
экспорты 5,1 млн тоннаға дейін, ұн 2,4 млн тоннға дейін өсті, сүт 
өнімдері шығарылғанына қарағанда 285 млн долларға, ал қант 245 
млн долларға көп әкелінді. Дегенмен, қазақстандық экспорттың 
тиімділігі айтарлықтай томен, өйткені оның негізін шикізаттық та- 
уарлар мен энергетика құрайды. 2010 жылы минералдық тауарлар 
экспорты құны жөнінен 44,4 млрд, долл жэне металдар 7,9 млрд 
долл., химиялық өнеркәсіп 3 млн доллар, мал жэне өсімдіктекті та
уарлар 2 млрд.долларға жуық құрады.

Импорт көлемі 2010 жылы орташа қарқынмен өсіп, экономиканың 
жай-күйін көрсетті. Машиналар мен жабдықтардың үлесі 43,2%, 
химиялық өнімдер мен пластмассалар 14,3%, минералдық өнімдер 
10,9%, азық-түлік тауарлары мен оларды өндіруге арналған шикізат 
9,7% дейін өсті. Дағдарысқа дейінгі кезеңде жеңіл автокөліктерді 
алып келу 400 мың данаға дейін өсті, ал 2010 жылы 26,7 дейін
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төмендеді. 2010 жылы машиналар мен жабдықтарды сатып алу 11,6 
млрд, долл., химиялық өнеркәсіп тауарларын сатып алу 4,2 млрд. 
долл., азық-түлік тауарларын сатып алу - 3 млрд. долл. АҚШ дол- 
ларын кұрады.

Мұнайдың бір барреліне баға деңгейі 65 долл, болғанда, 2011 
жылға экспорт көлемін Үкімет 51,9 млрд. көлемінде жэне сауда 
тепе-теңдігінің сальдосын -  18,8 млрд. долл. көлемінде бағалады.

Әлемдік тауар нарығындағы қолайлы баға конъюнктурасын және 
инновациялық шараларды қолдану арқылы жаңа кәсіпорындарды 
салу жөніндегі мемлекеттік бағдарламалардың жоспарлы іске асы- 
рылуын тілеу ғана қалады. Әлемдік рыноктағы импорттың жал- 
пы тауар айналымының көрсеткіштері де осыған итермелейді. 
Айталық, 2009 жылы бұл көрсеткіш 12,4 трлн долларға бағаланды. 
Импорт көлемі жөнінен АҚШ -  1,6 трлн, доллармен, ҚХР -  1,005 
трлн, доллармен және ГФР -  0,94 трлн, доллармен көшбасшы бол- 
ды. 2009 жылы ҚХР экспортының көлемі импортының көлемінен 
196 млрд. долларға артты. 2009 жылы Жапонияның сауда көлемінің 
қысқаруы 24,9%, ЕК -  14.8%, АҚШ -  13,9% құрады.

Осы тұрғыдан қарағанда ҚР көрсеткіштері нашар емес 
(кестені қараңыз), бірақ барлық проблема экспорт пен импорттың 
құрылымында жатыр. Қазақстандық тауар өндірушілеріне өндеуші 
салаларды белсенді игеруге жэне сыртқы рынокқа тауарлар мен 
қызмет көрсетулерін белсенді жылжытуга түрткі болатын жэне 
сыртқы сауда қызметінің жалпы көлемінде олардың үлесін арт- 
тыратын «қазақстандық қүрам» көрсеткішінен таяныш іздеу ғана 
қалады.

Кесте: Қазақстан сыртқы сауда айналымының динамикасы
(млн. АҚШ доллары.)

