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КІРІСПЕ 

 

Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан мемлекеті бірқатар әлеуметтік-

экономикалық табыстарға қол жеткізді. Минералды-шикізаттық ресурстар 

байлығы ҧлттық экономикаға қайта қҧру кезеңінің дағдарысына төтеп беруге 

және экономикалық өсудің жоғарғы қарқынын қамтамасыз етуге мҥмкіндік 

берді. 

Бірақ қазіргі өсім сапасы қанағаттандырарлық емес, себебі ол жоғарғы 

технологиялар есебінен жҥзеге асырылмай жатыр. Жағымды шикізатты 

экспорттау ондаған жыл сақтала бермейді. 

Соңғы жылдардағы көрсеткіштер бойынша, Қазақстан технологиялық 

артта қалушылығын байқатуда, стратегиялық маңызы бар ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық жҧмыс нәтижелері және жалпы алғанда зияткерлік 

меншік елдің ҧлттық байлығы ретінде тиімді қолданылмай жатыр.  

Əлемдік экономиканың тҥрленуі және қазақстандық экономиканың ашық 

жағдайында отандық компаниялардың ел ішіндегі және шетелдегі тауарлар мен 

капитал нарықтарындағы бәсекелік кҥреске дайын еместігі анық байқалуда. 

Сондықтан Қазақстан Республикасының әрі қарай дамуында тек өндірістің 

тҧрақтануы мен өсімі ғана емес, оның қҧрылымдық жағынан қайта қҧрылуы, 

отандық экономиканың ҧдайы өндіріс ҥрдісін қайта қҧру мен оның бәсеке 

қабілеттілігін арттыру ҥлкен маңызға ие. 

«Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 

2020- 2025 жылдарға арналған тҧжырымдамасын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 846 қаулысы және 

«Қазақстан-2050» Стратегияларында өңдеуші және ғылыми сыйымды жоғары 

технологиялық индустрияға аса зор көңіл бөлініп жатыр. Елдің экономикалық 

тәуелсіздігі технологиялық даму деңгейінен ажыратылмай қарастырылады. 

Əлемдік экономикадағы мемлекеттің рөлі мен оның мәні, инновация мен 

өзгерістердің негізгі қозғаушы кҥші - жоғарғы технологиялармен қаншалықты 

қамтамасыз етілетіндігімен анықталады. Қазіргі заманғы техника өндіріс 

технологиясынан бөлек ажыратылып қарастырылмайды. Ол тек нақты 

технологиямен қатар қолданылады және сол арқылы көрініс табады, яғни 

технология ғылыми-техникалық прогресстің қозғаушы кҥші болып саналады. 

Ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуде ерекше өнімнің ғылыми-

техникалық жобалары, озық технологияларды басқарудың қазіргі заманғы 

жҥйесін жасаумен шҧғылданатын ғылыми-зерттеу, конструкторлық және 

жобалық ҧйымдары ерекше рөл атқарады. Қазақстан табиғи ресурстарды ғана 

пайдалана отырып дамитын емес, сондай-ақ өзінің зияткерлік капиталын да 

пайдаланып даму мҥмкіншілігі бар елге айналатыны белгілі болып отыр. 

Мҧның өзі дҥниежҥзілк бәсеке ғылыми-техникалық жобалардың өте жедел 

жҥзеге асуын талап етеді.Сыртқы әлемдік ортада ҥздіксіз жҥріп жатқан 

өзгерістер дҥниежҥзілік экономикадағы біздің елімізде орнын белгілейді, 

сондықтан инновациялық қызмет өмір сҥрудің және дамудың маңызды 

факторына айналуда. Осыған байланысты туындайтын аса маңызды жайт - 
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инновациялық қызметтің елдің экономикасының өсуін және экономиканың 

қҧрылымдық қайта қҧрылуын қамтамасыз ететін қуатты тҧтқаға айналуы болып 

табылады.  

Қазіргі таңда әлемдік экономиканың көшбасшыларына айналып, жоғары 

технологиялар саласы мен инновациялық  жҥйені дамытудың озық ҥлгісін 

көрсете білген бірқатар елдер бар. Бҧл елдер шикізатты алу мен оны алғашқы 

өңдеу ҥрдісін қамититын индустриалдануға дейінгі, сондай-ақ шикізатты толық 

өңдей отырып, одан дайын өнім жасауға дейінгі ҥрдістерді қамтитын 

индустриалды кезеңдердің барлығынан өтіп, енді жоғары технологиялар мен 

инновацияларға негізделген постиндустриалды экономиканы жасақтаумен, 

оның басым бағыттарын жетілдірумен айналысуда. Басқаша айтқанда, олар 

қосылған қҧн тізбегін толық қалыптастырып, ғылыми сыйымды, әрі 

инновациялық сипаты бар өнімдер мен қызметтерді нарыққа ҧсынып келеді. 

Міне мҧның барлығы да отандық инновациялық инфрақҧрылымды 

дамытудың тиімді тетіктерін қалыптастыруды қажет етеді. Өйткені, тек 

дамыған инновациялық инфрақҧрылымы қалыптасқан ел ғана инновациялық 

ортаның толыққанды қатысушысы бола алады. Бҧған қоса, инновациялық 

әлеуеті дамыған елдер болашақтың бағдарын елдегі табиғи ресурстарға қарап 

емес, адам капиталының, оның зияткерлік қуатының шамасына, инновациялық 

өнім, қызмет, сапалы жҧмыс жасай алатын өнеркәсіптік, өндірістік 

инфрақҧрылымның мҥмкіндіктеріне, ғылыми-зерттеу, ғылыми-ізденушілік 

орталықтарының шамасына қарап айқындайды. 

Бәсекелік ортада ҧлттық экономиканың қуатты болуын қамтамасыз ету 

еліміздің негізгі ҧстанымдарының біріне жатады. Ашық нарықтың басты 

талабының бірі әрбір тҧтынушының нақты қажеттілігін қанағаттандыру деп 

білсек, онда осы талапқа сай экономика қҧрылымын жасақтау басты міндет 

болып қала бермек. Нарықтың ҥдемелі және өзгермелі сҧранысын тез 

қанағаттандыру инновациялық әдістерді пайдаланумен ғана жҥзеге асатыны 

белгілі. Сондықтан да, ҧлттық экономиканың жедел және тҧрақты дамуы 

еліміздегі инновациялық орта мен инновациялық инфрақҧрылымның нәтижелі 

жҧмыс істеуіне тікелей тәуелді деуге толық негіз бар. 

Индустриялық-инновациялық дамуды қалыптастыру аясында мемлекет 

тарапынан жҥргізіліп жатқан саясаттың алғашқы нәтижелері де көрініс бере 

бастады. Мәселен, еліміздің индустриялық-инновациялық стратегиясының 

алғашқы кезеңі аяқталып, нәтижесінде даму институттары және инновациялық 

инфрақҧрылым элементтері, яғни, инновациялық қызметті жҥзеге асыруға 

қажетті алғышарттар қалыптасты.  

Инновациялық инфрақҧрылымды дамыту бағытында инновациялық 

әлеуеті мен өзіндік даму ҥлгісі қалыптасқан елдердің қолдануға тиімді 

тәжірибелері мен озық ҥлгілерін, олардың ғылыми сыйымды әрі жоғары 

технологиялы инновациялық өнімдерді шығарудағы жетістіктерін пайымдай 

отырып, еліміздің ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымын дамытудың 

экономикалық механизміндегі негізгі тетіктер ретінде жағымды экономикалық 

ортаны қалыптастыру, инфрақҧрылым шеңберіндегі элементтердің 
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белсенділігін арттыру, оларды мемлекеттің қоғамдық, өндірістік, әлеуметтік, 

ғылыми және басқа да істеріне тығыз араластыру, бір-бірімен өзара 

ҥйлесімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ғылыми-техникалық әлеуеттің 

мҥмкіндіктерін пайдалану және оларды елдің барлық салаларында сынауға 

және қолданысқа енгізуге мҥмкіндік жасау қажеттілігі туындайды. 

Экономиканың жаңа, сапалы жағдайға көшуi барысында инновациялық 

мҥмкiндiктерi маңызды деңгейі көтерiлдi. Инновациялық экономиканы қайта 

ҧйымдастыруға ғылыми сыйымдылықты өндiрiстi тек дамытуға мҥмкiндiк 

бередi. Бҧл көрсеткiштер экономикалық өсудi қамтамасыз етудің маңызды 

факторы болып табылады. 

Бiздің елiмiз ҥшiн экономикада инновациялық процестi  мҥмкiндiк қолдау 

бойынша дамыған елдердің тәжiрибелерiн шығармашылық тҥрде қолдану 

маңызды болып табылады. Ол инновациялық қызметтің отандық даму жҥйесiн 

iске асыруға мҥмкiндiк бередi.  

Инновациялық қызмет мәселелерiн теориялық және тәжірибелік 

зерттеуге ҥлкен назар аудару, Қазақстан экономикасының әлемдiк 

шаруашылыққа мәртебелi енуi бойынша маңызды жҧмыстар атқарылу 

қажетттiлiгiне тiкелей байланысты. Көптеген салалардың артта қалуы 

инновациялық сипаттағы кәсiпкерлiк қызметтің артта қалып  дамымауына 

байланысты болып табылады. Сонымен қатар осы инновациялық қызмет 

саласын дамытуда инвестициялық  тарту маңызды мәселелердің бiрi болып 

табылады. 

Оқу қҧралының мақсаты – инновацияның және еліміздегі инновациялық 

ҥрдістердің қалыптасуы мен дамуын теориялық, тәжірибелік және 

аналитикалық тҧрғыда талдау, сондай-ақ зерттеу нәтижелері негізінде нақты 

ғылыми негізделген ҧсыныстар жасау. 

Жоғарыда айтылғанның бәрi Қазақстан Республикасының инновациялық-

инвестициялық мәселенің теориялық және практикалық мәнiн, яғни бҧл білім 

беру жҥйесінде оның маныздылығын анықтайды.  Қазіргi таңда көптеген 

әлеуметтiк-экономикалық мәселелердi шешуде инновациялық қызмет өнiмiн 

тиiмдi пайдалану маңызды болып табылады. Бҧл жалпы елдің инновациялық 

мҥмкiндiктердің дамуын қамтамасыз етедi.  
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1. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҤРДІСТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН 

ДАМУЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

1.1 Инновацияның экономикалық мəні, тҥрлері, инфрақҧрылымы 

 

«Инновация» ҧғымын экономикалық теорияға өткен ғасырдың 30-

жылдарында И. Шумпетер енгізді. Қазіргі кезде көптеген әдебиеттерде 

инновацияға әртҥрлі анықтамалар берілген: 

- инновация дегеніміз - жаңаға идеяларды тҥрлендіруге байланысты 

қызмет тҥрі немесе нарыққа енгізілген жетілдірілген өнім; 

- инновация - практикалық қызметте пайдаланылған жаңа немесе 

жетілдірілген технологиялық процесс; 

- инновация - әлеуметтік қызметтерге жаңа тәсіл. 

Жалпы алғанда инновация дегеніміз - әкелетін ғылыми-техникалық, 

ҧйымдастырушылық, қаржылық және коммерциялық іс-шаралар кешенін 

болжайды. 

Шет елдік зерттеушілер Э.Дж.Долан, Я.Корани, П.Хейне, П.Ф.Друкер, 

Н.Г.Менкью, Г.Хоскинг, Й.Шумпетер, В.Леонтьев және т.б. өндірістік 

сферадағы кәсіпкерліктің инновациялық сипатын бейнелейтін экономикалық 

қатынастардың қазіргі заманғы теориясын дамытты. 

Алайда бҧл ғалымдардың еңбектерінің басым бөлігі жалпы ғылымдық 

сипатта жазылған немесе мәселенің жеке тҧстарын ғана шешуге арналған. 

Қазіргі уақытта инновациялық өнім ді тиімді жасап, ҧтымды пайдалану 

қатынастарын сапалы тҥрде қарастырылмайынша елдегі аса маңызды 

әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешу мҥмкін еместігін тҥсіну енді 

жеткілікті емес. Ал бҧл өзіне тән арнайы мамандырылған қызмет субъектілері, 

инфрақҧрылым институттары, өзіндік нарықтық қатынастары бар елдің барлық 

инновациялық потенциалының дамуын талап етеді. 

Индустриалды-инновациялық қызметтердің өндірістің тиімділігі мен 

өнімнің бәсеке қабілеттілігін арттырудың пәрменді тәсіліне айналуы инновация 

сферасындағы меншік қатынастарын жҥзеге асыру, инновациялық ҥрдістерді 

мемлекеттік реттеуде жетілдіру мәселелерін ҥйрету маңызды мәселелердің 

қатарына жатады. 

Инновациялық қызметтің дамуы ең алдымен, ғылыми-техникалық 

ақпараттанумен өзара байланысты, сондықтан  кез – келген мекемеде , оқу 

орындарында ақпараттық-технологиялық орталықтар жҧмыс істеуі керек. 

Инновациялық қызмет негізінде ғылыми-техникалық прогресс жатыр. Ғылым 

мен техника адам өмірінің дамуымен қатар жҥреді. Елімізде осы мәселені 

өркендету мен дамыту барысында көптеген  заңдық-қҧқықтық актілерге қол 

қойылды, алайда бҧл қабылданған қҧжаттар оны жҥзеге асыру және орындау 

талаптарымен ҥндеспей жатыр, осы олқылықтың орнын толтыру шарт. Ол ҥшін 

жаңа инновациялық технология осы саясатты әрі қарай дамыту мақсатында 

жҥзеге асырылуы тиіс. 

Қазіргі таңда кез-келген бір кәсіпорынның немесе фирманың инновацияға 

деген көзқарасы өте маңызды болып табылады. Сондықтан да нарықтық 
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экономика жағдайындағы бәсекелестік көптеген жағдайда инновациялық 

қызметтерді талап етеді. Жалпы инновациялық қызмет ролінің маңыздылығын 

талдау мақсатында инвестицияның берген анықтамасы мен оның механизмін 

зерттеу болып табылады. Мҧның ішінде келесі талдау бағыттары 

қарастырылады: 

- мәселелердің негізделген қҧрылымдық идеясын талдау; 

- ҧйымның рационалды қҧрылымын талдау; 

- ҧйым басшысының инновациялық жоба басшылығын, олардың 

командаларының кәсіби шеберлігін талдау; 

- ҧйымның ақпараттық қамтамасыз сапасын талдау; 

- ғылыми тҧрғыда келу және қазіргі менеджмент әдістерін жобалауда 

қолданылатын сәйкестікті талдау; 

- ҧйымның бәсекелестік мҥмкіндігін қолдануды талдау; 

- инновация және жаңалық портфелі қҧрылымын талдау (сатып алынатын 

жаңалық, ҧйымға ендіруге арналған жаңалық, жинақтауға арналған жаңалық, 

жеке жасалған жаңалық, сатуға арналған жаңалық); 

- жоба экспертизасының сапасын талдау; 

- ҧйымның инновациялық қызмет тиімділігінің есеп көрсеткішінің сапсаын 

талдау; 

- инновациялық қызметтің ынталандыру жҥйесін талдау; 

Ҧйымның инновациялық қызмет тиімділігін, рөлін талдауды келесі 

принциптерді сақтай отырып іс-жҥзіне асыру керек: 

- диалектика (жҥйелікпен келу, динамикалықпен келу). Қажеттілік және 

кездейсоқтық ашу принципі, бірлік және қарама-қарсылықты кҥрес принципі, 

өту принципі, жоқты жоққа шығару принципі; 

- талдау мен жинақтау бірлігі; 

- ранжирлеу; 

- баламалы нҧсқаулардың сәйкестігін қамтамасыз ету; 

- оперативтілік; 

- сандық анықтамалылығы және т.б. 

Талдау әдістері: салыстыру, балансты, индексті, факторлық және т.б. 

Инновация бҧл – экономикалық категория. Категория бойынша инновация 

жаңа енгізудің жалпы және маңызды қасиеттерін, себептерін, қатынасын 

көрсетеді.Категорияның маңызы оның функцияларында көрінеді. 

Экономикалық категорияның функциясы оның ішкі қҧбылысын нақты тҥрде 

енгізеді. Инновацияның функциялары оның экономикалық жҥйедегі көрінісін 

және де шаруашылық ҥрдісіндегі рөлін көрсетеді. 

Инновация жаңа өнім немесе операцияға (технология, ҥрдіс) салынған 

капиталдың пайда болған нарық көрсеткіші болып табылады. Сатуға дайын 

инновацияны іске қосарда, «ақша-инновация» айырбасы жҥзеге асырылады. 

Осындай айырбастың нәтижесінде кәсіпкермен алынған ақша мҥліктері, 

біріншіден, инновацияны қҧру және сату шығынын жабады; екіншіден, 

инновацияны жҥзеге асырудың нәтижесінде пайда тҥседі; ҥшіншіден, жаңа 

инновацияларды қҧруға ҥлкен бір ынта (стимул) береді; төртіншіден, жаңа 
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инновациялық ҥрдістің қаржыландыру қайнар көзі болып табылады. Осыларды 

қарастыра отырып, инновацияның ҥш функциясын көрсетуге болады: 

- өндірістік; 

- инвестициялық; 

- ынталандырушы; 

Өндірістік функция мынаны білдіреді: яғни, инновация кең өрістің 

маңызды қайнар көзі болып табылатынын көрсетеді. 

Нарықта сатылған инновациялардан тҥсетін ақшалай тҥсім қаржылық 

ресурстардың қайнар көзі және де инновациялық ҥрдістің эффектілік 

мөлшеріндегі қызметін жасайтын қызметкерлік пайданы қҧрайды. 

Қызметкерлік пайда сауда-өндірістік, инвестициялық, инновациялық және 

қаржылық істердің көлемін кеңейтуге бағытталуы мҥмкін. Пайданың қолдану 

бағыттары «Шаруашылық субьект ақша ағымының жоспарында» көрсетіледі. 

Осылайша, инновациядан пайда көру және оны қаржылық ресурстардың қайнар 

көзі ретінде қолдану өндірістік функцияның инновациясын қҧрайды. 

Инновацияны өткізу нәтижесінде тҥскен пайда әрбір бағытта қолдануы 

мҥмкін, соның ішінде капиталдың қызметінде. Капитал пайда көру ҥшін 

жҧмылдырылған қаржы алынатын ақша тҥрінде болуы керек. Бҧл капитал бҥкіл 

инвестициялардың  қаржыландыруы  немесе белгілі бір инновацияның жаңа 

тҥрлері ҥшін  қолданылатын инновация пайдасы инновацияның инвестициялық 

қызметін қҧрайды. 

Инновацияны енгізу нәтижесінде кәсіпкердің алатын пайдасы кез-келген 

коммерциялық шаруашылық субьект мақсатының қызметіне тікелей сәйкес 

келеді. Бҧл қҧбылыс кәсіпкердің жаңа инновацияларға ынталандырма ретінде 

қызмет атқарады; әрқашанда оған сҧранысты ҥйренуге, маркетингтік істерді 

жҥргізуді ынталандыруға, қаржылық басқарудың жаңа қасиеттерін қолдануға 

(реинжиниринг, брэнд-стратегия, бенчмаркинг және т.б.) қызуғышылық 

тудырады.  

Кәсіпкерліктің инновациялық қызметі – бҧл жаңа немесе өнімнің 

жақсаруы, не қызмет көрсетуі, оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану 

мақсатындағы ғылыми-техникалық және зияткерлік әлеуеттік шаралар жҥйесі. 

Бҧл жеке сҧранысты, сонымен қатар жалпы пайдалы жаңалықтарға қоғамның 

мҧқтажын қанағаттандыруы ҥшін пайдаланылады. Инновацияның екі тҧрпаты 

ажыратылады:  өнімділік және ҥрдістік. 

Жаңа өнімді өндіріске енгізу инновацияның тҥбегейлі өнімділігі ретінле 

анықталады. Мҧндай жаңалықтар негізінде жаңа технологияға негізделеді, не 

тіршілікте қолданылып жҥрген технологияның жаңа тҥрінде пайдалануын 

ҧштастырады. 

Ҥдерістік инновация – бҧл жаңалықты енгізу немесе өндіріс тәсілін және 

технологияны едәуір жетілдіру, жабдықтарды және өндірісті ҧйымдастыруды 

өзгерту. Жаңалық дәрежедегі инновация негізінде жаңа, яғни өткен, отандық 

және шетелдік тәжірибеде ҧқсастығы жоқ және жаңа нәрсенің салыстырмалы 

жаңалығы болып ҧсақталады. Негізінде өнімнің жаңа тҥрлері, технологиясы 

және қызмет көрсетуі басымдық, абсолюттік жаңалықтарға ие болады және 
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ҥлгінің тҥп нҧсқасы болып табылады. Инновацияның өмірлік кезеңі өзара 

байланысты процестердің және жаңалықтарды енгізу сатысының жиынтығын 

көрсетеді. Инновацияның өмірлік кезеңі уақыт аралығы ретінде идеяның 

дҥниеге келуінен өндірістік өткізуден алып  тастағанға дейінгі инновациялық 

өнімнің негізінде анықталады. 

Кәсіпкерліктің инновациялық қызметін әзірлеуде, енгізуде, жаңалықтарды 

пайдалануда қосылатындары: 

- жаңалық идеяны әзірлеу, зертханалық ғылыми жҧмыстар, өнімнің жаңа 

зертханалық ҥлшілерін, техниканың жаңа тҥрлерін, жаңа конструкцияны және 

бҧйымдарды дайындауда ғылыми-зерттеу және конструкциялық жҧмыстарды 

жҥргізу; 

- өнімнің жаңа тҥрлерін дайындау ҥшін шикізаттар мен материалдардың 

қажетті тҥрлерін таңдап алу; 

- жаңа өнімді дайындауда технологиялық процесті әзірлеу; 

- қажетті өнімдерді дайындау ҥшін жобалау, жасау, сынақтан өткізу және 

жаңа техниканың ҥлгілерін енгізу; 

- жаңалықтарды іс жҥзіне асыруға бағытталған ҧйымдастырушылық-

басқарушылық шешімдерді әзірлеу және енгізу; 

- қажетті ақпараттық ресурстарды және инновацияны ақпаратпен 

қамтамасыз етуді зерттеу және әзірлеу; 

- қажетті ғылыми – зерттеу және конструкторлық жҧмыстарды жҥргізу 

ҥшін дайындау, оқыту, жаңа мамандық беру және қызметкерлерді арнайы 

әдіспен іріктеу; 

- лицензиялау, патенттеу, ноу-хау жҧмыстарын жҥргізу немесе қажетті 

қҧжаттарды алу; 

- инновацияны жетілдіруді ҧйымдастыру және маркетингтік зерттеулерді 

жҥргізу . 

Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық 

потенциалының орнын, рөлін, қызметін ғылыми-тәжірибелік тҧрғыдан талдау 

инновациялық қызметттің сан қырлы мәселелерін зерттеудің танымдық 

маңызын арттырып қана қоймайды, сондай-ақ дәстҥрлі салалық талдауды 

жалпыҧлттық және аймақтық тҧрғыдан толықтыра тҥседі. 

Шағын инновациялық бизнес мәселелері жақсы зерттелген шет елдерде 

оны қолдаудың бірқатар тиімді бағдарламалары бар. Алайда шетелдік 

тәжірибені қазақстандық болмысқа дәлме-дәл тікелей көшіру мҥмкін емес және 

ол шет елдегідей тез және оң нәтиже бере алмайды. Осы мақсатта 

экономикалық қҧралдарды отандық жағдайға бейімдеу ҥшін өтпелі ғылыми-

зерттеу жҥйесінің қалыптасу кезеңінде шағын инновациялық кәсіпкерліктің 

айрықша секторын жан-жақты зерттеу қажет. 

Экономикалық әдебиеттерде инновацияның көптеген тҥрлерінен 

технологиялық және технологиялық емес инновацияларға айрықша көңіл 

бөлінеді. Əлеуметтік жаңалықтар, басқару формалары мен әдістерінде болатын 

өзгерістер мен тағы басқаларды техникалық емес инновацияға жатқызамыз. Ал 
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технологиялық инновация - жаңа немесе жақсартылған тауарлар мен 

техникалық процестерді әзірлеу мен енгізу болып табылады. 

Инновацияны жаңалықтардан айыра білу тиіс, өйткені бҧл екеуі мҥлдем 

әртҥрлі ҧғым. Жаңалық - бҧл тек идея немесе жаңа технологиялық процесс пен 

жаңа өнімнің жобасы. Алайда ол нарыққа жетпегенше инновация болмайды. 

Нарықтық экономикада ғылыми зерттеулердің тек 6-8%-ы жаңа тауарға немесе 

процеске айналады. 

Ч.Фридменнің жіктеуінше, технологиялық инновациялар өнімдік және 

процестік инновацияларға айналуы мҥмкін. Өнімдік инновация дегеніміз- жаңа 

материалдар мен жартылай фабрикаттарды пайдалана отырып, жаңа өнім алу 

немесе технологиялық жаңа және технологиялық жетілдірілген өнімдерді 

әзірлеу және енгізу болып табылады. Ал процестік инновацияға технологиялық 

жаңа немесе өнімдерді табыстау әдістерін қоса технологиялық едәуір 

жетілдірілген өндірістік әдістерді әзірлеу және енгізу кіреді. Мҧндай 

инновациялар жаңа өндірістік жабдықты, өндірістік процесті ҧйымдастырудың 

жаңа әдістерін немесе олардың жиынтықтарын пайдалануда, сондай-ақ 

зерттеулер мен әзірлемелер нәтижелерін пайдалануда негізделуі мҥмкін. Əдетте 

мҧндай инновациялар өндірістің тиімділігін арттыруға немесе кәсіпорындарда 

бар өнімдерді табыстауға бағытталған, бірақ сондай-ақ кәдімгі өндірістік 

тәсілдерді пайдалана отырып өндіруге немесе жеткізуге келмейтін 

технологиялық жаңа немесе жетілдірілген өнімдерді өндіруге немесе жеткізуге 

арналуы мҥмкін. Өнеркәсіпте технологиялық инновацияға мынадай өзгерістер 

жатпайды: өнімдердегі (тҥсінде, сәнінде және т.б.) эстетикалық өзгерістер; 

оның конструкциялық орындалуын өзгеріссіз қалдыратын, осы немесе басқа 

өнімнің параметріне, қҧрамына, қҧнына жеткілікті елеулі әсер етпейтін елеусіз 

техникалық немесе өнімнің сыртқы өзгерісі, сондай-ақ оған енетін материалдар 

мен компоненттер. 

Сонымен қатар инновациялар өнімнің маңыздылығы мен қызмет ету 

сфераларына байланысты: салааралық, салаішілік, кәсіпорын ішіндегі 

инновация деп бөлінеді. 

Салааралық ішіндегі инновация- екі немесе одан да көп сала арасындағы 

байланыстың нәтижесінен пайда болған инновация. Салаішілік инновация- 

белгілі бір сала ішінде ашылған жаңалық. Кәсіпорын ішіндегі инновация- 

кәсіпорын ішіндегі инновациялық жаңалық, яғни кәсіпорын жҧмысының 

сапасына тиімді әсер ететін фактор. 

Атақты экономист Г.Менш инновациялардың 4 категориясын көрсетеді: 

1) Базистік инновациялар.Мҧндай инновациялар көмегімен нарыққа 

бҧрын болмаған жаңа тауарлар, қызметтер, машиналар, технологиялар 

келеді.Олар кҥрделі ғылыми зерттеулерді және аса ірі сомадағы капитал 

салымдарын қажет етеді. 

2) Жақсартылған инновациялар. Мҧндай инновациялар нарықта бір 

тауарлар мен қызметтердің белгілі бір қасиеттерін немесе параметрлерін 

жетілдіруге бағытталған. 
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3) Кешенді инновациялар. Мҧндай инновациялар әлемдік тәжірибеден 

өткен және екі немесе одан да көп саланың жиынтығынан немесе бірлесуінен 

қалыптасатын өнімдер мен қызметтерден қҧралады. 

4) Радикалды инновация. Мҧндай инновациялар қоғамда жаңа 

салалардың немесе ғылыми бағыттардың қалыптасуына алып келеді. 

Инновацияның дамуына қозғаушы кҥш нарықтық бәсекелестік болып 

табылады.Бҧл жердегі инновациялық өнім дегеніміз-тҥрлі дәрежеде 

технологялық өзгерістерге ҧшыраған өнім.Ол мына бҧйымдарды қамтиды: 

1)жаңа (қайта енгізілген)- радикалдық өнімдік инновация; 

2) жетілдірілген бҧйымдар; 

3)жаңа немесе өндірістің елеулі жетілдірілген әдістерінде қҧрылған 

бҧйымдар- өзге де инновациялық өнімдер. 

Инновацияны зерттеушілер жаңа өнімнің «өмірге келу» процесін 7 

элементке жіктеп көрсетеді: 

1. Инновациялық идеяның тууы. 

2. Жаңа өнімді шығару. 

3. Өнімді өткізу нарығын анықтау. 

4. Сҧранысты анықтау. 

5. Өнімді жарнамалау. 

6. Сату процесін ҧйымдастыру. 

7. Өнімді өткізу. 

Сонымен қатар, инновациялық өнімді нарықтық жағдайда өткізу көлемін 

арттыру, оған деген сҧранысты жоғарылату мақсатында тауарлардың бағасын 

төмендету, тҧтынушыларға қосымша сыйлықтар ҧсыну сияқты жанама 

тәсілдерді қолданылады. Белгілі бір мерзімді аяқтап, өзін-өзі өтеген 

инновациялық өнім ескіріп кетпеу ҥшін оны келесі нарыққа немесе аймаққа 

ауыстыру қажеттілігі туындайды. 

Инновацияның қҧрылымы келесідей: технопарктер, технологиялық 

инкубаторлар және инновациялық орталықтар. 

Технопарктер дегеніміз – ғылымды, білімді және өндірісті территориялық 

жағынан біріктірудің капиталистік елдердегі жаңа, бірақ қазірдің өзінде кеңінен 

таралған тиімді нысаны, ол ғылыми-техникалық талдамалардың және жаңа 

технологияның өндірісіне жедел енгізілуіне септігін тигізеді.Жақсы 

жарақтандырылған ақпараттық-экспериментттік базасы қҧрылған және білікті 

кадрлар жоғары дәрежеде шоғырланған жағдайда жҧмыс істейтін ғылыми, 

конструкторлық және өндірістік бөлімшелердің бірлестігі болып табылады. 

Технологиялық инкубатор - ғылыми ҧйымдардың, инновациялық 

кәсіпорындардың, жоғары оқу орындары және шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінің әлеуетін бір ортаға біріктіруге мҥмкіндік береді. 

Инновациялық орталық-конструкторлық – технологиялық жаңалықтарды 

жетілдіру мен өндірістерді дайындауға, бәсекеге қабілетті ғылымды 

қажетсінетін өнімдерді және жоғары технологияларды әзірлеу кезінде 

инновациялық кәсіпорындарды өндірістік- технологиялық қолдауға және бҧл 

қҧрылымдардың ғылыми- техникалық әзірленімдерді және маркетингті, 
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жарнамалық және көрме қызметін, патенттік-лицензиялық жҧмысты және 

интеллектуалдық меншікті қорғауды қоса алғанда, жергілікті және шетелдік 

нарықтарға ғылымды қажетсінетін өнімдерді жылжыту ҥшін қҧрылған 

инфрақҧрылымдар . 

Сонымен инновация – инновациялық ҥрдістерді ғана емес, тауарларды 

өткізу нарықтарын маркетингтік зерттеу, сонымен қатар ақпараттық, 

консалтингтік, әлеуметтік және басқа қызметтерге деген жаңа зерттеудің 

нәтижелерін енгізетін техникалық, технологиялық және ҧйымдық 

жаңалықтарды қҧрастыру мен тәжірибелік меңгеру сферасы. 

Инновациялар бірігіп инновациялық жҥйені қҧрайды.Инновациялық жҥйе 

әр алуан қатынастардың - фирмалардың, жаңа білім жасаушылардың 

технологиялық және аналитикалық орталықтардың кешенді ҥлгісі. 

Осы орайда зерттеудің негізін қалаушы ретінде өткен ғасырдың 80-ші 

жылдарының соңында жаңа заманға сай білімдерді жасауға, сақтауға, таратуға, 

оларды халық тҧтынатын жаңа технологияларға, өнімдерге, қызметтерге 

тҥрлендіруге қатысушы экономикалық субъектілер мен қоғамдық ҧйымдардың 

кҥрделі жҥйесі ретінде инновациялық жҥйе ҧғымын енгізуші ретінде 

К.Фридменды айтуға болады. Лундвал мен Нельсонның классикалық 

анықтамаларына сәйкес инновациялар дегеніміз - бір-бірімен көптеген кҥрделі 

байланыстар арқылы біріккен жҥйе болып табылады. 

Инновациялық қызметті басқару жҥйелерін, тиімді қҧрылымдар мен 

институционалдық формаларды әзірлеу мен дамыту, оларды мемлекеттік 

қолдау Қазақстанның әлемдік нарыққа өту, ғылымды қажетсінетін тауарларды 

өндіру мен өткізудің негізгі шарты болып табылады. Алайда Қазақстан 

Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 

жырдарға арналған стратегиясында қазіргі кезде инновациялық инфрақҧрылым 

субъектілері қажетті деңгейде жҧмыстарын атқармайтыны және Ҧлттық 

инновациялық жҥйенің (ҦИЖ) қатысушылары ҥшін керекті қызметті 

көрсетпейтініне баса назар аударылып отыр. 

Бҧл жерде ең негізгі кемшілік - инновациялық инфрақҧрылымда 

жҥйеліліктің және негізгі элементтерінің қҧрылымдығының болмауы. 

Отандық ғылымда инновациялық инфрақҧрылымның экономиканың 

дамуына әсер ету деңгейін зерттеу жөніндегі материалдар тапшы. Негізінен 

көптеген зерттеушілер келесі жағдайларды тісіндіре алмайды: ҦИЖ-нің 

қҧрылуына және тҧрақтануына қандай факторлар жағымды әсер етеді, ал 

қандайлары жағымсыз әсер етеді. Қазақстан Республикасының 2006 жылдың 23 

наурызындағы №135-ІІІ-ҚР3 «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 

туралы» Заңының 15 бабына сәйкес «инновациялық инфрақҧрылым» дегеніміз 

- Қазақстан Республикасының инновациялық қызметінің маманданған 

субъектілерінің өзара іс-әрекет жҥйесі. «Инфрақҧрылым» ҧғымын (латынның 

infra - асты, structura – қҧрылым) ғалымдар өткен ғасырдың 40-шы жылдарында 

қолданыла бастады,яғни ол нарық субъектілерінің тиімді жҧмыс жасауына 

қолайлы орта 
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туғызу дегенді білдіреді. Заңда көрсетілгендей, инновациялық қызметтің 

мамандандырылған субъектілері-технологиялық бизнес-инкубатор, 

технологиялық парк, инновациялық қор. 

Инновациялық жҥйені қалыптастырудың бастапқы сатысында 

инновациялық кәсіпкерлікті дамытуда мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі 

елімізде технологиялық бизнес-инкубаторлар жҥйесін қҧру болып табылады. 

Технологиялық бизнес-инкубатор өз бетінше дербес бірлік ретінде, сондай-ақ 

технопарктің бөлігі ретінде жҧмыс істей алады. Яғни технологиялық бизнес-

инкубатор дегеніміз - инновацияларды қҧру, қорғау қҧжаттарын алуға 

өтініштерді рәсімдеу және инновациялық жобаны дайындау ҥшін жеке және 

заңды тҧлғаларға ҧйымдық-қҧқықтық ақпараттың және өзге де қызметтерді 

ҧсынуды жҥзеге асыратын заңды тҧлға. 

Инновациялық қор – инновациялық жобалар мен инфрақҧрылымдарды 

және инновацияның қызмет көрсету сферасында қаржыландыру арқылы 

инновациялық қызметтің дамуына көмектесетін заңды тҧлға. 

Қҧқықтық қҧжаттарда инновациялық қызметтің мамандандырылған 

субъектілеріне мынадай анықтамалар берілген: 

Технопарк дегеніміз - негізгі қызметі инновациялық жобаларды іске 

асыру ҥшін қажетті жҧмыстар мен қызметтерді ҧсыну болып табылатын 

біртҧтас материалдық –техникалық кешенге меншік қҧқығы бар заңды тҧлға. 

Технопарктер әлемдік тәжірибеге сәйкес 3 тҥрге бөлінеді: 1) американдық; 2) 

жапондық ; 3) аралас. 

Технополис - бҧл қаланың немесе аймақтың өмірін қамтамасыз ететін 

технопарктер, инкубаторлар және қҧрылымдар кешені. Яғни, басқаша айтқанда, 

технополис жекелеген аймақ немесе қала негізінде қҧрылған және сол 

аймақтың өмірлік қызметін қамтамасыз ететін дамыған инфрақҧрылымы бар 

ғылыми өндірістік кешенді білдіреді. 

Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық 

стратегиясында мамандандырылған субъектілердің өзгеше тізімі берілген: 

- ҧлттық технологиялық парктер; 

- аймақтық технологиялық парктер; 

- технологиялық бизнес-инкубаторлар; 

- ғылыми қалашықтар. 

Инновациялық инфрақҧрылым 8 элементтен тҧрады. Олардың ең 

маңыздысы қаржы инфрақҧрылымы болып тыбылыды. Өз алдына қаржы 

инфрақҧрылымы келесі элементтерден тҧрады: 

- мемлекеттік даму институттары; 

- венчурлық қорлар; 

- кәсіпорындар; 

- жеке кәсіпкерлер; 

- екінші деңгейдегі банктер. 

Инновациялық инфрақҧрылым элементтері: 

- өндірістік инфрақҧрылым; 

- қаржы инфрақҧрылымы; 
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- консалтингтік инфрақҧрылым; 

- ақпараттық инфрақҧрылым; 

- өткізу инфрақҧрылымы; 

- технологиялық инфрақҧрылым;  

- мамандар даярлау инфрақҧрылымы; 

- ғылыми-зерттеу инфрақҧрылымы. 

Технологиялар трансферті орталығының негізгі міндеті - ғылыми- 

техникалық нәтиижелерді тездету, шағын инновациялық кәсіпорындарды 

қҧруға көмектесу. 

Технологиялар трансферті орталығына Республикадағы «Самҧрық-

Қазына» Ҧлттық әл Ауқат Қоры негізінде қҧрылған «Инжиниринг және 

технологиялар трансферті» акционерлік қоғамының қызметі мысал бола алады. 

Оның мақсаты- Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызмет пен 

белсенділікті арттыру.Ол Қазақстан Республикасының экономикасының 23 

саласын қамтиды. Олардың ішінде: 

1) ақпараттық технологиялар (ICT); 

2) өмір туралы ғылымдардың технологиясы (Life Sciences Technology); 

3) нанотехнологиялар мен жаңа материалдар; 

4) көмірсутек саласының технологиялары; 

5) энергияның жаңартылған жолдарының технологиясы. 

Қазіргі кезеңде әлемдік экономикалық жҥйенің қарқынды дамуы 

ғылымды қажетсінетін өнімдер мен оны өндіретін технологияларды тиімді қҧру 

және пайдалануға байланысты. Ол ҥшін негізделген ғылыми–зерттеулер 

жҥргізу қажет және олардың нәтижелерін шҧғыл тҥрде өндіріске енгізу ҥлкен 

жетістік. Сонымен, ғылымда жаңа технологиялық бағыттар пайда болады. 

Осылардың бәрін дҧрыс бағытқа салу, тиімді пайдаланып нақтылы нәтижеге 

жету ҥшін арнайы инфрақҧрылым қажет. 

Əдетте инновациялық инфрақҧрылымның мынадай жҥйелік буындарын  

бөліп көрсетуге болады: 

- технологиялық: технопарктер, инновациялы–технологиялық 

орталықтар, бизнес–инкубаторлар және т.б.; 

- қаржылық: қорлардың әртҥрлі типтері–бюджеттік, венчурлік, 

қамсыздандыру, инвестициялық; 

- ақпараттық: орталық–талдау, статистикалық, ақпараттық және т.б.; 

- кадрлық: дайындау, қайта дайындау, оқу мекемелері (әсіресе 

инновациялық менеджмент саласынан), технологиялық аудит, маркетинг және 

т.б. 

Бәсекеге қабілеттілік мәселелерін шешу ҥшін Қазақстанда көп деңгейлі 

инновациялық инфрақҧрылымның қалыптасуы қарастырылған. Оған мыналар 

жатады: 

- білім-инновациялық кешендер  – жоғары оқу орындары, ғылыми–

зерттеу институттары, ғылыми орталықтар, оқытатын компаниялар. Бҧлардың 

бәрі білікті кадрлар дайындау мен жаңа ой–пікірлер ҧсынады; 
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- бизнес-технологиялық кешендер – жаңа ғылыми пікірлерді өндіріске 

енгізу мен жаңа тауарларды әзірлеумен айналысады; 

- қолдаушы кешендер.  

Инновациялық қызметті қолдау және қаржыландыру, маркетинг, көрме 

жҧмыстары, интеллектуалды меншіктерді қорғау мәселелерімен шҧғылданатын 

қҧрылымдар кіреді. 

Инновациялық инфрақҧрылымды қалыптастыру ҥшін жоғарыда 

келтірілген жағдайлар міндетті тҥрде қажет.  Олардың барлығының жиынтығы 

аймақтық инновация жҥйесін қҧрайды.  

Инновациялық ҥрдістерге мынадай ерекшеліктер тән:  

- әрдеңгейдегі қатысушылардың болуы; 

- қатысушылардың қызығушылықтарының жҥйелілігі және келісімділігі; 

- шығындар мен нәтиже арасында уақыттық, кеңістік, қҧндылық бөлшек 

болуы; 

- болжамдық сипат; 

- экономикалық және әлеуметтік мән. 

Инновациялық ҥрдістерде қатысушылар ретінде макро-, мезо- және 

микродеңгейлерде әртҥрлі экономикалық субъектілер бар: мемлекет; 

корпоративтік қҧрылымдар; кәсіпорындар; академиялық; салалық; ғылыми 

зерттеу орындары. 

Инновациялық инфрақҧрылымның субъектілерінің жҧмысы бас кезінде 

инновациялық кәсіпорындардың қызметіне тиісті жағдай жасау, жоғары 

технологиялар және оларды өндіріс аясында іс жҥзінде пайдалану. 

Қазақстан республикасының экономикасына байланысты 

технопарктердің ҥш ҥлгісін пайдалану орынды: ҧлттық технопарктер; аймақтық 

инновациялық орталықтар; жоғары технологиялық аумақтар. 

Ҧлттық технопарктер республикалық бюджеттің қаржысына қҧрылады. 

Олардың ерекшіліктері болып мыналар саналады: 

- ғылыми–зерттеу мекеменің негізінде белгілі мамандандыруды қҧру; 

- нақтылы ғылыми бағыттарды дамыту; 

- отандық ғылыми жетістіктерді пайдалану; 

- жаңадан өндірілген өнімдердің кҥрделі дәрежелігі. 

Ҧлттық технопарктерді қҧру мақсаты отандық ғылыми–техникалық 

әуелетті толық пайдаланып өз аясына тарту. 

Аймақтық инновациялық орталықтардың инфрақҧрылымның элементі 

ретінде ерекшеліктері төмендегідей: 

- бір инновациялық орталықтың шеңберінде әртҥрлі ғылыми бағыттарды 

дамыту; 

- орталықтарды жеке аймақтық ғылыми–зерттеу кешенінің негізінде 

қҧру; 

- қызмет нысанасы жеке аймақтық ресурстары мен қажеттілігіне 

сҥйенеді. 

Қазақстанда жоғары технологиялық аумақтарды қҧрудың алдынғы 

себептері: 
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- ҧтымды географиялық орналасуы; 

- өндірістік инфрақҧрылымының жеткілікті деңгейде дамуы; 

- бай минералдық ресурстардың барлығы; 

- экономикалық және саясаттық тҧрақтылық. 

Ҧлттық инновациялық жҥйенің дамуы барлық компоненттердің болғанын 

қажет етеді.  

Инновациялық жҥйеге бірнеше инфрақҧрылымдар кіреді: 

- мемлекеттік ғылыми ҧйымдар – ҧлттық ғылыми орталықтар, ғылыми-

зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, жобалау институттары; 

ҧлттық компаниялар, кҥрделі кәсіпорындар жанындағы ғылыми ҧйымдар; 

- меншік ғылыми–зертту және жобалау институттары; 

- ғылыми зерттеулермен айналысатын шағын және орта кәсіпкерлік; 

- ғылыми кадрлар және жеке өнертапқыштар; 

- материалдық–техникалық база. 

Тиімді инновациялық жҧмыстың мҥмкіндіктеріне мынадай функциялар 

жатады: 

- көпдеңгейлі инновациялық инфрақҧрылым (өндірістік, ақпараттық, 

білім беру) инновациялық қызметті іске асыру ҥшін тиісті жағдай жасалғанда; 

- қаржылық инфрақҧрылым инновациялық  жҥйенің негізгі элементерін 

қаржыландырумен қамтамасыз етілгенде. 

Сонымен инновация өндірісті және қоғамды басқарудың тҥрлі 

салаларына енгізілуі экономикалық тҧрғыдан тиімді және әлеуметтік, 

экологиялық жағынан маңызды болып табылатын, сондай-ақ зияткерлік меншік 

объектісі ретінде танылған ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің 

нәтижесі. 

Экономиканың ҥнемі қарқынды дамуын қамтамасыз етуде  өндірістің 

техникалық және технологиялық базасының ҧдайы жаңаруын, жаңа бәсекеге 

қабілетті өнімдерді игеріп, оларды шығаруды, әлемдік тауарлар мен қызметтер 

нарықтарына тиімді кіруді қамтамасыз етуге қабілетті инновацияларды 

дамытудың маңызының артып отырғаны мәлім.  Бҧл ҥшін қоғам өмірінің 

барлық салаларын және ең алдымен экономика саласын реформалау қажет. 

Яғни бҧл кәсіпорын жағдайына тікелей байланысты болғандықтан ондағы 

инновациялық процесcтерді тиімді ҧйымдастыра білу қажет. 

Инновациялық процесcтерді ҧйымдастырудың 3 тҥрі белгілі: 

1. Дәйектілікпен ҧйымдастыру. Бҧның мақсаты инновациялық әрекеттер 

кезекпен тҥрлі бөлімдерде іске асырылады. Артықшылығы: кәсіпорынның 

қаржылық тәуекелін төмендетеді, зерттеу жҧмыстарын бақылауды оңайлатады. 

Кемшілігі: жаңа өнімдер жасауды және инновациялық процестерді созып 

жібереді. 

2. Қатар ҧйымдастыру. Инновацияның кезеңдерінің бір бөлімінде 

аяқталуын талап етпейді, себебі ол бір уақытта бірнеше бөлімде іске асуы 

мҥмкін. Артықшылығы: кәсіпорында инновациялық ҥрдістің іске асу уақытын 

қысқартады. Кемшілігі: қаржылық тәуекел деңгейі жоғарылайды. 
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3. Интегралды ҧйымдастыру. Бҧл уақыт бойында жаңа тауар мен 

қызметтерді жасауға байланысты жҧмыстарды біріктіріп, қатар жҥргізуге 

негізделген. Мҧнда белгілі жҧмыс бағдарламалары бар мамандандырылған 

адамдар топтары қҧрылады. Артықшылығы: кәсіпорында инновациялық 

процестің іске асу уақытын қысқартады; инновациялық шаралардың біртҧтас 

тізбегі қҧрылады; өзгерістерге оперативті жауап беру мҥмкіндігі артады; 

инновациялық процестердің барлық қатысушыларының белсенді әрекеттерге 

жағдай жасай отырып, олардың іс–әрекеттерін ҥйлестіруге мҥмкіндік береді.  

Pricewaterhous Coopers  (PWC) жҥргізген ауқымды статистикалық зерттеу 

бойынша 355 ірі компанияның  экономикалық қызметіне талдау жҥргізілді. 

Зерттеу нәтижелері инновацияларды қолданатын компаниялар өз 

бәсекелестеріне қарағанда жылдамырақ жҧмыс істейтіндігі әрі пайданың 

жоғары көрсеткіштеріне ие екендігі туралы дәйекті бекітті. Басшылардың 

айтуынша, инновациялар олардың компания қызметінің басымды бағыты 

болып табылады және бизнеске елеулі оң әсерін тигізеді екен. Сонымен қатар, 

PWC зерттеулері келесі заңдылықтардың анықталуына мҥмкіндік берді: 

- инновациялық қызметті жҥзеге асырушы компаниялардың 

(инновациялық компаниялардың) капитал акционерлері ҥшін жиынтық 

табыстың орташа мөлшерден асып кетуі (жылына 37%–дан жоғары) 

инновациялық компанияларға инвестициялардың қҧйылуы сала бойынша 

тҥсетін орташа пайдадан да едәуір жоғары пайда әкелетіндігі туралы 

қорытынды жасауға мҥмкіндік береді; 

- инновациялық компаниялардың айналымының 75%–дан астам бөлігі 

соңғы бес жылда олардың нарыққа енгізген тауарлары мен қызметі есебінен 

болған екен. Басқаша айтқанда, озық инновациялық компаниялардың пайдасы 

инновациялар есебінен қалыптасады. 

Инновациялар әмбебап бәсекелестік жетістік болып табылады – олар 

ҧйымдарға әлем бойынша бәсекелестік кҥресте жеңіп шығуға және өте жоғары 

пайда әкелуге көмектеседі. 

Ірі халықаралық компаниялары топ-менеджерлерінің басым көпшілігі 

инновациялардың пайда көрсеткіштерінің өсуін қамтудағы негізгі рөлімен 

келіссе, өздерінің инновациялық қызмет нәтижелеріне қанағаттанатындары да 

көп емес. Boston Consulting Group компаниясының 1070  ірі корпорацияларға 

жҥргізген жаһандық зерттеуінде компаниялардың басым көпшілігі 

инновацияларды өздерінің жетістікке жетуінің, тіпті нарықта орнын сақтап 

қалуы ҥшін аса маңызды факторы деп санап, және ол ҥшін ақша төлеуге де 

дайын екендіктері анықталған. Десек те, олардың көпшілігі инновациялардан 

жеткілікті мөлшердегі инвестициялық қайтарым алатындығына кҥмәнді деп 

айтылғанды.  

Бҧл қҧбылысқа себептердің көп болуы мҥмкін. Мҥмкін, менеджерлер 

инновациялық қызметте дҧрыс емес әдістерді қолданатын шығар. Келесі бір 

себеп мақсаттардың қате қойылуы немесе инновациялық қызметті бағалау ҥшін 

көрсеткіштер жҥйесінің дҧрыс емес таңдалуында болуы мҥмкін.  
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Компания инновациялардан қайтарым алуы тиіс, ал ол ҥшін компанияда 

нақты инновациялық орта қҧру және осы ортаны дҧрыс басқару қажет.Бҧл 

жағдайда фирманың технологиялық саясаты мен оның қызметінің басқа да 

жақтары арасындағы өзара тәуелділіктері  ескерілуі тиіс: меншік 

байланыстары, қҧрылымдық саясат , қаржылық жҥйе және т.б.    

Қазіргі заманғы ортада компаниялардың технологиялық жаңалықтарды 

енгізу қабілеті олардың бәсеке қабілеттілігінің негізгі көзі болып табылады. 

Жалпы, технология дегеніміз ғылыми–техникалық, өндірістік, басқарушылық 

және коммерциялық білім мен тәжірибе.   

Біріншіден – еліміздің шикізат ресурстарын толығымен пайдалану, ол 

кейінгі жылдары республиканың маңызды саласына айналып, ҧлттық 

экономиканың өсуіне ықпал жасайтын сектор болып табылады. Бірақ  біз 

сыртқы нарықтардағы сыртқы экономикалық қызмет сценарилеріне жаңа 

тәсілдерді таппайтын болсақ, онда оның даму болашағы мынадай болады: 

еліміз барлық әлем шаруашылығы ҥшін шіикізат базасы болып қала береді. Бҧл 

өз кезегінде қазақстандық тауарлар тек қана әлемдік нарыққа шіикізат кҥінде 

шығып, тауардың бәсекелестік қабілеттілігі болмайды, елімізде ғылымды көп 

қажет ететін тауарлар өндірісі артта қалып қояды және елімізге импорттық 

тауарлар саны артып кетеді.  

Екіншіден – технолгиялық артықшылық қамтамасыз ету ҥшін жағадайлар 

жасау, ол қазақстандық экспорттың ресурстық артықшылықтарын жҥзеге 

асырудағы тиімді бағыт болып табылады. Бҧл жағадайда қазақстандық кейбір 

тауарлардың рентабелділік нормасы жоғары емес, эффект сала капиталының 

мобилділігімен қамтамасыз етілетін тек өндіріс масштабын ҧлғайтқанда ғана 

алынады. Ҧлттық нарықтың тарлығы экспорт көлемінің өсуі кезінде көп әсер 

етпейтін фактор болып табылмайды. Сондықтан да Республика өндіріс 

масштабын экономдап ҧтатын жақтары бар, өз территориясында біріккен 

кәсіпорындар қҧрып, бәсекелік қабілеттілігі жоғары тауарлар өнідірісін 

ҧйымдастырады. Қазақстан шетелден капиталмен бірге прогрессивті 

технологияларды инновацияларды өз өндірісіне енгізіп тез дамып, әлемдік 

нарықта өз орнын табатын тауарлар шығаруға өз ықпалын тигізеді. Бҧл өз 

кезегінде елімізге кәсіби квалификацияланған мамандар мен жҧмысшы кҥшін 

қайта даярлау немесе шетелден жақсы мамандарды шақырып, жерлігікті 

мамандарды осы технологияларды игеруге көмектеседі. Мҧның нәтижесінде 

елімізде ғылымды көп қажет ететін тауарлар өндірісіне ғылыми-техникалық 

жаңа жобаларды кеңінен пайдалану керектігін растайды.    

Ҥшіншіден – отандық өнімнің бәсекелестік ерекшеліктерін жҥзеге асыру 

варианттары кезінде оның инновациялық артықшылықтарын ескеріп, дамыту 

жолдары қарастырылады. Нәтижесінде импортты алмастыратын өндіріс 

біртіндеп экспортқа бағытталған өндіріске айналады. Республикада өнідірістік 

саясатты жҥзеге асыруда халықаралық маркетинг қағидаларын ескерген дҧрыс, 

ал кейін шығарылған өнімді өткізу ҥшін оны жарнамалау қажет. Сондықтан 

еліміз кәсіпорындары ҥшін  өткізу моделінен инвестициялық-инновациялық 

тәсілді пайдалануға көшу заман талабы.  Сондықтан, қазіргі жағдайда бизнестің 
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дамуы тікелей автоматтандыру, жаңа техникалық қҧралдарды және тауарды 

нарыққа жылжытудың озық технологияларын енгізумен, сонымен бірге 

инновацияны жҥзеге асырудың қҧралдарын іздеумен байланысты. Ал, бҧл 

орайда осы ҥрдіске инновациялық маркетинг елеулі дәрежеде ықпал етеді. 

Қорытындылай келе, келешекте  шетелдің технологиясына тәуелді 

болмай, ендігі жерде өзіміздің отандық өндірісімізді жҥйелі дамыта отырып, 

жаңа технологияларға қол жеткізудің қажеттілігі туындайды. 

 

1.2 Инновациялық инфрақҧрылымның экономикалық маңызы 

 

Əлемдік экономиканың қарқындап дамуы –  адами және интеллектуалдық 

ресурстардың нәтижелі еңбегінің жемісі екені белгілі. Қазіргі заман талабына 

сай дамыған елдерде тиімді әзірлемелер жҥйесі және тҥрлі қызмет сфераларына 

жаңа технологиялық шешімдерді енгізуге негізделген инновациялық 

экономикаға өту ҥрдісі байқалады. Сонымен бірге, табиғи ресурстардың 

молдығын пайдалану маңызды болған дәуір өтіп барады, оның орнына 

экономиканың технологиялық тҧрғыдан дамуын тездету, ҥдету мақсатында 

тиімді тетіктерді қолдану мҥмкіншілігі ҥлкен мәнге ие болып отыр. Арзан, 

сапасы төмен еңбекке негізделген өндіріс кезеңі аяқталуда. Дәл қазіргі қоғам – 

адамның интеллектуалдық ресурстарына, оның инновацияларды қабылдауы 

мен жҥзеге асыру қабілетіне негізделген қоғам болып қалыптасуда.  

Қазақстан экономикасы жаңа сатылық және сапалық биікке қадам басты. 

Əлемдік экономиканың жаһандану жағдайында азуы алты қарыс 

алпауыттардың аузында жҧтылып кетпеу ҥшін де бізге бәсекелестікке қабілетті 

экономика қҧру қажет. Ҧзақ уақыт тек шикізат шылауы болып келген біздің 

мемлекетіміз ҥшін алдағы жақсы кҥндерге аршынды адым жасау міндеті алға 

қойылды. Осы мақсаттағы бірінші нақты қадам Қазақстанның 2003-2015 

жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму Стратегиясының 

қабылдануынан басталды. Біз өзімізді жаңа технологиялар мен жаңа экономика 

әлеміне енгізетін экономикалық басқарудың тҥбегейлі жаңа жҥйесі – Ҧлттық 

инновациялық жҥйе жасауды қолға алдық. Біздің стратегиялық міндетіміз – 

бәсекеге қабілетті елдердің қатарынан лайықты орын алу, - деп Елбасымыз 

Н.Назарбаев өз жолдауында инновацияның еліміз ҥщін маңыздылығын баса 

айтып кеткен болатын. 

Нарықтық экономикада бизнесті басқару көптеген белгілермен 

ерекшелінеді. Біріншіден, кәсіпорынның жиынтық ресурстарының ішінде ең 

маңызды ресурс ретінде қаржылық ресурстар қолданылады. Екіншіден, 

қаржылық бейнедегі басқарушылық шешімдерді қабылдау белгісіздік 

жағдайында жҥргізіледі. Ҥшіншіден, кәсіпорынның нақтылы тәуелсіздігі 

нәтижесінде негізгі мәселе ретінде қаржылық ресурстарды анықтау және 

инвестициялық саясатты ықтималды жҥргізу болып табылады. Төртіншіден 

айналым капиталын тиімді пайдалану арқылы қаржылық жағдайды жақсарту 

қажет болады, ақшалай қаражаттардың ролі де жоғары мәнге ие. Кәсіпорында  

міндетті тҥрде  ақшалай қаражаттар мен олардың эквиваленттерінің болуы 
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шарт. Ақшалай қаражаттарды тиімді басқару жҥйесі қаржы менеджметінде  

қаржылық циклды есептеумен, ақшалай қаражаттардың қозғалысын талдаудан, 

ақшалай қаражаттарды болжамдаудан қҧралады. Осы себептерге байланысты 

нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынды басқаруда ақшалай 

қаржаттарды басқару мен инновациялық мәселелері өзекті болады.  

Сонымен кәсіпорындағы инновацияның негізгі кезеңдеріне тоқтала 

кетсек: 

1.  Келіп тҥсетін идеяларды бір жҥйеге келтіру. 

2.  Идеяларды сҧрыптау және жаңа өнім туралы идеяны өңдеу. 

3.  Жаңа өнімнің экономикалық  тиімділігін талдау. 

4.  Жаңа өнімді қҧру. 

5.  Нарықта тестілеу. 

6. Өнім жөнінде маркетинг бағдарламасы негізінде  өндіріске жаңа өнімді 

енгізу туралы шешімді қабылдау. 

Жаңартылған жағдайдағы экономиканың озық технологияларға, 

өндірістің жоғарғы ғылыми-техникалық деңгейіне, шикізат өндіруге ғана емес, 

ғылыми негіздегі инновациялық жҥйелер қҧруға бағытталуы – әлеуметтік 

инфрақҧрылым мен оның атқаратын қызметтерін қайта қарауды талап етуде. 

Адам қҧндылықтарын айқындайтын әлеуметтік инфрақҧрылымның негізгі 

қҧраушылары: тәрбие, денсаулық сақтау, тҧрғын ҥй коммуналдық 

шаруашылық, қоғамдық қызмет көрсету мекемелері, білім, ғылым және 

технология салаларындағы жаңа инновацияларды республикамыздың 

әлеуметтік салаларында дамытудың механизмін анықтау өзекті мәселенің 

біріне айналды. 

Инфрақҧрылым – өндіріс пен адам өмірінің тіршілігін қамтамасыз ететін 

және қоғам дамуының жаңа талаптарына сәйкес бейімделе отырып, қҧрылымын 

кеңейте алатын өзара байланысты оъектілердің жиынтығы. Ол өндіріс пен 

қоғам дамуының жедел, әрі жаңа мҥмкіндіктеріне жол ашатын серпінді кҥш, 

өндіріс дамуының алғышарттарын қалыптасытырушы элементтерден тҧрады. 

Оның маңыздылығы жаһандану ҥрдісіне сәйкес өндіріс пен адам өмірінің 

қызметін жеңілдетіп, сапалы өмір сҥрудің шарттарын ҧсынатын, ҥнемі дамып 

отыратын қасиеттерімен сипатталады. 

Инфрақҧрылым тҥсінігінің мәні мен оның экономикалық сипатын толық 

ҧғыну ҥшін оны әр тҥрлі белгілері:1) нарыққа қатынасы; 2) өндірістік ҥрдіске 

әсер ету деңгейі; 3) территориялық белгісі; 4) материалдық сипаты; 5) салалық 

сипаты; 6) қызмет сипаты бойынша жіктеп қарастырған жөн. 

Инфрақҧрылым объектілерін әр тҥрлі белгілері бойынша топтастыру мен 

жіктеу бағытында жҥргізілген зерттеулер нәтижесі қалыптасқан инфрақҧрылым 

объектілері мен оның даму жағдайының барлық салалардың экономикалық 

дамуына ықпалы  маңызды екендігін  көрсетті.  

Дегенмен, адам ресурстарының әлеуметтік-экономикалық, рухани, 

мәдени қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік 

инфрақҧрылымды өндірістік ҥдеріске әсер етуші қҧрылымдық элемент ретінде 

дамытуға баса назар аударудың қажеттілігі анықталып отыр.  
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Əлеуметтік инфрақҧрылым – қоғамдық сана мен адамдардың әлеуметтік-

экономикалық  және рухани, мәдени қажеттіліктерінен туындаған, сапалы өмір 

сҥруді қамтамасыз ететін инфрақҧрылым объектілері. Олардың қызметтік 

бағыты бойынша келесідей тҥрлерін ажыратып көрсетуге болады: тҧрғын ҥй 

және тҧрмыстық коммуналдық кешен; тҧрғындарға қызмет көрсету мекемелері; 

жол  қатынасы, энергетикалық қамтамасыз ету және байланыс желілері; 

ғылыми дҥниетаным және қоғамдық сананы қалыптастыру мекемелері; 

денсаулық сақтау; қаржы-қҧқықтық  қызметтер; басқару және қоғамдық 

тәртіпті қамтамасыз ету; интеллектуалды өнімдерді қалыптастыру орындары. 

Қазіргі жаһандану мен инновациялық ҥдерістердің жеделдеуі аясында 

ақпараттық, электрондық, сымсыз байланыстардың басқа да тҥрлеріне 

қажеттіліктердің артуымен байланысты әлеуметтік инфрақҧрылымның жаңа 

элементтерімен қҧрылымы кеңейіп отыр. 

Жалпы инфрақҧрылыммен салыстырғанда ауыл инфрақҧрылымының 

өзіндік ерекшеліктері бар және республика халқының 46%-дан астамы 

қоныстанған ауылдық елді мекендерде қазіргі заман талаптарына сәйкес 

инфрақҧрылым объектілерімен қамтамасыз етудің аса қажеттілігі айқын. Ол 

келесідей объективті және субъективті себептермен байланысты: 1) 

инфрақҧрылым объектілерінің санының шектеулілігі, қызмет ҥдерісіндегі 

баламаның жоқтығы; 2) инфрақҧрылым объектілерінің қызмет көрсету 

аясының сҧраныстың мерзімдік және кҥнделікті қажеттілігімен шектелуі; 3) 

ауыл тҧрғындарының әлеуметтік инфрақҧрылым объектілерінің қызметіне 

сҧранысының толық қанағаттандырылмауы; 4) ауыл мектептері ҥлгілерінің әр 

тҥрлілігі; 5) елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық әлеуетінің орналасқан 

табиғи-географиялық жеріне байланыстылығы; 6) еңбекпен тәрбиелеудің ҥлкен 

маңызы; 7) қоршаған табиғи ортамен біртҧтастығы; 8) халықтық дәстҥрлермен 

тығыз байланыс; 9) әлеуметтік инфрақҧрылым объектілерін  қаржыландыру 

деңгейінің әр тҥрлілігі; 10) ауыл тҧрғындарының қалалық инфрақҧрылым 

объектілерін пайдалану мҥмкіндігінің болуы. 

Сондықтан, аталған ерекшеліктерді есепке ала отырып, ауыл 

тҧрғындарының экономикалық, әлеуметтік-мәдени жағдайын жақсартуға 

қажетті әлеуметтік инфрақҧрылым объектілерін жҥйелі тҥрде дамытудың 

механизмін қарастыруда оның қазіргі жағдайына талдау жасау маңызды. 

Нарықтық экономикаға өтудің бастапқы кезеңінде әлеуметтік инфрақҧрылым 

объектілерінің саны кҥрт төмендеп, көпшілігі жаппай жекешелендіру 

барысында талан-таражға ҧшырады, сақталып қалғандарының өзінің қызмет 

сапасы төмендеді. Кәсіпкерлер халық ҥшін емес, тек өндіріс тиімділігін 

арттыру мақсатында қызмет етті, ауыл тҧрғындарының қоғамдық 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын әлеуметтік инфрақҧрылымның жай-кҥйі 

тіптен қҧлдырады. 

Қазіргі жаһандану мен инновациялық  ҥрдістердің жеделдеуі аясында 

әлеуметтік инфрақҧрылымның  ақпараттық, электрондық,  сымсыз байланыс, 

т.б. қажеттіліктерді қанағаттандырумен байланысты жаңа элементтері пайда 

болды.  Сол себепті инфрақҧрылымды өндіріс пен адам өмірінің тіршілігін 
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қамтамасыз ететін және қоғам дамуының жаңа талаптарына сәйкес бейімделе 

отырып, қҧрылымын кеңейте алатын өзара байланысты оъектілердің жиынтығы 

ретінде қарастырған жөн. 

Əлемдік экономиканың қарқындап дамуы –  адами және интеллектуалдық 

ресурстардың нәтижелі еңбегінің жемісі екені белгілі. Қазіргі заман талабына 

сай дамыған елдерде тиімді әзірлемелер жҥйесі және тҥрлі қызмет сфераларына 

жаңа технологиялық шешімдерді енгізуге негізделген инновациялық 

экономикаға өту ҥрдісі байқалады. Сонымен бірге, табиғи ресурстардың 

молдығын пайдалану маңызды болған дәуір өтіп барады, оның орнына 

экономиканың технологиялық тҧрғыдан дамуын тездету, ҥдету мақсатында 

тиімді тетіктерді қолдану мҥмкіншілігі ҥлкен мәнге ие болып отыр. Арзан, 

сапасы төмен еңбекке негізделген өндіріс кезеңі аяқталуда. Дәл қазіргі қоғам – 

адамның интеллектуалдық ресурстарына, оның инновацияларды қабылдауы 

мен жҥзеге асыру қабілетіне негізделген қоғам болып қалыптасуда.  

. 

 

1 сурет  – Инновациялық инфрақҧрылым  элементтері 

Инновациялық инфрақҧрылым – ғылыми идеяның өндірісте қолдау 

тауып, нақты өнім, қызмет, жҧмыс тҥрінде көрініс табуына дейінгі барлық 

кезеңдерді қамтитын іс-шаралардың жҥруіне ыңғайлы жағдай жасайтын, 

қажетті жҧмыстар мен қызметтерді орындайтын ҧйымдар жиынтығынан 

тҧрады (1 сурет). 

Өнеркәсібі жан-жақты дамыған елдер индустриялдық әлеуеті 

қалыптасқан топқа кіреді. Дәл осы топ қҧрамына кірудің арнайы ережемен 

белгілемеген шарттары да бар. Солардың қатарына, өнеркәсіптік өнімнің 

жылдан-жылға артуы, тек оның көлемінің ғана емес, сапалық және 

ассортименттік қҧрамының да көбейуі, шикізаттық сектордың жалпы 

экономикадағы ҥлесінің қысқаруы сияқты және басқа да көрсеткіштер бойынша 

нәтижелі болу жатады. Мҧның барлығы да инновациялық инфрақҧрылымды 

қалыптастыру мәселесіне жете мән беріп, оны мемлекеттің арнайы 

стратегиялық мақсаттарының бірі етіп белгілеуді міндеттейді 
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 Инновациялық инфрақҧрылымның негізгі міндеті инновациялық өнім 

өндірумен (қызмет көрсетумен, жҧмыс орындаумен) айналысатын 

кәсіпорындарға қолдау көрсету деп топшыласақ, онда инновациялық 

инфрақҧрылымды қалыптастыру мемлекеттің техникалық, технологиялық, 

экономикалық, қаржы, әлеуметтік жағдайын жақсартып қана қоймай, сонымен 

бірге оның әлемдік экономикадағы тҧғырын көтеруге де, сыртқы нарықтарға 

шығып, ондағы өзінің орнын табуға немесе иеленуге де мҥмкіндік жасайды 

деген байламға келуге болады. 

Инновациялық инфрақҧрылымның экономикалық маңызы елдің 

экономикалық даму стратегиясын айқындаумен, қосылған қҧны жоғары 

өнімдер өндірумен, шағын инновациялық кәсіпкерлікті жандандырумен және 

басқалармен анықталады (2 сурет). 

         Қазақстанның ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымының қазіргі жағдайы 

әрине республиканың экономикалық дамуының өзіндік ерекшеліктеріне 

байланысты. Олардың қатарына әлемдік нарықтағы көмірсутек шикізатына 

бағаның кҥрт өсуі, қара және тҥсті металл өнімдеріне деген жоғары сҧраныс, 

осыған байланысты қаржылық және коммерциялық кәсіпкерліктің қанат жаюы, 

еліміздегі табиғи ресурстарды игеруге қатысы бар халықаралық 

байланыстардың нығаюы сынды факторларды жатқызуға болады. Əйтсе де, бҧл 

ерекшеліктер әлі де болса ҧлттық экономиканың біржақты дамып отырғанын 

көрсетеді. Өйткені тек шикізатқа ғана бағытталған экономиканың белгілі бір 

кезеңде қҧлдырау қаупі жоғары болатыны белгілі. Бҧның салдарын қазіргі 

кезде орын алған әлемдік қаржы дағдарысынан да байқау қиын емес. 

            Зерттеу барысында біз елдегі инновациялық инфрақҧрылым оның 

субъектілерінің өзара байланысқан тҥрде тиімді жҧмыс жасауына және 

ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізушілерге   кешенді    қызмет    көрсететін    

ҧйым   ретінде қалыптасуына жеткілікті деңгейде ықпал ете алмай 

отырғандығын анықтадық. Атап айтқанда - инновациялық инфрақҧрылым 

элементтерінің жҧмысындағы тәжірибенің аздығы. Бәрімізге белгілі – тәжірибе 

тек іс барысында шыңдалады, ал инновациялық орта мен инновациялық 

нарықтың қалыптаспауы инфрақҧрылым элементтерінің жетілуіне қол байлау 

болып отыр. Олар мыналар: 
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- инновациялық әлеуеті бар аймақтардың географиялық алшақтығы, 

осыған сәйкес оларды тҥгел қамту мҥмкіндігінің болмауы. Қазақстан 

Республикасы территориясында орналасқан елді-мекендердің бір-бірінен 

қашық орналасуы олардың арасындағы экономикалық, шаруашылық, ғылыми, 

өндірістік байланыстарды қарқынды тҥрде жҥруіне қолайлы жағдай туғыза 

бермейді. Сондай-ақ, еліміздегі өңірлер мен өнеркәсіп салаларының біркелкі 

дамымауы да инновациялық инфрақҧрылым элементтерін кешенді дамытуға 

мҥмкіндік бермеуде; 

- жеке сипаттағы инновациялық белсенділіктің тым төмендігі және 

өндірістік сипаты жоқ салалардағы (сауда–саттық, қызмет көрсету, қаржылық 

сектор, т.б.) табыстылықтың жоғары болуы. Бҧл қҧбылысты экономистер 

«экономиканың біржақты дамуы» деп атап жҥр. Əлемдік тәжірибеге сҥйенсек, 

көптеген инновациялардың пайда болуы мемлекеттік емес ҧйымдар мен 

орталықтардың, өндірістердің ықпалынан және белсенділігінен туындайды. 

Яғни, инновацияның пайда болуына мҥдделі 

 

И н н о в а ц и я л ы қ   

и н ф р а қ ҧ р ы л ы м  

ш е ң б е р і 

Қосылған қҧны 

жоғары  өнімдерді 

өндіру 

 

Шағын инновациялық 

кәсіпкерліктің жандануына 

септігі 

Инновациялық әлеуеті 

қалыптасқан елге айналуға 

мҧрындық болуы 

Елдің стратегиялық 

дамуын анықтауға 

ықпалы 

Елдің бәсекеге 

қабілеттілігін 

қалыптастыру 

 

Инновация аясында 

қосымша мҥмкіндік-

терді ашу 

2 сурет – Инновациялық инфрақҧрылымның экономикалық 

маңызы 
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топтар белсенділік танытуы тиіс. Ал ҧлттық экономикада мҧнай–газ, 

металлургия, отын-энергетика, қҧрылыс сынды салалардың шектен тыс жоғары 

табыстылықты қамтамасыз етуі басқа салалардың дамуына ҥлкен тосқауыл 

болып отырғаны жасырын емес; 

- инновацияға бейімді салалар туралы ақпараттың мемлекет 

инновациялық сипаттағы ақпараттарды таратып, олар ҥшін жасалған қолайлы 

жағдайларды туралы кеңестер беру орталықтарын қҧрады.  

Əйтсе де, бҧл қордың қазіргі кезде инновация саласының шын жанашыры 

болып отырғаны шамалы. Көбіне инновациялық жобаларды қаржыландырумен 

айналысып отырған бҧл қор инновацияларға қатысты басқа да ақпараттарды 

таратуға, олар туралы кеңестер беруге, ғалымдардың қызығушылығын оятуға 

деген талпыныстары әлі кҥнге байқалмайды. Оның негізгі себептері елімізде 

Ҧлттық инновациялық инфрақҧрылым шеңбері 

Ҧлттық инновациялық 

инфрақҧрылым шеңбері 

 

И н н о в а ц и я л ы қ  и н ф р а қ ҧ р ы л ы м д ы  қ ҧ р а й- 

 т ы н  ж ə н е   о ғ а н  қ а т ы с ы  б а р   э л е м е н т т е р 

ҚР инновациялық 

инфрақҧрылымының 

мамандандырылған субъектілері: 

(технологиялық бизнес-

инкубатор; технологиялық парк; 

инновациялық қор) 

 

 

Жоғары оқу орындары, 

ғылыми-зерттеу 

орталықтары,  

ақпараттық-талдау 

орталықтары, 

консалтигтік фирмалар 

 

 

ҚР ҧлттық холдингтік 

компаниялары және олардың 

қҧрамындағы ҧлттық  

компаниялар мен даму 

институттары 

   Кластерлер, өңірлік     

   әлеуметтік-кәсіпкерлік   

   корпорациялар, корпоратив-  

   тік   көшбасшы компаниялар,   

   арнайы  басым бағыттары   

   бойынша қҧрылған   

   экономикалық және   

   индустриалды ай- 

      мақ тар 

3 сурет – Қазақстанның ҧлттық инновациялық инфрақҧрылым 

элементтері 
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инновациялық нарықтың әлі толық қалыптаспауы. Басқаша айтқанда, ішкі 

нарықта инновацияларды дайындайтын және оларды тҧтынатын мҥдделі 

топтардың және осы бағытта қызмет көрсететін ҧйымдар мен орталықтар 

жҥйесінің дамымауы. Қазіргі кезде еліміздегі инновациялық инфрақҧрылым  

элементтері нақты өндіріспен байланыс жасамай–ақ өздерінің қызметтерін 

жетілдіргісі келеді. Ал өндіріске икемі жоқ инновациялардың сҧранысқа ие 

болуы да екіталай.  

Осы айтылғандарды ескеретін болсақ, онда инновациялық 

инфрақҧрылымның ҧлттық экономика ҥшін тиімділігін қалыптастыратын және 

нәтижелі жҧмыс жасайтын тетігін қалыптастыру қажеттілігі туындайды.  

Соңғы кездері Қазақстан Республикасының инновациялық даму 

моделінің өміршеңдігіне қатысты әртҥрлі пікірлер айтылып жҥр. Солардың 

ішінде ҧлттық инновациялық даму моделінің басқа елдердің модельдерінен 

көшірілгені, сондықтан да оның еліміздің экономикалық, әлеуметтік, 

шаруашылық ерекшеліктеріне дөп келмейтіні жиі алға тартылады. 

Қазақстан Республикасында уақыт талабына сай, біздің 

экономикамыздың ерекшеліктеріне жауап беретін, ҧлттық әл-ауқатымызды 

өркендетуге мықты серпін беретін өзіндік инновациялық даму моделі әлі де 

қалыптаспаған. Біз көбіне Сингапур, Малайзия, Оңтҥстік Корея, Финляндия, 

Жапония сынды мемлекеттердің инновациялық даму ҥлгілерін алып, сол 

мемлекеттерге тән ерекшеліктерді еліміздің дамуына пайдалануға 

ҧмтылудамыз. Ал мҧндай тәжірибенің жемісті және нәтижелі болуы екіталай. 

Ғылыми тҧжырымдаманы нақтырақ сипаттау ҥшін әлемнің озық көптеген 

елдеріне тән инновациялық даму моделі мен оның Қазақстандағы қалыптасу 

алғышарттарын зерттеу қажет. 

Инновациялық инфрақҧрылымның ҧлттық экономикадағы орны мен 

маңызын анықтау ҥшін оның мамандандырылған субъектілерінің қазіргі 

жағдайы мен инновациялық белсенділіктері ғылыми тҧрғыда бағаланды. 

Технологиялық парктер - өнертапқыштарға арнайы маманданған қызмет 

тҥрлерін көрсету аясында инновацияларды ойлап табуға және оларды ендіруге 

арналған сервистік және өндірістік база болып есептеледі. Технопарктерде 

жаңа әзірлемелерді және қазіргі қҧрал-жабдықтар өндірісін қҧру мен игеру 

бойынша тапсырыстарды орындайтын серпінді технологиялары бар 

кәсіпорындар орналасуы тиіс. 

Елімізде 2009 жылға дейінгі кезеңде ҧлттық және өңірлік ҥлгідегі оннан 

астам технопарктер қҧрылып, тіркеуден өткен. Соңғы жылдары өңірлік 

технопарктерден «Алматы аймақтық технопаркі», Орал қаласындағы 

«Алгоритм» технопаркі, «UniScienTech» Қарағанды аймақтық технопаркі, 

Өскемен қаласындағы «Алтай» аймақтық ғылыми–технологиялық паркі,  

Ақтөбе қаласындағы «Ақтөбе» аймақтық индустриалды–технологиялық паркі, 

Қызылорда қаласындағы «Қызылорда» технологиялық паркі жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктері қҧрылды. Бҧл қатарға жоғары оқу орындарының 

аумағында ҧйымдастырылған технопарктерді де (әл-Фараби атындағы Қазақ 

ҧлттық университеті, Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ҧлттық техникалық 
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университеті, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық 

университеті) жатқызуға болады. Ал ҧлттық технопарктердің қатарына 

Алматыдағы «Alatau IT City Management» ақпараттық технологиялар паркі, 

Ҧлттық индустриалды мҧнай-химия технопаркі (Атырау қаласы), «Тоқамақ» 

ядролық технологиялар технопаркі (Курчатов қаласы), Ғарыштық мониторинг 

технопаркі (Приозерск қаласы), «Прогресс» биотехнология технопаркі 

(Степногорск қаласы) кіреді. 

Əйтсе де, еліміздегі инновациялық белсенділіктің төмен болуы 

технопарктердің санының өспеуіне және қҧрылғандарының жҧмыс 

белсенділіктерінің қарқын алмауына себеп болып отыр.  

Мәселен, көптеген аймақтық технопарктер инновациялық жобалардың 

болмауынан осы бағыттағы жҧмыстарды жҥзеге асырумен емес, қарапайым 

дәстҥрлі өндірістік жобаларды орындаумен шектеліп жҥр. Оған ғылыммен 

айналысуға талпынысы жоғары білікті маман кадрлардың тапшылығы, 

технопарктерді дамытуға жеке сектор тарапынан жҧмсалатын қаражаттың 

жеткіліксіз деңгейі, венчурлық қорлардың белсенділігінің төмендігі, отандық 

жоғары оқу орындарының жанында ғылыми–зерттеулермен айналысатын 

технопарктер санының тым аз болуы, жаңа технологиялық әзірлемелер 

нарығының конъюнктурасы жайлы ақпараттың болмауы, қызметі шикізатты 

өңдеуге бағытталған технопарктердің қалыптаспауы сияқты мәселелер кері 

ықпал етуде. Қазіргі уақытта бҧл мәселелердің барлығы да өзінің ғылыми 

шешімдерін табуды қажет етіп отыр.  

Бҥгінгі таңда Қазақстанда 50-ден астам бизнес–инкубатор қызмет етуде. 

Алайда, олардың көбі инновациялық сипаты жоқ, тек кәсіпкерлік ортаға икемді 

шағын кәсіпорындарды дайындаумен және оларға қызмет көрсетумен 

айналысуда, яғни еліміздегі технологиялық бизнес–инкубаторлар өзінің 

мақсатты жҧмыстарымен шҧғылдана алмай отыр. Қазақстан Республикасының 

«Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңына сәйкес, олар – 

инновацияны қҧру, қорғау қҧжаттарын алуға өтінімдерді рәсімдеу және 

инновациялық жобаны дайындау ҥшін жеке және заңды тҧлғаларға қҧқықтық, 

ҧйымдық, ақпараттық және өзге де қызметтер ҧсыну жөніндегі іс–шараны 

жҥзеге асырушы заңды тҧлға болып табылады: 

       - технологиялық бизнес–инкубаторларды қалыптастыратын және 

дамытатын бірден-бір орта – еліміздегі технопарктердің аздығы; 

       - бизнес-инкубаторлармен көрсетілетін қызметтердің шектеулі болуы; 

       - технологиялық бизнес–инкубаторлардың тиімді дамуына жағдай 

жасайтын инновациялық кәсіпкерлік ортасының болмауы; 

       - қаржыландырудың жеткіліксіздігі және осы аталған мәселелерді 

шешудің ғылыми негізделген тетіктерінің қалыптаспауы, т.б. 

Инновациялық инфрақҧрылымның қҧрылымы келесідей: 

- инновациялық дамудың мемлекеттік институттары; 

- технологиялық бизнес–инкубаторлар; 

- ғылыми қалашықтар; 

-  технологиялық қалашықтар; 
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- технологиялар трансферті орталығы (жоғарғы оқу орындары, салалық 

ғылыми-зерттеу институттары, оқу орталықтары, мамандандырылған 

консалтингтік  кәсіпорындар); 

- инновациялық кәсіпорындар; 

-инновациялық қызметпен айналысатын жеке кәсіпкерлер; 

- венчурлық қорлар; 

- инновациялық жобаларды қаржыландыратын банктер; 

- ақпараттық инфрақҧрылым; 

- мамандандырылған көрмелер. 

Дҥние жҥзінде жаһандану ҥрдісінің кҥрделенуіне байланысты бәсекеге 

қабілетті экономиканы қалыптастыруда әрбір мемлекет өзінің ҧлттық 

инновациялық жҥйесі мен инновациялық инфрақҧрылымынын дамытуға 

басымдық беріп отыр. Өйткені ҧлттық экономикасы қалыптасқан және дамыған 

елдердің тәжірибелеріне сҥйенсек, олардың жеткен жоғары жетістіктеріне   

инновациялық инфрақҧрылымның оңды әсер еткенін байқаймыз. Олардың 

әлемдік нарықтағы ҥлесі де қомақты. Сондықтан да, дамыған елдердің 

қатарына кіруге талпыныс білдіріп отырған Қазақстанның өзінің мҥмкіндіктері 

мен стратегиялық мақсаттарына сай ҧлттық инновациялық жҥйесі мен 

инфрақҧрылымын дамыту өзекті мәселе болып отыр. 

Атап айтқанда технологиялар трансферті орталығының негізгі міндеті – 

ғылыми-техникалық нәтижелерді тездету, шағын инновациялық 

кәсіпорындарды қҧруға көмектесу. 

Технологиялар трансферті орталығына Республикадағы «Самҧрық-

Қазына» Ҧлттық әл-ауқат Қоры негізінде қҧрылған «Инжиниринг және 

технологиялар трансферті» акционерлік қоғамының қызметі мысал бола алады. 

Оның мақсаты – Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызмет пен 

белсенділікті арттыру. Ол экономиканың 23 саласын қамтиды. Олардың ішінде: 

- ақпараттық технологиялар (ICT); 

- өмір туралы ғылымдардың технологиясы ( Life Sciences Technology); 

- нанотехнологиялар мен жаңа материалдар; 

- көмірсутек саласының технологиялары; 

- энергияның жаңартылған жолдарының технологиясы. 

Сонымен инновация өндірісті және қоғамды басқарудың тҥрлі 

салаларына енгізілуі экономикалық тҧрғыдан тиімді және әлеуметтік, 

экологиялық жағынан маңызды болып табылатын, сондай-ақ зияткерлік меншік 

объектісі ретінде танылған ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің 

нәтижесі. 

 Өнеркәсіп пен экономиканың басқа да салаларының бәсекеге қабілетті 

көп жағдайда өндірістік және әлеуметтік инфрақҧрылым жағдайына тәуелді. 

 Ақпарат, телекоммуникация және көлік инфрақҧрылымының барабар 

сапасы болмайынша тиімді экономикалық даму мҥмкін емес. 

Инфрақҧрылымның осы элементтерінің әлемдік деңгейге сәйкестігінің  өзі-ақ 

қазіргі  заманғы  әлемдегі елдердің бәсекелестік қабілетінің маңызды факторы 

болып табылады. Ғаламданудың ҥдей тҥcyi мен ғаламдық бәсекелестіктің 
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кҥшейе тҥсуі жағдайында шаруашылық субъектілердің әлемдік нарықтың 

тегеурініне дер кезінде әрі тәсменді  жауап әрекеті қабілеті іскерлік табыстың 

негізі  болып табылады. 

 Елде дамыған ақпараттық-телекоммуникациялық инфрақҧрылымның 

болуы ҧлттық экономиканың өсуінің, қоғамның іскерлік және зияткерлік 

белсенділігінің артуының басты факторларының бipi болып табылады, ол 

халықаралық қоғамдастықтағы елдің беделін айғақтайды. Бҥгінгі кҥні бизнестің 

бipдe-бip тҥpi өздерінің қҧрылымдық бөлімшелері арасында да сондай-ақ 

сыртқы әлеммен де байланыстың сапалы жҥйесі болмайынша дами алмайды. 

Көлік-коммуникация кешені салаларын дамыту оларды дамытудың   

бағдарламаларына сәйкес жҥзеге асырылуы тиic. 

Электр энергетикасында өткізілген реформалардың нәтижесінде 

тҧтытынушылардың, электр энергиясын жеткізушілерді еркін таңдауы, 

субъектілердің электр желілеріне еркін  және кем қойылмай қол жеткізуіне 

негізделген электр энергиясы мен қуаттың бәсекелес көтерме нарығы 

ойдағыдай жҧмыс iстеуде. 

Электр энергетикасын одан әрі реформалау нарықтағы өзгерістерді 

тереңдетуге,  электр қуатының биржа саудасын жасау мен дамытуға, электр 

қуаты саласындағы қызмет көрсетулер арнасын кеңейтуге бағытталады. 

Өткізілетін реформаларды қолдау мен саланың одан әрі дамуы ҥшін, 

қуатты өндіретін  және тасымалдайтын кәсіпорындардың қҧрал-жабдыктарын 

жаңарту ҥшін инвестициялардың өcyiн қамтамасыз ету кажет. 

 Электр желілері компаниялары ҥшін инвестицияларды тартуды 

ынталандыру мақсатында  табиғи монополия субъектілерінің  орташа кезеңдегі 

мерзімге қызмет көрсетулеріне, инвестициялардың қорғалуы мен 

нормативтерден тыс шығындарды қысқартуға олардың бағытталуын 

қамтамасыз ету ҥшін жағдай жасауға мҥмкіндік беретін жаңадан прогрессивті 

тәсілдерін енгізу қажет. Тарифтерді белгілеудің жаңа тәсілдерін icкe асыру 

тарифтердің өcyiнe әкеледі, осыған байланысты, халықтың табысы аз бөлігін 

қолдау шараларын бip мезгілде қолдану қажет. 

Бҧдан өзге, электр қуатын тарату көлемінің өcyiнің негізгі өлшемінің, бipi 

болып табылатын электр энергиясын тарату жөніндегі қызметтеріне 

белгіленген тарифтерге  азайту коэффициенттерін беру арқылы тарифтерді 

белгілеудің икемді әдістерін енгізу қажет. 

 Азайту коэффициенттерін енгізу отандық тауар өндірушілер мен 

республиканың экспортқа бағытталған кәсіпорындары өнімінің  бәсекеге 

қабілетін қолдауға мҥмкіндік береді. 

Электр және жылу энергиясына тарифтерді реттеу саясатын жҥргізу 

кезінде мынадай факторлар ескерілетін болады: 

- электр энергиясының төмен тарифтері экономиканың маңызды 

міндеттерінің бірі   - дамыған елдерден 3-4 есе жоғары болып тҧрған өнімнің 

энергияны қажетсінуін азайтуға ыкпал етпейді. Арзан ресурстарды ешкім 

ҥнемдемейді; 
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- бҥгін бюджет бip жағынан төмен тарифтер есебінен табиғи 

монополистердің қызмет көрсетулеріне бюджеттік ҧйымдардың жҧмсайтын 

шығыстарын арзандатудан пайда көріп отырғанын, сонымен қатар ол 

салықтарды толығымен алмайтынын талдау көрсетіп отыр. Сол себептен, 

электр қуатына тарифтерді едәуір көтеру қажет. Бҧл қадам кәсіпорындарды 

өнімге  энергияның  жҧмсалуын  төмендету  жолымен  жҥруге  мәжбҥрлейді, 

оларды жаңартылуына қозғау болады. 

Тарифтердің өсуі бірқатар тҧтыну тауарларының бағаларын және тҧрғын-

ҥй коммуналдық қызмет көрсетулерге тарифтердің өcyiнe, халықтың соған орай 

шығыстарының өсуіне  әкелетіні  сөзсіз. Сондықтан халыктың табысы төмен 

бөлігін қолдау шараларын бiр мезгілде  қолдану қажеттілігі туындайды. Мҧны  

кҥнкөрістің төменгі деңгейін, ең төменгі жалақы мен зейнетақыны көтеру 

арқылы немесе халықтың ең кедей бөлігіне атаулы қаржылай көмек көрсету 

арқылы жасауға болады.  

 Сонымен, табиғи монополистердің қызмет көрсетулеріне, атап айтқанда 

электрқуатына тарифтердің өcyi табиғи монополистердің ғана емес, бҥкіл 

ҧлттық экономика тҧрғысынан алғанда болмай қоймайды әpi өзін-өзі ақтайды. 

Осымен бip мезгілде бҧл компаниялардың өндіріс шығындарыньң қҧрамы мен 

көлемінің негізділігіне де мониторинг қажет. 

Ақпараттық технологиялар (AT) саласындағы негізгі міндет ашық 

жҥйелердің тҧжырымдамасы негізінде әлемдік қоғамдастық icкe асыратын 

ғаламдық ақпараттық инфрақҧрылымның  бipбөлігі (Global Information 

Infrastructure - Gil) ретінде ҦАИ-ды (ҧлттық  ақпараттық инфрақҧрылым) 

біртіндеп дамыту, сондай-ақ бағдарламалық өнімдерді және софт-

технологияларды дамытуды ынталандыру болып табылады. 

 АТ-ны дамыту кезінде компьютер жабдықтарына бағаның 

темендетілуіне opaй негізгі пайда компьютер жабдығының өндірісінде емес, 

пайдаланушылар шығындарының тҧрақты eciмi болатын – бағдарламалық 

қҧралдар, қызметтер мен консультациялар секторында шоғырланатынын ескеру 

қажет. 

AT саласындағы қызметтерге ғаламдық сҧраным болжаммен 1997 жылғы 

327млрд. АҚШ долларына қарағанда 2008 жылға қарай 1 трлн. АҚШ 

долларына жетеді. Қазақстанда қолдануға болатын AT секторы экономиканың 

аса манызды салаларында нығаюы тиіс. Бҧлай болмаған жағдайда осы саланың 

eөнімі импорттың маңызды бөлігі болып қала бepyi мҥмкін. Бҧдан басқа, тҧтас 

aлғaндa ҧлттық экономика салаларында сапалы өзгерістердің  қозғаушысы бола 

отырып, AT елдің телекоммуникацияларын дамытуда айқындаушы рөл 

аткарады. AT саласындағы мемлекеттік саясат: 

- ҦАИ-ды дамытуға ықпал ететін ашық және тҧрақты нормативтік- 

қҧқықтық базалар мен стандарттарды жacayғa; 

- халықтың, шаруашылық субъектілерінің, қоғамдық ҧйымдардың және 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару органдарының, ҦАИ-ғa жан-

жақты қол жеткізуін қамтамасыз етуге; 
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 - мемлекеттік органдар порталдарын жасауды, мемлекеттік деректер 

базасы мен қҧжат айналымы рәсімдерін қоса алғанда, «электрондық ҥкіметті» 

әзірлеп, енгізуге; 

- ақпараттандырудың мемлекеттік қҧралдары мен жҥйелерін 

стандарттауға, сәйкестендіруге және cepтификаттауға; 

-  ішкі және сыртқы әлемдік нарықтардың жаңа мҥмкіндіктерін барынша 

пaйдaлaнyғa мҥмкіндік беретін электрондық сауда-саттықты толық ауқымда 

енгізуге жәрдемдесуге; 

- мемлекеттік сатып алу саласында электрондық аукциондар мен 

тендерлер тетігін енгізуге; 

- халыктың білім деңгейін электрондық оқу мекемелері мен 

кітапханаларды қҧруды қолдау есебінен көтеруге; 

- бaғдарламалық қҧралдар мен софт-технологиялардың ҧлттық  

индустриясын дамытуды жан-жақты қолдауға бағытталуы тиіс. 

Бәскелес іpi перспективалы салалардың бipi ретінде 

телекоммуникациялар саласында индустриялық-инновациялық саясат отандық 

бизнес пен халықтың барынша қол жеткізуіне және неғҧрлым алдыңғы 

қатардағы байланыс қҧралдарының дамуына жәрдемдесуге бағытталуы тиіс. 

 Қазақстан әлемде болып жатқан телекоммуникациялар өзгерістерінен 

тыс қала алмайды. Қазіргі  кезде әлемде жаңа телекоммуникациялық 

технологияларды: мобильді телефондар ҥшін жаңа, көп дҥркінді кеңейтілген 

мҥмкіндіктер беретін кең диапазонды байланыстары сияқты, Интернет пен 

мәліметтер беру, сондай-ақ, мобильді телефондардың ҥшінші буын 

технологиясын жеделдете дамыту мен енгізу жҥріп жатыр. 

Қaзipгi   кезде   қазақстандық  телекоммуникациялық  компаниялар   

шетелдік  және халықаралық  спутник компанияларынан спутник ресурстарын 

жалға aлyғa мәжбҥр. Сондықтан елдің  кҥллі аумағында теледидар хабарларын 

тарату ҥшін жағдай жасауға, шалғай және аз қоныстанған аудандармен 

байланыс мҥмкіндігін  жacayғa, байланыс арналарының  қуаттылғын  

әртараптандыру мен кеңейтуге кемектесетін ғарыштық байланыс әлеуетін 

пайдалану қажет.  

 Сондай-ақ  жер ҥсті телефон желілерін цифрлауды және жылдам 

дамытуды, талшықтық оптикалық  байланыс желісінің қҧрылысын жалғастыру 

қажет. Ҧлттық телекоммуникациялық желінің тиімділігін арттыру 

бәсекелестікті ынталандыру мен сектордың нарықтық  жағдайға толығымен 

өтуіне жәрдемдесетін болады. 

Көлік саласындағы басты міндет көлік инфрақҧрылымын дамыту 

факторын шектейтін жағдайларды болдырмау мақсатында елдің жедел 

экономикалық дамуына сәйкес жҥктер мен жолаушылар ағынын кеңейту мен 

жетілдіруді қамтамасыз ету болып табылады. Елдің  көлік әлеуетін барынша 

дамыту басқа да маңызды міндет болып табылады. 

Қазақстанның aумағы арқылы транзиттік тасымалдауларды дамытудың 

басты артықшылығы - бҧл арақашықтықты айтарлықтай қысқарту. 

Тасымалдаудың ең жақсы жағдайларында теңіз жолымен жҥктерді жеткізу 
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мерзімі Берлиннен қытай порты Ляньюнгаға дейін 20 кҥнді қҧрайды, ал темір 

жол бҧл уақытты 11 тәулікке дейін қысқартады, тасымалдау арақашықтығын 

екі есеге азайтады. 

Экономикалық процестердің ғаламдануы барлық мемлекеттердің, 

субъектілердің әлемдік көлік коммуникацияларына қол  жеткізуіне қамтамасыз 

ету, ел арасындағы өзара тиімді сауда ҥшін халықаралық көлік дәліздерін 

ҧйымдастыру қажетігін негіздейді. Қазақстанның
 
тасымалдың қалыптасқан әpi 

тҥзілген жҥйесіне өзіндік орны бар буын ретінде кipy айрықша маңызды. 

Қазақстан арқылы өтетін халықаралық көлік дәліздері желісін дамытудың 

қазіргі тҧжырымдамасы ҥш басым бағытқа негізделеді: 

 - Ресей, Еуропа және Балтық  елдері; 

 - Қытай, Жапония және Оңтҥстік-Шығыс Азия елдері; 

 - Орта Азия және Кавказ, Иран және Тҥркия республикалары. 

 Əpбip aтaлғaн бағыттың жер ҥсті және су магистралі кешенін қамтитын 

халықаралық көлік дәліздері бар. Олар қазіргі заманғы техникамен жарақталған 

және халықаралық транзиттік тасымалдаулардың шоғырлануына арналған. 

Қазақстанның аумағы арқылы 6 темір жол, б автомобиль және 72 әуе 

дәліздері өтеді. Елді Тынық мҧхит жағалауынан бастау алып, Еуропаның 

тҥпкіріне кететін Транс-Азия-Еуропальқ талшықты-оптикалық желілер 

байланысы кесіп өтеді. Оңтҥстіктен солтҥстікке  бағытталған цифрлық 

магистраль оны Tpaнссібір оптикалық желілеріне қосып отыр. 

 Елдің  көлік-коммуникация жҥйесіндегі ерекше орын алатын 

халықаралық  көлік  дәліздерінде орналасқан екі торабы: елдің шығысындағы - 

«Достық» темір жол өткелі мен батысындағы - «Ақтау» теңіз сауда порты. 

Көлік кешенін дамытудың  мақсаты  сыртқы нарыққа отандық 

экспорттық тауарларды тиімді жеткізу мен оны пaйдaлaнyшылapғa кең  

ауқымдағы көлік  қызметтерінің жиынтығын керсету. 

 Саланы дамытудың басым бағыттары тиімді әрі технологиялық 

жaңapтылғaн көлік кешенін қҧру, транзиттік әлеуетті icкe асыру болып 

табылады. 

  2015 жылға дейінгі кезеңде көлік жҥйесін елдің қажетіне сай келетін 

жағдайға келтіру жөнінде жҧмыс жалғастырылуы тиіc. Ол өзіне: 

            - жаңа темір жол желілерінің қҧрылысын қоса aлғaндa, темір жол 

тораптарының конфигурациясын жетілдіруді, жылжымалы қҧрамның 

өндірісіне және жөндеуге арналған өнеркәсіп  базасын дамытуды, темір жол 

тарифтік жҥйесін жетілдіруді; 

            - мҧнай мен газды тасымалдайтын жаңа экспорттық қҧбыр жолдары 

жобаларымен жҧмысты, жҧмыс icтеп тҧрған қҧбыр жҥйесін кеңейтуді, 

пaйдaлaнyғa беру 2010 жылдан кейінгі кезеңге жоспарланған жаңа 

магистральдық экспорттық  мҧнай жолдарын тартуды; 

           - автожолдар  желісін салу, кеңейту және қайта жаңарту; 

Бәсекелес ортаны ынталандыруды қоса aлғaндa, авиациялық 

тасымалдауларды және шетелдік инвестицияларды белсенді тартуды; шетелдік 

мемлекеттермен көліктік ынтымақтастық туралы келісімдер жасасуды қоса 



 

37 

 

aлғaндa, көліктік тасымалдауларды тарту және халықаралық көлік дәліздерін; 

мультимодальды көлік жҥйелерін; Каспий теңізіндегі теңіз көлігі мен өзен 

көлігін дамытуды қамтиды. 

Teмip жолының ҧлттық желісі елдің барлық аумағын дерлік қамти 

отырып, дамыту мен оңтайландыруды қажет етеді Сол себептен де елдің 

солтҥстігі мен батысын жалғастырар Алтынсарин-Хромтау тармағының 

қҧрылысы басталды. Қазақстандағы «Достық» станциясы Қытайдағы 

«Алашанькоу» станциясы сияқты Трансазия және Еуроазия 

магистральдарының  өзекті буыны болып табылады. Осыны ескере отырып, 

Қазақстан оны қайта жаңартуға және дамытуға ҥлкен мән беріп отыр. Таяудағы  

жылдары станциялардың  қуатын ҧлғайту жөніндегі кешенді шаралар  өткізу 

жоспарланып отыр. 

Республиканың  автожол  кешені  елдің өңірлері арасындағы, сондай-ақ 

мемлекетаралық  қатынастардағы  тҥрлі көлік тҥрлері мен тауар қoзғaлыcы 

қҧралдары  арасындағы байланыстырушы буын бола отырып, мемлекеттің 

өмір-тіршілігінде маңызды  рөл атқарады. 

  Қазақстан Республикасы ҥшін  жҥктер мен жолаушылардың басым 

бөлігін тасымалдауда  автомобиль жолдары ҥлкен маңызға ие. Сондықтан 

транзиттік  жҥктерді тарту мақсатын халықаралық  жҥктерді және 

жолаушыларды тасымалдауды ҧйымдастыруда жаңа тexнологияларды енгізу, 

халықаралық автомобиль дәліздерінің сервистік инфрақҧрылымын дамыту 

және жол қатынастары желісін жетілдіру қажет. 

Республиканың  әуе кеңістігі арқылы бағыттардың трансазия жҥйесі әуе 

трассаларың желісі өтеді. Республика арқылы  өтетін транзиттік ағындардың  

негізгі бағыттары Еуропадан Оңтҥстік- Шығыс Азия елдеріне өтетін болып 

табылады. Қазақстанның  әуе кеңістігін пайдалануға деген сҧраныс әуе 

қoзғaлыcы басқарудың  техникалық   қҧралдарың, навигацияны және 

байланысты жетілдіруді қажет етеді. 

Су көлігінде Ақтау порты маңызды қҧрылымдық элемент болып 

табылады. Ол қазіргі заманғы жaңapтылғaн мынадай инфрақҧрылымға ие: темір 

жолдар, авто жолдар, жер асты коммуникациялары, айлақтық және мобильдік 

крандар және басқалары. Басқа жобаларды icкe асыру кешенінде Ақтау портын 

дамыту, оның   ішінде арнайы экономикалық аймақ- Қазақстан арқылы өтетін 

транзитті дамытудың перспективалы бағыттарының  бipi. Жҥк ағыны әуенің 

арқасында портты табысты дамыту, инвестициялар тартуда ынталандыру 

қызметін атқарады. Теңізде тасымалдауды дамыту ҥшін «Қазтеңізтрансфлот» 

теңіз кеме жолы ҧлттық компаниясы қҧрылды, сол арқылы Қазақстанда  өзінің 

теңіз сауда флотын қҧрудың негізі қаланады. 

Жаһандану жағдайында Қазақстанның кеңбайтақ аумағын ескере отырып, 

экономиканың және мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі көбіне көлік-

коммуникация кешенінің тиімді қызметіне байланысты болады. Мемлекеттік 

көлік және транзиттік саясатқа сәйкес келетін жоғары технологиялы көлік 

инфрақҧрылымы отандық тауарлардың, қызмет көрсетулердің және тҧтас 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің кепілдігі болып табылады. 
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1.3 Қазақстан Республикасында инновациялық қызметті дамыту 

ерекшеліктері 

 

Қазіргі кезде әлемнің көптеген елдерінде мемлекет инновациялық 

қызметке қҧқықтық, ҧйымдастырушылық және қаржылық жағынан көмек 

көрсетуде. Бҧл елдердің ішінде Қазақстан да бар. Мемлекеттік инновациялық 

саясатты Қазақстан Республикасының Ҥкіметі әзірлейді және жҥзеге асырады. 

Қазақстандағы инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың келесі 

бағыттары бар: 

- ҧйымдастырушылық және экономикалық шарттарын қҧру, соның ішінде 

мемлекеттік инновациялық қызметті ынталандыру; 

- инновациялық дамудың негізгі басымдықтарын анықтау; 

- инновациялық инфрақҧрылымды қҧру және дамыту; 

- инновацияларды қҧру мен енгізуде мемлекеттің қатысуы; 

- сыртқы нарықтарға отандық инновацияларды шығару мен өткізу; 

- технологиялар трансфертін қоса алғанда, инновациялық қызмет 

сферасында халықаралық қарым-қатынасты орнату. 

Стратегияны icкe асыру оны өнеркәсіптік өндірісті инновациялык, даму 

талабына сай барабар әрекет ететін жоғарғы білікті кәсіби мамандармен 

қамтамасыз етуге тікелей тәуелді. Бҧл ғылыми, инженерлік-техникалық, ғaлым-

кoнcтpyктop мамандарға да, ҧйымдастыру-басқару мамандарына 

(менеджерлерге) да бірдей қатысты болады. 

Бҧл міндетті шешу ҥшін өнеркәсіпті қарқынды дамыту және жоғарғы 

технологиялар жaғдaйындaғы жҧмыска қажетті тҥрлі кәсіптердің мамандарын 

даярлаудың арнаулы стратегиясы әзірленеді. 

Стратегияда тікелей қозғалатын баска да маңызды әлеуметік-

экономикалық проблема жҧмыспен қамтамасыз ету болып табылады. Қocылған 

қҧны жoғapы өңдеуші өнеркәсіп салала-рын жеделдете дамыту, бip жағынан 

жҧмыспен қамтудың өсуіне және жҧмыс кҥшінің салааралық қайта айналуына 

алып келеді, ал екінші жағынан инновациялық даму жекеленген салаларда, 

әcipece біліктілігі төмен жҧмысшыларды жҧмыспен қамтудың төмендеуіне әкеп 

соғады. 

Cоңғы проблема жҧмыс кҥшінің салааралык, қайта айналуы мен 

өңіраралық ауысуы, оны жҧмылдыруды арттыру есебінен жеңілдейтін  болады. 

Бҧл кадрларды, оның ішіндe жҧмысшы мамандарын кәсіби даярлау және қайта 

даярлауды мемлекет арқылы да, өңірлердегі еңбек нарығы мен тҧрғын ҥй, 

әлеуметтік-тҧрмыстық блок, өндірістік инфрақҧрылымды және т.б. дамытудың 

жекеше жҥйесі арқылы да жҥзеге асыруды талап етеді. 

Бҥгінде Қазақстанның еңбек және жҧмыспен қамту нарығына 

Қазақстанда жҧмыс iстейтін шетел компанияларындағы шетел мамандары мен 

жҧмысшыларының ағылып келуі айтарлықтай салмақ тҥcipiп отыр. 

Компанияларда мынадай таңдау мҥмкіндіктері бар: 

-  Қазақстан Республикасының Yкіметі белгілеген квота шеңберінде  

шетел мамандарын тарту немесе; 
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-   сондай біліктілігі  бар жергілікті кадрларды, біршама жоғарғы 

деңгейдегі еңбекақыға тарту.  

Стратегияны icкe асырудың eкiншi кезеңінде Казақстан 

Республикасының Ҥкіметі шетел жҧмысшы кҥшін тартудың тетіктерін 

жетілдіру туралы мәселені қарайды. 

Сапалы адам капиталының болуы индустриялық-инновациялық 

стратегияны oйдағай icке асырудың ажырамас шарты болып табылады. 

Білім беру секторы барлық елдер экономикасының тҧрақты дамуын 

қамтамасыз ететін басты бағыттардың бipi болып отыр. 

Faлaмдaнy жaғдайында экономикасы дамыған елдер неғҧрлым 

перспективалы ғaлымдap мен жoғapғы білікті  мамандарды шоғырландыруды 

өзінің басты басым саясаты етіп алды.  

«Ақыл-ойдың сыртқа кетуі» бҧрынғы коммунистік елдердің 

экономикасын дамытуды баяулататын басты фактордың бipi болды. Бҧл 

ахуалды тҧрақтандырмай әрi елдегі білім берудің жалпы деңгейін кетермей, 

Қазақстан әлемде лайықты орын ала алмайды. 

Қaзipri жaғдaйдa экономикалық өсу ғылыми-тexникaлық прогреспен, 

бірінші кезекте, еңбек ресурстарының кәсіби сапасымен теңестіріледі. 

Қазақстандағы білім беру жҥйесі ырғақты дамитын ғaлaмдaнy мен 

ақпараттанудың қарқынды әлемдік процестеріне барабар әрекет етуге қабілітті 

болуы тиіс. Білім бepyді реформалау және еңбек ресурстарын дайындау 

caлacындaғы нақты мемлекеттік саясат кәсіптік техникалық білім беру және 

инновациялық менеджмент бөлігінде де қажет. 

Осы саладағы жҧмысты жҥйелеу дамыған елдердің тәжірибесін  жҧмыс 

берушілермен тығыз қарым-қатынас негізінде жҥзеге асырылатын болады. 

Кейбір елдерде, мысалы Германияда бизнестің барлық субъектілері жҧмыс 

кҥшіне сҧранысқа сәйкес жҧмысшы кадрларды даярлауды және қайта 

даярлауды қамтамасыз ететін ҧйымдардың мҥшелері бoлyғa міндетті. Мҧндай 

ҧйымдардың әр мҥшесі өзінің жарнасын төлеуі тиіс әpi өзіне  қажет жҧмысшы 

кадрлардың кәсіптеріне өтінім бере алады. 

Білім беру процесін реформалау өтпелі және кәсіптік кадрларды 

даярлаудың барлық деңгейі мен бағытын қамтуы тиіс. 

Білім беру мен кәсіби мамандарды даярлау саласындағы мемлекеттік 

саясат мына мімдеттерді шешуі тиіс: 

- білім беруді дамыту басымдықтарының бipi ретінде инновациялық 

қызмет ҥшін кадрлар даярлауды айқындау; 

- мемлекеттің және жеке сектордың қатысуымен жҧмысшы және 

техникалық мамандықтардық мамандарын кәсіптік даярлау, аттестаттау және 

қайта даярлау мәселелерімен айналысатын институттарды қҧру; 

- білім берудің барлық тҥрлерінің материалдық-техникалық және 

әдістемелік базасын ҧлғайту; 

- халықаралық стандарттаға сай келетін білім беру стандарттарын әзірлеу 

мен енгізу;  
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- қҧрылатын жаңа өндірістер мен басқалары ҥшін жoғapғы білікті 

мамандарды Қазақстанда қҧрылатын жаңа өндірістеріндегі жҧмыс ҥшін 

даярлау және тарту саласындағы халықаралык, ынтымақтастық; 

- жoғapы технологиялы өндірістер саласында кадрларды даярлау ҥшін 

жаңа жoғapы оқу орындарын (халықаралық тәжірибе негізінде) қҧру немесе 

жҧмыс icтеп тҧрған жоғары оқу орындарын мамандандырылған институттарға 

(университеттерге) қайта бейімдеу; 

- республикада инновациялық қызметті дамыту ҥщін: инновациялық 

жобалардың менеджерлері мен сарапшылары; халықаралық маркетинг пен 

патент қҧқығы, инновациялық жобалардың ықтимал тәуекелін бaғaлay және 

оны азайту тәсілдері бойынша, венчурлік қаржыландыруды ҧйымдастыру және 

басқалары бойынша мамандарды қажетті мамандықтар бойынша даярлау. 

Халықтың денсаулық жағдайы кез келген елдің әлеуметтік-экономикалық 

мәдени және индустриялық даму деңгейін айқындайды. 

Денсаулық сақтау саласы халықтың әл-ауқатының тҧрлаулы да тҧрақты 

өсу тҧрғысынан елдегі  негізгі және басым сала болып табылады. 

Стратегия аясында денсаулық сақтау саласының негізгі міндеті өзіндік 

ғылыми және инновациялық әлеуетті қҧру және дамыту болып айқындалады. 

Осыған орай деңгейлерге жету жаңа және қол жеткен деңгейлерді 

бекемдеу ҥшін отандық және әлемдік тәжірибені ескере отырып, денсаулық 

сақтау жҥйесін cepпіндi дамыту ҥшін жағдай жасау қажет. 

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясат оның мемлекеттік 

медициналық -әлеуметтік және қҧқықтық қолдау кешенді шараларын әзірлеу 

мен жҥзеге асыру денсаулық сақтау ҧйымдарының материалдық-техникалық 

базасын нығайту сияқты дәстҥрлі бағыттармен  қатар, денсаулық сақтау 

халықтың медициналық көмекке кол жеткізуін арттыра тҥсетін, ресурстарды 

сақтайтын, экономикалық тиімді әдістерге баса назар аудара отырып, 

диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамасын қолдануды қоса алғанда, 

қазіргі зaмaнғы медициналық технологияны енгізуге бағдарланатын болады. 

Денсаулық сақтау саласын дамытудың басқа бағыттары мыналар: 

- денсаулық сақтаудьң қызметтерінің бәсекеге қабілетін арттыру, отандық 

ғылыми зерттеулерінің негізінде дәрі-дәрмектер өндірісі дамуының 

басымдығын қамтамасыз ету; 

- жаңа дәрі-дәрмектер, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар аурулардың 

алдын алу мен емдеудің отандық әзірлемелеріне қолдау керсету; 

- денсаулық сақтауда қaзipгi заманғы ақпараттық және инновациялық 

технологияларды дамыту; 

- денсаулық сақтау саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту. 

Қазақстандағы инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың келесі 

бағыттары бар: 

- ҧйымдастырушылық және экономикалық шарттарын қҧру, соның 

ішінде мемлекеттік инновациялық қызметті ынталандыру; 

- инновациялық дамудың негізгі басымдықтарын анықтау; 

- инновациялық инфрақҧрылымды қҧру және дамыту; 
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          - инновацияларды қҧру мен енгізуде мемлекеттің қатысуы; 

- сыртқы нарықтарға отандық инновацияларды шығару мен өткізу; 

- технологиялар трансфертін қоса алғанда, инновациялық қызмет 

сферасында халықаралық қарым-қатынасты орнату. 

Мемлекет қолдауымен ҚР-да ҧлттық инновациялық жҥйенің белсенді 

қҧрылуы байқалып отыр. Оның қҧрамды элементтері:  

- ғылыми әлеует; 

- инновациялық кәсіпкерлік; 

- инновациялық және қаржылық инфрақҧрылым.  

Мемлекет қолдауымен Қазақстан Республикасында ҧлттық инновациялық 

жҥйенің белсенді қҧрылуы байқалып отыр. Оның қҧрамды элементтері: 

ғылыми әлеует, инновациялық кәсіпкерлік, инновациялық және қаржылық 

инфрақҧрылым. Мемлекеттің инновациялық дамуын тиімді басқару ҥшін 

уәкілетті органдар, яғни инновациялық қызметті дамыту мемлекеттік саясатты 

жҥзеге асыратын индустрия және жаңа технологиялар министрлігі және ғылым 

мен ғылыми-техникалық қызметті жҥзеге асыратын білім және ғылым 

министрлігі бірігіп, келесі функцияларды жҥзеге асыруда: 

- мемлекет экономикасының инновациялық дамуын ғылыми-техникалық 

жағынан қамтамасыз ету ҥшін ғылымның басымды бағыттарын анықтау, 

ғылыми-техникалық өнім нарығын қҧру, іргелі және қолданбалы ҒЗТКЖ-ларды 

қаржыландыратын бюджеттік бағдарламаларға бақылау орнату; 

- басқару, ғылыми, инженерлік, кәсіптік дайындау мен біліктілігін 

көтеретін орта және жоғары оқу орындарын қоса алғанда, инновациялық 

қызмет ҥшін кадрларды дайындау және біліктілігін көтеру жҥйесін қҧру; 

- инновациялық өнімді өндіретін кәсіпорындар, инновациялық 

кәсіпорындар мен өндірістерді қҧруға көмектесетін мекемелер, технологиялық 

парктер, бизнес-инкубаторлар, арнайы конструкторлық технологиялық 

бюролар және тағы басқа инфрақҧрылым субъектілерін тізбектеп қҧру; 

- отандық жоғары технологиялы өнімдерді ішкі және сыртқы нарықтарға 

шығару жҥйесін қҧру және осындай өнімдерді өндіруші кәсіпорындар ҥшін 

жеңілдіктер мен жҧмыс жасау ҥшін қолайлы жағдайлар туғызу; 

- инновациялық жобалар мен бағдарламаларды жасайтын әзірлеушілер 

мен жаңалық ашушылардың зияткерлік және интеллектуалдық меншігін 

қорғайтын заң жҥйесін қҧру. 

Қазақстанда экономикалық қызмет субъектілерінің инновациялық 

белсенділігін арттыру ҥшін заңдық және нормативтік-қҧқықтық негізі қҧрылған 

және жетілдіріліп келеді. 

Республикамызда Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске 

асыру ҥшін даму институттары қҧрылды. Олар «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл 

Ауқат Қоры қҧрамына кіреді. Оған «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, 

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Ҧлттық инновациялық қоры» АҚ, 

«Орта кәсіпкерлікті даму қоры» АҚ, «Маркетингтік-талдамалық зерттеу 

орталығы» АҚ, «Экспортты және инвестицияларды сақтандыру жөнідегі 

мемлекеттік сақтандыру ҧйымы» АҚ, «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, 
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«ҚазИнвест», «Қазақстанның ипотекалық компаниясы», «Өмірді сақтандыру 

жөніндегі компания» сынды даму институттары кіреді. «Қазақстанның Даму 

Банкі» АҚ-ы, «Ҧлттық инновациялық қор» АҚ-ы сияқты даму институттары 

алғашқы тҧрақтану кезеңінен өтіп, инновациялық жобаларды кешенді қолдау 

тәртібіне көшті. 

Нәтижесінде банк арқылы қаржыландырылған жобалардың ішінен келесі 

объектілерде жҧмыстар іске асырыла бастады: 

- Кентау қаласындағы реновация мен жҥйелік аударымдарды жасайтын 

өндіріс; 

- Шымкент қаласындағы мақта талшықтарынан тоқыма жасау өндірісі;   

- Ақтөбе қаласындағы полиэфирлік шыны талшығынан қҧбыр жасау 

зауыты; 

- Астана қаласындағы пластикалық шаныдан қҧбыр жасау зауыты. 

Германия технологиясы бойынша қҧрылыс материалдарын өндірудің 

трансферті, өйткені «Schlosser-Pfeiffer» зауыттары сапалы бетондық 

бҧйымдарды өндіру ҥшін қажетті буындар, машиналар мен механизмдерін 

өндіреді. Сонымен қатар қор «Геоскан» жаңа заманғы әмбебапты каротажды 

тіркеуіштерді өндіруді ҧйымдастыру жобасын жҥзеге асыруда. Жобаның 

мақсаты- каротаждың берілген көрсеткіштерін тіркейтін, оның скважинада 

қажетті аспаптар топтамасымен бірге экспресс-өңделуі және Қазақстан мен 

шетелдегі геофизикалық кәсіпорындардың өндіріс жағдайларына бейімделуге 

көмектесетін «Геоскан» жаңа заманғы каротажды әмбебап тіркеуіштерді 

өндіріске енгізуді ҧйымдастыру. Жобаның бағасы-685 млн. теңге немесе «ГИС 

Компаниясының 25% акциясы + «Алтын акциясына» айырбас ретінде қордың 

жобадағы 100%-дық қатысуы. Жобаны іске асыру мерзімі – 5жыл. 

Сонымен қатар осы жылы «Мониторлар мен теледидарлар өндірісі»; 

«GLOTUR DS Multimedia» АҚ-ның ғылыми-зерттеу лабараториясын қҧру 

жобасы бойынша міндеттемелерді қор өз қол астына алды. Жобаны іске асыру 

нәтижесінде тҧрмыстық техниканы өндіру ҥшін база қҧрылады,технологиялар 

трансферті орындалып, R and P лабараториясын қҧру нәтижесінде 

кәсіпорынның технологиялық тәуелсіздігіне қол жетеді. 

Қордың қатысу ҥлесі 40%,сонымен қатар екі жеке компанияның (оның 

біреуі шетелдік) жалпы сомасы 604 млн теңгені қҧрайтын қаражаттары 

тартылмақ. 

Қор 11 венчурлық қордың жарғылық капиталына қатысып отыр, олардың 

алтауы-отандық және бесеуі-шетелдік. Қор қатысуының жалпы ҥлесі 10,9 млрд 

теңгені қҧрайды. Қордың қатысуымен алты венчурлық қор қҧрылды, оларға 

жҧмсалатын жалпы қаражат 13,9 млрд теңгені қҧрап отыр. Қордың қатысу ҥлесі 

- 6,8 млрд теңге немесе жоғарыда аталған соманың 49%-ды қҧрап отыр. Олар: 

1. Жеке инвесторлармен бірігіп, «Əрекет» жоғары технологиялар қорын 

қҧрды. Жеке инвесторлар ішінде «Тҧран Əлем Секьюритис» те бар. 

Қаржыландыруға бір жоба мақҧлданды, төртеуі қарастырылуда. 

2. «Lancaster Group» АҚ-мен біріге отырып ,«Адвант» венчурлық қорын 

қҧрылды. Қаржыландыруға екі жоба мақҧлданды. 
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3. «Сентрас Капитал» ЖШС-імен бірігіп, «Сентрас венчурлық қор» 

тәуекелді акционерлік инвестициялық қорын қҧрылды. Қаржыландыруға он ҥш 

жоба мақҧлданды, бесеуі қаржыландырылуда. 

4. «Қазақстанның Халық жинақтау банкі» АҚ-мен біріге отырып, «Halyk 

Private Equity» АҚ-мын қҧрды. 

5. «GLOTUR» АҚ-мен бірігіп, «GLOTUR Technology Fund» АҚ-мын 

қҧрды. 

6. «ЦентрКредитБанкі» АҚ-мен біріге отырып, «АИФРИ Center Capital» 

АҚ-мы қҧрды. 

Қҧрылған венчурлық қорларға 7,1 млрд теңгені қҧрайтын жеке капитал 

жҧмылдырылған. 

Қордың басшылар кеңесімен АҚШ, Орталық Азия, Қытай, Азия-Тынық 

мҧхит аймағында орналасқан бес шетелдік венчурлық қорларға инвестициялар 

жасау жөнінде шешім қабылданды.Біріккен венчурлық қорларды қҧрудың 

мақсаты- әлемнің жетекші технологиялық компанияларымен бірге қарым-

қатынас орнатып, білім, тәжірибе және технологиялармен алмасудың ашық 

жҥйесін қҧру. Қор осындай компаниялармен жҧмыс істей отырып, тек қана 

шетелдік инвесторлардың қаржысын тартып қана қоймай, жоғары 

технологиялы компаниялармен бірегей глобальді қатынас жҥйесін қҧрады, 

Қазақстанның ғылымы мен техникасының дамуы ҥшін жаңа мҥмкіндіктер 

алады. 

 «Ҧлттық инновациялық қор» АҚ-ы келесі шетелдік венчурлық 

қорлардың акционері болып келеді: 

1. «Wellington Partners Ventures ІІІ Technology Fund L.P» Еуропалық 

технологиялық венчурлық қоры(тіркелу орны-АҚШ, инвестициялардың 

географиясы- Германия,Еуропа), жарғылық капиталы 150 млн еуроны қҧрайды. 

Қордың қатысу сомасы- 7,7 млн теңге. Қордың ірі серіктестері: European 

Investment Fund, Stichting Pensioenfonds vor de Gezondheid, Stichting 

Pensioenfonds ABP, The Wellcome Trust Ltd., Access Capital Technology және 

тағы басқалары. 2006 жылдың 1 шілдесіне «Ҧлттық инновациялық қор» АҚ-мы 

«Wellington Partners Ventures ІІІ Technology Fund L.P» венчурлық қорына 2,09 

млн. еуро көлеміндегі міндеттемелері бойынша аударымдар жасады. 

«Wellington Partners Ventures ІІІ Technology Fund L.P» венчурлық қоры 7 

компанияға жалпы сомасы 24,84 млн. еуроны қҧрайтын инвестицияларды 

жасады. 

2. «Caset» шағын кәсіпкерлікті қолдаудың Орталық-Азиялық қор(тіркелу 

орны-АҚШ, инвестициялар географиясы- Орталық Азия), жарғылық қоры-4,2 

млн доллар. Қордың қатысу ҥлесі-2,058 млн доллар. 

3. «Flagship Venture Fund 2004, L.P.» венчурлық қоры( тіркелу орны-

АҚШ, инвестициялар географиясы- АҚШ-тың Шығыс жағалауы), жарғылық 

капиталы-180 млн доллар, қор қатысуы-10 млн доллар.  

4. «JAIK-Mayban ASEAN Fund»(тіркелу орны-Малайзия, инвестициялар 

географиясы-АСЕАН мемлекеттері) жарғылық қоры-50млн доллар. Қордың 

қатысу ҥлесі-5 млн доллар. 
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5. «UOB STIC Asia Technology Fund» (тіркелу орны-Сингапур, 

инвестициялар географиясы-Оңтҥстік Корея, АҚШ, Азия) жарғылық капиталы-

100-200 млн доллар. 

Қордың Басшылар кеңесінің шешімімен патенттеу мен жоба гранттарын 

жеңіп алу ҥшін қажетті қҧжаттар тізімі бекітілген. Қордың қарауына жалпы 

сомасы 22 3235 млн теңгені қҧрайтын 284 ҒЗТКЖ жобалары ҧсынылған. Ал 

бөлінген гранттар сомасы-2366 млн теңгені қҧрады. Осының нәтижесінде қор 

29 ҒЗТКЖ жобалары бойынша гранттық міндеттемелерді алды, оның ішіндегі 

қор ҥлесі 218,6 млн теңгені қҧрайды. Жалпы сомасы 21,3 млн теңгені қҧрайтын 

3 жоба бойынша келісім-шарт жасалды. Қор ҒЗТКЖ жобаларын келесі 

бағыттар бойынша қаржыландырады: 

- биотехнология және фармацевтика-жалпы сомасы 89,9 млн теңгені 

қҧрайтын 9 жоба; 

- ақпараттық және коммуникациялық технологиялар-жалпы сомасы 41,1 

млн теңгені қҧрайтын 6 жоба; 

- жаңа материалдар мен нанотехнологиялар- жалпы сомасы 11,6 млн 

теңгені қҧрайтын 2 жоба; 

- көмірсутектік технологиялар-жалпы сомасы 20,9 млн теңгені қҧрайтын 

3 жоба; 

- баламалы (альтернативная) энергетика- жалпы сомасы 17,2 млн теңгені 

қҧрайтын 3 жоба; 

- басқа бағыттар бойынша (химия, машина және қҧралдарды жинау; 

қҧрылыс материалдары) - жалпы сомасы 38 млн теңгені қҧрайтын 6 жоба. 

Қор Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҦТУ-мен бірігіп, технологиялық бизнес-

инкубатоларды қаржыландыра бастады, сонымен қатар «Алатау» ақпараттық 

технологиялар паркінің қҧрылысы жалғасуда. Қор өз міндеттерін тиімді жҥзеге 

асыру ҥшін «Ақпараттық технологиялар паркін басқару жөніндегі 

Компания»ЖШС-ін қҧрды. 

Осы бөлімді қорыта келе отандық және шетелдік тәжірибені ескере 

отырып, Қазақстандағы инновациялық қызметтің негізгі бағыттарын келесі 

кешендерде жҥргізу тиімді болып келеді: 

- отын-шикізаттық кешенде-минералды шикізаттардың стратегиялық 

және тапшы тҥрлері қорларының мониторингі мен іздестірудің әдістерін 

әзірлеу мен енгізу, оларды жер қойнауынан шығару мен өңдеу деңгейін көтеру 

және тасымалдаудың жоғары сапалы және экологиялық қауіпсіз жҥйелерді 

қҧру; 

- электр энергетика кешенінде - экономикалық жағынан тиімді 

энергоқондырғыларды әзірлеу және жасап шығару; 

- транспорттық кешенде - тасымалдау машиналары паркін жаңарту және 

дамыту, инфрақҧрылымның жаңғыртылуы, прогрессивтік технологияларды 

қолдану және су, әуе, теміржол, автокөлік машиналарының техникалық 

деңгейін көтеру; 

- химиялық және мҧнай химиясы өндірісінде - шикізат пен энергияны 

ҥнемдейтін технологияларды қолданып, синтетикалық және композициондық 
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өнімдерді өндіру, сонымен қатар экологиялық таза полимерлерді, химиялық 

талшықтарды, синтетикалық каучуктерді, тынайтқыштарды және тағы 

басқаларын өндіру; 

- микробиологиялық өндірісте - ауылшаруашылық шикізатты өндіру мен 

өңдеудің биотехнологиялық процестерін қолдану, жаңа, бәсекеге қабілетті 

өнімдер технологиясын қҧру; 

- агроөндірістік кешенде - биотехнологияның жетістіктерін пайдалана 

отырып, ауылшаруашылық ҥрдістердің деңгейін көтеру, ауылшаруашылық 

өнімдерінің сапасын көтеретін технологияларды енгізу және т.б. 

Шикізат өндірісі секторының экспорттық тҥсімі көлемдерiнiң 

төмендеуiмен айқындалған Қазақстанның экономикасына жаһандық қаржы-

экономикалық дағдарыстың ықпалы, елдің индустриалды дамыту және 

экономиканың дәстҥрлi секторларының бiрiншi кезекте әртараптандыруды 

қажет етеді.  

Бас басымдылықтар - өнiмдердiң әртараптандыруы мен олардың терең 

өңделуiне дейiнгі технологиялық тiркестiң жалғасы арқылы дәстҥрлi 

экспорттық секторларды дамыту; жоғары қосылған қҧны бар өнiмнiң және 

еңбек өнiмдiлiгiнiң биiк деңгейi көмегімен инновациялық өндiрiстерді дамыту 

болып табылады. 

Партия съезінде мемлекет басшысы ҥкiметке аймақтардың ресурстық 

базасымен және инфрақҧрылымның дамуымен байланыстырылған өндiрiстiк 

қуаттардың тиiмдi орналастыру схемасы қосылатын жаңа бағдарламаның iске 

асыруына қажеттi Қазақстанның индустрияландыру картасын әзірлеуді 

тапсырды. 

Инновациялы индустрияландырудың негiзгi мақсаттары: кәсiпкерлiк пен 

мемлекеттiң кҥштерiн біріктіру және елдiң резервтерін экономиканың басты 

секторларын дамытуға шоғырландыру; қолайлы кәсiпкерлiк орта мен 

инвестициялық климатты қалыптастыру; ҧлттық экономиканың қарқындылығы 

мен өнiмдiлiгiн арттыру. 

Индустриалды-инновациялық жедел даму жалпы ішкі өнімді 7 триллион 

теңгеге дейін жеткізуді көздейді. Және экономиканың басты салаларының 

ешбірінің кенжелеп қалмай, төрт аяғынан тең дамуын қамтамасыз етуге тиіс. 

Бағдарламаға артылып отырған жҥк ауыр: мемлекет пен бизнестің кҥшін тек 

экономикалық өрлеулер ҥшін шоғырландыру, елдегі ресурстардың барлығын 

басым бағыттарды дамытуға тиімді жҧмсау, аса қолайлы инвестициялық және 

макроэкономикалық орта қалыптастыру, ҧлттық экономиканың өнімділігі мен 

тиімділігін арттыру, тағысын тағылар... 

Бағдарлама мынадай екі мәселеге барынша басымырақ назар аударуды 

көздейді: біріншісі – дәстҥрлі экспорттық секторды өнімдердің алуан 

тҥрлілігімен қамтамасыз ете отырып дамыту. Екіншісі – инновациялық 

өнеркәсіпті дамытуға ден қою. 

Ел экономикасының алдағы бесжылдықтағы жедел индустриалды даму 

кезінде негізге алынатын жеті басым бағытын атап кетуге болады: 

1. Агроөнеркәсіп кешені; 
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2. Қҧрылыс саласы; 

3. Мҧнай өңдеу; 

4. Металлургия; 

5. Химия өнеркәсібі және фармацевтика; 

6. Энергетика; 

7. Көлік және телекоммуникация инфрақҧрылымын дамыту. 

Мемлекет ҥдетілген индустриалды-инновациялық дамытудың негiзгi 

бағыттарын белгiлеп берді. Олар агроөнеркәсiптiк кешен және ауыл 

шаруашылық өнiмдерді өңдеу; қҧрылыс индустриясы және қҧрылыс 

материалдарының өндiрiсiн дамыту; мҧнай өңдеу және мҧнай-газ секторы 

инфрақҧрылымын дамыту; металлургия және дайын метал өнiмдерінiң 

өндiрiсiн дамыту; химия, фармацевтикалық және қорғаныс өнеркәсiбін дамыту; 

көлiк және телекоммуникациялық инфрақҧрылымдарды дамыту. 

Осы уақытта алғашқы бес жылға арналған ҥдетілген индустриалды-

инновациялық даму жөніндегі Мемлекеттік бағдарламаның жобасы әзірленді. 

Мемлекеттік бағдарлама және салалық жаңа 10 бағдарламалар индустриалды-

инновациялық даму стратегиясының, «Қазақстанның 30 корпоративті 

көшбасшылары» бағдарламасының Көлiк стратегиясының және 

индустрияландыру саласындағы басқа да бағдарламалық қҧжаттардың негізгі 

ережелерін біріктіретін болады. Жоғары қосылған қҧны бар қазiргi және 

перспективті өндiрiстер тiркелiмін көрсететiн қҧжаттар сияқты 23 мастер-план 

әзірленді. Мастер-план өнiм өндiрiсiнiң ҧтымды технологияларын, оны сатып 

өткiзудiң әлеуетті нарықтарын және оның бәсекелестiк деңгейiн, инновациялық 

жобалардың iске асырылуына шағын және орта кәсiпкерлiктiң қатысу 

мҥмкiндiгін, сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға тиісті өзгерiстер енгізу 

қажеттілігін айқындайды. 

Инновациялық индустрияландырудың бiрiншi кезектегi мақсаты, 

жоғарыда атап өткендей, кәсiпкерлiк пен мемлекеттiң кҥштерiн біріктіру болып 

табылатынды, демек елдiң ҥдетілген индустрияландыруы туралы 

мембағдарлама кәсiпкерлiкке не бере алады және не беруге тиіс деген сҧрақтар 

пайда болады. 

Біздің елдегi, әсіресе оның нақты секторындағы, кәсiпкерлiктiң негiзгi 

проблемасы әрдайым қаражаттың тапшылығы болғандықтан, мембағдарламада 

жобаларды жеңiлдете қаржыландыру ескерiлді. Жаңа өндiрiстердi қажеттi 

инфрақҧрылыммен қамтамасыз етiлуін мемлекет өзiне алады. Салықтық және 

кедендік ынталандырудың арнайы шаралары қолға алынады. Алдымен 

лицензиялау саласынан бастап, мемлекет көп әкiмшiлiк бөгеттерді жояды және 

мемлекеттiк органдардың рҧқсат беру қызметiн оңтайландырады. Парламент 

палаталарының бірлескен мәжілісінде, Президент атап өткендей, кәсіпкерлік 

субъектілерді тексеру бойынша мемлекеттік органдардың іс-әрекеттерін ретіне 

келтіру қажет – мемлекеттік органдардың дәл осы функциясы кҥні бҥгінге 

дейін Қазақстанда кәсіпкерліктің дамуына кедергі ететін факторлардың бірі 

болған. 
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Мемлекеттік бағдарламаны iске асыру ҥшін кәсіпкерлікке мемлекеттік 

қолдау көрсету шаралары қатарында, кәсіпорындарды дайын 

инфрақҧрылыммен қамтамасыз ету ҥшін АЭЗ аумақтарында, индустриалдық 

зоналар мен технопарктерде жаңа өндiрiстер орналастырылады. 

Жаңа өндiрiстердiң табысты қалыптасуы мен дамуы ҥшін мемлекеттiк 

сатып алулар арқылы нақты сҧранысқа кепiлдiк беру маңызды. Ҥкiмет биылғы 

жылы отандық өндiрушiлерге мемлекеттiк тапсырыстар алуға мҥмкiндiк 

беретiн қҧжаттар топтамасын қабылдады. Атап айтқанда, бағалық ҧсынысы 

шетелдiк жабдықтаушыға қарағанда жоғары болған жағдайда да, қазақстандық 

жабдықтаушы қолдауға ие болады. Асып кету шегі 30 пайызбен шектелген, осы 

баға кәсiпорын ҧсынатын тауарлар мен қызметтердегi қазақстандық мазмҧнды 

ҥлестеме мөлшері деңгейiне байланысты өзгере алады. 

Мемлекеттік бағдарлама ең алдымен экономиканың басты салаларындағы 

жоғары технологиялы және бәсекелестікке лайықты өндiрiстік бизнес-

бастамалар ҥшін тиісті жағдай жасап, мемлекеттік ресурстық және қаржылық 

қолдау көрсетуді қамтамасыз ететін болады. 

2010-2014 жылдардағы бесжылдықты қамтитын экономикалық бас 

бағдарлама осы тҧрпаттағы жетістіктерге қол жеткізуді көздейді. Тҧрпаты 

бөлектеу. Он бірдей басымдық беріліп отырған саланы жалғыз өзі бес жыл 

бойына сҥйреуге тиіс. Бәлкім, бҧрынғы нәтижесі белгісіз боп қала беретін 

сансыз бағдарламалардың тағдырын қайталай қоймас. 

Қорытындылай келіп, бизнесті нақты жобалардың айналасына 

шоғырландырып, жҧмылдырып қана қоймай, жҧмыспен қамтудың, қылмыспен 

кҥрестің, халықтың шығармашылық әлеуетін дамытудың проблемасын шешу 

қажет. Ҥдемелі индустриаландардыру – бҧл дамудың, және ең алдымен, сана-

сезім өзгерісінің сапалы жаңа кезеңі. Міне сондықтан да мен ҥдемелі 

индустриалық-инновациялық даму (ҤИИД) Бағдарламасы – көп мақсатты 

ҥрдіс. Бҧл ҧлттық экономикалық даму идеясының өзіндік материалдық іске 

асуы болып табылады.  

 

1.4 Инновациялық экономика – Қазақстан дамуының стратегиялық 

бағыты   

                                                                          

Экономиканың ҥнемі қарқынды дамуын қамтамасыз етуде  өндірістің 

техникалық және технологиялық базасының ҧдайы жаңаруын, жаңа бәсекеге 

қабілетті өнімдерді игеріп, оларды шығаруды, әлемдік тауарлар мен қызметтер 

нарықтарына тиімді кіруді қамтамасыз етуге қабілетті инновацияларды 

дамытудың маңызының артып отырғаны мәлім.  Бҧл ҥшін қоғам өмірінің 

барлық салаларын және ең алдымен экономика саласын реформалау қажет.  

Əрбір әлеуметтік-экономикалық революцияның негізі айрықша 

технологиялардан, өндірістік-технологиялық жҥйелер мен өндірістік 

қатынастардан қаланады. Постиндустриялық қоғамда осы рөлді ең алдымен 

жаңа физикалық-техникалық және химия-биологиялық қағидалардың 

нәтижелері болып табылатын ақпараттық технологиялар мен 
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компьютерлендірілген жҥйелер мен оларға  негізделген адам қызметінің  әр 

тҥрлі салаларының  инновациялық технологиялары, инновациялық жҥйелері 

мен инновациялық   ҧйымдар атқарады.  Біздің ойымызша, осының нәтижесінде 

экономиканы ҧйымдастырудың жаңа нысаны – инновациялық экономика 

қҧрылады. Біздің зерттеулеріміздің нәтижелері, отандық және шетел 

ғалымдарының осы проблеманы зерттеулерін талдау инновациялық экономика 

қҧру – еліміздің  дамуының стратегиялық бағыты екеніне  көз жеткізді.   

Жетекші батыс елдерінің экономикасының дамуының қазіргі кезеңдегі 

ҥрдістерін талдау инновациялық экономиканың білімге, инновацияға, жаңа 

идеяларды, жаңа машиналарды, жҥйелер мен технологияларды жақсы 

қабылдауға, оларды адам қызметінің тҥрлі салаларында тәжірибе тҥрінде 

жҥзеге асыруға дайындыққа негізделген қоғам экономикасы екендігін білдіреді. 

Ол білімдер мен инновациялардың, әсіресе ғылыми білімдердің ерекше рөлін  

баса көрсетеді. Ғылыми және технологиялық білімдердің ықпалымен 

инновациялық экономикада материалдық өндірістің дәстҥрлі салалары жаңа 

сапаға айланып, өзінің технологиялық негізін немесе өндірісін тҥбегейлі 

өзгертеді, ал жаңа білімдер мен инновацияларға негізделмегендер 

инновациялық экономикада тіршілікке қабілетсіз болып табылады. 

Ақпараттық технологиялар, компьютерлендірілген жҥйелер және жоғары 

өндірістік технологиялар инновациялық экономиканың негізгі жҥйелері болып 

табылады. Олар өздерінің дамуында ақпарат алу, өңдеу, беру және өндірудің 

барлық әдістерін тҥбегейлі өзгертіп,  зияткерлік қызметті (мысалы, жобалауды 

және өндірістің технологиялық дайындығын автоматтандыру, өндіріс барысын 

автоматты бақылау, қаржы-бухгалтерлік есеп-қисапты және ҧйымдық-өкімдік 

қызметті жҥргізуді автоматтандыру, көптілді автоматтандырылған аударма, 

диагностика және бейнелерді тану және т.б.) тҥбірімен технологияландырады.  

Қоғамдағы инновациялық экономиканың келесі негізгі белгілерін атап 

өтуге болады: 

- кәсіпорынның кез келген индивидуумы, адамдар тобы, кез келген елде 

және кез келген уақытта телекоммуникацияның қолжетімдігі 

автоматтандырылған жҥйесі негізінде жаңа немесе белгілі білімдер, 

инновациялар (жаңа технологиялар, материалдар, машиналар, өндірісті 

ҧйымдастыру және басқару және т.б.), инновациялық қызмет, инновациялық 

ҥдерістер туралы кез келген қажет ақпаратты ала алатын болса;   

- алдыңғы пункттердің жҥзеге асуын қамтамасыз ететін қазіргі заманғы 

ақпараттық технологиялар мен компьютерлендірілген жҥйелер өндірілсе, 

қалыптасса және олар кез келген индивидуум, тҧлғалар тобы және ҧйымдар 

ҥшін қолжетімді болса;  

- ҥнемі дамып отыратын ғылыми–техникалық прогресті және 

инновациялық дамуды қолдау ҥшін қажет ҧлттық ақпараттық ресурстарды 

жасауды қамтамасыз ететін дамыған инфрақҧрылымдар, сондай–ақ қоғамның 

тҧрақты қарқынды әлеуметтік–экономикалық, ең алдымен ғылыми–ақпараттық 

дамуын қамтамасыз ету ҥшін қажет барлық көпжоспарлы ақпарат жасай алатын 

қоғам болса;   
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- өндіріс пен басқарудың барлық тармақтары мен салаларында жылдам 

автоматтандыру және компьютерлендіру ҥдерісі жҥретін; салдары адам 

қызметінің тҥрлі салаларында инновациялық қызметті ҧлғайту және 

жандандыру болып табылатын әлеуметтік қҧрылымдардың тҥбегейлі өзгеруі 

жҥзеге асатын болса; 

- жаңа идеялар, білімдер мен технологиялар жақсы қабылданып, әр тҥрлі 

функционалдық қолданыстағы инновациялар кез келген уақытта кең 

тәжірибеде қолданылуға және енгізілуге дайын болса;  

- уақыттың осы сәтінде жоғары өндірістік технологияларға негізделген 

инновацияға қажеттерді тез әрі икемді жҥзеге асыратын және инновациялық 

қызметті өрістететін, кез келген инновацияларды және кез келген өндірісті 

бәсекеге қабілетті етіп жасап, дамытатын әмбебап дамыған инновациялық 

инфрақҧрылымдар болса; 

- инноватика және инновациялық қызмет салаларында маман-кадрларды 

дайындау және қайта дайындауды басып озатын, отандық өндірістер мен 

аумақтарды қайта қалпына келтіру және дамытудың кешенді жобаларын тиімді 

жҥзеге асыратын нақтылы тәртіпке салынған икемді жҥйе болса, онда 

қоғамдағы экономика біз ҥшін инновациялық болып табылады.  

Инновация, инновациялық қызмет, инновациялық инфрақҧрылым 

инновациялық экономиканың негізгі тҥсінігі болып табылады. Бҧл тҥсініктер 

нені білдіреді, олардың мазмҧны мен көлемі қандай? Бҧл тҥсініктермен 

қысқаша танысамыз, себебі елдегі тиімді инновациялық экономиканың 

қалыптасу әдісі мен стратегиясы көбіне оларды дҧрыс тҥсінуге байланысты 

болады.   

Инновациялар, инновациялық қызмет, инновациялық ҥдерістер – бҧл 

қазіргі кезде сан тҥрлі және кең тҥсіндірілетін тҥсініктер.  Бҧл тҥсініктердің 

дамуы мен жаңа идеялар мен өнертабыстар, жаңа ғылыми жетістіктер, жаңа 

білімдер мен технологиялар, іргелі және іздену ғылыми–зерттеу 

жҧмыстарының жаңа нәтижелері мен т.б. сияқты жаңалыққа жататын барлық 

жаңа ҥдерістерге таралуы инновациялық және жаңа деген екі тҥсініктің 

тҧрмыстық көрінісі мен араласуынан пайда болады. Инновациялық қызметті 

жаңа қызмет ретінде кеңінен тҥсіндіру ғылыми–техникалық прогресс деп 

тҥсінілетіндердің барлығын қамтып әрі ғылыми және инновациялық 

басымдықтарды араластырып, ғылыми немесе инновациялық дамуды 

қамтамасыз ететін инфрақҧрылымдарға қойылатын талаптардың бірдейлігі 

туралы жалған тҥсініктерді туындатады. Ғылыми–техникалық прогрестің 

келесідей тҥсінілуіне байланысты аталмыш тезисті негіздейміз: ғылыми–

техникалық прогресті мақсатқа сәйкес шартты тҥрде екі негізгі өзара 

байланысты және бірін-бірі толықтыратын қҧрамдастарға – ғылыми–

техникалық жетістіктердің қҧрамдасы мен өндірістік–техникалық 

жетістіктердің қҧрамдасына бөлеміз.  

Бірінші жағдайда, ғылыми жетістіктер – жаңа білімдер, жаңа ғылыми–

техникалық идеялар, ашылымдар мен өнертабыстар, жаңа физикалық-

химиялық–биологиялық принциптерге негізделген жаңа технологиялар 
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ғылыми–техникалық прогрестің нәтижелері болып табылады. Екінші жағдайда, 

өндірістік–техникалық жетістіктер – инновациялар ғылыми-техникалық 

прогрестің нәтижелері болып табылады.  

Инновацияларды жасау келесілерді болжайды:  

- мақсатқа лайық кәсіби даму және ғылыми–техникалық жетістіктердің 

нәтижелерін  жаңа технологиялар, жаңа жҥйелер, машиналар, қҧрал-

жабдықтар, өндірісті және т.б. ҧйымдастыру мен жоспарлаудың жаңа әдістерін 

жасауға дейін жеткізу; 

 - өндірістік-техникалық жетістіктердің жасалған нәтижелерін 

тҧтынушылар немесе нарық, не болмаса «тапсырыс–орындау» механизмі 

арқылы тәжірибе жҥзінде жҥзеге асыру; 

 - жасалған инновациялық өнімді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;      

 - нарықтың немесе тапсырыс берушінің сҧранысына ие инновацияларды 

(оларды ғылыми–техникалық жетістіктердің инновациялық бағыттары деп 

атайтын боламыз) жасау және жҥзеге асыру ҥшін қажет жаңа ғылыми–

техникалық жетістіктерді зерттеу және оларға қол жеткізу (егер ондай 

болмаса). 

 Жоғарыда айтылғандарға байланысты, біз инновациялық қызмет деп 

қоғамдық тәжірибеде қолда бар барлық ҥдемелі технологияларды, жҥйелерді, 

машиналар мен қҧрал–жабдықтарды отандық және әлемдік ғылым мен 

техниканың ғылыми–техникалық жетістіктеріне енгізу және пайдалану 

негізінде қолдана отырып, «дайын» өндірістік–техникалық жетістіктерді – 

инновацияларды жҥзеге асыруға бағытталған адамдар ҧжымының қызметін 

тҥсіну керектігін қорытындылаймыз. Ол алынған және тексерілген ғылыми–

техникалық жетістіктердің қолда бар көлемі мен жетістіктері арасындағы 

қабыспайтын алшақтықтың алдын алуды және олардың дамып келе жатқан 

(қҧрылып жатқан) кәсіпорындарда қолданылуын қамтамасыз етуі тиіс.  

Инновациялық белсенділіктің молықтырылуы – тиімді инновациялық 

экономиканың қалыптасуының маңызды шарты екенін осыдан білуге болады. 

Инновациялық қызметтің тиімділігі көбіне инновациялық 

инфрақҧрылыммен анықталады. Сондықтан инновациялық инфрақҧрылым 

инновациялық экономиканың, қоғамдағы инновациялық әлеуеттің негізгі 

қҧрамдасы болып табылады.  

Инновациялық инфрақҧрылым инновациялық экономиканың негізгі 

нҧсқаулығы және механизмі болып табылады. Ол «архимед тҧтқасы және 

сҥйеніш шегі» сияқты  елдің экономикасын өте жоғары деңгейге көтере алады. 

Осындай тҥсінікке байланысты, біз инновациялық инфрақҧрылымды өзара 

байланысты, бірін-бірі толықтыратын өндірістік–техникалық жҥйелер, 

ҧйымдар, фирмалар және инновациялар мен инновациялық қызметтерді тиімді 

жҥзеге асыру қажет тиісті ҧйымдастырушылық-техникалық жҥйелер ретінде 

көреміз. Инновациялық инфрақҧрылым ел экономикасының даму қарқынын 

(жылдамдығын) және оның тҧрғындарының әл-ауқатының өскенін алдын ала 

анықтайды. Əлемнің дамыған елдерінің тәжірибесі әлемдік нарықтағы 

ғаламдық бәсеке жағдайында инновацияларды жасайтын және жҥзеге асыратын 
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дамыған инфрақҧрылымы, инновациялық қызметтің біршама тиімді механизмі 

бар ел экономикасының ҧтатындығын көрсетті. Сондықтан елдің инновациялық 

экономикасы тиімді жҧмыс жасау ҥшін инновациялық инфрақҧрылым 

функционалды толық болуы тиіс.  

Жоғарыда аталған факторлар - бҧл өңір және тҧтас ел аумағында 

инновацияларды жасау және жҥзеге асыру жөніндегі инжинирингтік 

технологияларды толық іске асыруға мҥмкіндік беретін ерекшеліктердің 

жиынтығын иелену дегенді білдіреді. Біздің сеніміміз бойынша, аталған 

жиынтық келесі ерекшеліктердің жиынтығын қамтуы тиіс:  

- инновациялық қызметтің «дайын» объектілерін тапсыруды қамтитын 

толық инновациялық циклдің міндеттерін сол орнында шеше алатын 

инновациялық–технологиялық орталықтар немесе инжинирингтік фирмалар 

тҥрінде барлық өңірлерге таралуын;  

- экономиканың өндірістік немесе қызмет көрсететін секторларының кез 

келген саласындағы «дайын» инновациялық жобаны жҥзеге асыруды бәсекеге 

қабілетті тҥрде қамтамасыз ете алатын әмбебаптықты;  

- тапсырыс берушіге немесе тҧтынушыға адал және сапалы қызмет 

көрсетуге негізделген кәсібилікті;  

- соңғы нәтижеге бағдарлануды қамтамасыз ететін конструктивтілікті.  

Инновациялық жобаның дамуы соңғы нәтижелерді ҥздіксіз талдаумен 

қатар жҥруі тиіс. Қол жеткізілген соңғы нәтижелер бойынша сенімді 

ақпараттардың болуы инновациялық қызметтің даму ҥдерісінде тікелей 

конструкциялық басымдықтарды дайындап, инновациялар – инвестициялар – 

соңғы нәтижелердің мониторингі – инвестициялар және т.б. схемасы бойынша 

инновацияларды басқарудың тҧйық жҥйесін қамтамасыз етуге мҥмкіндік 

береді; 

- ғылыми-техникалық әлеуеттің жоғары деңгейін; 

- мамандармен бірінші кезекте, инновациялық жобалардың 

жетекшілерімен және инновациялық инфрақҧрылымның персоналын ҥнемі 

жаңарту және жетілдіру мҥмкіндігін қамтамасыз етуді;  

- қаржымен қамтамасыз етілу (айналым капиталының болуы); 

- соңғы нәтижені алуды жылдамдататын нҧсқаулық әдістердің жоғары 

деңгейін;  

- инновациялық инфрақҧрылымдардың нарық пен ішкі жағдай 

талаптарының өзгеруіне бейімделуін қамтамасыз ететін икемділікті. 

 Біз жасаған зерттеулердің нәтижелері, сондай-ақ әлемнің дамыған 

елдерінің тәжірибелері көрсеткендей, инновациялық инжинирингтік 

орталықтардың (фирмалар, кәсіпорындар) инфрақҧрылымы инновациялық 

инфрақҧрылымның басты негізі, ғылыми-техникалық жаңа енгізілімдерді – 

инновацияларды жҥзеге асырудың  біршама барабар механизмі болып 

табылады. Инновациялық инжинирингтік орталықтардың инфрақҧрылымы ең 

ҥздік отандық және шетелдік білімдер мен технологияларды шоғырландырып, 

тапсырыс берушіге инновациялық жобаны табысты жҥзеге асырудың кепілі 

және жҥйелі бірлестігі ретінде қызмет көрсетуді: соңғы инновациялық өнім 



 

52 

 

нарығының жағдайын, инновациялық жобаның техникалық–экономикалық 

негіздерін және оны дайындауды зерттеуден бастап кадрлық қамтамасыз ететін 

«дайын»  жабдықтарды жиынтықты жеткізуге, оны жҥйелі енгізуге дейін 

қарастыруы тиіс.  

Инновациялық инфрақҧрылымның жоғарыда аталып өткен бірқатар 

ерекшеліктерінің мазмҧнын ашып көрсетуге болады. Нарық қажеттіліктерін 

зерттеу және оның мониторингі, шығарылып жатқан инновациялық өнімдерді 

ҥнемі және жылдам жаңартып отыру қажеттігі инновациялық экономикаға 

икемді автоматтандыруды енгізуге аса қатты мән беруді талап етеді.   

Ақпараттық технологиялар мен компьютерлендірілген жҥйелерді кеңінен 

қолдана отырып кешенді икемді автоматтандыру инновациялық экономиканың 

өзегі болып табылады. Сондықтан өңір экономикасының барлық қҧрылымдық 

қайта қҧруларының негіздерінде, оның өңірлік инновациялық 

инфрақҧрылымының негізінде автоматтандырылған жоғары технологиялар мен 

компьютерлендірілген жҥйелердің «жобалау – өндіру – бақылау – жҥзеге 

асыру» толассыз кезең болуы тиіс. Осыдан барып, толассыз «қағассыз» циклді 

автоматтандырылған режимде жҥзеге асыратын және бір жҥйеге инновацияға 

бағытталған ғылыми–зерттеу, тәжірибелік–конструкторлық жҧмыстарды, 

соңында инновациялық өнімдерді жасауға бағытталған өндірісті жоспарлау мен 

технологиялық дайындау ҥдерістерін біріктіретін автоматтандырылған біріккен 

жобалық-өндірістік жҥйелерді дайындаумен және игерумен байланысты 

ғылыми–әдістемелік және ҧйымдастырушылық–технологиялық мәселелерді 

шешу инновациялық экономиканың қалыптасу және дамуының маңызды 

өңірлік проблемасы болып табылады деген қорытынды жасауға болады. 

Сонымен қатар, мҧндай жҥйелерде ғылымды қажетсінетін жаңа жҥйелерді 

жасауға: инновацияларды жобалау; ғылымды қажетсінетін жаңа жҥйелердің 

басты ҥлгілерін дайындау және жинақтау; іске қосатын–реттеуші жҧмыстар 

және ғылымды қажетсінетін жаңа жҥйелерді сынауға тән негізгі ҥш кезеңнің 

толассыз байланысы автоматтандырылуы тиіс. 

Өңірлерде инновациялық қызметті ақпараттық қамтамасыз етудің тиімді 

механизмін жасау инновациялық экономика жағдайында өзінің өзекті шешілуін 

талап ететін маңызды проблема болып табылады. Бҧл механизмнің нәтижелілігі 

өңірлердің ҥздіксіз әлеуметтік-экономикалық мониторингінің сапасына 

айтарлықтай тәуелді. Мҧндай мониторинг, біздің көзқарасымыз бойынша, 

инновациялық қызметті жақсарту және дамытуға бағытталған басқарушылық 

шешімдер мен ҧсыныстарды дайындау мақсатында өңірдегі экономикалық, 

әлеуметтік, экологиялық, ғылыми және инновациялық жағдайларды бақылау, 

бағалау, талдау және болжауды қамтуы тиіс. Мониторинг инновациялық 

ҥдерістер, сондай-ақ өңірдегі экономиканың қҧрылымдық қайта қҧруларының 

жалпы ҥдерістері сияқты өңірлерді осы ҥдерістерді тиімді басқаруға 

бағыттайды. Сондықтан өңірдегі қҧрылымдық қайта қҧрулардың 

автоматтандырылған мониторингінің функциясы инновациялық экономиканы 

ақпараттық қамтамасыз ету саласындағы негізгі функциялардың бірі болуы 

тиіс. Осыған байланысты мәліметтер мен білімдердің инновациялық банктерін 
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пайдалану мен жаңартуды ҥнемі қолдап отыру ҥшін өңірлерде инновациялық–

ақпараттық қамтамасыз етудің автоматтандырылған орталықтарын (ИААО)  

қҧру мақсатқа лайық болып отыр. Келесі ережеге байланысты мынаны айту 

керек: инновациялық қызметтің субъектілеріне, бірінші кезекте, сәйкесінше 

реттелген техникалық–экономикалық, конъюнктуралық–коммерциялық, 

статистикалық ақпаратты, өнеркәсіптік өнімдердің, технологиялардың, 

машиналар мен қҧрал-жабдықтардың, материалдардың, қызмет тҥрлерінің және 

т.б. сипаттары туралы мәліметтерді қамтитын ақпарат қажет. Бҧл жерде 

инновациялық экономиканы ақпараттық қамтамасыз етудің қҧрамдас бөлігі 

ретіндегі өңірлік кәсіпорындардағы инновациялық қызмет пен 

инновациялардың маркетингіне маңызды рөл беріледі. 

Инновациялық маркетинг кәсіпорынның инновациялық өнімдерін жҥзеге 

асыру ҥдерісімен, дәлірек айтсақ: 

- тҧтынушы мен оның нарықтағы мінез-қҧлқының себептерін зерттеумен; 

инновациялық өнімдерді және оны сату арналарын зерттеумен; 

- бәсекелестерді зерттеумен және  олардың инновациялық өнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін  анықтаумен; 

- ИИАО-ның жетекші қҧрылымдарының бірі болуы тиіс кәсіпорынға 

өзінің артықшылықтарын жҥзеге асыруға ыңғайлы мҥмкіндіктер беретін 

нарықтың «тауашасын» зерттеумен байланысты барлық мәселелерді зерттеу 

жөніндегі шаралар кешені болып табылады.   

Өңір деңгейінде инновациялық экономиканы кешенді ақпараттық 

қамтамасыз етуге бағытталған жаңа ақпараттық қҧрылым – 

автоматтандырылған біріккен ақпараттық жҥйе сияқты салалар мен 

кәсіпорындар қҧру мемлекеттің инновациялық экономикасының маңызды 

мәселелерінің табысты шешілуіне: кәсіпорындардың, салалардың, өңірлердің 

және тҧтас елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. 

Инновациялық экономиканың қалыптасуы өңірлердегі кҥрделі 

инновациялық жобалардың іс жҥзінде жҥзеге асуын басқарудың тиімді 

механизмін қалыптастыруға айтарлықтай байланысты. Бҧл жерде де 

мемлекеттің қолдауынсыз инновациялық ҥдерістер жҥзеге аса қоймайды. 

Ғылым мен инновацияға қаржылай және қҧқықтық қолдау көрсету, 

инновациялық қызметті жандандыру, инновациялық проблемаларға тән 

өңірлердің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік проблемаларын 

шешудің жаңа формаларына өту қажеттігі өңірлік басқару органдарынан 

өңірдегі инновациялық қызметті басқару мен дамуына қатысты жауапты саясат 

дайындауды, аталмыш проблемалар бойынша өңірлік басқару органдарының 

федералдық органдармен өзара әрекеттерін жандандыруды талап етеді. Біздің 

ойымызша, мҧндай өзара әрекет етудің негізгі формасы ғылыми–техникалық 

бағдарламалар: халық шаруашылығының басым проблемалары өңірлердің 

ғылыми–инновациялық әлеуетінің негізінде, ал өңірлік  проблемалар мемлекет 

пен өңірдің ҥлескерлік қаржыландыруымен шешілетін, республикалық 

бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік болуы тиіс.  
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Инновациялық экономиканы қалыптастыру жөніндегі өңірлік 

инновациялық саясатты сәтті жҥзеге асыру ҥшін, автордың пікірі бойынша, 

олардың негізгілері төмендегілер болып табылатын ғылыми және 

ҧйымдастырушылық-техникалық шаралар кешені орындалуы тиіс:  

1. Ҧзақ мерзімді стратегиялық мақсаттар мен инновациялық 

экономиканың қалыптасуы аясында оларға қол жеткізу ҥшін қажет қаражатты 

анықтай отырып, өңірдегі инновациялық қызметті және инновациялық 

инфрақҧрылымды дамыту тҧжырымдамасын дайындау. 

2. Өңірдің инновациялық даму мақсатына қол жеткізуге бағытталған 

ресурстар, атқарушылар және мерзімі бойынша шаралар жиынтығын көрсететін 

адрестік қҧжат болуы тиіс өңірдің инновациялық даму бағдарламасын 

дайындау.  

3. Өңірді инновациялық дамыту бағдарламасының негізгі ережелерін 

оның әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасына енгізу.  

4. Жергілікті және өңірлік басқару органдарының өңірлік маңызы бар 

тиісті нормативтік актілерді қабылдау және жҥзеге асыру жөніндегі, сондай–ақ 

олардың аталмыш бағдарламаны ҧйымдастырушылық және ақпараттық жҥзеге 

асыру бойынша практикалық қызметін ҧйымдастыру.  

Келесі ережелерді ерекше атап өту қажет деп санаймыз. Инновациялық 

қызметтің дамуы жағдайында (инновациялық экономикасы бар қоғамда) 

қоғамның негізгі өндіруші кҥші, жоғары өнімді еңбектің иесі – жоғары 

интеллектуалды адамға деген қатынас мҥлдем өзгеруі тиіс.  

Инновациялық экономикада жоғары білікті мамандардың рөлі өте 

жоғары және ҥнемі өсіп отырады. Сондықтан, біздің артқан «ҥлкен сеніміміз» 

бойынша, инновациялық ҥдерістерді тиімді басқара алатын, инновациялық 

жобаларды дайындап, енгізе алатын кадрларды дайындау өңірлік және 

федералдық басым проблема болып табылады. Осыған байланысты 

инновациялық дамуға деген объективті қажеттілік, инновациялық 

экономиканың қалыптасуы мамандарды дайындаудың жаңа тҧжырымдамасын 

дайындауды қажет ететіндігін айта кеткен жөн. Оның негізінде мынадай 

принциптер болуы тиіс:  

- шығармашылық тҧлғаның қалыптасуы, дамуы және өзін-өзі 

қалыптастыруы; 

- келешекті ғылыми–техникалық жаңа енгізілімдерді іздестіруге және 

инновацияда жҥзеге асыру жолдары мен әдістерін табуға ҥнемі бағытталу; 

- инновациялық қызметтің жоғары білікті және жоғары интеллектуалды 

мамандарын, жҥйе менеджерлерін дайындауға бағытталу; 

- мамандарды өндірістік ҥдерістің қҧрамдас бөлігі ретінде оқытуды және 

дайындауды, ал кадрларды дайындауға кететін шығыстарды жҧмысшыларға 

кететін шығындар емес, өңірлердің, салалар мен кәсіпорындардың гҥлденуі 

ҥшін қажет ҧзақ мерзімді инвестициялар ретінде қарастыру;  

- ғылымды қажетсінетін жаңа енгізілімдерді жасау ҥдерісіндегі 

әлеуметтік және психологиялық аспектілерді басқаруға, ҧжымның 
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шығармашылық әлеуетін инновациялық әзірленімдердің тәжірибеге тез арада 

кең ауқымды енгізілуінде пайдалануға ҥйрету;  

- инновациялық өнімдер өндіру жҥйесіне интеграцияланған ҥздіксіз білім 

беру және кадрлардың біліктілігін арттыру жҥйелерін жасау;  

- өңірдегі университеттер мен басқа жоғарғы оқу орындарының 

инновациялық жобаларды және оқу бағдарламаларын дайындау, инновациялық 

технологиялар, машина және қҧрал-жабдық жҥйелері бойынша оқулықтар мен 

монографияларды жарыққа шығару, жаңа мамандықтар мен келешекті ғылыми-

инновациялық бағыттар бойынша жоғары білікті мамандар дайындау ісінде 

олардың біріккен қызметтерін жҥзеге асыратын өңірдің алдыңғы қатарлы 

кәсіпорындарымен ынтымақтастық жасасу. 

Инновациялық тәжірибе (кең мағынасында ғылымды қажетсінетін 

инновациялық қызметтерді өндіру) айналым капиталын қажет етеді. Бҧл 

айналым капиталын қазіргі жағдайда (мысалы, несиеге) қолдау көрсетудің 

арнайы шараларысыз мҥлдем мҥмкін емес. Сондықтан, қазіргі таңда қолында 

айналым капиталы жоқ инновациялық қызметтердің отандық өнідірісі елдегі ең 

жақсы (ғылымды қажетсінетін) жобаларды қажетті айналым капиталын алу 

ҥшін теңгерімді шетелдік нарықты пайдаланатын шетелдік фирмаларға беруге 

мәжбҥр болып отыр. Біз жҥргізген зерттеулер, сондай-ақ алдыңғы қатарлы 

отандық және шетелдік тәжірибелерге жасалған талдау жоғарыда айтылған 

кемшілікті жою ҥшін инновациялық экономикада инновациялық және 

инвестициялық функцияларды бірыңғай басқаруға біріктіру қажет екендігін 

көрсетеді. Мҧндай біріктіру барлық атқарушылардың соңғы нәтижеге: 

инновациялық өнімді «дайындап» өткізуге, жасалған инновациялық тауарлар 

мен қызметтерді алып жҥруге және сатуға баса назар аударуларында қол 

жеткізілуі мҥмкін бірыңғай инновациялық-инвестициялық циклдің барлық 

кезеңдерінің табысты жҥзеге асуына атқарушылардың қызығушылықтарын 

арттыра тҥседі. Инновациялық-инжинирингтік-инвестициялық орталықтар 

(ИИИО) (фирмалар, кәсіпорындар) бірыңғай инновациялық-инвестициялық 

циклді жҥзеге асырудың тиімді механизмі болып табылады. Мҧндай ИИИО 

жаңа жобаларға және т.б. салатын кейінгі инвестицияларының меншікті 

айналым капиталы (алынған нәтижелер негізінде) есебінен ғылымды 

қажетсінетін инновациялық–инвестициялық қызметтердің тиімді өндірісін 

қамтамасыз етуге қабілетті болады. Жоғарыдағыдан мынаны тҥсінуге болады: 

инновациялық экономиканы қалыптастыруды жандандыру барлық өңірлерге 

таратылған желілік инфрақҧрылымның отандық инновациялық–

инжинирингтік-инвестициялық жедел жасалуымен байланысты  

Отандық өндірістер мен аумақтарды олардың әлемдегі бәсекеге 

қабілеттілік деңгейіне дейін кешенді дамыту таяу жылдардағы біздің еліміздегі 

инновациялық экономиканы қалыптастыру мен инновациялық қызметті 

дамытудың стратегиялық мақсаты болуы тиіс.  

Жоғары мектеп қойылған мақсатқа қол жеткізуі ҥшін негізгі ресурс 

болуы тиіс. Дамудың негізгі қҧрамдасы – кадрлық қҧрамдасты қамтамасыз 

ететін жоғары білім беру жҥйесі тез арада инновациялық қҧрамдаспен 
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толықтырылуы қажет. Жоғары білім беру жҥйесі ел аумағы мен 

кәсіпорындарын қайта қалпына келтіру және дамыту жөніндегі жҥйелі 

ҥйлестіруші қызметтерін атқара алады және атқаруы тиіс.   

Стратегиялық мақсаттарға тиімді қол жеткізуді қамтамасыз ету ҥшін 

Қазақстан Жоғары мектебінің инфрақҧрылымдары басқа жоғарғы оқу 

орындарының оқу-ғылыми-инновациялық кешендер қҧратындай етіп, 

инновациялық-инвестициялық қҧрылымдармен (орталықтармен, кешендермен, 

компаниялармен, институттармен) толықтырылуы керек. Дәл осы жоғары білім 

беру жҥйесі оның негізінде барлық өңірлер мен салаларда ғылым мен өндірісті 

жалғастырып тҧратын көпірдің рөлін атқаруы тиіс қазақстандық 

инновациялық-инвестициялық желілерді қалыптастыру ҥшін келешегі мол 

болып табылады. Бҧл отандық жоғары мектептің келесі ерекшеліктерімен 

тҥсіндіріледі: жоғары мектептің барлық өңірлерге таралуымен; жоғары 

мектептің жоғары ғылыми–техникалық әлеуетімен;жоғары білім беру 

жҥйесінің әмбебаптығымен, оның салааралық сипатымен; басқа жоғарғы оқу 

орындарының ғылыми мектептері ел экономикасының барлық салаларын басып 

озады; жоғары мектептің өз тҥлектері арқылы барлық өңірлік және салалық 

қҧрылымдармен өзара әрекет етуімен; жоғары мектептің ақпараттық 

қамтамасыз ету жҥйесінің бір жҥйеге біріктірілген ғаламдық және жергілікті 

есептеу ақпараттық желілерін қосқанда, салыстырмалы тҥрде жоғары 

деңгейімен; жоғары мектептің жоғары мектепке жҧртшылықтың жоғары қолдау 

көрсетуімен; жоғары мектеп жҥйесінің икемділігімен.  

Ҧсынылып отырған әдістің негізгі артықшылығы мынада:  жоғары 

білімнің жҥйесін осылай дамыту арқылы Қазақстанның жоғары оқу 

орындарының, академиялық және салалық ғылымдарының нәтижелерін, 

сондай-ақ әлемдік қауымдастық ғылымдарының алдыңғы қатарлы нәтижелерін 

инновациялық жобаларды жасауда, жҥзеге асыруда және инновациялық 

қызметтерді дамытуда тиімді біріктіруге болады, ал бҧл елде тиімді 

инновациялық экономиканы қалыптастырудың алғышарты болып табылады.  
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2.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҤРДІСТЕРДІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

2.1 Қазақстан Республикасында инновациялық ҥрдістердің даму 

тенденциясы 

 

Еліміздің деңгейін орта және арғы кезеңдерде жаңа белеске шығарудың 

Елбасы белгілеп берген келесі басым бағыты  - бҧл дамудың индустриялық-

инновациялық даму стратегиясын жҥзеге асырудағы тҥпкі мақсат – 

мемлекеттімізді шикізаттық кіріптарлықтан арылту. Бҧдан туындайтын негізгі 

міндеттер: экономикадағы қҧрылымдық өзгерістерді байсалды жҥргізу, өнім 

сапасын халықаралық стандарттар деңгейіне көтеру, оларды өндіруді, әсіресе 

ҧқсатуды әлемдік жаңа технологиялық әдістерге негіздеу. Қазақстанда соңғы 

бес жылда ғылымды қаржыландыру көлемi жалпы ішкі өнімнің 0,2 %-iн қҧрап 

отыр, бҧл жеткiлiксiз болып табылады. Қазақстанның стратегиялық мҥдделерiн 

көздей отырып, 2020 жылға ғылымды қаржыландыруды жалпы ішкі өнімнің 2 

% және 2025 жылы 2,5-3 % деңгейiне дейiн жеткiзуге кезең-кезеңмен өтудi 

жҥзеге асыру жҧмыстары қарастырылған. 

Бiрқатар ғылыми тақырыптарды қаржыландырудың жеткiлiксiз болуы 

мен тоқтатылуы жас ғылыми кадрлардың ғылым саласынан кетуiне, ғылымның 

материалдық-техникалық базасының моральдық және табиғи тозуына әкелдi. 

Ғылымды реформалаудың мемлекеттiк саясатын басымдықпен жҥргiзу қажет.  