2007 2008 2009 2010 2011

Сыртқы
сауда
айналымы

80511.7 109072.6 71604.4 88976.6 129500.0

Экспорт 47755.3 71183.6 43195.7 59216.6 88500.0

Импорт 32756.4 37889 28408.7 29760 41000.0
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15.3. Капитал қозғалысын мемлекеттік реттеу

Институционалды жэне дербес инвесторлар жүйесінің да- 
муы шетелдік инвестицияларды реттеу мен капиталды шетел 
мемлекетеріне алып шығудағы мемлекеттің сыртқы экономикалық 
қызметінің маңызды бағытын айқындайды. Соңғы онжылдықтар 
түрлі елдер капитал иелерінің көпшілігі дамушы елдерге инвести
ция салуымен, сондай-ақ ол елдерден капиталды алып шығуымен 
сипатталады. Көптеген елдердің бір мезгілде импорттаушы жэне 
капиталды экспорттаушы да болуы, қазіргі заманғы әлемдік 
шаруашылық жүргізу үдерісінің ерекшелігі болып отырғанын 
атап өту керек. Инвестициялар әртүрлі -  несиелік, тікелей және 
портфельдік инвестициялар формаларында іске асырылады; фор- 
масын таңдау шаруашылық конъюнктурасына байланысты болады.

Капиталдың қозғалысын мемлекеттік реттеу мынадай:
1) ұлттық экономикаға шетел капиталының инвестициялары;
2) капиталды басқа елдер экономикасына алып шығу сияқты екі 

формада іске асырылады.
Шетел инвестицияларын мемлекеттік реттеу институционалды 

құрылымдарды қалыптастырумен жэне шетелден капитал салыну са- 
ясатын қорғауға, қолдауға тиімділігін арттыруға бағытталған шара- 
лар кешенімен байланысты. Мұның бәрі шетел инвестицияларының 
режимін либералдандыруға алып келді, өйткені капиталдың им- 
порты ұлттық экономикаға қосымша қаржылық жэне материалдық 
ресурстардың тартылуын туындатады жэне еңбек пен халықтың 
жұмыспен қамтылу проблемасын, әлеуметтік мәселелерді шешеді, 
сондай-ақ импорттаушы елдегі капиталдың жинақталу проблема- 
ларын шешеді және экономикалық өсімге жағдай жасайды. Со- 
нымен бірге, егер елде шетел инвестицияларының бақылаудан 
шығып кеткен құйылуы болса, онда ұлттық қауіпсіздікке қатер 
төнеді. Шетел компанияларының шикізат пен капиталды шама- 
дан тыс көп көлемде алып шығуынан, сондай-ақ ұлттық капи
тал қызметінің шектелуінен елдің қауіпсіздігіне қатер төнеді. 
Осыған байланысты тиісті органдардан капитал қозғалысы 
механизмінде ұлттық экономиканың арынды қозғалысына ықпал 
ететін тэсілдер мен тетіктерді пайдалану бірінші кезекте талап 
етіледі.

207



Ұлттық экономикада шетел инвестициясына мемлекеттік ықпал 
ету жүйесінде:

1) шетел инвестицияларын тарту;
2) шетел инвестицияларын шектеу сияқты екі тәсіл айқындалады.

Бірінші тәсілді пайдаланғанда мемлекет келесі реттегіш шара- 
ларды:

1) салықтық кедендік шараларды;
2) шетелдік инвестициялардың құқықтық қорғалуына кепілдік 

беруді;
3) кірістерді пайдалануға кепілдік беру шараларын;
4) мемлекеттік билік органдары қызметіндегі жариялылық ша

раларын;
5) капиталдың кіріспен қайтарылу мүмкіндігіне кепілдік беру 

шараларын;
6) еркін экономикалық аймақтар қүру мен концессиялар беру 

шараларын жүргізеді.

Шектегіш шаралары тетіктеріне:
1) біріккен кәсіпорындардың жарғылық капиталындағы ше- 

телдіктерге шектегіш үлесті белгілеу;
2) шетел инвестицияларына кәсіпорындар құрғанда ескертпелер 

жасау;
3) жергілікті факторлар мен өндіріс компоненттерін пайдалану 

қажеттігі (қазақстандық күрам болуы) туралы ескертпелер жасау 
жатады.

Ағымдағы сәттегі үлттық экономиканың ахуалы бойынша, 
сондай-ақ әлемдік жэне аймақтық экономиканың ахуалына байла- 
нысты мемлекеттік билік органдары қай бағытта жылжу қажеттігін, 
атап айтқанда капитал келуін шектеу немесе капитал келуін 
көтермелеу қажет пе жэне инвестициялық саясаттың қандай тетігін 
пайдалану керек соны айқындайды.