Ғылымды дамыту саласындағы мемлекеттiк саясаттың басты бағыттары:  

- әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі стратегиялық 

басымдықтарының бiрi ретiнде ғылымды айқындау;  

- жоғары технологиялар өнiмiнiң экспортына бағдарланған ғылымды көп 

қажетсiнетiн әрi ресурстарды ҥнемдейтiн және экологиялық таза өндiрiстi 

қҧруға бағытталған зерттеулердi дамыту;  

- ғылыми жетiстiктердi нақты iске асыруға ықпал ететiн тетiктер мен    

ынталандыру жҥйесiн қҧру;  

- жаңа жетiстiктердi экономиканың қабылдауын жан-жақты ынталандыру 

(сҧранысты ынталандыру) және оларды отандық ғылыми-техникалық 

 әлеуеттiң пайдалануы ҥшiн жағдайлар жасау (ҧсыныстарды ынталандыру);  

- ғылыми зерттеулер жҥргiзу ҥшiн материалдық базаны нығайту;  

- мамандар әлеуетiн сақтау мен дамыту, ғылыми-технологиялық дамудың 

басым бағыттары бойынша жоғары бiлiктi ғылыми кадрларды даярлау мен 

аттестаттау;  

- ғылыми зерттеулердiң тиiмдiлiгi мен сапасын жоғарылату ҥшiн ғылыми 

ҧйымдарды аттестаттау және тiркеу жҥйесiн дамыту;  

- ғылымның мемлекеттiк емес секторын қалыптастыру мен дамыту, оны 

қолдаудың мемлекеттiк тетiктерiн жасау;  

- талантты жас ғалымдарды қолдау;  

- мамандарды әлемнiң ең ҥздiк ғылыми орталықтарында тағылымдамадан 

өткiзу;  
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- грант негiзiнде ғылыми зерттеулердi қаржыландыру тетiктерiн жасау 

мен жетiлдiру;  

- қазақстандық ғылымның халықаралық ғылыми-технологиялық 

қауымдастыққа интеграциялануын қамтамасыз ету .  

Ҧсынылған шараларды iске асыру индустриялық-инновациялық қызметті 

ғылыми қамтамасыз етудi жҥзеге асыруға мҥмкiндiк бередi.  

Мемлекеттің негізгі инновациялық қызметі келесі шараларды қамтуы 

тиіс: 

- инновациялық шаралардың экономикалық, қҧқықтық және 

ҧйымдастырушылық негіздерін қалау; 

- өндіріс тиімділігі мен ішкі нарықтағы тауар өндірушілердің өнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін технологиялық жаңалықтар енгізу негізінде арттыру; 

- кәсіпкерлердің инновациялық белсенділігін көтеру және инновациялық 

іс-әрекеттерді асыруға бөлінген мемлекеттік қаржыларды тиімді қолдану; 

- отандық инновациялық өнімді халық аралық нарықта өткізуде қолдау 

және Республикадағы өнімнің осы тҥрі бойынша экспорттық әлеуетті арттыру. 

Жаңа инновациялық саясат іске асқаннан кейін келесі нәтижелерді кҥтуге 

болады: 

- өндірістік жҥйедегі ресурстарды қолданудың тиімділігін арттыра отырып, 

бәсекелік артықшылықтың ерекше тҥрімен ҧлттық экономиканы жетілдіруде 

қҧрылымдық өзгерістер енгізу; 

- халықтың әл-ауқатын, өмір сҥру деңгейінің жақсаруы. 

Ғылыми-техникалық өнімдер нарығын зерттеу нәтижелері бойынша 

өнеркәсіп, қҧрылыс, көлік, байланыс және ауыл шаруашылық салаларындағы 

сҧрастырылған мекемелердің тек 16,5 % ғана болашақта инновациялық процесс 

негізінде жаңа өнім тҥрлерін шығаруды жоспарлап отыр. Егер отандық 

өндірушілер тарапынан инновациялық селқостық жалғаса беретін болса, онда 

өнімнің шығындары, сапа, қызмет көрсету параметрлері бойынша ішкі және 

сыртқы нарықта бәсекеге қабілетті өнім өндіру мҥмкіншіліктері шектеледі. 

Өйткені нарықтағы жаңа өнімнің сапасы мен бағасы, технико-технологиялық 

параметрлері бәсекеге қабілеттіліктің басты анықтауышы. 

Инновациялық саясаттың іске асуының белсенділігі негізі қаржы 

мәселесіне, оларға деген экономикалық қажеттілікті анықтайтын нарықтық 

сҧранымға, бәсекелік ортаның дамуына, ғылыми-техникалық әлеуеттің артуы, 

тҧрғындардың білімі мен мәдени деңгейі және сыртқы экономикалық 

байланыстарға тәуелді. Бҧлардың әрқайсысы инновациялық процесстерге 

тікелей немесе жанама тҥрде әсер етіп отырады. 

Индустриалдық дамыған елдерде экономиканың нақтылы секторы 

кәсіпкерлікті мемлекеттік деңгейде дамыту мақсатымен индустриялық-

инновациялық іс-әрекеттерді жандандыру мәселелеріне ҥлкен көңіл бөлінуде. 

Сонымен қатар, кез-келген елдегі индустриялық-инновациялық белсенділіктің 

негізгі қозғаушы кҥші жоғары технологиялармен қаншалықты қамтамасыз 

етілетіндігімен анықталады. Қазіргі уақытта елімізде бәсекеге қабілетті 

өнімдерді өндіруге негізделген жаңа ақпараттық технологияларды игеру, 
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республикамыздың   индустрия  және ғылыми техникадағы әлеуетін дамыту 

міндеті тҧр. 

  «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы: 

1) бизнес-бастамаларды қолдау;  

2) кәсіпкерлік секторды сауықтыру; 

3) экспортқа бағытталған өндірісті; 

  4) кәсіпкерліктің әлеуетті арттыру бағыттарында іске асырылуда. 

Жол картасы шеңберінде жҧмыс орындарын сақтау және жҧмыспен 

қамтуға жәрдемдесудің арнайы шараларын әзірлеу және іске асыру әлемдік 

қаржы-экономикалық дағдарыстың әсерімен байланысты уақытша 

экономикалық қиындықтар кезеңінде де жҧмыспен қамтудың жоғары деңгейін 

сақтауға мҥмкіндік берді. Қазіргі уақытта жҥзеге асырылып жатқан ҥдемелі 

индустриялық-инновациялық дамуға көшу, бір жағынан, жҧмыспен қамтудың 

одан әрі өсу мҥмкіндіктерін кеңейтеді, екінші жағынан – еңбек нарығына 

жҧмыс кҥшінің ішкі резервін тартудың, еңбек ресурстарының сапасы мен 

экономикалық белсенділігін арттырудың жаңа тәсілдерін әзірлеуді және іске 

асыруды талап етеді. 

Қорыта келгенде, экономикалық тҧрғыда дамыған мемлекеттер қатарына 

жоғарғы технологиялы өнімдер нарығында бәсекеге тҥсе алатын елдерді 

жатқызуға болады. Ал тиімді ҧлттық инновациялық жҥйе бәсекеге қабілетті 

ҧлттық экономиканы қҧру мен қалыптастырудың басты механизмі. Дҧрыс 

өңделген инновациялық саясат индустриалды-инновациялық дамудың жетекші 

тізгіні ретінде отандық ғылыми сиымды өндірісті дамыту мен бәсекеге 

қабілетті ҧлттық экономиканың негізгі қҧралы бола алады. 

Əрине бҥгінгі кҥнге дейін республикамызда инновациялық қызметтің 

дамуына қажетті жағдайлар жеткіліксіз тҥрде жасалынып отыр. Əйтсе де, 

инновациялық кор мемлекеттік қаржыландырудың арқасында көптеген 

инновациялық жобалар жасап, оларды іске асырып отыр.  

Инновациялық өнімдердің қҧрылымында ең ҥлкен ҥлесті жетілдіруге 

тиісті өнімдер алып отыр. Яғни бҧл белгілі бір өнімдердің сапалық 

сипаттамаларын жақсартуға, ең жоғары тиімді компоненттерді немесе 

материалдарды, бір немесе одан да көп техникалық қосалқы жҥйелерді 

жартылай өзгертуді (кешенді өнім ҥшін) пайдалану арқылы өндірістің 

экономикалық тиімділігін арттыруға арналған қолда бар өнім болып табылады. 

Бҧл әрине инновациялық қызметті белсенді жҥргізуге, сондай-ақ сыйымды 

өндірісті жедел дамытуға, кәсіпкерлік қызметтің инновациялық сипатын 

кҥшейтуге мҥмкіндік береді. Ал бҧл өз алдына мемлекеттің экономикалық 

саясатын дамытып, экономика салаларын әртараптандыру арқылы дамудың 

шикізаттық бағытынан қол ҥзу арқылы елдің тҧрақты дамуына қол жеткізуге өз 

ҥлесін қоса алады. Бҧндай тауарлар Қазақстанда барлық инновациялық 

өнімдердің 64,3%-ын алып отыр. 

Ал қайтадан немесе елеулі технологиялық өзгерістерге ҧшыраған өнімдер 

инновациялық өнімдердің 28,6 %-ын алып отыр. Яғни бҧл технологиялық 

сипаттамалары ескірген немесе шамаланған пайдалануда болған тауарларға 
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жаңа, не осыған ҧқсас бҧрын бҧрын шығарылған өнімдерден елеулі 

айырмашылығы бар өнім. Қазақстанда көбінесе мҧндай иновациялар негізіндегі 

жаңа технологияларда немесе бар технологиялардың жаңа пайдалануға сәйкес 

келуі немесе зерттеулер мен әзірлемелер нәтижесін пайдалануда негізделді. 

Осылардың ішінде ең аз ҥлесті (7,1%) өзге де инновациялық өнімдер 

алып отыр. Бҧл біздің республикамызда өндірістің кҥрделі салалары бойынша 

инновацияның даму деңгейінің әлі төмен екендігін көрсетеді. 

Осыдан шығатын нәтиже: ииновацияларды дамытудағы негізгі мәселенің 

бірі – ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстарға (ҒЗТКЖ) 

кететін шығындар мен олардың қайтымдылығы арасында тҧрақты байланыс 

орнату және ресурстардың тиімді пайдалануын қадағалау болып отыр. Ғылыми 

мекемелердің ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің негізгі бөлігін өз 

ресурстары есебінен қаржыландырылатыны және кәсіпорындардың 

технологиялық инновацияларды өндіріске енгізуге өз қаржыларын 

жҧмсайтыны баса назар аударарлық мәселе болып келеді.Яғни ғылыми 

мекемелердің бағдарламалары мен кәсіпорындардың инновациялық жобалары 

байланыспаған деп те айтуға болады. 

Кәсіпорынның инновациялық қызметі - бҧрыннан осы кәсіпорында 

пайдаланылып келген өнімнің, қызметтің сапалық көрсеткіштерін жетілдіру 

немесе кәсіпорынның табысын арттырып, жҧмысшылардың еңбегін жеңілдету 

ҥшін енгізілген ғылыми-техникалық жаңалық. 

Қазіргі кезде республикамыздың экономикалық дамуында жоғары 

табысты ауылшаруашылығы облысына инновацияларды енгізу, өңдеуші тиімді 

кәсіпорындар қҧру мен осындай кәсіпорындармен жҧмыс жасайтын 

субъектілерге қолдау көрсетуге баса назар аударылуда. Осының нәтижесінде, 

өңдеу өнеркәсібі өндірушіден тҧтынушыға дейінгі баға саясатын дамытуы 

керек. Ол ҥшін қажетті деңгейде маркетингті дамыту, кәсіпорынның қосылған 

қҧны жоғары тағам өнімдерінің қауіпсіздік жҥйелерін қҧру және шетелдік 

нарықтарға жаңа жоғары сапалы өнімдерді шығару қажет. Алайда осындай 

кәсіпорындарды қҧруға не бөгет болып отыр? Осы сҧраққа жауап беру ҥшін 

өндірісті инновациялық дамытудың ажырамас бөлігі болып табылатын отандық 

инновациялық кәсіпорындардың жағдайын қарастырып, талдау қажет. 

Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігі аймақтық 

органдармен біріге отырып, инновация сферасында әр жылы  конъюктуралық 

зерттеулер жҥргізді. Бҧл зерттеу инновациялық қызметтің негізгі мақсаттары 

мен нәтижелерін, қаржыландыру көздерін, жаңа заманғы ғылыми-техникалық 

жетістіктерді әзірлеу мен енгізуді тежейтін факторларды анықтауға 

бағытталды. 

Инновациялық белсенді кәсіпорындардың біршама бөлігі ҥшін негізгі 

бағыт ретінде қолда бар технологияларды жетілдіруді қарастырады. Зерттелген 

кәсіпорындардың басшыларының көзқарастары бойынша, инновациялық 

қызметтің негізгі тҥрлері келесідей: 

- ғылыми-зерттеу жҧмыстары( бҧл жайлы кәсіпорындардың 83%-ы 

мәлімдеді); 
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- ғылыми-техникалық қызметтер (47%); 

- жаңашылдықты енгізу (35%); 

- конструкторлық жобалау жҧмыстары (29%); 

- «ноу-хау»,технологиялар және өндірістік меншіктің басқа тҥрлерін 

сатып алу (66%); 

- инновациялардың басқа тҥрлері (9%). 

Инновациялық-белсенді кәсіпорындардың басым бөлігі (90%) 

инновациялық өнімдеріне деген сҧраныстың қысқармағаны, ал 45%-ы осы 

көрсеткіштің өскендігін мәлім етті. 

Инновациялық қызметке кететін шығындарды бағалау өте маңызды. 

Ғылыми мекемелердің технологиялық даму деңгейі көбінесе ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелерге бөлінетін шығындармен анықталады. 2019 жылы 

зерттелген кәсіпорындардың жартысына жуығы (48%) зерттеулер мен 

әзірлемелерге инвестицияларды бөлгендігі туралы, соның ішінде 55%-ы оларды 

ҧлғайтты, ал 3%-ы қысқартты. Қарастырылып отырған жылы инновациялық-

белсенді кәсіпорындардың 31%-ы cатылған өнімнен тҥскен табыстың 5%-ын, 

40%-ы -5%-дан 25%-ға дейін және 29%-ы- 25%-дан көп бөлігін инновацияға 

бөлді. 

Инновациялық-белсенді ғылыми кәсіпорындардың жартысынан көбі 

(66%) мәлімдегендей, инновациялық қызметті қаржыландыру көзін мемлекеттік 

және жергілікті бюджеттен, 37 %-ы өз қаражаттарынан, 11%, 14%, 21% 

сәйкесінше инновациялық қор,мемлекеттік гранттар және тағы басқа 

қаржыландыру көздерінен қаражаттар алды. 

2019 жылды жылы инновациялық-белсенді кәсіпорындардың көп бөлігі 

қаржылық жағдайының өзгермегендігін көрсетті. Бҧл көрсеткіші өзгерген 

кәсіпорындар арасында меншікті қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуін 

бағалау балансы қарастырып отырған жылы 20%-ды қҧрады (алдыңғы жылмен 

салытырғанды 1%-ға төмендеді). Кәсіпорындардың 49%-ы бюджеттік 

қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілді, ал 14%-ы займдар мен несиелер 

алды. 

Инновациялық-белсенді кәсіпорындардың көпшілігінде (68%) табыстары 

2088 жылдың ІІ жарты жылдығы деңгейінде сақталды, 23%-да бҧл көрсеткіш 

өсті, ал 9%-да керісінше қысқарды. Қарастырып отырған кезеңде зерттелген 

кәсіпорындардың инновациялық қызметінің нәтижесі ретінде келесілерді атап 

өтті: 

- инновациялық өнімнің сапасының артуы (инновациялық-белсенді 

кәсіпорындардың 67%-ы); 

- өнімнің бәсекеқабілетілігінің артуы (59%); 

- инновациялық өнімге ҥнемі тапсырыс берушілер санының өсуі (44%); 

- нақты жалақының өсуі (34%); 

- өнімнің өзіндік қҧнының төмендеуі (31%); 

- рентабельділіктің өсуі (29%); 

- жҧмыскерлердің жҧмыс жасау жағдайының жақсаруы (28%); 

- еңбек өнімділігінің артуы (24%); 
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- басқалары (12%). 

Зерттелген ғылыми кәсіпорындардың инновациялық қызметін шектейтін 

факторларға келесілер жатады: 

- бюджеттік және меншікті қаражаттардың жетіспеушілігі (53% және 52% 

сәйкесінше); 

- инновациялық қызметті дамытатын заңнамалық базаның болмауы 

(20%); 

- білікті мамандардың жетіспеушілігі, мемлекеттік қолдаудың жоқтығы, 

тапсырыс берушінің төлемқабілетсіздігі және жоғары коммерциялық тәуекел 

(15%). 

Осы анализ бойынша келесі қорытындылар жасауға болады: 

- республикадағы инновациялық өндірістің болашақтағы дамуы ғылыми 

кәсіпорындардың дамуы мен жағдайына байланысты; 

- ғылыми кісіпорындардың инновациялық даму жағдайы инновациялық 

бизнеске деген ерекше көзқарасты қажет етеді; 

- кадрлармен қамтамасыз етудің жағдайы ғылыми кадрлардың кҥнделікті 

мәселелерін шешуге байланысты; 

- республикада ғылыми кәсіпорындарға бөгеттерді алып тастайтын 

шаралар кешенін қҧру қажет. 

Жоғарыда жасалынған талдаулар көрсеткендей, Қазақстан 

экономикасының инновациялық даму жолына жедел ауысуы мемлекет 

тарапынан қҧқықтық, ҧйымдастырушылық және қаржылық көмекке ие болып 

отыр. Қазақстандағы инновациялық ҥрдістер жағдайын талдағанда 2018 жылы 

жалпы ішкі өнімдегі инновациялық өнімнің ҥлесі тек 1,6% –ды қҧрады, ал 

кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі 3,4% –ды қҧрағанын анықтауға 

мҥмкіндік берді. Бҧл мемлекеттегі инновациялық қызметтің төмендігін 

сипатайды. 2019 жылдағы қазақстандық кәсіпорындардың технологиялық 

зерттеулер мен әзірлемелерге шығарған шығындары 19,2%-ды қҧрап, 

экономикалық жағынан дамыған мемлекеттерден инновациялық тәуелділік 

тенденциясын кҥшейтіп отыр. 2019 жылы Қазақстандағы зерттеулер мен 

әзірлемелерге шығындардың жалпы ішкі өнімдегі ҥлесі - 0,29%. Ал дамыған 

мемлекеттерде бҧл көрсеткіш 2,5-3,9%-ды қҧрайды. Қазіргі кездегі 

мемлекетіміздің ғылымды шектеулі қаржыландыруы инновацияларды дамыту 

облысында жҥргізіліп жатқан зерттеулердің сапасына да теріс әсерін тигізіп 

келеді. 

Осы аталған мәселелерді шешу ҥшін отандық кәсіпорындар келесі 

шараларды жҥзеге асыруы тиіс: 

- инновациялық өнімнің сапасын арттыру мен жетілдіру; 

- инновациялық зерттеулер мен әзірлемелерге жеткілікті қаржы бөлу; 

- инвесторларды тарту; 

- өндіріске жоғары білікті мамандарды тарту; 

- мемлекет тарапынан бөлінетін жеңілдіктерді толығымен пайдалану; 

- тауар қозғалысын және өнімді өткізуді ҧйымдастыруды қамтамасыз ету. 
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Отандық кәсіпорындардың инновациялық қызметін экономикалық 

талдауды Тҥркістан облысының мысалында қарастырып көрейік. 

Тҥркістан облысының индустриалды-инновациялық даму стратегиясы 

ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін ендіру, аймақтағы 

инновациялық қызметті қалыптастыру және оны қолдау, ғылыми ауқымды 

және ресурс жинақтаушы өндірістерді қҧруға жәрдемдесу және оларды қҧруға 

облыс экономикасының дамуына қажетті жағдайлар мен қолайлы ортаны 

қҧруға негізіне бағытталған. 

Тҥркістан облысы экономикасының тиімділігін арттыру және 

шығарылатын өнімдердің бәсекеқабілеттілігін жоғарылату ҥшін бҥгінгі кҥні 

инвестиция тартуға мына төмендегі салалар мен секторлардың қҧрылуы қажет: 

1. Минералды ресурстарды өндіру және қайта өңдеу. 

2. Энергетика саласы. 

3. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру саласы. 

4. Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласы. 

5. Қҧрылыс материалдарын дайындау саласы. 

6. Логистика саласы. 

7. «Тҥркістан» арнайы экономикалық аймағын дамыту. 

 

Тҥркістан облысы  аграрлық аймаққа жататындықтан, осы салаларды 

индустриалды-инновациялық негізде дамытуға және экономикалық тиімділігін 

көтеруге тікелей әсер ететін қҧрылымдар қҧрылуы қажет.  

 

2.2 Инновациялық экономиканың ғылыми-технологиялық əлеуеті 

 

Ғылым өрісі бҧрыннан дәстҥрлі тҥрде мемлекеттік саясаттың қызу саласы 

болып есептелінген. Қазіргі жағдайда мемлекет бизнесті ең алдымен қажет 

ресурстардың бірі – білім және идеялармен қамтамасыз етуді – өз міндетіне 

алып отыр. Сондықтан алдыңғы қатарлы дамыған елдерде ғылыми–техникалық 

саясат бірыңғай мақсат ретінде қаралады, және ол төменгідей салаларды 

қамтиды: 

- ғылыми идеялар мен оларды жетілдіру; 

- инновациялық бизнес; 

- кең көлемде ғылымды пайдалану. 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік ғылыми–техникалық саясаттың 

мақсаттары болып төменгілер табылады: 

- ғылым мен техниканың республика экономикасының дамуына қосатын 

ҥлесін арттыру; 

- материалды өндіріс өрісін прогресті, алдыңғы қатарлы өзгерістермен 

қамтамасыз ету; 

- жаңа өнімнің әлемдік нарықта бәсекелестік деңгейінің жоғары болуын 

қамтамасыз ету; 

- республикамыздың қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін нығайту; 

- экологиялық жағдайды дҧрыстау; 
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- қалыптасқан ғылыми–техникалық мектептерді сақтап қалу және оларды 

дамыту. 

Мемлекет өз саясатының мақсаттарын анықтай отырып, ғылыми және 

инновациялық өрістегі осы саясатты жҥзеге асыру механизмдеріне қажет 

қағидаларды да жасап шығарады. 

Ғылыми зерттеулер мен жасап шығарудың стратегиясы мынадай тҥрлерге 

бөлінеді: 

- шабуылды бҧл нарықтың жаңа облыстарына және нарықтық болашаққа 

бағытталуымен сипатталады; 

- қорғанысты – нарыққа тек бәсекелестен кейін, оның нәтижесін талдап 

бағаланғаннан кейін шығу; 

- ҧтымды – лицензиялау, басқа компаниялардан жаңалықтар ендіруді 

сатып алу; 

- нарықты қалыптастыру – жаңа өнім беретін жаңа технологияға 

негізделген нарықтың жаға тҥрін қалыптастыру; 

- қарақшылық – нарықтың көлемін едәуір азайтатын жаңалықтар ендіруді 

пайдалану; 

- мамандарды тарту – зерттеулер мен жасп дайындаудағы жоғарғы білімді 

мамандар тарту. 

Жалпы ҧйым стратегиясы 3 деңгейге бөлінеді: 

- корпоративті – ҧзақ мерзімді мақсаттарға және басымдылықтарды 

белгілеуге байланысты мәселелерді қамтиды; 

- бизнес-стратегия, бәсекелік мҥмкіндік арттыру, басымдылықтарды 

белгілеу; 

- функционалды – жалпы стратегияны орындаудағы тҥрлі қызметтерге 

бөліп көрсеткендегі шешімдер. 

Жаңалықты енгізуді стратегиялық таңдау төменгі критерийлер арқылы 

жҥргізіледі:  мақсатты, нарықтық, ғылыми–техникалық, қаржылық. 

Жоспарланған инновациялық әрекетті ҧйымдастырғанда одан пайда 

тауып, тиімділікке қол жеткізуге болады. Сол себепті де кез–келген қызметті 

ҧтымды ҧйымдастырғанның маңызы зор. 

Жалпы алғанда инновацияны ҧйымдастыру көзделген мақсаттарға жетуде 

экономикалық, әлеуметтік, ғылыми–техникалық саладағы жеке тҧлғалар мен 

ҧйымдар тобының қызметін реттеу мен ҥйлестіруге болады. Басқа қызметтерге 

қарағанда инновациялық ҥрдістерде айқынсыздық, тәуекелдік қызметкерлер 

ынтасы мен шығармашылықты қолдану, жаңа идеяларды іздестіру сияқты 

көріністер кең етек алған. Инновацияларды ҧйымдастыруға еңбек бөлінісі мен 

кооперация, қоғамдық даму мен табиғат заңдарына сҥйену, алдыңғы қатарлы 

технологияларды кеңінен қолдану ҥлкен ықпал етеді. Инновациялық ҥрдістерді 

жҥзеге асыру ақпараттық, ғылыми-ізденушілік, жобалау конструкторлық, 

басқарушылық қызметтерін бір салаға ҥйлестіре бағыттауды білдіреді. 

Инновацияларды ҧйымдастыру орындалу кезеңдері, ресурстар 

қҧрылымы, уақытылы орындалу мен тоқтатылуы, ҧйымдастырушылық 

байланыстары бойынша топтауға болады. Бҧл шарттық топтау аталған 
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қызметтің дәйекті, бағытталған, шығындарды талап етуші, жан–жақтылық 

сипаттарда негізделеді. Инновациялық ҥрдістердің ерекшелігі болып ғылыми–

зерттеу саласындағы бейресми байланыстар, шығармашылық ізденістер 

адамдардың ғылыми жинақталуларға сҥйенулері болып табылады.  

Ҧйымдастыру нысандары ретінде өзіндік қҧрылымы, қажетті ресурстар, 

басқару тетіктері мен технологиясы бар жекелеген кәсіпорындар мен арнаулы 

бөлімдер, олардың бірлестіктері инновация процесін жҥргізеді. Ғылым мен 

техниканы дамыту тәжірибесінде, оларды өндіріспен байланыстыруға қатысты 

қызметтерде инновацияларды ҧйымдастыру төмендегідей ерекшеленуі мҥмкін: 

- жасалынатын инновация сипатына орай (жаңа техника, жаңа 

технология, жаңа материалдарды өндіру, экономикалық ҧйымдастырушылық 

шешімдер және т.б.); 

- инновациялық процестің қамту дәрежесіне орай (тҥбегейлі зерттеулер, 

қолданбалы ғылыми зерттеулер, тәжірибелік өндіріс т.б.); 

- қатысушылардың иерархиялық байланыстарына орай (тігінен, 

көлденнеңнен, араластыра еңбек бөлінісі); 

- ҧйымдық нысандарға жіктеуге орай (мемлекеттік ғылыми орталықтар, 

ғылыми кеңестер мен қорлар, бірлестіктер, технопарктер, бизнес инкубаторлар, 

технополистер және т.б.). 

Инновациялық ҥрдістерді ҧйымдастыру «ғылым – өндіріс», «шығындар – 

нәтиже» байланыстарына, ірі өндірістің қуаттылығы мен шағын бизнестің 

икемділігіне негізделеді. Қҧрылымдық сипаты жағынан инновацияларды 

орындау сызықтық, функционалдық, бейімділік, икемділік қағидаларына 

сҥйенеді. Сыртқы орта факторлары әсері мен ішкі байланыстар негізінде 

инновацияларды ҧйымдастыру зерттеулер мен жасап шығарулардың мақсат 

бағыттарының өзгерісін, ғылыми–техникалық прогресс нәтижелерін 

мамандарға деген талаптардың жетілдіре тҥсуін жан- жақты ескереді. 

Инновациялық процестерді ҧйымдастырудың 3 тҥрі белгілі: 

1. Дәйектілікпен ҧйымдастыру. Бҧның мақсаты инновациялық әрекеттер 

кезекпен тҥрлі бөлімдерде іске асырылады. Артықшылығы: қаржылық 

тәуекелді төмендетеді, зерттеу жҧмыстарын бақылауды оңайлатады. Кемшілігі: 

жаңа өнімдер жасауды және инновациялық процестерді созып жібереді. 

2. Қатар ҧйымдастыру. Инновацияның кезеңдерінің бір бөлімінде 

аяқталуын талап етпейді, себебі ол бір уақытта бірнеше бөлімде іске асуы 

мҥмкін. Артықшылығы: инновациялық ҥрдістің іске асу уақытын қысқартады. 

Кемшілігі: қаржылық тәуекел деңгейі жоғарылайды. 

3. Интегралды ҧйымдастыру. Бҧл уақыт бойында жаңа тауар мен 

қызметтерді жасауға байланысты жҧмыстарды біріктіріп, қатар жҥргізуге 

негізделген. Мҧнда белгілі жҧмыс бағдарламалары бар мамандандырылған 

адамдар топтары қҧрылады. Артықшылығы: инновациялық процестің іске асу 

уақытын қысқартады; инновациялық шаралардың біртҧтас тізбегі қҧрылады; 

өзгерістерге оперативті жауап беру мҥмкіндігі артады; инновациялық 

процестердің барлық қатысушыларының белсенді әрекеттерге жағдай жасай 

отырып, олардың іс–әрекеттерін ҥйлестіруге мҥмкіндік береді.  
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Осы көрсетілген инновациялық әрекетті ҧйымдастырудың формаларын 

таңдау және оны іске асыру инновациялық шаралардың мақсаттарына, 

міндеттеріне және көлеміне байланысты.     

Қазіргі таңдағы нарықтық орта технологиялардың ҥзіліссіз дами отырып, 

жаңа қажеттіліктерді қалыптастыра және байланысқан технологиялық тізбекті 

тҥрлендіре отырып, нарықты өзгертуімен сипатталады. Бҧл орайда өзгерістер 

жылдамдығы дәстҥрлі басқару әдістеріне де ықпал еткендігі сөзсіз. Бҥгінгі 

таңда сҧраныс пен эволюциялық дамуға байланысты әрекет ету жеткіліксіз – 

жаңа ғана туындап отырған қажеттіліктерді елеп ҥлгеріп отыру қажет, өйткені 

қаржылық және өндірістік тҧрғыдан ең кҥшті деген компаниялардың өзі бір 

жылға кешіккен жағдайда, көшбасшылық ҥшін, немесе тіпті нарықтағы өз 

ҥлесін де сақтап қалуға ҥлгермей жатады. Бҧл жағдайда озық компаниялар 

ретінде барлық нарықтық және технологиялық тенденцияларды мҥқият 

зерделейтін, осы өзгерістердің бойындағы мҥмкіндіктер мен қатерлерге 

шығармашылық тҧрғыдан жауап бере алатын, ҥнемі жаңа идеялар мен 

өнімдерді қолдайтын және оларды жаһандық ауқымды ескеру негізінде  

жылдам әрі тиімді қолданатын компаниялар табылады. Ал технологиялық 

өзгерістерге селк етпейтін немесе оларды баяу қолдайтын компаниялар  

ғылыми зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстарына (ҒЗТКЖ) 

байланысты өспелі шығындардың қҧрбаны болып қала береді. 

Pricewaterhous Coopers  (PWC) жҥргізген ауқымды статистикалық зерттеу 

бойынша 355 ірі компанияның  экономикалық қызметіне талдау жҥргізілді. 

Зерттеу нәтижелері инновацияларды қолданатын компаниялар өз 

бәсекелестеріне қарағанда жылдамырақ жҧмыс істейтіндігі әрі пайданың 

жоғары көрсеткіштеріне ие екендігі туралы дәйекті бекітті. Басшылардың 

айтуынша, инновациялар олардың компания қызметінің басымды бағыты 

болып табылады және бизнеске елеулі оң әсерін тигізеді екен. Сонымен қатар, 

PWC зерттеулері келесі заңдылықтардың анықталуына мҥмкіндік берді: 

- инновациялық қызметті жҥзеге асырушы компаниялардың 

(инновациялық компаниялардың) капитал акционерлері ҥшін жиынтық 

табыстың орташа мөлшерден асып кетуі (жылына 37%–дан жоғары) 

инновациялық компанияларға инвестициялардың қҧйылуы сала бойынша 

тҥсетін орташа пайдадан да едәуір жоғары пайда әкелетіндігі туралы 

қорытынды жасауға мҥмкіндік береді; 

- инновациялық компаниялардың айналымының 75%–дан астам бөлігі 

соңғы бес жылда олардың нарыққа енгізген тауарлары мен қызметі есебінен 

болған екен. Басқаша айтқанда, озық инновациялық компаниялардың пайдасы 

инновациялар есебінен қалыптасады. 

Инновациялар әмбебап бәсекелестік жетістік болып табылады – олар 

ҧйымдарға әлем бойынша бәсекелестік кҥресте жеңіп шығуға және өте жоғары 

пайда әкелуге көмектеседі. 

Бір қызығарлығы, ірі халықаралық компаниялары топ-менеджерлерінің 

басым көпшілігі инновациялардың пайда көрсеткіштерінің өсуін қамтудағы 

негізгі рөлімен келіссе, дегенмен де өздерінің инновациялық қызмет 
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нәтижелеріне қанағаттанатындары да көп емес. Boston Consulting Group 

компаниясының 1070  ірі корпорацияларға жҥргізген жаһандық зерттеуінде 

компаниялардың басым көпшілігі инновацияларды өздерінің жетістікке 

жетуінің, тіпті нарықта орнын сақтап қалуы ҥшін аса маңызды факторы деп 

санап, және ол ҥшін ақша төлеуге де дайын. Десек те, олардың көпшілігі 

инновациялардан жеткілікті мөлшердегі инвестициялық қайтарым 

алатындығына кҥмәнді деп айтылғанды. Бҧл қҧбылысқа себептердің көп болуы 

мҥмкін. Мҥмкін, менеджерлер инновациялық қызметте дҧрыс емес әдістерді 

қолданатын шығар. Келесі бір себеп мақсаттардың қате қойылуы немесе 

инновациялық қызметті бағалау ҥшін көрсеткіштер жҥйесінің дҧрыс емес 

таңдалуында болуы мҥмкін.  

Компания инновациялардан қайтарым алуы тиіс, ал ол ҥшін компанияда 

нақты инновациялық орта қҧру және осы ортаны дҧрыс басқару қажет. Бҧл 

жағдайда фирманың технологиялық саясаты мен оның қызметінің басқа да 

жақтары арасындағы өзара тәуелділіктері  ескерілуі тиіс: меншік 

байланыстары, қҧрылымдық саясат , қаржылық жҥйе және т.б.    

Қазіргі заманғы ортада компаниялардың технологиялық жаңалықтарды 

енгізу қабілеті олардың бәсекеқабілеттілігінің негізгі көзі болып табылады. 

Жалпы тҥрде технология дегеніміз ғылыми–техникалық, өндірістік, 

басқарушылық және коммерциялық білім мен тәжірибе. 

Ҧйымның немесе кәсіпорынның технологиялық саясаты – бҧл қағидалар 

мен әрекеттер (қызмет әдісі) жиынтығы негізінде жаңа өнімдер мен 

технологиялық процесстердің таңдалуы,  өндірілуі және енгізілуі.  Фирманың 

технологиялық саясатының негізгі міндеттеріне мыналар жатады: 

- елдегі және әлемдегі, сонымен қатар жалпы технологиялық даму 

бағыттарындағы ғылыми-зерттеу жетістіктерінің мониторингі; 

- компания персоналының білім алу және біліктілік деңгейін ҥнемі 

жоғарылатуды ынталандыру; 

- инновацияларға қолайлы жағдай туғызушы факторларды анықтау; 

- ҥздіксіз инновациялық ҥрдісті жҥзеге асыруға ыңғайлы ҧйымдық 

қҧрылымды қалыптастыру,  персонал уәждемесін қамтамасыз ету; 

- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмысты жҥргізу 

бойныша компанияның әртҥрлі бөлімдерінің әрекеттерінің өзара келісіліп 

жҥргізілуіне қол жеткізу және  реттеу. 

Технологиялық саясат фирманың екіжақты жаһандық мақсатына қызмет 

етеді – біріншіден, тәуекелділіктерді төмендету және нарықтық ҥлесте аман 

қалу, екіншіден, өз қызметінің тиімділігін жоғарылату, көбірек пайда табу. 

Технологиялардың дамуы – фирманың экономикалық өсуінің негізгі 

қозғаушы кҥші. Соңғы он жыл ішінде технологиялық дамудың келесі 

заңдылықтары пайда болды: 

- жаңа технология бір өзі ғана емес, өзгелермен байланыста пайда 

болады; 

- технологиялардың әрбір бумасы (жиынтығы) бірін–бірі өзара 

толықтырушы базалық технологиялардан тҧрады; 
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- әрбір базалық технология – көптеген қолданбалы технологиялардың 

ядросы; 

- қолданбалы технологиялар қолданыстағы өндірісті модернизациялау 

ҥшін қолданылады, және ескеретін жәйт, фирмадағы жаңа технологияларды 

қолданбау ерте ме, кеш пе басшылықтың ауысуына әкелетіні сөзсіз.  

20 ғасырдың 50-60–шы жылдардағы экономикалық төңкеріс мҧнайдың 

қайта өңделуіне негізделген технологиялардың жиынтығымен байланысты еді 

және кең қолданылыс тапқан пластмасса, жасанды талшық, пестицидтер және 

басқа да айрықша өнімдер өмірге келді. 70–ші жылдары жаңа технологиялық 

қадам жасауға көптеген уақыт және кҥш жҧмсалды және 80–ші жылдардың 

басында технологиялық революцияның алғашы жемісі болған жаңа өнімдер 

пайда болды. 

Жаңа кезеңнің ерекшелігі 50-60–шы жылдардағыдай технологияның бір 

жинағы ғана емес, ақпараттық- коммуникациялық, биотехнологиялық және 

жаңа материалдармен байланысты өнімдер сияқты ҥш технологиялық 

жинақтардың пайда болуымен сипатталады. Мҧның нәтижесі ретінде 

кәсіпкерлер жаңа технологиялармен жылына бірнеше мәрте кезігіп жатады. 

Қазіргі заманғы технологиялық даму ҥлкен тарихи бесінші циклдың орта 

шеніне жақындап келеді (оның уақыт аралығы 1990–2040 жж.) және ол келесі 

сипатқа ие: 

- компьютерлік революция; 

- жаһандық телекоммуникациялық тораптардың қалыптасуы; 

- интернет – технологиялардың экономикалық қолданысының өсімі. 

Бҧл цикл болжау кезеңінен кейінгі мерзімде  аяқталмақ. Осы орайда   

нано-, био- және ақпараттық технологиялардың конвергенциясы басталды 

десек, бҧл ҥрдістермен әртҥрлі технологиялардың өзара енуі шектелмейтіндігі 

сөзсіз.  

Соңғы уақытта жаңа әрі келешегі зор технологиялардың ішінде 

биоинформатиканы атап өтуге болады. Биоинформатиканың молекулярлық 

биология, генетика, физиология, математика, информатика, физика және химия 

синтезі негізінде қҧрылуы оның конвергенттік табиғатын айқындайды және 

болашақтағы ірі жетістіктердің пайда болуының болжамын жасауға мҥмкіндік 

береді. Бҧл саладағы жетістіктер денсаулық сақтау, ветеринария, ауыл 

шаруашылығы, өнеркәсіптік технологиялар саласында едәуір алға жылжуға, 

табиғи ресурстар мен қоршаған ортаны қайта қалпына келтіруге ықпал етеді.  

Биоинформатика әдістері тҥрлі деңгейдегі: геном, жасуша, организм 

жасушалары арасындағы өзара байланыстар, жалпы популяция сияқты 

биологиялық ақпараттарды сақтау, беру және жҥзеге асырып қана қоймай, 

сонымен қатар, әдетте қәдімгі сынақта ҥнемі ескеруге мҥмкін емес 

заңыдылықтарды анықтауға, гендер мен ондағы жасырынған ақуыздар  

атқарымдарын алдын-ала білуге, жасушадағы гендердің өзара әрекет етуінің 

ҥлгісін қҧруға, дәрі–дәрмектер ойлап табуға мҥмкіндік береді. Дәлірек 

айтқанда,  Өмір туралы ғылым ақпараттық технологиялар ҥшін массалық 

сҧранысты жасау және ынталандыруға арналған жаңа әрі клешегі зор бағыт 
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ашып берді. Интернэшнл Дейт Корп. бағалау нәтижелері бойынша  2018 

жылдың өзінде–ақ «биофарм» саласына негізделген әлемдік ақпарттық 

технологиялар нарығы 14,6 млрд. долл. қҧраған екен. Эксперттердің 

пайымдауынша, бҧл нарық жыл сайын кем дегенде 19–25%–ға дейін өсіп 

отырады. 

Нанотехнологиялардың болашағы. Қазіргі таңда көптеген Қазақстандық 

және шетелдік мамандардың пайымдауынша алдағы 10–20 жыл ішінде ірі 

технологиялық жаңалықтар нанотехнологиялардың қолданылуына сҥйенетін 

пәнаралық бағытпен байланыстырылады.    Бҧл бағыт экономика және басқа да 

қоғамның өмір сҥру саласына әсер ету ауқымы бойынша уақыт өте ақпараттық 

және биотехнологиялармен қатар жҥреді деп кҥтілуде .   

Ең алғаш рет «нанотехнология» термині молекулярлық 

технологиялардың жалпы сипаты ретінде 1986 жылы Массачусеттік 

технологиялық институтында пайда болған. 

 «Нанотехнология» термині өзара әрекет етуші нысандардың көлемі мен 

олардың ара қашықтығын айқындайды. Нанометр (нм) – бҧл метрдің 

миллиардтан бір бөлігі, яғни бір миллиметрден миллион есе кіші қашықтық.  

Нанотехнологиялардың өнеркәсіпте тәжірибелік қолданылуы ХХ 

ғасырдың 90-шы жылдарының ортасынан басталды. Бҥгінгі кҥні оларға 

негізделген беткі сапаны бақылау әдісі DVD – дискілері мен көру линзалары 

өндірісінде қоланылады. Мамандар нанотехнологиялардың қолданылу 

ауқымдылығының кҥннен-кҥнге кеңеюі келешекте экономика мен басқа да 

салалардың дамуына кҥшті әсерін тигізу мҥмкіндігі аясында  өте кең ауқымды 

талқылаулар жҥргізуде. Эксперттердің пайымдауынша, келесі бағыттар аса 

қызығушылық тудыруда : 

Өңдеу өнеркәсібінде нанодиапазонда молекулалардан бақыланатын 

көлемдегі конструкциялық блоктарды синтездеу  және  олардан алдын ала 

берілген атқарымдары мен қасиеттерімен сай әлдеқайда ірі қҧрылымдар 

жинақтау мҥмкіндігі кҥтілуде. Бҧл әлбетте, материал өндірісінде, соның ішінде 

табиғатта аналогы жоқ материалдардың пайда болу революциясына әкелері 

сөзсіз. Мысалы, кеспелі қҧралдарға арналған аса төзімді жабулардың ойлап 

табылуы және электроника мен химия өнеркәсібінде тҥрлі технологиялық 

қосымшалардың қҧрылуы кҥтілуде. 

Нанотехнологиялардың дамуының  тағы бір келешегі зор бағыттарының 

біріне молекулярлық ассемблердің қҧрылуын жатқызуымызға болады. 

Молекулярлық ассемблер – бҧл дайындалған молекулярлық қоспадан  

тапсырылған қасиеттерімен жаңа қҧрылымдарды жинақтау бойынша 

атқарымдарды орындай алатын қҧрылғы. Мҧндай ассемблер полимерлі 

органикалық молекулалардан дайындалады. Ассемблер жҧмысын бақылау 

қҧрылғы ішіндегі инертті газдардың қысымын туындататын және соның 

негізінде оның әрекеттерін бағыттайтын компьютерді басқаратын қозғаушы 

акустикалық сигналдардың көмегімен жҥзеге асырылады. Келешекте осындай 

ассемблерлерді басқару мақсаты ҥшін арнайы молекулярлық компьютерлердің 

қолданылуы қарастырылуда. 
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Наноэлектроника мен компьютерлік технология саласында 

миниатюризациялаудағы елеулі прогресске  қол жеткізілуі мҥмкін, яғни 

кірістегі белгі берушілер (мәлімет айқындағыштар), логикалық және есте 

сақтағыш қҧрылғылар, дисплейлер және мәліметті тасымалдағыш қҧрылғылар 

сияқты мәліметтерді өңдеу бойынша қҧралдар мен қҧрылғылардың 

жылдамдығы мен өнімділігін жоғарылату. Нанотехнологиялардың көмегімен 

олардың белсенді жартылай өткізгіш элементтерін одан әрі 

миниатюризациялау, сонымен қатар соңғыларын ҥш өлшемді (көпқабатты) 

қҧрылымдарға біріктіру негізінде жоғарғы деңгейдегі кҥрделі атқарымдылығы 

бар  интегралды сҧлбалардың жинастырылу бағыттары талқылануда. 

Алтынның беткі қабатына енділігі бірнеше ондық молекулалардан тҧратын 

сызықтарды жҥргізуге болатын аса дәлді литографияның жаңа әдістерінің  

пайда болуы мҥмкін.  

Нанотехнологияларды қолданудағы келесі бір болжамдық бағыттарға 

мыналарды жатқызуға болады:  

- энергияны тҧтынуды және микропроцессорлық қҧрылғылардың қҧнын 

төмендетумен байланысты болуы мҥмкін, бҧл, әрине, компьютерлердің 

өнімділігін миллион есе арттыруға мҥмкіндік беретіні сөзсіз; 

- қазіргі таңдағы есептеуіш техникалардың ең керемет деген ҥлгілерінен 

де өзінің сипаттары бойынша асып тҥсетін нейрокомпьютерлердің пайда 

болуы; 

- байланыстың жоғары жиілікті қҧрылымдарының пайда болуы;  

- ақпараттарды сақтау қҧрылымдарының массалық өндірісі; 

- өте ҥлкен көлемдегі мәліметтерді кішігірім сыйымдылық пен салмақта 

әрі энергияны аз көлемде тҧтыну негізінде жинақтау, өңдеу және тасымалдау 

ҥшін наносенсорлық жҥйелердің пайда болуы; 

- жоғары өнімді компьютерлер көмегімен басқарылатын жаңа пилотсыз 

көлік пен әскери техника қҧралдарының пайда болуы; 

- өнеркәсіптің әртҥрлі салалары мен көліктегі зиянды тастамдарды 

(өндірістің зиянды қалдықтарын, соның ішінде өңделген ядролық отынды 

жоятын роботтарды ойлап табу) төмендету ҥшін нанотехнологиялардың 

қолданылуы. 

Жалпы мамандар бҧдан да басқа нанотехнологиялардың ауыл 

шаруашылығында, қоршаған ортаны қорғауда және т.с.с. көптеген қолданылуға 

келешегі зор бағыттарына да ерекше  көңіл бөлуде. 

Альтернативті энергия. Халықаралық энергетикалық агенттігі 

эксперттерінің болжамы бойынша, энергияның қайта қалпына келетін көздерін 

қолдану (гидроэлектр станцияларын есепке алмағанда) алдыңғы 30 жылда 

энергияның басқа бірінші ретті көздеріне қарағанда жылдамырақ өседі: орташа 

есеппен алғанда жылына 3,3%–ға өседі. Əсіресе, жел және биомасса 

энергиясының қолданылуы экономикалық қызметтестік және даму ҧйымына 

кіруші индустриялы дамушы елдерде жоғары қарқынмен өседі. 

Бір қатар елдерде сутекті энергетиканың дамуы бойынша ауқымды 

ҧлттық бағдарламалар басталған болатын. Қазіргі таңда сутекті энергетиканың 
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дамуы бойынша жҧмыстарды әлемнің барлық алдыңғы қатарлы индустриялық 

елдері, соның ішінде Еуроодақ елдері, АҚШ, Канада, Жапония және жаңа 

индустриялық елдері жҥргізуде. 

Экономика дамуында технологиялар маңызының артуы ҧйымдар мен 

кәсіпорындар тиімділігіне жаңаша көзқараспен қарауды талап етеді.  

Осы тҧрғыда дәйектердің басым көпшілігі  ірі компаниялардың 

пайдасына шешіле бермейді. Қазіргі кезде капитал және ақпарат сияқты 

ресурстардың өзі орта және шағын фирмаларға қол жетімді болған. Ірі 

корпорациялардың жетістігі ретінде мыналарды атап өтуімізге  болады: 

масштаб экономиясы, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 

жҧмысты (ҒЗТКЖ) қарқынды тҥрде жҥргізу қабілеті, өндірісті 

диверсификациялау, пайданы максимизациялау, халықаралық жобаларды 

басқару. Дегенмен де, олар жаңа технологиялар саласында жаңа идеяларды дер 

кезінде дайындауға жеткілікті деңгейде икемді әрі шапшаң емес. Жалпы, 

массалық өндіріске негізделген ірі корпорация механизмі технологиялық 

жаңалықтарды тез игерудегі өте бір дҧрыс таңдалған жол болып табылмайды, 

ал өндіріс және капитал концентрациясының объективті ҥрдісі ғылыми–

техникалық прогресске кәдімгідей кедергі туындатады. Ірі корпорациялар 

қҧрылымы жаңалықтарды енгізу ізденісіне бейімделмеген, ал көп жағдайда 

олардың өндіріске енгізілуіне де бейімділігі өте баяу. 

Бөлімдердің іріленуі бюрократизацияның кҥшеюі және шешім қабылдау 

ҥрдісінің бәсеңдеуіне ықпал етеді. Корпорация неғҧрлым ірі болған сайын, 

соғҧрлым оның «алғашқы технологиялық жарып өткіштер» сипаты жоғала 

беретіндігі сөзсіз. Мысалы, General Electric  корпорациясы кезінде 

компьютерлік революцияның басталып кеткендігін байқамай да қалған.     

Бҧл тҧрғыда технологиялық дамуда жеке ғалымдар, ойлап тапқыштар 

және ҧсақ инновациялық компаниялардың рөлі ерекше болып қала бермек, 

әсіресе, идеяның туындау кезеңі мен оның тҧжырымдалуында  орны ерекше. 

Шағын фирма бизнесті ҧйымдастырудың мобильді тҥрі бола отырып жаңа 

идеялардың генератор рөлін атқарады, өйткені бҧл идеялар беделділік пен 

өкілеттілік орын алатын,  технологияның меңгерілуі анықталмағандық пен 

тәуекелділіктің өте жоғары деңгейімен байланысты ғылыми–зерттеу 

ҧжымдарында туындай алмайды. 

Дегенмен де, қазіргі заманғы өнеркәсіптік өндіріске  өнеркәсіптік 

технологияны жасап шығару немесе жаңа өнімді енгізу ҥшін өнеркәсіптік 

зертханалар, конструкторлық бюролар, технологиялық бөлімшелер қажет. 

Осыған байланысты дәстҥрлі емес идеяларды ҧсынушы жеке ойлап тапқыштар, 

осы идеяларды тәжірибелік қолдану кезеңіне дейін жеткізуші ҧсақ және орта 

инновациялық компаниялар мен жаңа технологияның массалық өндірісте 

қолданылуын қамтамасыз ететін ірі корпорациялар арасындағы еңбек 

бөлінісінің  маңызы тереңдей тҥсуде. Технологияның қҧрылу ҥрдісі мен оны 

меңгерудің әлдеқайда кең тараған сызбасы 6 суретте көрсетілген. 

Ҧсақ инновациялық компаниялар көбінесе ҧсынысты қазіргі заманғы 

технологиялар нарығында анықтайды. Тәуелсіз ойлап табушы немесе ҧсақ 
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бизнес ҥшін өз өнімін өткізудің ең көп тараған әдісі ретінде өндірісте 

жаңалықты игеруге мҥдделі өнеркәсіптік компанияға жаңа ойлап табылған 

өнімді сату болып табылады.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

4 сурет – Технологияның қҧрылу және  меңгерілу  ҥрдісі 

 

Осылайша технологиялық бизнес қҧрылымы бір жағынан жаңа 

техникалық идеяларды ҧсынушы және өздерінің ғылыми–техникалық 

нәтижелерін сатуға ҧмтылушы ҧсақ инновациялық фирмалар мен жеке ойлап 

тапқыштардың көптеген санымен сипатталса, екінші жағынынан осы 

ҧсынылған жаңа идеялар мен өнімдердің ішінен өздерінің өндірісіне ең 

тиімдісін патенттер мен лицензиялар, шағын фирмалармен мердігерлік келісім-

шартқа отыру, сол технологияны меңгеретін маманды жалдау немесе 

кәсіпорынды сатып алу сияқты жолдар арқылы ие болуға дайын көптеген ірі 

өнеркәсіптік компаниялармен сипатталады. Бҧл ҥрдісте делдал фирмалардың да 

маңызы зор. Брокерлер мен делдал фирмалар технологиялар саудасында өткен 

ғасырдың 60-70–ші жылдары пайда болды. Олардың келуі ғылыми 

зерттеулердің ҥнемі кеңеюі шартында ғылыми–техникалық жетістіктерді 

қҧрушылар мен олардың өндірісте қолданылу мҥмкіндігі арасында едәуір 

алшақтық  байқалған ғылыми білімдердің қайта өндірісі проблемаларымен 

байланысты болды. Нәтижесінде әлеуетті пайдалы технологиялардың едәуір 

көп бөлігінің қолданыс таппай отырған себебі  тек экономикалық тиімсіздіктен  

ғана емес, көбінесе  әлеуетті тҧтынушылардың олардың бар екендігінен 

бейхабар болуы маңызды себеп болып табылады. Бҧл орайда делдал фирмалар 

барлық технологияларға (бҧрыннан бар және жаңадан шығарылған)  

байланысты мәліметтер базасын қҧрайды, қандай да бір технология тҥрін 

сату/сатып алуға мҥдделі серіктестерді іздестіру проблемасын шешуге 

көмектеседі, компьютерлік байланыс арқылы сатушы мен сатып алушының 

әңгімелесуі ҥшін қолайлы жағдайлар жасайды. 

Идеяның туындауы және тҧжырымдалуы 

Шағын бизнес 

ҒЗТКЖ қаржыландыру, технологияны тәжірибелік қолдануға жеткізу 

Ірі бизнес 

Өнеркәсіптік өндіріске технологияны жеткізу, енгізу, 

массалық өндірісті ҧйымдастыру 

Жеке ойлап тапқыштар 
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Делдал фирмалар дамыған технологиялық нарықтардың қажетті 

атрибуты болып табылады. Олардың мәні келесі атқаратын жҧмыстармен 

сипатталады: 

- ғылыми–техникалық айырбасқа қызмет ету; 

- экономикадағы жаңалықтардың енгізілуінің таралу жылдамдығының 

жоғарылауына ықпал етеді; 

- ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстарына кеткен 

капитал қҧйылымдары қайтарым мөлшерінің ҧлғаюына ықпал етеді.  

Делдал фирмалармен қатар  жаңа технологиялардың таралуына ықпал 

етуші элементтерге барынша мҥмкінді жәрмеңкелер көрмесін өткізу 

тәжірибесінің кеңеюі жатады, мҧндай жәрмеңкелерде  қҧрастырушылар мен 

ҧсақ инновациялық бизнес ғылымның әртҥрлі салаларында өздерінің 

жетістіктерін паш ете алады. 

Ғылым мен ғылыми саясаттың мақсаты – елімізді инновациялық-

индустриалық тҧрғыдан қарқынды дамытумен бірге ғылымды жаңа ҥлгіде 

дамыту кҥн тәртібіндегі өзекті мәселеге айналып отыр.      

Соңғы бес жылда ғылымға бөлінген шығыс 3,5 есе өскен. Ғылыми–

технологиялық даму басымдықтары анықталынған және ғылымды дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы да бекітілген. Оны орындау барысында 

нанотехнология және биотехнология жөніндегі 5 ірі ҧлттық зертхана қҧрылды. 

Еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының жанынан инженерлік мамандыққа 

бейімдейтін 15 зертхана қҧрылды. 

Қазақстанның жеделдетілген индустриалдық-инновациялық даму 

бағдарламасын жҥзеге асырудың басталуымен ғылыми саланы дамыту мәселесі 

негізгі мәнге ие болып отыр. Яғни, негізгі мақсат  – ғылымның дамуына жаңа 

қарқын беру, оның дамуы ҥшін дҧрыс бағыттар беру және қазақстандық 

бизнестің  ғылыммен тығыз байланыста болуына ықпал ету қажет. 

Еліміздің ғылыми инновациялық бағытта дамуын негізгі нысан етіп ҧстау 

кҥн тәртібіне шығарылып жалпы, отандық ғылымды әлемдік деңгейде табиғи 

жолмен дамыту жөнінде нақты міндеттер алға қойылды. Сондай–ақ, ғылым 

сапасын заманауи талапқа сай арттыру қажеттігін назарға салып, әрбір ғылыми 

жҧмыс ел дамуына, экономиканың өсуіне  өз ҥлесін қосуы керектігін, ғылыми–

инновациялық жҧмыстарға ерекше көңіл бөлу қажеттігі атап өтілді.  

Қазір инновациялық саясат мыналарды талап етіп отыр. Ең бірінші адами 

ресурстардың  ғылыми–техникалық әлеуетін ғылым дамуының басым 

бағыттарына жҧмылдыруды тездету, ғылым нәтижелерін осы заманғы өндірісте 

тиімді пайдалану. Ал ғылыми-технологиялық жаһанданудың негізгі бағыттары 

– мемлекетаралық ақпараттық алмасуды қамтамасыз ететін технологияларды 

игеру, технологиялық және әлеуметтік инновацияларды интеграциялайтын 

метатехнологияларды жасап шығару, әлемдік ғылыми–технологиялық дамуда 

халықаралық реттеу тетіктерін қалыптастыру, әр тҥрлі мемлекеттердің 

санаткерлік ресурстарын жинақтайтын интернет-технологиялар мен 

компанияларды дамыту және  трансҧлттық корпарациялар мен мемлекеттік 

қҧрылымдардың жҧмысын жандандыру.  Кез–келген ҧлы мақсат пен ауқымды 
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ғылыми жоспарды жҥзеге асыру  тетіктері дҧрыс жасалмаса, еткен еңбек, 

төккен тер далаға кетеді. Əлемдік тәжірибеге сҥйенсек, технологиялық 

трансферт пен санаткерлік меншікті коммерциялаудың тиімді механизмдерінің 

бірі технопарктер болып табылады. Технопарктердің қызметі ғалымдардың, 

өнертапқыштардың, жаңашылдардың, инженерлердің жаңа идеяларды игеру 

мҥмкіндіктерін қамтамасыз етуге бағытталады.  

Елімізде мазмҧнды инновациялық  ғылыми–техникалық жобалар 

жетерлік.  Мәселен, «Қазақстанда сирекметалды саланың дамуын ғылыми-

технологиялық қамтамасыз ету» инновациялық жобасы ҥлкен қызығушылық 

тудырды. Қазақстан қазіргі техникада көп қолданыс табатын, олардың өндірісін 

өзекті және жоғары рентабельді ететін сирек металдың ҥлкен қорына ие. Осы 

жобаны іске асыру нәтижесінде Қазақстанда сирек металдар мен сирек жер 

элементтері жылына 150 млн.  АҚШ долларына өндіріліп, мың жарымнан астам 

адамды жҧмыспен қамтуға болады. «Жылына 500 мың тонна қуатпен 

ферросиликоалюминий өндіру бойынша ферроқорытпалы зауыттың 

қҧрылысы» («Қазақстан Республикасының минералдық шикізатты кешенді 

өңдеу бойынша Ҧлттық орталығы» РМК) жобасын орындау нәтижесінде 

еліміздің  ғалымдары әзірлеген технология бойынша ферросиликоалюминий 

және «Қазақстандық» отандық кешенді қорытпалар өндірілетін болады. Ҥлкен 

мультипликациялық әсерге ие «Қазақстанда кҥн энергиясы кластерін жасау» 

инновациялық жобасы, сондай-ақ,  биотехнология саласында «Диагностика, 

алдын алу және тҧмау терапиясы амалдарын әзірлеу, мониторинг жҥргізу, 

зерттеу», «Шошқа тҧмауына: эпизоотологиялық бақылау жҥргізу, ерекше 

алдын алу амалдарын және диагностикасын өндеу», «Қазақстан 

Республикасының биологиялық қауіпсіздігін ғылыми–техникалық қамтамасыз 

ету» және нанотехнология бағыты бойынша «Қазақстан Республикасында 

наноғылым және нанотехнологияны дамыту», ақпараттандыру бағыты 

бойынша «Қазақстан Республикасында микроэлектрониканың ақпараттандыру-

технологиялық базасын және робототехникасын қҧру»  инновациялық 

жобалары  өзекті болып табылады. 

Бҧл ғылыми-техникалық бағдарламалар елдің ғылыми-технологиялық 

дамуының басым бағыттарына сәйкес келеді. 

Келешекте  шетелдің технологиясына тәуелді болмай, ендігі жерде одан 

қҧтылудың жолын қарастыру керектігі, өзіміздің отандық өндірісімізді жҥйелі 

дамыта отырып, жаңа технологияларға қол жеткізудің қажеттілігі туындайды, 

мҧндай кезеңдерден Финляндия, Оңтҥстік Корея, Норвегия мемлекеттері қысқа 

мерзімде шыққан болатын.  

Инновацияны дамытудың әлемдік тәжірибесіне сҥйенсек, қандай да 

болсын мемлекеттердің қол жеткізген табыстары ғылым мен техникада 

жатқандығын көреміз. Мәселен, Америка мен Ҧлыбритания жалпы ҧлттық 

қаржының 12-14 пайызын ғылымның дамуына бөледі. Ал Франция мен 

Жапонияда  бҧл көрсеткіш 16-17 пайызды қҧрайды. Сондықтан да АҚШ, 

Германия, Жапония мен Ҧлыбританияның алдыңғы қатарлы жоғары оқу 

орындары әлемдегі аса ірі ғылыми орталықтар болып табылады.  
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Индустриаландыру бағытында жетістіктеріміз бар екендігін айтып кету 

қажет. Қазақстан қазірдің өзінде мәшине жасау, металлургия, мҧнай өңдеу, 

фармацевтика және химия саласына жалпы қҧны 30 миллиард доллар болатын 

25 индустрияалық жобаны іріктеп алып отыр. Бҧл жоба жҥзеге асса, ол ел 

экономикасына 35 миллиард көлемінде тиімділік береді. Бҧл жерде мемлекет 

ҥшін индустриалық саясат туралы заң ауадай қажет.  

Əлемдік қаржы дағдарысы жағдайында экономиканы көтеруге қоғамды 

басқару мен өндіріс салаларында экономикалық тиімді және озық 

инновациялардың дамуы негіз бола алады. Инновациялық процесс идеяның 

пайда болуынан оның нақты жҥзеге асырылуына дейінгі циклді қамтиды.  

Ғылымның өндірістен алшақтауы – елдегі инновациялық индустрияның 

жеткіліксіз дамуының негізгі себебі.  

Елде ғылыми зерттеулердің нақты іске асуын қамтамасыз ететін 

басымдылық, ынталылық, тәуекелдік зерттеулердің және тәжірибелі-

конструкторлық жҧмыстардың дамуына қолдау жасау мақсатында «Ғылым 

қоры» акционерлік қоғамы қҧрылған болатын. «Ғылым қоры», «Парасат» 

ҧлттық ғылыми–технологиялық холдингі» АҚ-ның еншілес компаниясы болып 

табылады, оның міндеті Қазақстанның тҧрақты ғылыми–технологиялық және 

әлеуметтік–экономикалық дамуы ҥшін қажетті ғылыми әзірлемелер мен 

жобаларды іріктеп, оларды коммерциялауға, тікелей өндіріске енгізуге қолайлы 

жағдайлар жасау болып табылады.  Сонымен, «Парасат» холдингінің қызметі 

Қазақстан экономикасына озық ғылыми–технологиялық әзірлемелерді енгізу 

ҥшін қажетті жағдайлар жасау, серпінді ғылыми және инвестициялық жобалар 

қҧруға бағытталған.  

Инвестициялық жобаларды жҥзеге асыру ҥшін қаржылық қолдау 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі арқылы (іргелі 

және қолданбалы зерттеулер) және «Ғылым қоры» арқылы (қолданбалы 

сипаттағы бастамашылық және тәуекелді ғылыми зерттеулер) есебінен жҥзеге 

асырылады, сондай–ақ ғылымның нақты сектормен бірігуіне қолдау жасауға 

тиіс даму институттары арқылы жҥреді. 

Инновациялық қызметті қолдау институттары арасындағы «Ғылым 

қорының» рөлі ғылыми жобаларды алғашқы деңгейлерде қолдау, дамыту және 

ғылыми зерттеулерді тәжірибелік-өндірістік деңгейге дейін жеткізумен 

ерекшеленеді. «Ғылым қоры» инновациялық процестер қҧрылымындағы 

ғылыми ҧжымдар, ғалымдар және бизнес әзірлеген іргелі және қолданбалы 

зерттеулер арасындағы байланыстырушы буын болып табылады. 

Алматы қаласында «Алатау» ақпараттық технологиялар паркінде өткен 

«Ғылым және инновациялар» көрмесінде  «Парасат» холдингі ғылым мен 

өндіріс арасындағы алшақтықты жоюға бағытталған қазақстандық ғылыми–

технологиялық  әлеуетті жҥзеге асыру механизмін көрсетті. Осы механизмді 

ҧлттық деңгейде тарату ҧсынылды, оның маңыздылығы мынада: 

- бірінші кезең – өнеркәсіптік кәсіпорындарда технологиялық аудит 

өткізу арқылы өнеркәсіптің ғылыми–техникалық қажеттіліктерін айқындау;  
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- өнеркәсіптің ҧсыныстары негізінде уәкілетті мемлекеттік органдар 

республикалық ғылыми-техникалық бюджеттік бағдарламаларды жҥзеге асыру 

аясында мемлекеттік тапсырмалар қалыптастырады;  

- осыдан кейін  «Парасат» холдингінің ғылыми ҧйымдары және оның 

серіктестері ғылыми-зерттеу тәжірибелі–қҧрылымдық жҧмыстар жҥргізеді. 

Сонымен бірге «Ғылым қоры» осы механизмде тәжірибелі-

конструкторлық  әзірлемелерден бастап соңғы ғылыми ауқымды өнімнің 

шығуына дейінгі жҧмыстарды қаржыландыруға тартылған.  Аталған 

механизмнің негізгі қҧралы – елдің экономикасындағы ғылыми ҧйымдар мен 

нақты сектор кәсіпорындарының серіктестігі болып табылады.  

Ғылымды тҧрақты қаржыландыру жағдайындағы қызметінің өткізілу 

шарттары ғылыми-зерттеулерді ҧйымдастыру болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің қатарында 

17 министрлік-әкімшіліктері ғылыми-техникалық қаржы бағдарламасын жҥзеге 

асырушы болып табылады. 

«Ғылым қоры» инвестициялық қызметтің басым бағыттары ретінде 

Қазақстан Республикасының Ҥкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық 

комиссия белгілеп қаржыландырған жобалар көмірсутегі және кен-металлугрия 

салаларына арналған технологиялар, нанотехнологиялар және жаңа 

материалдар, биотехнологиялар мен ақпараттық технологиялар салаларынан 

ҧсынылған.  Мемлекеттің жеке меншік капитал мен ғылыми–техникалық 

салалардағы серіктестігі ғылымның нақты сектормен интеграциялануына және 

салынған қаражаттардың нәтижелілігін арттыруға бағытталған. 

Қазақстан қоғамының ырғақты дамуы мемлекеттің экономикалық 

бағытына елеулі өзгертулер енгізумен қоса-қабат жҥруде. Ағымдағы 

модернизациялаудың ҥдерістеріне өзгерістер енгізіліп қана қоймай, сонымен 

бірге реформалау тҧжырымдамасының мазмҧнын сапалық тҧрғыда жаңарту ісі 

де жҥзеге асырылуда.  Өндірісті қалпына келтіруге, нарықтық жағдайларға 

көшуге байланысты болған экономикалық қҧрылыстың бірінші сатысы әлемдік 

нарықта неғҧрлым сҧранысқа ие шикізат секторын іс жҥзінде қайта тҥлетті. 

Таяу жылдарда әлемдік конъюнктурада міндетті тҥрде орын алатын тербелістің 

оның экономикадағы жетекші рөлін кҥшейте тҥсетініне еш кҥмән жоқ. 

Шикізат секторының ҧлттық экономиканың қҧрылымдарын прогрессивті 

тҥрде қайта жаңғыртуға қуатты әлует болатын айтарлықтай қаржы ресурстарын 

жинақтаудағы өсе тҥсіп отырған оң ықпалы көзге көрініп-ақ тҧр. Сонымен 

бірге, отандық шаруашылықтың минералдық–шикізаттық бағдарының кҥшейе 

тҥсуі таңдап алынған басымдықтарды әлсіретуге апарып соқтыруы да мҥмкін. 

Шикізат секторы іс-әрекетінің уақытпен шектеулі екені ескеріліп, елде жаңа 

экономикалық бағыттың негізгі өзекті элементтерін қалыптастыру мен жҥзеге 

асыру жөнінен кең көлемді жҧмыстар жҥргізілуде. Ол отандық индустрияның 

жетімсіз тҧрған, әсіресе өңдеуші өндірістегі, қызмет көрсету саласын 

дамытудағы, жоғары технологиялы, инновациялық жаңа экономиканың 

іргетасын қалаудағы олқы буындарды толықтырудан тҧрады. Осынау 
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тҧжырымдамалық шешуші проблемалар 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған 

индустриялық–инновациялық даму стратегиясында нақты көрсетілген. 

Ал, инновациялық бағдарлама болса осы ҧстанымды нақты іс жҥзіне 

асыруды көздеп отыр. Бағдарлама парақтарына ҥңіле отырып, инновациялық 

индустрияландыру міндеттерін орындау ҥшін нақты мҥмкіндіктерді негізге алу 

қажеттігін байқаймыз. Бҧл ҥшін Ҥкімет өз кҥш-жігерін басым бағыттарға 

шоғырландыруы қажет. Оның алғашқысы – агроөнеркәсіптік кешен және 

ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу. Азық-тҥлік тауарларына деген сҧраныстың 

өсуін және бағаларының артуын ескере отырып, аграрлық сектор 

технологиялық қайта жарақтандыруға және кең ауқымды жаңғыртуға қайта 

бағдарланады. Өйткені, сектор экономиканы әртараптандыруға және экспортқа 

нақты ҥлес қосады. Басты міндет – 2025 жылға қарай ауылшаруашылық 

өнімдерінің ҥлесін экспорттың жалпы көлемінде 10-15 пайызға дейін жеткізу. 

Аталған және басқа жобалардың есебінен агроөнеркәсіптік кешеннің жалпы 

қосылған қҧны ең таяудағы уақыттарда кем дегенде 16 пайызға ҧлғайтылып, 10 

мыңнан астам жҧмыс орны қҧрылады. 

Қҧрылыс индустриясын дамыту және материалдар өндіру екінші басым 

бағыт санатында. Бҧған дейін елімізде қҧрылыс материалдарын шығаратын 45 

жаңа зауыт іске қосылды. Мҧның өзі 3,5 мыңнан астам жҧмыс орнын қҧруға 

мҥмкіндік берді. Бағдарламаға сәйкес 2015 жылға қарай ішкі өндіріс есебінен 

нарық тҧтынысының 80 пайыздан астамы қанағаттандырылуы тиіс. Қҧрылыс 

кешенінің жалпы қосылған қҧны кем дегенде 76 пайызға ҧлғайтылады. Мҧнай 

өңдеуді және мҧнай-газ секторының инфрақҧрылымын дамыту да маңызды. 

Металлургияны дамыту және дайын металл өнімдерін шығару саласында 2015 

жылға қарай металлургия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру мен экспорттау 

көлемін екі есе ҧлғайтуды қамтамасыз ету міндеті тҧр. Қайта өңдеуді тереңдету 

және жаңа бөліністі қҧру есебінен металлургияның жалпы қосылған қҧны кем 

дегенде 107 пайызға өсуі тиіс. Химия, фармацевтика және қорғаныс өнеркәсібін 

жедел дамытылады. Сайып келгенде, жоғарыда аталған басым бағыттар 

бойынша барлық ресурстарды теңдестіре жҧмылдыру экономикаға 7 триллион 

теңгеден асатын жылдық қосылған қҧн қҧруға мҥмкіндік береді. Алға қойылып 

отырған міндеттің бҥгінгі бағамен есептесек, бҧл іс жҥзінде ҧлттық өнімнің 50 

пайызын қҧрайды. Ал мҧның өзі алға қойылып отырған міндеттің Қазақстан 

экономикасы ҥшін қаншалық мән–маңызы бар екенін айқын көрсетсе керек. 

Батыс елдерде ипотекалық несие саласынан бастау алып, әлемді 

шарпыған қаржы дағдарысы бізде де алдымен қҧрылыс индустриясын 

тҧралатқаны белгілі. Дегенмен ҥкімет тарапынан дер кезінде жасалған қолдау 

шараларының нәтижесінде еліміздің қҧрылыс саласы қҧлдыраудан аман қалды. 

Кейінгі жылдары отандық қҧрылыс индустриясында даму ырғағы байқалды.  

Еліміздің экономикасы ішкі нарыққа бағыт ҧстай отырып, 

әртараптандырылу ҥстінде. Əртараптандырудың дамуына ішкі сҧраныстың 

артуы жақсы негіз болуда. Технологиялар трансферті, копирайт (көшірме 

өндірісі), франчайзинг, лизинг, аутсорсинг қазіргі кҥні неғҧрлым сҧранысқа ие 

болып отыр. Жаңа индустриялық саясаттың проблемалары мен міндеттері – 
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мҧқият талдау және қазақстандық өнімдерді әлемдік өндіріс тізбегіне қосудың 

нақты мҥмкіндіктерін анықтау. Бҥкіл әлем осындай бағытпен дамуда. Əрине, 

өнімді ақыр аяғына дейін, дайын кҥйіне дейін жеткізудің жолдарын 

қарастыруымыз керек.  

Жаңа өнімдерді игеруге бейімділік танытуымыз, ескі өндірісті жеделдетіп 

жаңғыртуымыз қажет. Кәсіпорынның ыңғайлылығы мен икемділігі, еңбек 

ҧжымының инновациялық дҥниелерді игеруге деген әзірлігі өндірісті 

жеделдете дамытудың шешуші факторларының бірі болып табылады.  

Экономиканы белсенді тҥрде әртараптандыру ҧлттық экономиканың өзін-

өзі ақтау, өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейін көтеріп, оның көлемін ҧлғайтады. 

Мҧндай жағдайда сыртқы факторлар алдындағы мәжбҥрлігіміз де төмендей 

тҥседі. Сондықтан бҧл бағытты барынша қолдау қажет.  

Келешекте ғылым мен білімнің университеттерде  ҧштасуына қолдау 

көрсетілмек. Бҧрын базасы мықты, ғылыми әлеуеті жоғары жоғары оқу 

орындары негізгі саласы білім беру болса, ендігі жерде зерттеу жҧмыстарымен 

де айналысуға мҥмкіндік туып отыр. Əлемдегі өркениетті елдер - АҚШ-та, 

Германияда, Жапонияда, Ҧлыбританияда мҧндай классикалық университеттер 

бҧрыннан қалыптасып қойған. Енді сондай ҥрдіс бізде де бірте-бірте орын ала 

беретін болады.  Алдағы уақыттарда университетті бітіріп, магистр, доктор РhD 

атағын алғандар тікелей ғылыми-зерттеу жҧмыстарымен айналысуға толық 

мҥмкіндік алатын болады. Бҧрын әлемдегі озық жоғары оқу орындарының 

қатарына ену мәселесіне де еліміздегі университеттердің тек қана білім 

берумен айналысатыны кедергі болып келсе, ендігі жерде оған тосқауыл 

қойылмақ. Бҧл ғылыми модель заман талабынан туып отыр.  

Əсіресе, төрткҥл дҥниедегі университеттік ғылымның озық ҥрдісі, білімді 

интеграциялаудағы дағдылы дәстҥр жаңа техника мен технологияның 

қолданысқа енуіне  мол мҥмкіндік туғызары сөзсіз. Бҧл істе жан-жақты болу, 

кәсіптік оқуды ғылыми зерттеу жҧмыстарымен ҧштастыру істің тиянақты 

шешілуіне жол ашады. Ал, осы университеттік ғылымның ҥздіксіздігі зерттеу 

ауқымдарының көлемді болуына, тыңғылықты аяқталып, өз нәтижесін 

бертініне септігін тигізері кҥмәнсіз. Яғни, жоғары білім беруді ғылым, өндіріс 

пен  нарықтың жылдам өзгеріп жатқан ахуалына бейімделген кәсіби мамандар 

даярлауға мҥмкіндік беретін ҧлттық моделін қҧруға негізделген стратегиялық 

басымдықтардың айқындалынуы туындайды. 

Елімізде білім мен ғылым  салаларын интеграциялауда  іргелі 

университетер мен ғылыми-зерттеу институтарды байланыстыратын орта 

ғылымның қайнар көзі болып табылады. Алдағы уақытта ғылыми жобаларды 

қаржыландыру, халықаралық сараптау мен экономикалық талаптарға 

байланысты кезең–кезеңмен дамытылатын Қазақстандағы жаңа тиімді ғылыми 

жҥйені жҥзеге асыруда академияның ғылым саласын дамытуға қандай ҥлес 

қосып, қандай қызмет атқармақ, болашағымыз қандай болуы керектігі 

жөніндегі міндеттерімізді айқындап берері сөзсіз. Ал Ҧлттық ғылым 

академиясы, Қазақстанның кәсіби ғалымдар қауымдастығы ретіндегі 
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қҧрылымы, ол ғылыми бағдарламалар мен жобаларды сараптауда, бҧл 

еңбектердің әр қырынан бағаланылуына мҥмкіндік береді.  

   Қазіргі  экономикалық  дамудың  негізгі   сипаттамаларының  бipi  озық  

ғылыми-технологиялық әзірлемелердің  негізінде белгілі бip уақыт  кезеңінде 

жacaлғaн технологияларды кезең-кезеңімен ауыстыру процесімен байланысты 

оның әркелкі сипаты болып табылады.Технологиялық  қҧрылымдардың ауысуы 

сәтінде aлдындaғы кезеңде кеш басында бoлғaн елдер капиталдың  

қҧнсыздануына және бҧрынғы өндірстерде істеген қызметкерлердің  

біліктілігінен  айырылуына тап болады. Жаңа өндірістік-технологиялық жҥйені  

қалыптастыруда жетістктерге қол  жеткізіп ҥлгерген елдер дәстурлі жҧмсау 

салаларынан сырғып бара жатқан  капиталды тарту орталықтарына айналады. 

Стратегия индустриядан кейінгі  дамудың перспективалы бағаттарында 

ғылыми-техникалық, инновациялық және өндірістік  әлеуетті ҧлғайтуға 

бағытталған, ол болашақта қағидатты бәсекелестік артықшылықтарды  алуға 

жәрдемдесуге тиіс.  

Негізгі бағыттар мыналар болуы тиіс: 

1. Жоғары технологиялы өндіріс қалыптастыруға, оның ішінде 

шетелдік те, салааралық та технологиялар трасфертінің тиімді жҥйесін 

жәрдемдесу.  

2. Жоғары ғылыми-технологиялық әлеуеті бар ғылыми-техникалық 

және өнеркәсіптік ҧйымдар мен кәсіпорындар желісі бар қалаларда қазіргі 

заманғы ғылыми  және инновациялық инфрақҧрылым жасап, оның қазіргі 

заманғы элеметтерінің қызметін (технопарктер, ҧлттық ғылыми орталықтар, 

ғылыми-технологиялық аймақтар және с.с.) қолдау. 

3. Индустриядан кейінгі экономика тҧрғысынан алғанда озық 

салаларды дамытуда қазіргі ғылыми-техникалық әлеует салаларын пайдалану.  

Қазақстан қазірдің өзінде мына салаарадағы әзірлемелер негізінде 

ғылымды көп қажет ететін өндірістерді дамыту ҥшін бергілі бір ғылыми базаға 

ие, оның ішінде: 

- биотехнологиялар (ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа сорттары 

мен жануарлардың генотиптері, бактериялар штамдары және басқалары); 

- ядролық технологиялар; 

- ғарыштық технологиялар; 

- жаңа материалдар, химиялық және басқаларды жасау. 

4. Қазіргі заманғы ғылыми-технологиялық бағыттардың; 

- жаңа материалдар  мен химиялық технологиялар; 

- ақпараттық технологиялар салаларына зерттеулер жҥргізу ҥшін қажетті 

жағдай  жасау. 

5. Ғылыми-техникалық және өндірістік ҧйымдар мен кәсіпорындардың 

инновациялық қызметін ынталандыруға, ғылым мен инновациялар салаларында 

инвестициялар тартуға, өнеркәсіп пен қызмет көрсету саласына 

инновациялардың жылдамырақ енуіне бағытталған заң шығару базасын 

жетілдіру.  
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Ғылыми жобаларды жаңаша  қаржыландыру механизмдері енгізілуіне 

байланысты бҧған дейін  басшылыққа алынып келген «Мемлекеттік сатып алу 

туралы» заңына өзгерістер енгізілуі тиіс. Ғылым саласының дамуына көптеген 

жағдайда нормативтік-қҧқықтық базадағы қайшылықтар кері әсер етіп 

отырғаны көпшілік қауымға аян. Ал, «Ғылым туралы» заңға да өзгерістер 

енгізілуі тиіс. Мҧнда, мемлекет пен университеттер мен өндіріс арасындағы 

ықпалдастықты ретке келтіру аясында заңнамалық базаны толықтыру қажеттігі 

туындайды. Əсіресе, меншік формалары, зияткерлік қҧқық, ғылыми жобаларды 

коммерциялауға қатысты қҧқықтық тҧрғыдан  мәселелер де шешімін табуды 

керек етіп отырғаны рас.   Сондай-ақ Қазақстанның жемісті жетістіктерін 

мақсатты тҥрде насихаттау, тәуелсіздіктің арқасында ие болған 

қҧндылықтарымызды бағалау, еліміздің әлемдік деңгейдегі рөлін асқақтату 

бағытында, экономикалық жағынан алған асуларымызды халықтың санасына 

ҧялатудағы гуманитарлық институттардың алар орнын саралап тҧып айтудың 

өзінде  кәдімгідей міндеттердің жҥгі жатыр. Бҧл міндеттерді осы саланың 

мамандарының тҥсіністік тҧрғысынан қабыл алары анық.    

  Еліміздің қазіргі даму кезеңінде ғалымдар алдына әлемдік нарықта 

бәсекеге қабілетті, өтімділігі жоғары төл өнімдерді өндіруге, жаңа ҥлгідегі 

технологиялық өндірістерді қҧруға бағытталған міндеттер қойылғаны белгілі. 

Бҧл ретте ғылымдағы зерттеулерді халықаралық стандарттар деңгейіне 

көтеруге және оларды өндіріспен байланыстырып іске асыруға қолдау - 

қамқорлығы осы саладағы іске тың серпін берумен бірге қазақстандық 

ғалымдарға жҥктелген ҥлкен жауапкершілік деп білеміз. Яғни,  ғылымы 

дамыған, озық технологиялармен қамтамасыз етілген мемлекет әлемдік ғылым-

білім кеңістігіне еркін енетінін ескерсек, еліміздің ғылымын жан–жақты 

дамытуға ҥлес қосу – барша ғалымдардың ортақ ісі дегіміз келеді.  

Қазіргі жаһандану жағдайында алдыңғы қатарлы іргелі ғылымы, озық  

технологиясы бар мемлекеттер ғана әлемдегі дамыған елдер қатарына кіре 

алады. Сондықтан ғылымның, техниканың дамуының басым бағыттарынан 

ҥлкен стратегиялық мәні бар ғылыми–техникалық кешендер іске асырылуы 

қажет. 

 

2.3 Қазақстан экономикасының нақты секторына инвестицияны 

тарту механизмі мен мемлекеттік реттеу 

 

Нарықтық қатынастарды қалыптастыру кезеңінде экономиканы 

инвестициялау процесін реттеуде басты рөл осы процесті ынталандыруға 

шақырылған өзінің мақсатты бағытталған саясатыменн мемлекетке беріледі. 

Меншіктік қатынастардың өзгеруімен, экономиканы нарықтық реформалау 

бойынша шараларды іске асырумен байланысты мемлекеттің рөлі жеткілікті 

белсенді болып қалуы керек және заңдылық пен тәртіптіліктің гаранты ретінде 

қызметін шектемеуі қажет. Сол уақытта серпінді қайта қҧрушылық 

қажеттіліктеріне жауап бере алатын мемлекеттік реттеу қоғамдық 

эксперименттеудің негізі және оның катализаторы бола тҧрып, өзгермелі 
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жағдайларды есепке алуы керек. 

Инвестициялық қызметті реттеу процесінде мемлекет бір уақытта 

бірнеше қызметтерді орындауы керек, әсіресе: 

- ссудалық пайыз, ақша, несие және амортизациялық саясаттар арқылы 

іске асырылатын дамыған нарықтық экономикада инвестициялау процесін 

басқару бойынша басты макроэкономикалық қызметінде жеке бизнес капитал 

салымындағы жалпы көлемін реттеу (ынталандыру немесе шектеу); 

- салықтық және несиелік жеңілдіктер, мысалы, инвестициялық ахуал 

арқылы белгілі бір кәсіпорын, сала және сфера қызметіне капитал салымын 

таңдамалы ынталандыру; 

- ірі корпорациялардың қызметі мен жоспарларын келістіру жолымен 

белгілі бір өндірістік қуаттылықты кіргізу немесе шығару мақсатымен 

инвестициялық процеске тікелей әкімшілдік араласу. 

Мемлекеттік инвестициялық реттеуді экономикалық өсу мен 

макроэкономикалық тҧрақтандыру мақсатында инвестициялық нарық 

қатысушыларына тікелей және жанама әрекет ету әдістері мен формаларын 

мемлекеттің біртіндеп және мақсатты бағыттап қолдану процесі деп тҥсінуге 

болады (5 сурет). 

Экономиканың нақты секторын дамыту және қалпына келтіру, бір 

жағынан, мемлекеттік органдардың инвесторлармен, екінші жағынан - 

экономикалық қатынастардың басқа да қатысушылары және 

шаруашылықтандыру    субъектілерімен     өзара    қатынастары механизмдері 

мен қағидаларын реттейтін және инвестициялық қызметтің ҧлттық қҧқықтық 

тәртіптемесін анықтайтын заңнамасыз іске асырылмайтын ҧзақмерзімді 

инвестициясыз мҥмкін емес.  

Инвестициялық қызметті реттеу сферасындағы қҧқықтық база ҥшін 

қазақстандық нарықта отандық, сондай-ақ шетелдік инвесторлардың  қызмет 

етуінің біркелкі режимі мінезді. Қазақстанда инвестициялық қызметті 

реттейтін, базалық нормативті акт 2003 жылы қабылданған Қазақстан 

Республикасының «Инвестициялар туралы» Заңы саналады. Ол инвесторларға 

келесідей кепілдіктердің тҥрлерін береді. 

Біріншіден, Қазақстан территориясында кәсіпкерлік қызмет шарттары 

мен мҥделерін және инвестицияға олардың қҧқықтарын толық және шартсыз 

қорғау; оның шегінен заңды тҥрде алған табыстарын, пайдаларын және басқада 

ақшалай табыстарын аудару және пайдалану (әрине, заңдамада қарастырылған 

салықтар мен алымдарын төлегеннен кейін). 
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5 сурет – Мемлекеттік инвестициялық реттеу әдістерінің қҧрылымдық 

схемасы 

 

Екіншіден, инвесторға қозғалмайтын мҥлікпен мәмілені тіркеу туралы, 

жарғылары туралы, заңды тҧлғаларды тіркеу, сонымен қатарзаңмен қорғалған 

комерциялық және басқа да қҧпиялар қарастырылатын ақпараттан басқа, 

берілген лицензиялар туралы ақпараттарды еркін  алуға қҧқық кепілденеді. 

Ҥшіншіден, инвесторлар акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды сатып 

алуға, республикалық және коммуналдық меншіктегі объектілерді 

жекешелендіруге, қызмет етіп отырған заңға сәйкес қҧрылыстық ҥйлерді, 

ғимараттарды және қозғалмайтын мҥліктің басқа да тірлерін сатып алуға 

қҧқығы бар. Инвестордың мҥлкі және шетелдік капиталдың қатысуымен жҧмыс 

істейтін кәсіпорындар кҥштеп тартып алуға жатпайды, соның ішінде 

ҧлттандыру және реквизициялау кезінде де (Қазақстан Республикасының 

республикалық заңдар мен халықаралық келісімдермен бекітілген 

негіздемелермен байланысты жағдайларды есепке алмағанда). Бҧл жағдайларда 

мҥліктің нарықтық қҧны қайтарылады. 

Төртіншіден, инвесторлар өз қҧқықтары мен міндеттерін басқа тҧлғаларға 

Мемлекеттік инвестициялық реттеу 

Ж а н а м а   Қ ұ қ ы қ -

т ы қ  

Т і к е л е й   

Ақша-

несие 

саясаты 

Салықтық 

жүйе 

Амортиза-

циялық 

саясат 

Сақтан-

дыру 

жүйесі 

Мемлекет-

тік 

құралдар 

Мақсатты 

қаржылық 

қорлар  

Кешенді 

мақсаттық 

бағдарла-

малар 

Заңнама-

лық база 

Мемле-

кеттік 

норма-

тивтер  
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беруге қҧқылы. 

Бесіншіден, инвесторларға келесідей жағдайларда салықтық жеңідіктер 

беріледі: қарастырылып отырған инвестициялық іс-әрекеттің басымдылықты 

қызмет тҥрлерінің тізіміне сәйкес болса; жаңа технологияны қолданумен 

қызмет етіп тҧрған өндірістерді кеңейту және даңарту, жаңа кәсіпорындарды 

қҧру ҥшін республика кәсіпорындарының фиктивті активтеріне инвестиция 

салатын болса. 

Алтыншыдан, приоритетті жобаларды іске асыратын инвесторлар ҥшін 

кедендік салықты төлеу бойынша жеңілдіктер қарастырылған. 

Инвестициялық қызметті реттеу бойынша шаралар жҥйесінде 

басымдылықты мәнді мемлекеттік инвестициялық стратегияны қҧру және 

мемлекеттік реттеудің барлық жҥйесін оны өткізуге бейімдеу алады.  

Əлеуметті-экономикалық дамудағы ҧзақ мерзімді мақсаттар әрдайым 

қысқа мерзімді мақсаттарға сәйкес келе бермейді. Елдің әлеуметті-

экономикалық дамуындағы тҥбегейлі өзгерістерге жетуде әлеуметтік 

параметрлерді қатаң сақтау кезінде ақша-несиелік, бюджетті-салықтық 

қҧралдарды белсенді қолдана отырып, елдің нақты секторында іскерлік 

белсенділікті ынталандырумен қатар, инвестицияның мәнді өсуін ғана 

қарастырып қоймайтын ҧзақ мерзімді инвестициялық стратегияны жҥргізу 

қажет. Мҧның барлығы мемлекеттің реттеу қызметін мәнді кҥшейту кезінде 

ғана мҥмкін болады. 

Орта- және ҧзақ мерзімді инвестициялық стратегия Қазақстанның ҧлттық 

экономикалық мҥддесін өткізуге бағытталуы, ел экономикасының 

бәсекеқабілеттілігін жоғарлату және тҧрақты экономикалық өсуі негізінде 

халықтың өмір сҥру деңгейін жоғарлатуды қамтамасыз ету керек. Осыдан 

басқа, барлық бар ҧлттық инвестициялық ресурстарды мобилизациялауға, 

шетел капиталын тартуға және оларды рационалды бөлу мен қолдануға 

бағытталған шаралар кешенін жҥргізу керек. Бҧл шараларды іске асыруға 

мемлекеттің бюджеттік, салықтық, несиелік, валюталық, ақшалай саясаттарынң 

барлық қҧралдары бағытталуы қажет. Қазақстан экономикасының әлі 

ресурстарды жинақтаудан алыс екенін есепке ала отырып, инвестициялық 

қызметті мемлекеттік реттеу механизмдері осы мақсаттарға жетуге бағытталуы 

қажет. 

Мемлекеттік инвестициялар – қажетті әлеуметтік өзгерістер мен 

өндірістік және әлеуметтік инфрақҧрылымдардың нақты салаларын қолдау мен 

салыстырмалы дамытуды қамтамасыз ететін экономиканы реттеудің маңызды 

факторы. Мемлекеттік инвестициялардың мақсаты – кумулятивті процесті 

қалыптастыруда дамудың ішкі факторларына мҥмкіндік беру. 

Нақты секторда инвестициялық белсенділікті ынталандыру мақсатында 

мемлекет  экономиканы қайта қҧру процесін белсендендіруді, сонымен қатар 

экономикадағы мемлекеттік меншікті басқару мен тиімді қызмет етуін 

жоғарлатуды қарастыратын «агрессивті» өнеркәсіптік саясатты жҥргізуі қажет. 

Экономикалық реформалау жылдары Қазақстанның өнеркәсіптік қҧрылымы 

мәнді өзгеріске ҧшырады. Мҧнай, газ, қара және тҥсті металлургия өнімдерін 
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өндіру және өңдеумен байланысты салалардың ҥлес салмақтары өсті. 

Макроэкономикалық тҧрақтылыққа жетуге байланысты, стратегиялық 

акценттер экономикалық өсуді қамтамасыз етуге ауыстырылуда. Бҧл 

экономикалық реформалардың экономиканың нгақты секторына ауысуын 

қарастырады. Қазақстанның өнеркәсібіндегі қҧрылымдық өзгерістер талап 

етеді: жаңа мемлекеттік өнеркәсіптік саясаттың жҥргізілуін, шығарылған 

ҧллтық өнімді өткізу нарығы мен оны қамтамасыз ету ҥшін ақшалай 

қаражаттарды іздестіру. 

Мемлекеттік дотациялар мен субсидиялардың көмегімен мемлекеттік 

кәсіпорындардың, дамудың басымдылықты аудандарында меншіктің аралас 

тҥрлерін дамыту ҥшін нақты секторды қолдау көрсету мақсатты. Жекелеп 

алғанда, олар қосымша жҧмыс орындарын қҧруға, қайта игеріліп отырған 

аймақтарды дамытуды ынталандыруға, ауыл шаруашылығындағы, көліктегі 

және өндіру өнеркәсіптерінің кейбір салаларындағы шығындардың бір бөлігін 

жабуға бағытталады. 

Экономиканың нақты секторында инвестициялық қызметті жандандыру 

ҥшін монополияны шектеу, шаруашылықтандырудың баламалы формаларын 

дамыту жолымен өндірістік сферада бәсекені белсенді ынталандыру қажет. 

Бағаларды реттеу әртҥрлі тарифтер белгілеу жолымен тауарлар мен 

қызметтердің белгілі бір тҥрлері бойынша мемлекетпен жҥргізіледі. Бҧл ең 

бірінші, экономиканың мемлекеттік секторының өнімдеріне тиесілі. 

Мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі мақсатты республикалық 

бағдарламаларды арнайы бюджеттік қорлар арқылы қаржыландыру болып 

табылады. Бҧл қорлар қаржы жҥйесінің икемділігі мен маневрлігін 

жоғарлатады.  

Мақсатты қаржылық қорлар жеке және заңды тҧлғалардың өзіндік 

аударымдары, займдар, сауда-саттық жҧргізуден тҥсетін табыстар, салықтық 

емес мінездегі алымдар мен аударымдар, ерікін бюджеттік қаражаттардың және 

заңданамалармен тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен қҧрылады. 

Қазіргі жағдайда экономиканың нақты секторын мемлекеттік қолдау 

жеңілдетілген салық салу, несиелеу, сақтандыру жҥйелерін, сондай-ақ 

республикалық және жергілікті деңгейлерде қаражаттар бөлумен нақты тауар 

өндіруші мен нақты өндірістің баға белгілеуін мемлекеттік реттеу қарастырады. 

Инвестицияны мемлекеттік реттеудің тікелей әдісін мемлекеттік 

контрактілі жҥйе атқарады. Мемлекеттік тапсырыспен сәйкес экспортқа 

жеткізілетін тауарлар бойынша, мемлекеттік тапсырыс жасаған ҧйымның 

бюджетінен кәсіпорынға экспорттық өнім өндіру бойынша шығындарды 

қайтару керек, залалды экспорт жағдайында дотация бөлінуі керек. 

Мемлекеттік контрактілерді қаржыландыруға мемлекеттік бюджет 

қаражаттарынан бөлек, мақсатты қорлар қаражаттары мен банктік несиелерді 

тарту мақсатты. Келісім-шарт жҥйесінің негізінде мердігерлік және 

субмердігерлік механизмдерін қҧру жолыменен сыртқы саудада, аймақтар 

арасындағы өазара қатынастар жҥргізілуі мҥмкін. 

Қызмет ҥшін ресурстарды қалыптастыруды реттеудің маңызды әдісі 
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ретінде жергілікті бюджеттердің қаражаттарын қолдану шығады. 

Республикалық және жергілікті бюджеттердің өзара қатынастары әртҥрлі 

жолдармен жҥзеге асырылады. Мысалы, жергілікті деңгейлердің қарыздық 

міндеттемелерін кепілдеу, муниципалдық облигациялармен төленетін 

жергілікті әкімшіліктің пайыз сомаларын салықтан босату арқылы, жергілікті 

жобаларды тікелей мақсатты орталықтан қаржыландыру және жергілікті 

органдардың өздерімен іске асырылатын жобалар мен бағдарламаларды 

қаржыландыру ҥшін мақсатты дотациялар мен несиелер бөлу арқылы. әлемдік 

тәжірибеде мемлекеттік реттеудің тікелей әдісіне сыртқы сауданы квоталау мен 

лицензиялауды жатқызады. 

Инвестициялық процестерді экономикалық реттеудегі мемлекеттің 

рөлінің кҥшеюі ҥкіметпен қарастырылатын инвестициялық бағдарламаларды 

өткізу мен капитал салымына кеткен шығындардың толық көлемінде 

қаржыландыруды қарастырады. Бҧл сҧрақты шешу бюджеттік жоспарлау 

сапасын жалпы жақсартумен, белгіленген бюджеттік тапшылық деңгейі 

шегінде шығындарды қаржыландыру мен мемлекеттік бюджет кірістерін 

қалыптастыру бойынша жобаламаларды орындаумен байланысты. Сонымен 

бірге бҧл инфляцияны төмендету мақсатында инвестицияға мемлекеттік 

шығыстарды секвестрлеу (қаржыландыруды жеткізбеу) жолымен тапшылық 

мөлшерін қысқартудың қалыптасқан тәжірибесінен бас тартуды қарастырады. 

Бҧл шараны өткізу, біздің ойымызша, мемлекеттік инвестициялық тапсырысты 

тҧрақтандыруға, инвестициялық нарықтағы мемлекеттік сектордың қалпына 

келуі мен одан әрі кеңеюін қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. 

Капитал қозғалысын мемлекеттік реттеудің маңызды элементі және оны 

экономиканың нақты секторын дамытуға бағыттау капиатл шоғырлануы мен 

оның икемді оперативті қозғалысын, инвестицияға жинақтарды 

трансформациялау механизмдерімен қамтамасыз ететін ақша–несие жҥйесі 

болып табылады.  

Ақша-несие жҥйесінің негізгі қызметі материалдық және материалдық 

емес өндірісті және халықаралық қатынастарды ҥздіксіз және тиімді ақша 

ресурстарымен қамтамасыз ету болып табылады. Толығымен, ақша-несие 

жҥйесі банктік және банктік емес, зейнеткерлік, сақтандыру және пошта-

жинақтау жҥйелемелері тҥрінде көрсетіледі. 

Елдің банктік жҥйесінің бірінші деңгейі - Ҧлттық банк, оның аумақтық 

бөлімшелері мен екінші деңгейлі коммерциялық банктердің топтары, олардың 

бірлестіктері, биржалар және ақша ресурстарымен сауда жасайтын аудандар 

тҥрінде көрсетіледі, олардың іс-әрекеттері Ҧлттық банк ережелерімен 

реттелінеді. 

Банктік емес жҥйесі іс-әрекеттері банктік заңдар және заңнамалармен 

реттелінетін институттар тҥрінде жҧмыс істейді. Оларға жататындар: пошта-

жинақтау жҥйесінің институттары, ломбардтар, несиелік кооперациялар (несие 

серіктестіктері мен өзара несиелер қоғамының кеңестері), қаржылық 

компаниялар (факторингтік, венчурлық және т.с.с.) және т.б. 

Сонымен қатар қаржылық нарықта сақтандыру және зейнеткерлік 
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жҥйелер қызмет етеді. Олардың қызметтері заңдылық актілермен 

регламенттеледі. Оларға бірінші кезекте сақтандыру қорлары мен 

компанияларын, инвестициялық компанияларды және қорларды, зейнеткерлік 

қорларды жатқызуға болады. Ақша-несие жҥйесінің аталып кеткен субъектілері 

ақша ағымдарын бөлу мен қҧруға қатысады. Мамандандырылған несие-

қаржылық институттар несиелі-есептік қызметі бойынша Ҧлттық банкке 

бағынышты, ал кәсіби қызметтерінің басқа тірлері бойынша – 

бағыныштылығына қарай сәйкестендірілген ведомстваларға бағынышты болып 

келеді. 

Инвестицияның маңызды көзі банктік жҥйеде шоғырландырылған 

қаржылық ресурстар болуы керек. Банктік жҥйеде жинақталған қаражаттарды 

ауыл шаруашылығы мен өңдеу өнеркәсіптеріне Ҧлттық банктегі олардың 

активтерін залогқа қоя отырып, ҥлкен және сенімді банктер арқылы бағыттау 

қажет. Қаржылық және өнеркәсіптік капиталдардың бірігуі бойынша 

шараларды заңдылық қолдаумен жолдау қажет. Мысалы, Қазақстан 

Республикасының «Банктер мен банктік қызмет туралы» заңына өзгерістер мен 

тҥзетулер енгізу, банктердің өнеркәсіптік кәсіпорындардың акцияларын сатып 

алуға қатысуына шектеуді алып тастайтын. 

Мемлекеттің кең қатысуымен банктер қызметінің неғҧрлым маңызды 

сфералары болып табылуы мҥмкін: қайда жеке капитал бармайтын, 

экономиканың нақты секторын, ауыл шаруашылығын, инфрақҧрылымдық 

салаларды несиелеу. 

Банктік жҥйенің экономиканың нақты секторына аудару коммерциялық 

банктердің келесідей позитивті өзгеуіне алып келеді және мәнді мҥмкіндік 

береді: 

- банктерді несиелеуге ғана емес, сонымен қатар инвестициялауға 

бағыттау; 

- банктердің жаңа инвестициялық технологияларын пайдалану; 

- нақтылау негізінде қаржылы–өнеркәсіптік топтарды жаңғырту; 

- нақты секторда ақша айналымын көтеру; 

- ссудалық пайызды Ҧлттық банктің есептік ставкасына неғҧрлым нақты 

бағыттау; 

- тәжірибеге банктік тәуекелдерді төмендетудің тиімді механизмдерін 

енгігу; 

- банкте барлық ҧқсас қызметтерді бағыттау – несиелеу, инвестициялау, 

инвестициялық жобалардың қаржылық менеджменті; 

- банк өкілдерін қаржыландыратын кәсіпорындардың менеджентіне 

енгізу; 

- менеджментті тҥбегейлі жетілдіру. 

Негізгі институционалды инвесторлардың бірі зейнетақы жинақтау 

қорлары (ЗЖҚ) болып табылады, олардың қаражаттарды экономиканың нақты 

секторын дамытуға бағытталуы мҥмкін.  

Инвестициялық ресурстарды реттеу ҥшін ойластырылған салық 

саясатына ҥлкен мән беріледі. Салықтық реформа өте өзекті, ең алдымен 
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кәсіпорындар ҥшін, фискалды саясаттан инвестициялық белсенділікті 

ынталандыру элементіне өту керек. Экономиканың нақты секторына 

инвестицияны жоғарылату мҥддесінде іске асырылатын салықтық 

реформалардың негізгі принциптері болуы керек: 

- салық салынатын объектілердің санын кеңейте отырып, салық салу 

дңгейін төмендету; 

- салалық және уақытша мінездегі салықтар бойынша шартталмаған 

жеңілдіктердің санын минимумға дейін жеткізу; 

- шетелдік инвесторлар ҥшін жеңілдетілген салық салудың ерекше 

тҧрақты режимін белгілеу. 

Инвестициялық процестерді мемлекеттік реттеудің маңызды жанама 

әдістерінің бірі салық алудан босатылған, пайданың бір бөлігін аудару 

жолымен қалыптасатын сәйкестендірілген қор есебінен өндіріс қҧралдарының 

рухани және табиға тозуларын қалпына келтіруді қамтамасыз ететін 

амортизациялық саясат болып табылады. 

Инвестициялық белсенділіктің төмендеу әсерінен Қазақстан 

экономикасының нақты секторындағы негізгі капитал өте ескірген, 

экономиканың барлық секторында техникалық деградациялау жҥріп жатыр.  

Қазақстанның нақты секторын дамыту мен қайта қалпына келтіру ҥшін 

амортизациялық саясат ауданында әлемдік тәжірибені қолдану қажет. 

Тездетілген амортизация саясаты, яғни негізгі капиталдың қҧнын неғҧрлым 

қысқа мерзімде жоғары ставкамен аударуға рҧқсат беру саясаты көптеген 

елдерде қолданылады. Негізгі капиталды тездетіп амортизациялаудың екі тәсілі 

әйгілі. 

Бірінші тәсілінде негізгі капиталдың нормативті мерзімі жасанды 

қысқарту және сәйкесінше амортизация нормасы өсіріледі. Негізгі капиалдың 

барлық тҥрі ҥшін амортизация мерзімі мәнді қысқартылды: ҧзақ уақыт қызмет 

ететін ауыр жабдықтар ҥшін – 10 жыл; орташа жабдықтар ҥшін – 5 жыл, тез 

рухани тозуға ҧшырайтын өндірістік және конторлық жабдықтар ҥшін – 3 жыл. 

Ҥкімет сәйкестендірілген жабдықтардың тҥрлері ҥшін 7-5-3 жылдық схема 

бойынша амортизациялық аударым мерзімдерін бекітті және көліктік қҧралдар 

мен персоналды ЭЕМ-ның ғылыми жабдықтары ҥшін ерекше жеңілдіктер 

берді. 

Амортизацияны тездетудің екінші тәсілі жабдықтың қызмет ету 

нормативті мерзімін қысқартпай-ақ, жекеленген фирмаларға бірінші жылы 

амортизациялық аударымды жоғарлатылған мөлшерде жасауға, бірақ одан 

кейінгі жылдары сәйкесінше оларды төмендетуге рҧқсат беру. 

Республиканың қазіргі жағдайында, әсіресе оның басымдылықты 

салаларында тездетілген амортизациялық нормасын қолдану неғҧрлым тиімді 

болып келеді. Негізгі қорларды қайта бағалау мен оларды әрі қарай 

индексациялау инвестицияның кҥрделі көзі болуы мҥмкін. 

Амортизациялық аударымды есептеудегі неғҧрлым маңызды кезең 

амортизация нормасы болып табылады. Қазіргі уақытта олар мәнді емес – 3-5%, 

соның ішінде негізгі қорлардың активті бөлігі бойынша амортизациялық 
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аударым нормасы 10% шегінде болады. өнеркәсіпте машиналар мен 

жабдықтардың тозуы 43%-ға жетті, ал жекеленген салаларда, мысалы, 

металлургиялық кешенде - 50%-дан жоғары. 

Техниканың 5-7 жыл қызмет ету мерзімімен негізгі өндірістік қорлардың 

активті бөлігі бойынша амортизациялық норма 15-20%-ға дейін көтерілу 

керек.қалыптасқан жағдайда кәсіпорындар өмір сҥру ҥшін амортизациялық 

аударымдарды есептеуді негіздеу қажет. Амортизацияны өсірген кезде негізгі 

қорларды толық қалпына келтіруге әрбір келесі жылдардағы инфляция 

нормасын болжауды есепке ала отырып жыл сайын индексациялануы керек. 

Инфляция жағдайында амортизациялық аударымның нақты көлемдерін 

олардың нормативті деңгейіне жеткізуге мҥмікндік беретін механизм жеткілікті 

жақсы анық. Ол қарастыру керек: 

- негізгі қорларды кезеңді қайта бағалау; 

- амортизациялық аударымдарды мерзімді индексациялау; 

- инвестициялық тауарлар мен қызметтерге бағаның өсуімен сәйкес 

амортизация нормасын өсіру. 

Осыған орай, инвестициялық белсенділікті жандандыру ҥшін енгізетін 

мемлекеттік реттеудің тездетілген шаралар жҥйесі қажет: 

- мемлекеттік және жеке инвестицияларды рационалды қолдану, 

мемлекеттік инвестициялық бағдарламаларды қалыптастыру механизмдерін 

жетілдіру; 

- отандық тауарлардың бәсекеқабілеттілігін жоғарлату және экономикада 

ҧдайы өндіру процестерін қалпына келтіру мақсатымен инвестициялық 

қызметтердің нақты бағыттарын анықтау; 

- инвестицияға жинақтарды аударудың тиімді жҥйелерін қҧру мен бағалы 

қағаздар нарығын дамытуға мемлекет жағынан көмек көрсетілу; 

- экономиканың нақты секторына банктердің инвестициялық қызметтерін 

кҥшейту мақсатымен банктік сфераны қайта ҧйымдастыру; 

- өндірістік сфераға бағытталған инвестицияларға кепілдендірудің тиімді 

жҥйесін қҧру бойынша жҧмыстарын жалғастыру; 

- инвестициялық салымға кәсіпорындардың өз қаражаттарын көбейту 

ҥшін амортизациялық саясатты жетілдіру. 

Индустриалдық-инновациялық қызмет субъектілерінің мемлекеттік 

қолдау шараларына мыналар кіреді:   

1) қайта қаржыландыру, индустриалдық-инновациялық жобаларды, 

лизингтік қаржыландыруды қоса қаржыландыру;   

2) кепілдік міндеттемелер мен қарыздар бойынша тапсырмаларды беру;   

3) қаржылық институттар арқылы несиелендіру; 

4) облигациялар бойынша ірі сыйақылар мен қаржылық институттармен 

берілетін несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің қаражаттандыруы; 

5) жарғылық капиталында инвестициялардың жҥзеге асырылуы; 

6) кепілдендірілген тапсырыс беру; 

7) инновациялық гранттарды беру; 

8) білікті кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету; 
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9) инженерлік-коммуникациялық инфрақҧрылыммен қамтамасыз ету; 

10) жер учаскелері мен жер қойнауларын пайдалану қҧқығын беру; 

11) ішкі нарықтағы қолдау көрсету, инвестицияларды қатыстыру; 

12) өңделген отандық тауарлардың экспортын дамыту және арттыру.   

Инвестициялық жобалардың негізгі көрсеткіштері және жҥзеге асыру 

механизмдері келісуші жақтарға алдын-ала белгілі болуы шарт. Егер қағидалар 

инвестициялық қызметті дҧрыс басқару ҥшін қажет болса, инвестицияларды 

тарту формалары нақты жағдайды ескере отырып, оладың қолайлысын таңдап 

алу қажет. Тікелей инвестициялау - шетел инвестицияларын тартудың тиімді 

және нәтижелі тҥрі болып есептеледі. Ол белгілі ресми жайы мен өндірістік 

салаға бағытталумен ерекшеленеді. Аталған ҥдеріс, халықаралық 

экономикалық және ғылыми-техникалық интеграция ҥрдісін жеделдетуге 

мҥмкіндік береді, біріккен кәсіпорындар қҧру негізінде екіжақты зияткерлік 

әлуетін өзара байытады.  

Жоғарыда атап өтілгендей, мемлекеттің отандық және шетелдік 

инвестициялық жобаларды бағалауы ғана емес, сонымен бірге, 

инвестицияларды  тарту формаларын таңдауы да  стратегиялық мақсаттар мен  

жоспарлардың шеңберінде жатыр. 
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 3  ИННОВАЦИЯЛЫҚ   ЭКОНОМИКА    ҚЫЗМЕТІНЕ  

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТАРТУ 

  

3.1 Қазақстан Республикасына шетел   

инвестицияларын тартудың мəні 

 

Ғылыми әдебиеттерде шетел инвестициясының тҥсінігін анықтауға өте 

көп көңіл бөлінген. «Шетел инвестициясының» тҥсінігін анықтау мақсаты 

шетел инвестицияларын мемлекетке тарту ҥшін және оған берілетін 

экономикалық жеңілдіктерді қолдану. Осы инвестицияларды басқа жеңілдіктер 

берілмейтін инвестициядан ажыратып көрсету. Мҧндай нақты шекара 

мемлекеттердің мҥддесін қорғайды. Ол шетелден келетін барлық капитал және 

кез-келген қҧралдарға қызықпайды. 

Инвестиция тҥсінігінің әр тҥрлі анықтамаларын экономикалық және 

қҧқықтық әдебиеттерден кездестіруге болады. Дегенмен, авторлар ҧсынған 

анықтамалар әлі де болса толық нақтылығымен сипатталмайды. Олар 

инвестицияның кейбір қасиеттерін ғана бөліп көрсетеді. Бҧл инвестицияның 

қиындығы мен көпқырлы екендігіне дәлел. 

Біріншіден, «инвестиция» сөзі ағылшын тілінен (investments) аударғанда 

«капитал қҧю» болып табылғандықтан, бҧл екі сөз синонимдер болып келеді. 

Екіншіден, «капитал қҧю» деген сөз терминологияда іс - әрекет және сол 

іс-әрекеттің нәтижесін білдіреді, яғни инвестициялау шешімі және 

инвестицияланып отырған нысан. 

Жҥргізілген зерттеулердің нәтижесінде инвестиция немесе капитал салу 

тҥсінігін екінші жағдайда қарастыру көзделеді, яғни оны инвестицияланатын 

нысан ретінде тҥсіну. 

Экономикалық мағынада инвестициялар өндірістік қуаттар жасау ҥшін 

«тірі және затталған» еңбекті шығындау процесі. Оның көмегімен өндіріс 

процесінде тҧтынуға қаралған «тірі еңбек» көбірек қҧнды қҧрайды деген 

анықтама беріледі. Ал капитал салуды жоғарылату мен жақсартуға бағытталған 

қаражаттарды шығындар деп анықтайды. 

М.И.Кулагин инвестицияны экономикалық тҧрғыдан табыс алу 

мақсатында өнеркәсіпке, көлік, ауыл шаруашылығы және ҧлттық 

экономиканың т.б. салаларына салынған ҧзақ мерзімді салымдар деген тҥсінікті 

ҧсынады. 

Дж.Кейнстің көзқарасы бойынша инвестициялар деп осы мерзімдегі 

өндіріс нәтижесіндегі «капиталдық мҥліктің қҧнының ағымдағы өсімін» немесе 

«тҧтыну ҥшін қолданбаған табыстың бір бөлігін» айтуға болады. 

Капитал салуға берілетін жалпылама анықтама П.Массенің пікірінше 

келесідей: «Инвестициялау бҥгінгі сҧранысты қанағаттандырумен кҥтілген 

қанағаттандырылудың инвестициялық қҧралдар арқылы алмасу акті». 

А.Г.Богатыревтің ойынша, келтірілген инвестицияға деген анықтамаларға 

жалпылама белгілер тән. Ғылым әдебиеттерінде инвестициялардың қҧқықтық 

аспектілері қарастырылады. 1966 жылғы конгресте халықаралық қҧқық 
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Ассоциацияның қатысушылары шетел инвестициясына келесі анықтама береді: 

«Инвестиция-бҧл тҧтынушы-мемлекетке инвестор-мемлкеттерден капиталдың 

қозғалысы», «Инвестициялар - бҧл қызмет көрсету өндірісін немесе қандай да 

бір өндірістік кәсіпорын қҧру мақсатында тҧтынушы-мемлекетке инвестор-

мемлекеттен капиталдың қозғалысы».  

Берілген анықтамалар шетел инвестицияларына сырттан келетін барлық 

қаржылардың жатпайтынын бейнелейді, Мысалы: егер алып келінетін тауарлар 

белгілі бір қажеттіліктер ҥшін арналған материалдар мен қҧрал жабдықтар 

болмаса, онда бҧл тауарлы несиелер инвестиция категориясына жатады. 

Қазақстанда валюта туралы қҧқықтық қҧжаттарды талдау барысында 

«инвестиция» тҥсінігін анықтауда дифференциялау әдісін қолданамыз. Қаржы 

несиелерін беру және алу мерзіміне қатысты капитал қозғалысына байланысты 

ағымдағы валюталық операциялар жатады. Осылайша бҧл заң қҧралдарын беру 

мерзімін инвестициядан қаржы несиелерін шектеді. 

Келісім бойынша капитал алу дегеніміз кез-келген мемлекеттің 

территориясындағы капитал салымы. Оларға акциялар, ҧзақ мерзімді 

міндеттемелер, капитал салуды жҥзеге асыру және қызмет бойынша келісім 

шарттар жатады. 

Жоғарыда көрсетілгендей «Шетел инвестициясы» тҥсінігі «Шетел 

инвестициясы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жалпы 

міндеттеме мен мақсаты Шетел авторларының бірқатар еңбектерінде 

инвестицияға «кез-келген шетел инвестициясының мҥліктерін және оған 

байланысты қҧқықтар мен мҥдделерін» жатқызуды ҧсынады. 

Г.Шварценбергер инвестиция тікелей және портфельді инвестицияларды, 

орташа айлық (2-5 жыл) және ҧзық мерзімді сонымен қатар инвестициялар 

тікелей немесе жанама тҥрдегі кез-келген қҧқықтары мен мҥдделерін 

жатқызуды ҧсынды. 

А.Г.Богатырев, Г.Шварценбергердің инвестицияны қҧқықтық 

анықтамасын қолдады. Онда шетел инвестициясы ең алдымен шетел меншігін 

оның барлық тҥрлерін, олардың басқа мемлекет территориясында берілген 

капиталды қолдану, жҧмсау қҧқықтары ретінде қарастырылады.  

«Шетел инвестициясы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-

бабына сәйкес шетел инвесторлы келесі жеке тҧлғалар жатқызылады: шетел 

азаматтары, азаматтығы жоқ тҧлғалар, шетелде тҧрақты тҧрғын жайы бар ҚР 

азаматтары. Сонымен шетел инвесторлары болып табылмайтындар Қазақстан 

Республикасында тҧратын азаматтығы жоқ тҧлғалар мен шетел азаматтары. 

Сәйкесінше Қазақстан Республикасының территориясында салынған 

инвестициялар шетел инвестициясына жатпайды. Қазақстан Республикасында 

тҧратын азаматтығы жоқ тҧлғалар мен шетел азаматтарының инвестицияларын 

шетел инвестициясына жатқызбай, оны ҧлттық деп есептеу дҧрыс па? 

Енді анықталмаған сҧрақ мынау болып табылады: шетел инвестициясына 

ҧлттық инвесторлардан, бірақ шетелден тҥсетін инвестицияны жатқызуға бола 

ма? Егер жалпы инвестор-мемлекеттен, тҧтынушы-мемлекетке тҥсетін капитал 

қозғалысы ретінде қарастырсақ болады, ал қолданылып отырған заңға сай 
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қарастырсақ болмайды. Бҧл сҧрақтың заңды шешім болуы керек.  

Мҥлікті шетел жекеменшігі деп айту оны оған шетел инвестициясы деген 

статус беру деген сөз емес. Шварценбергердің айтуынша, «шетел мҥлігі мен 

шетел инвестициясын нақты ажырату және мҥлікті қҧрамына инвестиция 

кіретін кең көлемді термин ретінде қарастыру керек».  

Осыған байланысты шетел инвестициясының анықтамасы қосымша 

белгілерді қажет етеді. Ғылыми әдебиеттерде берілетін тағы бір анықтама келіп 

тҥсетін шетел қаржыларды шетел инвестициясына жатқызу. Берілген сөйлем 

кейбір жағдайда қарама-қайшылық туғазады. Бҧл белгі бойынша мемлекетке 

өтеусіз өндірістік, әлеуметтік немес басқа да белгілерді қҧру ҥшін берілген 

қаржыларды инвестиция деп санауға болмайды. 

Н.Н.Вознесенскаяның пікірінше, «Егер мемлекетке қаржылар көмек 

ретінде берілсе, онда екі жақ арасындағы қарым-қатынас инвестициялық 

проблеманы тудырмайды. Бҧл жерде мемлекеттің шетел инвесторлар арасында 

міндетті қарым-қатынастар жайында комплексі туындамайды» .   

Бҧл белгі «шетел инвестициясы туралы» Заңда инвестиция-міндетті деп 

анықтайды. Сондықтан инвестиция деп шетел инвестицияларының берген 

қаржысы деп тҥсінеміз. Ол экономикалық белсенді міндеттемелерді және осы 

қаржылардың мақсаты орындалуына бағытталған. Шетелдік элементтің 

өндірістік іс-әрекеті болып табылады. 

Экономикалық белсенділік шетел инвесторларының өндірістік іс-

әрекеттері ҥлкен мағынаға ие. Дегенмен, бҧл белгілерді шетел 

инвестициясының тҥсінігін анықтауға емес, берілген капиталды жҧмсаудың 

тиімділігі жөнінде сҧрақ деп айтуға болады. Бҧл көзқарастар дәлелі ретінде 

«шетел инвестициясы» тҥсінігінің анықтамасы заңгер тікелей және портфельді 

деп бола отырып, оларға қҧқықтық режимде бірдей қызметтерді жҥктейді. 

Мҧндай бөлініс шетел және отандық ғылыми әдебиеттерде ҧсынылған. 

Мысалы: қҧқықтық әдебиеттерде тікелей инвестиция деп белгілі бір объектіге 

салынған капитал деп тҥсінуді ҧсынады. Яғни шетел кәсіпорынының 

табысының белгілі бір бөлігі капиталға немесе халықаралық қаржы 

ҧйымдарының акциялары мен бағалы қағаздарының белгілі бір бөлігіне ие 

болу. 

Егер осы айтылғандардың негізіне қарайтын болсақ, тікелей 

инвестициялар портфельді инвестицияға қарағанда экономикалық белсенділігі 

жоғары, өйткені олар заңды тҧлғаларды бақылау қҧқығына ие болуға 

бағытталған. Сонымен қатар инвестициялық бөліністер қҧқық жҥйесімен 

реттелетін инвестициялық қарым-қатынастарды тудырады; ең алдымен, 

мемлекеттің қабылдайтын мемлекеттің қҧқықтық системасы, халықаралық 

экономикалық қҧқық. 

Инвестиция әрбір жҥйеде, әрбір деңгейде, экономикада өте ҥлкен роль 

атқарады деп есептеймін. Нарықтық экономикаға көшу қарқыны, өндірісті 

технологиялық жағынан жетілдіру ісі Қазақстан Республикасының халық 

шаруашылығына жҧмсалатын кҥрделі қаржының мөлшері мен тиімділігіне 

тікелей байланысты. Қазір еліміз микроэкономикалық көрсеткіштерді 
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салыстырмалы тҥрде болса да тҧрақтандырған кезде, экономикалық дамуға қол 

жеткізу жөнінде шараларды жҥзеге асыру аса маңызды міндетке айналып 

келеді. Ал, экономикалық даму тҧжырымдамасы экономиканың әр тҥрлі 

салаларына шетелдік капиталды, отандық жекеменшік іскер топтардың 

капиталын көптеп тартуды қажет етеді. Ол ҥшін мемлекет жекеменшік 

кәсіпорындар инвестицияларының тап өз елімізде қолданыс табуы ҥшін 

экономикалық дамуға қажетті қолайлы жағдайлар туғызып отыруға міндетті. 

Инвестициялар - өндірістік потенциалды жаңа ғылыми -  техника негізінде 

қҧрып, әлімдік нарыққа елдердің бәсекелестік позицияларын анықтайды. 

Сондағы көптеген мемлекет ҥшін, әсіресе экономикалық және әлеуметтік 

дағдарыстан шығуға ҧмтылып жатқан елдер ҥшін тікелей, кҥрделі, қаржылық, 

портфельді инвестициямен басқа активтер тҥріндегі шетел капиталын тарту 

ҥлкен роль атқарады. 

Нарықтық экономика -  көптеген жақсы қасиеттеріне қарамастан өндірсті 

және инвестициялық қызметті автоматты тҥрде, сонымен қатар жалпы қоғам 

және әр азаматты қызықтыратын экономикалық және әлеуметтік процесті 

басқара алмайды. Нарықты экономика – көптеген маңызды мәселелерді шеше 

алмайды. Сондықтан мемлекет барлығын өз қамқорлығына алуы тиіс. 

Мемлекет ел ішіндегі қҧқық тәртібін және ҧлыттық қауіпсіздікті сақтау 

инвестициялық қызметтің  дамуының негізі болып табылады. Негізінен, шетел 

инвестицияларын бҧрын тиімсіз пайдаланылған табиғи, өндірістік, еңбек 

потенциалдарын шаруашылық процеске енгізуге әсер ететін фактор ретінде 

қарастыру керек. Шетел инвестициясы ҧлттық ресурстардың жағдайларымен 

қосылып, прогрессивті еңбек қҧралдарын қолдану, жҧмыскерлердің 

квалификациясын жоғарылату және қолда бар өндірсітік ресурстарды 

пайдалануын жақсарту негізінде жоғары интегралды нәтиже береді. 

Əрбір ел экономикасының дамуы ҥшін қажетті шарт – жоғары 

инвестициялық белсенділік болып келеді. Бҧған инвестициялық ресурстар 

көлемін өсіру мен бҧл ресурстарды экономиканың маңызды салаларында тиімді 

пайдалану арқылы жетуге болады. Экономикада инвестициялар ролінің жоғары 

екенін дамыған елдермен жаңа индустриалды елдер тәжірибесі дәлелдеп отыр. 

Біздің еліміздің экономикасы өте ҥлкен қаржыларды қажет етеді. Сондықтан да 

ішкі қаржыландыру көзінің  шектеулі болуы нәтижесінде шетел капиталына 

деген сҧранысты арттырып отыр. Шетел инвестициялары, негізінен, 

жеделдетілген экономикалық және әлеуметтік дамудың катализаторы болып 

келеді. Алайда, шетел капиталының ролін тек жаңа өндірістің қҧрылуымен ғана  

шектеуге болмайды. Ол негізінен бҧрын тиімсіз пайдаланылған табиғи, 

өндірістік, еңбек потенциалдарын шаруашылық процеске енгізуге әсер ететін 

фактор болып келеді. Шетел капиталы экономикалық дамудың приоритетті 

салаларына бағытталуы керек. Мҧндай салаларда шетел инвестициясы ҧлттық 

инвестициялармен қосылып, өзара тиімді экономикалық қатынастарды 

қамтамасыз етеді. 

Инвестициялар – мҥліктік қазыналардың  және оларға қҧқықтардың, 

сондай-ақ пайда мақсатында инвесторлар кәсіпкерлік қызмет обьектілеріне 
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салатын интелектуалдық меншікке қҧықтардың барлық тҥрлері. Инвестиция 

(ағылшынның invеstor -  салымшы) – бҧл өндірістік, кәсіпкерлік және басқа да  

қызметтерге өнім өндіруді,  жҧмысты  және қызметті ҧйымдастыру және 

пайданы алу нмемесе басқа да тҥпкі нәтижелерге (табиғатты қорғау, тҧрмыстық 

өмірдің сапасын арттыруы және тағы басқаларға) жету мақсатында ҧзақ 

мерзімді қаржылық салымдар. Олар материалдық және интелектуалдық 

бағалықтар болуы мҥмкін. Сонымен қатар инвестиция деп өндірісті дамытуға 

немесе өндірістік емес салаға кҥрделі қаржыны жҧмсауды да айтамыз. 

Инвестицияның деңгейі қоғамның ҧлттық табысының көлеміне маңызды әсер 

етеді. Инвестициялар елдің  көлемінде кеңейтілген қайта өндірістік процесін 

анықтайды. Жаңа мекемелердің қҧрылысы, жаңа ҥйлердің салынуы, 

инвестициялау процесіне байланысты болып келеді. 

Инвестиция  - бҧл кәсіпкерлік қызметінен кіріс табу көзделген салымның 

барлық мҥлік тҥрі және интеллектуальдық бағалымдары, сонымен қатар: 

- жылжымайтын және жылжымалы мҥлік, импортқа шығарылатын, қайта 

өндірілмейтін тауардан басқа ҧстау қҧқығы; 

- акция және басқа да коммерциялық ҧйымдарға қатысудың формалары; 

- облигация және басқа да бағалы қағаздар;  

- ақшалай сомаға қойылған талаптар, тауарлар, инвестицияға байланысты 

келісім- шарттар бойынша басқа да қызмет көрсету; 

- интеллектуалды қызмет қҧқығы, авторлық қҧқық, патенттер, товарлық 

белгілер, өндіріс ҥлгілер, техникалық процесстер, ноу-хау, нормативті- 

техникалық архитектуралық конструкциясы және технологиялық жоба 

документі; 

- мемлекеттік мҥшелердің лицензия беру негізінде кез-келген қызмет 

көрсету қҧқығы. 

Инвестициялау – қызметі шетелдік инвесторлардың бір кәсіпорын 

обьектісіне қандайда бір пайда табу негізінде салынған салыммен байланысты. 

Инвестиция жалпы алғанда ақша қҧралы, мемлекеттің мҥлік және 

интеллектуальдық бағалымдары, қандайда бір жаңа кәсіпорын ашудағы заңды 

және жеке тҧлғалар қайта конструкциялау және техникалық жаңғыртулар 

акция, облигация және бағалы қағаздар және табыс табуды көздеген активтер. 

Инвестиция бҧл капитал  салымына қарағанда кең көлемдегі тҥсінік.  

Инвестицияларға байланысты Қазақстан Республикасының заңдарында 

тиім салынбаған. Инвестицияның қайнар көзі болып жинақ табылады. Бірақ 

жинақ тек  бір шаруашылықпен айналсатын субьектілерді іске асыра алады. 

Инвестиция келесідей факторларға байланысты болады:  

- пайда нормасының кҥтіміне немесе капиталды қаржы бөлудің 

тиімділігіне байланысты. Егер бҧл тиімділік инвесторлардың пікірі бойныша, 

тым төмен болса, онда қаржы бөлу іске аспайды; 

- капиталды қаржы бөлігі альтернативті мҥмкіндігіне байланысты.   

Инвестор өзінің ақшасын жаңа зауыттың немесе фабриканың 

қҧрылысына сала алады, жаңа технологиялық мҥмкіндіктерге, инновацияға, ол 

сонымен қатар ресустарын банкке де жайғастыра алады. Егер пайыз нормасы 
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пайда нормасының кҥтімінен жоғары болса онда ивестициялар іске 

асырылмайды, және керішінше, егер пайыз нормасы пайда нормасының  

кҥтімінен төмен болса, онда кәсіпкерлер капиталды қаржы бөлігінің жобасын 

іске асырады. Салық салудың тым жоғары деңгейі инвестицияға жағдай 

жасамайды. Егер бҧл инвестордың көзқарасы бойынша төмен болса, салым іске 

асырылмайды. Сонымен қатар, инвестор осы  мәселелерді шешу барысында 

алтернативті мҥмкіндіктерді ескереді Инвестициялық процесс ақшаның 

инфляцилық қҧнсыздануының қарқынына септігін тигізген  

Қазақстан экономикасының өзекті проблемаларының  бірі ең алдымен 

материалды өндіріс саласында инвестициялық іс-әрекетті ынталандыру болып 

табылады. Материалдық өндіріс саласын дамыту ҥшін бҧл саланың 

шығындарын азайтуға назар аударған жөн. Бҧл мәселе негізінен елдің 

инновациялық қызметінің дамуына тікелей байланысты болып табылады.  

Қазақстан экономикасының қҧрылымын қайта қҧрудың негізгі мәселесі 

қаржыландыру көздері болып табылады. Қазақстанда инвестициялық іс-

әрекетті қаржыландыру көздері болып: 

1. Кәсіпорынның өз акцияларын сатудан тҥскен қаражаттары: 

акционерлік компаниялардың өнеркәсіптік қаржы  топтарының қайтарымсыз 

негізінде бөлінетін қаражаттары. 

2. Республикалы, аймақты, жергілікті, бюджетті ассигнациялау 

қайтарымсыз негізінде іскерлікті қолдау. 

3. Шетел инвестициялары. 

Экономистер ҥшін инвестиция -  әрқашан кҥрделі қаржының нақтылы 

заттай тҥрі, ал халық тҧрғындар инвестицияның өздеріне есептеріндегі 

өзгерістер, акцияны сатып алу, сақтық кассаларындағы есеп ашу деп тҥсінеді. 

Жалпы инвестицияны аммортизациялық төлемдерді есепке алмай–ақ  дәл 

анықтауға болады. Инвестиция макроэкономикада екі тҥрлі қызметті атқарады. 

Біріншіден, шығындардың компоненті болғандықтан инвестициядағы кҥрт 

өзгерістер жиынтық сҧранысқа, сөйтіп өндірістің көлеміне, жҧмыспен қамтуға 

әсер етеді. Екіншіден, инвестиция капиталдың қорлануына алып келеді. 

Өндірістік қуаттардың көп болмауы өндірістің көлемін ҧлғайтуды және 

экономикалық ҧзақ мерзімдік дамуын қамтамассыз етеді. Инвестицияның мәнін 

ашуға мына ҥш элемент қажет: табыс, шығындар, нәтиже кҥту 

Табыстар. Инвестиция өндіріс көлемінің жалпы дәрежесіне не болмаса 

жалпы ҧлттық өнімге, яғни табыстың деңгейіне байланысты. Олар жалпы 

экономикалық белсенділіктің қайнар көзі. 

Шығындар. Кәсіпкерлер мен ҥй сатып алушылар, әдетте инвестиция ҥшін 

зайымдық қорлар тҥрінде төлейді. Оның бағасы зайымдық қаржылардың 

пайыздық мөлшеріне қатысты. Экономикада  пайыз ставкасы ерекше орын 

алады, инвестиция шығынына әсер етеді, сондықтан ол жиынтық ҧсынысты 

анықтайды. Инвестицияның қҧрылымына белсенді ықпал етуші тағы бір нәрсе 

– салықтар. Ҥкімет инвестицияға салық арқылы бақылау жасайды. Кәсіпкерлер 

инвестицияны табыс алу мақсатымен жасайды, сондықтан инвестиция шешімі 

мыналарға байланысты:  
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- жаңа инвестиция арқылы өндірген өнімдерге сҧраныс болуы керек;  

- инвестицияға әсер ететін пайыз мөлшерімен салық және экономистер 

бағалануына негізделген өнеркәсіпшілердің  ҥміті.  

Еркін бәсеке экономикасында инвестицияның қажетті саны болуына 

кепілдік берілмейді, толық жҧмыспен қамтамассыз ете алмайды. Жылдар бойы 

инвестицияның төмендеуі, шығындары болады, олар дефляцияға, банкротқа 

әкеліп соғады, не болмаса басқаша болады. Банктер мен басқа да қаржылық 

ресурстар мен берілетін несиелерді келесідей ҥлгіде топтастыруға болады:  

- ағымдағы  қызметтің іске асырылуы;  

- инвестиция қызметтің іске асырылуы; 

Ағымдағы қызмет:   

- айнымалы қаржылардың толықтырылуы. Шикізат, материал және тауар 

сатып алу; 

- қызмет және сату ҧйымдарына шығындар; 

- операциялық қызметке сабаққа да шығындардың тҥрлері. 

Инвестициялық қызмет: 

- қҧрал–жабдықтары, технологияны сатып алуға ҧзақ мерзімді қаржы 

бөлу; 

- материалды емес активтерге және  тағы басқаларына  шығындар  

Инвесторлық қызметке инфляция маңызды әсер етеді, өз кезегінде  ол 

экономика жағдайына байланысты – тҧрақты және экономиканың көтерілгенде 

– инфляция төмендейді. Сонымен бірге инфляция процесі банк кредит 

ставкасымен тығыз байланыста. 

Экономикалық категория сияқты инвестиция бір қатар функциялардан 

тҧрады. Макро деңгейдегі инвестиция негізіне жататындар: 

- өндірістегі керекті шикізат базасын жасау;  

- азаматтық қҧрылыста, денсаулық сақтау, мәдениет, жоғары және орта 

мектеп, сонымен қатар басқада әлеуметтік проблемалар шешім; 

- жҧмыссыздық проблемалардың шешімі; 

- табиғи ортаны қорғау;  

- әскери-өндірістік комплекстік конверсиясы; 

- мемлекеттің қорғаныс әрекеті мен т.б. көптеген проблемалар шешімі. 

Қазақстан Республикасының экономикасы көп уақыт бойы экономикалық 

дағдарыста болуына байланысты инвестиция ең алдымен оны  тҧрақтандыруға, 

көтеруге керек. Өндірістегі инвестиция, жаңа технологиялар, қатаң бәсеке 

кҥреседі (ішкі және сыртқы нарықта), өз өнімдерінің бағасын реттеуге 

мҥмкіндік береді және т.б.  Инвестицияны заңды  және жеке тҧлғалар жҥзеге 

асырады. Инвестор -  салым иесі инвестицияларды жҥзеге асыратын жеке адам, 

ҧйым немесе мемлекет. 

 Негізгі инвесторлар және инвестициялық капиталдың негізгі қайнар 

көздері 6 суретте бейнеленген.  

Талдауда инвестицияны жҥзеге асырушы инвесторлар, ал инвесторларды 

жҥзеге асырушы ҧйымдар, яғни олар қандай органдармен, жҥйелермен 

байланысты екені туралы көрсетілген. 
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Негізгі инвесторлардың қатарына жататын мемлекеттік орталық және 

жергілікті басқару органдары тек қана қаржыландыру ғана емес, ҥрдісті реттеу 

мәселелерімен де айналысады. 

Инвестиция макродеңгейлік өте ҥлкен роль атқарады. Бҧл деңгейде келесі 

мақсаттарға қол жеткізуі тиіс: 

 - өндірістік дамуы мен ҧлғайуы; 

 - негізгі қордың маральді және физикалық тозып кетуіне жол бермеу; 

- өндірістің техникалық деңгейін көтеру; 

 - нақты бір кәсіпорынның  өнімін сапасын арттыру және өнімінің 

бәсекелесе алуын қамтамасыз ету; 

 - табиғатты қорғау шараларын жҥргізу; 

 - бағалы қағаздарды басқа да кәсіпорындар активтеріне салу. 

Қорыта айтқанда кәсіпорынның болашақтағы функциясы әдетегідей 

қаржылық жағдайы тҧрақты және табыстылығы жоғары болуы керек. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 сурет – Негізгі инвесторлар және инвестициялық капиталдың негізгі 

қайнар көздері 

   

Осыған байланысты экономикалық категорияда инвестиция маңызды 

орын алады. Сонымен қатар өндірісті ҧлғайту, қҧрылысын өзгерту, пайданың 

Инвестициялық 

капиталдың негізгі 

қайнар көзі 

Аммортизациялық 
 төлем 

есептеулер 

Акция шығаруы 

Шетел капиталын тарту 

Негізгі 

инвесторлар 
көп уақыт 

бойы 

экономикалы

қ дағдарыста 

болуына 

байланысты 

инвестиция 

ең алдымен 

оны  

тҧрақтандыру

ға, көтеруге 

керек. 

Өндірістегі 

инвестиция, 

жаңа 

технологияла

р, қатаң 

бәсеке 

кҥреседі (ішкі 

және сыртқы 

нарықта), өз 

өнімдерінің 

бағасын 

реттеуге 

мҥмкіндік 

береді және 

т.б.  

Инвестициян

ы заңды  

және жеке 

тҧлғалар 

Мемлекеттік басқару 

органдары 

Жергілікті басқару органдар 

Қаржы несие институтары: 

1. 1.Инвестициялық 
қорлар 

2. 2.Зейнетақы қорлары 
3.Сақтандыру 

компаниялары 

Холдингтік 
компаниялар 

Заңды және жеке тҧлғалар 

Пайда 

Банктік несилеу 
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максимальді болуымен қатар басқада көптеген әлеуметтік проблемаларды 

қарайды. Бірақ ортақ экономиканың тҧрақсыздығынан, инфляцияның 

шапшаңдығынан, несие процентінің жоғары ставкасынан кәсіпорындардың 

кіріс деңгейінің шамадан асуы, соңғы жылдары капитал салымы және капитал 

қҧрылысының бірдей қысқаруы мҥмкіндік туғызбады,ал керісінше  

республикамыздың экономикалық жағдайын ҧлғайтты. 

Республикадағы инвестициялың қызмет жағдайы келесі көрсеткіштердің 

серпінін сипаттайды: 

- инвестицияның жалпы көлемі; 

- ішкі жалпы өнімдегі инвестиция ҥлгісі; 

- нақты инвестицияның жалпы мөлшері; 

- негізгі капиталға бағытталған нақты инвестиция ҥлгісі. 

Негізгі макроэкономика көршеткіштерінің жылдамдығы инвестиция 

қызметінің жағдайымен байланысты сипатталады: 

- ҧлттық кіріс; 

- жалпы ішкі өнім және жалпы ҧлттық өнім; 

- өндірістік кәсіпорынның көлемі; 

- өнеркәсіп өнімінің маңызды жеке тҥрін шығаруы; 

- ауылшаруашылық өндірісінің көлемі; 

- қоғамдық еңбек өнімділігін арттыру; 

- басқалар. 

Бҧл көрсеткіштердің обьектілігі инвестиция қызметінмен бағаланады, 

өйткені олардың өсуі инвестиция салымынсыз мҥмкін емес. Сонымен бірге бҧл 

көрсеткіштердің өсу жылдамдығы инвестицияны эффекті қолдануын көрсетеді. 

Егер бҧл көрсеткіштердің өсу жылдамдығы инвестицияның өсу жылдамдығына 

қарағанда өссе, онда бҧл инвестицияны эффекті қолдануының өсу белгісі және  

керісінше. Инвестиция деңгейі қоғамның ҧлттық табысына елеулі әсер етеді, 

оның динамикасы ҧлттық экономикадағы көптеген макро пропорцияларға 

байланысты. 

Инвестиция көзі ретінде қаржы сақтау қорларында жатқызуға болады. 

Бірақ қаржы сақтау қорларының инвестиция ретіндегі қиындығы сол, сақтық 

қорын тек бір ғана шаруашылық субьектісі іске асырады,ал бірақ инвестицияны 

жҥзеге асырушы мҥлде басқа тап немесе шаруашылық субьектісі. Сонымен 

бірге көптеген тҧрғындардың сақтау қорлары да инвестиция көзі болып 

табылады  мысалы; (жҧмысшының қаржы сақтау қоры, мҧғалімнің,  дәрігердің, 

және т.б.)  бірақ бҧлар капитал айналымын іске асырмайды, немесе қоғамның 

нақты капиталының өсуіне байланысты. Əрине сонымен қатар қоғамдағы 

өндіріс қорлары ауылшаруашылықтары және басқа да кәсіпорындар 

инвестиция көзі бола алады. Бҧл жерде «Қор жинағы» мен «Инвестор» 

ҥйлеседі. Бірақ жалдамалы еңбектің қор жинаушы бір мезгілде кәсіпкер 

болмаса өте маңызды және қор жинағы мен инвестициялау арасындағы 

ҥйлесімсіздік пен алшақтық экономика жағдайын тепе-теңдік қалыптан 

ауытқуы мҥмкін. 

Сонымен «инвестициялар» тҥсінігі көп тҥрлі қҧбылыс оның бірнеше 
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мағыналы анықтамасы бар:  

- ең алдымен, инвестициялар жөнінде сөз еткенде қҧрал жабдық, 

технологиялар жөнінде айтылады. Оларды енгізу арқылы өндірістік процесс 

жҥзеге асырылады;  

- бағалы қағаздарды, акцияларды сатып алу арқылы жҥргізіледі;   

- мҧндай анықтама шектеуші сипатта болады, өйткені кең мағынада 

алғанда ол әр алуан текті операциялардың тізбектеп орындалуы бар белгілі бір 

процесс болып табылады. 

Осы процестің әлеуметтік – экономикалық салдары бойынша оны 

экономиканың дамуын қамтамассыз ететін белгілі бір механизм ретінде 

бағалауға болады. 

Қорыта айтқанда инвестиция – ақша қорын сатып алу және оны өсіру 

ҥшін қажетті шығын деп тҧжырымдауға болады.  

Бір сөзбен айтқанда, инвестиция - өз ақшаңды бір іске сала тҧрып, одан 

қайтарым бола ма, болмай ма, оған мемлекеттік кепілдік сҧрамайтын ішкі 

есебінің дҧрыстығынан шығатын нәрсе. Ақшаны саласың, пайда өзіңе 

байланысты. Мемлекет барлық кәсіпорындарға бірдей, тең  болатын жағдайды, 

шартты заңмен бекітіп береді.  

Инвестициялар: венчурлік, тікелей, портфельдік, аннуитет болып 

бөлінеді. Венчурлік инвестиция – шаруашылықты қаржыландыруда шешуші 

рол атқаратын жаңа акциялар шығару формасында инвестициялар. Венчурлік 

инвестиция орташа және ҧзақ кәсіпорындардың өмір сҥруінің маңызды 

шарттарының бірі болып  табылады: әдетте тәуекелмен байланысты. 

Тікелей инвестициялар – шаруашылық субьектіні басқаруға қатысуға 

қҧқық алу мен табыс алу мақсатымен экономикалық субьектінің жарғылық 

қорына қҧйылым жасау. Тікелей инвестиция деп – капиталды экспортаушының 

қабылдаушы ел территориясында өндірісіті ҧйымдастыруын айтамыз; 

Портфельдік инвестиция  - пайда алу мақсатымен акцияға, облигацияға 

және басқа ҧзақ мерзімді сипаттағы бағалы қағаздарға қаражат жҧмсау. 

Аннуитет – кредитордан алынған қарызды, пайыздарын қоса, өтеу ҥшін 

оған төленетін (әдетте ҧзақ уақыт бойы) белгілі бір мөлшерден жыл сайынғы 

ақша сомасы (рента). 

Пайданы алу ауқымы мен оның тиімділігі бойынша тікелей 

инвестициялар жанама инвестициялар мен салыстырғанда жоғары тиімділікке 

қол жеткізумен ерекшеленеді. 

Инвестициялардың экономикадағы ролі мен орны бойынша тікелей 

инвестициялар ішкі нарық жағдайында тікелей тҥрде әсер етеді, жаңа жҧмыс 

орындарын қалыптастырады, басқару мен маркетингтің жаңа формаларының 

жедел тҥрде енуін және т.б. сонымен бірге ҧлттық экономиканың қҧрылымын 

өзгертеді. 

Қазақстан Республикасының өкметі тікелей инвестицияны қолдауы 

жөнінде мемлекеттің заңы қабылданды. Ол Қазақстан Республикасының 

конституциясы және көптеген норма мен нормативтік қҧқықтық актілерден 

тҧрады. 
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Тікелей инвестицияны мемлекеттік қолдау: 

- заң шығару орындарының инвестиция әрекетіне кепілдік беру; 

- жеңілдік және преференция жҥйесін қҧру. 

Қазақстан Республикасы ҥкіметі мен халықаралық ҧйымдар арасындағы 

келісім-шарттардың Қазақстан Республикасы нормативті қҧқықтық актілеріне 

сәйкес келуі. Бҥгінгі таңдағы макроэкономикалық масштабының қолайлы 

болуы тікелей инвестиция нәтижесі. Егер өндірістің көп бөлігін сақтап, онда 

ертеңгі кҥні көп пайдалануымызға мҥмкіндік береміз. Ал, керісінше ресурстар 

қазіргі қажетімізге керек және мҥмкіндігі аз болады. 

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің реттеушілік мақсатына қол жеткізу 

ҥдерістерді кезінде шешуге тиіс мәселелер: 

- жаңа технологияларды енгізу, алдыңғы қатарлы технлогия және ноу-

хау; 

- ішкі нарықта жоғарғы сапалы тауарлар мен қызмет көрсетуді 

қамтамассыз ету; 

- отандық тауар өндірушілерді тҧрақтандыру мен мемлекеттік қолдау; 

- импортты алмастыратын және экспортооринтировалық өндірістерді 

дамыту; 

- Қазақстан Республикасы шикізат көзін комплексті және ҧтымды 

пайдалану; 

- менеджмент және маркетинг тәсілдерінің осы заманға сай болуы; 

- жаңа жҧмыс орындарын жасау; 

- жергілікті кадрлар ҥздіксіз оқыту мен олардың квалификациясын көтеру 

жҥйесін ендіру; 

- өндірісті кҥшейтуді қамтамасыз ету; 

- қоршаған  табиғи  ортаны жақсарту.  

Инвестициялық қызметті мемелекеттік реттеу, өндірістік позицияның  

капиталды салым формасы ретінде Қазақстан Республикасы мемлекет 

мҥшелері жҥргізеді, бҧл нақты – қандай да бір ғимаратқа кеткен қҧрылыс – 

монтаж жҧмысы, машина мен қҧралды жөнге келтіру монтажына, жоба ізденіс 

жҧмыстарына, жаңа кәсіпорынның дерекциясына, қатар дайындау және тағы 

басқа жҧмсалған шығындар. 

Статистикалық есепте және экономикалық анализ нақты  инвестицияны 

тағыда капитал тҥріндегі деп атайды. Капитал тҥрінде инвестицияға келесі 

элементтер жатады: 

- негізгі   капиталдағы инвестиция; 

- капиталды жөндеуге жҧмсалған шығын; 

- жер телімдерімен табиғи обьектілерді пайдаланудағы инвестиция; 

- материалдық емес активтердегі инвестиция (патенттер, лицензиялар, 

ғылыми-ізденістермен тәжірибелер); 

- инвестиция және материалды айналымдағы қҧралдың артығымен 

толықтырылуы. 

Қазақстан Республикасы заңдарында көрсетілген тікелей инвестициялар 

қатар қатарына Қазақстан Республикасының арнайы кепілдемесімен белгілі бір 
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мемлекеттік және жеке техниканың көмектермен гранттарға ие 

инвестициялардан өзге барлық инвестиция тҥрлері енеді. Ал жанама 

инвестиция дегеніміз -  бҧл портфельдік жинақ былайша айтқанда қҧнды 

қағаздар мҥліктік қҧндылықтардың жиыны. Мысалы: инвестор тҥрлі 

фирмалардың қҧнды қағаздар жинағы болып табылатын несие қорынан акция 

сатып алуы мҥмкін. Инвестицияның тиімділігі тікелей шығыс пен кіріс, сатып 

мерзімі, рентабельділігіне байланысты.  

  Акцияны инвестор сатып алу арқылы белгілі бір компанияның 

қажеттіліктерін қанағаттандырып, оларға тиімді табыс әкеліп қана қоймайды, 

инвестор сол қҧнды қағаздардың белгілі бір мөлшерін иемденеді. Осыдан өзге  

инвестициялау белгілі бір жер бөлігін иемдену мҥліктік қҧқықққа ие болу 

(ақша эквиваленттермен бағалану) шаруашылық өндірістік жекеменшіктік 

лицензия және өндіріс қҧпияларымен патент тҥрлері, жаңа технологияға 

анықтама өндірістік тиімді модельддер, тауар белгілерімен өндіру әдістері, 

тҥрлері, өндіріс технологиясы, өнім сертификаты, жерді пайдалану қҧқықтары 

негізінде жҥзеге асады, жҥреді. 

Кәсіпорын деңгейінде инвестицияларды келесідей жіктеуді қажет етеді. 

Инвестиция қҧрылымы оның тҥрі бойынша қҧрылымы, пайдалану бағыты және 

жалпы инвестициядағы ҥлесі тҥсініледі. Капитал жинақтаушы инвестициялар 

кәсіпорындар мен мемлекеттік акциялармен қҧнды қағаздар сатып алу негізінде 

инвестициялық фактор жҥйесі арқылы іске асады. 

Бірінші жағдайда өнеркәсіпке инвестор инвестиция салушы ретінде 

өнеркәсіптік өндірістік қорындағы айналымда функциональды  тҥрде  сақтап,  

өз  өндіріс капиталын  көбейтуді көздеп, капитал қорын жинақтайды. Ал екінші 

жағдайда инвестор қҧнды қағаздар кірісі арқылы дивидент алу негізінде өз 

капиталын толықтырады. 

Инвесторларды кәсіпорындарда тиімді пайдалану, олардың қаржылық 

жағдайы кәсіпорындағы инвестиция қҧрылымына байланысты болады. 

Кәсіпорындағы инвестицияның жалпы қҧрылымы – жалпы суммадағы нақты 

және портфельді инвестициялардың ара қатынасы. Олардың дамығандығы 

портфельді және нақты инвестицияларды максималды қайтарып алуынан 

көрінеді. Демек, бҧл тиімді жобаларға инвестиция ҥлесі максималды ҧмтылу 

керектігін білдіреді. Қазіргі таңда кәсіпорын ҥшін нақты және портфельді 

инвестициялардың қҧрылымы маңызды әсер етеді.  Портфельді инвестиция 

қҧрылымы -  олардың бөлу және кәсіпорын сатып алған бағалы қағаздар тҥрі 

бойынша ара қатынасы тҥсініледі. 

Мемлекеттік инвестиция ҥлесі төмендеп, ал кәсіпорынның  ҥлесі 

ҧлғайған кезде, инвестицияның жалпы тиімділігі олардың кәсіпорындағы 

тікелей пайдалану тиімділігіне байланысты болады, ал мәні бойынша 

кәсіпорындағы инвестицияның жалпы қҧрылымына байланысты. 

Жоғарыда айтылғандарды жинақтай отырып, қорытынды жасауға болады 

- әр тҥрлі бағыттар бойынша инвестиция қҧрылымына талдау жасау ғылыми 

және тәжірибелік мәнге ие болады берілген талдаудың тәжірибелік мәні 

арқылы инвестиция қҧрылымының өзгеру тенденциясын анықтап және осының 
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негізінде ҧтымды, тиімді инвестициялық саясатты жасауға болады. Инвестиция 

қҧрылымы талдаудың теориялық мәні арқылы инвестициялық қызметке және 

инвестицияны пайдалану тиімділігіне әсер ететін, бҧрын белгілі болмаған жаңа 

факторлар пайда болады, бҧл факторлар инвестициялық саясатты жасау ҥшін 

өте маңызды болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сурет – Инвестицияның жіктемелік тҥрлері 

 

     Ал енді инвестиция типтеріне келетін болсақ, кез – келген  фирманың       

негізгі       қызмет       саласы       айналымдағы       қаржылық  

жобалардың іске асуы, әрбір фирманың жылдық табысын реттеп отыратын 

инвестициялық операция жҥйесі болып табылады. Инвестициялар әртҥрлі 

обьектілерге тартылуы мҥмкін. 

Нақты активтер  инвестициясына   - өндіріс орындары мен қҧрал-

жабдықтар салаларын, сонымен қатар бір жыл  мерзімдегі тҥрлі машина, 

техника, материалдық мҥліктерді жатқызамыз. 

Ақшалай активтегі инвестицияларға – кез-келген жеке және заңды 
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тҧлғалардың белгілі бір қҧнды ақшаның қарым-қатынасын жатқызамыз. Бҧл 

банктердегі депозиттер, облигациялар, акциялар, кредит, салық,несие, 

қарыздар. 

Материалдық емес инвестицияға  - қҧнды материалдар мен қҧпия 

программалар, өнім әдістері тиімді моделдер, жерге иелік қҧқықтары, 

жекеменшіктік лицензиялар, патенттер мен сертификаттар енеді. Жоғарыда 

аталған инвестицияның ҥш тҥрі де әрбір фирманың дамуын арттырады, кіріс 

көзінің өсуіне тікелей ықпал етеді.  

Инвестиция класификациясы фирманың қай мақсаттардағы қандай 

маңызды мәселелерді шешуге болады және тиімді шетел инвесторларының 

басқаруына берліген кәсіпорындар мен бәсекелескен кәсіпорындар өздерін 

өздері қаржымен қамтамассыз етіп бар жҧмысты өздері жолға қоюға міндетті. 

Қазір бҧл нәтижесін беріп отыр. Біріншіден, кәсіпорындар бар қуатында жҧмыс 

істейді. Екіншіден, өндірген өніміне қарай заңды белгіленген тәртіппен салық 

төлеп отыр. Ҥшіншіден, жҧмыссыздықты азайтуға өзіндік ҥлесі бар. 

Соңғы жылдары белгілі өндіріс орындарын шетелдік компаниялармен 

фирмалардың басқаруына беру арқылы инвестиция тарту тәжірибесі елмізде  

көбірек  қолданылып жҥр әсіресе, бҧл шикізат өндіруші салаларда шетелдік 

инвесторладың айрықша ынта-ықыласын тудырып отыр. Өйткені шетел 

кәсіпкелері шикізат өндіріп, оны экспортқа шығарып сатудан ҧтылмайтыны 

анық. Сол себепті олар Қазақстан  ҥлкен қызығушылықпен капитал салып 

отыр. Бҧл дәл қазір екі жаққа тиімді.  

Кез-келген кәсіпорынның экономикалық потенциалының сақталуы мен 

дамуына кәсіпорын қызметі мен менеджмент, инвестор шеберліктері қажет. 

Инвестициялық қызмет субьектілеріне инвестициялық қызметті іске асырушы 

инвесторлар,   физикалық  және   занды   жеке   тҧлғалар,  тапсырыс  берушілер, 

орындаушылар, инвестициялық қызметті қолданушылар мен ҥйымдық 

жеткізушілер,   банк    және    қауіпсіздендіру    қызметкерлері,   инвестициялық 

процеске қатысушылар енеді.  

Қазақстан мен ТМД елдерінде инвестиция тартып, қаржы жинактау 

жылдамдығы онша жақсы емес. Бізде ол жалпы ішкі өнімнің 4/3 процентін 

қҧрайды. Деген мен, алғашкы жылдарға қарағанда, соңғы жылдары шетелден 

инвестор тарту біршама жандана тҥсті. Оған еліміздегі саяси тҧрақтылық 

шикізат қорының молдығы инвесторларды заң жҥзінде қорғау басты рол 

атқарып тҧр. Инвестиция салудан дамыған, өркениетті басқа да мемлекеттер де 

тартынып отырған жоқ. 

Нарықтық экономикада инвестицияның негізгі ҥш тҥрі кең қолданылады. 

Атап айтқанда: займ арқылы, несие беру жөне тура инвестициялау. Осы 

ҥшеуінің ішінде бізге қолайлысы әрі тиімдісі - тура инвестиция. Өйткені мҥнда 

шетел инвесторларының басқаруына берілген кәсіпорындар мен бірлескен 

кәсіпорындар өздерін өздері қаржымен қамтамасыз етіп бар жҥмысты өздері 

жолға қоюға міндетті. Қазір бҧл нәтижесін беріп отыр. Біріншіден, 

кәсіпорындар бар қуатында жҥмыс істейді. Екіншіден, өндірген өніміне қарай 

заңда белгіленген тәртіппен салық төлеп отыр. ҥшіншіден, жҥмыссыздықты 
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азайтуға өзіндік ҥлесі бар.  

 Қазақстан экономиканың қаржылық тҧрақтануы сатысына ену кезеңінде 

инвестицияны тартудың қатаң әдістерін қолдана бастады, бҧл әдістер 

төмендегідей бағыттарды қамтиды: 

- ҥкіметтік  несиелер   мен   кепілдемелерді  шектеу  (өйткені  ҥкіметтік 

несие алдын-ала ақы тәлеуді, кепілдемелерді ҧсынуды және белгілі сомалардың 

процентімен қайтарылуын талап етеді.) Мҧндай жағдайда елге келіп жатқан 

шетел инвесторларын   көбейтуге   арналған   мҥмкіндіктер   кеңейіп  жатыр. 

Капиталды тартудың мҧндай формасының басымдылығы өр тҥрлі тҥсіндіріледі: 

- тікелей шетел инвесторлары донордың ҥзақ мерзімдік мҥдделерінің 

жҥзеге асуына мҥмкіндік береді; 

- донордың  өндірістік процесті басқаруға қатысу  мҥмкіндігі болуы- 

тиіс; 

- елеулі көлемде қаржылық ресурстардың ағылып келуін қамтамасыз 

етеді, ол сыртқы қарыздардың төлену проблемасына әсер етпейді;  

- тікелей     шетел    инвестициялары     іскерлік    және     шаруашылық 

белсенділікті   қамтамасыз   ете   отырып,   өндірістік   және   ғылыми-

техникалық ынтымақтастықтың әр тҥрлі формаларының кең тҥрде таралуына 

ықпал етеді. 

Мҧның барлығы Ҥкіметтің орта мерзімдік инвестициялық бағдарламасын 

қабылдау және жҥзеге асыру ҥшін бағыт-бағдар беруге мҥмкіндік жасады. 

Қазақстан Республикасы экономикасына тартылатын айналым капиталының 

ҧлғаюы жеке жобалар бойынша жекешелендіру ҥрдісінде көрініс тапты. Оның 

өрістеуі белгілі мөлшерде төлем төлемеу дағдарысы сияқты тҥйінді мөселені 

жеңілдетті, өндірістердің іскерлік белсенділігін көтеруге және озық 

технологияларға өту процесін жеделдетуге мҥмкіндік береді. 

Инвестицияны тартуда Қазақстанды дамытушы елдер тәжірибесімен 

салыстыра отырып, Аргентина саясатымен белілі бір ортақтықтың бар екендігін 

атап етуге болады. Өйткені Қазақстанда жҥргізілген 4 кезең темендегідей 

нәтижелерге әкеледі: 

- реформалаудың бірінші кезеңі - инвестициялық жекешелендіру 

қорының қалыптасуына және капиталдың ҥкімет кепілдемесі арқылы 

тартылатындығына жағдай жасады; 

- екінші   кезең - жекешелендіру   ҥрдістерінің   белсенді   жҥруін    және 

акцияларды   мемлекеттік   пакеттерінің   80%-ке   дейін   шетелдік   

инвесторларға сатылуын қамтамасыз етті,  осы уақытта    төлемдердің теленбеуі 

және отандық тауар   өндірушілердің   банкротқа   ҧшырауы   мәселелері   

қабат-қабат   жҥріп отырды; 

- ҥшінші    кезең -    жекешелендіру    процесінде    республикалық    

нарықта шетелдік   банктердің    рөлі жоғары болды деп айтуға болады,    

нәтижесінде    инвестициялық саясаттың Аргентиналық қателіктері болған,  

атап айтқанда аз шығынды  әдіс өңдеу,   ғылыми   технологиялар   салаларының   

туындауына   жағдай   жасамай, керісінше дәстҥрлі салалар экспортын кеңейту 

қҧралдарының дамуына жағдай жасады. 
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Тиімді   инвестициялық   саясаттың   жоқ   болуы    өсу   нҥктесі    болып 

табылатын   белгілі   бір   салаларды   анықтауға   мҥмкіндік   береді   сыртқы 

экономикалық саясатты «өсу     локомотивінен» «тежеу локомотивіне» 

айналдыруды, әлеуметтік реформаларды ҧстап тҧру, халықтың ағымдық 

табысының темен деңгейі, сонымен бірге тҧтынушылық несиенің болмауы 

республика халқын инвестициялық саясаттың белсенді субъектілерінің біріне 

айналдырды. Бҧл кездегі тауар өндірушілердің жаппай банкротқа ҧшырауы 

шетел инвесторларының көбеюі жағдайында жҥріп жатыр және ҧлттық 

валютаны жоюда Қазақстандағы саны 1300-ден астам біріккен кәсіпорындар, 

яғни 20 мың жаңа жҧмыс орны бар кәсіпорындардың қҧрылуына ықпал етті, 

осы кезде кішкентай Сингапурде алғашқы кезеңдерде жҧмысшы орындарының 

саны 70 мыңға жеткен еді. Экономиканың қазіргі кездегі төртінші кезеңге енуі 

еңбек бөлінісінің халықаралық жҥйесіне кіру нәтижесінде мемлекет рөлін 

кҥшейту қажет екендігін қайтадан талап етіп отыр. 

Жҥйелей   айтсақ,   пайда  табу  мақсатында  Қазақстан   

Республикасының қаржылық    жөне    қаржылық    емес    активтеріне    

салынған    барлық    шетел капиталдары екі ҥлкен топқа : тікелей инвестиция 

жөне сырттан қарыз бөлу болып   бөлінеді.   Қазіргі   кезде   халықаралық   

қаржы   институттары   мен   шет мемлекеттер   Қазақстанға  тікелей   

инвестициядан  гөрі,   несие  беруге   қҧштар болып отырғаны анық байқалуда. 

Мҧның сыры өзін-өзі тҥсінікті. Несие ҥкімет кепілдігімен  жақсы  қорғалған.  

Ал  инвестициялық салымның қайтарымы  ҥзақ мерзімді   қажет   етеді,   әрі   

мҧнда   тәуекелдің   ҥлесі   жоғары.   Экономикалық қауіпсіздік жағынан алып 

қарағанда займның да белгілі бір дәрежеде тиімсіз жақтары  бар.   Займдар   

елдің  сыртқы   карызын   көбейтеді,   оның  өтемі  елдің валюталық тҥсімінің 

қомақты бөлігін қажет етеді. Ал тікелей инвестициялық тиімсіз    жағы,    

инвесторлар    қаржысын    өзі    қалаған    жағына    салады    да 

қазақстандықтардың   мҥддесі,    қажет   еткен   сала   ескерусіз   қалады.    

Ҥкімет кепілдігімен   сырттан   тартылған   займдар   мен   кредиттердің   

экономиканың өндірістік жөне кәсіпкерлік секторын инвестициямен 

қамтамасыз ету мақсатында алғандығы  белгілі.   Алдын-ала  болжағанындай  

бҧл  шара   (сырттан  қарыз  алу көлемін   арттыру)   экономиканың   

тҧрақтылығын   сақтап   қана   қоимай,   оны дамытуға тиіс  еді.  Алайда,   іс-  

жҥзінде  бөрі  басқаша  болып  шықты.   Талдау нәтижелері көрсеткендей, 

ҥкімет кепілдігімен тартылған займдар мен кредиттер, негізінен,     бюджет    

тапшылығы     мен    тҧтыну    саласының    қажеттіліктерін    қаржыландыруға 

пайдаланылуда.   

Бҥгінгі танда Қазақстан шетелдік тікелей инвестиция тарту көлемі 

жағынан ТМД елдері арасында екінші орынды иеленеді. Тікелей инвестиция, 

негізінен, бірлескен кәсіпорындар қҧру, еншілес кәсіпорындар ашу және 

мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіруге шетел капиталын қатыстыру 

есебінен іске асырылуда. Өкінішке орай, Қазақстандағы көпшілік бірлескен 

кәсіпорындар мен шетелдік кәсіпорындар экономиканың жанама секторларын 

ғана қамтып отыр, әрі оған қомақты қаржы салмауда. 
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Тағы бір қынжынарлық жәйт, Қазақстанға негізінен алып-сатарлық 

мақсатты ғана көздеген ҥсақ-тҥйек кәсіпорындар келуде. Ал өзінің қомакты 

капиталымен келген ірі кәсіпорындардың саны саусақпен санарлықтай-ақ. 

Шетелдік инвесторларды қызықтыратыны, негізінен, өнеркәсіптің жылу 

шикізат саласы. Бҥл салада шетелдік инвестицияның салмағы басым. Қазіргі 

кезде, Қазақстандағы тікелей инвестицияның 60%-ы - мҧнай-газ саласының 

ҥлесіне тиеді. Басқа өнеркәсіп салалары бойынша инвестицияның ҥлесі 

мардымсыз. Мәселен, қара металлургияда - 5%, тамақ өнеркәсібінде - 5%, басқа 

салаларда - 2%. Мҧның ішінде, тҥсті металлургияда ғана оның ҥлесі көптеу - 

28%-ды қҧрайды. Соңғы жылдары елімізде мҥнай өнеркәсібі жедел өркендеп, 

мемлекеттің валюталық тҥсімінің негізгі көздерінің біріне айналды. Бҥған 

Республика ҥкіметі де айрықша назар аударып отыр. Алайда, экономика 

саласындағы мамандардың атап көрсеткеніндей тек өндірістің бір ғана саласын 

инвестициялауға басымдық беру, экономиканың басқа саласының туралауына 

алып келеді. Мҧның салдары мынадан керінеді: Еліміз жоғары өндірістік 

потенциалы мен табиғи байлығының мол қорының болуына жоғары білікті 

маман кадрларының көптігіне қарамастан әлемдік нарықта тек шикізат өңдеуші 

ғана болып қалмақ. Сондықтан, бҧл мәселеге асқан жауапкершілікпен, 

парасатпен, біліктікпен қарап, жағдай жасау қажет.  

 Шикізатқа деген әлемдік сҧраныстың кҥрт азаюы тек өндіріс 

қарқынының бәсеңсуіне ғана әкеліп соқтырған жоқ, сонымен бірге осы салаға 

кҥйылатын инвестиция көлемінің кемуіне де өз ыкпалын тигізді. Соңғы әлемдік 

уақиға көрсеткішіндей, тек шикізаттық өндіріске бағыт ҧстаған экономикалық 

саясат, ішкі экономикалық тҧрақсыздыққа ҧшыратады. Ҧлттық экономикаға 

саясат, сыртқы нарық конъюктурасының елеулі тҥрде өзіндік әсері бар. Сөйтіп, 

зерттеушілердің атап көрсеткеніндей, шетел инвестициясының республика 

экономикасын жедел көтеріп жіберетіндігі туралы әңгімені айту әлі ертерек. 

Тікелей шетел инвестициясының негізгі бөлігі қаржы саласына несие мен қарыз 

тҥрінде қҧйылуда.  

   Казақстан көз жетер жақын болашақта «Казақстандық кереметтің» 

болуын тікелей мҧнай саласымен тығыз бірлікте қарастыруда. Сөйтсе де кейбір 

ғалымдар, атап айтқанда А.Е. Есентҥгелов  қазақстанның мҧнай өндіру-көлемін 

- ҧлғайту және экспортқа шығару жөнінде керемет жоспарлар жасауының 

ғылыми негізі жоқ деп санайды. Шындығында да мҧнай өндіру көлемін 

арттыру және оны шикізат кҥйінде экспорттаудан тҥсетін табыс мардымсыз, әрі 

ҧзақ мерзімді нәтижесін беруге қабілетсіз. Біздің ойымызша, ғалым 

А.Е.Есентҥгеловтың айтқан пікірлерінің жаны бар. Қазіргі кездегі 

Қазақстанның мҧнай саласын дамытуға байланысты стратегиясын қайта 

қараған жөн. Мҧнда негізінен, ел экономикасының даму бағыттарында 

шикізаттық бағдардың кҥшейіп отырғандығын аңғармасқа болмайды. 

Қазақстанның мҧнай өнеркәсібі саласындағы жаңа стратегиясы ескі 

бағдарлардан толықтай бас тартып, Қазақстан мҧнайын жан-жақты 

пайдалануға, яғни кешенді және терең өңдеуге бағытталу керек. Экономиканың 

мҧнай, химия жөне мҧнай өндеу секілді секторларын дамытқан орынды болмақ. 
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Жәй  мҧнай өндіру мен оны сол кҥйінде шетке шығаруға қарағанда, мҧнай 

енеркәсібі саласын тҥбірімен қайта қҧрып, оны өндеуге талпынып, сол бағытта 

жҧмыстар жҥргізудің пайдасы зор. 

Сонымен, шетел инвестициясын тарту мен пайдалануға байланысты 

атқарылған істерді зерттеудің нөтижелерін сарапқа сап, сыртқы 

инвестициялаудың бҧрынғы моделінің тиімсіз болуының негізгі себептері 

мынадан көрінеді: 

- шетел инвестициясының экономиканың нақты секторларына аз бөлінуі; 

- инвестициялық ресурстың жарым жан қҧрылымы; 

- сырттан  алынған  несиелердің  өндірістік  емес  мақсатқа,  яғни  бюджет 

тапшылығын қаржыландыруға көбірек жҧмсалуы; 

- тікелей шетелдік инвестициясының экономиканың нақты 

секторларынан гөрі, қызмет көрсету, сауда-саттық саласында пайдалануы; 

- шетел      инвестициясын      барынша      өндіруші      салаға      

жҧмылдыру тенденциясының өсуі,  соның салдарынан экономиканың өзге 

секторларының тҧрақсыздыққа ҧшырауы; 

- сырттан тартылған қаржының қайтадан сыртқа кетуі т.б. 

Жоғарыда тізіліп кеткен мҧндай кемшіліктер инвестициялық саясаттың 

қайта қарап, оны жағдайға сай тҥбегейлі өзгертудің қажеттілігін көрсетеді. 

Басты назар сырттан қаржының көп көлемде тартуға емес, оны ең алдымен 

тиімді, ҧтымды пайдалана білуге аударылуы керек.  

Инвестициялық процесті басқаратын мемлекеттік органдардың 

міндеттері мыналарды көздейді: 

- ел экономикасын дамыту басымдылықтарын анықтау; 

- мемлекеттік инвестициялық бағдарламалар, инвестициялық 

басымдықтар жобаларын жасау; 

- мемлекеттік орталықтандырылған инвестициялық қаржылардың 

ҥйлесімді тартылуын қанағаттандыру; 

- инвестициялық қолайлы жағдай жасау, осы негізде ҧлттық экономикаға 

тартылатын    капитал    ағымын   жөне    олардың    басымдық   салаларға  

жіберілуін канағаттандыру. 

Инвестициялық қызметке қолайлы орта қалыптастыру факторларына ең 

алдымен экономикалық және саяси тҧрақтылық, жеке секторларға демеу 

көрсету, инфрақҧрылымдарды, бақылау жҥйесін дамытуы, шетел 

инвестицияларына қатысты зандылықтар тҧрақты болу т.б. қамтылады. 

Осы міндеттерге байланысты мемлекеттік инвестициялық саясаттың 

негізгі принциптері анықталады. Олардың қатарына мыналарды атауға болады: 

- инвестицияны қаржыландыру көздері көпжақты болу; 

- инвестиция ең жоғарғы деңгейде қайтарылымды болу; 

- инвестициялық салаларыды орталықтандырмау; 

- инвестициялық белсенділікте экономикалық және ҧйымдастырушылық 

әдіс, тетіктерді пайдалану; 

- инвестицияны тартуды жҥзеге асырудағы басымдықтарды таңдау 

мынадай қажеттіліктерден бастау алады: 
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- экономиканың   басқа   секторларын   инвестициялау   ҥшін   валюталық  

қаржы тҥсуін қанағаттандыратын экспорттық потенциалды дамыту; 

- ел мҥддесі жҥйесін қҥрайтын салаларға мемлекеттен демеу көрсету; 

- ішкі және сыртқы нарықтарға жоғары сҥранысқа жетерліктей бәсекелік  

қабілетті өнім өндіретін өндірістерге инвестиция жасау; 

- жоғары  деңгейде   дайын   өнім   шығаратын   өндірістер   мен   

салаларға инвестиция жасау; 

- салалар    мен    аймақтық   өңірде    қҧрылымдық-технологиялық елеулі 

өзгерістер жасау тҧрғысынан бағалау; 

- жалпы    экономиканы    ілестіре   өсіруге    қабілетті    «өсу    нҥктесін» 

нысаналаған нҥктелік инвестиция жасағанда шетелдік капитал тиімдірек 

болады. 