Капитал экспортын мемлекеттік реттеу инвесторларды ақпа- 
раттық жэне техникалық қолдау жобаны техникалық-экономикалық 
негіздеуді үйымдастыру, бизнес-жоспарды талдау, инвестициялық 
жобаны қаржыландыру, салықтық жеңілдіктер беру, несиелеу мен 
сақтандыру арқылы іске асырылады.
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Капитал экспортын мемлекеттік реттеу капиталды заңсыз алып 
шығуға қарсы және қылмыстық капиталды шектеуге бағытталуы 
мүмкін.

Қазақстанда инвестицияны мемлекеттік көтермелеу мен 
қолдау «Инвестициялар жөніндегі» ҚР заңында көрініс тапқан. 
Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды жүзеге асыру механизмі 
келесілермен:

1) корпоративтік кіріс салығынан жэне мүліктік салықтан боса- 
тумен;

2) коммерциялық емес тэуекелдерді сақтандырудың халық- 
аралық тәжірибесіне сэйкес ерікті сақтандыру институтын 
енгізумен;

3) инвестициялық дауларды шешу тәртібін түбегейлі өзгертумен, 
атап айтқанда дауларды халықаралық арбитражды сотта шешумен;

4) инвестициялық преференцияларды ұсынумен айқындалады.
Инвестициялық преференцияларды берудің негізгі шарты

экономиканың басымдықты салаларына инвестиция тартуды іске 
асыру болып табылады.

Инвестицияны мемлекеттік қолдау:
1) экономиканың басымдықты салаларына жабдықтар мен оған 

жиынтықтағыштарды импорттағанда кедендік жеңілдіктер беру,
2) келісімшарттың қолданылу мерзімінде, бірақ келісімшарт 

тіркелген сэттен бастап 5 жылда аспайтын мерзімге кедендік алым- 
нан босату арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік натуралық гранттарды мүлікті, жер ресурстарын 
басқару жөніндегі билік органдарымен, жергілікті атқару органдары- 
мен келісу бойынша мемлекеттік уэкілетті орган береді. Натуралық 
гранттар ретінде жер телімдері, ғимараттар, қүрылыстар, маши- 
налар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшегіш жэне реттегіш 
аспаптар мен құрылғылар, өндірістік жэне шаруашылық мүкэмалы, 
жүк жэне жолаушылар автокөлігі берілуі мүмкін.

Инвестициялық преференцияларды беруге келтіріліп отырған 
қырынан келудің бұл түрі мемлекеттік қолдау шараларын мақсатты 
пайдалануды жэне инвестициялық жобаларды іске асыру тиімділігін 
қамтамасыз етеді.
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Қысқаша қорытындылар

1. Мемлекеттердің сыртқы экономикалық қызметі СЭҚ 
субъектілері арасында СЭҚ нысандарына байланысты мэселелер 
бойынша экономикалық, қаржылық, ғылыми, техникалық- 
технологиялық, мәдени элеуметтік қызмет түрлерін реттеуден 
тұрады. Қызмет түрлерінің әртүрлілігінен шаруашылық дүниесі 
байланыстарының формалары пайда болады.

2. Қазақстан халықаралық экономикалық қарым-катынастардың 
жаңа субъектісі ретінде шығармашылық түрғыда түрлі елдердің 
тәжірибесін пайдаланады жэне өз байланыстарында мемлекеттің 
сыртқы экономикалық қызметтің дамуына ықпал ететін түрлі 
тәсілдерін, формалары мен тетіктерін қолданады.

3. Сыртқы сауда қызметі СЭҚ-тің маңызды формасы болып 
табылады. Мемлекеттік реттеу ҚР Конституциясының, біркатар 
мемлекеттік заңдар мен нормативтік актілердің, халықаралык 
құқықтың жалпылар мойындаған номалары мен халыкаралық 
келісімдердің базасында жүзеге асырылады.