 Сөйтіп, инвестицияны тартудағы саясатты жҥзеге асырудың 

экономикалық механизмдерінің негізгі бөлігі ҧлттық жөне шетелдік жеке 

кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуден, оны экономикалық жағынан 

ынталандырудың шаралар жҥйесі болып келеді. 

 Сөз соңында  шетел инвестициясын тиімді пайдаланудың мынадай 

шараларының жиынтығын көрсетуге болады: 

- сырттан   алынған   қарыз бен   несиені    бюджет   тапшылығын   жабуға 

қолдануды тоқтату, оны әлемнің озық технологиясын алуға, яғни инновация 

саласына жҧмсау; 

- мҧнай-газ    саласының   даму    стратегиясын    қайта    қарап,    

Қазақстан  мҧнайын кешенді және терең өңдеу негізінде жан-жақты пайдалану 

бағытына  көшу; 

- шетел инвестициясын шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға  

жҧмылдыруды ынталандыру; 

- шетелдік   компаниялардың   басқаруына    берілген    ірі   

кәсіпорындарға мемлекеттік бақылауды кҥшейту; 

- шетел капиталына берілген жеңілдіктерді шектеу және бірте-бірте оны  

жою. Шетелдік    және    отандық    инвесторларға    бірдей    жағдай    жасайтын 

инвестициялаудың ҧлттық режиміне көшу. 

Сайып келгенде, тәуелсіздікке ие болған осы жиырма жыл уақыт ішінде 

еліміздің Ҥкіметі шетелдік компаниялармен жҥмыс жөнінде біршама тәжірибе 

жинақтап ҥлгерді. Олардың қарым-қатынастағы негізгі пайдаланатын тәсілі 

халықаралық қҧқықтық нормаларды да меңгеріп келеді. Демек, ендігі жерде 

орынсыз талаптарға, бҧлаң қҧйрық әөрекеттерге көне берудің жөні келмес. 

Оның ҥстіне кәптеген шетелдік компаниялардың жақсы дамып келе жатқан 

Қазақстан экономикасын инвестициялауға мҥдделі екені сезіледі. Осы 

жағдайды пайдалана отырып, іште жҧмыс істеп отырған шетелдік 

компанияларға шектен шықпауды, Қазақстаннның қҧқықтық заңдылықтарын 

қҧрметтеуді, елдің жағдайымен санаса отырып жҧмыс істеуді ескеретін уақыт 

жетті. 

Инвестиция – экономиканы дамытудың негізгі факторы болып 

есептеледі. Себебі, ҧзақ мерзімдік заемдар мен басқа да несиелерді қалай 



 

109 

 

жҧмсау, қайда бағыттау мемлекеттік реттеу арқылы жҥргізілетін болса, ал 

инвестиция - шаруашылықтың белгілі бір саласының нақты буынындағы 

экономиканы сауықтыруға жҧмсалатын, нақты иесі белгілі қаржылар. 

Қорыта айтқанда, сырттан қарыз алу, инвестицияны тарта білу еліміздегі 

біршама бір ізге тҥсіп келе жатқаны рас. Алайда, осынау қарыздарды қайтару 

жолдарын да алдын ала қарастырған жөн.  

 

3.2 Шетел капиталын тарту – ҧлттық экономикадағы 

инвестициялық нарықты қалыптастырудың негізгі көзі 

 

Шетелде тікелей инвестицияны іске асыру кәсіпкерлікті іске асырумен 

байланысты. Шетелде кәсіпкерлікті тікелей инвестиция салу арқылы 

дамытудың себептері: 

1. Неғҧрлым тиімді және пайдалы капитал салымына талпыну, яғни 

белгілі жерде тауарлар мен қызметтерді өндірумен іске асады. 

2. Техника-экономикалық. Шетелде өз сыртқыэкономикалық 

байланыстарының инфрақҧрылымын қҧру, басқаша айтқанда, сатуды 

қамтамасыз ету ҥшін тауарлар мен қызметтерді өткізетін тораптарды қҧру 

(қоймалар, көліктік кәсіпорындар, банктер, сақтандыру, сауда компаниялары). 

3. Экономикалық және саяси тҧрақсыздық. Жоғары салықтар, заңсыз 

қҧралдарды шетелге аудару қажеттілігі. 

Шет елдерде тауарлар мен қызметтерді өндіретін ҧйымдармен 

байланысты тікелей капитал салымын іске асырудың 4 негізгі жағдайын 

қарастыруға болады: 

- шетелде кәсіпкерлік қызмет іске асырылады, өйткені кейбір тауарлар 

мен қызметтерді шетелге өткізу қиын немесе әртҥрлі шектеулерге, немесе бҧл 

тауарлар мен қызметтердің қасиеттеріне байланысты мҥмкін емес, сондықтан 

да тҧтынушыларға қызметті өткізудің жалғыз жолы – оны орнында көрсету; 

- көліктік шығындарда ҥнемдеу, тауарларды шетелде өндіру арзан да 

тиімді болып табылады; 

- кәсіпкерлік капитал салынған ел әлемдік нарыққа тауарлар мен 

қызметтерді өндірудің арзан орны болып табылады; 

- техникалық қиын өнімдердің тҥрлерін өндіріп, экспортқа шығару 

кезінде сатудан кейінгі қызмет көрсету ҥшін өндірушінің әрдайым қасында 

болуы қажет. 

Тікелей инвестицияларды іске асыру және дайындау жобалық талдауда 

қарастырылады.  

Тікелей инвестицияларды іске асыру жобасын дайындау бірнеше 

кезеңнен тҧрады: 

1. Шетел нарығын зерттеу. 

2. Қазақстандық сатып алушыларға тауарлар мен қызметтерді сату 

әдістерін анықтау. 

3. Есеп айырысу формасын таңдау. 

4. Жеткізуді безендіру әдістерін анықтау. 
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5. Негізгі және айнымалы қорларға салынған инвестицияның көлемін 

бағалау. 

6. Жергілікті және мемлекеттік заңдардың қабылдануы. 

7. Қҧрылатын фирманың ҧйымдық-қҧқықтық формасының анықталуы. 

8. Фирманың экономикалық тиімділігін бағалау. 

9. Фирманы қҧру кезіндегі қҧрылтайшылық қҧжаттардың қабылдануы 

және дайындалуы. 

Тікелей инвестицияларды тартудағы мемлекеттік саясат келесідей негізгі 

себептерге негізделген: 

- тҧрақтылық және кҥні бҧрын анықтау; 

- инвестициялық қызметті реттейтін әлемдік стандартқа жауап беретін 

нақты, тҥсінікті қҧқықтық нормалар; 

- инвесторлардың заңды қҧқықтарын қорғау; 

- шетелдік және отандық инвесторлар ҥшін бірдей шарттарды белгілеу; 

- халықаралық келісімдер мен келісім-шарттардың шарттарын сақтау; 

- тікелей инвестициялардың нәтижелілігі мен пайдалылығы; 

- экономиканың басымды секторына тікелей инвестицияны ынталандыру; 

- ақпаратпен қамтамасыз ету; 

- қоршаған ортаны қорғау. 

Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау мыналардан тҧрады: 

- преференциялар мен жеңілдіктер белгілеу; 

- инвесторлардың алдында Қазақстан Республикасы атынан өкілдік ете 

алатын мемлекеттік органның болуы. 

Шетел капиталын Қазақстанға тарту республика экономикасын 

дамытудың коньюктуралық, тактикалық және стратегиялық міндеттеріне 

жатады, Қазақстан басқа елдер сияқты шетел инвестициясын келесі факторлар 

есебінде қарастырады: 

- экономикалық және тактикалық ҥдістерді жеңілдету; 

- өндірістік ақпаратты жаңарту; 

- өндірісіті ҧйымдастырудың алдыңғы қатарлы әдістерін меңгеру; 

- нарықтық экономиканың талаптарына сай кадрлер дайындауды және 

жҧмыспен қамтуды іске асыру. 

Тартылатын инвестицияның көлемі мен сапасы, оның келтірілуінің 

қарқындылығы (инвестициялық ахуал) деп аталатын әлеуметтік экономикалық 

тҥсінікте біріктірілген факторларға байланысты. 

Инвестициялық ахуал дегеніміз – шетел кәсіпкерінің көзқарасымен өз 

капиталын салып отырған елдегі жағдайлар. Инвестициялық ахуал көптеген 

элементтерден тҧрады, оларды келесідей топтарға біріктіреміз: 

- елдегі әлеуметтік-саяси жағдай және оның перспективасы; 

- ел ішіндегі жағдай және оның даму болашағы; 

- сыртқыэкономикалық қызмет және елдегі перспективасы. 

Əрбір фактордың өзҥлес салмағы бар және баллмен бағаланады. 

Сондықтан да тәуекел факторларының жеке топтарын сандық көрсеткіштермен 

есептеуге болады.  Инвестициялық ахуалда сандық көрсеткіштермен 
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есептеледі. 

Қазақстан Республикасының инвестициялық потенциалын анықтау 

кезінде келесідей факторларды қарастырамыз: 

- ресурсты-шикізаттық әлеуеті; 

- өндірістік (тҧрғындардың шаруашылық қызметтерінің жиынтығының 

нәтижелері); 

- инфрақҧрылымдық (елдің экономикалық-географиялық жағдайы мен 

оның инфрақҧрылымдық қалыптасуы); 

- институционалдық; 

- инновациялық (елдегі ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктерін 

енгізу деңгейі); 

- тҧтынушылық; 

- интеллектуалды. 

Инвестициялық ахуал дегеніміз – инвесторларды тартатын немесе 

алыстататын елдегі саяси, әлеуметті-экономикалық, қаржылық, мәдени, 

ҧйымдық-қҧқықтық және географиялық факторлардың жиынтығы. Ең бастысы 

шетел инвесторлары ҥшін тартымды жағдайды туғызу тҧрақты және болашағы 

бар шетел инвесторларын табу және олардың капиталын басымды салалар, 

өндірістер, қызмет тҥрлеріне бағыттау қажет.  

Бҧл факторларды 2 топқа бөлуге болады: 

1. Жағымды факторлар:    

- табиғи ресурстарды қолдануға мҥмкіндік беру; 

- нарықтың жоғары потенциалдылығы; 

- пайданың нақты коэффициенті; 

- өз бәсекелестерінен бҧрын аймықта орын алу арманы; 

- бизнес ҥшін Қазақстанның стратегиялық орналасуы; 

Қазақстан тҧрғындары білімінің жоғарғы деңгейі. 

2. Жағымсыз факторлар: 

- өндіру қарқынының төмендеуі; 

- салықтық заңдар мен кедендік реттеудің жетілдірілмегендігі; 

- инфляция; 

- шетел инвесторларының Қазақстандағы болып жатқан процесстер 

жайлы толық ақпарат алалмауы. 

Инвестициялық ахуалды бағалауға қолданылатын неғҧрлым әмбебап 

тәсіл – факторлық болып табылады. Ол ҧлттық экономиканың инвестициялық 

ахуалына әсер ететін факторлардың жинағын бағалаумен негізделеді. 

Инвестиция мен салықтыр бойынша халықаралық орталықтың ҧсыныстарына 

сәйкес (ITIC) Қазақстан экономикасына инвестиция ағымына кедергі жасайтын 

факторларды ранжирлеу жҥргізілді (8 сурет). Қазақстанға инвестицияның 

кіруіне мәнді кедергі жасайтын экономикалық кедергілер, одан кейін 

сәйкесінше: қҧқықтық және саяси факторлар, ал сосын – ҧйымдық факторлар 

және материалдық–техникалық мінездегі мәселелер. 

Инвестициялық ахуал тҥсінігі макро- және микродеңгейлерді қамтиды. 

Макроэкономикалық деңгейдегі инвестициялық ахуал өзіне инвестиция ҥшін 
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саяси, экономикалық және әлеуметтік ортадағы көрсеткіштерді енгізеді. 

Микроэкономикалық деңгейде инвестициялық ахуал қабылдаушы елдің 

нақты мемлекеттік органдарының, шаруашылық субъектілер – жеткізушілер, 

сатып алушылар, банктер, сонымен қатар кәсіподақтар мен еңбек 

ҧжымдарының инвестор фирмасымен екіжақты қатынастары арқылы көрсетеді. 

Инвестицияларға кәсіпкерлер мен ҧйымдарды меншікке сатып алу, 

бағалы қағаздарды сатып алу, біріккен кәсіпорындардың жарғылық қорына 

аударым  жасау, заңды және жеке тҧлғаларға несие беру, интеллектуалды 

байлықтарды, басқа да мҥліктер мен лицензиялар, қҧралдар, машиналар және 

технология тҥріндегі салымдармен, сонымен қатар банктік салымдар мен 

қозғалмайтын мҥліктерді сатып алу жатады. 

Жоғары аталған факторлар шетелдік кәсіпкердің көзқарасы бойынша шет 

елде оның қақтығысатын тәуекелдің тҥрлерін көрсетеді. Тәуекел дегеніміз – 

инвестордың салған қаражаттарын жоғалту мҥмкіндігі. Инвестициялық тәуекел 

дәрежесі елдің саяси, экономикалық және экологиялық жағдайларына тәуелді. 

 

 
 

8 сурет – Ҧлттық экономикаға инвестицияның тҥсуіне әсер ететін факторлар 

Экономикалық сипаттағы факторлар: 

 салықтық, қаржылық режим 

 қаржылық тәуекел 

 тарифтік тосқауылдар 

 айырбас бағамын реттеу 

 инфляция 

 анық жекешелендіру бағдарламаларының болмауы 

 ішкі инвестицияларға шектеу 

Материалды-техникалық сипаттағы мәселелер: 

 коммуникациялық инфрақҧрылым 

 көліктік инфрақҧрылым 

 тілдік тосқауылдар 

Саяси сипаттағы факторлар: 

 Саяси тҧрақсыздық 

 Реформаларды іске асыру бойынша скептицизм 

 әлеуметтік тҥсінбнушіліктерден сақтану 

Ҧйымдастырушылық сипаттағы факторлар: 

 бюрократия 

 коммерциялық ақпараттардың болмауы 

 жергілікті нарық туралы ақпараттың болмауы 

 мҥмкінді серіктестерді табудың қиындылығы 

Қҧқықтық сипаттағы факторлар: 

 қҧқықтық инфрақҧрылым 

 қҧқықтық өзгерістердің қарқыны 

 патенттерді, технологияларды қорғау 

 толық қҧрылмаған келісімдік заңданамалар 

 қҧнды қағаздар нарығын реттеу 



 

113 

 

 

Инвестициялық тәуекел дегеніміз – инвестициядан алынатын табысты 

жіберіп алу немесе шығынға ҧшырау мҥмкіндігі. 

Инвестициялық тәуекелді 3 топқа бөлеміз: 

1. Саяси тәуекелдер дегеніміз – бҧл елдің саяси және экономикалық 

сферасындағы өзгерістерге байланысты туған тәуекел. Бҧл жағынан Қазақстан 

ең жоғарғы саяси тәуекелді елдердің қатарына кіреді. Саяси тәуекелге 

жататындар: саяси дҥмпулердің болу мҥмкіндігі, меншікті ҧлттандыру, шетел 

инвесторын қорғау туралы заңның сәйкестендірілмеуі, елдің экономикалық 

саясатының анық болмауы және кҥнібҧрын анықталмауы. 

2. Қаржылық тәуекелдер дегеніміз – елге және оның заңды тҧлғаларына 

ссудалық капттал беру көзқарасы жағынан елдің төлем қабілеттілігін 

анықтайтын тәуекел. 

3. Операциялық тәуекелдер дегеніміз – сауда немесе басқа 

операцияларды жҥргізу кезіндегі валюталық шығын қаупі. Оның 2 тҥрі болады: 

а) сыртқы сауда қызметі ҥшін тәуекел; ә) өндірістік қызмет ҥшін тәуекел. 

Соныменен қатар, инвестор келесідей тәуекелдерді бағалау керек: 

1. Жобалық тәуекелдер: 

- бюджеттік (белгіленген бюджеттегі шығындардың өсіп кетуі); 

- келісім-шарттық (жеткізу міндеттерінің орындалмауы); 

- нарықтық (нарықты маркетингтік зерттеудің төмен деңгейі). 

2. Жалпы экономикалық тәуекелдер: 

- валюталық операцияларға әкімшілік бақылау жасау; 

- экспортқа салық салу ауданында ҥкіметтің қатаң экономикалық 

шаралары; 

- бақыланбайтын инвестициялық процестердің дамуы; 

- меншік қҧқықтарын тоқтату мҥмкіндіктері; 

- басқа да форс-мажорлық жағдайлардың пайда болу мҥмкіндіктері. 

3. Коммерциялық (кәсіпкерлік) тәуекелдер. 

- пайданың (дивидендтің) болмауы; 

- компанияның жабылуы; 

- бағалық тәуекел; 

- валютаның курстық қҧнының өсу ықтималдылығы; 

- аяқтау тәуекелі; 

- эксплуатациялық тәуекел. 

Тәуекелдерді есепке алу инвесторға келесідей жағдайларды қарастыруға 

мҥмкіндік береді: 

- капитал салатын елді таңдау; 

- нарыққа ену тәсілін анықтау, 

- шетелде қызмет ететін фирманы ҧлғайту; 

- қандай өнімді өткізу керектігін анықтау; 

- нарықтан қай уақытта кетуін анықтау. 

Тартылатын шетел капиталын ҥш әртҥрлі каналға бөлуге болады. Оларды 

қолдану, жеткізу шарттарымен ерекшеленеді. 
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«А тобын» экспорттық несиелер атқарады. Əдетте олар бір немесе 

бірнеше топ жобалардың, ол жобалар несие ретінде көрінеді, ол тауарларды 

немесе қызметтерді экспорттаушы елден сатып алу шартымен беріледі.  

Əлемдік тәжірбиеде осыған ҧқсас несиелер, әдетте, сенімді банктердің ірі 

кепілділігімен беріледі. Бірақ өтпелі экономикасы, саяси және экономикалық 

тәуекелділіктері бар  мемлекетке инвестиция салар алдында экспорттаушы 

мемлекет ҥкіметтік кепілдікті талап етеді. Бҧл кезде кепілдіктің ҥш деңгейі 

болады: 

- соңғы несие алушының контркепілділігі; 

- несие алушы мемлекеттің банктік контркепілділігі; 

- несие алушы мемлекеттің банктік кепілділігі. 

Осыған байланысты, несиені қайтару жауапкершілігі бірінші қатарда 

соңғы несие алушыға жатады, есептелген тәуекел деңгейі - банкке, сосын 

бюджетке тҥседі. Ҥкіметтік кепілдік несие туралы банктік келісім бҧл істі 

аяқтауда негізгі болып табылады. 

«Ə» тобын мемлекетке ҥкіметаралық деңгейде және сонымен бірге олар 

екіге бөлінетін (техникалық және қаржылық) формаға ресмей тҥрде дамуға 

көмек көрсетумен көрінеді. Техникалық көмек - әртҥлі саладағы қызмет 

көрсету көмегімен анықталады. Олар: оқыту; кеңес беру; тҥрлі жобалар сатып 

алу. 

Мҧндай көмек екі тҥрге бөлінеді: грант - несие алушы елге техникалық 

көмекті қайтарусыз беру және несие - техникалық көмекті төлем және тез арада 

қайтару жолымен берілетін инвестиция. Дамуға ресмей көмек көрсету 

шегіндегі қаржылық көмек төлем балансын, ипорттық тауарлар мен 

инвестициялық жобаны, әлеуметтік- экономикалық мәселелерді шешуге қажет 

жағдайды қолдауға бағытталған. 

«Б» тобына жататын инвестициялар қосымша қҧн капитализациясы деп 

тҥсіндіріледі, осы жағдайда бҧл шетел инвестициясының ел экономикасына 

келуін айтамыз. Олар екі тҥрге бөлінеді: 

тікелей инвестициялар - өз тәуекелділігімен ел экономикасына шетел 

капиталын салуды айтамыз; 

портфельді инвестициялар - қаржы қҧралдарын фиктивті капитаға салу: 

акция, облигация және т.б бағалы қағаздар. 

Сонымен ашық, еркін, тиімді және қатаң ҧсталатын заңдармен 

жҥргізілетін инвестициялық саясат шетел инвестицияларын тарту ҥшін кҥшті 

ынталандырушы фактор болып табылады. 

Шешім қабылдау кезінде шетел партнерлерімен қарым-қатынас жасауда 

және шетел ресурстарын тартуда әртҥрлі формалар бар екендігін естен 

шығамаған жөн. Олардың ішінде келесілерді атап өткен жөн: 

- технология тапсырысымен алып жҥрілетін халықаралық өндіріс 

кооперациясын, кейде біріккен меншік қҧру; 

- шетел несиелерін алу; 

- лизинг негізінде несие алу; 

- әртҥрлі ҥлестегі шетел партнерлерінің қатысуымен біріккен 
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кәсіпорындар қҧрып, шетел капиталын тарту, оның ішінде шетел 

инвесторларына акция сату; 

- толық шетел капиталының иелігінде жатқан кәсіпорындармен біріккен 

кәсіпорындар қҧру; 

- заңды тҧлғалардың қатысуымен келісім шарттар базасында шетел 

компанияларымен өндіріс дамытуда бірігіп ынтымақтасу; 

- концессия немесе өнімді бөлу келісім шарт негізінде шетел 

капиталдарын тарту; 

- өте белсенді шетел капиталдарын белгілі бір территориға тартуға 

бағытталған еркін экономикалық аймақтар қҧру. 

Бҧл барлық жоғарыда аталып өткен шетел инвестициясы ҧзақ мерзімді 

мінез-қҧлыққа ие. Олар дҧрыс қҧрылған саларалық проблемаларды шешуге 

мҥмкіндік береді. Олар алдынғы қатарлы индустриалды елдерден техникалық 

артта қалуда ілгері дамуына кепілдік береді. 

Бҧл барлық ынтымақтасу формалары тҧрақтандыру мәселесін шешуде 

және  Қазақстан экономикасын көтеруге мҥмкіндік береді. 

Бірақ олар инфляцияға, саяси және экономикалық тҧрақсыздыққа 

ҧшырайтынын баса көрсету қажет. 

Инвестицияларды реттеуде инвесторлар жөнінде Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік комитеті қҧрылған. Бҧл комитет шетелдік және 

ҧлттық инвестициялар бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру ҥшін  

қҧрылған.  

Инвестиция жөніндегі мемлекетік комитеттің негізгі міндеттері: 

- мемлекеттік саясатты, инвестициялық климатты экономиканың негізгі 

секторларына (салаларына) қатыстыруды қалыптастыру; 

- жаңа техника-технология, ноу-хауды экономикаға енгізу; 

- ішкі нарықты сапалы тауарлармен, қызметпен толықтыру. 

Қазіргі таңда әлемде шетел инвестициясы ҥшін ҥлкен бәсеке орнап 

жатыр. Егер бҥгін инвестицияға бағытталған қаржының 60% дамыған елдерге, 

36% дамушы елдерге, тек 4% ғана экономикасы жаңа қҧрылып жатқан елдерге 

инвестицияланады. Қазақстан Республикасы өзінің бай табиғи ресурстарымен 

тікелей шетел инвестициясын тартуға жағымды шарттар туғызған. Бҧл жерде, 

бірініші жҧмыс әлеуметтік стандарттарға сәйкес заң шығару базасын қҧру 

аймағына бағытталған. БҦҦ деректері бойынша, келешек он жыл ішінде 

Қазастанға 50-80 млрд. доллар көлемінде инвестиция тартылады. Қазақстан 

шетел инвестициясын тарту көлемін ҧлғайтуға ҥлкен ат салысуда, бірақ 

инвестиция ҥлкен бәсекелестік арқасында инвесторлар өзінің капиталдарын 

бағыттағысы келген елді негізді зерттеп, инвестиция алушы елдерге шарттар 

қойып, тәуекел деңгейін минимумға дейін жеткізуді ойластырады. Мысалға, 

шетел инвесторларының инвестицияланатын елді зерттегенде жергілікті 

нарықтың сипаттамасына көңіл аударады. Жергілікті нарықтың көлемі, 

тҧлғалардың сатып алу көлемі және оның өсу мҥмкіндігі. Жалпы әлем 

экономикасы оған деген ҥлкен көңіл бөлуді талап етеді, әсіресе оның табиғи 

ресустары және елдің географиялық жағдайы. 
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Енді осы критерийлердің маңызын ҧстана отырып, Қазақстан 

Республикасының экономикасы ҥлкен көлемде табиғи ресурстары болуына 

байланысты іс жҥзінде әлем нарығына шикізат ресурстарының әр алуан 

тҥрлерін  шығарушы негізгі жабдықтаушы болуы мҥмкін. 

Келесі мәселе - нарықтың қол жетімділігі. Бҧл жағдайда Қазақстан ашық 

нарықты экономикалық саясатын қолдану нәтижесінде экономикалық даму 

деңгейімен басқа дамушы елдерден озады және елде ҧлттық, шетел фирмалары 

ҥшін бірдей шартты бәсеке орнатылғанын айтуымыз керек. 

қатынаста өздерінің шетелдік партнерлеріне кәсіпкерлік қызметтің 

дамуына шарттар қҧрады, бизнес заң бойынша қорғалады, жетімді бәсеке 

шарттарын қҧрады, жалпы нарық қҧруда алғы шартты салаларды дамыту 

бағдарламаларын қҧрады;  

Мемлекеттік басқару. Барлық заңдарға сәйкес Қазақстан Республикасы 

кәсіпкерлік қызметтің дамуына бағдарламаларын негізі шарттар бойынша 

қҧрады; 

Салықтық төлемдер және стимул. Қазақстан Республикасының салықтық 

кодексіне шетел инвесторларының енгізілген қосымша деректері негізінде, 

жалпы біріккен тәжірибе шараларына жауап береді; 

Саяси тҧрақтылығы. Шетел инвесторларының бағасы бойынша Қазақстан 

Республикасы бҧл жағдайда «тҧрақтылық аралына» жатады; 

Макроэкономикалық саясат.  

Қазақстан Республикасының ҥкіметінің негізгі экономикалық, саяси 

мәселесі: 

- шаруашылық білімінің тиімді қҧрылуы; 

- қаржылық жағдайдың тҧрақтылығы; 

- елге ең керек деген салалары мен секторларының өсуі; 

- жаңа және өтпелі технология салалары мен өндірісінің дамуы; 

- экспортты өсіру және импорты керекті деңгейде  

дамыту; 

- инфляцияны бақылау; 

- бәсекелік нарықтық ортаны қҧру және монополизммен тиімді кҥресу. 

Инфрақҧрылым және қызметтер. Бҧл критерийлер бойынша Қазақстан 

әлемдік стандарттан артта қалуда. Бірақ елде инфрақҧрылымды дамытуда 

жҧмыстар жҥргізілуде. 

Осыған орай, инвестициялық ахуал – белсенді инвестициялық қызмет 

арқылы өндіргіш кҥштерді ғылыми-технологиялық жаңарту және дамытуда 

неғҧрлым жақсы қоғамдық-экономикалық қатынастарды қолдану ҥшін 

алғышарттарды қҧруға шақырылған, экономиканың институционалдық 

жҥйесіндегі ерекше жҥйелік болып табылады (9 сурет). 

Сауда саясаты. Қазақстан Республикасы сауда экономикалық  

Инвестициялық  ахуал мен оны қалыптастыруда инвестицияладың 

тәуекелдігін төмендету және оны сақтандыру келесі факторлардан тҧрады: 

- тәуекелдерді төмендету әдістері: 

- жобаның қҧнына  «тәуекелге сый ақыны» қосу; 
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- шетелдегі инвестициялық қызметтен мҥмкін болатын жоғалтуларды 

сақтандыруда фирманың резервтік қорын қҧру; 

- мемлекеттік және жартылай мемлекеттік ҧйымдар мен қызметтер, 

сондай-ақ жеке сақтандыру компаниялары арқылы саяси тәуекелден 

сақтандыру; 

- меншіктің акционерлік емес формаларын қолдануға негізделген 

тәуекелді аудару; 

- фирманың шетелдік активтер қоржынын географиялық негіздеу арқылы 

тәуекелді диверсификациялау. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ескерту – 1. ЖЭЖ - жалпы экономикалық жағдайлар; 

   2. НСШ - нарықтық сипаттағы шарттар; 

        3. НҚШ  - нормативтік-қҧқықтық шарттар; 

   4. ЫШ - ынталандыру шарттары; 

   5. АҚЕШ - ақпараттық қамтамасыз ету шарттары; 

   6. ЭШ - экологиялық шарттар; 

   7. ƏМЭШ - әлеуметтік, мәдени-этнографиялық шарттар. 

 

9 сурет – Инвестициялық  ахуал қҧрылымы мен оны қалыптастыру 

факторлары 

 

Бҥгінде халықаралық сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстан 

шетелдік инвестицияларды тарту ҥшін барынша тартымды  әлем елдерінің 

қатарына кіреді. 

   1. 

ЖЭЖ 

Қаржылық 

 Экономи- 
   каның 

инвести-

циялық 

ахуалы 

Елдің институционалдық 

жҥйесі 
Макроэкономика-

лық факторлар 

Табиғи-ресурстық 

әлеует 
 

Инвестициялық 

әлеует 

Ғылыми-

технологиялық   

әлеует 

Кадрлық 

әлеует,  

кәсіпкерлік 

Нарықтық орта 
факторлары 

Əлеуметтік –

мәдени әлеует 
факторлар 

Қаржы-несиелік 

әлеует 

Ҧйымдық-
басқарушылық 

факторлар 

Инфрақҧрылымдық 

әлеует 

Салалар мен 

сфералардың 

инвес-
тициялық 

ахуалы 

Экономика-

лық  
аймақтардың 

инвестиция-

лық ахуалы Тәуекел Тәуекел 

   2. 

НСШ 

   3. 

НҚШ 

  4. 

ЫШ 
    5. 

АҚЕШ 

  6. 

ЭШ 

Саяси Мемлекеттік басқару 

және реттеу 

Табиғи және 

әлеуметтік 

    7. 

ƏМЭШ 
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Қол жеткізген көрсеткіштерге Қазақстандағы жағымды бизнес-ахуалы, 

жетілген инвестициялық заңнаманың, инвестицияны тартымды шаралармен 

қолдаудың, сонымен қатар экономикалық және саяси тҧрақтылықтың қҧрылуы 

себеп болды. 

Инвестордың инвестиция салу шешімін қабылдауға әсер ететін негізгі 

факторларының бірі болып, қолайлы инвестициялық ахуалдың болуынан басқа, 

тауар өткізетін нарықтың ауқымы болып табылады. 

Көршілес мемлекеттердің энергетикалық ресурстары мен кең тауар 

айналыстары Қазақстаннан экспортты бағдарлай білу өндірісін дамыту ҥшін 

қолайлы негіз жасайды. Біздің бағаларымыз бойынша, Орталық Азия және 

Қазақстанмен шекаралас Ресей және Батыс Қытайдың тҧтынушылар нарығы 

жарты миллиардтан астам адамды қамти алады. 

Осы Заңмен халықаралық тәжірибеде қабылданған инвесторлардың 

қҧқығын қорғаудың барлық кепілдіктері қарастырылған, мысалы, табысты 

қолдану кепілдігі, ҧлттандыру және реквизиция кезіндегі кепілдіктер, келісім-

шарттардың тҧрақтылық кепілдіктері және басқалар. 

Сонымен қатар, Заң отандық инвесторға қалай болса, шетелдік 

инвесторларға солай тең дәрежеде қолданылатын инвестицияларды 

мемлекеттік қолдау шараларын көздейді. 

Заңға сәйкес, Қазақстан экономикасының басым секторларында өз 

қызметтерін іске асыратын инвесторларға инвестициялық преференциялар 

берілуі мҥмкін. 

Жеке секторлардың ынтасын мадақтау мақсатында мемлекет 

экономиканы әртараптандыру және шикізат тәуелділігінен бас тарту ҥшін  

Жеке шикізаттық  емес секторға институционалдық, қаржылық және 

инфрақҧрылымдық қолдау қҧру Стратегияны жҥзеге асырудың бірден бір 

бағыты болып табылады. 

Ол ҥшін мемлекеттік қаржылық және халықтың тҧрмыс қажетіне қызмет 

көрсету институттары қҧрылған – Қазақстанның даму банкі, Инвестициялық 

қор, Ҧлттық инновациялық қор, Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды 

сақтандыру жөніндегі корпорациясы, Кіші кәсіпкерлікті дамыту қоры, 

Экспортты дамыту және жылжыту жөніндегі корпорациясы, Инжиниринг және 

технологиялардың трансферті орталығы, «Қазинвест» инвестицияларға 

жәрдемдесудің қазақстандық орталығы.  

Осы институттардың барлығы бҥгінде «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл-

ауқат қоры шеңберіне біріктірілген. Əрбір институттың өз бағыты, өзінің 

тауашасы бар, ал біртҧтас олар инвестициялық және инновациялық жобаларды 

кешенді мемлекеттік қолдау жҥйесі болып табылады. Олардың қызметі жаңа 

жоғары технологиялық өндірістерді қҧру және қолданыстағыны дамыту, 

ғылыми және ғылыми-техникалық зерттеулерді және ҥмітті салаларды кешенді 

талдау негізіндегі талдауларды қолдау,  ғылыми өнеркәсіпті дамыту ҥшін 

инвестициялар тартуға бағытталған. 

Бәсекеге қабілетті өндірісті дамытуға жағдай жасау ҥшін қазіргі уақытта 

әлемдік тәжірибеде өзін ақтап шыққан арнайы экономикалық және 
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индустриалық аймақтары сияқты қҧралдар белсенді қолданылады. 

 

3.3 Экономиканы модернизациялауға  тікелей шетелдік 

инвестицияларды пайдалану 

 

Қазіргі таңда Қазақстан әлемдік шаруашылықтың толық қанды мҥшесі 

болып табылады. Республикамыздың экономикасының дамуы экономикалық 

ортада инвестициялық бағытты қҧруды талап етті. Инвестицияның қҧйылуы 

өндірістің масштабының кеңеюіне және сонымен қатар экономиканың 

әлеуметтік экономикалық дамуының сапалы, жаңа деңгейге шығуын 

қамтамасыз етеді. Экономикадағы жаңалықтар мен өсулер инвестицияның 

көлемімен, қҧрылымымен және олардың жҥзеге асырылу сапалары мен 

қарқынымен анықталынады. Сонымен қатар, инвестициялық жинақтаулар мен 

олардың материалдық ресурстарынсыз инвестицияда ешқандай оң нәтижелер 

болмайды.  

Өндірісті ҥнемі жетілдіру және технологиялық қҧралдарын  жаңартуды 

қамтамасыз ететін мемлекет, ғылыми-техникалық прогресс және нарықтық 

кҥштері арасындағы байланыс жҥйесін кҥшейтетін қозғаушы кҥш.  

Экономикасы дамыған мемлекеттердің тәжірибесі бейнелегендей, 

коғамның технологиялық даму механизімінің қҧрылуы мемлекетпен реттелетін, 

тҧтынушымен  нарықтық қалыптасу барысында пайда болатын байланысты 

білдіреді. Халықпен бірге тҧтынушы рөлінде жаңа техника  және прогресстік 

технологияларын сатьп алуына қызығатын өндірістік кәсіпорындар және 

өндірістің немесе ауыл шаруашылығының  толық салалары сияқты, өндірістік 

секторының мҥшелері де болуы мҥмкін. Осымен қатар, жабдықтаушы болып 

прогрессивті технологияларын, жаңа техника және басқа да өндіріс тәсілдерін 

шығаратын, технологиялары биік деңгейлі немесе ғылыми көлемді өндірістер 

(фирмалар), ғылыми-зерттеу және енгізуші мекемелер табылады. Шаруашылық 

заң шығару ортасында мемлекеттік мақсаттағы саясатын және дамыған қаржы 

жҥйесін пайдалану, көбінесе, осындай механизмді шығару жетістігіне алып 

келеді. Өндірістік секторы жағынан жаңалықтарына және өнер табыстарына 

қойылатын талаптары    тҥрлі  болады. Ол таза инновациялық өрісте де, 

шаруашылық басқару ортасында да сектор элементтері (кәсіпорындар мен 

салалар) ерекше ынталарын білдіруіне байланысты. Одан басқа, ҒЗКТЖ 

саланың тапсырыстарына ақы төлеуге немесе лицензияларды сатып алуға тҥрлі 

экономикалық агенттерінің қаражаттары жетпейді. Өндірістік сектор 

агенттерінің экономикалық  ынталары және кәсіпкерлік мақсаттары өндірістің 

қажеттіліктерінің кейбір жҥйесінен туындайды, ол кҥрделі иерархия 

қҧрылымына иеленуі мҥмкін. Бірінші кезекті қажеттіліктерге (төменгі қатарлы) 

солардың арасындағы өндірістің жҧмыс істеуімен және қудаламауымен пайда 

болған міндетті  болатын ынталар жатады [79]. 

Олардың арасында: 

- өндірістің жҧмыс істеуі ҥшін қажетті еңбек, материалдық және қаржы 

ресурстары жеткілікті  көлемде уақытылы және сенімді тҥрде қамтамасыз 
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ететін қажеттілік; 

- сату   нарығында өндірістің   өнімдері   мен   ҧсынатын   қызметтерінің 

тҧрақтығын қамтамасыз ететін қажеттілік; 

- нарықтық   жағдайда   өндірістің   заңдық   қаулылары   және   жҧмыс 

ережелерін міндетті тҥрде орындау жолдарымен ғана мемлекет пен 

экономикалық субъекттерін байланыстыратын қажеттілік. 

Ынталардың екінші (жоғарғы) қатарына келесілерді жатқызуға болады: 

- нақты  салада  немесе  орналасқан  аймақта өндірістің  рөлін   кҥшейту 

қажеттілігі;  

- өндірісті өрістету және диверсификациялау; 

- жаңа   прогрессивті   технологияларын   өңдеу   тәсілдерімен   жаңа   

сату нарықтарын   және   жаңа   нарықтық   жолдарын    ашу   мен    шығару 

қажеттілігі; 

- әлеуметтік- экономикалық   өрісінде   биік   деңгейге   ҧмтылу;  

- өзінің саласында немесе өзінің аймағында озат болу ҥшін мақсат қою; 

- кәсіпорынның жҧмыс жағдайларына қарай тіке немесе сырттай қатысты 

заңдар және заң кҥшіндегі актілерін шығаруына ҥлес қосу. 

Кәсіпорын өз жҧмысында осы қажеттіліктерді қанағаттандыруына 

тырысады, өйткені осы мәселелердің шешілуі оның ҥнемі дамуын қамтамасыз 

етеді. Бірақ, кей кезде шамаларының шектелуіне немесе сәйкес ресурстарға 

байланысты алда қойылған мақсаттарының бірнеше бөлігі ғана жҥзеге 

асырылуы мҥмкін. Сол себептен, негізінде кәсіпорын бірінші, екінші ж.б. етіп 

қанағаттандырылатын ең басты (беделдік) кызықшылығын және қажеттілігін 

іріктеп отырады. Қатал тҥрінде жоғары бағалау немесе қосымша шарттарын 

орындау арқылы қажеттіліктерінің осындай сараптау (ранжир) өткізуіне, 

пайдалығының белгілі функцияларын қҧрауға болады. Игіліктің көлемі, басқа 

сөзбен, тауарлар мен қызмет көрсетуіне, сонымен қатар, өндірістік субъектінің 

анау немесе мынау қажеттілігін қанағаттандыруына шамамен көмек беретін 

пайдалық функцияларының аргументі болып табылады. Əрине, барлық 

кәсіпорындар өздерінің шектеулі жағдайларына сәйкес алдарына көптеген 

пайдалы нәтиже алу мақсатын қояды. Сонымен қатар, ереже тҥрінде, ең 

беделді, сондықтан пайданың нәтижелі аса салмақты болуына байланысты, 

өзінің  қажеттілігін  қанағаттандыруына тырыса отырып,  кәсіпорын керекті  

игіліктер нарығында өзінің сҧранысын қалыптастырады. «Игілік нарығы» 

тҥсінігін кең мағынада алу керек, өйткені, айтылып өткендей, кәсіпорынның 

қажеттіліктері өз мазмҧны мен бағыттары мен ерекшеленеді. Олар материалдық 

қажеттіліктерінен бастап (капитал, шикізат және еңбек ресурстарының 

қажеттілігі) интеллектуалдық тәсілдерімен және әдістерімен 

қанағаттандырылатын қажеттіліктеріне дейін орындалуын кҥтеді.  

Сонда да, ғылыми зерттеу мекемелері, енгізу фирмалары ҧсынып отырған 

игілікке өндіріс секторының және халықтың тиімді (төлем аларлық) талабын 

қалыптастыруы өндірістің ғылыми-технологиялық даму динамикасын 

анықтайды. Белсенді меншік иелері немесе талап етіліп отырған игіліктер, 

сонымен қоса, инновациялық игіліктерді өндірушілер аталған игіліктерге 
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сҧраныстың өсуіне байланысты өз әрекеттерін кҥшейтеді, яғни, олардың 

талаптарының кҥшейуіне қарай оның қоғамдық қҧндылығы да өседі. Ең жоғары 

қатардың қажеттілігін қанағаттандыруына бағытталған және мекемелердің 

рөлін, мәнділігі мен абыройын көтеретін материалдық игіліктері жөнінде 

айтсақ, бҧл процесс өндірушілердің нарықтық бағалары мен табыстарының 

өсуінде бейнеледі. Екі жағдайда да ғылыми-технологиялық даму мәселелерімен 

айналысатын инновациялық және шаруашылық реттеу өрістегі мекемелердің 

жағдайлары нығаяды. Инновациялық өрісінің элементтерінің көптігін ҥш 

негізгі тҥрімен бейнелеуге болады:  

- шаруашылық механизмі мен қызығушылығының әрекеттестігі арқылы 

процесс мҥшелерінің арасындағы бәсекелестіктің  нарықтық тҥрі;        

- билеуші қҧқықтық өкілдіктер базасында жҥргізілетін мемлекеттік 

басқаруы; 

- халықтың дәстҥрімен, менталитеті, өнегелі де этикалык ережелерімен 

келісілген тҥрлері. 

Өнімнің ҥнемі жаңартылып тҧратын ҥлгілері мен жаңарту (өзгерту)  

микродеңгейі, инновацияларын нығайту базасында оның өлшемін толық 

жетілдіруі қысқа мерзімді циклі болып табылатын  жабдықтарын, негізгі 

қорлардың активті бөлшектерін он жыл сайын жаңартуы орта мерзімді циклі 

аталып, мезодеңгейін қҧрайтын; елу жыл шамасында базисті 

инновацияларының кластер негізінде таралып жатқан жетекші технологиялық, 

өндірістін технологиялық әдістерін тарату кезеңдерін Кондратьевтің ҧзақ циклі 

атты макродеңгейін бейнелейтін жабдықтау-технологиялық прогрессінің 

ерекшеліктігін және негізгі мінездемесін осы ҥш деңгейде қарастыруға болады. 

Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД) елдерінің макротехнологиялық 

динамикасының мәселелерімен айналысатын экономистерінің еңбектерінен 

жабдықтау-технологиялық дамуының келесі заңдылықтарын белгілеуге 

болады: экономиканың технологиялық жетілдіруі; технологиялық әдеттің 

дәйекті алмасуы ретінде жҥргізіледі. Экономикада бірнеше технологиялық 

негіздері бір уақытта жҧмыс істей береді. Бір технологиялық әдет циклі 

Кондратьевтік циклінен екі есе артық әрекет етеді. Уақыттың әр-бір кезінде 

бірнеше қатар қызмет етіп жатқан әдеттердің арасынан бір технологиялық әдет 

басым болып келеді, яғни, оның экономикалық потенциалы биіктеу болады. 

Əр-бір келесі басым әдеттерінің дәрежесі алдындағыларымен салыстырғанда 

өте жоғары болады. Соңғы әдеттің өз дәрежесі барынша пайдаланып немесе бар 

кҥшін салу әрекетін жасап, басымды әдеттің әрі қарай дамуына мҥмкіндік 

бермейтін жағдай жаңа технологиялық әдеттердің  туындауына әкеп соғады. 

Доминантты әдет даму шегіне және табыстың төмендеуіне жеткен кезінде, 

өзімен бірге ресурстарды жаңа әдеттің технологиялық тізбегіне жаппай қайта 

бөлуіне алып келеді. Бҧл процесс технологиялық революция болып аталады. 

Жабдықтау - технологиялық және экономикалық даму макротраекториясын 

келесі тҥрде бейнелеуге болады (10 сурет). 
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10 сурет – Жабдықтау технологиялық және экономикалық даму 

эволюцияның макротраекториясы. 

 

 Индустриалды цивилизацияның арттыру жөнінде толық мәлімет беретін 

революциялық өзгерістерінің негізгі сипаттамасы 7 кестеде көрсетілген.  

Əлемдік жабдықтау-экономикалық дамуында бір-бірінің орнын басатын 

бес жабдықтау-технологиялық әдеттерінің  басымдылық кезеңдерін көрсетуге 

болады, сонымен қатар, әр бір қожайындалған субъектілерінің өз «генотипы» 

ҥйлескен: 1770-1830 ж.ж.; 1830-1880 ж.ж.; 1880-1930 ж.ж.; 1930-1980 ж.ж.; 

1980-1990 жылдан бастап 2030-2040 жылдарына дейін. Жабдықтау, технология 

және адам өздерінің еңбек қабілеттерімен қоғамның өндіруші кҥштерін даму 

атты бір процесстің екі жағы болып келеді. Сондықтан, технологиялық әдеттің 

макро динамикасына қатысты заңдылықтар адамның еңбекке деген 

қабілеттерінің макро динамикасына да толық сәйкестесу керектігін болжауға 

болады. Көрсетілген жабдықтау-технологиялық әдеттердің алмасу кезеңі төрт 

технологиялық революцияларды басынан өткізген. Біріншісі индустриалды 

(машина) өндірісінің пайда болуын, екіншісі - оның жаппай таралуын, ал 

ҥшіншісі - оның ең басты, нығайған тҥріне өтуін сипаттаған ( 1 кесте). 

 

1 кесте - Техникалық өзгерістердің кезеңдері мен олардың негізгі 

сипаттамасы 

Ғылыми-

техника-лық 

про-грестің  

эле-менттері 

Сапалы қозғалыстарының аса топталуы 

Еңбек    

қҧралы    мен 

жабдығы 

 

Машина өндірісінің 

пайда болуы 

Негізгі жҧмыс 

процесстерін машина  

өндірісімен қамту; 

машина 

негіздерінде жаппай 

машиналар шығару 

Машина қҧрылымда-рын  

қалыптастыру, 

комплекстік 

механикаландыру, 

өндірісті 

автоматтандыру 

Қозғалт-қыш 

кҥші мен  

қуат-тылығы 

Бу машинасы Электроқуатын 

шығару, электро-

қозғалтқыш, іштей 

жану қозғалтқышы 

Өндірісті 

электрлендіру,  

атом реакторы, реактор 

қозғалтқыш 

ҒТП-ның эле-

менттері 

Сапалы 

қозғалыстарының аса 

топталуының 

Ғылыми- техникалық 

прогресстің 

элементтері 

Сапалы қозғалыстарының 

аса топталуының кезеңдері 
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кезеңдері 

Көлік Паравоз қызметінде 

негізделген темір жол 

көлігі, пароход 

Дизельді кемелер, 

автомобильдік және 

авиациялық (әуе) 

көлігі 

Бірыңғай көлік қҧрылы-

мының дамуы, контей-

нерлендіру, реактивті көлік 

пен ракета жабдықтар 

Ауыл 

шаруашылық 

және азық- 

тҥлік 

Егін шаруашылығы-

ның ғылыми қҧры-

лымының пайда 

болуы, өсімдіктер-дің 

және жануар-лардың 

селекциясы 

Ауыл 

шаруашылығын 

механикаландыру, 

минералды 

тыңайтқыштар 

Жаппай механикаландыру 

мен химияландыру, 

микробиология, 

биологиялық ҥрдісінің 

реттелуінің басталуы 

Қҧрылыс 

және 

қҧрылыс 

заттары  

Қол еңбегінің 

ҥстемділігі, кірпіш пен 

ағаш 

Бірінші қҧрылыс 

механизмдері; 

цемент пен темір, 

бетон 

Қҧрылыстың индуст-

риалды әдістері, жаңа 

қҧрылыс заттары және 

жеңіл қҧрылмаларын 

қолдану 

Ғылымды 

ҧйымдас-

тыру тҥрлері 

Жеке ғылыми жҧмыс Мамандалған 

ғылыми еңбегінің 

пайда болуы 

Ғылымның білім 

индустриясына ҧлттық 

шаруашылығының 

саласына айналуы 

Білім беру Сауаттылықтың 

таралуы және кәсіптік 

оқытудың пайда болуы 

Жаппай көпшілік 

және арнаулы білім 

Білімнің орта деңгейін 

едәуір (бірнеше есе көтеру, 

жоғары білімнің тез дамуы) 

 

Ғылыми техникалық революцияның (ҒТР) төртінші кезеңі бағдарламалық 

революциясымен байланысқан. Оның әсерімен қалыптасып жатқан және 

индустриалды әдеттің орнын басатын бесінші - хабарлау әдет - 

цивилизацияның материалды-жабдықтау базасы болып табылады. 

  Қызметкерлердің индустриалды тҥрінің қалыптасуы бірінші мен екінші 

өндірістік революциялар өтуімен, машина өндірісіне көшуімен, бір қатар жаңа 

салалардың, көлік тҥрлерінің, қуаттылықтың пайда болуымен байланысты 

болды. Бҧның барлығы жҧмысшылардың арнаулы кәсіптік мамандыққа, 

сонымен қатар, жаппай көпшілік және арнаулы білімнің дамуын талап етті. 

XX ғасырдың басында ҒТР-сы ғылыми негізінде ғана техникалық 

жетілдіруіне өтуін талап етті және өндірістің барлық элементтерін қамтыды: 

еңбек қҧралдарын және жабдықтарын - жаппай техникаландыру мен 

автоматтандыру; еңбек заттарын - заттарды ерте бастан берілген қасиеттеріне 

сәйкес шығару, химияландыру ж.б.; куаттылығын - ядролық ыдырауын және 

синтезді меңгеру, атомдық қуаттылығын, энергияны өзгертуінің жаңа әдістерін 

және де қай ара қашықтыққа болса да жеткізуін мол пайдалануы; 

технологияны-механикалық технологияны электрофизикалық, 

электрохимиялық, магниттік, сәуле, радиациялық технологиясына ауыстыру. 

Бҧл еңбекті жігерлілікте революциялық өзгерістерді алып келген - дене еңбегін 

ойшылдыққа аударуы және ой еңбегін жоғары сатыға көтеруі жоғары білімнің 

тез жетілдіруін және орта білімнің деңгейін өсіруін талап етті. 

Қазіргі кезеңде әлеуметтік инфрақҧрылымының өзгеру рөлі өсуде, ол 

тҧрақты әлеуметтік-экономикалық дамуының алдыңғы шарты болады. 

Халықтың жағдайын айқындайтын және ҥй коммуналдық шаруашылығын, 

әлеуметтік-мәдениетін, әлеуметтік тҧрмыс қызметін көрсету, демалыс 
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мәселелерін қарастыратын сала әлеуметтік инфрақҧрылымы тҥсінігін береді. 

Əлеуметтік инфрақҧрылымының даму кезеңінде ауыл ғана емес, сонымен қоса 

қалалық тҧрғындарына да маңызды болатын ауыл потенциалы өсуде, қала мен 

ауыл байланыстары кҥшейіп жатыр, олардың баяғы автономдығы бҧзылып, 

қалалық пен ауылдық жҧмысшыларының тҧрмыс жағдайлары нақты теңдесу 

шарттары қойылып отыр. Ғылыми-техникалық прогрестің (ҒТП) бірінші 

кезеңдегі жетістіктерінің бейімделуіне орай, ауыл шаруашылық жҧмысы өзінің 

мәнімен және жҧмысшылардың санатты қҧрамымен ҧлттық шаруашылығының 

басқа орталықтарындағы жҧмыстарымен теңесіп жатыр. Ауыл 

шаруашылықтың және ауыл жҧмысшылары тҧрмыс жағдайларының сапасына 

қала тҧрғындары сияқты талап қойылды. Сол себептен кәзіргі кезеңде 

өндірістің саны мен қуаттылығын көтеру, оның салаларын ҧйымдастыру, 

қызмет жҥйесін кеңейту, жеткен деңгеймен салыстырғанда қарқының өсуі 

арқылы ауылдағы әлеуметтік инфрақҧрылымының нәтижелі дамуы және 

пайдалану мҥмкін емес. Инфражҥйесінің нәтижелі дамуы қала мен ауылдың 

ерекшеліктерін ескере отырып, қала мен ауылдағы қызмет көрсету сапасын 

және тҧрмыстық жағдайларын теңдестіру мақсатымен оның салаларының  

бағыттарын  сипаттауын  және  қарқынының,  әлеуметтік-мәдениетті және 

әлеуметтік - тҧрмыс қызметтерінің көлемі мен қҧрылымының өсуін болжайды. 

Ақпараттық ағымын игеру тәжірибесінің қажеттігі компьютерлік қатынас 

жолдарын қолдану арқылы ғаламдық сипаттағы ақпарат-іздеуіш жҥйелерінің 

пайда болуына әкеп соқты. Ал, аймақтағы экономика белсендігін жетілдіруі 

хабарлау қызмет көрсету жҥйесінің нәтижелі жҧмыс атқаруымен тығыз 

байланысты. Қызметкерлердің жақсы мәліметтенулері еңбек ҧжымдардың 

ақпараттық мобильдігін көтеру әрекеттердің алғы шарты болып табылады. ҒТП 

жҧмысшыларға біліктілік деңгейін көтеру, кәсіптік дайындық, ақпараттық 

мәселелеріне жоғары талап қояды, жаңа білім алатын кезде олардың икемділік 

қимылдарын, материалдық өндіріске енгізілген ғылыми және техникалық 

жаңалықтарына жылдам және ҧқыпты тҥрде қамқорлыққа алуын талап етеді. 

Бҧл жағдайларда хабарлау икемділігі атты сапалы мінездемеге ерекше назар 

аударылады. Бҧл жинақтаушы ҧғым болғандықтан, ақпараттық икемділік 

қызметкерлердің жаңа білімдерді, жинақталған тәжірибені иемдену және 

пайдалану, жаңа ақпаратты қабылдау, оларды белсенді тҥрде енгізу, ақталған 

өндірістік тәуекелге баруға дайындық, инновацияларды енгізуге 

жауапкершілікті қатынасты ҧстану сияқты маңызды қасиеттерін алмастырады. 

Ақпараттықтың әсері тек инновацияны жасау кезеңінде ғана емес, оны 

ендіруде де маңызды деңгейде көрініс табады. Жаңашылдықты білу оны 

енгізудің әлеуметтік-психологиялық кедергілерін төмендетуге, инновациялық 

ҥрдістерге қызметкерлердің бейімделуіне алып келетін ҧжымның жаңа 

талаптарға сай қызмет етуге дайындықты, ауылдағы оған деген оңтайлы 

эмоционалды қатынасты шарттайды. 

Жаңашыл техникалық қҧралдар мен технологиялардың базасында өндіріс 

кәсіпорынің қарқынды даму жолына сәтті көшу кең тармақталған, жеткілікті 

және берік қызмет ететін ақпараттық жҥйенің негізінде ғана, өндіріс 
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кәсіпорынің барлық сала қызметкерлерінің ақпараттануының жоғарғы 

деңгейінде ғана мҥмкін болады. Қазіргі жағдайда өндіріс кәсіпорынің ғылыми-

инновациялық қамсыздануының деңгейі мен әсерлігін жоғарылату ақпараттық-

кеңестік қызметтердің белсенді қатысуынсыз мҥмкін емес. Бҥгін кез-келген 

бағдарламалар бойынша ғылыми-зерттеу және конструкторлық-тәжірибелік 

жҧмыстарды (ҒЗКТЖ) ҥйлестіруден бҧрын, жедел және мақсатты ақпаратты 

қажет етеді. Ғылым және тауар өндіру саласында білімдерді беру мен таратусыз 

зерттеу жҧмысы ретінде де, өндіріс кәсіпорын салаларының ғылыми-

техникалық деңгейінің өсуінде де, шаруа қожалықтарының, олардың 

кооперативтері мен  ассоциацияларыньң қҧрылуы, көтерме базарлары мен 

нарық инфрақҧрылымының өзге де объектілерінің дамуында да қандай да 

болсын өзгерістерді жоспарлауға болмайды. 

Ақпараттық қамсыздануының өзгертілген жҥйесін қҧру 

ақпараттандырудың мықты инфракҧрылымы: мәліметтер қоры мен базасы және 

олардың желісінің; ақпараттық-іздеу жҥйесі мен олардың желісінің; аумақ, 

облыс, республика көлемінде локальды желісінің; ақпараттық желілік 

технологиялардың және халықаралық желіге шығудың; есептеуіш машинасы 

желісінің; автоматтандырылған қызметтер мен орталықтар, кітапханалар 

желісінің жасап шығарылуы мен қҧрылуын қажет етеді. 

Аталмыш жҥйе пайдаланушыларға өнеркәсіп өндірісінің қызмет деңгейі 

мен әсерлігін біршама көтеруге мҥмкіндік беретін барлық қажетті ақпаратты 

жинақтау, өңдеу мен ҧсыну қажет. 

Өндіріс кҥштерінің ақпараттандыру, өндірістік, экономикалық-

ҧйымдастырушылық шаруашылығының ғылыми және әлеуметтік қызметі мен 

табиғат, еңбек және материалдық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында 

қайта өңдеу өнеркәсібінің барлық салаларында ҧсақ электроника және 

есептеуіш техникасының жаңашыл кҧралдарын қҧру мен қолдану ҥрдісі болып 

табылады.  

Инвестициясыз ішкі және сыртқы нарықтардағы тауар өндірушілердің 

бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз ету, қазіргі кездегі капитал 

жҧмсалымдарының болулары мҥмкін емес. Нарықтік инфрақҧрылымдардың 

және әлемдік тауар өндірушілердің қҧрылымдық және сапалық өзгертулерінің 

процесстері инвестициялаудың есебімен және жолымен жҥзеге асырылады. 

Инвестициялау экономикалық өсуді, аймақтың әлеуметтік жағдайын, халықтың 

жҧмыспен қамтылуын және сонымен қатар елдің экономикасының дамуын 

анықтайды. 

Қазақстан Республикасының экономикасының дамуы отандық және шет 

елдік инвестициялаудың тартылуымен тығыз байланысты болып келеді. Шетел 

инвестициялары  Қазақстан Республикасының территориясындағы кәсіпкерлік 

қызметтің объектісіне шетел инвесторына тиісті азаматтық қҧқықтардың, 

соның ішінде ақша, бағалы қағаздар, интеллектуалды қызметті және тағы басқа 

мҥліктерді, сонымен қатар қызмет пен ақпарат нәтижелеріндегі ақшалай 

бағасына ие мҥліктік қҧқықтар тҥрінде шетел капиталын салу болып табылады. 

Инвестицияларды әр тҥрлі қаржы қҧралдарын шығара отырып тарту 
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бҥгінгі кҥні кең көлемде қолға алынады. Оған елдегі қолайлы инвестициялық 

климат өз әсерін тигізуде. Қай елде болмасын инвестицияның келуі 

инвестициялық климат дәрежесіне және оны анықтайтын факторларға тікелей 

байланысты. Инвестициялық климатты анықтау шетел инвесторларын тарту 

мен пайдалану саясатының негізгі міндеті болып табылады. Себебі, біріншіден, 

инвестициялық климат шетел инвесторларына әсер ететін факторларды 

анықтауға, екіншіден мемлекеттегі жағдайды тереңірек бағалауға, ҥшіншіден 

шетел субъектілерінің мінез-қҧлықтарын анықтауға мҥмкіндік береді.  

Инвестициялық климат мемлекетте, аймақта және қалада инвестицияның 

қызмет жағын анықтайтын заңдық, нормативтік, ҧйымдастырушылық, 

экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени және тағы басқалары бір-бірімен 

байланысты факторлардың әсерінен қалыптасады. Яғни, инвестициялық 

климатты бірнеше көрсеткіштер (факторлар) арқылы бағалауға болады. Оларға: 

экономикалық реформаның жағдайы; банк жҥйесінің тҧрақтылығы; саяси 

реформаның тҧрақтылығы; табиғи және еңбек ресурстарымен қамтамасыз 

етілуі; инвестициялық қызметтің қҧқықтық реттелу дәрежесі және халықаралық 

стандартқа сай жасалған заңдылықтар мен нормативтік актілердің болуы; 

инфляция қарқыны; сыртқы экономикалық байланыстар дәрежесі; білікті 

жҧмыс кҥшінің болуы; мемлекеттік нарық потенцалының сипаты (ЖІӨ, халық 

саны); нарық инфрақҧрылымының және валюта нарығының дамуы және тағы 

басқалар жатады. 

Шетел инвесторлары инвестициялық климаттың бҧл көрсеткіштерін 

бағалап мемлекеттегі инвестициялық климатты жағымды немесе жағымсыз 

екендігін анықтайды. Егер инвестициялық климат жағымды болса, онда 

инвесторлар инвестиция туралы шешім қабылдайды. 

Қазақстан ҧзақ мерзімге бағытталған «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі 

даму стратегиясына» сәйкес өзінің динамикалық дамуын жалғастыруда, 

сонымен қатар біздің алдымызда – Қазақстанды әлемнің бәсеке қабілетті елу 

елінің қатарына енгізуіміз қажет деген стратегиялық мәселеміз тҧр. 

Қазақстан экономикасының саясатының алғашқы даму кезеңдерінде 

тікелей шетелдік инвестицияларды тарту мҧнай өнеркәсібіне және оның 

инфрақҧрылымына ірі жобаларды жасауға негізделінді. Жоғарыдағы 

көрсетілген тікелей шетелді инвестициялардың жалпы тҥсімдеріннің негізін 

мҧнай газ саласы қҧрады. 2019 жылдың бірінші кварталында жалпы 

инвестициялық тҥсімдердің көлемінің 68 пайызы мҧнай жобаларына 

бағытталынды. Мҧнайдың бағасы тҧрақтандырылған және оларды төмендетуді 

тоқтатқан жағдайда мҧнай саласы бойынша тікелей шетелдік 

инвестициялардың көлемі бҧрынғыдай белсенді рөл атқарады. Жалпы елімізде 

тікелей инвестициялар негізінен мҧнай өндіру және өңдеу өндірісіне, тҥсті 

және қара металлургия кәсіпорындарына, газ өнеркәсібіне және байланыстарға 

қҧюлуда. Инвестицияның көлемі бойынша ірі инвесторлардың бірі АҚШ елі 

болып келді. Соңғы кездері Қытай мен Рессей елдеріде біздің елімізге өз 

инвестицияларын салуда. Бірақ, соған қарамастан қазіргі кезде мҧнай-газ 

саласына инвестицияларды тартуда қиыншылықтар туындауда деп айтуға 
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болады.  

Сонымен қатар, Қазақстанда экспорттік бағытталған экономиканы 

жәнеде бәсекеқабілетті, жоғары технологияны дамыту ҥшін жағдайлар жасау 

мақсаттарында жҧмыстар жҥргізілуде. Бҧл алдыға қойылған мақсаттарға жету 

шетелдік және отандық инвесторлардың көмегімен жҥзеге асырылады. 

Шетелдік және отандық инвесторлардың қызметтері Қазақстанда «Инвесторлар 

туралы» заңымен реттелінеді. Бҧл заңмен шетелдік және отандық 

инвесторларға қҧқықтық режимі бірдей және заң бойынша біртҧтас талаптар 

қойылады.  

Шетел фирмаларының тікелей инвестициялары тек ішкі капитал 

салымдарының қосымша көзі ретінде ғана емес, сонымен қатар жаңа 

жетілдірілген технологияларға, сыртқы нарықтағы өткізу жҥйесіне, 

қаржыландырудың жаңа көздеріне қол жеткізу тәсілі ретінде қарастырылуы 

мҥмкін. Шетел инвесторлары жаңа өндірістерді тез қҧруға көмектесуі мҥмкін. 

Инвестициялар нәтижесінде мемлекеттік табыстардың артуы мемлекеттің 

жалпы экономикалық-әлеуметтік өсуіне, тҧрғындардың өмір сапасының 

артуына, жҧмыспен қамтамасыз ету мҥмкіндіктерін қҧруға жағдай туғызады.  

Шетел инвесторларының пікірі бойынша, Қазақстан инвестициялық 

салымдар жасау ҥшін тартымды нарық болып табылады. Біздің еліміз пайдалы 

қазбалар, ауылшаруашылығы жерлерінің қорларына және квалификациясы 

жоғары жҧмыс кҥшіне бай, сондай-ақ ҥлкен өндірістік потенциалға ие, бірақ 

оларды тиімді қолдану ҥшін инвестициялық салымдар жасалуы қажет.  

Тікелей шетелдік инвестицияларды елімізге тарту бір жағынан еліміздің 

өндірістік тиімділігін арттыруға және жҧмыс орындарын қҧруға қажет. Екінші 

жағынан, Қазақстандық нарықтің тікелей шетелдік инвестицияға өтуі отандық 

өндірушілердің жҧмыстарына кері әсерін тигізеді деген қауіп тудырады. 

Шетелдік инвестицияларды тарту жаңа технологияларды ендіруге, 

сонымен қатар менеджмент пен маркетингтің қазіргі кездегі әдістерін ендіруге, 

инвестициялық салаға жаңа жҧмыс орындарын қҧруға, жергілікті мамандарды 

ҥздіксіз оқытуға жәнеде нарық жағдайына байланысты олардың біліктіліктерін 

көтеруге алып келеді. Нәтижесінде, алынған техникалар мен технологиялар 

отандық тауар өндірушілердің өндірісін қолдауға және ынталандыруға алып 

келеді. Сондықтанда, Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды 

тарту стратегиялық және тактикалық мәселелерді шешугі бағытталған 

объективтік қажет процесс болып табылады.  

Қазір еліміз ҥш жылдық бюджет жоспарымен жҧмыс істейді. Мҧның бір 

артықшылығы – ҥш жылдық кезеңге арналған экономиканы және әлеуметтік 

саланы дамытудың басым бағыттарын заңнамалық айқындау жергілікті 

кәсіпкерлер мен шетелдік инвесторларға өздерінің бизнестерін барынша 

ауқымды жоспарлауға мҥмкіндік береді. Ең бастысы, ―Қазақстан–2030‖ 

стратегиялық бағдарламасының жҥзеге асуын ҧзақ мерзімді бюджеттік 

жоспарлау сҥрлеуден адастырмайды.  

Сонымен қатар, мемлекет басшысы әлемдік дағдарыстан Қазақстан 

экономикасын сауықтыру ҥшін қазіргі таңда атқарылатын жҧмыстарды саралай 
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келіп, бес бағытты нақтылап берді. Оның біріншісі – банк секторын 

тҧрақтадыру, екіншісі – қҧрылыс саласын және ҥлескерлер мәселесін шешу, 

ҥшіншіден – дағдарыс жағдайында шағын және орта бизнестің зардап шекпеу 

керектігін, төртінші – ауылшаруашылығы ойдағыдай дамыту, бесінші – 

индустриялық-инновациялық бағдарламаларды дамыту. 

Қазақстан Республикасында ағымдағы жылы көптеп кҥткен жҧмыстар 

қолға алына бастады. Мысалыға айта кететін болсақ, Мойнақ су электр 

стансасы қҧрылысының бірінші кезеңі аяқталса, Қазақ-Қытай магистральды газ 

қҧбыры, Батыс Еуропа - Батыс Қытай транзисттік автокөлік жолдарын жөндеу, 

Қорғаныс–Жетіген темір жолын салу жобаларын орындайтын қҧрылыс 

мекемелері анықталып, нақты жҧмыстың алғашқы қадамына негіз қаланып, 

инвестиция тарту арқылы жҥргізілмекші. 

Сонымен қатар, Қытайдағы «Датанг» корпорациясы мен 

Талдықорғандағы «ТТ–ГРУПП» ЖШС өзара келісімге келіп, бірлескен 

кәсіпорын қҧру арқылы Көксу өзенінен екі бірдей су электр стансасын салуда. 

Өңірде қолға алынатын басқа да жобалар толыққанды жҥзеге асса, 

тҧтынушыны қуат көзімен қамтамасыз етумен қатар оны сатып пайда табуға да 

мҥмкіндік бар. 

 

3.4  Қазақстан Республикасының индустриалды–инновациялық дамуы: 

экономикалық өсу мəселелері мен шетел инвестициясын тарту 

 

Индустриялық–инновациялық даму стратегиясын жҥзеге асыру 

мақсатында даму басымдықтарын айқындап алу өте маңызды. 

Əлемдік экономиканың дамуы бҥгінгі таңда аса өзекті мәселеге айналып 

отыр. Себебі, қазіргі жаһандану заманында кез-келген мемлекет халықының 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға талпынады. Осы мақсатқа жету 

барысында халықаралық мамандану мен кооперацияның тереңдеуі, елдер 

арасында технологиялармен алмасу арқылы инновациялық жағдайын дамыту – 

экономикалық өрлеудің маңызды факторына айналуда. 

Бҥгінгі таңда инновациялық типті экономикаға жалпы дҥние жҥзінің 

көптеген елдері енуде. Кейбір аса дамыған елдер инновацияны дамытуды 

ертеректе бастап кеткен. Соның біріне бҥгінде экономикасы қарыштап дамып, 

әлемдік экономикада көш бастап келетін АҚШ-ты атап өтуге болады. 

Сол сияқты Қазақстанның да басымды мақсаттарының ең негізгісі – 

инновациялық жағдайды дамыту арқылы әлемдік экономикалық жҥйеге 

Қазақстанның интеграциялануының нәтижелі жҥйесін қҧру. Негізінен 

индустриалы-инновациялық бағыт дағдарыстан кейінгі Қазақстанның дамуы 

моделінің негізі болып табылады. 

Қазақстанда соңғы жылдары белең алған экономикалық өсім 

тҧрақсыздығы белең алуда. Бҧның себебі негізінде өте аз қосылған кҧн мен 

экспортталатын өнімнің шикізаттық секторға бағытталуы жатыр. 

Статистикалық мәліметтерге қарасақ, минералды өнімдер Қазақстанның 

экспорт көлемінің 70-75%, металдар мен бҧйымдар 15-16, тауарлар мен оларға 
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шикізат қҧрады,  2-2,5, асыл тастар мен алтын – 1- 1,5 %, химиялық өнім, 

пластмасса, каучук – 3-3,5%, машиналар, қҧрал-жабдықтар, транспорт, 

приборлар – 1-1,5%, целлюлозалық және қағаз бҧйымдары – 0,1%, басқалар - 

0,8- 1% қҧрайды.  

Əлемдік тәжірибе көрсеткендей экспорттың мҧндай қҧрылымы 

мемлекетті дҥниежҥзілік дағдарыс кездерінде қорғап қала алмайтындығын 

көрсетті. Мысалға алатын болсақ, әлемде экономикасы аса дамыған АҚШ 

немесе Қытай сияқты мемлекеттерде экспорт қҧрылымы барлық тауарларға тең 

бөлінген, кез келген секторға 3%-дан аспайды. Мҧндай жағдайда дағдарысты 

еңсеру де қатты қиынға соқпайды. Себебі белгілі бір секторды тауарларының 

бағасының қымбаттауы экономикаға қатты әсер ете қоймайды. Белгілі бір тепе-

теңдік деңгейді ҧстап тҧруға мҥмкіндік береді. 

Дамыған мемлекеттерде жаңа өнім шығаратын технологиялар, өнім мен 

қҧрал-жабдықтар бҥкіл жалпы ішкі өнімдегі өсімінің 70-85%-ын қҧрайды, 

сондықтан да жоғары бәсекелетікің себебі де осында жатыр.  

Заманауи экономикалық теория бойынша, жаһандану заманындағы 

экономикалық өсудің негізгі факторы – адами капиталды сапасы, және де 

мемлекеттің осы капиталды қолдана білуінде. Яғни адами капиталды 

дамытпайынша ешқандай экономиканы жақсартуға болмайды. Бҧған Оңтҥстік-

Шығыс Азия елдерінің тәжірибесіне қарағанда тез аралықта қол жеткізуге 

болады. Яғни халықтың денсаулық деңгейінің сапасына, әрбір азаматтың 

зияткерлігі мен біліміне байланысты әлемдік қауымдастық жҥйесіндегі 

мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі анықталады. 

Қазақстанның дамуының басты бағыттары – ең жақсы өмір 

стандарттарын ҧсынатын, адамдардың өзіндік таланттары мен қабілеттерін 

жҥзеге асыра алуға мҥмкіндік беретін қоғам қҧру. Яғни инновациялық типті 

экономика қҧру. 

Инновация бҧл – жаңа немесе жетілдірілген өнім (жҧмыс, қызмет) немесе 

технологиялар тҥрінде іске асырылған, практикалық қызметте пайдалану 

кезінде сапалық артықшылықтарға ие әрі экономикалық және қоғамдық 

пайдасы бар ғылыми техникалық нәтиже.  

Қазақстанда инновацияны қалай дамытамыз? Ол ҥшін өндіріске жаңа 

технологияларды ойлап тауып, еңгізу қажет. Əрине жаңа технологияларды 

бірден ойлап тауып еңгізе салуға болмайды. Бҧл процестің өзі бірнеше 

элементтерден тҧрады. Сонымен Қазақстанда инновацияны дамытудың қандай 

элементтерін айтуға болады?  

Біріншіден, ғылыми әлеуетті дамыту қажет. Кейіннен венчурлық капитал 

тҥріндегі қаржылық қорлар кластерін тҧрғызу керек. Сонымен қатар, 

технопарктер мен бизнес инкубаторлар тҥріндегі инновациялық қызмет 

субъектілерін қҧру және инновациялық кәсіпкерлікті дамыту қажет. 

Бҥгінгі таңда толыққанды инновациялық қызмет технопарктер, бизнес-

инкубаторлар, аймақтық инновациялық қорлар, венчурлық фирмаларсыз дами 

алмайтыны анық. Республикамыздың ҧлттық инновациялық жҥйесінің негізгі 

элементін технопарктер қҧрайды. Олардың басты мақсаты ғылыми іс-
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шараларды жҥргізуге қолайлы жағдай туғызу. Қазақстанда ҧлттық 

технопарктер мен аймақтық технопарктер бар. Қазіргі таңда Қазақстанда 40 

бизнес инкубатор жҧмыс істейді. Технопарктердің басты мақсаты еліміздің 

инновациялық әлеуетін анықтау, ашу және дамыту, сонымен қатар 

экономиканың инновациялық өнімге деген сҧранысын қанағаттандыру болып 

табылады. 

Қазақстанда осындай технопарктерді қҧрып, ары қарай дамыту бәсекеге 

қабілетті өңдеуші секторды жасақтайды, ғылым мен өндіріс байланысын 

қатайтып, заманауи технолагияларды еңгізеді, өнеркәсіптегі еңбек өнімділігін 

өсіріп, жоғары технологиялы және бәсекеге қабілетті өнім өндіру мәселелерін 

шешеді. 

Міне, Қазақстан экономикасының шикізаттық бағыттан сервисті-

технологиялық бағытқа өтуі барысында әлемдік инновациялық даму 

тәжірибесін пайдалану республикада жоғарғы технологиялы өндірістік 

өнеркәсіпті қҧруға септігін тигізеді. 

Негізінен елімізде инновациялық өнім шығаратын зауыттар жоқтың қасы. 

Жалпы Қазақстан, барлығымыз білетіндей, бҧрынғы Кеңес өкіметі қҧрамында 

болғанда негізінен Ресейдің шикізат базасы ретінде ғана дамып, бҥкі Одақты 

мҧнай, металлургия шикізатымен қамтамасыз еткен болатын. Міне осының 

нәтижесінде, бҥгінгі кҥнге дейін Қазақстан экономикасындағы негізгі рөлді 

шикізатты эскпорттау алатын мемлекет болып табылады. 

Бҧл қолда бар технологиялық және өндірістік потенциалды ҧтымды 

пайдаланбауды білдіреді. Бҧның бір себебі өндірістік басқаруда экстенсивті 

әдісті пайдалану. Яғни сапалық жағынан емес сандық жағынан ғана дамуды 

пайдаланады. 

Кез келген экономиканы дамытуға ірі инвестициялар тартылатыны мәлім. 

Ал А.Кайгородцевтің зерттеуінше бҥкіл инвестицияның 60%-ы мҧнай және газ 

секторларына жҧмсалады. Ал электр энергиясына, қара металлургия мен тамақ 

өнеркәсібіне шамамен 8% бөлінеді. Осындай инвестицияны әр секторға әртҥрлі 

бөлу екі жолмен тҥсіндіріледі.  

Біріншіден, шикізаттық секторларға салынған инвестиция тезірек 

қайтарылады. Мысалы, мҧнай кенін шикізат кҥйінде өндіріп алу, оны қайта 

өңдеп дайын өнім шығарумен салыстырғанда әлдеқайда оңай. Осыған орай 

мҧнай кенін өндіруге салынған қаражат тезірек қайтарылап алынады. 

Екіншіден, батыстық инвесторлар қазақстандық тауарөндірушілердің 

әлемдік нарықта олардың өздеріне бәсекелес болғанын мҥлде қаламайды. 

Жалпы нарықтық экономиканың басты заңдылығы да бәсекелестікте емес пе? 

Міне осындай екі ҥлкен себептің нәтижесінде бҥгінде Қазақстанның 

инновациялық жағдайы бҥгінгі таңда тиісті деңгейде дамыған жоқ. 

Ҥкімет және «Қазақстанның инвестициялық қоры» әлемдік деңгейдегі 

сарапшыларды тартып, еліміздің артықшылықтарына қажетті талдау жасау 

арқылы ҧсыныстар тҧжырымдауға тиіс. 

Дегенмен «Қазақстанның инвестициялық қоры»  ірі кәсіпорындарға 

қаражат бөлуде біршама жҧмыстар атқаруда. Қор қызметiнiң негiзгi бағыттары 
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өтемдi және тиiмдi инвестициялық жобаларды жҥзеге асыратын перспективалық 

ҧйымдарды инвестициялау және оларға инвестициялар тарту болып табылады. 

 «Самҧрық-Қазына» Ҧлттық әл-ауқат қоры» АҚ негізгі міндеттері: 

шикізаттар мен материалдарды тереңдете өңдейтін, бәсекелесуге қабілетті және 

қазіргі заманғы озық технологияларды пайдалана отырып өнім өндіретін, 

сондай-ақ, келешегі бар өнеркәсіп орындарына тиімді өндірістік қызмет көрсете 

алатын жаңадан қҧрылған кәсіпорындардың жарғылық қорларына инвестиция 

салу; инвестиция көлемін кеңейту жолымен республикада корпорациялық 

бағалы қағаздар нарығінің дамуына ықпал ету, қор нарығінің қазіргі заманғы 

қҧралдарын қолдануға жағдай жасау; әлуетті инвесторлар ҥшін 

кәсіпорындардың тартымдылығын арттыру; отандық және шет елдік 

кәсіпорындар арасындағы өндірістік кооперацияларды қамтамасыз ету ҥшін, 

қосымша аралас өндірістердің дамуы ҥшін шетелдік инвестицияны жҥзеге 

асыру; қазақстандық кәсіпорындардың шет елдегі инвестиц. белсенділіктерінің 

артуына ықпал ету; халықаралық стандарт пен тәжірибелер негізінде инвестиц. 

қоржындарды басқарудың алдыңғы қатарлы ҥлгісін жасау; Қордың 

инвестициялық жобаларына қатысу ҥшін менеджерлер даярлау. 

«Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамы (ҚИҚ) 

Қазақстанның индустриалды–инновациялық даму бағдарламасын орындау 

шегінде дамыту институттарының бірі ретінде қҧрылған. Қордың негізгі 

мақсаты, жеке-мемлекеттік кәсіпорын ретінде, венчурлық және жобалық 

қаржыландыру элементтері мен әдістерін қолданумен басымды шикізаттық емес 

салаларда жаңа қҧрылған және қызмет етіп тҧрған кәсіпорындарды 

инвестициялау болып табылады. 

 «Қазақстанның инвестициялық даму» (ҚИД) акционерлік қоғамының 

инвестициялық компаниясы қаржылық ҧйымдарды инвестициялауға қатыстыра 

алады, егер де инвестициялық жоба: 

-Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық саясатының 

негізгі бағыттарына сәйкес болса; 

- экономикалық және қаржылық параметрлері жағынан тартымды болып 

табылса; 

- ҧйымның технологиялық әлеуетін көтеруге, өнімдер мен қызметтердің 

өндіру көлемін өсіру мен сапасын жоғарлатуға, шикізаттар мен материалдарды 

терең қайта өңдеуге, жоғары технологиялы өнімдер шығаруға бағытталса. 

 «Қазақстанның инвестициялық қоры» акционерлік қоғамының 

бағдарламаның басты мақсаты – отандық және шетелдік ғылыми әлеует пен 

технологияларды қолдану негізінде бәсекелестікке қабілетті ақырғы өнім алуды 

қамтамасыз ететін ашық тҥрдегі инновациялық жҥйе қалыптастыру: 

- ғылыми әлеуетті дамыту – бағдарламаның мақсаты болып табылады; 

- инновациялық кәсіпкерлік орта қалыптастыру және  оны дамыту; 

- көпдеңгейлі инновациялық инфрақҧрылым қалыптастыру және оны 

дамыту; 

- гранттарды көбейту және венчурлық қорлар қҧру жөніндегі қаржылық 

инфрақҧрылымның элементтері мен механизмін қалыптастыру және дамыту; 
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-Ҧлттық инновациялық жҥйе элементтерінің арасындағы тиімді қарым-

қатынасты қамтамасыз ету; 

- қағидалы-қҧқықтық базаны жетілдіру. 

Инвестициялық қордың активтерiн есеп алуды ҧйымдастыруда басқарушы 

компания және инвестициялық қордың кастодианы қызмет етуiн олар 

қамтамасыз ететiн әрбiр инвестициялық қор бойынша жеке есептi жҥргiзедi.  

Басқарушы компания және инвестициялық қордың кастодианы мыналарды 

сақтай отырып қордың активтерiн есепке алады:  

1) инвестициялық қор активтерiнiң қҧрылымы:  

-инвестициялық қордың бағалы қағаздарының төлемiне алынған активтер;  

-алынған кiрiс, оның iшiнде қаржы қҧралдары бойынша дивидендтер, 

сыйақылар тҥріндегі тҥсiмдер, сондай-ақ инвестициялық қордың активтерiмен 

мәмiлелерден болған кiрiстер;  

-есептелген кiрiс, оның iшiнде қаржы қҧралдары бойынша сыйақы, қор 

активтерiн қайта бағалаудан болған қҧнының өсiмi бөлiгiнде есепке алу 

жҥйесiнде көрсетiледi;  

2) инвестициялық қор активтерiнiң есебiнен өтелетiн және қордың қызмет 

етуiн қамтамасыз ететiн тҧлғаларға төленетiн шығыстар:  

-инвестициялық қордың бағалы қағаздарының төлемiне алынған активтер;  

-инвестициялық кiрiс есебiнен өтелетiн шығыстарға бөлiнедi;  

3) инвестициялық қор активтерiнiң есепке алынуы кәсiпкерлер мен ҧйымдар 

ҥшiн белгiленген бухгалтерлiк есептiң және қаржылық есеп берудiң 

принциптерi мен негiзгi сапалы сипаттарына сәйкес жҥзеге асырылады.  

Инвестициялық қордың активтерiн есепке алу шоттары бойынша талдау 

есебiн жҥзеге асырған кезде:  

1) валюта тҥрi;  

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шығарылған немесе 

Қазақстан Республикасының аумағындағы инвестициялық қордың активтерi 

және Қазақстан Республикасынан басқа, өзге мемлекеттердiң заңдарына сәйкес 

шығарылған немесе олардың аумағындағы инвестициялық қордың активтерi;  

3) қаржы қҧралдарының тҥрлерi және айналыс (қолданылу) мерзiмдерi;  

4) бағалы қағаздардың эмитенттерi (бағалы қағаздардың бiрегейлендiру 

нөмiрлерi), салым шарттары жасалған банктер, қор сатып алған қаржы 

қҧралдарын шығарған тҧлғалар көрсетiледi; 

5) инвестициялық қор активтерінің қҧрамына енгізілген қаржы 

қҧралдарының саны; 

6) инвестициялық қор активінің соңғы ағымдағы қҧны және оның 

номиналды қҧны (борыштық бағалы қағаздар ҥшін) немесе баланстық қҧны 

(акциялар ҥшін); 

7) инвестициялық қор активін сатып алу кҥні және оның сатып алу қҧны; 

8) қаржы қҧралдары бойынша есептелген кіріс сомасы, оның ішінде қаржы 

қҧралдары бойынша сыйақы. 

Инвестициялық қордың негізгі мақсаттарының бірі қайта қҧрылған және 

кҥшіндегі ҧйымдардың жарғы капиталына қатысу жолымен экономиканың 



 

133 

 

шикізаттық емес секторында бәсекеге қабілетті өндіріс ашу туралы жеке сектор 

ынтасына қаржылай қолдау көрсету болып табылады.  

 Қор қызметінің концептуалдық жағдайына келетін болсақ, қор тура 

инвестор жобасына 49% акцияны иелене отырып шыға алады. Инвестициялық 

жобаларды іске асыру мақсатының неғҧрлым тиімдірек жолы жобаның 

технико-технологиялық жағын және 50 проценттік акцияны бақылауды жҥзеге 

асыру ҥшін жеткілікті маркетингтік және технологиялық тәжірибесі бар 

жобаны орындаушы ҧйымдардың сәйкес деңгейін қамтамасыз ететін 

стратегиялық инвестор болуы тиіс кәсіпорындардың жарғы капиталына қатысу 

болып табылады.  

 Кәсіпорынның жарғы капиталына қатыса отырып, Қор инвестор сияқты 

жобаны іске асырумен байланысты тәуекел мен тҥсімдерді бөледі. Қор 

стратегиялық инвесторларға локальды қауіптерді азайту мен мемлекеттік 

мекемелермен және сол аймақтағы инвестициялық индустрияның басқа да 

қатысушыларымен қарым-қатынасты ҥйлестіруді қамтиды.  

Жобаларды орындаушылар – грант алушылар тек қана заңды тҧлғалар, 

Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылады. Оның өзінде 

жобаларды орындауға тартылған жеке тҧлғалардың кәсіби білімі мен 

біліктілігі, ҧсынылған жобамен байланысты тақырыпта жеткілікті жҧмыс 

тәжірибесі және сенімді атағы болуы тиіс. 

Инфрақҧрылымдық жобаларға салынған зейнетақы қорларының 

ақшаларын қайтару Қазақстан Республикасы Ҥкіметі мен жобаны іске 

асыратын концессионер-компания арасында жасалған концессиялық келісім 

шеңберінде мемлекеттің кепілдігімен қамтамасыз етілген. 

Бҥгінгі кҥні қор қызметінің акценті қҧрылымтудырушы маңызы бар ірі 

болашақ жобалардың кезеңдік қаржылануына ауыстырылған және ол жаңа әрі 

басымды экономикалық кластерді толтыруға әсер ететін болады (11 сурет). 

 

 

 

 

 

 

11 сурет   – Ғылыми жобаларды гранттар арқылы қолдау  
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Экспорт пен ішкі тҧтыну ҥшін дәстҥрлі тауарлар мен қызметтердің 

сандық өсуімен қатар, жоспарланып отырған кезеңде жҧмыстардың 

инвестициялық-қҧрылыстық циклінің барлығын толығымен өзгертіп, аграрлық 

сектор мен өнеркәсіпті модернизациялау есебінен экономиканың тҧрақты 

қамтамасыз ету қажет. 

Соңғы жылдары да тауарлар мен қызметтердің өндірудің өсуі кен-тау 

өндіру өнеркәсібінің есебінен қамтамасыз етілуде, және, оның ішінде мҧнай 

мен газды өндірудің қарқындылығы есебінен. Бҧл жағдайда 

макроэкономикалық саясат төмен инфляцияны қамтамасыз етуге, Қазақстан 

экономикасына тікелей инвестициялардың келуіне және экспорттың өсуі ҥшін 

ынталандырушы жағдайлар жасауға бағытталуы керек. 

Жеке секторлардың, шетел инвесторларының, мемлекеттік бюджет пен 

мемлекеттің қаржы институттарының қаржылық ресурстары инфрақҧрылымды 

қҧру, қайта жөндеу, қызмет етіп тҧрған кәсіпорындарды кеңейту мен жаңа 

өндірістерді қҧру мәселелерін кешенді шешуге және бірыңғай бағытта жҧмыс 

істейді. Осы кезде ірі, орта және шағын бизнестің пропорциялы дамуы 

қамтамасыз етіледі.  

Қҧрылыс нормасын есепке ала отырып, кейбір кәсіпорындар 

индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасын өткізуден бірінші 

нәтижелерін алып жатыр. Экономиканың қҧрылымын диверсификациялайтын 

және өнеркәсіпті жаңартуға бағытталған көптеген  

Əлемдік экономиканы жаһандандыру аясында Қазақстан мынадай 

бiрқатар проблемалар да кезiгедi: экономиканың шикiзаттық бағыттылығы, 

әлемдiк экономикамен елеусiз ықпалдастық, өндiрiстiк және әлеуметтік 

инфрақҧрылымның дамымағандығы, кәсiпорындардың жалпы техникалық және 

технологиялық артта қалуы, ғылыми-зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық 

жҧмыстарға (ҒЗТКЖ) шығыстардың төмендігі. 

Бҧл проблемаларды шешу ҥшін Қазақстан қоғамдық әл-ауқатының iргесi 

болуға қабiлетті бiлiмдерге негiзделген бәсекеге қабiлетті экономиканы қҧруы 

керек. 

Бағдарламаның шараларын қаржыландыру ҥшін Даму банкі, 

Инвестициялық қор, Инновациялық қор, Ғылым қоры мен Шағын кәсіпкерлікті 

дамыту қорларының қаражаттары қолданылуы керек. Осы кезде жаңа 

инвестициялық және инновациялық институттардың қҧрылуы сондай-ақ ірі 

қаржылық ресурстардың ізденісін қажет етеді. 

Бҧдан басқа, жаңа технологиялық және ғылымисыйымды өндірістерді 

қҧру мен дамытуға, инфрақҧрылымды дамытуға бағытталған неғҧрлым 

приоритетті және тиімді жобаларды өткізу ҥшін донор-елдер мен халықаралық 

ҧйымдардың көмегін тарту қарастырылуда. 

Сапалық өзгерістер өңдеу өнеркәсібі қосымша қҧнының қҧрылымында 

болады. Металлургия мен металдарды өңдеу ҥлесі өңдеу өнеркәсіптері 

қосымша қҧнының жалпы көлемінде 30,4 пайыздан 19,5 пайызға дейін 

төмендейді, ал ауылшаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу ҥлесі 33,5 пайыздан 
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36,8 пайызға дейін көтеріледі, осы кезде ғылыми сыйымды және жоғары 

технологиялы өнімдердің ҥлесі 0,5 пайыздан  9 пайызға дейін өседі. 

Өңдеу өнеркәсібі мен қызметтер сферасындағы бәсекеқабілетті және 

экспортқа бағытталған тауарлар, жҧмыстар мен қызметтерді өндіру 

мемлекеттік индустриалды-инновациялық саясатының басты заты болып 

табылады. 

Инвестициялық ахуалдың жақсаруы мен толығымен экономиканың әрі 

қарай ырықсыздануы тек шетел инвестицияларын тарту мен тауарлар 

экспортын ғана өсуіне әкеліп қоймайды, сонымен бірге шетелде отандық 

капиталдың тиімді орналасуына және шығарудың заңдастырылуына алып 

келеді. 

Бағдарламада ҧсынылған шаралардың кешені өте перспективті, өйткені 

ол экономиканың барлық негізгі секторларын қозғайды. Бағдарламаның сәтті 

өткізілуі Қазақстанның қоғам қҧрылымы мен әлеуметтік дамудың жаңа сапалы 

деңгейіне шығуға, адамдық, өндірістік және табиғи капиталдың тиімді 

пайдалануына негізделген экономиканың тҧрақты өсуіне, экономика 

қҧрылымында сапалы өзгерістердің болуына жағдай жасау керек. 
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4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҤРДІСТЕРДІ ДАМЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 

4.1 Инновациялық қызметтің шетелдік озық тəжірибелері 

 

Ғылыми зерттеулерді қаржыландыруда мемлекеттің және коммерциялық 

қҧрылымдардың қатысу деңгейі Еуропа мен одан тыс жерлерде әртҥрлі: егер 

Жапония мен АҚШ-та ғылымдағы коммерциялық қҧрылымдардардың ҥлестері 

сәйкесінше 75 және 77%-ды қҧраса, Еуропада 66%-ды қҧрайды. Еуропа 

елдерінің ішінен ҒЗТКЖ-ларды мемлекеттік қазынадан қаржыландырудан 

келесілер алдынғы орындарды алып отыр: Португалия (70%), Италия ен Греция 

(50%-ға жуық), Польша (58%), Венгрия (53%),Словакия (48%) және Чехия 

(42%).  

Əлемдік нарыққа ғылыми өнімді шығарудан көшбасшы тҧрған елдер ЖІӨ 

есебінен ғылымға бөлінген қаражаттарға қатаң бақылау орнатады. Ол ҥшін 

мемлекет тарапынан салықтық жеңілдіктер, бюджеттік қолдау, инвестициялар 

тарту, қҧрал-жабдықтар лизингі сияқты экономикалық механизмдер 

қолданылады. Əдетте әлсіз дамыған елдерде ЖІӨ есебінен ғылымға бөлінетін 

ҥлесі 0,1 - 0,5%-ды қҧрайды. Қазақстан да осындай елдердің қҧрамына кіреді. 

Қазақстан шектеулі қаржыландырудың арқасында әлемдік нарыққа ғылыми 

өнімді шығару деңгейі өте төмен. Басқа елдермен салыстырсақ, ғылыми өнімді 

шығару жағынан әлемдік нарықтағы Ресей ҥлесі 0,3-0,5%, Еуропа Одақ елдері - 

35%,АҚШ - 25%, Жапония -11%, Сингапур - 7%, Оңтҥстік Корея - 4%, Қытай - 

2%.  

Ғылыми өнімді шығару жағынан әлемдік нарықтағы мемлекеттер ҥлесі 

ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет тиімділігінің көрсеткіші 

болып табылады. Инновациялық қызметті дамыту жолында жетістіктерге 

жеткен мемлекеттердегі басқарудың мемлекеттік институттары жаңа 

техниканы енгізудің тәуекелдіктерді төмендету, ақпаратқа қол жеткізуді 

қамтамасыз ету, нарық субъектілерінің ғылыми-зерттеу әзірлемелер 

бағытындағы басымдықтарды анықтайды. Ғылыми-техникалық прогреспен 

байланысты қауіп-қатерлерді төмендету ҥшін мемлекет дамыту субъектісі 

ретінде ҥлкен қаражаттар жҧмсайды. Еуропа мен Солтҥстік Американың 

дамыған елдерінде инновациялық қызмет экономиканы дамытудың негізгі 

факторы болып табылады. Еуропаның тҥрлі елдерінде ірі және шағын 

инновациялық кәсіпорындардың ҥлесі 60-тан 90%-ға дейін жетеді.  

Қазақстан Республикасы инновациялық қызметті мемлекеттік 

баспалдақтарында тҧр. Қазақстан ҥшін инновациялық қызметті қолдаудың 

экономикалық жағынан дамыған мемлекеттердің тәжірибесімен танысу өте 

маңызды болып келеді. Мысалы АҚШ-тың мол тәжірибесімен танысу 

инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың кҥрделі жҥйесінің қҧрылымы 

туралы көптеген қорытындылар жасауға көмек береді. АҚШ-тың 

инновациялық қызметінің заңнамалық негізі 1980-1990 жылдары Конгрес 

қабылдаған мемлекеттік актілері болып табылады. Олардың ішіндегі 
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маңыздылары: Доул-Бейлидің «Федералды патенттік саясат туралы», 

С.Уайлдердің «Технологияларды жіберу туралы» (1980,1986), 

«Бәсекеқабілеттілік пен технологияларды жіберу туралы» (1988), «Өте қажет 

технологиялар туралы», «Американдық технологияның артықшылықтары 

туралы», «Технологияларды мемлекеттік жіберу туралы» (1995). АҚШ-та 

инновациялық қызметтегі мемлекеттік саясатты анықтайтын 20-ға жуық 

федералды заң мен актілері бар. 

АҚШ-та инновациялық қызметті басқаратын әртҥрлі мемлекеттік 

органдар мен мекемелер бар. Алайда мемлекетте инновациялық қызмет ҥшін 

жауапты бірегей орган жоқ. Федералды деңгейде инновациялық қызметке 

қатысы бар енгізгі органдар: Президент әкімшілігі жанынан қҧрылған ғылыми-

техникалық саясат басқармасы, Конгресстің ғылыми комитеттері, оның зерттеу 

қызметтері, бюджеттік басқарма. Ғылыми-техникалық саясатты қҧруда 

маңызды рөлді мемлекеттік емес органдар атқарады: Ҧлттық зерттеу одағы, 

ғылымды дамытудың Американдық ассоциациясы, РЭНД корпорациясы және 

т.б. Өндіріске жаңалықтарды енгізу процесін тездету мен технологиялық 

прогресті ҥйлестіру жҧмыстарын бақылауға жауапты мемлекеттік орган - Сауда 

Министрлігі. Оның қҧрамында стандарттар мен технологиялардың ҧлттық 

институты, технологиялық ақпараттың ҧлттық мекемесі және технологиялық 

саясат басқармасы сияқты ҥш қҧрылымды біріктіретін технологиялар 

әкімшілігі қҧрылды. 

Технологиялық саясат басқармасы - федералды ҥкіметте ҧлттық 

инновациялық саясатты жҥзеге асыруда бірден бір маңызды орган. Яғни бҧл 

орган өндіріс салаларының даму ерекшеліктері мен қажеттіліктерін зерттейді, 

отандық және әлемдік нарықтарға инновациялық технологияларды 

өндірістік компаниялардың тездетіп шығаруы мен әзірлемелер жасауына әсер 

ететін факторларды анықтайды. Қазіргі кезде АҚШ-тың инновациялық дамыту 

облысындағы мемлекеттік саясат келесі міндеттерді атқаруға бағытталған: 

- жеке сектордың бәсекеқабілеттілігін арттыратын, инновация 

саласындағы қызметін белсенді жҥргізу ҥшін қолайлы климат жасау; 

- инновациялық әзірлемелерді іске асыру және ғылыми зерттеулерді 

қаржыландыру; 

- АҚШ өндірісінің бәсекеқабілеттілігін арттыру ҥшін ХХІ ғасыр 

инфрақҧрылымын қҧру; 

- азаматтық және қауіпсіздік ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жҧмыстардың (ҒЗТКЖ) интеграциясы, яғни алда қойылған 

міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету; 

- ғылымға негізделген және ҥнемі өзгермелі экономика жағдайына 

белсенді маманданған жҧмыс кҥшін даярлау. 

АҚШ-тың ғылыми-техникалық және инновациялық дамуын мемлекеттік 

басқарудың негізгі механизмі бюджеттен тікелей қаржыландыру болып 

табылады. Бҧдан басқа ғылыми-техникалық зерттеулер мен әзірлемелерді 

қолдаудың маңызды принциптерінің бірі инновациялық қызметті жанама 

бақылаудың тҥрлі әдістері қолданылады. 
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Олар: 

- салықтық жеңілдіктер. Жеке кәсіпкерлік сектордың инновациялық 

қызметі ҥшін қолайлы жағдайларды қҧру ҥшін: 

1) ҒЗТКЖ-ларға кеткен шығындарды өнімнің өзіндік қҧнына кіргізу;  

2) ғылыми қҧрал-жабдықтарды шығару кезінде амортизацияның 

тездетілген нормаларын қолдану; 

3) ғылыми-техникалық жобаларды несиелеуде жеңілдіктер беру;  

4) инновациялық кәсіпорындарды ҧйымдастыру ҥшін жеңілдік 

шарттармен не ақысыз тҥрде мемлекеттің меншігіндегі мҥліктерді немесе жер 

учаскелерін беру. 

- сыртқы сауда саясаты. Яғни, жоғары технологиялы қызметтер мен 

өнімдер экспортын бақылау мен жетілдіру және ғылыми-техникалық сала мен 

өндірістің негізгі факторы болып табылатын тікелей шетелдік инвестицияларды 

тарту; 

- инновациялық қызметті заңнамалық қамтамасыздандыру. Патент 

саясаты мен авторлық қҧқықтарды қорғау саясатын мемлекеттік инновациялық 

қызметтің ажырамас бөлігі ретінде қарастыру; 

- инновациялық қызметті басқарудың маңызды механизмі болып 

табылатын федералды келісім-шарттық жҥйені ауқымды қолдану; 

- антимонопольді заңдарға өзгертулер енгізу - ғылыми зерттеулер мен 

әзірлемелерді бірлесіп жҥргізу ҥшін консорциумдар мен жеке кәсіпорындардың 

бірлестігін қҧру кезіндегі кейбір шектеулерді алып тастауға бағытталған. 

АҚШ-тағы шағын иновациялық кәсіпкерлікті қолдау ҥкіметтік деңгейде 

5,5 млрд. долларды қҧрап отыр, алайда жеке қолдау бҧл соманың 17%-нан 

аспай отыр. АҚШ-та шағын инновациялық кәсіпкерлікті қолдаудың арнайы 

бағдарламасы бар, оның ішінде шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға 

қарыздар беру - 0,8 млрд. доллар, мемлекеттік инвестициялар-3,1 млрд.доллар, 

шағын кәсіпоындардың шығындарын бірлесіп жабу-0,6 млрд.доллар бөлініп 

отыр.Осы шараларды ҥкімет іске асырады. Қолдаудың жеке формадлары да 

бар. Оларға тәуекелді венчурлық қорлар (0,75 млрд.доллар) және жеке 

инвесторлар жатады.  

Экономикасы дамыған мемлекеттердің тәжірибесі көрсеткендей, әлемдік 

нарықтағы жоғары бәсекеқабілеттілік жағдайында тек дамыған 

инфрақҧрылымы бар мемлекеттер озады. Оларға жоғарыда аталып өткен 

бизнес-инкубаторлар, телекоммуникациялық және сауда желілері, 

технопарктер, инновациялық-технологиялық орталықтар, консалтингтік 

фирмалармен қаржы қҧрылымдары жатады. 

Инновациялық инфрақҧрылым ҧлттық инновациялық жҥйенің маңызды 

бөлігі ретінде қарастырылады. Инновациялық инфрақҧрылымды қҧру өте ҧзақ 

уақытты қажет етеді. Оларды қҧру ҥшін АҚШ, Жапогия, Германия сияқты озық 

елдерде 10-15 жыл кетті. АҚШ-тың инновациялық дамуының жетістіктері ең 

алдымен инновациялық инфрақҧрылымды қҧрумен байланысты. Оларға 

технопарктер, бизнес-инкубаторлар, технополистер кіреді. Мемлекеттегі жалпы 

саны 700-ге жетіп отыр. Осылардың ішіндегісі ең маңыздысы - технопарк. 
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Оның қызметі- ғылыми-технологиялық ашулар мен жаңалықтарды, зерттеулер 

мен әзірлемелерді қаржыландыру, инновациялық қызметпен айналысуға бел 

буған кәсіпорындарға қолайлы жағдайлар туғызу және т.б. Əлемдегі алғашқы 

технопарктің негізін қалаушы АҚШ-тағы Стенфорд университеті болып 

табылады (50-жылдардың басында). 1997 жылы АҚШ-та 160-қа жуық 

технопарк болды және олар әлемдегі технопарктердің 30%-ын қҧрады. Ал 

Еуропада технопарктер тек өткен ғасырдың 70-жылдарында пайда болды. 

Ал Қытайда тҥрлі инновациялық орталықтармен бірігіп, ҧлттық ғылыми-

технологиялық парктердің негізі қаланды. Олардың қызметтерінің мақсаттары 

келесідей: 

- ғылыми және технологиялық жетістіктерді пайдаланып, өнімдер шығару 

мен қызметтерді жҥзеге асыру; 

- шағын инновациялық кәсіпкерлікті дамыту; 

- ҒЗТКЖ-ларды жҥргізуде шағын инновациялық кәсіпорындарға қолдау 

көрсету; 

- қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету; 

- несиелерге кепілдіктер беру; 

- технологияларды бағалау, халықаралық қатынастарды қалпына 

келтіруде қызметтер көрсету; 

- зияткерлік меншікті қорғау. 

Қытайдағы инновациялық орталықтар жоғары және жаңа технологиялар 

сферасын қаржыландырудың негізі болып табылады, яғни оларды кәсіпкерлер 

мен жоғары оқу орындарын байланыстыратын «көпір» ретінде қарастыруға 

болады. 

Жапонияға келетін болсақ, бҧл ел жоғары технологияларды дамытудан 

алдыңғы орындарға ие болып отыр. Жапонияның жалпы ішікі өнімнің 

қҧрамындағы шағын инновациялық кәсіпорындар ҥлесі 52%-ды (3 трлн.доллар 

шамасында), капитал салымдарында-40% шамасында, ал барлық жапон 

өнімінің экспортында 15%-ды қҧрап отыр. Осы жағдайда мемлекеттің рөлі өте 

маңызды.  

Жапонияның кәсіпкерлік жҥйесі мемлекеттің негізгі екі жҥйесін 

қолданады. Біріншіден, бҧл мамандандырылған мемлекеттік мекемелер - бҧл 

шағын инновациялық кәсіпорындардағы жиналыс комиссиялары, оларды 

қолдайтын басқарма, аймақтық қызметтер, кіші префектуралық органдар, 

дамытудың мемлекеттік корпорациясы, шағын инновациялық кәсіпорындар 

Академиясы және т.б. Екіншіден, қаржылық кепілдіктер мен қаржылық көмек. 

Оны мемлекеттік қаржылық корпорация жҥзеге асырады. Оның қҧрамында 59 

филиал, ҧлттық қаржылық корпорациялар, сауда және өндірістік 

корпорациялардың орталық банкі, шағын инновациялық кәсіпорындардың 

несиелерін сақтандыратын корпорация, инновациялық кәсіпорындар кіреді. 

Сонымен қатар Жапонияда шағын инновациялық кәсіпорынды несиелендірудің 

арнайы механизмі қолданылады және оны «жҧмсақ займдар» деп атайды. Яғни 

егер жай несие жылына 4-8%-ға берілсе, «жҧмсақ займ» инновациялық 

қызметпен айналысатын кәсіпорындар ҥшін несиені 2-4%-ға беріледі. 
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Осымен қатар инновациялық кәсіпорындарды корпоративке біріктіру 

саясаты да белсенді жҥзеге асырылуда. Бҧл шағын инновациялық кәсіпорындар 

ҥшін тиімді, өйткені оларға жаңа технологияларды жҥзеге асыру ҥшін жер, 

жеңілдікті шарттармен несиелер, транспорттық қҧрал-жабдықтарды сатып алу 

ҥшін қаражаттар беріледі.  

Көршілес елдер, соның ішінде Ресейдің мемлекеттік инновациялық 

қызметті қолдаудың тәжірибесіне де баса назар аудару өте маңызды. Ресейде 

инновациялық қызметті дамытуға өнеркәсіп, ғылым және технология 

министрлігі және Ресей Федерациясының білім және ғылым министрлігі 

жауапты. Сонымен қатар Ресейде мемлекеттік деңгейде өткен ғасырдың 90-

жылдардың басынан технологиялық дамыту қоры, ғылыми-техникалық салада 

шағын кәсіпорындарды дамыту қоры, Санкт-Петербургтегі ғылыми-

техникалық дамытудың аймақтық қоры жҧмыс жасап отыр. «Ғылыми-

техникалық сферада инновациялық қызметті ынталандыру» мемлекеттік 

бағдарламасы да жҥзеге асырылып келеді. Оны білім және ғылым министрлігі, 

Ресейдің технологиялық дамыту қоры және жәрдемдесу қоры бірігіп жҥзеге 

асырады, сондықтан оны «төрттіктің бағдарламасы» деп те атайды. Оның 

мақсаты - инновациялық қызметтің жаңа заманғы инфрақҧрылымы болып 

табылатын инновациялық технологиялық орталықтарды (ИТО) қҧру. ИТО - бҧл 

бір жерде орналасқан көптеген шағын кәсіпорындар конгломераты. Оған шағын 

кәсіпорындарды қолдау ҥшін кҥрделі қаржы салымдары бөлінеді. 

Осы бағдарламаның нәтижесінде 18 ИТО қҧрылды және алдағы жылдары 

мемлекет олардың санын екі есеге өсірмек болып отыр. 1999 жылы 

инновациялық инфрақҧрылымның тағы да бір жаңа элементі - ғылым мен 

жоғары технологиялардың федералды орталықтары (ҒЖТФО) пайда болды. 

1999 жылғы Ҥкіметтің «Ғылым мен жоғары технологиялардың федералды 

орталықтарын қҧру туралы» қаулысына сәйкес, ҒЖТФО мәртебесі экономика 

саласындағы жоғары технологиялы салалардың маңызды мәселелерін шешетін 

ғылыми кәсіпорындарға берілуі тиіс. ҒЖТФО статусын иеленген кәсіпорындар 

мемлекет тарапынан кепілді қаржыландыру мен әртҥрлі жеңілдіктерге ие 

болады. 

Ресейде қазіргі кезде 40 мыңға жуық шағын инновациялық кәсіпорындар 

жҧмыс істеуде. Аймақтарда 70-ке жуық технологиялық парктер мен 40-қа жуық 

инновациялық-технологиялық орталықтар орналасқан. Олардың қҧрамына 

әзірлемелермен айналысатын және ғылыми, бәсекеге қабілетті өнімді 

шығаратын жҥздеген шағын кәсіпорындар кіреді. Яғни Ресейдегі инновациялық 

саясаттың мақсаты - тҧрақты экономикалық өсу ҥшін жағдайларды жасау, 

инновациялық өнімді сыртқы және ішкі нарықтарға шығару, импорттық 

өнімдерді жоғары технологиялы және бәсекеге қабілетті отандық өнімдермен 

алмастыру. 

Инновациялық қызметтің шетелдік тәжірибесін жалпыласақ, мемлекеттің 

инновациялық саясат шаралары инновациялар ҥшін қолайлы әлеуметтік-

экономикалық ортаны қамтамасыз ететін және инновациялық процестерді 

тікелей реттейтін болып екіге бөлінеді. Инновацияларды таратудың маңызды 
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жалпыэкономикалық шарттары бәсекеқабілеттілікті ынталандыру, 

монополияларды шектеу болып табылады.                   

Сонымен қатар мемлекет ғылым кадрларының аттестациясын 

ҧйымдастырады және олардың біліктілігінің ҥнемі өсіп отыруына септігін 

тигізеді, іргелі ғылыми зерттеулер мен жалпымемлекеттік, салааралық және 

әлеуметтік тҧрғыдан ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 

жҧмыстарды қаржыландырады. Оған қоса, мемлекет ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстардың мемлекеттік емес секторладың 

инвесторларын тартуға тырысады. Əзірлемелер мен зерттеулерге де 

мемлекеттік бюджеттен қаражаттар бөлінеді. Мысалы, бюджеттен ғылыми 

кітапханалар, мҧражайлар мен көрмелерді ҧйымдастыру сияқты ғылыми 

білімдерді тарату орталықтары қаржыландырылады. Мемлекеттің 

экономикалық саясаты тҧрғысынан тиімді жобалар мен әзірлемелер 

мемлекеттік қолдауға ие болады. Инновациялық жобаларды тәуелсіз 

сараптауды қамтамасыз ету де мемлекеттің міндеттерінің біріне жатады. 

Мемлекет деңгейінде инновациялық басымдықтарды анықтау келесі 

критерийлер бойынша жҥргізіледі: 

- жобаның коммерциялық тиімділігі; 

- жаңалықты енгізудің жалпымемлекеттік, әлеуметтік маңызы; 

- тиісті салада өзекті техникалық немесе технологиялық міндетті шешуге 

бағыттылық; 

- салааралық бағыттылық, яғни инновацияның аралас саладағы жаңа 

технологиялар спектрінде қозғаушы кҥш болуы; 

- халықаралық деңгейде, әлемдік нарықтарда тауарлар мен қызметтер 

бойынша мемлекеттің орнығуына септігін тигізу; 

- кадрлармен қамтамасыз ету, интеллегенциялық әлеуеттің өсуін 

ынталандыру; 

- ақпаратпен және патенттік-лицензиялық қамтамасыз етудің дәрежесі; 

- әртҥрлі қаржыландыру көздерін тарту мҥмкіндігі; 

- жобаларды іске асыру ҥшін ҧйымдастырушылық- басқарушылық 

механизмдердің болуы; 

- сыртқы ортаға әсер ету жағдайы. 

Инновациялық саясатың субъектілері мемлекеттік билік органдары 

(орталық және жергілікті), мемлекеттік сектордың мекемелері мен 

кәсіпорындары, дербес шаруашылық нысандар, қоғамдық ҧйымдар, ғылыми 

қызметкерлер мен инноваторлар, аралас қҧрылымдар ретінде танылады. 

Шетел тәжірибесі көрсеткендей, инновациялық қызметтің қарқындылығы 

экономикалық даму деңгейінде көрініс табады. Глобальді экономикалық 

бәсекеде инновациялық қызмет ҥшін қолайлы жағдайлар туғызатын 

мемлекеттер ғана жеңіске жетеді. 

Көптеген мемлекеттерде инновациялық саясат шағын және орта 

кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Өйикені бҧл сфера жаңа өнімдерді енгізуге 

тез икемделеді және қолайлы инновациялық бәсекелі ортаны қалыптастырады. 



 

142 

 

Дамыған елдерде өндірістік ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық жҧмыстарға шығындар ҥлесін ҧлғайту ҥшін мемлекет 

келесідей экономикалық шараларды іске асырады: ҧлттық өндіріс ҥшін 

стратегиялық жағынан маңызды жобаларды ҥлестік қаржыландыру; жеке 

несиелік мекемелердің қаржылық ресурстарын тарту ҥшін мемлекеттік 

кепілдіктерді қамтамасыз ету; ғылыми-зерттеу қызмет шығындарына салық 

салудың ерекше режимін ҧйымдастыру және т.б.  

Жҥргізілген зерттеулер нәтижесінде анықталған жағдайлар негізінде 

мынадай тҧжырымдар жасауға болады: 

1) АҚШ-та инновациялық қызметті дамыту жағынан 

заңнамалыққамтамасыздандыру өте жетік дамыған. Яғни ҥкімет патент саясаты 

мен авторлық қҧқықтарды қорғау, ғылыми-техникалық әзірлемелерді 

несиелендіру сияқты отандық кәсіпорындарды қолдайтын заңдарды қабылдай 

отырып, мемлекеттің инновациялық дамуына тиімді жағдайлар жасап отыр. 

Қазақстанға да осы мемлекеттің тәжірибесіне жҥгіне отырып, ең алдымен 

инновациялық бағыттағы заңнамалық-қҧқықтық базасын қҧру қажет және ол 

арқылы инновациялық қызметті дамытудың негізгі механизмі - шағын және 

орта кәсіпорындарға қолдау көрсетуі тиіс; 

2) Қытайда инновациялық инфрақҧрылымды дамытуға баса назар 

аударылуда. Инновациялық инфрақҧрылым жоғары және жаңа технологиялар 

сферасын қаржыландырудың негізі болып табылады. Қазақстанда да 

инновациялық инфрақҧрылымның тҥрлі субъектілері қҧрылғанмен де тиімді 

жҧмыс атқармай отыр. Сондықтан мемлекетіміз инновациялық 

инфрақҧрылымдардың субъектілерінің тек санына ғана емес, сапасына баса 

назар аударуы тиіс; 

3) Жапонияда мемлекет тарапынан шағын инновациялық кәсіпорындарға 

қолдау көрсету кепілдіктер беру мен қаржылық көмек арқылы жҥзеге 

асырылады. Өйткені бҧл мемлекетте жалпы ішкі өнімнің жартысына жуығын 

осы шағын инновациялық кәсіпорындар ҥлесінде. Яғни олар тиімді қызмет 

көрсету ҥшін мемлекет жеңілдік шарттармен несиелер, жер учаскелерін т.б. 

бөледі. Біздің мемлекетімізде шағын кәсіпорындарға салықтық (мерзімін 

шегеру арқылы), несиелік қолдаулар көрсетіледі. Алайда бҧл жеңілдіктерге ие 

болу өте қиын. Сондықтан да оларды пайдалану жолын оңайландыру керек; 

4) Ресейдің тәжірибесін талдайтын болсақ, бҧл мемлекетте инновациялық 

технологиялық орталықтар (ИТО) қҧрылған. Яғни ИТО - бҧл бір жерде 

орналасқан көптеген шағын кәсіпорындар конгломераты. Оған шағын 

кәсіпорындарды қолдау ҥшін кҥрделі қаржы салымдары бөлінеді. Қазақстанда 

осындай ИТО-ларды қҧру арқылы шағын инновациялық кәсіпорындарға 

бөлінген қаражаттарды бақылауға мҥмкіндік болады. 

Қазіргі жаһандану жағдайында алдыңғы қатарлы іргелі ғылымы, озық  

технологиясы бар мемлекеттер ғана әлемдегі дамыған елдер қатарына кіре 

алады. Сондықтан ғылымның, техниканың дамуының басым бағыттарынан 

ҥлкен стратегиялық мәні бар ғылыми–техникалық кешендер іске асырылуы 

қажет.  
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Экономиканың бәсекеге қабілетін арттыруда ғылым жетістігін пайдалану 

жақсарады, менеджмент және маркетингтік зерттеулер, өнімді стандарттау 

және сертификаттау және т.б. салаларда кейіндеп қалуды еңсеру шаралары 

қабылданады. Инвестициялық және инновациялық жобаларды мемлекеттің 

қаржы ресурстарының қатысуымен қаржыландыру ҥшін таңдау бөлігінде 

іріктеу рәсімдері өзінің мақсатқа сәйкестігі мен ашықтығына ие болады. Қазіргі 

заманғы және дамыған ғылыми-инновациялық және өндірістік 

инфрақҧрылымды қҧру, біліктілігі жоғары басқарушы, ғалым, инженер, техник 

кадрлар мен жҧмысшы кадрларын даярлаудың тиімді жҥйесін қҧру есебінен 

инвестициялар, технологиялар трансфертті, ғылыми жетістіктермен алмасу 

ҥшін Қазақстанның тартымдылық жҥйесі жоғарылайды.                                                                    

Инвестициялық жоба тҥсінігі екі мағынада қолданылады. Біріншіден, 

белгілі бір нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз ететін кәсіпшілік шаралары 

болса, ал екіншіден – белгілі бір жҧмысты жҥзеге асыруға қажетті 

ҧйымдастыру-қҧқықтық және қаржылық есеп қҧжаттарының жҥйесі. Өндірістік 

объектілерді жобалау бірнеше кезеңмен жҥреді. Объектінің қҧрылысын игеру 

кешені негізгі 2 топқа бөлінеді: жоба алдындағы, жобалық жҧмыстар. 

Инвестициялық жоба шығындары алғашқы, ағымдық және өтімділік болып 

бөлінеді. Кез-келген инвестициялық жобаны талдауда қаржылық-экономикалық 

өміршеңдігін бағалау, тәуекелдік пен шығындарды талдау, табыстылық пен  

өтімділік потенциалын бағалау жҥргізіледі. 

Берілген жоба оны жҥзеге асыру барысында сатылатын өнімнен алынатын 

пайда мен операциялық  және ағымдық шығын мөлшерін, сонымен қатар, 

табысқа салынатын салық пайызын анықтау ҥшін қажет.  

Қорыта айтқанда, аталған факторларды ескере отырып, Қазақстанның 

бәсекелестік қабілеттілігін қалыптастыру, экономиканы әртараптандыру, өз 

кезегінде еліміздің әлемдік нарықтағы бәсекелестік артықшылықтарының ҧзақ 

мерзімді тҧрақтылығын қамтамасыз етумен қатар, «Қазақстан-2050» 

Стратегиясына сәйкес дамыған 30 елдің қатарынан табылуға мҥмкіндік 

жасайды.   

   

4.2 Қазақстандағы инновациялық белсенділікті арттыру жолдары 

 

Болашақта инновациялық қызмет саласындағы саясатты жҥзеге асыру 

мақсатында шаралар бір жҥйеге біріктіріліп, ғылыми-техникалық және 

өндірістік әлуеттің өсуіне әсер ету ҥшін келесі басымдық бағыттары 

ҧсынылады: 

1.Қазіргі бар ғылыми-техникалық әлуетті постиндустриалды экономикада 

қолдану мақсатында елдің ғылыми-техникалық капитал жағдайына мониторинг 

биотехнология, биохимия; ядролық технология; сирек металлдар негізінде жаңа 

материалдар жасау өндіріс салаларында жасалуы қажет. 

2.Жаңа материалдар мен химиялық технологиялар; ақпараттық 

технология; «тірі жҥйелер» технологиясы ғылыми-техникалық бағыттарды 

жҥзеге асыру ҥшін басымдық негізде мемлекеттік деңгейде қолдау жасау қажет. 



 

144 

 

3.Өндіріс саласында индустриалды-инновациялық қызметті ендіруді 

жылдамдатуға бағытталған заңнамалық базаны жетілдіру мақсатында 

мемлекеттік қолдауға бағытталған қолданыстағы қҧқықтық базаға өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу мен заңдар мен нормативтік актілерді шығару ҥрдісін 

жеделдету қажет. 

Қазіргі мезгілде тек мемлекет қана экономиканы жаңартудың қозғаушы 

кҥші бола алады, өйткені отандық жеке сектор әлі ҧзақ уақыт ірі және ҧзақ 

мерзімді инвестициялар жасай алмайды. Мемлекеттік қолдау бірнеше 

салааралық жобалар мен жаңа экспортқа бағытталған өнім шығару шеңберін 

жҥзеге асыруға бағытталуы керек. 

2020-2025 жылға арналған стартегияға сәйкес жақын арада мақсатты 

зерттеу мен жағымды жағдайлар негізінде жоғары технологиялық өнім кешені 

қҧрылуы мақсатында төмендегі бағыттарда: бейбіт мақсаттағы атом энергиясы 

мен басқа да дәстҥрлі емес энергия көздері; сирек металлдар негізінде 

жасалатын жаңа материалдар, ерітінділер, тҥрлі қабаты бар тот баспайтын 

болат т.б.; химия, мҧнай химиясы, жоғары сапалы мҧнай химиялық өнімдері, 

соның ішінде этилен, полиэтилен, т.б. салаларындағы жетістіктер; қатты 

денелер физикасы, радиофизика салаларындағы нәтижелер; биотехнология, 

биохимия шаралар қолдануы ҧсынылады. 

Шет ел фирмаларымен бірігіп, дҥниежҥзілік нарықта орын алуларына 

мҥмкіндік беретін Қазақстанда ғылыми тҧрғыдан қамтамасыз етілген бағыттар 

бар. Қазақстанның экономикалық тҥрлі салалары тҥрлі техникалық деңгейге 

сай. Олар бәсекеге қабілетті, сондықтан олар ҥшін де жеке жобалар жасалуы 

қажет. Мемлекетте ғылыми-техникалық өндірістік орталықтар Алматы, 

Қарағанды, Өскемен, Астана, т.б. қалаларда шоғырланған. Олардың 

кейбіреулерінде қазіргі кездің өзінде технопарктер қҧрылған. Ал олар өз 

кезегінде болашақта интеллектуалды өнім, ғарыштық қызмет, ақпараттық 

технология, радиоэлектроника, атом технологиясында көп мҥмкіндіктер береді. 

Ғылыми негізде ядролық отын, уран ерітінділерін, мыс-берилл 

ерітінділерін, тантал-ниобий тҥрлерін игеруге, титан гупкасы өндірістік 

базаларын кеңейтуге болады. Бҧларға сҧраныс атомдық, ғарыштық, 

радиоэлектронды өндіріс салаларының өсуіне байланысты артып отырады. 

Қазақстандағы ғылымның қазіргі жағдайы аяқталған, бірақ тауарлық 

тҥрге жеткізілмегендігімен, ғылыми зерттеулер санының көп болуымен 

сипатталады. Бҧл айтарлықтай әлует және оны қолдану инновациялық 

қызметтің дамуының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. 

Қазіргі уақытта ғылыми сыйымды өндірістер қатарын қҧру мақсатында 

жобалық-конструкторлық және техникалық қҧжаттама дайын елде отандық 

технологияларда қолдану негізінде бар химиялық және мҧнай химиялық 

өндірістерді қалпына келтіру және кеңейту, сонымен қатар мҧнай, газ, көмірді 

және басқаны қайта өңдеу бойынша кіші және орта тиімді және бәсеке қабілетті 

өндірістер қҧрылыс жобалары дайындалуда. 

Ғылыми-техникалық бағдарламаларды, жоғары тиімді 

биотехнологияларды қҧру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп 
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ҥшін биотехнологиялық өнім өндірісі, теориялар мен технологияларды өңдеу 

саласындағы қоршаған ортаны қорғау, сонымен қатар қара және тҥсті 

металлургияның кәсіпорындарында жаңа технологиялық ҥрдістерді игеру 

басымдық негізге ие. 

«Қазақстан Республикасының ҧлттық инновациялық жҥйесін қҧру мен 

дамыту жөніндегі бағдарламасына сәйкес келесі мақсаттар мен міндеттері 

анықталған: ғылыми әлеуетті дамыту, инновациялық кәсіпкерлік ортасын 

дамытуды қҧру мен қолдау, көпдеңгейлі инновациялық инфрақҧрылымды қҧру 

мен дамыту, Ҧлттық инновациялық жҥйенің элементтері арасындағы тиімді 

арақатынасты қамтамасыз ету, заңдық-қҧқықтық базаны жетілдіру. Осы 

міндеттерді мемлекет тиімді жҥзеге асыратын болса, болашақта экономиканың 

барлық сферасына жағымды әсер ететін Ҧлттық Инновациялық Жҥйені 

қалыптастыруға мҥмкін болады.  

Ғылым мен техниканың жаңа бағыттарының шапшаң дамуы, ғылымдар 

тҥйісіндегі жетістіктер жоғары және орта кәсіби білімі бар мамандарды 

дайындау ҥрдісі қҧрылымдық қайта қарау қажеттілігін талап етеді. Əлемнің 

дамыған елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, жақын болашақта ақпараттық 

технологиялар, биоинженерия, қуатты компьютерлік қолдаумен жаңа 

физикалық принциптерді ҥйлестіретін жоғары өндірістік технологиялар, 

экология және тағы басқа облыстарының мамандарына сҧраныс аса жоғары 

және тҧрақты болады. 

Қазақстанның инновациялық әлеуетін көтеру ҥшін келесі шаралар 

кешенін ҧсынуға болады: 

1) мемлекет бюджетінен тиімділігі жоғары және технологиялық даму 

бағдарламаларын, мемлекеттік маңыздылығы бар инновациялық жобаларды, 

коммерциялық жағынан тиімді инновациялық жобаларды толығымен және 

ҥлесті қаржыландыру; 

2) жоғары технологиялық өндіріске қаражаттарын салатын инвесторларға 

мемлекет тарапынан қолдау көрсету және оларды ынталандыру; 

3) әртҥрлі ҧйымдық-қҧқықтық нысандағы кәсіпорындарға 

(инновацияларды игерген кезеңде) жеңілдіктермен несиелер, субсидиялар, 

субвенциялар беру; 

4) ғылыми сыйымдылығы бар қҧрал-жабдық лизингін және 

инновациялық өнімді дамыту; 

5) инновациялық жобалар мен оларды іске асырушыларды конкурстық 

таңдау жҥйесін жетілдіру; 

 6) экономика саласында шағын, тиімді және тез сатылатын 

инновациялық жобалардың ҥлестік салмағын арттыру; 

7) инновациялық сфераға шағын кәсіпкерлік субъектілерін тарту; 

8) заңдық-қҧқықтық базаға өзгертулер енгізу; 

9) экономикалық ынталандыру жҥйесін қҧру, яғни салықтық, несиелік 

және т.б.жеңілдіктер жасау; 

10)  ақпаратпен қамтамасыз ету. 
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Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын ойдағыдай іске асыру 

өнімнің бәсекелес тҥрлерін өндіру мен экспорттың өсіміне жағдай жасау және 

экономиканы әртараптандыру, жаңғырту негізінде елдің экономикасының ҧзақ 

мерзімді тҧрақты өсімін қамтамасыз етуге ықпал етуі тиіс. 

Сондықтан «Ҧлттық инновациялық қордың» АҚ Қазақстанда іске 

асырылып жатқан зерттеулерінің қорытындысын айтуға болады. Бҧл Корея 

ғылыми-техникалық бағалау және жоспарлау институтының қолдауымен іске 

асырылған ең алғашқы ҧлттық ғылыми-техникалық жоба және БҦҦ Еуропалық 

экономикалық комиссиясының қолдауымен жҥргізілген «Қазақстанның 

инновациялық дамуына шолу». Мысалы, Корея ғылыми-техникалық бағалау 

және жоспарлау институты жҥргізген форсайт зерттеуінің Корея Республикасы 

Ҥкіметі ҥшін ерекшелігінің мәні мынада: зерттеу Кореяның технологиялық 

дамуы негізінде жҥргізілген. Қазақстанның 40-тан аса инновациялық даму 

институттары, компаниялары, ғылыми институттары, жоғарғы оқу орындары 

қатысқан  «Қазақстанның инновациялық дамуына шолу» жобасы Еуропаның 

инновациялық экономикасы дамыған 7 елінің мамандарын тарта отырып 

орындалды. 

 «Ҧлттық инновациялық қор» өз қызметін Қазақстан Республикасының 

2020-2025 жылдарға арналған индустриялық-инновациялық мемлекеттік 

бағдарламасын орындау аясында жҥзеге асыруда.  Қор жҧмысының басты 

мақсаты – еліміздегі инновациялық белсенділікті арттыруға және жоғары 

технологиялық, ғылымды қажет ететін өндірісті дамытуға ықпал ету. 

Қазақстан инновациялық даму мәселелерінің 20 жылдық шебіне нақты 

нәтижелермен келіп отыр. Бҥгінгі кҥні елімізде инновациялық қолдаудың 

қажетті инфрақҧрылымдары қҧрылды. Солардың қатарында Ҧлттық 

инновациялық қор, Ғылым қоры, ҚазАгроИнновация, венчурлық қорлар, 

өңірлік технопарктер, коммерцияландыру офистері, салалық конструкторлық 

бюролар, Технологиялар трансфертінің халықаралық орталығы секілді даму 

институттарын айтуға болады. Инновациялық технологиялар паркінің бірінші 

кезегінің қҧрылысы да басталып кетті. 

Инновациялық белсенді кәсіпкерлер, өнеркәсіптік кәсіпорындар ҥшін 

білім тарату орталық-тарының қҧрылуы нәтижесінде жаңа технологиялар 

неғҧрлым қолжетімді бола тҥсті. Мҧндай сегіз орталықта кәсіпкерлер білім 

және консалтингтік қызметтерді игеру ҥстінде. 

Технологиялар трансфертін ынталандыру ҥшін инновациялық 

инфрақҧрылымдардың қызмет аясы кеңейтілуде. Астана, Петропавл және 

Өскемен қалаларында көлік және мҧнай-газ мәшинелерін жасау, сондай-ақ тау-

кен металлургия қҧралдарын жасау салаларының салалық конструкторлық 

бюролары қҧрылды. Жҥк вагон-хопперлері, шахталық желдет-кіштердің 

өндірістері қалыптастырылды. Еліміздің шығысында перфораторлар өндірісі 

іске қосылды Таяудағы уақыттарда осындай кесте бойынша ауыл 

шаруашылығы және прибор жасау салаларына арналған мәшине жасау 

өнімдерін әзірлеу жҧмыстары басталмақ. 
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Қазақстанның инновациялық дамуының қазіргі жағдайына ҥш тҥрлі 

сипаттама беруге болады: біріншісі, идеядан бастап өнеркәсіптік өндіріске 

дейінгі аралықтағы инновацияларды қолдаудың институттық және 

инфрақҧрылымдық қаңқасының қҧрылуы; екіншісі, инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдаудың отандық бизнес сҧранысына лайықталған тиімді 

аспаптары әзірленуі және оны қаржылай қолдауы; ҥшіншісі, тиімді және 

орнықты, ыңғайлы ҧлттық инновациялық жҥйені қалыптастырудың белсенді 

ортасының өмірге келуі. 

Инновациялық белсенділікті ынталандыру жаңашылдықты насихаттап 

және өнертапқыштық қозғалысты қайта жандандыруға ықпал ететін болады. 

Оның ҥстіне біз осы мәселеге деген әдіс-тәсілдерді де өзгерте алдық. Қазіргі 

кҥні бҧл мәселеде фильмдер тҥсіріліп қана қоймайды, сонымен қатар бҧл істе 

белсенді жас жаңашылдар инновациялық ҥдерістерге тартылады және жҧмыс 

нәтижелері ынталандырылады. 

Əртҥрлі технологиялық бағыттардың көп қырлылығы тиянақты болжам 

жасауды және жоспарлауды, міндеттерді дҧрыс айқындап, олардың 

басымдықтарын белгілеуді талап етеді. Бҥгінгі кҥні технологиялар тез ескіріп 

қалып жатыр. Сондықтан ҧзақ мерзімді әлеуеті бар технологияларды 

инвестициялау жөн болып табылады. Мәселен, ҥстелге қоятын компьютерлер 

ҥшін бөлшектер мен микросхемалар жасайтын зауыт салу бір қарағанда 

тартымды болып көрінуі әбден мҥмкін. Алайда, қазіргі ағым тҧтынушылардың 

алып жҥруге ыңғайлы компьютерлерге көше бастағандығын көрсетіп отыр. Ал 

енді бір он жылдан кейін қалтаға салуға лайықты компьютерлер басым 

болатындығы анық. Осыған байланысты Google корпорациясының басшысы 

мынандай болжам жасаған: «Болашақта планетаның барлық тҧрғындарын 100 

мегабайттық кең жолақты желі біріктіретін болады, ал әрбір адамның 

қалтасында суперкомпьютер жҥреді». 

Тағы бір мысал, теледидар туралы, лампалармен жҧмыс істейтін 

теледидарлар өткен ғасырда қалып қойды. Олардың орнын сҧйық кристалды 

және плазмалы теледидарлар басты. Қазір енді бҧл жөніндегі технологиялар 

одан әріге кетіп, ҥш өлшемді бейнелеу теледидарлары шыға бастады. Оларды 

арнаулы көзілдірік арқылы қарауға болады. Енді біраз уақыттан кейін бҧл 

теледидарлар негізгі тҧтыну трендіне енуі тиіс. Бірақ бҧл жаңалық та жедел 

ескіріп қалатын сияқты. Өйткені енді көзілдірікті қажет етпейтін ҥш өлшемді 

теледидарлар да пайда болды. 

           Сондықтан технологиялық дамудың жоғары қарқыны жоспарлаудың 

маңызын арттырып отыр. Ол технологиялардың қазіргі жағдайынан едәуір алға 

кетуі тиіс. 

Қазақстандық өзіндік технологиялық басымдықты қалыптастыру ҥшін 

елімізде бірінші рет технологиялық болжамдау жҥргізілді. Осы мақсат ҥшін 

әлемде ҥлкен беделге ие болып отырған Оңтҥстік Кореядағы KISTER ғылыми-

зерттеу институтының мамандары іске тартылды. Болжамдау нәтижесі 

бойынша өнеркәсіптің нақты саласында стратегиялық көшбасшылыққа қол 

жеткізу ҥшін қажет болатын сыни технологиялар айқындалды. Осы 
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тех-нологиялардың әрбірі бойынша нақты технологиялық карталар әзірленіп, 

мемлекет оларға қолдау жасайтын болады. 

Технологиялық болжамдаудың нәтижелері салааралық ғылыми-

технологиялық жоспардың маңызды сипатқа ие болуы ҥшін пайдаланылады. 

Келешектегі жоспар бойынша агроөнеркәсіптік кешенде, тау-кен металлургия 

кешенінде, энергетика, мҧнай және газ, мәшине жасау секторларына, 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, химия және мҧнай химиясы 

салаларында жаңа өндірістер мен технологияларды игерудің және осы ҥшін 

қажет болатын кадрлық, қаржылық және инфрақҧрылымдық ресурстарды 

игерудің нақты технологиялық міндеттерін айқындады. 

Ҧлттық және өңірлік деңгейде инновациялық саясатты жҥзеге асыруда 

аралық ҥйлестіру жҥйесін қҧру жөніндегі жҧмыстар жҥргізіледі. Ҧлттық 

деңгейде «Ҧлттық инновациялық қор» АҚ базасында Технологиялық даму 

жөніндегі ҧлттық агенттік қҧрылады. Бҧл агенттік инновациялық қызметке 

мемлекеттік қолдаудың барлық қҧралдарының бірыңғай операторы қызметін 

атқарады. 

Сонымен қатар инновациялық саясаттың табыстылығын өңірлік дамудан 

тысқары қарастыру мҥмкін емес. Сондықтан да олар «Инновациялық өсім 

нҥктелеріне» айналуы тиіс. 

Инновациялық өсімнің осындай нҥктесіне Инновациялық технологиялар 

паркі айналуы тиіс. Бҥгінгі кҥні оның бірінші кезеңі игерілді. Енді екінші 

кезектің қҧрылысы өткір сипатқа ие болып отыр. Оның техникалық-

экономикалық негіздемесі мен болашақтық басым бағыттары мақҧлданатын 

болады. 

Қазақстанның қазіргі аздаған тәжірибесінің өзі инновациялық дамуды 

басқарудың өзгертілмейтін жҥйесі жоқ екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан ол 

уақытпен бірге ҥнемі жетілдірілу ҥстінде болуы тиіс. Сонымен қатар ғылыми-

зерттеулерді қолдаудың, ғылыми әзірленімдердің технологиялар трансфертін 

тиімді енгізудің тҧрақты жҥйесін жасау қағидаттары да болуы тиіс. 

Қазақстан ҥшін инновация неліктен соншалықты маңызға ие деген сҧрақ 

туындайды. Өйткені, табиғи байлық пен сыртқы қаржы көздері тҧрақты емес. 

Тек инновация мен технологияны игеру ғана өнімділікті арттыру көзі екенін 

тҥсінген жөн. Есте сақтайтын бір мысал, өнімділік артқан кезде ғана бәсекеге 

қабілеттілік кҥшейеді. 

Қазақстанның жаңа технологияны игеру ҥшін пайдаланатын және 

өнімділік ҥдерісіне жҧмсайтын қазба байлығы бар. Ірі компанияларға шетелдік 

жаңа технологияларды алу ҥшін, өнімділік ҥдерісін арттыру ҥшін, мамандарды 

дайындау және жаңа өнімге икемделу ҥшін мол қаражат керек. Бҧл дегеніңіз, 

инновацияны меңгеру жолындағы мемлекеттің даму әлеуетін байқатады. Ол 

ҥшін не керек? Əуелі, техникамен жҧмыс істей алатын тәжірибе және басқару 

шеберлігі керек. Ол білімділікті талап етеді. Сосын ақпараттық технологиялар, 

шетелдік тапсырыс берушілер мен халықаралық нарық алаңына шығатын 

мҥмкіншілік, яғни инфрақҧрылымды дамыту қажет.  
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Фирмалардың ісін алға оздыратын жаңа технологияларды енгізу жолында 

қолдау көрсетерлік амалдарды жетілдіру керек. Жекелеген гранттарды 

пайдалану, мәселен, Ҧлттық инновациялық қордың қызметіне жҥгіну. 

Инжинирингтік қызметтер, қолдау көрсету шараларының толық қамтылуын 

қадағалау. Инновацияны енгізу жолында және бәсекеге қабілеттілікті арттыру 

мақсатында Қазақстанның оқу-тәжірибелік бағдарламаларды пайдалануға 

ықпал еткені абзал. 

Кез-келген мемлекеттің экономикалық дамуы бәсекеге қабілетті 

өнімдерді шығару қабілеттілігімен тікелей байланысты. Бәсекеге қабілеттілікті 

өндірілетін өнімнің экономикалық, техникалық және басқа көрсеткіштерін 

жетілдіру негізінде жоғарылату, яғни дамудың инновациялық жолына өту ең 

оңтайлы жол. Қазірше отандық экономиканың инновациялық беткейі, яғни 

оның бәсекеге қабілеттілігі әлемдік деңгейге қарсы тҧра алмауда. Ол алдыңғы 

қатарлы шетелдік өндірушілердің экономикалық экспансиясынан әлсіз 

қорғалған. Сондықтан да экономиканың ҥдемелі индустриалды-инновациялық 

дамуы жедел шешімді қажет ететін ең басты ҧлттық мәселе болып отыр. 

2025 жылға қарай Қазақстанда тек ҧлттық компаниялар ғана ғылымға 150 

миллиард теңгеден астам қаржы шығындамақ. Бҧл ретте «Самҧрық-Қазына» 

АҚ-ы қазақстандық ғылым мен ҧлттық компанияларды жақындастырудың, 

инновацияны дамытудың кең ауқымды бағдарламасын әзірлеу ҧстінде. Соңғы 

жылдардағы қазақстандық ғылымда туындаған ең ҥлкен проблема - шынайы 

ғылыми орта мен шынайы өндіріс арасындағы алшақтық болса керек. Сол 

себепті қор қазақстандық ғылымның жетістіктерін ҧлттық компаниялардың 

қызметіне ендіру арқылы әлгі алшақтықты еңсеруді өзінің негізгі міндеті деп 

біледі.  

Сөйтіп, Қазақстанның экономикалық дамуды басқарудың дамытылған 

жҥйесіне ие, бәсекеге барынша қабілетті әлем елдерінің қатарына кіру 

жөніндегі стратегиялық міндеттерін іске асыру ҧзақ мерзімді бағдарлама 

әзірлеу мен оны орындауды, оның ішінде тиімді ғылыми-техникалық жҥйені 

дамыту жөніндегі нақты шараларды көздейтін жолды талап етеді. 
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5 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ 

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 

 

5.1. Инновациялық қызметті қаржыландыруды қамтамасыз етудің 

əдістемелік негіздері 

 

Инновациялық қызметті қаржыландыру жҥйесі бір бірімен тығыз 

байланысты, бағынышты элементтер жиынтығынан тҧрады және оған келесілер 

кіреді: 

- инновациялық қызметті жҥзеге асыру ҥшін қажет қаржы ресурстарының 

тҥсу (қаржыландыру процесі); 

- әртҥрлі көздерден тҥсетін қаржыларды аккумуляциялау; 

- инвестицияға бақылау орнату механизмі;  

- инновациялық процеске авансталған қаражаттың қайтымды болуы. 

Инновациялық іс әрекетке қызмет ететін қаржылық жҥйе болып 

қаржылық көздер, инвестицияларды қолдануға бақылау орнатушы механизм, 

олардың қайтымдылығы және инновациялық капиталға тартылған капиталдың 

тиімділігін бағалау. Инновациялық қызметті қаржыландырудың ерекшелігі 

болып, оны қаржыландыру көздерінің көптігі табылды. Ол инновациялық 

қызметтің әртҥрлі бағыттарын қамтуға мҥмкіндік береді. Инновациялық 

жобалардың қаржылық қайтымдылығының өсуі маңызды жинақтаушы     

көрсеткіш болып табылады. Оның негізінде инновациялық қызметтің соңғы 

нәтижесі анықталады және қаржылық саясаттың жҥзеге асуы анықталады. Ол 

саясатты шаруашылық  субъектілердің өзі және мемлекет жҥзеге асырып 

отырады.  Қаржылық қамтамасыз етудің мәні оның негізгі қызметтерінде 

көрініс табады: Өндірістік, бөлу бақылау өндірістік қызметті қаржылық және 

материалдық ресурстардың тепе теңдігін жҥзеге асырады. 

Қаржылық қамтамасыз етудің өндірістік қызмет инновациялық 

инвестиция айналымында көрініс табады. Қаржылық ресурстар инвестиция 

айналымының барлық деңгейінде инновациялық капиталдық реттілігін 

қамтамасыз етеді (ғылыми-техникалық өнімді сатып алу; капиталдың өсуі; 

инновациялық капитал айналымының өндірістік, тауарлық және ақша кезеңі). 

Осылайша қаржылық ресурстар инновациялық қызметтің әртҥрлі салаларына 

қҧйылатын инвестицияның жылдамдығын көбейтеді немесе азайтады, ол 

инновациялық нарықта қалыптасқан іскерлік конъюнктурасына байланысты. 

Қаржылық қамтамасыз етудің бөлу қызметі тиімділікті қамтамасыз ету 

ҥшін ақша ресурстарының қорын қалыптастыру мен қолдануды қамтамасыз 

етеді. Нарықтық экономикалы елдерде инновациялық капиталдың қҧрылуы 

венчурлы қаржыландыру ҧйымдарында және басқа да универсалды қаржылық 

қҧрамдарда қҧрылады.  

Бақылау қызметі инновацияның қҧрылуын оны қаржыландыруды, 

қаржылық көрсеткіштердің өзгеруін, инновациялық кәсіпорын мен тапсырыс 

берушінің төлем және есеп айырысу жағдайын бақылап отырады. Қаржылық 

мониторинг: 
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- ақша қаражаты қорының қҧрылымы мен инновациялық қызметтің алға 

қойған мақсатының арасындағы қарым қатынасты айқындайды; 

- инноватордың кірісі  мен шығысы арасындағы сәйкессіздіктерді 

реттейді; 

- тиімді емес саладағы қаржыландыруды тоқтатып, инновациялық 

қызметтердің жаңа бағыттарын қаржыландыру мҥмкіндіктерін анықтайды. 

Қаржылық қамтамасыз ету – бҧл капиталды тарту, бөлу және қолдану 

қызметі болып табылады. Ол инновациялық саланың бір белгісі бола тҧра, 

инновациялық капитал инновациялық қызметтің әрбір кезеңін реттеп отырады. 

Жиынтық ҧлттық капиталдың маңызды бөлігі болып, мемлекеттік капитал, 

ссудалы капитал, инвестициялар мен қҧнды қағаздар, венчурлы капитал шетел 

капитал, сонымен қатар шаруашылық субъектілерінің меншікті капиталы 

табылады.  

Инновациялық қызметке нақты бағытталған капиталдың қалыптасуы 

экономикалық реформалар барысында кҥрделі сандық және салалық 

өзгерістерге ҧшыраған. Инновацияға бағытталушы капитал, нақты 

инвестициялар тҥрінде көрініс табады. Оны келесі сипаттары бойынша 

жҥйелеуге болады: 

- инновациялық қызметке бақылау жҥргізу және енгізу тҥрі бойынша: 

- тікелей (қаржылық интелектуалды және басқа да қаражаттарды 

өндіріске енгізу);  

- портфельді (қҧнды қағаздарды сатып алу) немесе несие ретінде 

қаражаттарды беру; 

- инвестициялар тҥрі бойынша: қаржылық инвестициялар (мақсатты 

салымдар, айналым қаражаты, қҧнды қағаздар ссудалар және т.б.), 

интелектуалды инвестициялар меншік қҧқы; 

- меншік тҥрі бойынша: мемелкеттік, жекеменшік, аралас;   

- жеңілдік тҥрі бойынша: жеңілдетілген, жеңілдетілмеген; 

- анық экономикалық жҥйеге қатынасы бойынша: резидентті, резидентті 

емес; 

- қаржылық қамтамасыз ету әдісі бойынша: венчурлы, лизингті, 

факторлы, аралас. 

Инновацияны қаржыландыруда инвестицияның негізгі көзіне 

жататындар: 

- меншікті қаржы қаражаты мен басқа да активтер (негізгі қорлар, жер, 

өнеркәсіптік меншік және т.б.) және тартылған қаражаттар; 

- орталық, аймақтық және жергілікті бюджеттер қаржысы; 

- шетел инвестициялары; 

- несиелер, соның ішінде мемлекеттік қайтару шартымен, коммерциялық 

банк пен шетел инвесторлары. 

Инновациялық салаға инвестициялар көлемі тҥрлі кезеңдерде әртҥрлі 

болады. Ҧзақ мерзімді және ірі инвестициялар жандану, тоқыраудан шығу 

кезеңінде қажет болады. Себебі тоқырау кезеңінде жинақтау мен инновацияға 

назар аудару төмендейді. Мемлекет тікелей (бюджет салымы негізінде) және 
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жанама (экономикалық жеңілдіктер көрсету арқылы) тҥрде инновациялық 

белсенділікті қолдайды. Бҧл экономиканы жандандыруға және оның 

бәсекелестігін жоғарлатуға мҥмкіндік береді. Тҧрақты даму кезінде 

мемлекеттік қолдау көлемі қысқарады, ал инновациялық процестің өзі бәсеке 

негізінде жҥзеге асады. Бҧл кезеңде жақсарту инновациясы кең қолданылады, 

олар аз инвестицияны талап етеді және тәуекел деңгейі де азаяды. 

Инновациялық-инвестициялық   белсенділік деңгейі тоқырау кезеңінде ең 

төмен болып табылады. 

Инновациялық қызметті келесідей сипаттауға болады: 

- біріншіден, инновациялық процесте нәтижелердің анықсыздығы, 

авансталған капиталды қайтара алмау тәуекеліне әкеп соқтырады. Ол 

инновациялық жобаның негізі болып табылатын шығармашылық ойдың 

қателігінен болуы мҥмкін; оны техникалық жҥзеге асыру қиындықтары; 

жаңалықтың нарықтағы алатын орнының белгісіздігі және т.б; 

- екіншіден, инновациялық қызмет қаржы қаражаттарын аванстау мен 

адам коммерциялық қайтым алған уақытша мерзіммен сипатталады; 

- ҥшіншіден, инновациялық қызмет нәтижелерінің анықсыздығының 

жоғары деңгейі қарыз қаражатының қайтымын қамтамасыз етпейді. Ол өз 

кезегінде несие «бағасын» жоғарылатады немесе қарыз берушіге енгізілген 

жаңалықты бірге иеленуге қҧқық береді; инновациялық салаға қарыз қаражаты 

тҥсуі мҥмкін, егер адам тҥсетін пайда сол ақшаны басқа салаға жҧмсағанынан 

тҥсетін пайдаға қарағанда әлде қайда жоғары болса; 

- төртіншіден, инвестициялау субъектінің көптҥрлігі мен тҧрақсыздығы 

(мемелкеттік бюджет қаражаты, корпорациялар, банктер, арнайы 

инвестициялық қорлар шетел инвесторлары және т.б.) капиталды берудің, 

тҥрлері мен шарттарының көптҥрлігіне алып келеді.  

«Тәуекел капиталы» деген тҥсінік осы инновациялық қызметке 

жҧмсалатын ақша қаражатын сипаттайды. Инновацияға инвестиция салудың 

тәуекел деңгейі оның соңғы нәтижесінің анықсыздығына байланысты өзгеріп 

отырады. Бҧл жағдайлар сонымен қатар өз меншігіндегі қаражаттың жетіспеуі 

кәсіпкерлерді жаңалық енгізуге несиелік қаржыландыру тҥрін қолдануға 

мәжбҥр етеді. Тәуекелді (венчурлы) қаржыландыру механизмінің банктік 

несиелеуден ерекшелігі, несие берілген кезде мҥмкіндігі жоғары ойға беріледі, 

оны қайтару міндетті емес. Яғни басқаша айтқанда, егер инновациялық жоба 

кҥтілген нәтижеге жетпесе, онда салынған қаражат қайтарылмауы мҥмкін. 

Венчурлы (тәуекел) капиталы - бҧл қарыз міндеттемесі немесе жай акция 

ретінде жаңа кәсіпорындарға салынған ақша. Бҧл капитал бірнеше жыл 

тіркелмейді, себебі қарыз міндеттемелері (жай акция) тіркелмегенше сатыла 

алмайды, яғни өтімділікке ие болмайды. Осылайша венчурлы инвестициялар 

бҧл тез дамушы фирмалардың өсуіне бағытталған капитал. Венчурлы 

капиталдың нақты пайыз ретінде кіріс алуына сондай-ақ инвестордың оны 

қайтып алуына кепілдік бере алмайды. 

Алғаш рет венчурлы капиталды институцияландыру АҚШ-та 1946 ж 

жҥзеге асты. Ол кезде зерттеу және өңдеу бойынша бостандық корпорация ДЭК 
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фирмасын қаржыландырған болатын.  Кейінен бҧл фирма есептеуіш 

техникасын ең ірі өндірушісіне айналған. 1955 жылына кіші инвестициялық 

компаниялар туралы заң мемелкеттік қаражаттар мен жекеменшік капиталды 

біріктіріп, оны кіші кәсіпорындарды қҧру ҥшін жҧмсауға мҥмкіндік береді. 60-

шы жылдардың  соңында кіші венчурлы фирмалар пайда болды. Олар ЖШС 

ретінде қҧрылған. Венчурлы компания ол қаржыландыратын инвестициялық 

кәсіпорындардың негізгі серіктесі болып, пайданың нақты пайызын алып 

отырған. Венчурлы компаниялардың қаржы қаражаттарын ЖШС беріп отырған 

- сақтандыру компаниялары зейнетақы қорлары.  

Қазіргі таңда АҚШ-та 600 тәуелсіз қорлар қызмет етеді. 60 жж 

американдық ірі корпорациялардың ішінде венчурлы капитал бөлімдері пайда 

болды. Олар банктермен және сақтандыру компанияларымен байланысатын 

және жаңа салалармен қызмет етуші фирмалар ретінде көрініс табады. Өз 

штатындағы компанияларға инвестицияланған қаржылардың бір бөлігін салуға 

міндетті. Инвестициялық қорлардың көлемі әртҥрлі болады - 2,2 млн. долл. 

бастап.  Венчурлы капиталдың арқасында «Майкрасофт», «Сан», «Интел» 

корпорациялары өсіп шықты. Осындай венчурлы қаржыландырудың екінші 

тҥрі - венчурлы капитал қорлары. Венчурлы капитал ҧзақ мерзімге беріледі. 5-7 

жыл, ал қазіргі заманғы компьютерлік салада қысқа мерзімді жобаларды іске 

асыруды бір-екі жыл беріледі. Венчурлы инвестициялау қазіргі заманғы 

компаниялар ҥшін арзан және қарапайым болып табылады. 

Инновациялы іске асыру кәсіпорындардың қаржылық жағдайын 

жақсартудың мақсаты болып табылады. Инновациялық пайданы 

капитализациялау арқасында меншік капиталын көбейту арқылы жҥзеге асады. 

Кәсіпорын қызметін қаржы-несиемен қамтамасыз ету ҥшін қаражаттарды 

қалыптастыру инновациялық қызметтердің өзінің көптеген бағыттарына 

қызмет етуге мҥнкіндік береді. 

Экономикасы дамыған елдердегі кәсіпкерлер, нәтижесі жаңалық 

еткізулерге негізделген «инновациялық саясатты» жҥзеге асады. Қазіргі 

заманғы кәсіпорынның инновациялық саясаты маркетинг териториясына 

негізделген. Ол инновациялық механизмге назар аударады, нарықтағы 

сҧранысты қалыптастырады, жаңа тауар немесе қызметке, көптеп сатып 

алушылардың қажеттілігін қҧрастырады. Экономикасы дамыған елдердегі 

«тҧтынушы қоғамнның» дамуы жаңалықтардың, тҧрғындардың өмір сҥру 

шартына еніп кетуіне тікелей байланысты.  

Тиімді инновациялық саясат жҥргізу ҥшін кәсіпкер қолда бар ғылыми 

өнімді бағыттауы, қызметкерлердің ҥздіксіз өзгерістерді тез қабылдауға жағдай 

жасауы, қажет жоғарыда өздерінің зерттеу бөлімшелерін қҧруы керек.  

Бҧл барлық кезеңдерді бір процеске жинақтауға мҥмкіндік береді - ойдың 

пайда болуы, қосымша өңдеулер, өндіріс, өткізу іске қосу. 

Кәсіпкер ҥшін ең қиыны жаңа өнімді өткізу кезеңі, яғни оны «донордан» 

(жабдықтаушы) «реципиентке» (тҧтынушыға) беру. Реципиентке жаңалықты 

беру алдында тауарды қолдануды ҥйретеді. Сондықтан өндірушілер тек ҥйретіп 

қана қоймай онымен байланысты шығындарды өзіне алады. Жаңалықтың 
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таралған көлеміне оның пайдалылығы байланысты болып табылады. 

Сондықтан кәсіпкер тек экономикалық және өндірістік жағдайларды емес, 

сондай-ақ тҧтынушылардың мәдени және психологиялық өзгешеліктерін де 

ескеру керек, сондай-ақ жастық айырмашылығын да ескерген жөн. Бір жаңалық 

енгізудің коммерциялық дамуы, келесі инновацияларға негіз болады. Сонымен 

қатар, алдыңғы жаңалық енгізу жҥзеге аспаса, онда келесіде «инновациялық 

қорқу» пайда болады. Мҧндай психологиялық кедергілер кәсіпкердің қажетті 

деңгейде маманданбағанын, инновацияға әртҥрлі деңгейдегі қызметкерлерді 

тарта алмағанын, өндірістің адам факторын тиімді қолдана алмағанын 

көрсетеді. 

Инновациялық жобаны жҥзеге асыру шешімін қабылдау алдында, оны 

іске асыру шығындары (техникалық және коммерциялық тәуекелді ескере 

отырып) мен компаниялық қаржылық мҥмкіндіктерін салыстыру керек. Ол 

кәсіпорындардың бизнес-жоспарында көрініс табуы керек. Компаниялық 

қаржылық жағдайы инновацияны іске асыру ҥшін қажет қарыз қаражатының 

тиімділігі мен мҥмкіндіктерін анықтайды. 

Қазіргі заман жағдайында инновациялық қызметті іске асырудың тиімді 

формасы болып, инновацияға кіретін капиталды басқару табылады. 

Инновациялық процестің тағы бір ерекшелігі әртҥрлі жағдайларды енгізу 

барысында инновациялық және инвестициялық кезеңдер бір-бірімен 

байланыста болып, әсерлесіп отырады. 

Инновациялық қызмет әдетте инвестицияның кезеңділігін анықтайды. 

Инновациялық және инвестициялық кезеңдердің ортақтану анықтайды. 

Инновациялық және инвестициялық теориялық негізінде келесі жатыр: 

жаңалық бҧл іс әрекеттің нәтижесі болып табылады. Инновациялық кезеңнің 

әрбір деңгейінде нақты бір нәтижеге жетуге болады, ол жекеменшік тауар бола 

алады. Бірақ ол тек аралық өнім ғана бола алады. Сондықтан жаңалықты игеру 

саясаты соңғы өнімге бағытталуы мҥмкін. Егер инвестор аралық өнімді соңғы 

нәтиже ретінде көрсе онда инновациялық кезең сонымен тоқтатылады.  

Мҧның нәтижесінде келесі формуланы қҧрастыруға болады, егер t 

деңгейінде ақша ағынын S(m) деп белгілесек, онда негізгі уақытпен 

салыстырсақ келесіге тең болады. 

S(tm,t1)=S(m)xk1xk2xk3, 

Барлық инновациялық циклға интегралды баға: 

∑S(tm,t1)= ∑ S(m)xk1xk2xk3, 

К1- m кезеңінің соңына сәйкес келетін; 

tm уақытындағы инфляция көлемін есептейтін коэфицент; 

k2-m кезеңінде тәуекелді есепке алу коэффиценті; 

k3-m кезеңінде ақша ағымын бөлуді есепке алу коэфиценті. 

Бҧл коэфиценттер инфляцияның жинақ қорларының, ақшаның 

қҧнсыздану тәуекелінің санын көрсетеді. Əртҥрлі кезеңдегі ақша ағымының 

көлемін салыстыру инновациялық өнімді өндірушілердің жҧмысын ары қарай 

жалғастыру немесе сонымен тоқтату керектігін анықтайды. Жаңалық енгізу - 

бҧл процесс пен нәтиженің жиынтығы, ал инновацияның инвестициялық циклы 



 

155 

 

келесі белгілерден тҧрады: реттілік кезеңділік деңгейлер мен кезеңдердің 

тәуелсіздігі. 

Инвестициялық цикл инновациялық циклдың барлық кезеңін 

қамтығандықтан, инновациялық өнімді өткізу ҥшін жаңалықты қалыптастыру 

мен игеруді инвестициялау керек. Инновациялық және инвестициялық 

процестерндің байланысы көрініс табады: 

Бірінші кезең. Инновациялық өндірісті қҧру мен қолданудың 

экономикалық мақсатын бағалау. 

Екінші кезең. Инновациялық қатынастардың субъектілерін, қаржылық 

қамтамасыз ету тҥрі мен көздерін анықтау; инновациялық қызмет фазасы 

бойынша авансталған қаражаттарды бөлу; әрбір фазада тиімділікті болжау және 

тәуекел деңгейін анықтау. 

Ҥшінші кезең. Инновациялық өнімнің нақты объектілері мен 

ресурстарының өзгеруімен байланысты.  

Төртінші кезең. Инновациялық және инвестицияны өткізуден аралық 

тиімділікті анықтау. 

Бесінші кезең. Инновацияны кең өндіруде қаржылық қамтамасыз ету. 

Алтыншы кезең. Қаржы-несие қаражатын қайтару және коммерциялық 

тиімділік алу.  

Нарықтық қатынастар қызметті қаржыландыру мемлекеттің қаржы 

саясатының маңызды элементі бола алады. Ол келесідей маңызды мәселелерді 

шешуді қамтамасыз етеді: 

- ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін енгізу арқылы ҧлттық 

экономиканы қҧрылымдық-технологиялық қамтамасыз ету; 

- ел экономикасын дамытудың маңызды бағыттарыда ғылыми-

техникалық және инновациялық мҥмкіндіктерді дамыту және сақтау. 

Нарықтық экономика жағдайында инновациялық белсенділікке әсер ету 

ҥшін, нарық механизмнің қаржылық қҧралдарын қолдану қажет. Ол 

инновациялық қызметке әсер ете алады. Тауар, ақша қатынастарының негізгі 

формасы - қаржы және несие, оның инноваторлардың іс әрекетіне әсер ету 

мҥмкіндігі жоғары.  

Тҧрақты экономикалық жҥйе жағдайларында инновациялық қызметтерге 

қажет жағдайда қамтамасыз етеді. Оған бірінші кезекте инновациялық қызметті 

заңмен бекіту, сонымен қатар  инновациялық белсенділікке қаржылық әсер 

етудің нормативті-қҧқықтық актілер деңгейінде бекіту. Тиімділіктің негізгі 

критері-пайда деңгейі. Ол инновациялық кәсіпорындардың қарамағында 

болады. 

Шетелдік тәжірибеге сҥйенсек тҧрақсыз экономикалық жҥйе жоғарыда, 

жоғары инфляция процесі мен олардың экономикалық агенттерге әсер етуі 

нәтижесінде тікелей көмек көрсету екінші орынға қалады. Бҧл жерде маңызды 

орынды жанама реттеу алады: салық жеңілдіктері, несиелер, несиеге проценттік 

төлемдер, сақтандыру, амортизациялық аударымдар және т.б. 

Инновациялық белсенділікті жанама реттеу қҧралына негізінен өнеркәсіп 

өндірісі саласында салықтармен несиелер жатады (жеке қаржы 
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институттарындағы несие ресурсы, сонымен қатар тек өнеркәсіп өндірісіне 

бағытталған мемлекеттік несие). Ал амортизациялық аударымдар сҧраныс 

шектеулерінің әсерінде болып отырады. Сақтандыру жанама әсер ету тек 

инновациялық қызметтің нормативті-қҧқықтық бағасы мен инфрақҧрылымы 

дамыған жағдайда ғана тиімді болып табылады.  

Отандық инновациялық қызметті қаржыландыру жҥйесі ҥнемі дамып 

отыруда. Қазіргі таңда инновациялық қызметті қаржыландырудың көзі болып: 

- мемлекеттік және аумақтық деңгейлерді бөлініп жатқан бюджеттік 

көмек; 

- кәсіпорындар мен аймақтық басқару органдарында қҧрылған ҒЗКТЖ-ды 

қаржыландыру бюджеттік емес арнайы қаражаттары; 

- әртҥрлі коммерциялық қҧрылымдардағы қаржы ресурстары; 

- арнайы инвестициялық банктердің несие қаражаттары; 

- инновациялық жобалар ҥшін арнайы несиелер; 

- шетел инвестрлары. 

Қазіргі кезде Қазақстанда инновациялық белсенділіктің төмендеуі 

инновациялық қызметке салымдардың жоғары тәуекелімен байланысты 

болады. Бҧл тәуекелдік жоғары болуы инновациялық процесті қаржы-несиелік 

қамтамасыз ету әдістері мен ҧйымдастыру қағидаларының жетілмегеніне және 

инновациялық қызметті қаржыландырудың нормативті қҧқықтық негізінің 

жетілмегенімен де тығыз байланысты. Нақты өндірістік сектордағы 

инновациялық процесті тоқтатудың негізгі себептеріне келесілер жатады: 

тапсырыс берушілердің төлем қабілетсіздігі, ішкі және әлемдік нарықта өнімнің 

бәсекелестігі қамтамасыз ететін инвестициялық ресурстардың жетіспеушілігі. 

Қазақстан ҥкіметінің алдында экономикаға ҧзақ мерзімді ресурстарды 

тарту ҥшін оңтайлы жағдай жасау мәселесі қойылуда.  

Ол ҧйымдастырушылық экономикалық қатынастардың жиынтығын 

қалыптастыру қызметімен тікелей байланысты болады, ол инновациялық 

процесті қаржылық қамтамасыз ету ҥшін жҥзеге асады.  

Өнеркәсібі дамыған Батыс елдерінде инновациялық қызметтерді 

қаржыландыру негізінен мемлекеттік емес көздерден жҥзеге асады. Жаңа 

технология мен өнеркәсіптік жаңалықтарға ішкі Қазақстан нарығында төлем 

қабілетінің төмендеуіне байланысты ғылыми зерттеу және жобалау 

жҧмыстарына демеуші әрі бағыттаушы болып, ал жҧмыстарға тапсырыс беруші 

болып мемлекет шығады. Бҧл ҥшін несие немес қайтарымсыз субсидиялар 

беретін арнайы қорлар жҥйесі қалыптасуда. Отандық инновациялық қызмет 

нарығы мен ғылыми сыйымды өнімдердің дамымауына байланысты арнайы 

қорлар, инновациялық қызметті қаржыландыру механизмін нарықтық 

шарттардың жағдайына жақындатуға көмек беруі. Мҧндай қорлардың халық 

шарттардағы салалары бойынша қалыптастыру инновациялық қызметті 

қаржыландыру мәселелері бойынша шешімдерді орталықсыздандыруға 

мҥмкіндік береді.  

Нарықтық қатынастар жағдайындағы инновациялық саланы қаражаттық 

қамтамасыз етудің әлемдік тәжірибесіне сҥйене отырып, мҧндай қаржы ҥшін 
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тек орталықтан емес, сондай-ақ бюджеттік емес әртҥрлі қорларды, шартты  

қайтару несие тҥрін қолдануға болатынын айтуға болады.  

Орталықтанған қорлардан жаңа бәсекелі өнімге баға қосымшаларын 

төлеуге болады. Мемлекеттік инвестициялық саясат даму бағдарламасының 

негізінде іске асады. Оған жататындар: 

- капиталдың тез айналымын және жоғары бюджеттік тиімділікті 

қамтамасыз ететін салаларда өндірісті дамыту; 

- ғылыми сыйымды салалар мен жоғары технологияны, жоғары деңгейлі 

өңдеу салаларына қолдау көрсету; 

- экономиканы технологиялық қайта қҧру негізінде бәсекелі машина 

жасау өнімін өндіру. 

Мемлекеттік инвестициялық саясатта маңызды орынды экономикалық 

өсу ырғағының жоғарлауы алады және дәл осы Қазақстандағы экономикалық 

өзгерістердің негізгі бағыты болып табылады. Ҥкіметтің ағымдағы 

бағдарламасы оңтайлы инвестициялық жағдай  жасауды қамтамасыз етеді . Ол 

жоғары технологиялы өнімге, өндірістік қызметті қайта қалыптастыруға, 

өндірістің инфрақҧрылымын жаңартуға және жеке секторға қуатты қайта 

қҧруға тікелей инвестицияның ағымына ҥлес қосады.  

Экономиканың тоқырау жағдайында мемлекеттік бюджеттен тек жалпы 

экономикалық деңгейдің дамуына әсер ететін маңызды иннвестициялық 

жобалар ғана қаржыландырылуы керек. Қайтымсыз бюджеттік қаражатты 

бөлген кезде несиені беру принциптеріне негізделуі керек, яғни тез, қайтару 

және төлем принциптері мемлекеттік бюджеттен бөлінетін ақша қаражатының 

қайтымын жоғарлату ҥшін басқа да принциптерді қолдануға болады: 

- тез қайтым принциптері - ақша қаражатын қолда бар жҥзеге асу 

кезеңінде тҧрған немесе аз ғана жҧмысты қажет ететін жобаларға салу. 

Мҧнымен қатар қайтарым сөзінің мағынасы ретінде инвестициялық 

қаражаттың қосымша қҧнмен қайтарылуын тҥсіну керек; 

- уақытша бөлу принципі - экономикалық барлық салаларын қамтитын 

инновациялық жоба инвестицияланады. 

Экономикалық әртҥрлі салаларына мемелкеттік бюджет қаражатын 

инвестициялау таңдауын жҥргізгенде бірінші кезекке импорт алмастырушы 

тауарларына бәсекелі тауар және қызметке сҧр. Жоғары тауарларға бағытталған 

өндіріске назар аудару керек. Инновациялық қызметке инвестиция тарту ҥшін 

несие пайызын төмендету керек. Бизнес-жоспарда маңызды орынды 

маркетингтік зерттеулер алады. Оның негізінде өнімді тҧтынушылардың төлем 

қабілеттілігінің деңгейі анықталады. Капитал салымының өтелу мерзімі екі 

жылдан аспауы керек.  

Инновациялық процестерді мемелкеттік-коммерциялық қаржыландыруды 

жҥзеге асыру жобаларды сертификаттау мен инвесторларға мемлекеттік 

кепілдік беруді қарастырады. Жобаларды сертификаттау шетел және отандық 

инвесторлардың оған деген сенімділігін арттырады. Жекеменшік инвесторларға 

мемлекеттік кепілдік берілсе, онда мемлекет сол жоба іске аспай қалса, 

салынған ресурстың бөлігін қайтарып беруі міндетті. 
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Қаржылық салымдардың қайтымын қамтамасыз ету ҥшін тәуелсіз 

экспертиза жҥйесін және инновациялық жобаларды сақтандыру процестерін 

қолдану керек. 

Инновациялық қызметті қаржыландырудың ішкі көздері жетіспеген 

кезде, Қазақстанға ғылыми сыйымды технологияны тарту процесін 

қалыптастыру керек. Осыған байланысты инновацияны мемлекеттік 

қаржыландыру шегінде, мемлекет шекарасы арқылы дамыған техника және 

технологияны енгізуде кеден салығын толық жою мәселесін қарастырған жөн. 

Сонымен қатар отандық ғылыми сыйымды өнеркәсіпті қорғау мәселелерін де 

ескеру қажет. 

Инновациялық қызметке бағытталған кәсіпорындардың меншікті көздері 

болып, акционерлер арасында бөлінбеген пайда бөлігі, амортизациялық 

аударымдар мен кәсіпорындардың акционерлік капиталы табылады. Ірі 

кәсіпорындар өндіріс дамуының қоры мен амортизациялық аударымдар 

қорында жинақталған, өз меншігіндегі қаражаттары арқылы конструкторлық 

және технологиялық жаңалықтарды игереді. 

Өндірісті дамыту қоры негізінен өндірістің кеңеюі мен жаңалауына, 

ғылыми зерттеу, тәжірибелі-конструкторлық және технологиялық жобалар мен 

жаңа өнім тҥрлерін игеру ҥшін, өзінің айналымын қаражатын көбейтуге, 

сондай-ақ басқа да материалдық-техникалық базасын кҥшейту ҥшін арналады. 

Инновацияны іске асырушы кәсіпорындар ҥшін ең маңызды ғылыми-зерттеу 

және конструкторлық-тәжірибелік жҧмыстарға (ҒЗКТЖ) жҧмсалған шығынды 

өнімнің өз қҧнына енгізу алады. Қазіргі таңда ҒЗКТЖ-ға жҧмсалған қаражат 

сомасы өз қҧнға енгізілмейді және бҧл шығындарды есепке алудың әлемдік 

тәжірибесіне сай келмейді, бҧл өз кезегінде кәсіпорындардың инновациялық 

қызметті жҥзеге асыру ҥшін қолданатын меншік қаражатының көлемін 

азайтады.  

Бөлінбеген пайдадан қаржыландыру ірі орта немесе ҧзақ мерзімді 

жобаларды жҥзеге асыруда қолданылмайды. Себебі ол шаруашылық 

айналымынан ақша қаражат алумен, ол өндірістік тҧрақтылықты бҧзумен 

байланысты болып табылады.  

Шетелдік компаниялар тәжірибесіне сҥйене отырып, акционерлік капитал 

да жаңа өнім өндірумен байланысты ірі және орта жобаларды 

қаржыландырудың көзі болып табылатынын айту керек. 

Отандық кәсіпорындар, инвесторлар ҥшін қайтымсыз капитал көзінің 

салымы болады. Себебі кәсіпорындарда қҧрылғылардың тозуы 50% жеткен. 

Негізгі қҧрылғылардың тозуы дегеніміз олардың физикалық және моральдық 

қасиеттерінің жойылу процесі. Амортизация - тозудың ақшалай көрінісі. 

Амортизациялық төлемдер өнімінің өзіндік қҧнының негізгі элементі болып 

табылады. Амортизациялық төлемдердің жаңа формасына енгізілуіне дейін 

Қазақстан Республикасының территориясындабіріңғай амортизациялық 

нормалар қолданылған. Амортизация негізгі қҧрал қҧнын, шығарылған өнімінің 

қҧнына енгізудің объективтік процесі. Амортизациялық төлемдер реновацияға 

жіберіледі. Реновация дегеніміз негізгі қҧрылымдардың бастапқы қҧнын 
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қалпына келтіру. Амортизациялық төлемдер амортизация нормалары арқылы 

есептеледі. Есептелген амортизациялық сомалар өнімінің өзіндік қҧнына 

есептеледі. Жаңадан тҥскен негізгі қорлардың амортизациясы келесі айдың 

бірінші кҥнінен бастап есептеледі.  