4. Әлемдік экономиканың қазіргі жай-күйіне институционалдык 
жэне дербес инвесторлар үлкен ықпал етеді жэне көптеген дамыған 
елдер бір мезгілде капиталды импорттаушы да, экспорттаушы да 
болып табылады. Бұл жағдайларда шетелдік инвестицияларды 
мемлекеттік реттеу шетелден капитал салынуды қорғауға, қолдауға 
жэне тиімділігін арттыруға бағытталған шаралар кешеніне ие бо
лу ы тиіс.

Негізгі терминдер:

• әлемдік шаруашылық байланыстары
• сыртқы экономикалық қызмет
• халықаралық сауда
• тауарлар мен қызмет көрсетулер эксперты
• тауарлар мен қызмет көрсетулер импорты
• валюталық бақылау
• кедендік алымдар
• шетелдік инвестициялар
• капиталды шығару
• институционалды инвесторлар
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• инвестициялық жобалар
• интеграция

Сұрақтар мен оқу тапсырмалары:

1. Халықаралық экономикалық қатынастар жэне сыртқы эко- 
номикалық қызмет, оның формалары ұғымының эртүрлі түсінді- 
рілуін қарастырыңыздар. Егер Сізде өз пікіріңіз қалыптасса, онда 
өз көзқарасыңызды айтыңыз.

2. Әлемдік шаруашылық байланыстарының пайда болу се- 
бептеріне өз түсіндірмеңізді жасаңыз. Бұл проблема бойынша өз 
пікіріңіз болмаса, қолданыста бар теориялар мен гипотезалар мэнін 
айтып беріңіз.

3. Еуропалық интеграцияның экономикалық, саяси іс-эрекет 
факторларының алгоритмі жөнінде айтып беріңіз. Оларды еу- 
разиялық экономикалық одақ факторларымен салыстырыңыз. 
Олардың қандай артықшылықтары мен кемшіліктері бар?

4. СЭҚ-ті мемлекеттік реттеу мақсатына, сондай-ақ осылардан 
туындайтын міндеттерге анықтама беріңіз. Олар нақты тәжірибеде 
қалай орындалатынын көрсетіңіз.

5. Қандай реттеу тэсілдері бар жэне олардың әрқайсысында 
қандай тетіктер пайдаланылады?

6. Сіз сыртқы сауда қызметінің қандай тетіктерін білесіз?
7. Сіз Президент аппаратында сарапшысыз делік, Сізге Қа- 

зақстанның сыртқы сауда айналымының динамикасын қарау жэне 
өз қорытындыңызды беру тапсырылды. Сіз өз концепцияңыздың 
негізі етіп қандай ұсыныстарды қояр едіңіз?

8. Капитал экспортын мемлекеттік реттеу, капитал импортын 
мемлекеттік реттеу, тікелей шетелдік инвестициялар терминдерін 
Сіз қалай түсінесіз?

Жаттығу:

ҚР Статистика агенттігінің деректері бойынша 2011 жылдың нау- 
рызында жылу-энергетика тауарлары жалпы экспорт айналымының 
77,7% кұрады. Жалпы импорт айналымының 49,8% машиналар, 
жабдықтар, көлік құралдары, аспаптар мен аппараттар құрады. Бұл 
жағдайды мемлекет қалайша өзгерте алады? Қазақстан Үкіметі
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Шикізаттық емес экспорт үлесін арттыру үшін Қазақстан Үкіметі 
(«Бизнестің жол картасы -  2020» бағдарламасында) қандай шара- 
ларды әзірледі?

Ә д е б и е т :

1. «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі № 
544-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы

2. Кеден одағының Кеден кодексі туралы шарт ҚР 2010 жылғы 
25 маусымдағы № 293-IV Заңымен ратификацияланды «Ке
ден одағының кеден кодексі»

3. Қазақстан Республикасының Заңы Қазақстан Республи- 
касындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы 2011 
жылғы шілденің 21-і № 469-IV ҚРЗ

4. Бибатырова И.А., Сагындыкова Г.К. Государственное регу
лирование национальной экономики. Алматы. 2008 г. С. 212 
-2 2 5

5. Прудников В.М. Государственное регулирование предприни
мательской деятельности. Москва. 2010 г., с. 197-211.
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