Амортизацияны есептеу әдістері: 

- біріңғай немесе сызықтық әдісі-амортизация негізгі қҧралдардың 

пайдалану мерзіміне байланысты есептеледі; 

- кумулятивтік әдіс – кумулятивті сандар қосындысы арқылы 

анықталады. Комулятивті сандар негізгі қорларының пайдалану мерзімімен 

анықталады; 

- регрессивтік әдіс - сызықтық әдістей нормалар қолданылады, бірақ 

амортизация бастапқы қҧнынан еселі қалдық қҧнынан есептеледі. 

Қазіргі таңда амортизациялық аударымдар негізгі қҧрылымдарға 

салынған жалпы капитал салымының 7% ғана табады. 

Кейбір елдерде мысалы Жапонияда арнайы амортизация әдісі 

қолданылады, ол қосымша салық жеңілдіктерін беруге негізделген. Оларға 

мысалы алғашқы жеңілдік беру әдісі және жай әдіспен есептелген 

амортизацияға нақты пайыз қосу әдісі. Атқарушы органдар жылдам 

амортизациясы қолданылатын белсенді өндірістік қорларды анықтап, ол 

жоғары технологиялық экономика саласына мен прогрессивті қҧрылғыларды 

дамытуға мҥмкіндік береді. 

Акционерлік капиталда ірі және орта инновациялық жобаларды 

қаржыландыру көзінің негізі бола алады. Олар жаңа өнім тҥрі немесе 

техникалық қайта қалыпқа келуге мҥмкіндік береді.        

Қазақстанның акционерлік қоғам тҥрінде ҧйымдастырылған ҧйымдары, 

инновациялық қызметке өз қаражаты жетпегенде қосымша қҧнды қағаз 

шығаруына мҥмкіндік бар. Акция экономикасы тәжірибеде тек инновациялық 

қызметті қаржыландыру ҥшін ғана емес, сондай-ақ айналым қҧралдарын 

толықтыру, кәсіпорындардың қаржылық тҧрақтылығын арттыру ҥшін де 

қолданады. Инвесторлар нақты инновациялық жобалар туралы көрініс алуы 

керек, алдағы жҧмыстың мерзімі мен көлемін, бизнес жоспарымен таныс болуы 

керек. 

Өз қҧралдарын кәсіпорындар көбіне қҧнды қағаздар ашық орналастыру 

арқылы, инвесторларға келісім шарттар бойынша сату арқылы орналастырады. 

Қҧнды қағаздарды ресми тҥрде орналастыру - кҥрделі әрі қымбат ҥрдіс. Оны 

негізінен ірі кәсіпорындар жҥзеге асыра алады. Шағын және орта кәсіпорындар 

акцияларын жекеше (жабық) тҥрде орналастырады. Бҧл әдісті ірі кәсіпорындар 

акцияларын өз акционерлері арасында орналастырғанда қолданылады.  

Бірақ инновациялық жобаларды қаржыландыруды қажет ететін отандық 

кәсіпорындар, көбінесе инвесторлар ҥшін қажет кіріс деңгейін өнімділік пен аз 

акцияларының сенімділігін қамтамасыз ете алмайды. Бҧл акционерлік қоғамдар 

ҥшін инновациялық қызметті қаржыландыруды қиындата тҥседі және басқа 

жақтан ресурстар тартуға итермелейді. 

Қазақстанның шаруашылық тәжірибесінде қарыз міндеттемесін қажет 
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қаржылық ресурстарды тарту ҥшін жер инновациялық қызмет ҥшін шығару кең 

таралмаған. Себебі оны қайтару мерзімінің ҧзақтығы мен кірісінің төмендігі 

және оған деген мемлекеттік кепілдіктің жоқтығынан. 

Сондықтан қарыз шарты инвесторлар ҥшін тиімді болуы керек. Соның 

нәтижесіне қаржылық тҧрақтылық пен экономикалық өсу кезеңіне жетуге 

болады. Корпоративті облигациялармен қатар Қазақстанның қор нарығында 

деривативтер таралуы керек-опциондар мен варианттар. Оларға корпоративті 

қҧнды қағаздарды алу қҧны сатылады. Ол да инновациялық қызметке қажет 

қаржы қаражатын тартуға мҥмкіндік береді.   

Қазақстан экономикасының нақты саласындағы кіріс деңгейі 

экономикалық өсу мҥмкіндіктерін анықтайды және келесілерге байланысты 

болып келеді: 

- ҧлттық тауар өндірушілердің өніміне бағаның әлемдік 

конъюнктурасына, себебі экспорттан қолма-қол ақша көп тҥседі; 

- табиғи монополия қызметіне бағаның өсуіне; 

- қарыз капиталының қҧнына, сондай-ақ экономикадағы ақшаның сан 

және сапасына. 
Капиталдың жетіспеуі-өндірістік мҥмкіндіктің іске асуы мен импортты 

алмастыру және сҧраныстың кеңейтуге кедергі болатын сепебтердің бірі болып 

табылады. Зерттеулер нәтижесінде кәсіпорындардың тек жартысы ғана өз 

кірісін өндірісті дамытуға бағыттайтыны анықталды. Кірістің көп бөлігі 

қызметкерлердің еңбек ақысын жоғарылату мен мемелкеттік қҧнды қағаздарды 

жинақтауға жҧмсалады екен. 

 

5.2.  Отандық кəсіпорындардың инновациялық қызметіне қарыз 

қаражатын тарту 

 

Инновациялық қызметті қаржыландыру ҥшін қаражаттарды тарту, 

коммерциялық несиелеу негізінде жҥзеге асырылуы мҥмкін. Тҧрғындардың 

нақты кірісінің жоғарлауы мен мемлекетке сенімділіктің қайта орнына келуі 

инновациялық қызметке тҧрғындардың жинақтарын тартуға мҥмкіндік береді. 

Коммерциялық несиелеу жабдықтаушылардың өз сатып алушыларына 

төлемді кейінге қалдыру тҥрінде, векселмен рәсімделеді. Вексельдік айналым 

инновациялық қызмет саласында кең таралуы мҥмкін. Тҧрғындардың ағымдағы 

жинағы бірнеше миллиард доллармен бағаланады. Бҧл қаражаттардың көп 

бөлігі байлардың қолында. Ол тҧлғалар бҧл қаражаттарын қысқа мерзімде 

жоғары кіріс әкелетін активтерге, жинақтау көзі ретінде немесе шетелге жіберіп 

отыр. Шетелдерде жаңалық енгізулерді қаржыландыру ҥшін арнайы қор көздері 

тартылады, оларды кіші және орта кәсіпорындарға беру кезінде мемлекеттік 

кепілдік көрсетіледі. 

Қазақстан нарығындағы трансҧлттық компаниялар (шикізат саласында, 

қоғамдық тауар өндіріс, телекоммуникация саласы мен жоғары технология 

саласында) тҧрып қалған өндірістік қуаттарға инвестициялар салмайды. 

Инновациялық инвестициялар (венчурлы) негізінде альтернативті 
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капитал нарығының дамуы инвесторлар мен жаңа технологияны қҧрушылар 

арасындағы қызығушылықтардың келісуіне мҥмкіндік береді. 

Венчурлы (инновациялық) қорлар-инвестициялық қорлардың бір 

инновациялық өнімді тҧтынушы мен қҧрушы, тҧрғындардың жинақтары және 

мемлекет есебінен қалыптасады. Инновациялық қорлар, инновациялық 

жобаларды жеңілдіктер есебінен қаржыландыра алады. Ол инновациялық 

қызметті қаржыландырады әртҥрлі көздерден қайта бөлу арқылы жҥзеге 

асырады. Инновациялық қорлар инновациялық қорларды қаржыландырумен 

қатар, инновациялық кәсіпорындар мен жеке ғылымдар мен мамандарға 

қаржылық көмек көрсетумен айналысады. 

Инновацияны қаржыландырумен байланысты тәуекел қордың 

акционерлік капиталындағы ҥлесінен бөлінеді. Пайда табу мҥмкіндігі, бірнеше 

инновациялық жобаларға қаражат салу арқасында жоғарлайды. 

Қаржы-несие қызметімен қатар, инновациялық қорлар көптеген 

делдалдық қызметтер атқарады: ақпараттық қамтамасыз ету, инновациялық 

жобалардың патенттік талдау, лицензиялау, кеңес беру және т.б. Мҧның бәрі 

инноваторлар қызметіне оңтайлы жағдай жасауға мҥмкіндік береді. 

Венчурлы инвестициялар деңгейі Қазақстанда өте төмен. Ол венчурлы 

инвестиция жҥйесінің дамуына мҥмкіндік жасайтын қҧқықтық негіздің 

болмауына, интелектуалды меншік саласындағы қатынастардың 

реттелмегенімен, инновациялық жобалардың нарықтық мҥмкіндіктерін 

бағалайтын менеджерлердің болмауынна байланысты. Венчурлы қорларды 

басқару, инновациялық жобаларды іздеу, сараптау, талдау, басқарумен 

айналысатын инновациялық компаниялармен жҥзеге асады. Мҧндай қор, 

қаражаттық қаражатынан басқа, инновациялық кәсіпорындарға маркетинг, 

аудиторлық (бухгалтерлер мен заңгерлер) ақпараттық және т.б. кеңес 

қызметтерін көрсетеді. 

Қазақстанда венчурлы қорлардың көзі болып, сауда және өнеркәсіптердің 

артық капиталы жеке жинақ капиталынан тҧруы мҥмкін. Ҧзақ мерзімді қаржы 

капиталын, зейнетақы қорлары және сақтандыру компаниялары беруі мҥмкін. 

Венчурлы қорлар криминалды капиталдың көп бөлігін тартуы мҥмкін. Мҧндай 

салымға тәуекел капиталын салған инвесторлардың белсенділігі олардың 

материалдық қызығушылығының деңгейін көрсетеді. Мҧндай қызығушылық 

келесідей жағдайға байланысты болуы мҥмкін: 

- жоғары пайыз алып келетін басқа капитал салу әдістерінің болмауы; 

- несие нарығында басқа да операциялар ҥшін ссудалы пайыз мөлшерінің 

төмендігі; 

- мемлекеттің ақша-несие саясатының тәуекелге қаржылық қолдауы; 

- өнеркәсіп-қаржылық топтардың біріктірілген қызығушылығы және т.б. 

Отандық венчурлы тәуекел нарығын дамыту ҥшін, менің ойымша несие 

ресурстарының нарығында жеңілдіктерді мемлекеттік жолдармен беру, оларға 

қолдау көрсету, сонымен қатар  инновациялық фирмалар мен венчурлы 

кәсіпорындарға салықты төмендету керек. 

Инновациялық жобаларды қаржыландыруда белсенді орынды 
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шетелдерде зейнетақы қоры алады. Бірақ Қазақстандағы зейнетақы қорлары 

коммерциялық қызметпен айналысуға қҧқы жоқ. Мемлекеттік емес зейнетақы 

қорларының активтерін орналастырумен арнайы компаниялар айналысады. Бҧл 

қорлармен арақатынасы активтері басқару келісім шарты негізінде жҥзеге 

асырылады. Мемлекеттік емес зейнетақы қорларының активтері инновациялық 

жобаға салынған біздің елде 10 % аспайды. Ал экономикалық дамыған елдерде 

зейнетық қорлары ірі инвесторлар болып табылады. Қазақстанның зейнетақы 

қорларының инновациялық жобаларды қаржыландыруын жоғарылату ҥшін 

олардың қызметін арнайы заңдарға, негіздеп, нормативті қамтамасыз ету керек. 

Инновациялық процестерді жанама қаржыландыру тҥрі болып-

франчайзинг табылады. Франчайзинг - жеке немесе заңды тҧлғаға белгілі бір 

тауар белгісі арқасында, тауар немесе қызмет өндіруге, немесе сатуға лицензия 

беруі. Франчайзинг өндіріс технологиясын қалыптастыру, нарықты қамтуға, 

қызметкерлерді оқытуға, жарнамаға кететін шығындарды қысқартуға мҥмкіндік 

береді сондай-ақ басқа да қаржылық, технологиялық және коммерциялық көмек 

көрсетеді. Бҧл жаңа кәсіпорындар өзі жеке қҧру кезінде пайда болатын тәуекел 

деңгейін қысқартады. Келісім шартта лицензия берілетін мерзім, тауар және 

қызмет өндірілетін немесе сатылатын территория, төлем тҥрі көрсетіледі.      

Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД) елдерінің ішінде 

тікелей шетел инвестициясын (ТШИ) көптеп тартатын негізгі мемлкеттің бірі 

болып табылады. Қазақстан ТШИ көлемі бойынша алдыңғы қатарлы 

орындарды иеленіп келеді. Қазіргі таңда ТШИ Қазақстан экономикасының  

кейбір секторларында маңызды орынды алады. ТШИ негізінен көп табиғи 

ресурсы бар секторларына бағытталады, ТШИ 50% мҧнай-газ өнеркәсібіне 

салынуда. 

Шетел инвесторлары және жалпы шетел капиталы ағынының өсуі 

Қазақстан Республикасындағы өтпелі кезеңінің жеңіл болуына әсер етеді. Бҧл 

ішкі қаржы ресурстарының жетіспеуі мен маңызды сыртқы әсерлердің болмауы 

себептеріне байланысты да маңызды болып табылады. Осы шетел 

инвесторлары арқасында жаңа нарыққа және шетел «ноу-хау», технология мен 

инновациялық процестерді жҥзеге асыруға қол жеткізуге мҥмкіндік береді. 

Капиталдың көп ағымы Қазақстан экономикасын жақсартудың негізгі 

шартының бірі болып табылады.  

Шетел инвестициялары Қазақстан кәсіпорындарының инновациялық 

белсенділігін артыруға ҥлес қосуы мҥмкін. Себебі шетел капиталының тікелей 

салымдары, елдің сыртқы қарызын көбейтетін несиелерге қарағанда тиімді 

болып табылады. Ол отандық экономика саласында жаңа технологияны тартуға 

мҥмкіндік береді. Экономиканың нақты секторына шетел инвестициясын  тарту 

бойынша, мемлекеттік стратегияны іске асыру, елде оңтайлы инвесторлық 

жағдайды қалыптастыруға жол береді. Осы мақсатта басқарудың мемлекеттік 

органдары шетел инвесторлары ҥшін жеңілдіктер жҥйесін қҧрып, оны салық 

және кеден кодекстерінде бекітуі керек.  

Несие нарықтық қатынастар сипатына көбірек сай келеді. Ол 

инновациялық қызметтің барлық кезеңдерінде қолданыла алады. 
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Коммерциялық банктер ғылыми ҧйымдар жҥзеге асыратын ғылыми-зерттеу 

және конструкторлық жҧмыстарды келісіп шарт негізінде несиелей алады. 

Төлем ақысын жҧмыс толық біткен соң төлейді. Банк инновациялық жобаның 

координаторы қызметін, ақша қаражаты ретінде белгілі бір орган атынан атқара 

алады. Бҧл салынған қаражаттың тиімділігін арттырады және жҥзеге 

асырушының жауапкершілігін артырады.  

Қазақстанда ҧзақ мерзімді несиелердің тәуекелі жоғары, оларға деген 

пайыз мөлшері ең төмен болып табылады. Ол қарыз алушылардың қаржылық 

мҥмкіндіктерінің төмендігіне байланысты. Қазақстан банктері тек меншік 

капиталы жетіспеумен емес, резервтік мөлшердің жоғары болуымен 

сипатталады. 

Инфляцияның төмендеуі, ақша массасының қысқаруы банктердің капитал 

салымының жаңа салаларын іздеуге мәжбҥр етеді. Бірақ спекулятивті 

операциялардан бас тартып, өндірісті несиелеуге бас бҧрған банктер кҥрделі 

қаржылық проблемаларға ҧшырауда. Инвестицияны қажет ететін 

өнеркәсіптердің 1% ғана несие қайтаруға мҥмкіндігі бар.  

Экономикалық әдебиеттерде коммерциялық банктердің инновациялық 

қызметті несиелеуге бағытталған ҧсыныстары көп. Кей жағдайларда банктердің 

пайдасының бір бөлігін бюджеттік емес инновациялық қорларды қалыптастыру 

ҥшін әкімшілік қҧқықтық әдістерді қолдану ҧсынылады. 

Ҥкімет инвестициялаудың маңызды бағыттарымен қатар, нақты секторды 

несиелеудің жаңа қҧралдарын да ҧсынуда, мысалы авиациялық лизинг. Менің 

ойымша инновациялық салаға қызмет ету ҥшін несие мекемелерінің 

қызығушылығын арттыруға бағытталған кҥрделі әдістер қолдану керек: 

- инновациялық жобаларды іске асырушы кәсіпорындардың жедел қарыз 

сомаларын қысқарту немесе мҥлдем жою; 

- отандық кәсіпорындардың инновациялық жобаларын несиелеуші 

коммерциялық банктердің міндетті резерв көлемін 50% төмендету; 

- коммерциялық банктерден алынған несиелерді өз мерзімінде қайтаруға 

кепілдік беру. Оны Ҧлттық банктің белгілі мерзімге пайыссыз несиелеу арқылы 

жҥзеге асыру; 

- инновациялық процестерді несиелеу мақсатында Ҧлттық банктердің 

ресурстарын коммерциялық банктер төмен пайыз ставкаларымен беру. 

Инновациялық қызметтің барлық кезеңдерін несиелеуші коммерциялық  

банктерге салық салу бойынша жеңілдіктер көрсету керек. Еліміздегі 

инновациялық қызмет саласын дамыту ҥшін инвестицияны тарту мәселесіне 

назар аударып, оны қолға алу керек.  

Сонымен қатар инновациялық қызметте лизингтің алатын орны маңызды. 

Лизинг - кәсіпкерлік қҧрылымның және қаржылық институттардың байланысу 

формасы. Ол  инвестициялық белсенділіктің  өсуіне және кіші және орта 

кәсіпкерлікті қолдау әдісі  болатын лизинг ретінде уақытша бос немесе  

тартылған қаржыларды инвестициялауға бағытталған кәсіпкерлік қызметті 

тҥсінуге болады. 

Лизингтің дамуына байланысты «жаңа» теория қалыптасты, ол неге 
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тҧтынушылардың жеке меншік  қҧқы мен оны қолдану мҥмкіндігінен 

ажыратуын қарастыра бастағанын тҥсіндіреді.  

Осы теорияға сҥйене отырып, өндірушілердің басты мақсаты - көп өндіру 

ҥшін активтерді жинақтау. Сондықтан тҧтынушылар «жол қағидасын», ал 

банктер клиенттің алдынғы нәтижелеріне қарап несие беруге жақын болып 

табылады.  

Экономикалық дамудың қазіргі замандағы дамуы өндірістің дамуы мен 

жаңалануы, сондай-ақ өнімді өткізуде өтімді қаражаттардың жетіспеушілігін 

анықтады. Өндіріс саласына инновацияны енгізу қажеттілігі, лизинг 

операцияларының кең таралуына жол ашты. Көптеген кәсіпорын ҥшін лизинг-

қаржыландырудың жалғыз көзі болып табылады. Осылайша лизингтік 

келісімдер, инновациялық процесті белсендіреді, лизинг алушы кәсіпкерлердің 

қаржылық жағдайын жақсартады, кіші және орта бизнестегі бәсеке жағдайын 

көтереді.  

Сондай-ақ лизингті қаржылық қиындыққа шалдықпаған трансҧлттық 

кәсіпорындарда тҧтынады. Осылайша АҚШ-та фирмалардың 80% лизинг 

шартының  негізінде өздеріне қажет машиналар  мен қҧрылғыларды алуда 

лизинг капитал салымын қаржыландырушы ретінде қолдана бастады. Лизингтік 

операциялар келесі белгілері бойыша бөлінеді: 

- шартқа тҧрушы қатысушылар қҧрамы; 

- лизингке берілетін зат тҥрі, оның өтеу деңгейі; 

- амортизация  шарты; 

- қызмет ету көлемі; 

- операциялар жҥргізілетін нарық секторы; 

- салық және амортизациялық жеңілдіктерге қатынас; 

- лизинг төлемдерінің сипаты. 

Қаржы лизинг көбінесе қымбат қҧрылғыларды бақылау-өлшеу 

техникасын, есептеуші электронды машиналар (ЕЭМ), көлік қҧралдары және 

т.б. қажет ететін ірі техниканың инновацияны тез игеру қажеттілігі туғанда 

қолданылады. АҚШ-та лизинг ҥлесі машина мен жабдықтардың  жалпы 

көлемінің 30%-ын қҧрайды. Қаржылық жол жөніндегі  келісім шарт бойынша 

(лизингте) жалға беруші (лизинг беруші) нақты сатушыдан келісім шарт 

бойынша бір меншік тҥрін жалға алушыға (лизинг алушыға) кәсіпкерлік 

мақсатта  уақытша қолдануға береді: 

1. «Стандартты» келісім шарт («Standard  financial lease») лизинг 

нысанының иесі лизинг берушінің өзі болмаған жағдайда жҥргізіледі. Бҧл 

операцияда ҥш серіктес қатысады, ал лизинг операциясына келесі кезеңдер 

кіреді: жабдықты сатып алу, меншік қҧралын жалға және сатуға опцион жҥргізу 

(иесіне келешекте қайсыбір активтерді тиянақталған бағамен (орындалған 

бағамен) сатып алу немесе сатуға берілетін қҧқық). Қарым қатынастардың ҥш 

нақты сипатын лизинг шартына қатысушы ҥш субъекті көрсетеді: жабдық иесі 

(лизинг беруші), жабдықты қолданушы (лизинг алушы), жабдықты сатушы 

(өндіруші-кәсіпорын). 

2. «Қайтымды лизинг» келісім шарты («lease-back»); лизинг қҧралының 
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жабдықтың иесі жабдықтаушы лизинг берушіге оны сату сатып алу шартымен 

және сол жабдықты қаржы лизингі шартымен сатып алады. Бҧл келісім шарт 

алғашқы иемденушіге өзінің қаржылық жзағдайын жақсартуға мҥмкіндік 

береді. Бҧл келісім шарт тҥрі инновациялық қызмет саласында кең таралған. 

3. «Жабдықтаушы» келісім шарт тҥрі («deliver») - бҧл лизинг қҧралы 

лизинг беруші болып есептелінеді. Жабдық ресми тҥрде сатылады және қаржы 

лизингі шартымен бірінші болып сатып алынады. Сонымен бірге соңғы 

тҧтынушы болып ҥшінші тҧлға табылады. 

Лизингтік компаниялар, жалға алушыға тек қҧрылғыны жабдықтаушы 

таңдау қҧқын ғана емес, сондай-ақ келісім нысанын қабылдау қҧқын да береді. 

Қабылдаған қҧрылғының жөндеуін өндіруші кәсіпорындар және жалға 

алушының өзі жҥргізеді. 

Лизинг - бҧл жалға берушінің жалға алушыға нақты затты, белгілі бір 

уақытқа беру келісімі. Лизингте ең азы ҥш қатысушы болуы керек: өндіруші, 

лизинг компаниясы, жалға алушы.  

Жалға беруші ретінде лизингтік операцияларға келесілер кіреді: 

- қаржылық лизинг компаниялары; 

- арнайы лизинг компаниялары; 

- брокерлік лизинг компаниялары; 

- лизингпен айналысатын өнеркәсіп корпорациялары мен банктердің 

бөлімшелері; 

- банктік ҧйымдар; 

- сақтандыру және зейнетақы қорлары. 

Лизингте маңызды орынды банктер алады. Олардың қатысуы тікелей 

(егер олар машина және қҧрылғыларды өздері лизингке берсе) және жанама 

(егер олар лизингтік компанияларға несие берсе) тҥрде жҥзеге асады. Ірі 

лизингтік операция әдетте банктің қатысуынсыз жҥзеге аспайды. Мысалы, 

АҚШ-та өткен ғасырдың 70-ші жылдары 100 млн. долл. активі бар әрбір 

бесінші банк тікелей лизингке қатысқан, лизингтік операцияларға қатысушы 

банктер саны 500-ден асқан. 

Сақтандыру компаниялары да тікелей және жанама тҥрде лизингке 

қатысады. Лизингттің негізгі артықшылығы, кәсіпкер қҧрылғыны алуға немесе 

жаңа өндірісті ашуға ірі шығындарды жҧмсамайды. Бҧл кіші және орта 

инновациялық кәсіпорындарға ыңғайлы. Мерзім өткен соң жалға берушіге зат 

қайтарылады немесе өзінің меншігі болып қалады. Тағы бір артықшылығы ол 

аванстық төлемді қажет етпейді, ол дамушы кәсіпорындардың материалдық 

негізін жаңартуға мҥмкіндік береді. Ескі қҧрылғыларды жаңамен ауыстыру 

арқылы лизинг моральдік ескіру тәуекелін төмендетеді. ЭЕМ өндірісіндегі 

лидер болып табылатын IВМ және Хеrох көшірме техникасы фирмалары жыл 

сайын жаңа ҥлгілер шығарып, ескілерін лизингке бере отырып 50-70% кірісін 

қамтып отыр.  

Өкінішке орай Қазақстанда лизинг қызметі нарығының инфрақҧрылымы 

толық қалыптаспаған, лизингтік қызмет көрсету мҥмкіндігі бар лизингтік 

компаниялар жоқтың қасы. Лизингтік операциялардың негізгі қатысушылары - 



 

166 

 

банктер лизингтік келісім агенттеріне қызмет етуге мҥмкіндігі жоқ. 

Қазақстанда лизингтік іскерлікті мемлекеттердің орны мен оған 

инновациялық бағыт беруге маңызды болып табылады. Инновациялық кезеңнің 

ҧзақтығы мен мҧндай өңдеу жҧмыстарының қҧнының жоғарылығын есепке ала 

отырып, лизингтік келісімдерді әртҥрлі көздерден қаржыландыруды қолдану 

керек. Жаңа өнімді өндіруші ҥшін лизинг тауарды нарықта ҧсынудың негізгі 

қҧралы болып табылады. 

Инновациялық қызметті жҥзеге асырудың қиындықтары 

қатысушылардың тәжірибесінің болмауына, айналым қҧралдарының аздығына 

байланысты болып табылады. Инновациялық жобалардың көбі кіші және орта 

кәсіпорындарда жҥзеге асады. Себебі көптеген ірі ескі кәсіпорындардың 

басшылары инновациялық процесті тиімді басқарып, енгізе алмайды, әртҥрлі 

қолайсыз жағдайларды болдырмайтын негізгі бір жолы-сақтандыру болып 

табылады. Инновациялық салада тәуекелге бейімді екі капитал салымының 

қҧралы бар: қҧрылған жаңалықтар және техника-технологиялық база. Сондай-

ақ олар меншікті ғана сақтандырып ғана қоймай, инвестициялық қҧралдар мен 

кәсіпкерлік қызығушылықтарды қорғауды ҧйымдастырады.  

Инновациялық қызмет субъектілері мен олардың материалдық 

қҧндылықтары әртҥрлі қауіптерге төнуде. Олар инновациялық өнімнің 

тиімділігіне кедергі жасайды. Инновациялық салаға әсер ететін қауіптің бәрін 

есепке алып алдын алу мҥмкін емес. 

Инновациялық қызметті іске асыру процесінде келесідей сақтандыру 

тҥрлерін бөліп қарастыруға болады: 

- өз қызметін атқару барысында денсаулығына зиян келтіргені ҥшін 

жҧмыс берушілердің жауапкершілігін сақтандыру; 

- тҧтынушыларға келтірген зиян келтіргені ҥшін өндірушілердің 

жауапкершілігін сақтандыру; 

- қоршаған ортаны ластағаны ҥшін кәсіпкерлердің жауапкершілігін 

сақтандыру; 

- өз міндеттерін орындамағаны ҥшін жауапкерлікті сақтандыру. 

Инновациялық кәсіпкерлікті дамыту көптеген шығындарға алып келуі 

мҥмкін. Өйткені инновация ол әрқашанда жаңа бастама, жаңа идея. Одан 

қандай нәтиже болатынын болжауға болады. Бірақ нақты тәжірибеде тәуекелді 

әртараптандыру қажет. Сондықтан кәсіпкерліктің инновациялық тҥрлерін 

қаржыландыруда және қорландыруда мемлекеттік және жеке қаржылық 

мҥмкіндіктерді бірлікте қолдану арқылы инновациялық тәуекелділік деңгейін 

төмендету тетіктерін жетілдіру қажет.  

Кәсіпкерліктің инновациялық тҥрлерін жетілдіруде венчурлік, 

концессиялық, лизингтік және франчайзингтік негіздегі нарықтық 

механизмдерді қолдану тетіктері жалпы инновациялық кәсіпкерліктің 

қарқынды дамуына қозғаушы кҥш ретінде әсер етеді. Сондықтан кәсіпкерлікті 

өркендетудің бҧл тҥрлері кеңінен ҧлттық инновациялық жҥйені дамыту 

барысында қолданған жөн. 
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Инновациялық қызметті жандандыру ҥшін бірінші кезекте қолданбалы 

ғылыми зерттемелерді қаржыландыру әдісін және оны қаржыландыру жҥйесін 

өзгерту қажет.  

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың нәтижесінде ҧсақ және орта 

сериялы өндірістер негізінде нарықты тауар және қызметтермен толтыру, 

жергілікті шикізат ресурстары мен өндіріс қалдықтарын кеңінен пайдалану, 

қоғамның «орта сыныбын» қалыптастыру және халықты жҧмыспен қамту 

мақсатында қосымша еңбек салаларын және жҧмыс орындарын көбейту 

мәселелері тез арада шешімін табады. Əсіресе, жҧмыссыздық деңгейі елеулі 

белең алған кезеңде кәсіпкерліктің қосымша еңбек салаларын және жҧмыс 

орындарын көбейтуге ықпал етуі оның маңыздылығы мен артықшылығын 

елеулі дәрежеде арттырады. Инновациялық кәсіпкерлік қызметпен 

айналысатын қҧрылымдарда жоғары қарқынмен жҧмыс орындарын қҧру 

және осының негізінде халықты мҥмкіндігінше толық жҧмыспен қамтамасыз 

ету елімізде және оның жекелеген аймақтарында жҧмыссыздықтың 

салдарынан туындаған әлеуметтік шиеленістерді азайтады.  

Қазақстанның алдында нарық нысандарының өзара тауарлар мен 

қызметтерді өндірудегі бәсекелестікті қолдап және дамыту міндетімен қатар  

елімізде ғылыми сыйымды технологиялар саласындағы әлемдік бәсекелестіктің 

толыққанды қатысушыларына айналу ҥшін білім экономикасын дамытуға 

арналған іс-әрекеттерді жандандыру міндеті  тҧр. 

5.3 Инновациялық қызметті жетілдіруде қаржы нарығын дамыту жəне 

бəсекелестікті қорғау 

 

Монетарлық саясаттың мақсаттары экономикалық өсудің жоғары 

қарқынын сақтайтын инфляцияның төменгі деңгейін қамтамасыз ету, отандық 

тауар өндірушілерге қолайлы бәсекелестік жағдайды және елдің төлем 

теңгерімінің тҧрақтылығын қамтамасыз ету, банктік процентік ставкаларды 

төмендетуін ынталандыру арқылы банктердің экономиканың нақты секторына 

кредит беруінің одан әpi өcyi ҥшін жағдай жасау болмақ. 

Монетарлық саясаттың негізгі қҧралдары РЕПО операциялары сияқты 

ашық нарық операциялары, Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа 

мерзімді ноталарын шығару және вексельдермен қайта есептеме операциялары 

болады. Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкті РЕПО ставкасы және 

вексельдер бойынша есептеу ставкасы сияқты өзінің ресми ставкаларының 

реттеушілік рөлін кҥшейту шараларын қолдануды жалғастыра береді әpi 

оларды нақты мәніндегі әлсіз оң сипатын сақтайтын болады.  

РЕПО операцияларын жҥзеге асыру ережелері бойынша  РЕПО 

операциясы, бір уақытта жасалатын, орындау мерзімінде айырмашылығы бар 

және бір атаудағы (репо операциясының заты болатын) бағалы қағаздармен 

жасалған, бір-біріне қарама-қарсы мәмілелердің тараптары (репо 

операциясының қатысушылары) бір тҧлғалар болып табылатын, мәмілелердің 

жиынтығы болып табылады. Бҧл ақша-кредит саясатын инфляция 
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керсеткіштерін жоспарлауға көшуге дайындық ҥшін база болып табылады. 

Инфляция көрсеткіштерін жocпapлayғa көшумен қатар жҥргізілетін ақша-

кредит саясатына сенімді арттырып, aлғa қойылған мақсатқа қол жетгізу 

жөнідегі міндеттемелерді қатаң сақтауды қамтамасыз ететін тетік жасалатын 

болады. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі төлем жҥйелері саласында 

микропроцессорлық карточкалар негізіде төлем карточкаларының ҧлттық 

банкаралық жҥйeсін енгізуге баса назар аударатын болады. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі алдағы жылдары Еураазиялық 

экономикалық кеңістікке қатысушы (ЕурАзЭК) елдерінің орталық банктерімен 

бірлесіп ЕурАзЭК елдерінің ортақ төлем жҥйесін ҧйымдастыру және қаржы 

нарықтары интеграциясының басқа бағыттары бойынша жҧмысты жалғастыра 

береді. 

Монетарлық саясат қаржы нарығының тҧрақтылығын caқтayғa, 

сақтандыру нарығын, бaғaлы қағаздар нарығын одан әpi дамытуға және банк 

жҥйесін нығайтуға, банктердің экономиканық нақты секторына кредит беруінің 

одан әpi өcyi ҥшін жағдай жacayғa, сондай-ақ жинақтаушы зейнетақы жҥйесін 

жетілдіруге жәрдемдесетін болады. 

Валюта қатынастарын ырықтандыру. Қазақстан Республикасының 

қолданыстагы валюталық заңамасымен белгіленген шектеулер мен кедергілер 

нарықтық қатынастар дамып келе жатқан елдердің көпшілігіне тән. 

Міндет валюталық операциялар жҥргізу, уакыттың және халықаралық 

практиканың талаптарына сәйкес валюталық операцияларды реттеудің өзге 

әдістерін қолдану кезінде жекелеген шектеулерді кезең-кезеңмен алып тacтayғa 

келіп саяды. 

Бағамдық саясат өңдеуші өнеркәсіп пен экспортқа бaғдapлaнғaн саланы 

қолдауға бағытталатын болады. 

Валюта режимі Қазақстанда ішінара ырықтандырылған. Қазақстандық 

тауарлар мен қызмет көрсетудің бәсекелестігін арттыру мақсатында АҚШ 

долларымен салыстырғанда теңгенің айырбас бағамын реттеуде Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық Банкі тарапынан валюталық реттеу деңгейі төмен 

деп тҧжырымдауға болады. Қазақстанның қаржы   нарығында шетелдік 

банктердің қатысуын кеңейту көзделуде. 

Қазақстан стратегиялық тҧpғыдан алғанда тауарлар мен қызмет 

көрсетулер, капитал экспортына бағдар ҧстанған шағын, ашық экономикалы ел 

ретінде қалыптасуда. 

Экономиканың ғaлaмдaнyы жағдайында дамыған ipi нарықтар тауарлар 

мен қызмет көрсетулерден гөpi, инвестиция iздеcтipyгe нeғҧpлым баса назар 

аударады. Бҧл олар ҥшін ҧзақ  мерзімді кірістердің жаңа көздерін aшyғa 

мҥмкіндік бepeдi. Егер қазақстандық каржы ресурстары Қытай мен Ресей 

сияқты ipi нарықтардың дамуына қатысатын болса, онда бҧл кәсіпкерлерге 

табыстардың тҧрақты және cенімді көзіне ие болуға мҥмкіндік береді. 

Қаржы нарығының қатысушыларын институционалдық дамыту. Қаржы 

нарығын қадағалау жөніндегі дербес бірыңғай реттеуші орган қҧру 
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жоспарлануда, оның қызметі аясында барлық қаржы институттарына жедел 

бақылау жасау және инвесторлардың қҧқықтары мен мҥдделерін кешенді 

қорғay жҥзеге асырылатын болады. 

Банк секторын дамыту. Банк секторын дамытудың негізгі бағыттарының 

бipi банктерден, банк қызметінің жекелеген тҥрлерін жҥзеге асыратын 

ҧйымдардан және микрокредиттік ҧйымдардан тҧратын кредиттеу жҥйесінің 

ҥш деңгейін қҧру болып табылады. 

Бірінші  деңгей - банк секторын одан әрі дамыту, бҧл орайда екінші 

деңгейдегі банктерде корпорациялық басқару және тәуекелдерді басқару 

жҥйесін енгізу, сондай-ак ағымдағы қадағалау, оның ішінде банк қадағалауы 

жөніндегі Базель комитетінің Негізгі қағидалары мен стандарттарына сәйкес 

топтастырылған қадағалау әдістерін одан әpi жетілдіру жөніндегі ic-шараларды 

жҥзеге асыру көзделеді. 

Қаржылық жағынан тҧрақты шетелдік банктер ҥшін банк секторының 

тартымдылғын арттыру жҧмысы жалғастырылатын болады. 

Бҧған қоса қызметі банк кызметтерінің  белгілi тізбесін жҥргізуді 

көздейтін мамандандырылған банктер қҧрылатын болады. Атап айтқанда, 

осындай банктер қҧрудың тҧрғын ҥй қҧрылыс жинақтары жҥйесі, 

мамандандырған ипотекалық банктер шеңберінде келешегі бар. 

Eкінші деңгей - қаржы институттарының кредиттік серіктестіктер сияқты 

тҥрлері дамытылатын болады, бҧл орайда олардың заемшылары клиентураның 

нeгiзгі бөлігін қҧрайтын шағын және орта заемшылар бола алады. 

Ҥшінші деңгей - микрокредит берумен ғана айналысатын ҧйымдардың 

қызметімен тікелей байланысты кредит беру жҥйелері Микрокредиттік 

ҧйымдар кредит беруді өз капиталы, гранттар және шағын кәсіпкерлерге 

арналған бaғдapлaмaғa қатысушылар жарналары есебінен жҥзеге асыратын 

болады. 

Сақтандыру нарығы. Сақтандыру секторын дамыту саласында 

шаруашылық жҥргізуші субъектілер мен халықтың мҥдделерін әртҥрлі 

қатерлерден қорғаудың, тиімді тетігі және ҧзақ мерзімді тҥрде ішкі 

инвестициялардың көзі ретінде сактандыруды белсенді пайдаланатын қaзipгi 

заманғы ҧлттық сақтандыру индустриясы қалыптастырылатын болады. 

Сақтандыру жҥйесінің әлеуетті республика экономикасын тҧрлаулы тҥрде 

дамыту тетіктерінің бipi ретінде пайдаланылатын болады. 

Сақтандырудың міндетті тҥрлері, оның ішінде міндетті әлеуметтік және 

медициналық сақтандыру, экологиялық сақтандыру және басқа тҥрлері 

енгізіліп, оларды тиімді қолдану қамтамасыз етілетін болады. 

Сақтандыру нарығының инфрақҧрылымын дамыту және оның кәсіби 

қатысушыларының (сақтандыру брокерлерінің, актуарийлер мен уәкілетті 

аудиторлардың) қызметін жандандыру жөніндегі жҧмыс жaлғacтыpылaтын 

болады. Бағалы қағаздap нарығының кәсіби қатысушыларының әртҥрлi 

санаттарының қызметіндегі тәуекелдерді сақтандыру тиісті дәрежеде дамиды. 

Сақтандыру шарттары бойынша клиенттердің мҥдделерін қорғау мақсатында 

caқтандырушыларға (caқтандырылғандарға, пайда aлyшылapғa) сақтандыру 
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төлемдерін жҥзеге асыруға кепілдік беретін қор қҧрылды. Бірінші  кезеңде 

міндетті  сақтандырудың негізгі тҥрлері бойынша кепілдік беруді енгізу, ерікті  

сақтандыруды қоса алғандағы қалған барлық тҥрлеріне кепілдік беруді одан әpi 

кеңейту көзделуде. 

Басымдықтардың бipi қаржы және азаматтық нopмaлapғa сәйкес 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ҧйымдарын тарату кезінде олардың 

кредиторларының қҧқыктары мен заңды мҥдделерін қopғay болып қала береді. 

Бағалы қаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығын дамытудың 2020 жылғa 

дейінгі кезеңге apнaлғaн негізгi бағыттары мыналар болады:  

- ішкі институционалдық инвесторларды дамыту; 

-бaғaлы қағаздардың және олардың туындыларының сапасын жақсартуды 

ынталандыру және қаржы қҧралдарының жаңа тҥрлерін енгізу; 

- инвесторлардың қҧқықтарын қорғауды жетілдіру және зейнетақы мен 

резервтік активтердің сақталуын қамтамасыз ету; 

- бaғaлы қағаздap нарығының техникалық инфрақҧрылымын дамыту; 

-бағалы қағаздар нарығының eкi деңгейлі жҥйесін одан әpi дамыту.   

Іpi институционалдық инвесторлар ретінде ресурстардың ең көп көлемін 

жинақтаған банктер ретінде екінші  деңгейдегі банктер, сондай-ақ сақтандыру 

нарығының даму дәрежесіне қарай сақтандыру ҧйымдары дамытылатын 

болады. Сақтандыру ҧйымдарын дамыту шеңберінде олардын резервтік 

активтерін нарықтық бaғaлay зейнетақы активтерін бағалаумен бірыңғай 

стандартқа келтіріледі. 

Бағалы қағаздар портфелін ҧстап отырған брокерлік және дилерлік 

ҧйымдарды және қҧнды қағаздар нарығының басқа да кәсіби қатысушыларын 

дамыту 2020 жылдан бастап олардың капиталдану деңгейін жoғapылaтy 

арқылы жетілдірілетін болады. 

Қазақстандық акциялар мен облигациялардың инвестициялық 

тартымдылығын арттыру маңыызды міндет болып табылады, мҧның аясында 

корпорациялық басқару нормаларының сақталуына, ҧсақ акционерлердің 

қҧқығы мен мҥдделерін қорғаудың қағидаларын, акционерлік қоғамдардағы 

төлем тәртібін және акционерлік қоғам қызметінің ашықтығын нығайтуға, 

салық заңнамасының бағалы қағаздар бойынша кіріске салық салу бөлігінде 

жетілдіруге назар аударылатын болады. 

Фискалдық саясат. Экономиканың жедел даму процесі кәсіпорындар мен 

ҧйымдардың жҧмыс icтeyi ҥшін ынталандыру жағдайларын жасаумен 

ҧштасады. Бҧл белгігі бip деңгейде салық режимінің  жетілдірілуімен 

байланысты. 

Жандану саясатынан экономикалық дамудың тҧрақты жоғарғы қарқыны 

стратегияна көшу алынатын кірісті мемлекеттің халыктьң және 

кәсіпорындардың арасында қайта бөлу процесін реттеу тетіктерін жетілдіруді 

қажет етеді.Бҧл проблеманы шешудің өзектілігі экономикалық өсімнің негізін 

шикізаттарды өндіру және бастапқы қайта өндеумен айналысатын салалар 

қҧрайтынында болып отыр. Бҧл салалардьң өнімдері елдің өнеркәсіп өндірісі 

мен экспорты көлемінің 70%-інен астамын иеленеді. 
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Бҧдан басқа, экономиканың басқа салаларының, тауарлар мен қызмет 

көрсетулерінің ішкі өндірісінің жартысынан астамы шикізат секторы 

кәсіпорындарының тауарлар мен қызмет көрсетулерге деген қажеттігін 

қамтамасыз етеді. Бҧл Қазақстан экономикасының  тҧрлаулы тҥрде дамуына 

кepi әсерін тигізеді, өйткені мҧнайдың металдар мен астықтың әлемдік 

бағаларының кҥрт қҧлдырауы елдің кептеген кісіпорындарының жҧмысының 

бҧзылуына әсер етіп, мемлекеттік бюджетке кірістердің тҥсімін айтарлықтай 

қысқаруына ықпал етеді. 

Республика экономикасының негізгі экспорттық тҧрғыдағы әлемдік 

бағалар конъюнктурасына тәуелділігін азайту ҥшін қосылған қҧнның ҥлесі 

жоғары өнімдер өндірісін дамытуды  ынталандыратын жағдайлар жасау қажет. 

Бҧл мақсатта орта мерзімді кезеңде қосылган қҧны жоғарғы меншікті өндіріс 

өнімдерін өндіретін кәсіпорындар ҥшін корпоративті табыс салығы  мен 

қосылған қҧн салығы бойынша салық салудың жекеленген тәртібін енгізу 

қажет. 

Инновациялық белсенділікті дамыту және инновациялық тҥрдегі 

экономикаға  өту республикадағы тҧрақты экономикалық дамуды  қамтамасыз 

етудің тәсілдерінің бірі  болып табылады. Алайда,  практикада бҧл міндеттерді 

жҥзеге асыру инновациялық инфрақҧрылымның, инновациялық белсенділікті 

ынталандырудың icкe қосылған тетіктерінің әлсіздігінен, инновациялық 

қызметтің мамандандырылған субъектілерінің мҥлдем болмай отырғандығынан 

кҥрделене тҥседі. 

Экономиканың шикізаттық емес саласына инвестицияларды жеделдете 

тартуға ықпал ететін ҧйымдық нысалдардың бipi еркін кеден аймағының 

айрықша режимі бар арнайы экономикалық аймақтарын (АЭА) қҧру болып 

табылады. 

АЭА-ды дамыту ҥшін тҥрлі жоғары технологиялық қызмет тҥрлерін 

(ақпараттық технологиялар, биотехнологиялар, ядролық технологиялар, 

радиоэлектроника, байланыс және т.б.) ынталандыратын экономикалық 

қолайлы жағдай жасау қажет. АЭА-дың инновациялық әзірлемелерді игеpyi 

кезеңінде олардың есептелген корпоративті табыс салығын азайту, мҥлік 

салығын және жер салығын төлеуден босату заңнамамен айқындалады деп 

көзделуде. 

Сонымен бipгe, айрықша режимнің белгілі бip шектеулі аумақ 

шеңберінде қолданылуы экономиканың барлық салалары мен өңірлерді тең әpi 

тиімді дамыту міндетін толық көлемде icкe асыруғa мҥмкіндік бермейді. 

Бҧл ҥшін ғылыми және инновациялық қызметті салықтық ынталандыру 

жөнінде қосымша ҧсыныстар қарастырылады. 

Салық салудың жеңілдк режимін енгізумен қатар инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдау ғылыми және инновациялық инфрақҧрылымды қҧру және 

дамыту процестерін қаржыландыру тҥрінде жҥзеге асырылуы тиіс. 

Бҧдан басқа, Қазақстан Республикасының инвестицияларды мемлекеттік 

қолдау жөніндегі заңнамасында ecкipген тіркелген активтерді жаңартуды 

ынталандыру, ғылымды көп қажетсінетін және жоғары технологиялы жаңа 
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өндірістерге  инвестициялар тартудың негізгі  бағыттарының бipi болып 

табылады. 

   Негізгі қорларды жаңартуды ынталандыру салық төлеушілердің 

жиынтық жылдық табысынан қосымша шегерімдерге, қайта енгізілген 

тіркелген активтер бойынша мҥлікке салық төлеуден және нақты 

инвестициялық немесе инновациялық жобаны іске асыруҥшін алынған және  

пайдаланылатын телімдерге жер салығын төлеуден босату қҧқығы тҥрінде 

инвестициялық салық преференцияларын беру арқылы жҥргізіледі. 

 Сонымен қатар өнімділікті төмендетуге, материалдық-энергия қажетін 

жоғарылатуға және тиісінше отандық өнімдердің бәсекелестік қабілетін 

төмендетуге алып келетін негізгі қорлардың моральдық және табиғи тозуы 

проблемасы сақталып қалып отыр. Қазіргі уақытта  республикада негізгі 

қҧралдардың тозу дәрежесі  экономикалық қызмет салаларына байланысты 50-

75 % қҧрайды. 

Негізгі қорлардың жай-кҥйін жан-жақты тексеру негізінде оларды тозу 

нормаларын қайта байқау мҥмкіндігін жапңартуды ынталандырудың бipi 

ретінде қарастыру қажет. 

Аталған жеңілдіктер экономиканың басым салаларындағы іскерлік 

белсенділікті ынталандыруға, тіркелген активтерді жаңартуға бaғыттaлғaн және 

салық салудың әділ қағидатын бҧзбайды. 

Тариф саясаты және бәсекелестікті қорғау. Бәсекелестік – экономиканың 

тиімді  дамуы мен жҧмыс  істеудің басты  тетігі. Тиімді бәсекелестік ҥшін 

жағдай жасау, адал бәсекелестікті қолдау мен қорғау мемлекеттің  

индустриялық және инновациялық саясатының  негізгі  міндеті – экономиканың  

әртараптануы  мен өнеркәсіпті жаңғыртуды icкe  асыруға ықпал ету тиіс. 

Байсалды инвестициялық саясат, сондай-ақ  биржа саудасы тауар 

нарықтарында бәсекелестік ортаны қалыптастырудың  негізі болып табылады. 

 Бәсекелестік саласындағы мемлекеттік саясат жосықсыз бәсекелестікке 

жол бермеу, шектеу практикасының шектен тыс шоғырлануы мен  өcyi 

проблемаларын шешуге бағытталған. Бәсекелестік саясатының  негізгі 

бағыттары: 

- монополиялық бағаларды белгілеу, өндірісті негізсіз қысқарту мен 

монополиялық тауарлар мен қызмет көрсетулерді жеткізу, шарттарға кем қою 

талаптарын енгізу, басқа кәсіпорындардың тауар және қаржы нарықтарына 

кіруіне кедергі жасау, нарық субъектіері ж?не оларды? бірлестіктерін қҧру, 

қайта ҧйымдастыру, тарату, нарық субъектілерінің жарғылық капиталындағы 

акцияларды (ҥлестерді, пайларды) сатып алу жөніндегі монополистер 

әрекеттерінің жолын кесу арқылы басым жaғдaйғa ие нарық субъектілерінің  

асыра сілтеуіне жол бермеу; 

 - бірыңғай бағалар мен тарифтерді белгілеуге, нарықты аумақтық 

принципі бойынша бөлуге, ықтимал бәсекелестердің  нарыққа қол жеткізуін 

шектеуге немесе нарықтағы бәсекелестік субъектілер арасында сөз байласуға 

бағытталған, бәсекелестер арасындағы келісілген әрекеттердің жолын кесу 
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арқылы бәсекелестікті жоюға немесе шектеуге бағытталған жосықсыз 

бәсекелестік пен бәсекелестікке қарсы келісімдерге тыйым салу; 

 - мемлекеттік органдардың  кәсіпкерлік қызметке негізсіз араласуына 

жол бермеу. Мемлекеттік органдардың  жекеленген кәсіпорындарға 

жеңілдіктер беруі, сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің белгігі бip 

тобына тауарлар мен қызмет көрсетудің бірінші кезектегі жеткізілімі туралы 

шаруашылық субъектілеріне нҧс?ау бepyi арқылы бәсекелестікті шектеуге 

бағытталған әрекетінің жолын кесу. 

Стратегияны табысты icкe асыру мақсатында қазіргі кҥні қолданыстағы 

тарифтерді жасанды ҧстап тҧрудан бас тартып, табиғи монополиялар саласына 

барлық қатысушыларына - субъектілердің өздері мен олардың қызмет 

көрсетуін тҧтынушылар мҥдделері теңдестіруге қол жеткізуге бaғытталғaн 

икемді тарифтік реттеу саясатына көшу қажет. 

Бҥгінгі кҥні  экономиканы дамыту инфрақҧрылымы болып табылатын 

табиғи монополия саласынын, қарқынды өсуінсіз өнеркәсіп кешенін дамыту 

мҥмкін емес. 

Табиғи  монополиялардың  қазіргі жағдайы негізгі қҧралдар мен 

жабдықтардың тозу деңгейін  жоғарылығымен сипатталады. Іс жҥзінде оның 

барлық салалардағы  моральдық, табиғи, тозу деңгейі сындарлы шекке жетті. 

Моральдық  жaғынaн тозған жабдықты пайдалану ҧсынылатын қызмет 

көрсетулер кәлемінің  азаюына, сапасының нашарлауына және апатты 

жағдайлардың туындауына әкеледі. 

Бҧдан өзге, жеке айналым қаражаттарының жеткіліксіздігі жабдықты 

ауыстыруға бағытталған капиталал салымдарын (инвестицияларды) жҥзеге 

асыруға мҥмкіндік бермейді. Негізгі қорларды жаңарту оларды пайдалану 

тиімділігін, көрсеілетін қызметтердің сапалық сипаттамаларын жақсартудың 

және тҥптеп келгенде, экономикалық  өсім мен ел индустриясын тҧрақты 

дамытудың басты факторларының бipi болып табылады. 

Бҥгін тарифтік реттеу әдістері табиғи монополия саласына 

инвестицияларды тартуға қолайлы жағдайлар жасауды және өндірісті 

жаңғыртуға негізделген, aтaлғaн экономика секторының басып озатын 

қарқынына қол жеткізуді қамтамасыз ету кажет. 

Сондықтан, индустрияның тҧрақты дамытуын қамтамасыз ету, олар 

көрсететін қызметтер сапасын жақсарту, өзіндік қҧны төмендету мен қызмет 

көрсетулерге тариф  деңгейлерінің тҧрақтылығы  ҥшін тарифтік саясатты; 

- инвестицияларды  ынталандыратын  және орта  мерзімді кезеңде 

тарифтердің  тҧрақтылығын  қамтамасыз ететін тарифті  қалыптастырудың 

жаңа әдістерін енгізу; 

 - есептеудің  халықаралық стандарттарын және  тиісті   қызметтер 

көрсету тҥрлері мен  шығындар элементтері бойынша шығындарды бөлек 

есептеу әдістерін енгізу; 

- табиғи монополиялардың тҧтынушыларға әсерін талдау ҥшін 

ақпараттық мәліметтер  базасын жасау арқылы одан әpi жетілдіру қажет. 
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Аталған ic-шараларды кең ауқымда icкe асыру және тарифтерді 

белгілеудің жаңа әдістерін енгізу табиғи монополия саласында жҧмыс істейтін 

кәсіпорындарды жаңғырту әpi ресурстарды сақтайтын және шығыны аз жаңа 

технологияларды енгізу ҥшін, олардың қайтарымдылығы мен 5 жылға дейінгі 

перспективада тарифтердің тҧрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс. 

Экологиялық саясат. Мемлекеттің  экологиялық саясаты өндірісті 

экологияландыруға бағытталған. 

Қоршаған ортаны қорғау шешілу нәтижесі экономиканың  барлық 

салаларына, сондай- ақ  мемлекеттік  саяси және әлеуметтік жағдайына ықпал 

ететін, стратегиялық  міндет болып табылады. Əлеуметтік-экономикалық  қайта 

өзгерістердің кҥллі жетістігі қоршаған ортаны қорғау және табиғатты орынды 

пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатқа тікелей байланысты. 

Республикада қоршаған ортаның жағдайы қанағаттанғысыз болып отыр 

әрі ауаның , топырақтың  және судың  ластануы халық денсаулығына кepi әсер 

тигізуде. Бҧл факторларды  өнеркәсіпті және тҧрмыстық  қалдықтардың және 

лacтaнғaн ағын сулардың шоғырлана жиналуы едәуір кҥшейте тҥсуде. Елде 

ecкipген технологиялардың болуы ластайтын заттарды қоршаған ортаға 

тастаудың жақын арада азаймайтынын болжауға негіз болады. 

Экономика салаларын қалпына келтіру мен дамыту ластанған заттарды 

қоршаған ортаға шығару мен тастау көлемін бip деңгейде ҧстап тҧрған кезде 

жҥзеге асырылуы тиіс. Сондықтан  өнеркәсіпті дамыту, қала қҧрылысы және 

басқа да ауқымды кез келген салалық  бағдарламаны әзірлеу кезінде, оның 

қоршаған ортаға әсерін бағалау мәселелері қаралуы тиіс. Осылайша қоршаған 

ортаны басқару жҥйесін  жетілдіретін экономиканы экологияландыру жҥзеге 

асырылуы тиіс. 

Қоршаған ортаның сапасын тҧрақтандыру, қоғамның барабар қажетіне 

орай, пайдалану процесін реттеу ҥшін, өндірістің ecyi кезінде  қалдықтарды 

шығару, тастау және жиналу деңгейін тҧрақтандыру қажет әрі қарай осы 

шарттарды сақтай отырып, қоршаған орта объектілерін  қалпына келтіру 

жөніндегі  нақты шараларды дәйекті тҥрде жҥзеге асыру қажет.Бҧл  

қолданысты табиғатты қорғау заңнамасын халықаралық талаптарға сәйкес  

келтіруді сөзсіз талап етеді. 

Экономика мен экологияның ортақ мҥдделерін барынша жақындата тҥсу 

ҥшін экспорттық саясатты өзгерту, жоғарғы технологиялық  өндірістерді 

дамыту, табиғи ресурстарды мейлінше аз пайдаланатын, қоршаған ортаға 

мейлінше аз залал келтіретін өндірістерді қҧру қажет. 

Экологиялық қауіпсіздік  проблемаларын кешенді тҥрде шешу ҥшін  

қоршаған ортаны нормадан артық, ластайтын кәсіп орындар ҥшін міндетті 

экологиялық аудитті енгізе отырып халықаралық  стандарттардың ИСО 

сериясы 14001 және ИСО сериясы 9001 «Сапа менеджментінің жҥйесін» 

тәжірибеге енгізу қажет. 

Қоршаған ортаны басқару жҥйесі ИСО сериясы 14001 пайдалану 

табиғатты қорғау заңнамасын жақсартуға, табиғи ресурстарды ҧтымды 

пайдалануды ынталандыруға. өнеркәсіп кәсіпорындарының экологиялық 
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міндеттемелерін орындауға, нәтижесіне импорт пен экспорт өнімдері бойынша 

көптеген проблемаларды шешуге байланыс дҥниежҥзілік сауда ҧйымына (ДСҦ) 

кipyгe ықпал етеді. 

Жоғары технологиялы өнімдерге, тayapлapғa, қызмет көрсетулерге 

бағытталған экономикалық  даму қоршаған ортаға салмақтың аз тҥсуін 

қамтамасыз етеді. 

Барлық экономикалық  ic-әрекетте табиғат ресурстарын ҧтымды 

пайдалану принцип болуы тиіс. Қалдықсыз технологияларды мемлекет 

марапаттауы  тиіс. Əуе бассейні. Республика қалалары  әуе бассейнінің тым 

ластануы ластаушылардың металлургия, мҧнай өңдеу және  химия өнеркәсібі 

кәсіпрындарының автомобиль және темір жол көлігінің зиянды заттарды 

шығаруынан, сондай-ақ  қоспаларды сейілтетін қолайсыз климаттық 

жағдайлардан туындап отыр. 

Инновациялық ҥрдістерді қаржыландыруды басқару мәселесі оның кең 

ауқымды өсімі бойынша объективті тҥрде  кҥрделенуде. Қазіргі қоғамның 

нарықтық қатынастары инновацияларды басқару жҥйесіне қатты талаптарды 

қоюда.  

ХІХ-ХХ ғасырларда басқару тапсырмаларының сандық өсуі ғана емес, 

сонымен қатар олардың сапалық кҥрделенуі көрініс тапты. Инновацияны 

қаржыландыруды басқару саласындағы жҧмыс табысты болған сайын, басқару 

объектінің сандық және сапалық өзгеруі тезірек болады. Ғылымды дамыту 

диалектикасы және инновацияларды басқару тәжірибесі жаңа ҧйымдық 

проблемаларды ҥнемі айқындау қажеттілігінен, оларды шешудегі қҧралдарын 

және әдістерді іздеуден тҧрады.  

Нарықтық жағдайда инновацияларды басқару жҥйесі негізгі тҥрде 

қалыптасады. Шаруашылық өмір жағдайларының барлық кешендеріне 

өзгерістер қажет ─ өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық, қаржылық-

экономикалық. Нарықтық экономикаға көшу кезінде инновацияларды 

басқарудың ҧйымдық қҧрылымдары, қайта өндіру процесінің 

қатысушыларының өзара әрекет ету формалары жаңа көрініс табады, салалар 

арасында шектер бҧзылады, инновациялық процестердің әр тҥрлі кезеңдерінің 

шоғырлануы дамиды.  

Қазақстан Республикасындағы іске асып жатқан инновацияларды басқару 

механизмінің басты проблемасы болып ғылым мен өндірістің арасындағы өзара 

байланыстылығының және өзара әрекет етуінің тиімді тізбегінің болмауы 

табылады. Микро- және макро - экономикалық мҥдделерді сәйкестендіретін 

және осыған жауапты болатын біртҧтастылық ҧжымдық жҥйе жоқ. 

Соңғы жылдары инновацияларды басқару көптеген өзгерістерге 

ҧшырады.  Бҧрынғы басқару жҥйесі бойынша кәсіпорын жабық жҥйе ретінде 

қарастырылды, ал оның қызметінің табысы негізінен ауыспалы ішкі ортаның 

әсеріне байланысты болады. Осындай басқару жҥйесінде мақсаттар мен 

міндеттер ҧзақ уақытқа алдын ала белгіленген және тҧрақты деп есептелген. 

Отандық экономиканың тиімді экономикалық қайта қҧрулары инновацияларды 

басқару жҥйесін және жаңғыртуды талап етті. Осыған байланысты, қазіргі 
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этапта басқару парадигмасының мағынасы қайта қаралды, бҧл әр тҥрлі елдерде 

жҥзеге асырылатын ғылым мен техника саласындағы әлемдік қайта қҧру 

әсеріне байланысты. Қоғам ақпаратты ашық, сонымен бірге инновацияларды 

басқарудың мағынасы мен рөлді тҥсінудегі тҥбегейлі жаңаруы бола бастады, 

яғни оның әлеуметтік уағдалы, кең ауқымдылығы, тиімділігі. 

Нарықтық механизмдерді қалыптастыру мен дамытуға бағытталған 

Қазақстан экономикасының қайта қҧрылуы инновацияларды басқарудағы 

теоретикалық концепциялардың қайта қаралуын талап етті. Қазіргі жағдайда 

Қазақстанға инновацияларды басқарудағы жаңа концептуалды модель қажет. 

Осыған байланысты, инновацияларды қаржыландыруды басқарудағы жаңа 

парадигманы жасауға қажеттілік туады. Жаңалық енгізудің басқару жҥйесінің 

мазмҧны бойынша мыналарды қамтиды: жиын жҥйесі, ғылыми-техникалық 

және басқарушылық ақпаратты өңдеу мен талдау; басқарудың ҧжымдық 

қҧрылымы ─ билік пен жауапкершілікті бөлу, барлық деңгейдегі міндеттер мен 

қҧқықтардың теңдігі; шешімдерді қабылдау механизмі, олардың 

атқарушыларға жеткізілуі және атқаруды бақылау; кадрларды іріктеу мен 

орналастыру жҥйесі, оларды жаңалық енгізудегі басқару ҥдерісіне қатыстыру. 

Инновацияларды басқарудағы ҧсынылған парадигма жағдайлық, жҥйелік, 

инновациялық тәсілдерге және стратегиялық басқаруды қолдануға негізделген. 

Кәсіпорын оны «ашық жҥйе» ретінде қарастырады, қызмет тиімділігінің 

алғышарттары оның инвестициялық белсенділігіне негізделеді. 

Жҥйелік  тәсіл қазіргі тҥсінікте  инновацияларды басқарудағы тиімділігін, 

ҧйымдастырушылығын, сапасын көтеруге мҥмкіндік береді. Жҥйелік тәсіл 

басқарудың философиясы және нарықтық экономика жағдайында тіршілікке 

қабілетті әдісі болып табылады. Бірақ, инновацияларды басқаруда барлық 

жағдайларда қолданылатын бір ғана принцип жиынтығы жоқ. Кәсіпорынның 

әрбір жағдайы талдануы және соған сәйкес сипатта басқарылуы керек. 

 Берілген тәсіл әр бір ерекше жағдайларда инновацияларды енгізуде 

баламалы негізді жасайды. Басқарудағы инновациялық тәсілдің мағынасы 

республика экономикасының ісі инновацияллық қызметті қарқындатуға 

бағытталған, бҧл экономиканың және басқару жҥйесінің дамуының 

қозғаушысы болып табылады. Сонымен бірге өндіріс факторлар және 

инвестициялар ғылыми негізделген қызметтің қҧралдары болуы керек.  

Инновациялық қызметті қаржыландыруды басқарудың мақсаты ҧйымның 

ғылыми-техникалық және өндірістік қызметінің негізгі бағыттарын анықтауға 

негізделген, яғни жаңа өнім мен технологияларды өңдеу мен енгізу, 

шығарылатын өнім мен технологияларды жаңарту, жетілдіру, өнімнің дәстҥрлі 

тҥрлер өнідірісінің келешекте дамуы, моральды тҥрде ескірген өнімдер 

өндірісін тоқтату. 
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 6 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТІ 

АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

6.1 Қазақстанда  ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымды дамытудың негізгі 

бағыттары 
 

Қазақстанда индустриялық-инновациялық дамуының стратегиясы 

экономика салаларын әртараптандыру және дамудың шикізаттық 

бағыттылығынан арылу жолымен елдiң тҧрақты дамуына қол жеткiзуiн 

көздейдi, бҧл ретте инновациялар ҧлттық экономиканың бәсекеге қабiлеттiгiн 

айқындаушы негiзгi фактор ретiнде айқындалады. 

Инновациялық инфрақҧрылым субъектілерi орындайтын негiзгі 

функциялардың тiзбесi:  

       - инновациялық даму субъектісiн ҧйымдық-қҧқықтық қалыптастыру 

процесiне жәрдемдесу жөнiндегi қызметтер;  

       - бизнес-қызметтердiң кешенi (кешендiк консалтинг);  

       - ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыз ету;  

       - жалпы пайдалану - зертханалық, өндiрiстік жабдығына қол жеткiзудi 

қамтамасыз ету;  

       - бiлiм беру қызметтер кешенi;  

       - технологиялар трансфертi;  

       - өкілдiк қызметтер (серiктестік байланыстар орнату).  

       Қазiргi сәтте Қазақстанның инновациялық инфрақҧрылымын мемлекеттiк 

бюджет (республикалық, жергiлiктi бюджеттер, мемлекет қатысатын ҧйым 

қаражаты) қаражатының қатысуымен қҧрылған, сондай-ақ мемлекет қҧрған 

сервистік даму институттарының қатысуымен қҧрылған жҧмыс iстеп тҧрған 

субъектілер қҧрайды.  

       Қолданыстағы инфрақҧрылым оның субъектілерiнiң арасындағы өзара 

әрекет етудiң қажетті деңгейiн қамтамасыз етпейдi және ҦИЖ-ға 

қатысушылардың қызметiнiң процесiне және өзара iс-әрекетiне қажеттi 

сервистердiң барлық тiзбесiн ҧсынатын кешендiк ҧйымдардың жҥйесi болып 

табылмайды.  

       Қазақстанда ҧсынылған инновациялық инфрақҧрылымның сапасы мен 

саны Қазақстанның инновациялық даму ерекшелiгiн, нақты алғанда 

мыналарды:  

       -инновациялық әлеуетке ие өңiрлердi аумақтық шоғырландыру және 

өңiрлердiң инновациялық инфрақҧрылымды жеткiлiксiз қамтуы;  

       -қолдау инфрақҧрылымын салалық та, өңiрлiк инновациялық даму 

процестер ретінде де қҧру қажеттілігін;  

       -Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуының бiрiншi 

кезеңiндегі, бiр өңiрде инновациялық инфрақҧрылым объектілерiнiң көп санын 

қажет етпейтiн инновациялық бастамалардың салыстырмалы төменгi санын;  

       -шығындардың орындылық қағидатының қажеттілiгiн және олардың 

мемлекеттiк бюджеттiң мҥмкiндiгiне сәйкестігін;  
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       -инновациялық инфрақҧрылым ҧйымдарының олар жекелеген 

функцияларды қайталаумен болдырмау ҥшiн мейлiнше оңтайлы нысандарын 

таңдауды;  

       ҦИЖ-дың барлық элементтерi мен қатысушыларының өзара iс-қимыл 

процестерiн ақпараттық қамтамасыз ету жҥйесiнiң нақты болмауын және оны 

қҧрудың аса қажеттілiгiн қанағаттандырмайды.  

Қазақстандық бизнес–инкубаторлардың қызметінің шағын ғана 

тәжірибесі олардың бірқатар ерекшеліктері мен өзекті мәселелері бар екенін 

көрсетті, атап айтқанда: 

- көптеген бизнес–инкубаторлар халықаралық қорлар мен ҧйымдар 

қолдауымен қҧрылған; 

- жеке бизнестің бизнес–инкубаторларды қҧруға деген ынтасының 

жеткіліксіздігі; 

- жоғары оқу орындары базасындағы инкубаторлардың аз болуы; 

- технологиялық бизнес–инкубаторларды қалыптастыратын және 

дамытатын бірден-бір орта – еліміздегі технопарктердің аздығы; 

- бизнес–инкубаторлармен көрсетілетін қызметтердің шектеулі болуы; 

- технологиялық бизнес–инкубаторлардың тиімді дамуына жағдай 

жасайтын инновациялық кәсіпкерлік ортасының болмауы; 

- қаржыландырудың жеткіліксіздігі және осы аталған мәселелерді 

шешудің ғылыми негізделген тетіктерінің қалыптаспауы, т.б. 

«Ҧлттық инновациялық қор» АҚ қызметінің басты мақсаты елдегі жалпы 

инновациялық белсенділікті арттыруға, соның ішінде жоғары технологиялық 

және ғылыми сыйымды өндірістерді дамытуға бағытталған. Əйтсе де, бҧл қор 

Қазақстанның инновациялық әлеуетінің дамуына қажетті деңгейде ықпалы 

болмай отыр. 

Оның себебі ретінде қордың елдегі венчурлық кәсіпкерлікті дамыту 

тетіктерін ҧсына алмауын, отандық ғылыми зерттеулерді дайын өнімге дейін 

жеткізетін ғылыми-өндірістік тізбектің қалыптаспауын, қоғамда ғылымға деген 

қызығушылықтың төмендігін, қордың қатысуымен қҧрылған инновациялық 

жобалардың қажетті тиімділікті көрсетпеуін және жоғарыда автормен 

анықталған, инновациялық инфрақҧрылымның басқа субъектілеріне тән 

мәселелерді көрсетуге болады. 

Инновациялық идеялардың пайда болуы жаңа ғылыми нәтижелерді 

пайдалану мҥмкіндігі фундаментальды кезеңде және іздестірушілік 

зерттеулерінде, қолданбалы зерттеулерде, өңдеулерде жҥзеге асады. 

Жаңа техниканы жасау және меңгеру процесі  жаңа ғылыми білімдерді 

алуға бағытталған іргелі зерттеулерден (ІЗ) басталады.  ФЗ-ның мақсаты ─ 

қҧбылыстар арасындағы  жаңа байланыстарды ашу, табиғаттың даму 

заңдылықтарын тҥсіну. Теориялық зерттеулердің нәтижелері ғылыми  

жаңалықтарда, жаңа тҥсініктерді ҧсыну мен дәлелдеуде, жаңа теорияларды 

жасауда көрініс табады. Іздестірушілікке негізгі міндетті қамтитын  идеялар 

мен технологиялардың жаңа прициптерін ашудағы зерттеулер жатады. 

Іздестірушілік ІЗ қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандырудың жаңа әдістерін 
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экспериментальдік тексерумен және дәлелдеумен аяқталады. Барлық 

іздестірушілік ІЗ академиялық мекемелерде, ЖОО-да, сонымен қатар ірі 

ғылыми-техникалық өнеркәсіптік ҧйымдардағы  жоғары ғылыми білікті 

персоналдарында жҥргізіледі. 

Инновациялық процестің келесі кезеңі ─ қолданбалы ғылыми-

зерттеушілік жҧмыстар. Олардың орындалуы теріс нәтижелерді алумен 

байланысты болып келеді. Қолданбалы ғылыми-зерттеушілік жҧмыстарды 

жҥргізуге қҧралдарды салу кезінде тәуекелділік пайда болады. Егер 

инвестициялар инновацияда тәуекелділік сипатта болғанда, олар тәуекелді 

инвестициялар деп аталады. 

Тәжірибелі-конструкторлық және конструкторлы-жобалау жҧмыс 

кезеңдері жаңа өнім тҥрін өңдеумен байланысты. Ол эскизді-техникалық 

жобалауды, жҧмыстық конструкторлық қҧжаттамалауды шығаруды, тәжірибелі 

нҧсқаларды сынауды және жасауды қарастырады. 

Тәжірибелі-конструкторлық жҧмыстар (ТКЖ) техникалардың, 

материалдардың, технологиялардың жаңа нҧсқаларын жасау ҥшін қолданбалы 

зерттеулердің нәтижелерін қолдануда көрініс табады. ТКЖ ─ бҧл ғылыми 

зерттеулердің қорытынды сатысы және зертханалық жағдайлар мен 

экспериментальдық өндірістерден өнеркәсіптік өндіріске өзгеше тҥрде өтуі. 

ТКЖ-ға мыналар жатады: инженерлік объектінің белгілі конструкциясын 

өңдеу, жаңа объектінің нҧсқаларын және идеяларды өңдеу, технологиялық 

процестерді өңдеу. 

Инновациялық жобаның кҥрделілігіне байланысты (жаңа өнім тҥрін 

меңгеру және өңдеу) инновациялық қызметтің бастапқы кезеңінде шешілетін 

міндеттер әр тҥрлі болуы мҥмкін. Көбінесе, ірі инновациялық жобаларды 

меңгеру және өңдеу кезінде ғылыми-зерттеулер жҧмыс нәтижелерінің жҥйелік 

интеграциясы жҥзеге асады.  

Бастапқы кезеңдегі жҧмысты атқарушылары болып ғалымдардың 

шығармашылық ҧжымдары, ЖОО-дың,  университеттердің, институттардың, 

мемлекеттік және ғылыми-техникалық орталықтардың (ҒТО) инженерлі-

техникалық жҧмысшылары  табылады. 

Инновациялық қызметтің нәтижесінің тәжірибелік жҧмысын жасау 

нарықтық кезеңде жҥзеге асады, бҧл нарыққа енгізуді, нарықты кеңейтуді, 

өнімнің жетілуін және төмендеуін қамтиды (2 кесте). 

Өндірістің алдын алу сатысында тәжірибелі және экспериментальды 

жҧмыстар жҥргізіледі. Ғылыми зерттеулер мен өңдеулерді жҥргізуге  қажетті 

экспериментальдық жҧмыстар арнайы қҧрал-жабдықтарды қамтамасыз етуге, 

жасауға, жөндеуге бағытталған. 

Өнеркәсіптік өндіріс сатысы екі кезеңнен тҧрады: жаңа өнім өндірісі және 

оны тҧтынушыларға жеткізу. Біріншісі ─ бҧл тҧтынушылардың сҧранысымен 

анықталатын, материалданған жетістіктердің ғылыми-техникалық өңдеудегі 

тікелей қоғамдық өндірісі.  Екіншісі ─ жаңа өнімді тҧтынушыға жеткізу. 

Инновациялық процестің ҒТП-тен айырмашылығы, ол енгізумен 

аяқталмайды, яғни жаңа өнімнің нарықта бірінші пайда болуы және қызмет 
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көрсетуі. Бҧл процесс енгізуден кейін де тоқтамайды, өйткені тарату 

(диффузия) шаралары бойынша жаңалық әбден жетіледі, тиімдірек болады, 

бҧрын белгілі болмаған тҧтынушылық қасиетті иемденеді. Бҧл оған жаңа  

нарық пен қолдану саласына және жаңа тҧтынушыларға жол ашады. Осылайша, 

бҧл процесс нарық талап ететін өнімдерді жасауға, қызмет көрсетулерге 

бағытталған және тығыз біртҧтас ортада жҥзеге асатын: оның бағыттылығы, 

қарқындылығы, мақсаттары әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты 

және онда ол қызмет атқарады, дамиды. 

 

2 кесте – Қазақстанда инновациялық инфрақҧрылымның  даму бағыттары 

Инновациялық ин-фрақҧрылым элем-

енттерін қҧру (техно-полистер, технопарк-

тер, инновациялық бизнес–инкубаторлар, 

инновациялық қор-лар, инжинирингтік 

орталықтар және т.б.) 

Инновациялық инфрақҧрылымның 

мамандандырылған субъектілері қҧрылды 

(ҧлттық және өңірлік технопарктер, 

технологиялық бизнес–инкубаторлар, 

«Ҧлттық инновациялық қор» АҚ) 

Инновациялық қызметті қаржыландыратын 

венчурлық қорлар қҧру 

Ҧлттық инновациялық қор» АҚ қатысуымен 

отандық алты венчурлық қор қҧрылды 

(«Сентрас», «Əрекет», «Адвант», «Almaty 

venture capital», «Glotur Technology Fund», 

«АИФРИ Center Capital») 

Инновациялық инфрақҧрылым элементтерін 

дамытуға ықпал ететін және 

ынталандыратын арнайы қҧрылымдарды 

қалыптастыру 

Самҧрық-Қазына», «Зерде», «Арна Медиа», 

«Парасат», «ҚазАгро» және басқа ҧлттық 

холдингтік компаниялар мен олардың 

қҧрамындағы ҧлттық компаниялар және 

даму институттары, экономиканың басым 

бағыттары бойынша қҧрылған кластерлер, 

өңірлік әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорациялар, корпоративтік көшбасшы 

компаниялар, арнайы экономикалық 

аймақтар қалыптасты 

 

Инновациялық ортаның әр тҥрлі деңгейлерінде пайда болатын диффузды 

процестердің мәні жаңалықтар мен жаңалық енгізудің тепе-теңдік кҥйде 

таралуының ғылыми-техникалық, өндірістік, ҧйымдық-экономикалық 

қызметтердің іскерлік циклмен және қызмет көрсету сферасымен анықталады. 

Соңында диффузды процестер қоғамдық өндірістегі жаңа технологиялық 

тәртіптерге басымдылық жағдайды алуға мҥмкіндік береді. Сонымен бірге 

экономиканың қҧрылымдық қайта қҧрылуы жҥзеге асады. 

Инновациялық қызметтің келесі негізгі ҧйым формалары бар: 

- ғылыми орталықтар және корпоративтік қҧрылымдар қҧрамындағы 

зертханалар. Олар ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелі-конструкторлық 

жҧмыстарды (ҒЗТКЖ) жҥзеге асыруға, жаңа өнім мен қызметтер өндірісін және 

меңгеруді ҧйымдастыруға бейімделген; 

- уақытша шығармашылық ғылыми ҧжымдар немес орталықтар, бҧлар 

белігілі бір ірі және оригиналды ғылыми-техникалық мәселелерді шешу ҥшін 

қҧрылады. Қойылған мақсатқа жеткеннен кейін осы ҧжымдар немесе 

орталықтар тарап кетеді немесе қайта қҧрылады. 
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- мемлекеттік ғылыми орталықтар (МҒО) ─ мемлекеттік ғылыми 

ҧйымдардың ерекше типі, келісуді қамтамасыз етуге бейімделген, бір жағынан, 

мемлекеттің ҧзақ мерзімдік стратегиялық басымдылықтарының ғылым мен 

техника маңызды бағыттарын дамыту, екінші жағынан, ғылыми-техникалық 

қызметтің экономикалық және әлеуметтік мҥдделерінің нақты субъектілері; 

- технопарктік қҧрылымдағы әр тҥрлі формалары (ғылыми технологиялық 

және зерттеушілік парктер, инновациялық, инновациялы-технологиялық және 

бизнес-инновациялық орталықтар, бизнес инкубаторлары, технополистер). 

Қазақстандық бизнес-инкубаторлардың қызметінің шағын ғана 

тәжірибесі олардың бірқатар ерекшеліктері мен өзекті мәселелері бар екенін 

көрсетті, атап айтқанда: 

- көптеген бизнес-инкубаторлар халықаралық қорлар мен ҧйымдар 

қолдауымен қҧрылған; 

- жеке бизнестің бизнес-инкубаторларды қҧруға деген ынтасының 

жеткіліксіздігі; 

- жоғары оқу орындары базасындағы инкубаторлардың аз болуы; 

- ғылыми-техникалық, технологиялық бизнес–инкубаторларды 

қалыптастыратын және дамытатын бірден-бір орта – еліміздегі технопарктердің 

аздығы; 

- бизнес–инкубаторлармен көрсетілетін қызметтердің шектеулі болуы; 

- технологиялық бизнес–инкубаторлардың тиімді дамуына жағдай 

жасайтын инновациялық кәсіпкерлік ортасының болмауы; 

- қаржыландырудың жеткіліксіздігі және осы аталған мәселелерді 

шешудің ғылыми негізделген тетіктерінің қалыптаспауы, т.б. 

Өнеркәсіптік секторда шағын және орта кәсіпорындарды дамыту 

жөніндегі бизнес-инкубаторлардың тиімсіз қызметі факторларының бірі 

өндірістік ҥй-жайлардың, қызметтің негізгі емес тҥрлерінің қызметкерлер 

қҧрамын ҧстап тҧруға ақталмаған шығыстардың жоқ болуы, жеке 

қаражаттардың, сондай-ақ инновациялық өндірісті қҧруға арналған несиелік 

қаражаттардық  болмауы болып табылады. 

Технопарктар ─ бҧл ғылыми-өндірістік территориялық кешендер, 

бҧлардың мақсаты шағын және орта ғылымды қажетсінетін инновациялық 

фирма-клиенттерінің дамуына қажетті жақсы ортаны қалыптастыру болып 

табылады. Технопарктердің  қҧрылымында информациялы-технологиялық,  

  

 3 кесте – Қазақстанда инновациялық орта қҧру бағыттары 

Инновациялық дамуға ірі, 

ШОБ-ті, ЖОО орындары мен 

ҒЗИ тарту, оларды жеке инно-

вациялық, венчур-лық 

қорларды қҧруға, иннова-

циялық инфра-қҧрылым 

элемент-терін қалыптасты-руға 

ынталандыру 

Алматы Бинес Групп» АҚ, «ТҧранƏлем Секъюритис» 

АҚ, «Lancaster Group Kazakhstsn» АҚ, «ЦентрКредит 

Банкі» АҚ, «Glotur» АҚ, «Centras Capital Group» АҚ 

венчурлық қорларды қҧруға қатысты, сондай-ақ 

Қазақстанда Ғарыш индустриясы орталығы, Ҧлттық 

биотехнологиялар орталығы, ҧжымдық пайдаланудың 

Ҧлттық нанотехнологиялық зертханасы, Ҧлттық ғылыми 

портал пайда болды 

Инновациялар елдің Индустриялық-инновациялық дамуының 2020-2025 
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экономикалық дамуының негізі 

болып саналады 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сай 

экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге 

қабілеттігін арттыру арқылы орнықты және теңгерімді 

өсуін қамтамасыз ету ҥшiн жағдай жасау ғылыми-

техникалық және инновациялық ҥрдістер арқылы жҥзеге 

асады.,  

Елдің экспорттық әлеуеті 

негізінен инновациялық 

өнімдер мен қызметтерден 

тҧрады 

Индустриялық–инновациялық дамуының 2020–2024 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында елдiң 

экспорттық әлеуетiн қосылған қҧны жоғары 

инновациялық тауарлар мен қызметтердiң пайдасына 

қарай әртараптандыру көзделген 

 

оқу, консультациялық, информациялық, маркетингтік орталықтар, сонымен 

қатар өнеркәсіптік зоналар болуы мҥмкін. Осы орталықтардың әрқайсысы 

маманданған қызмет жиынтығын ҧсынады, мысалы, іздеу бойынша қызмет 

және белгілі бір технология бойынша информацияны жіберу, мамандарды 

қайта даярлау бойынша қызметтер, әр тҥрлі сипаттағы консультациялар (3 

кесте). 

Ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымының бҥгінгі жағдайына 

жҥргізілген сараптаулар нәтижелері Қазақстанның ғылыми-техникалық 

әлеуетінің әлі толық тҧрақталмағандығын көрсетеді.  

Инновациялық инфрақҧрылым қызметінің тиімділігі елдегі ғылыми 

ортаның нақты жағдайымен тікелей байланысты екендігін ескере отырып, оған 

арнайы зерттеу жҧмыстары жҥргізілді. 

Зерттеу нәтижелері көрсеткеніндей, ғылыми зерттеулер мен 

әзірлемелерге жҧмсалған шығындар көлемі жыл санап ҧлғайғанымен, ЖІӨ 

шаққандағы ҥлестік көлемі соңғы екі жыл көлемінде төмендеп отыр. Ол ЖІӨ 

қарқынды жоғарылауымен емес, ғылымға жҧмсалатын шығындардың баяу 

өсуімен байланысты. 

Инновациялық қызмет тҥріне қарай, жаңа өнімдер мен технологиялық 

процестерді енгізуге байланысты ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге 

жҧмсалған шығындар  бөліп көрсетіледі. 

Елімізде мемлекет тарапынан қолға алынып жатқан шараларға 

қарамастан инновациялық белсенділікті арттыру әлі де мҥмкін болмай отыр.  

Қазақстан өңірлерінің инновациялық белсенділігі де әр алуан болып 

отыр, өйткені ол қолда бар ғылыми-техникалық, қаржылық, еңбек ресурстарға 

және оларды пайдалау мҥмкіндіктеріне байланысты. Сондықтан, өңірлердің 

инновациялық белсенділігі олардың инновациялық әлеуетіне байланысты 

қалыптасуда және де әртҥрлі деңгейді көрсетіп отыр. 

Қазақстанда кәсіпорындардың инновациялық белсенділік деңгейін 

өңірлердегі инновациялық белсенділіктері бойынша ҥш топқа бөліп қарауға 

болады: 

- төменгі деңгей, бҧл топқа Алматы, Ақмола, Маңғыстау, Қостанай, 

Тҥркістан және Солтҥстік Қазақстан облыстары, Шымкент және Астана 

қалалары жатады; 
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- орта деңгей, бҧл топқа Атырау, Қызылорда, Павлодар, Ақтөбе және 

Шығыс Қазақстан облыстары кіреді; 

- жоғары деңгей, бҧл топқа Қарағанды, Жамбыл, Батыс Қазақстан 

облыстары мен Алматы қаласы енеді. 

Айта кететін мәселе, еліміздің орталығы Астана қаласына жоғары 

деңгейде инвестиция тартылып жатқандығына қарамастан, зерттеу 

көрсеткендей, әлі де болса инновациялық белсенділіктің төмендігі, келешекте 

бҧл бағыттағы жҧмыстарды жетілдіруді талап етеді. 

Қазақстанның инновациялық инфрақҧрылымы мен инновациялық 

әлеуетінің қазіргі жағдайына жҥргізілген зерттеулерді қорытындылай келе, 

төмендегі жағдайларды атап өтуге болады: 

Біріншіден, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерге жҧмсалатын 

шығындардың көлемі әлі де мардымсыз. Қазақстанды инновация әлеміндегі 

көшбасшы мемлекеттердің қатарына кіргізуді қажет деп тапсақ, онда оның 

деңгейін экономикасы дамыған елдердің деңгейіне дейін жеткізу. 

Екіншіден, өңірлердің ғылыми белсенділігі өте төмен. Оны көтеру ҥшін 

ғылыми мақсаттарға бағытталатын мемлекеттік қаражатты еліміздегі 

өңірлердің ғылыми-инновациялық мҥмкіндіктерін ескере отырып бөлу. 

Ҥшіншіден, ғылыми мақсатта пайдаланылатын негізгі капиталды 

толықтыруға немесе жаңартуға қажетті инвестициялардың көлемін көбейту 

қажет. Ол ҥшін ғылыми зерттеулермен айналысуды тартымды ету және ол ҥшін 

барлық жеңілдіктер мен ынталандыру тетіктерін енгізу.  

Төртіншіден, Қазақстандағы даму институттарының ғылыми 

бағыттылығын арттыруды қолға алу. Ол ҥшін инновациялық және 

инвестициялық жобаларды қаржыландыру ҥрдісіне міндетті ғылыми 

негіздеулер енгізу. 

Бесіншіден, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің нәтижелілігін 

арттыру. Мҧны жҥзеге асыру ҥшін мемлекеттік гранттар жҥйесін кеңейту және 

әкімшілік кедергілерді азайту. 

Алтыншыдан, Қазақстан өңірлері индустриялық-инновациялық және 

ғылыми-технологиялық даму ҥшін қажет әртҥрлі бастапқы шарттарға ие және 

ол шарттар біркелкі емес. Яғни, еліміздің барлық өңірлерінен бірдей 

индустриялық-инновациялық даму нәтижелерін кҥту орынсыз, сондай-ақ, ол 

өңірлерді тҥгелдей инновациялық бағытқа салу да дҧрыс емес. Əйтсе де, ҚР 

Ҥкіметі елдің барлық облыстарына индустриялық-инновациялық даму 

стратегиясын жҥзеге асырумен байланысты, кей жағдайларда шынайылығы 

жоқ әрі қолға алуға тиімсіз жобаларды жҥзеге асыруды міндеттеп отыр. 

Жетіншіден, өңірлерде жҥзеге асырылып жатқан жобаларды 

индустриялық және инновациялық деп бөліп, тиісінше оларға мемлекеттік 

қолдау көрсету (салықтық жеңілдіктер беру немесе салықтан босату, 

төмендетілген пайызбен несие беру, гранттар тағайындау және т.б.) тетіктерін 

анықтау. Өйткені, елімізде қолға алынған жобалар көбіне инновациялық 

бағыттан гөрі индустриялық бағытқа сәйкес келеді. Бҧл Қазақстан мен оның 
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өңірлерінің шынайы инновациялық әлеуеті мен инновациялық белсенділігін 

анықтауға мҥмкіндік береді. 

Сегізіншіден, елімізде көрініс тапқан инновацияларды технологиялық 

және ҥрдістік деп бөліп, тиісінше өңірлерді де технологиялық инновацияларға 

икемді немесе ҥрдістік инновацияларға икемді деп бөлу. Яғни, технологиялық 

инновациялар өндірістік және тауарлық сипаты бар жаңа немесе жетілдірілген 

өнім тҥрінде көрініс табады. Ал, ҥрдістік инновациялар мемлекеттің, ынталы 

топтардың қоғамдық, әлеуметтік қатынастарды жетілдіруімен, қоршаған 

ортаның тазалығын немесе тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында атқаратын 

шараларымен байланысты. Тиісінше, өндірістік және инновациялық 

инфрақҧрылымы мейлінше дамыған және ғылыми әлеуеті жоғары өңірлерді 

негізінен технологиялық инновациялармен шҧғылдануға жҧмылдырып, елдің 

инновациялық дамуын сол өңірлердің белсенділігімен байланыстыру. 

Тоғызыншыдан, инновацияларды шикізатты өңдеу және дайын өнім 

шығару салаларында дамытуды шындап қолға алу. Бҧның себебі – Қазақстан 

Республикасының ҧлттық экономикасын өркендетудің басым бағыттарының 

қатарында тамақ өнеркәсібі, металлургия сынды салалармен қатар қҧрылыс, 

туризм, көлік инфрақҧрылымы сияқты салалар да бар.  

Біздің пікірімізше, осы басым бағыттардың өзін екіге бөліп, 

біріншілерінің инновациялық бастамаларына айрықша ынталандырулар мен 

жеңілдіктер берілуі керек. Онсыз нақты өндірістердің инновациялық 

белсенділіктерін көтеру қиын. Өйткені, өнім өндіруші салалар қызмет көрсету 

және жҧмыстар орындау салаларына қарағанда қашан да кҥрделі, өндірістік 

циклы мен капиталдың қайтарымы ҧзақ, бәсекелік ортасы тығыз кәсіпкерлік 

қызмет тҥріне жатады. Бҧларға қоса, өндірістік сфера бастапқы капиталды 

көбірек қажетсінетін, әрдайым айналым қҧралдарының ҥздіксіздігі мен негізгі 

қҧралдардың жаңарып отыруын талап ететін шаруашылық тҥрі болып 

саналады. 

Оныншыдан, отандық инновациялық инфрақҧрылым элементтерінің 

өндірістік бағыттылығын арттыру. Оны дәстҥрлі өндірісті қолға ала отырып, 

кейіннен ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізу нәтижесінде бірте-бірте бҧл 

өндірістік жҥйені инновациялық тҧрғыдан дамытуға болады. Яғни, 

технопарктер мен технологиялық бизнес-инкубаторларда орналасатын 

кәсіпорындардың бастапқы қызметінің инновациялық болуы міндетті емес. 

Бірақ, міндетті тҥрде оның кейінгі қызметі инновациялануы тиіс. Бҧл қадам 

арқылы қазіргі кезде жҧмыссыз тҧрған еліміздегі көптеген технопарктер мен 

технологиялық бизнес–инкубаторлардың жҧмысын жандандыруға мҥмкіндік 

туады. 

Біздің зерттеуіміздің өзегі болып саналатын ҧлттық инновациялық 

инфрақҧрылымды дамытудың экономикалық механизмі – ол еліміздің 

инновациялық әлеуетін дамытуға негіз болатын, оны жҥзеге асыру белгілі-бір 

нәтижелі жетістікке жетуге ықпал ететін қаржылық, экономикалық, салықтық, 

несиелік және басқа да іс-әрекеттер мен тетіктердің жиынтығынан тҧрады.  
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Дҧрыс таңдала білген механизм ҧлттық экономикамыздың ҧзақ мерзімде 

инновациялық өркендеуі мен дҥниежҥзілік нарықта лайықты орын алуына 

ҧтымды жағдай жасауы тиіс. Қазақстанның жаһандық инновациялық-

технологиялық саладағы бҥгінгі деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер еліміздің 

әлемдік деңгейден төмен екенімізді көрсетіп отыр. 

Инновациялық инфрақҧрылымды дамыту механизмі әлемдік және елдегі 

инновациялық ортаның жалпы жағдайына, қоғам мен ғылыми-техникалық 

прогрестің дамуына, адамзат мәдениеті мен ой-санасына, экология 

талаптарына, сонымен қатар, еліміздің нақты мҥмкіндіктері мен стратегиялық 

өркендеу бағыттарына сай болуы тиіс. 

Аталған механизм оның қҧрамындағы өзара байланысты тетіктерді 

кешенді тҥрде жҥзеге асырғанда ғана белгілі-бір нәтижеге жеткізетінін 

ескерткеніміз жөн. Онсыз, әр тетіктің өздігінен ҧлттық инфрақҧрылымның 

дамуына қомақты ҥлес қосуы екіталай. 

Инновациялық инфрақҧрылымды дамытуға қажетті жағымды 

экономикалық ортаны қалыптастыру осы инфрақҧрылымды қҧрайтын әрбір 

элементтің белсенділігі мен тиімділігін арттыру ҥшін қажет. Өйткені, салық, 

несие, мемлекеттік қаржыландыру сияқты тетіктерді қолданбай, экономикалық 

шараларды заңдық–қҧқықтық қамтамасыз етпей, инновациялық инфрақҧрылым 

элементтерінен жағымды нәтиже кҥту орынсыз. 

Əлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, инновациялық инфрақҧрылымға 

қажетті жағымды экономикалық ортаны қалыптастыруда мемлекет жеке 

сектормен ынтымақтастық орната алады. Осындай ынтымақтастықтың 

неғҧрлым ҧтымды мысалдары Жапонияда, Швецияда, Тҥркияда және соңғы 

отыз жылда өздерiнiң инновациялық жҥйелерінде iрi жетістіктерге жеткен 

басқа да елдерде бар. 

Мемлекет Еуропа елдерінде университеттерде жеке сектордың 

белсенділігін қолдайтын ғылыми-инновациялық инфрақҧрылым элементтерін 

қалыптастырған. Бҧл міндетке сай университеттер шағын және орта 

қалалардың қоғамдық жҥйедегі өзіндік орнын қалыптастыратын ғылыми 

бастамаларын сараптап, оларды жҥзеге асыруға ықпал етеді.  

Жағымды экономикалық ортаны қалыптастыру саясатын жҥзеге асыруда  

біз әсіресе мына тетіктерді іске қосқан жөн деп санаймыз (12, 13 суреттер): 

1. Мемлекет тарапынан әрбір ғылыми-зерттеу ҧйымына нақты бір 

кәсіпорындармен байланыс жасауын міндеттеу. Бҧл жердегі басты қағида – 

мемлекет байланыстың мҧндай тҥрлерін қолдай отырып, оларға екі-ҥш жыл 

көлемінде гранттарды жеңіп алуға мҥмкіндік жасау (қҧжаттарды дайындауға 

көмектесу, ақпараттық қолдау көрсету және т.б.). Ал егер мҧндай ғылыми-

зерттеу орталығы мемлекеттің ҥмітін ақтамаса, оны ғылыми-зерттеу орталығы 

статусынан айыру. 

2. Ғылыми кадрларды материалдық ынталандыру жҥйесін қайта 

дайындау. Бҥгінгі кҥні еліміздегі ғылыми кадрларды ынталандыру тетігі тиімсіз 

және инновациялық ортаның дамуына ықпал ете алмайды. Олай дейтініміз, 

қазіргі білікті жастар ғылыммен емес, бизнеспен айналысуға ынталы. Ал егер 
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осы білікті қҧрамын ғылымға тарта біліп, олардың ақыл–ой жетістіктерін 

инновация саласына пайдалансақ, біздің ҧтарымыз көп болар еді.  

3. Арнайы ғылыми зерттеулер жҥргізіп, оның нәтижелерін өндіріске 

енгізген кәсіпорындарға салық жеңілдігін беру. Мәселен, ғылыми 

қызметкерлердің еңбек ақы қорын әлеуметтік салықтан босату. Бҧл тетік 

кәсіпорындардың ғылыми кадрларға көңіл бөліп, оларды өндіріске тартуға 

ықпал етеді; 

4. Инновациялық мақсаттарға салық несиесін беру, яғни инновациялық 

жобаларды жҥзеге асыруға қажетті қаражатты кәсіпорынның салық 

аударымдарынан белгілі бір кезеңге шегеру. Бҧл қадам кәсіпорынға банктен 

немесе басқа да қаржы ҧйымынан несие алмай-ақ, арнайы гранттарға 

қатыспай–ақ кішігірім жобаларды орындауға мҥмкіндік береді. 
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12 сурет – Инновациялық инфрақҧрылымды 

дамытудың экономикалық механизмі және 

оның қҧрастырушы тетіктері 
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Жағымды 
экономикалық 

ортаны 

қалыптастыру 

Инфрақҧрыл
ым 

шеңберіндегі 

элемент-
тердің қызмет 

ету 

тиімділігін 
арттыру 

Ғылыми-
техникалық 

әлеуеттің 

мҥмкіндіктер
ін ҧтымды 

пайдалану 

- экономикалық қолдауларды 

заңдық-қҧқықтық қамтамасыз ету; 
- инновациялық ҥрдіске 

қатысушыларға бірдей жағдай 

жасау; 
- мемлекет пен жеке сектордың 

ынтымақтастығын орнату; 

- қаржыландырудың мемлекеттік 
емес көздерін ынталандыру; 

- өндіріс пен ғылымның байланысын 

нығайту; 
- венчурлық бизнесті қолдау және 

дамыту; 

- салық жеңілдіктерін беру және т.б.  

 

 
 

 
- инновациялық инфрақҧрылым 

элементтері тарапынан білікті 
жастарға оқу гранттарын беру;  

- тәлімгерлер ҥшін оқу-өндірістік 

тәжірибелер ҧйымдастыру; 
- инновациялық инфрақҧрылым 

элементтерін бір-екі 

макротехнологиялар жобасының 
аясына топтау; 

- еліміздің әр өңірінде ғылыми-

инновациялық кешендер қҧру және 
т.б. 

- қосылған қҧны жоғары өнімдер 
шығаруға ықпал ететін өндірістік 

тізбекті ҧзарту; 

- ғылыми-техникалық базаны 
инновациялық орталыққа 

айналдыру; 

- ғылыми-техникалық сала 
кадрларының әлеуетін 

инновациялық ортаға бағыттау, 

ғылыми-техникалық әлеуеттің 
инновациялық бастамаларын 

ынталандыру және т.б. 
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5.Инновациялық шығындардың өсуіне қарай регрессивті тҥрде 

корпоративтік табыс салығын енгізу. Осы арқылы кәсіпорындарды 

инновациялық қызметтің көлемін арттыруға, жаңа өнімдерді зерттеуге 

ынталандыруға болады. Мҧндай салық тҥрі Жапонияда, Оңтҥстік Кореяда, 

Ҧлыбританияда енгізілген. Жапонияда корпоративтік табыс салығы 10%–дық 

мөлшерге дейін төмендетілсе, Оңтҥстік Кореяда ол шама 7%–ға дейін, ал 

Ҧлыбританияда 1%–дық деңгейге жетеді. 

6. Инновациялық жобаларды жҥзеге асырып, одан пайда тапқан 

кәсіпорындарға «салық демалыстарын беру». Инновациялық жобалардың саны 

артқан сайын еселі тҥрде демалыс мерзімін де ҧзартып отыру. Бҧл әдіс  АҚШ-

та  кең тараған.  Салықтан  босатылуға   талпынған  көптеген  
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13 сурет – Инновациялық инфрақҧрылымның жағымды экономикалық 

ортасының қҧраушылары 

 

фирмалар инновациялық жобалармен айналысуға өздері қызығушылық 

танытып отырады. 

7.Инновациялық кәсіпорындардың акцияларын иемденген жеке және 

заңды тҧлғалардың дивиденттеріне жеңілдетілген жеке табыс салығын енгізу. 

Мҧндай салық тҥрі Оңтҥстік Корея мен Малайзия мемлекеттерінің 

тәжірибесінде бар. Осы жеңілдік арқылы инновациялармен айналысатын  

кәсіпорындарға акция шығару арқылы өз қызметтеріне қосымша капитал 

тартуға мҥмкіндік жасалады. Жеке және заңды тҧлғалар осындай 

кәсіпорындардың акционерлеріне жасалатын жеңілдікке қызығып, олардың 

қҧнды қағаздарына сҧраныс білдіреді. 

8. Ғылыми–инновациялық әзірлемелерді, интеллектуалдық меншікке 

кіретін материалдық емес активтерді қолдана отырып қызметін жҥзеге асырған 

және ол қызметінен пайда тапқан заңды тҧлғаларға тиісінше корпоративтік 

табыс салығын төмендету. Салықтың мҧндай тҥрі ғылыми сыйымды өнімдерді 

Жағымды 

экономикалық ортаны 

қалыптастыру нəтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

Экономикалық қолдауларды заңдық-

қҧқықтық қамтамасыз ету 

Инновациялық ҥрдіске 

қатысушыларға бірдей жағдай жасау 

Мемлекет пен жеке сектордың 

ынтымақтастығын орнату 

Өндіріс пен ғылымның байланысын 

ынталандыру 

Жеке сипаттағы, 

мемлекеттік емес 

инновациялық 

қорлардың көбейуі 

Жан-жақты 

инновация-лық 

қызмет көрсететін 
технологиялық 

бизнес-

инкубаторлардың 

ашылуы 

Алуан тҥрлі , әр 

салалы 

технологиялық 
парктердің пайда 

болуы 

 

Қаржыландырудың мемлекеттік емес 

көздерін ынталандыру 

Венчурлық бизнесті қолдау және 

дамыту 

Салық жеңілдіктерін беру және т.б. 
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көптеп өндіруге жағдай жасайды. Оның мысалдарын Жапония, АҚШ, Канада, 

Швеция сияқты мемлекеттерден алуға болады. 

9. Инновациялық кәсіпорындардың салық салғанға дейінгі табысының бір 

бөлігін арнайы есеп-шоттарға салу, егер де кейіннен кәсіпорын бҧл қаражатты 

инновациялық мақсаттарға жҧмсаса, оған жеңілдетілген мөлшерде салық салу. 

Салықтың дәл осы тҥрі Финляндия мен Германияда қолданылады. Ол 

мемлекеттерде жеңілдетілген табыс салығының мөлшері 20%-дан 5%-ға дейінгі 

аралықта болады. 

10. Инновациялық инфрақҧрылым шеңберіндегі кәсіпорындарға 

жеделдетілген амортизация әдісін қолдану. Мәселен Жапонияда жеделдетілген 

амортизация жҥйесі энергияны ҥнемдейтін қҧрал-жабдықтарды қолданатын 

немесе ресурстарды тиімді пайдаланатын әрі қоршаған ортаға залалы тимейтін 

жабдықтармен жҧмыс жасайтын компанияларға енгізіледі. Оның мөлшері 10%- 

дан 50%-ға дейін жетеді. 

Инфрақҧрылым шеңберіндегі элементтердің қызмет ету тиімділігін 

арттыру олардың өзара байланысын жетілдіру арқылы жҥзеге аспақ. 

Инновациялық инфрақҧрылымның әрбір субъектісінің дамуы басқа 

элементтердің дамуымен тығыз байланысты екенін ескерсек, онда оларды 

кешенді тҥрде қолдау арқылы ғана оң өзгерістерге жетуге болады. Бҧған қоса, 

инфрақҧрылымның әрбір элементі өз тарапынан бастама көтеріп, басқа 

элементтермен байланысын арттыруға ҧмтылуы тиіс. 

Бҧл тетікті жҥзеге асыру бойынша біздің ҧсыныс-пікірлерімізді 

төмендегідей топтап көрсетуге болады: 

 - инновациялық инфрақҧрылым шеңберіндегі элементтердің 

белсенділігін арттыруды еліміздің білім жҥйесінен бастау керек. Өйткені, 

инновацияларды ойлап табатын да, олардан әзірлемелер дайындап, өндіріске 

енгізетін де мамандар. Сондықтан да, білікті мамандар даярлау ісін инновация 

жҥйесіндегі басымды мақсат деп тауып, инфрақҧрылым шеңберіндегі басқа 

элементтері оған жан–жақты қолдау жасаулары керек. Атап айтсақ: өз 

есептерінен білікті жастарға оқу гранттарын беру; білім жҥйесіне қажетті 

ғылыми–зерттеу және тәжірибе–конструкторлық орталықтарын ашып, оған 

дарынды жастар мен ғылыми кадрларды тарту; жоғары және орта арнаулы оқу 

орындары тәлімгерлерінің оқу–өндірістік тәжірибелерін ҧйымдастырып, 

олардың арасынан біліктілерін жҧмысқа қабылдау; арнайы конкурстар 

ҧйымдастырулар арқылы жастардың инновацияларға қҧлшынысын арттыру 

және т.б.; 

- ғылыми-зерттеу мекемелерінің белсенділігін арттыру ҥшін оларды 

шетелдің осы саладағы озық ғылыми орталықтарымен байланыстыру. Ол ҥшін 

отандық ғылыми–зерттеу орталықтарына біріккен жобаларды орындауларына 

мҥмкіндік ашу; 

- инновациялық инфрақҧрылым элементтерін бір–екі макротехнологиялар 

жобасының аясына топтау. Өйткені, ел экономикасының басым бағыттары тым 

көп және оларды бірден дамыту мҥмкін емес. Ол ҥшін әрбір инновациялық 

инфрақҧрылым субъектісіне қатысты арнайы стратегия дайындап, олардың 
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жҧмысына қатысты нарықтың қандай «бөлігін» иемдену, қандай бәсекелік 

артықшылықтарды пайдалану, қандай жеңілдіктерді мемлекет тарапынан алу, 

қандай тәуекелдермен жҧмыс жасау сияқты және басқа да өзекті мәселелерді 

анықтап, қызметтерін нарықтың нақты қажеттіліктеріне икемдеу керек; 

- еліміздің әр өңірінде ғылыми–инновациялық кешендер қҧру. Мҧндай 

кешендер жоғары оқу орындарынан, ғылыми-зерттеі институттарынан, ғылыми 

орталықтардан, бiлiктi жҧмыс кҥшiн даярлауға және жаңа идеялар мен 

әзiрлемелердi генерациялауға бағдарланған консалтингтiк және бiлiм беретiн 

компаниялардан, технологиялық парктер мен технологиялық бизнес–

инкубаторлардан, инновациялық қызметтi қолдауға бағдарланған және 

қаржыландыру, маркетинг, жарнама–көрме қызметi, патенттеу–лицензиялау 

жҧмысы мен зияткерлiк меншiктi қорғау мәселелерiмен айналысатын 

қҧрылымдардан жасақталуы тиіс; 

- арнайы экономикалық және индустриалды аймақтарда жҧмыс істейтін 

кәсіпорындардың белгілі бір көлемде өндірістік сипатының болуын міндеттеу. 

Себебі еліміздің индустриалды кезеңге көшуі ҥшін бізде табиғи ресурстарды 

пайдалана отырып, өнім өндіретін салалар көптеп жасақталуы тиіс. Ол ҥшін 

салық жеңілдіктерінің мерзімін өндірістік және инновациялық белсенділігі 

жоғары кәсіпорындарға ҧзартып, керісінше төмен белсенділікті көрсеткен 

кәсіпорындарды қысқарту; 

- ҧлттық холдингтік компаниялардың инновациялық белсенділігін, 

біріншіден, байланыс және ақпарат кеңістігінде бәсекелік ортаны 

қалыптастыруға, екіншіден, көлік–тасымалдау инфрақҧрылымын дамытуға, 

ҥшіншіден, жеке сектор тарапынан болатын ғылыми бастамаларды қолдауға 

бағыттау. Себебі, елде дамыған ақпараттық–телекоммуникациялық 

инфрақҧрылымның болуы ҧлттық экономиканың өсуiнiң, қоғамның iскерлiк 

және зияткерлiк белсендiлiгiнiң артуының басты факторларының бiрi болып 

табылады және ол халықаралық қоғамдастықтағы елдiң беделiн айғақтайды; 

- даму институттарын бір жобаға кешенді қызмет көрсетуге бағыттау, 

яғни инвестициялау қҧқы бар даму институты нақты бір жобаны 

қаржыландырса, басқалары ол жобаға қатысты нарықтық зерттеулер жҥргізіп, 

тәуекелін бөлісу сияқты қызметтер ҧсынулары тиіс. Өйткені, олардың 

қызметінде жҥйелілікті арттыру қажет болып отыр. Оған қоса, олар ірі 

инновациялық немесе инвестициялық жобаны қаржыландыра отырып, осы 

жобаға қызмет көрсететін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне арнайы гранттар 

беру; 

- әлеуметтік–кәсіпкерлік корпорациялар тарапынан өңірдегі табысты 

кәсіпорындарды жаңа нарықтарға шығаратын ғылыми сыйымды, жоғары 

технологиялы өнімдерді шығаруға бейімдеу, осындай бастамаларға қаржылай 

қолдау көрсету, ал табысы төмен немесе шығынды кәсіпорындарға жеке 

инвесторларды тарту мақсатында қатысушы функциясын атқару. Ол ҥшін 

мемлекет пен жеке бизнестің арасындағы дәнекерлік қызметті атқару, өңірдегі 

шағын және орта бизнеске қол жетімді несиелер беруді ҧйымдастыру, сондай–

ақ  өңірдегі кластерлік бастамаларды қолдап, олардың дамуына жан–жақты 
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қолдау көрсету; 

- экономиканың басым бағыттары бойынша қҧрылған кластерлерге 

жергілікті инновациялық инфрақҧрылымның мамандандырылған 

субъектілерінің өнімдерін тҧтынушы, сол субъектілерге жоба дайындауға 

тапсырыс беруші, кластердің жанынан инновацияға қабілетті ғылыми әлеуетті 

қалыптастырушы ролін жҥктеу және т.с.с. 

Ғылыми–техникалық әлеуеттің мҥмкіндіктерін ҧтымды пайдалану 

арқылы біз қосылған қҧн тізбегіндегі элементтердің көбейуін қамтамасыз ете 

аламыз. Еліміздің ғылыми–техникалық әлеуеті өз кҥшін өндірістік сипаттағы 

инновациялық  бастамалар  мен  одан  нақты  нәтижелердің пайда болуына, сол 

арқылы экономика салаларын әртараптандырып, алдағы уақытта индустриалды 

кезеңге өтуімізге бағыттауы тиіс. Өз кезегінде бҧл бағыттардың барлығы да 

экономикалық ынталандыруды, реттеуді, қадағалауды қажет етеді. 

Ғылыми-техникалық әлеует ғылымның іргелі және қолданбалы 

секторларын, салалық бағыттағы ғылыми–зерттеу институттарын, 

кәсіпорындар мен мекемелердің зертханаларын, сондай–ақ талантты 

инженерлерді, ізденушілерді, ғалымдарды, ізденімпаз менеджерлерді өзіне 

топтастыра отырып, олардың жинақтаған ғылыми білімдерін тәжірибеде 

қолдану арқылы өмірге жаңа қҧндылықтарды алып келуге мҥмкіндік береді. 

Қазақстан қазіргі кезде экономиканы дамытудың индустриялық-

инновациялық сатысына аяқ басты. Бҧл кезең нарықтық шарттар талаптарына 

ғылым жҥйесін қазіргі заманғы экономикалық талаптарға қайта 

бағдарлануымен сипатталады, сөйтіп, тиісті нормативтік қҧқықтық базамен 

реттелетін ғылымды дамытуды қҧрылымдық, ҧйымдастырушылық, кадрлық, 

инфрақҧрылымдық және қаржылық қамтамасыз етуде тҥбегейлі өзгерістерге 

алып келуге тиіс. 

Міне, жоғарыда Қазақстанның инновациялық даму тәжірибесіне талдау 

жасалынып, көрсетілгендердің барлығы да инновациялық инфрақҧрылымның 

дамуын ынталандыратын экономикалық механизмнің маңыздылығын және 

қалыптастыру қажеттілігін дәлелдейді. 

 

6.2  Инновациялық кəсіпорынның  кластерлік экономикада 

бəсекелестікті жоғарылату стратегиясы 

 

Қазіргі кезде бәсекелестік теориясы мен тәжірибесі аумағында 

қалыптасып келген Қазақстан мен капиталистік елдер арасындағы айырма 

тереңдеуін тоқтатты деп айтуға негіз бар. Қазіргі уақытта Қазақстан өзінің 

ҧтымды географиялық және көліктік-коммуникациялық орналасуын нақты 

ескере отырып, нарықтық экономиканың теоремалары мен демократиялық 

дамудың аксиомаларын бірінен соң бірін игере отырып мҥлдем жаңа 

экономикалық жҥйенің, демократиялық қҧқықтық мемлекеттің іргетасын 

қалыптастырып, осы заманғы қоғамдық институттарды нығайтып ҥлгергенімен 

бірге әлемнің озық мемлекеттерінің бәсекелестік туралы теориялық, әрі кең 

практикалық тәжірибесіне ие болып отыр. 
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Соңғы жылдардағы  тәжірибеден Қазақстанның шаруашылық етудің 

нарықтық әдістеріне көшуіне байланысты бәсекенің қоғамның экономикалық 

өмірінде ролі елеулі тҥрде өсіп отырғанын көреміз. Көптеген жаңа 

кәсіпорындар мен ҧйымдардың пайда болуы, капитал нарығының қалыптасуы, 

қазақстандық нарыққа компанияларының енуі – барлығы да нарықтық 

жағдайды кҥшейте тҥсті. 

Бәсеке шаруашылық етудің тиімді нысандарының дамуы ҥшін жағдайлар 

жасап, тҧтынушыға қажетті өнім тҥрлері өндірісін ынталандырады. 

Экономикалық бәсекенің негізі болып экономикалық еркіндік, шаруашылықтар 

субъектілерінің өнімі, тауар, қызмет көрсетулер нарығындағы бәсекелестігі, 

өткізу нәтижелеріндегі, пайда алудағы теңдігі болып табылады. Қазақстанның 

заңдарына сәйкес, бәсеке – нарық субъектілерінің өз бетімен жасалған іс-

әрекеттері тиісті тауар нарығындағы тауарлар (жҧмыстар, көрсетілетін 

қызметтер айналысының жалпы жағдайына олардың әрқайсысының біржақты 

ықпал ету мҥмкіндігі тиімді шектейтін және тҧтынушыларға қажетті тауарлар 

(жҧмыстар, көрсетілетін қызметтер) өндіруді ынталандыратын жарыстастығы. 

Бәсеке мен бәсекеге қабілеттілік бәсекелестік ортамен тығыз байланыстырып 

қарауға тиісті кҥрделі көпжақты тҥсініктер болып табылады. Бәсекеге қабілетті 

өнім өндіру, оны өткізу – кәсіпорынның өміршеңдігінің жалпылауыш 

көрсеткіші, кәсіпорынның қаржылық, өндірістік еңбек әлеуетін тиімді 

пайдалана алу қабілеті.  

Басқаша сөзбен айтқанда, бәсекеге қабілеттілік кәсіпорынның барлық 

бөлімдері мен қызметтері жҧмыстарының нәтижелері (ішкі ортасының жай-

кҥйі) және де оның сыртқы факторлар өзгерістеріне жауап бере алатын 

мҥмкіндігі. 

Жеке бір тауар тҥріне қатысты алсақ, бәсекеге қабілеттілік – өнімнің 

сатып алушының нақты бір қажеттілігін қанағаттандыруды қамтамасыз ететін 

қҧндылық қасиеттері деп тҥсінеміз. Егер оның тҧтынушылық және қҧндылық 

қасиеттерінің жиынтығы оны басқа ҧқсас тауарлар айырбасының кең 

ҧсынысында лайықты ақшаға табысты айырбасталуына мҥмкіндік беретін 

болса, тауар бәсекеге қабілетті деп танылады. Осыдан абсолютті бәсекеге 

қабілетті деп нарықта еш ҧқсастығы жоқ жаңа тауар тҥрлерін айта аламыз. 

Тауардың бәсекеге қабілеттілігі тҧтынушы ҥшін ерекше қызығушылық 

тудырған қасиеттермен ғана анықталады. 

Сонымен қатар, сатып алушының шығындары тауарды сатып алу және 

оны тҧтынумен байланысты шығындардан тҧратын болғандықтан, нарықта ең 

төменгі бағамен сатылатын тауар емес, тҧтынушы пайдаланған барлық уақыт 

ішінде ең төменгі бағасы болатын тауар бәсекеге қабілетті болып танылады.  

Кез келген экономикалық объект тәрізді тауардың бәсекеге қабілеттілігін 

нақты нарық жағдайы мен сатылу мерзімінде бәсекелестердің ҧқсас 

тауарларымен салыстыру арқылы ғана анықтай аламыз. Сонымен қатар, әрбір 

сатып алушының өз қажеттіліктерін қанағаттандырудың жеке өзінің бағалау 

алғышарттары болатын болғандықтан, бәсекеге қабілеттілік те жеке нарыққа ие 

бола алады. 
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Бәсекеге зерттеу жҥргізу қажеттілігі мен маңыздылығын тек нарықта 

қызмет ететін кәсіпорынның маркетинг бөлімдері басшылары ғана емес, 

сонымен қатар қазіргі заманғы зерттеуші ғалымдар арасында да ҥлкен 

қызығушылық бар екендігін ғылыми еңбектерінен көруге болады. Бәсекені 

өзінің зерттеу тақырыбы етіп алған ғалымдардың ішінде біздің уақытта аты 

әлемге әйгілі ағылшын экономисті, Гарвард мектебінің профессоры М.Портер 

өзінің әлемдік бәсеке туралы еңбектерінде бәсеке нарық қҧрылымын, сала 

қҧрылымын және оның өзгерістері ҥрдісін жан-жақты тҥсінуге негізделуі тиіс 

деген. 

Өнім тҥрлері, кәсіпорындар мен бірлестіктер, жекелеген елдер немесе 

топтастықтар (аймақтық, саяси, этномәдени) бәсекелестік кҥрес субъектілері 

бола алады. Осы сайыс орындалатын аумақты, не ортаны бәсекелестік орта деп 

айтуға болады. Əрине, бҧндай аумақтың, не салалардың әртҥрлілігі сәйкесінше 

бәсекелестік орталардың да әртҥрлілігін анықтайды. Сала немесе кәсіпорын 

қандай қызмет сферасында бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізіп жатады деген 

сҧраққа жауапты М.Портер ҧсынған жергілікті кәсіпорындар бәсекеге тҥсетін 

бәсекелік ортаны қалыптастыратын төрт қасиеттерден табамыз. М.Портер 

бәсекеге қабілеттілікті қҧрайтын факторларды 4 ҥлкен топқа 

классификациялауды ҧсынады. 

Факторлық шарттар (ресурстық факторлар), яғни берілген салада сәтті, 

бәсеке ҥшін қажетті нақты бастапқы ресурстар. Компаниялар өнімділіктің 

жоғары деңгейін қамтамасыз етуі ҥшін оларда осы ресурстарға қажетті 

сападағы және жарамды бағалармен қол жетімділік болуы керек. Бәсекелік 

артықшылықты қалыптастырудағы факторлардың маңызын анықтау ҥшін, 

алдымен осы саладағы бәсекелік кҥресте олар қандай роль атқаратынын 

анықтап алу керек. Олар: 

Адам ресурстары, белгілі бір саладағы кәсіби білікті жҧмыс кҥші, жҧмыс 

кҥшінің саны, қҧны. Жақсы даярланған мамандардың көмегінсіз бәсекелік 

артықшылықтарға қол жеткізу мҥмкін емес. 

Табиғи ресурстар, яғни жер, су, пайдалы қазбалардың, орман 

ресурстарының, балық аулау жерлерінен басқа да табиғи жағдайлардың саны, 

сапасы, қол жетімділігі, қҧны. Елдің климаттық жағдайы да оның мөлшері мен 

жағрафиялық орналасуы секілді физикалық ресурс болып табылады. 

Білім ресурсы, яғни тауар мен қызмет көрсетулерге әсер ететін ғылыми, 

техникалық және нарықтық ақпараттар жиынтығы. Білімдер қоры 

университеттерде, мемлекеттік ғылыми–зерттеу институттарында, жеке зерттеу 

мекемелерінде, мемлекеттік статистика қызметінде, іскерлік және ғылыми 

әдебиеттерде басқа да көздерде болады. 

Ақша ресурстары. Бҧл өнеркәсіпті қаржыландыруға жҧмсалуы мҥмкін 

капитал саны мен қҧны. 

Инфрақҧрылым. Жоғары мамандандырылған инфрақҧрылымның 

жоқтығы бәсекеге қабілеттіліктің болмауына алып келеді. Оған елдің 

транспорттық жҥйесі, байланыс жҥйесі, пошталық қызметтер, ел аумағы мен 

сыртындағы төлемдер мен қҧралдарды банктен банкке аудару, денсаулық 
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сақтау жҥйесі т.б. жатады. Сонымен қатар, өмір деңгейі мен елдің тҧру мен 

жҧмыс істеу ҥшін тартымдылығын анықтайтын тҧрғын ҥй қоры мен мәдениет 

мекемелері де жатады. 

Сҧраныс шарттары берілген саланың өнімі немесе қызмет көрсетуіне 

деген ішкі сҧраныс табиғаты. Ішкі нарықтағы сҧраныстың – ішкі клиенттердің 

(отандық тҧтынушылардың), әсіресе талап қойғыш және талғампаз  сатып 

алушылардың қажеттіліктері және олардың сатып алушылық әрекеттері елдің 

ішінде фирмаларды тҧтынушылық қасиеттерге сай сапа стандарттарын 

арттыруын, өз өнімін ҥнемі жетілдіріп, өнімнің жаңа мҥмкіндіктерін ойлап 

табуын, сатып алушылардың ағымдағы қажеттіліктерін тҥсініп, қандай да бір 

тауарға деген қажеттілік сол елде басқаларына қараған да бҧрын пайда болатын 

болса, берілген елдің фирмалары артықшылыққа ие болатын болғандықтан, 

болашақ қажеттіліктерін болжап отыруға ҥнемі мәжбҥрлеп отырады. 

Кәсіпорындар осы қажеттіліктерді қалай анықтап–біліп, оларды тҥсінеді және 

қалай оны қалай елеп, назар аударады сол сҧраныс қҧрылымын анықтайды. 

Өнімнің жоғары сапасы, оның қауіпсіздігі, медициналық және экологиялық 

стандарттарға сәйкес болуы барлығы да ішкі талапты сҧраныс нәтижесінің 

арқасында кәсіпорындардың заманауи технологияларды пайдаланып, жоғары 

тҧтынушылық қасиеттерге ие өнімді шығаруының себебі болып табылады. 

Демек, осы елдің сатып алушылары, талғампаз және тауарлар мен қызмет 

көрсетулерге талап қоятын болса, елдің фирмалары жоғары артықшылыққа ие 

болады. 

Туыс немесе демеуші салалар. Төрт макроэкономикалық аспектілер 

арасындағы ішкі бәсекенің интенсивтілігі әлемдік нарықта жетістікке жету 

ҥшін ең маңыздысы болып табылады. Ішкі нарықта бәсекенің болмауы 

фирмалардың сыртқы нарықта өте көп қиыншылыққа тап келетіндегінің басты 

себебі болады. Ішкі бәсекенің маңызды шарттарының бірі – жоғары 

технологиялық деңгейде бәсекеге тҥсуге және өнімділікті арттыруға ҧмтылуға 

мҥмкіндік беретін жайлы инвестициялық климаттың болуы. 

Кәсіпорын стратегиясы, оның бәсекелестері, яғни ішкі нарықтағы 

бәсекенің жай–кҥйімен байланысты фирманың қалай қҧрылатындығы, 

ҧйымдастырылатыны, басқарылатындығы. Əр елде фирмалар әртҥрлі қҧрылып, 

әртҥрлі стратегиялар мен мақсаттар анықталады. Ҧлттық ерекшеліктер 

фирмаларды басқару нысаны мен бәсекенің нысанына да әсер етеді. Көптеген 

уақыт бойы американдық басқару жҥйесіне назар аударып, 80 жылдары 

жапондықты зерттей бастадық. Ешбір ел қандай да бір жҥйеге толығымен 

сәйкес келмейді. 

Бҧл «ромб» – компонентері өзара тығыз байланыстағы жҥйе болып 

табылады, яғни әр детерминант басқаларына әсер етеді. Егер бәсеке өткір 

болмаса, фирма өніміне деген сҧраныстың болуы бәсекелік артықшылық 

бермейді. Бір детерминанттағы артықшылықтар басқаларындағы 

артықшылықты кҥшейте алады. Барлық детерминанттарды ҥнемі жетілдіріп 

отырмай бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу мҥмкін емес. Осыны назарға ала 

отырып, саланың әрбір кәсіпорыны елдегі макро және микроэкономикалық 
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жағдайды жҥйелі талдауға мҥмкіндігі болу ҥшін, яғни кәсіпорынның ҧзақ 

мерзімді өсіп–өркендеуін қамтамасыз ететін қажетті бәсекелік статусқа ие болу 

ҥшін ҥнемі өзінің стратегиялық әлеуетін жоғары деңгейде ҧстап отыруы қажет. 

2050 жылы Қазақстан бизнес-ахуалы ең қолайлы деген 30 елдің қатарына 

енуі қажет міндетін жҥзеге асыру жолында, бәсекеге қабілеттілікті 

қалыптастырып, жетілдіруде мемлекет пен оның заңдарына шешуші роль 

тиесілі болуы керек. Ҧлттық қызығушылықтардағы, мәдениеттегі, экономика 

қҧрылымындағы, жалпы тарихи дамудағы ерекшеліктер – барлығы сәтті 

бәсекеге қабілеттілігін арттыруда мемлекет жалпы ҧлттық қызығушылық 

мақсатында қоғамда ауыл шаруашылық еңбекке және ауылда тҧратын 

азаматтарға деген сыйлы көзқарас қалыптастыру, ауылдық жерлерден 

тҧрғындардың көшіп кетуін азайту, кәсіби білікті мамандар мен кадрларды 

ауылға тарту мақсатында қоғамда ауылға және ауылдық өмір сҥру салтына 

позитивті қатынас пен көзқарас қалыптастыру бойынша қолдау шаралары 

кешенін іске асырғаны дҧрыс. 

Мҧнда кластерлер ішінде кәсіпорындар (фирмалар) арасында болатын 

кейбір қиыншылықтарды ескеру қажет, яғни компаниялар және институттар 

арасындағы қолдауды (ғылыми орталықтар, университеттер, қоғамдық 

ҧйымдар, сауда–өндірістік палаталар, биржалар), сондай–ақ, мемлекеттік 

секторлар қҧрылымдары (жергілікті билік органдары, салықтық ҧжымдар, 

басқа реттеуші қҧрылымдар) мен жеке меншік бизнес арасындағы кооперация 

мәселелерін (14 сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сурет – Кластердің тікелей және кері байланысы 

 

Бҧл кешендер балама секторлық (салалық, корпоративтік) тәсілге жатады. 

Корпоративтік бірлестіктер теориясы жеткілікті тҥрде дамыған, сонымен 

қатар кластер теориясы  соңғы жылдарда ғана дами бастаған. Мҧнда кластердің 

әлеуметтік қҧрылымы ерекше мәнге ие болып отыр. 

Қазақстан шағын және орта кәсіпкерлік секторында көптеген 

кәсіпорындарының басшылары стратегиялық ынтымақтастықтың тиімді 

стратегиясын жасады.  Бҧл стратегиялар экономикалық тҧрақтылық пен 

дамуды қамтамасыз ететін  бірнеше кәсіпорындардың біріккен қызметіне 

Институттар 

Өндірістік 

кластер 

Мемлекеттік 

сектор 



 

206 

 

бағытталған, белгілі қоғамдық ҧйымдасқан, олардың қызметі өзара 

ынтымақтастықпен анықталады. 

Осы базада өнеркәсібі дамыған және дамушы елдерде корпорациялар 

және кластерлер қалыптасуда. Кластер ҧғымы  кәсіпорындар кешені (өнеркәсіп 

компаниялары, зерттеу орталықтары, ғылыми мекемелер), мемлекеттік басқару 

органдары, кәсіподақтар, қоғамдық ҧйымдар және басқалар территориялық 

шоғырландыру базасында арнайы жеткізіп берушілер, негізгі өнім өндірушілер 

және тҧтынушылар технологиялық тізбекпен байланысқан.  

Қызмет жасап тҧрған кластердің жақсаруы экономиканың даму 

жолындағы нақты қадамдарға жатады және кәсіпорындардың  бәсекеге 

қабілеттілігін көтеруде басты әлеуметтік бағытқа кіреді. Кластердің даму 

маңыздылығына мән беру келесі фактіден көруге болады, АҚШ Ҧлттық 

губернаторлар ассоциациясы мемлекеттің саяси бағытымен қатар, 

инвестициялық ресурстар қаржыларының қолжетімділігін қамтамасыз ету; 

техникалық көмек көрсету; қҧнды қағаздарды реттеуді жетілдіру, лицензиялау 

және тіркеуді жеңілдету, кәсіпкерлікті реттеу сызбасын реформалау; штаттың 

университеттеріндегі интеллектуалдық капиталды қҧру; салық салудың 

ыңғайлы жҥйесін енгізу; кәсіпкерлерді оқытудың жҥйесін жетілдіру; 

кәсіпкерлердің сіңірген еңбегін қоғамның бағалауына қамтамасыз ету және т.б., 

негізі ретінде бөледі және өнеркәсіп кластерінің қалыптасу мәселесін шешеді. 

Өнеркәсіптің аймақтық кластері кәсіпкерліктің дамуында бірнеше 

себептермен  маңызды мәнге ие. Алдымен, ол фирманың мамандануында 

жоғары деңгейге жетуіне мҥмкіндік береді. Бҧл кәсіпкерлерге жаңа фирмалар 

қҧруға, нақты өнеркәсіп кеңістігінде қызмет жасауға мҥмкіндік береді. 

Сонымен қатар, маманданудың төменгі деңгейі тік бағыттағы интеграцияда 

кластердің ішкі қҧрылымына жаңа фирмалардың енуін жеңілдетеді. Кластерлік 

қҧрылымдарда капиталға қолжетімділігі жеңілдетеді. Көптеген фирмалардың  

жақын орналасуы идеялардың алмасуын жеңілдетеді және мамандардың 

білімдерін бірі-біріне беруіне жеңілдетеді. 

Аумақтық инновациялық-өнеркәсіптік кластерлер – жаңа ойлардың 

таралу жҥйесінің тҧрақты болуын көздейді. Олар біріккен ғылыми базаға 

сҥйенеді. Кластер кәсіпорындары қосымша ішкі мамандануды жҥзеге асыру 

мҥмкіндігі нәтижесінде қосымша бәсекелестікке ие болады. Кәсіпорын 

кластерлері қосымша нақты артықшылықтардың мҥмкіндіктері есебінен ішкі 

мамандандыруды және стандарттауды жҥзеге асырады, жаңа инновацияны 

енгізу шығынын азайтады. Осындай кластерлердің маңызды ерекшеліктері 

шағын бизнестің икемді кәсіпкерлік  қҧрылымындағы инновациялық «өсу 

нҥктесі» деп аталуын қалыптастыруға мҥмкіндігі болып табылады.   

Экономикадағы дамыған кластерлер, әлі де әлсіз анықталған болып отыр, 

өйткені осы жағдайларда өнеркәсіптік кәсіпорындардың басым бөлігі  

жергілікті негіздері бар. Олар көп мөлшерде өздерінің жеке компоненттерін 

өндірмей, тік бағыт бойынша интегралданған, алайда  оларды энергия 

ресурстарымен  қолдау қажет болып табылады; кейде олар өздерінің табиғи 

инфрақҧрылымын, жеке мектептерін, сондай–ақ басқа да қызмет көрсету 
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тҥрлерін қолдау мен қҧруға тәуелді болады.  Дамыған экономикалық жҥйе 

жағдайларында әрекет ететін салыстырмалы бәсекеге қабілетті компаниялар 

өздерінің жҧмыстарын,  яғни кластер қҧрылымына еңбегін жеке арал ретінде 

ҧсынады. 

Дамыған елдердің техникалық тәжірибесі көрсеткендей, кластердің аясын 

табысты кеңейту мен тереңдетуде әлемдік экономиканың даму бөлігінің 

ажырамас қҧрамы болып табылады. Көптеген елдер бәсеке принциптерін 

дамыта отырып, ынтықмақтастық мәселесіне көп көңіл бөледі.  Егер соңғы 

уақытқа дейін осы ынтымақтастық салалық мҥдделермен шектелмесе, онда осы 

саладағы ынтымақтастықты жаңа деңгейде – кластер деңгейінде кеңейту 

байқалады. 

 Кластерлердің артықшылықтары  төмендегідей бағыттар бойынша 

алынуы мҥмкін: ресурстарға мҥмкіндігі бар; ақпараттарға қолжетімділігі; өзара 

толықтырушылық; қоғамдық игіліктер мен кәсіпорынға қолжетімділігі; 

ынталандыру; жаңа енгізулерде артықшылықтары. 

Кластер ішінде орналасу  тәртібін анықтауда өндірістің 

мамандандырылған фактордың компоненттері машина жабдықтары, бизнес–

қызметтер, қызметшілер, жеке оқшаулау тҥрімен салыстыру бойынша – тік 

сызық бойынша бірлестіру, сыртқы қҧрылымдардың формальды 

альянстарымен немесе  өндіріс факторының «шетелден тауар енгізу» немесе 

артықшылықтармен қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Сондықтан, кластер 

жергілікті жеткізушілердің бәсекеге қабілетті қолжетімділігі жағдайында 

ресурстар қатынасында өте тиімді ішкі маңыздылығын көрсететін кеңістіктегі 

ҧйымдастырылған тҥрін көрсетеді.  Бәсекеге қабілетті желідегі жеткізушілердің 

қолжетімсіздігі кезінде  ресурстарды кластердің сыртынан алуға қажеттілігі 

туындауы мҥмкін, бірақ осындай  жағдайды міндетті тәртіп ретінде санауға 

болмайды. 

Кластер қатынасушыларынан өндіріс факторларын алуда алыстағы 

дереккөздерін («қашықтағы» ресурстар) пайдалану жағдайы («жергілікті» 

ресурстар) мәміленің өте төмен қҧнын келтіреді. Жергілікті ресурстарға 

қолжетімділік материалды–өндірістік қордағы қажеттілікті азайтады және 

импортқа кететін шығыннан, сондай–ақ осы кідіріспен байланысты 

қажеттіліктен қҧтқарады. 

Кластер ішінде ресурстармен қамтамасыз ету бейімделудегі шығынды 

төмендетеді және қосымша немесе қолдау қызметтерімен жалпы қамтамасыз 

етуге мҥмкіндік туғызады, сондай–ақ орнату,  жөндеу,  пайдаланушыларды 

оқыту,  кедергілерді жою және өз уақытындағы жөндеулер қатынасты 

жақсартады. Жергілікті ресурстарға басқа көрсеткіштердің қолжетімділігі 

әрқашанда  алыс қашықтықтағы ресурстарының қолжетімділігін қамтамасыз 

етуге әрекет етеді, әсіресе технология бөлігінің ажырамас қҧрамдас бөлігіне 

енетін өндірістің мамандандырылған немесе ілгерілеу факторлары жағдайында 

ақпараттар мен қызмет көрсету болып табылады. 

Ішкі кластерлерге тән артықшылықтар – жергілікті тауармен қамтамасыз 

етушілерді  ынталандыру әрекетін көрсетеді, осының нәтижесінде олар өте 
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кҥшеюге және жетілуге тырысады, ал кластерге енген фирмалар жаңа 

жергілікті тауармен қамтамасыз етушілерді көтермелеуге немесе алыс тауармен 

қамтамасыз етушілерді өз орындарында инвестицияға енгізуге талпынады. 

Ақпаратқа қолжетімділік жайлы айтатын болсақ, кластер ішінде, 

фирмалар мен жергілікті кәсіпорындарда маркетинг, технологиялар бойынша 

сонымен қатар, ақпараттың басқа да арнаулы тҥрлері бойынша көлемді білім 

шоғырланады. Осы ақпаратқа қолжетімділік жақсы ҧйымдастырылып, әрі аз 

шығын қажет етуі мҥмкін. Бір–біріне жақын орналасуы, жеткізу және 

технология бойынша байланыстар, сонымен қатар тҧрақты тікелей қатынастың 

және қоғамдық байланыстың болуы кластер ішіндегі ақпараттық ағынының 

қозғалысын (осы жағдайлар жағымсыз мәліметтердің немесе жасырын 

ақпараттардың берілуін) жеңілдетеді, кластердің қҧрып отырған ақпараттың 

артықшылықтарының маңызды жеке жағдайына тҧтынушылырдың ағымдық 

қажеттілігі туралы ақпараттың қолжетімділігіне жатады. Талап етуші, тапсырыс 

берушілер көп жағдайда кластерге оның қҧрамдас бөлігі ретінде кіреді, ал 

кластердің басқа мҥшелері олардың қажет етіп отырған ақпаратты тауып алып, 

оны жариялап отырады.  

Сонымен, кластер – өндіріс салаларының бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылататын қҧрал болып табылады. 

XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басында қазақстандық 

экономиканың кәсіпкерлік секторы ҥшін бҧрынғы кеңес кеңістігінде ірі 

компаниялардың, корпорациялардың, холдингтердің пайда болуымен 

сипатталады. 

Жаңа кәсіпкерлік өнеркәсіптерінде (бизнес–топтар) терең ойлаған 

интеграциялық технологиялық тізбектері болады, әрі әлемдік нарықты 

жаһандандыру жағдайында оларға көптеген артықшылықтарды туындатады.  

Осындай бизнес–топтар аймақтық және аймақ аралық кластерлер 

ҧйымдастыру ҥшін алғышарттар тҥзеді. Мҧнда технологиялық процестердің 

интеграциясы тігінен де, көлденеңінен де жҥріп отырады.  

Біріншіден, білімді кадрлармен тығыз дайындық, әрдайым бизнеспен, 

білім және ғылым арасында мықты қарым–қатынас орнату керек. 

Екіншіден, ірі капиталды жергілікті өндіріске қызықтыру керек.  

Өмірге бейімделген және актуалдық тақырыпқа белсенді қатысқан 

әртҥрлі топтар қарастырылды: билік басшылар, бизнес, университет, ғылыми 

зерттеу орталықтары және т.б. Бҧл жоспарды орындауда ең алғашқы жеткен 

жетістіктерге қарап, қызығушылықты тудыратын бәсекелестікті жоғарылату. 

Негізгі көрсеткіштер болып, заңды көрсеткіштер кластерінің дамуы. 

Екінші бағыт – инфрақҧрылымның өзгеруі. Тағы бір бағыт – кішігірім бизнеске 

қызметтік шеңбер қҧру. Соның қатарында жабылған мемлекеттік ірі 

компаниялардың бағытталмауы.  

Сонымен бҧл, жобаның өмірге шығуы Қазақстандағы бәсекелестіктің 

жоғарлауы және мамандардың жеткілікті білімдерінің бар болуына байланысты 

жҥзеге асырылады.  
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Таңдамалы қатарындағы ҥздік жоспарлардың, кластерлік бойынша 

негізделген, кластерінің дамуына байланысты шекарадағы экономиканың 

дамыған ойы жақсы нәтижеге әкеледі.  

Мақсатталған жобалардың дамуы мен қолдауына шағын кәсіпорынға 

бөлек категориялар керек, нақты жобалар аудандар мен белгілі орындарда, 

территорияның дамуына жеткілікті ойланған стратегия қажет етіледі. Ең 

біріншіден инфрақҧрылымдық жобалар мен кластерлік жобалар туралы айту 

керек. 

Кластерлердің пайда болу себептері ҧлттық артықшылықтардың 

себепшілерімен тікелей байланысты және олардың жҥйелік сипатының көрінісі 

болып табылады. Бір бәсекеге қабілетті сала өзара нығайтушы қатынастар 

процесінде екінші салалық бәсекеге қабілеттілігін жасауға көмектеседі. Мҧндай 

сала көбінесе өзі тауарлар мен қызметтің аса талапшыл сатып алушы болып 

келеді. Ондай саланың елде бар болуы жабдықтаушы саланың бәсекеге 

қабілеттілігінің өсуін анықтаушы маңызды факторлар болып табылады. 

Бәсекеге қабілетті жабдықтаушылар да елде бәсекеге қабілетті тҧтынушы 

салалардың дамуына мҥмкіндік туғызады. Олар екіншілерін технологиялармен 

қамтамасыз етеді, ортақ өндірістік факторлардың дамуын ынталандырады, 

жаңа өндірушілерді туындатады. Кластер қалыптасқан кезде оның 

қҧрамындағы барлық өндірістер бір–біріне өзара қолдау көрсете бастайды. 

Тиімділік, пайда байланысының барлық бағыттары бойынша тарайды. Бір 

саладағы белсенді бәсекелестік кластердің басқа салаларына тарайды, соның 

арқасында қосылған қҧн тізбесін өсіре тҥседі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

15 сурет –  Кластерді ҧйымдастырудағы бәсекелестік кҥштердің схемасы 

Салалардың толып жатқан кластерлерінің болуы – ішкі бәсекелестер 

тобы бар жерде факторларды тудыру процесін тездетеді. Өзара байланысты 

салалар кластерінің барлық фирмаларды маманданған, бірақ та біртектес 

технологияларға, ақпаратқа, инфрақҧрылымға, адам ресурстарына 
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инвестициялар жасайды, бҧл өз кезегінде жаңа фирмалардың жаппай пайда 

болуына әкеліп соғады.  

Кластерлі технологиялық аспектіге М.Портер мен оның оқушыларының 

жҥргізілген жҧмыстары белгілі. Оның көптеген тҥрі және  кластерлері белгілі 

ауытқуы оларды масштабтарымен айырады, бірақ олардың барлығының 

кластері бір  (15 сурет).  

Кластер өзімен белгілі бір географиялық қызмет көрсету 

инфраструктуралар, ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындар және 

басқа мекемелер, бір-бірін толықтыра алатын бәсекелесті жоғарылататын бөлек 

кәсіпорындар және кластерлер толығымен бір топ қҧрайды. 

Бҧған қарамастан, кластерлі мекемелердің экономикалық 

технологиясының жоғарылауына Қазақстан Республикасының шектелген 

бәсекелестікте осы шараның қолдануына байланысты бір қатар мәселелерді 

пайда болдырған. Қазіргі уақытта жетіспеушіліктің  ең маңызды мәселесі 

Қазақстандағы әсерлі және санаулы әдістемелік спецификасының практикалық 

жҧмыстың кластерлі негіздемелі жоспары, әр тҥрлі деңгейдегі биліктегі ішкі 

істер кестесінің әсерлілігі жоқтығынан кластерлік жоспардың пайда болуы.  

Кластерлік ҧйымдастыру бір жағынан стратегияның дамуы, екінші 

жағынан аудандар мен территорияның дамуы, мекеменің дҧрыс дамуы 

жобаның жасалуы мен билікке байланысты қҧжаттардың жасалуы. 

 

Бәсекелестік барысындағы әрбір кҥштердің мәні (М.Портер ромбысы): 

1. Кластерге енетін кәсіпорынның мақсаты, стратегиясы, қҧрылымдық 

сипаты және бәсекелестікте болатын шартты тҥрлері, оның ішінде:  

- жергілікті экономикалық жағдай (жергілікті билік органдары), 

кәсіпорынның қызметін тҧрақты жетілдіру және инвестицияны ынталандыру; 

- жергілікті бәсекелестіктер арасындағы мықты бәсеке. 

2. Өндіріс факторларына ену шарттары: 

- өндірістік факторлардың  саны мен тҥрлері, оларды қолданудағы 

болатын шығындар (табиғи ресурстар, еңбек ресурстары, капитал ресурстары, 

өндірістік инфрақҧрылым, ғылыми технологиялық инфрақҧрылым, ақпараттық 

инфрақҧрылым); 

- ресурстардың сапалық факторы; 

- өндірістік факторлардың мамандандырылған факторы. 

3. Кәсіпорын өніміне сҧраныс жағдайы: 

- талапшыл тҧтынушының болуы; 

- тҧтынушының қажеттілік көлемі; 

- өзіндік жергілікті сҧраныстың болуы. 

4. Кластерлер – ҧқсас кәсіпорындар мен салаларды біріктіру: 

- бәсекелес жергілікті жабдықтаушының болуы; 

- бәсекелес ҧқсас салалардың болуы. 

Кластерге кіретін мекемелермен кәсіпорындардың қарым-қатынасы өз 

арасында симбиоздық кооперация мен  бәсекелестікті көрсетеді, тҧрақты 



 

211 

 

мамандарды ауыстыру, инновациялар және жаңа технологиялармен, біріккен 

инфраинфрақҧрылымдармен, маркетингті-жарнама қызмет көрсету болады. 

Кластердің ерекшелігі оның бір қатар жағымды  нәтижесі мен тиімділік 

деңгейі бірінші орында тҧрады. Оған негізі көрсетілген фирманың 

орталықтанған кластерлі инновацияның мекемеге нақтыланған өнім мен қызмет 

тҥрі жатады. 

Екінші жағымды тиімділік кластері сипаттамасы. Толықтай алғанда 

тиімділік белгілі бір факторлардың болуынан туады, оның бірнеше өнімділікті 

арттыратын тҥрлеріі бар. 

Бҧл фактор көп функционалды табиғатпен тҥсіндіріледі. Көптоптық 

кластерлі фирманың қызмет етуі бірнеше мәнді жоғарлатады, 

көпфункционалды фактордың әр тҥрлі мекемелерде ең төменгі трансакциондық 

тоқтағышты және оның мекемемен тығыз байланысын тудырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 сурет – Шағын кәсіпкерлікке кластерлік икемдеу механизмдері 

 

Кластердің ҥшінші жағымды тиімділігі синергия нәтижесі, ол толық 

стандарттық өнімді шығаруда туындайды. Оның қолдануы барлық бөлімдерде 

қолданылады. Əр көрсеткіш жылдам кластерлі бәсекелестікте жҥргізіледі. Жаңа 

Шағын кәсіпкерліктің 

дамуы 

Кәсіпкерлік 

субъектілері 

менталитетінің 

өзгеруі 

Ғылым мен білімнің 

дамуы 
Кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау 

Басымдылық салалар 

бойынша аймақтық 

экономиканың дамуы 

Ақпараттық 

жҥйенің дамуы 

Өндірістік 

кластерлер 

Ақпараттық-

интеграциялық 

кластерлер 

Шағын кәсіпкерлікті басқаруды 

мемлекеттік тҧрғыда жетілдіру 
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өндірушілер басқа жоғары кластерлі көрсеткіштер, оның дамуын тездетеді. 

Əртҥрлі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстарға қатысу 

және оған жаңа өнімді жаңа стратегиялық бағдарлама бойынша жоғарғы 

біліктілік арқылы енгізуді қарастырады. 

Шағын және орта кәсіпкелік секторында кластерлік модельдер мен 

кластерлік технологиялардың икемделуі келесі механизмдер ретінде болады (16 

сурет). 

1. Еліміздің экономиканың әрбір саласында ШОК дамыту, олардың 

әлеуметтік–экономикалық тиімділігін арттыру негізінде халықты жҧмыспен 

қамтамасыз ету, тҧрмыстық жағдайын жақсарту, олардың мәдени, ағарту және 

денсаулық деңгейін жақсарту болып табылады. 

2. Кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік субъектілерінің менталитетін «алдымен 

әрбір адамның мҥддесін – сосын мемлекеттің мҥддесін» қағидасында өзгерту, 

сондай–ақ халықтың жеке және қоғамдық меншікке деген тҥсініктерін, жеке 

меншік пен мемлекеттік секторларының байланысын экономикалық өзара 

пайдаға бағыттау болып келеді. 

3. Аймақтық және жергілікті деңгейде салалық пен территориалдық – 

салалық кластерді қҧру мен қалыптастыру тиімділігі арқылы, билік 

органдарының ақпараттар мен байланыстың алмасу басымдылығы бойынша, 

бизнес қҧрылымдарының, институционалдық қҧрылымдар мен нарықтық 

инфрақҧрылымдарды еңбек, қаржы және материалдық ресурстары бойынша 

ҧлттық және аймақтық экономиканы дамыту. 

4. Билік органдарының, қоғамдық ҧжымдар мен нақты секторлар 

кәсіпорындары қызметкерлерінің ағарту және мәдени деңгейін арттыру арқылы 

ҧлттық және аймақтық деңгейде білім мен ғылымды дамыту көзделеді. 

5. Өнімнің сапасы, дизайны және қызметін арттыруда, өнім өндіру мен 

басқаруда жаңа технологияларды енгізу бойынша, өнімді өндіру, сақтау және 

тҧтыну аясында маркетингті дамыту мен «ноу–хау» енгізу арқылы кәсіпкерлік 

қҧрылымының тиімділігін арттыру қажет. 

6. Кәсіпкерлік қҧрылымдарда, сондай–ақ кластерлерді ҧйымдастыруда 

тауар өндірушілер мен кластерлік бірлестіктердің мҥшелерін, салық салу 

жҥйесін, кедендік қҧқықтар, несиелеу жҥйесі мен отандық тауар өндірушілерге, 

жеңілдіктер мен артықшылықтар беру тҧрғысында инвестициялау арқылы 

кәсіпкерлік ҧйымдастыруларды мемлекеттік тҧрғыда қолдауды қажет етеді. 

Кластерлік модельдер мен технологияларды енгізуде кҥтілетін 

нәтижелер: 

1. Экономикадағы кластерді енгізудегі басты нәтиже – экономикалық 

өсуді көтеру мен ҧлттық және аймақтық экономиканың бәсекелестігінің артуы. 

2. Аймақтық және жергілікті деңгейде кластерлік бірлестіктер санының 

өсуі. 

3. Кәсіпкерлік қҧрылымдарының еңбекке қҧштарлықтарының артуы. 

4. Аймақтарға инвестициялық климаттары мен тартымдылығының артуы. 
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5. Инвестицияларды тарту, аймақтық және жергілікті экономиканы 

көтеру, кәсіпкерлікте бәсекелестікті көтеру мен сыртқы нарыққа жаппай 

шығару арқылы жалпы шағын кәсіпкерлікті дамыту. 

Инновацияның структурасы өз астынан бір кластерде біріккен бірнеше 

фирманың дамуын көрсетеді. 

Олар қызығушылық жолдармен жаңа өнімнің шығарылуын толықтырып 

инновациялық қызметтер мен оның ҧзақ уақыттағы жеке фирмадан ерекшелігі, 

өз кҥшінен инновациялық қызығушылықты қажет ететін қомақты шығын 

қаражаты. 

Кооперациялық  фирманың көмегімен фирма жҧмысшылары ҧзақ 

уақытсыз өндірісте қалдырылған технологияға тікелей қатынас болған, осыдан 

барып оны одан әрі дамытуға қиын ғылыми – техникалық жоба керек.  

Инновациялық қҧрылымнан басқа, онымен тригерлік инновация 

байланысты. Осыдан туындайтын, дамытудан біріншілік инновация керек 

ететін көптеген екіншілік өзгерісті, қорытындысында базистік инновациялық 

қаражат оның шағын реооргонизациясын қажет етеді. Жеке фирма – 

инноваторында бҧл эффектінің болу қаупі жоғары. Фирма кластерінде 

жҧмсалған қаражат көлемін кішірейтіп, оны екінші өзгеріске қарасты өзгертеді, 

осыған байланысты олардың әртҥрлі инновациясына кіруге жол ашады. 

Коммуникациялық кластер тез технологияның енуіне өте қолайлы 

шарттар тудырылған. Фирмаларды қосатын жолдарды толықтай алғанда, 

оларды қарама-қайшы жолдарға бөлуге болады. 

Горизонтальды интеграция біріккен мекемелердің жҧмыс істеу 

көрсеткіші бір қадам  төмендетілген мекеме процесі. Кейбіреулері горизонталь 

қҧрылған кіргізілген және шығарылғанға бөлінеді. Кіргізілген сеть қарым-

қатынасқа ҧқсас, ірі компаниялардың аса ҥлкен емес фирмалардың жеткізуімен 

байланысты жеткілікті және тез техникалық жҧмысқа тез енгізілуге септігін 

тигізеді, ол ірі бизнестің және жалпы экономикалық дамуына әкеледі. Ал 

шығарылған тҥрге ірі компаниялар әсер тигізеді. Ірі мекемелер төменгі 

қадамның қозғалысын көрсетеді. Оларға тез жаңа өнімге көңіл бөлуге кедергі 

көрсетеді. Дәл осы шығарылған байланыс ірі компаниялардың өз кҥшіне сенуге 

тырысады, өздерінің жобаларын байланыстырып осыған байланысты ол 

жеңілуге әкеп соғады, онымен салыстырғанда кластер салыстырмалы шағын 

компаниялардың орталығы. Экономикалық индустрияның тҥрі олардың 

қарама-қарсы жобалық моделін жасады, иерархиялық структураға өңделген 

бірлік. 

Горизонтальды модель халықаралық ҧйым шағын, орта және ірі бизнесін 

көрсетеді. Горизонтальды жҥйе принципте ҧсталынған, ал басқалары әртҥрлі 

функцияларды, әртҥрлі компаниялар өз міндетіне алады, осының арқасында 

басқа бөлімшелері өзге ресурстарды ҥнемдейді. Осындай мекемелер Оңтҥстік-

шығыс Азия және Солтҥстік Еуропа.  Кластерлік жобаның тҥп негізі ол іскерлік 

аспектідегі өмірді де қарастырады.  

Əр кластерлі жобаның даму мәселелері институционалды мәселелермен 

бірлеседі. Кластерлі информациялық және коммуникациялық технология, 
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биотехнология, фармация, мҧнайхимияны бөлек қалдырмайды, осының 

нәтижесінде мемлекеттерде «электрондық басқару» инфраструктуралық жоба 

қҧрылады, денсаулық сақтауды дамыту, мҧнайхимиялық өнімдерді әртҥрлі 

деңгейде дамытуды көрсету. Осы жағдайда шағын және орта кәсіпкерліктің 

бәсекелестікке тҧрақтылығын көрсетеді. Маңызды бөлімі ол аймақтық 

активтендірушілік, жоба бойынша шағын және орта мекемелердің 

бәсекелестіктің жоғарылауы. 

Аймақтық осы бағыттағы мамандықты жоспарлау қажет. Сонымен, даму 

бағыттары мҧнай мен газдың бөлімдері Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, 

Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Оңтҥстік Қазақстан, металлургия – Шығыс 

Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, химиялық өнімдер – Жамбыл, Ақмола, 

Қарағанды, Қостанай, машина жасау – Солтҥстік Қазақстан, Алматы, Павлодар, 

киім тігу өнімдеріне – Шымкент, Алматы, агроөнеркәсіптік кешендері – 

Алматы, Жамбыл және Тҥркістан облыстарында дамуы қажет.   

Аудандар мен шағын мекемелердің мамандарын даярлауда өндірістік 

кластерлік қарым-қатынас көрсетеді, өз кезегінде ең негізгі бәсекелестік 

республиканың экономикалық қайта өңдеуін жоғарылатады.  

Бәсекелестік нарықтық экономика дарашылдығына қарама-қарсы болып 

келеді. Егер жеке мҥдделер өндірушілерге ең жоғары пайда алу мақсатында 

өндірісті жетілдіру ҥшін кҥшті ынталандыру жасайтын болса, онда өзінің 

мҥдделерін тҧтынушылардың қажеттіліктерімен ҥйлестіруде бҧл қызметті 

қоғамда қажетті арнаға бағыттайды. Жетекшіні дәстҥрлі нарықтан 

«ығыстыруға» мҥмкіндігі бар жетекшілікке ҥміткерлер жағынан төнген қауіп-

қатер жетекшіні ҥнемі өзінің дәстҥрлі өнімін жетілдіріп отыруымен қатар, оның 

жаңа тҥрлерін шығаруға мәжбҥр етеді. Бәсекелестіктің жалпы қорытындысы 

тҧтынушылардың барлық мҥмкін болатын және мҥмкін болмайтын 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын  өндірушілердің қабілеттіктерін жетілдіру, 

яғни қоғам өмірі деңгейінің ҥздіксіз дамуы болып табылады.  
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Бҥгінде алдыңғы қатарлы елдерде кластерлік жаңа буынды - 

инновацияны белсенді қалыптастыру жҧмыстары басталды. Өсімнің негізгі 

қозғалтқышына өнеркәсіп кәсіпорындары емес, ал инновациялық және білім 

орталықтары - университеттер, технологиялық және инженерлік мекемелер 

айналып отыр. Осылайша бизнес, университеттер мен мемлекет арасындағы 

«ҥштік байланыс» тҥріндегі өзара қарым-қатынастар орнығады. Осындай 

«ҥштік байланысты» Қазақстанда да қалыптастыру қажет. Дәстҥрлі әкімшілік 

жҥйе бҧл міндетті нашар атқарды. Сондықтан кластерлік дамуды жаңаша 

ҧйымдастыруды ресімдеу талап етілуде, - деді Қазақстан Президенті.          

Мемлекет басшысы кластерлік дамудың және кластерлік жаңа буынды 

іске қосудың перспективасы бар моделін таңдауды жҥзеге асыру қажеттігін 

атап өтті. Олардың арасында: материал жҥргізу, туризм мен демалыс, азық-

тҥлік өнеркәсібі мен биотехнология, баламалы энергетика, мҧнай мен газ 

өндіру, өмір туралы ғылым, перспективалы компьютерлік технология мен 

дизайн, логистика болуы тиіс. 

Сонымен бірге, екі жетекші инновациялық кластерлер - «Назарбаев 

Университеті» мен Инновациялық технологиялар паркін дамытуды жалғастыру 

қажет. Бҧл екі кластер де жақсы дамуда. Мысалы, Инновациялық 

технологиялар паркі бір жылда 18 жаңа компанияны тартты және тек өткен 

жыл ішінде ғана жалпы сомасы 2 миллиард теңге салық төледі.  Сондай-ақ 

алдағы уақытта Астанада өтетін ЭКСПО-2017 көрмесі кластерлік дамуға 

қуатты серпін берді деуге толық болады. Кластерлік тәсіл негізінде баламалы 

энергетиканы дамытудың перспективалы моделін қалыптастыру қажет.  

 
6.3  Кəсіпкерліктің инновациялық тҥрлерін дамыту жəне 

жетілдірудің негізгі бағыттары 

 

 Инновациялық кәсіпкерлікті жандандыруда венчурлік, 

концессиялық, лизингттік және франчайзингілік бизнестерді 

қалыптастыру және дамыту бойынша механизмдерді жетілдірудің 

негізгі бағыттары болып келеді. 

Қазақстанның алдында нарық субъектілерінің өзара тауарлар 

мен қызметтерді өндірудегі бәсекелестікті қолдап және дамыту 

міндетімен қатар  елімізде ғылыми сыйымды технологиялар 

саласындағы әлемдік бәсекелестіктің толыққанды қатысушыларына 

айналу ҥшін білім экономикасын дамытуға арналған іс-әрекеттерді 

жандандыру міндеті  тҧр. 

Қазіргі кҥні Қазақстандағы инновациялық кіші кәсіпкерлік 

субъектілерінің қызметін қалыптастыру мен дамытуда  кедергі 

болатын факторлары келесідей: 

- өз қаржыларының жетіспеушілігі негізінде инвестициялық 
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қорлар арқылы несиелерге қол жеткізудің қиындығы; 

- инновациялық кәсіпкерлік қызметті жҥзеге асыру ҥшін қажетті 

сәйкес инженерлік-транспорттық инфрақҧрылыммен қамтамасыз 
етілген өндірістік қойма орындарының жеткіліксіздігі; 

- инновациялық кіші кәсіпкерлік субъектілерінің қолданыстағы 

заңдардағы өзгертулер туралы хабарсыздығы, әкімшілік кедергілер және 

кәсіпкерлік қызметпен айналысу кезінде билік органдарының нақты 

тәртіптерінің жоқтығы; 

- инновациялық кіші кәсіпорындардағы жҧмыскер мамандықтарының 

білікті мамандарының жеткіліксіздігі. Кіші кәсіпкерлік субъектілерінің өңдеуші 

өндірістерінің ірі және орта ҧйымдарымен өзара әрекеттесу және 

кооперациялануын дамыту туралы мәселе ерекше зер салуды талап ету 

қажеттілігі. 

Сондықтан инновациялық кәсіпкерлік субъектілерінің дамуына қол 

жеткізу ҥшін мына мәселені шешу қажет: 

- инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттық қолдау; 

- инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін заңнамалық қолдау; 

- инновациялық кәсіпкерлік субъектілері алдында тҧрған әкімшілік 

кедергілерді азайту.  

 Бҧл мақсатты орындау ҥшін мынадай шараларды қолдану 

болжамданады: 

инновациялық жеке кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын, бизнес-

инкубаторларын, технологиялық парктер, индустриалдық өңірлер және басқа да 

жеке кәсіпкерлікті дамыту объектілерін қҧру және дамыту;  

- инновациялық жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін оқу-

әдістемелік, ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету; 

- инновациялық шаруашылық етуші субъектілердің реттеуші және 

қадағалаушы қызметтермен және жергілікті билік органдарымен өзара 

әрекеттесу әдістерін жетілдіру; 

- тиімді бәсекеге қабілетті орта ҥшін жағдайлар жасау; 

- инновациялық кәсіпкерлік ахуалды жақсартуға жәрдемдесу, өңір 

экономикасына салымдардың тартымдылығын мақсатты жоғарылату.  

Ерекше назар инфрақҧрылымдық инвестициялық жобалардың 

әзірленуіндегі өңірлік инвестициялық бағдарламаларға қарай бағытталуына 

бөлінеді. Əрбір облыс әкімшілігі ішкі және сыртқы инвесторлармен жҧмысты, 

оларға қажетті және толық ақпарат бере отырып, бюрократтық кедергілердің 

жойылуына көмектесе отырып, ҥйлестіреді және тәртіптендіреді. 

Шағын инновациялық кәсіпорындардың қалыптасу жолдары әр тҥрлі 

болуы мҥмкін. Көбіне, жаңа тауарлар, технологиялар немесе қызметтер жасап 

шығару туралы идеялар туындататын ғалым-өнертапқыштар, инженерлер 

осындай кәсіпорындарды ҧйымдастырудың бастамашылары болып табылады. 

Бҧл адамдар  әдетте, әр тҥрлі ведомстволар мен министрліктердің ғылыми 
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ҧйымдарында жҧмыс жасай жҥріп, шығармашылық, ғылыми және инженерлік 

қызметтерде бай тәжірибе жинақтайды.  

Олар біраз уақытқа дейін идеяларын өздерінің ғылыми ҧйымдарындағы 

зертханалар мен бөлімдерде дәлелдеп дамытады, бірақ әр тҥрлі субъективті 

және объективті себептерге байланысты идеяларды осы ҧйымның аясында  

дамыту мҥмкін болмады.  

Бҧл идеяны ары қарай дамытудың ең қарапайым жолы — шағын және 

орта кәсіпорынды ҧйымдастыру. Кейбір елдерде шағын кәсіпорындар қҧру 

мәселесі көп шығын мен уақытты қажет етпейді.  

Шағын және орта инновациялық кәсіпорын ғылыми ҧйымдар аумағында 

қҧрылуы мҥмкін. Және де шағын кәсіпорынның басшысы аталмыш ҧйымның 

қызметкері болып қалады, ал инновациялық идеяларды дәлелдеу және дамыту 

жөніндегі жҧмыстар ғылыми ҧйымдардың жабдықтарымен жҥргізіледі. 

Осындай шағын ҧйымның аясында қол жеткізілген инновациялық жетістіктер 

шағын кәсіпорынға да, сондай-ақ ғылыми ҧйымға да тиесілі болуы мҥмкін. 

Шағын кәсіпорындар инновациялық өнімдерді нарыққа жылжыту ҥшін делдал 

қызметін де атқарады.  

Университет пен колледждердегі, мемлекеттік ғылыми орталықтардағы 

көптеген ғылыми ашылымдар мен өнертабыстар АҚШ-та шағын инновациялық 

кәсіпорындардың қҧрылуына тҥрткі болды. Дәл осы ғылыми ашылымдар мен 

өнертабыстардың авторлары ҧсақ кәсіпорындар ашып, кәсіпкерлер ретінде 

көріне бастады. 

Шағын фирмалар, әдетте, кез келген жолмен нарыққа шығып, белгілі бір 

орын алуға тырысады. Ал ірі фирмалар болса кей кезде шығындарды жаба 

алмайтын жеткіліксіз мөлшерде пайда алудан қауіптеніп, өздерінің ғылыми 

бөлімшелерінде ойлап табылған өнертабыстарды игере алмай жатады.   

Шағын енгізуші фирмалар іргелі және қолданбалы зерттеулерді 

байланыстыратын тізбек болып табылады. Сондықтан көбіне оларды 

бҧрындары  университеттерде немесе ірі зертханаларда жҧмыс жасаған 

ғалымдар, сондай-ақ  ірі фирмаларды қызмет жасаған және өз идеяларын өз 

бетінше жҥзеге асырғысы келетін инженерлер дәлелдеп шығарады. 

Батыстың көптеген ғалымдары жоғарғы технология және ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-конструкторлық жҧмыстар (ҒЗТКЖ) салаларында нақты 

көрінетін шағын және ірі фирмалардың ынтымақтастық жасауын қолдайды 

және мҧндай байланыстар тек айқын ғана емес, сондай-ақ заң тҧрғысынан 

ресімделген. Сонымен қатар, шағын кәсіпорындар ҥшін қолжетімді және 

соңғыларына ірі корпорациялар алдында белгілі бір артықшылақтар беретін 

зерттеулер тҥрі ерекшеленіп келеді.   

Нарықтық экономикасы қалыптасқан елдерде фирманың көлемі мен 

инновациялық қызметтің тиімділігі арасындағы өзара байланысты анықтау 

ғылыми-техникалық прогресті дамытудың маңызды проблемасы болып 

табылады.  

Сол немесе басқа жаңа енгізулерді игеруде ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелермен айналысатын орта және шағын 
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фирмалардың тиімділігі, ірі ҧйымдарға қарағанда айтарлықтай жоғары болады. 

Себебі, біріншісі айтарлықтай қаражат пен ҥлкен ҧжымды қажет етпейді және 

мамандардың шағын тобы кҥрделі әрі қымбат зерттеу жабдықтарысыз жҧмыс 

жасай алады.   

Мысалы, Ресейде жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелер жанынан 

шағын инновациялық кәсіпорындар қҧру мҥмкіндігі туралы заң қабылданды. 

Жаңа заң ғылым мен білімнің бюджеттік мекемелеріне өздерінің зерттеу 

нәтижелерін өндіріске енгізу ҥшін шаруашылық қоғамдар қҧруына мҥмкіндік 

береді.  Бҧл шара тек зерттеу нәтижелерін өндіріске енгізумен шектеліп 

қалмайды, сонымен қатар қосымша қаржы табу жолы. 

Əсіресе, жоғары оқу орындарына, ғылыми-зерттеу институттарына (ҒЗИ) 

және ғылымның мемлекеттік академиясы қҧрған ғылыми мекемелерге 

интеллектуалдық қызметтердің нәтижелерін, соның ішінде ЭЕМ-ге арналған 

бағдарламаларды, мәліметтер базасын, өнертабыстарды, пайдалы модельдерді, 

өнеркәсіп ҥлгілерін, іріктелген жетістіктерді, өндіріс қҧпияларын (ноу-хау) 

тәжірибеде қолдану ҥшін шаруашылық қоғамдарын қҧру қҧқығын беру 

ҧсынылып отыр.  

Интеллектуалдық қызметтің нәтижелерін пайдалану қҧқығы, жарғылық 

капиталға қосқан ҥлес болып табылады және лицензиялық шарт бойынша 

енгізілген мҧндай қҧқықты ақшамен бағалау шаруашылық қоғам 

қҧрылтайшыларының (қатысушыларының) шешімімен бір ауыздан бекітіледі. 

Инновациялық өндірістер қҧру,  шағын  және  орта бизнесті  дамыту: 

1. Шағын және орта бизнестің инновациялық жобаларды өнеркәсіп 

саласына енгізуінің өз ерекшелігі бар, себебі бҧл жерде нақты өнім –  өнеркәсіп 

ҥлгісі,  технологиялық  регламент, конструкторлық қҧжаттама болу қажет.  Ал 

бҧл айтарлықтай қаражат тартумен, зертханалық жабдықтарды, 

конструкторлық қҧжаттамаларды дайындауға арналған техникаларды тартумен 

байланысты.   

 2. Технопарктердің көмегімен зертханалық жағдайларда жекелеген 

топтардың жҧмыспен өтеуі немесе инновациялық өнімді өндірудің толық 

технологиялық тізбегі жҥргізілер еді. Жекелеген зерттеулер – тәжірибелік-

өнеркәсіптік тексерулерді бейінді ғылыми-зерттеу ҧйымдарының сәйкес 

келетін тәжірибелі алаңшаларында жҥргізудің мақсатқа лайықтығын ескеру 

қажет және олардың мҥмкіндіктері туралы мәліметтер технопарктерде болуы 

тиіс. Бірлескен қызмет туралы шарт болса, тиімді болар еді. Бҧл жағдайда 

технопарктер осы ҧйымдармен тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтар өткізуге 

тапсырыстарын орналастырады. Жоғарыда аталған жҧмыстар – Outotec 

компаниясы (Финляндия) тәжірибесі негізінде қҧрылған. 

Айта кететін жайт, жобалар өздерінің жаңашылдығына, өткізімділігіне, 

талап етілмелігіне, шикізат және энергия ресурстарымен қамтамасыз 

етілгендігіне алдын ала технологиялық сараптамадан өтуі тиіс әрі сәйкес 

келетін инфрақҧрылымы болуы және қолдныстағы өндірістерге бейімделе алуы 

қажет.   
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3.Мемлекеттік-жеке серіктестік, жаңа ҧйымдастырушылық сызбаларды 

қолдану және т.б. инновациялық шағын және орта бизнесті дамыта алатын 

қҧрал болуы тиіс.  

4.Экономиканың дәстҥрлі экспортқа бағытталған секторларында жаңа 

бизнестердің мультипликациясымен – орта және шағын бизнеске арналған 

мҥмкіндіктермен бірге ірі инвестициялық жобаларды жҥзеге асыру болып 

табылады. Ол ҥшін зерттеулердің прогрессивтілік, тиімділік, экологиялық 

тазалық, өнімдерді дайындаудың саны және сапасы бойынша нормативтер мен 

өндіріс процесінің технологиялық режимдеріне сәйкес келуіне технологиялық 

сараптамалар жҥргізіп, жабдықтарды, бейімдеулерді, модельдерді, аспаптарды 

таңдау, өндірістік кҥштердің орналасу және т.б. дәйектілігін анықтау қажет.  

5.Конкурстық тапсырыстарды іріктеу барысында ғылыми-техникалық, 

экологиялық, техникалық сараптамалар жҥргізу жөніндегі қолданыстағы 

ережелерге талдау жасау,  нәтижелерін барлық қаржы институттары 

мойындайтын жобаларға кешенді сараптама жҥргізу ережелерін әзірлеу. 

6.Технологиялық сараптамалардың өлшемдерін регламенттеу. 

7.Төменде берілгендерді қамтитын шағын инновациялық кәсіпорындарды 

қолдау (технологиялық алаңша) орталығын қҧру:  

- шағын кәсіпорындарға арналған аталмыш инновациялық жобалардың 

ҥнемі жаңарып отыратын банктерін;  

- консалтинг қызметін; 

- бизнес-инкубаторды; 

- шағын инновациялық кәсіпорындарды қолдау ҥшін венчурлік 

қаржыландыру қорын. 

Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлік ахуалын жақсарту ҥшін: 

- білікті кадрлар және жҧмыс кҥшін дайындау жҥйесін бекіту: кадрларды 

кәсіби біліктілігі тҧрғысынан дайындау және қайта дайындау, кіші бизнес және 

өзін жҧмыспен қамту саласында оқыту; 

- инвестициялық ҥрдістерді басқаруды ҧйымдастыруды жақсарту: 

басқару кадрларының кәсіби біліктілігін бекіту, қоғамдық бақылау ҥшін 

биліктің ашықтық дәрежесін көбейту, шенеуніктердің қызметін реттеу деңгейін 

жоғарылату керек. 

Инновациялық қызметтегі мемлекеттің орны оның ғылымға бөлген 

қаражаттарымен анықталады. Əлемдік тәжірибе көрсеткендей, дамыған елдерде 

ғылымға бөлген қаражаттары жыл сайын өсіп, ЖҦӨ-нің 2,5-3,8%-ын қҧрап 

отыр. Бҧл қаражаттың 25-34%-ы мемлекет ҥлесіне тиесілі. Бҧндай 

мемлекеттерге Оңтҥстік Корея, Израиль, Швейцария, Жапония, 

Швеция,Финляндия кіреді. 90-шы жылдардың соңында Жапония ЖІӨ-нің 

3,04%-ын, Америка 2,64%-ын, Еуропа Одағы 1,92%-ын ғылымға бөлді. 

Ғылыми зерттеулерді қаржыландыруда мемлекеттің және коммерциялық 

қҧрылымдардың қатысу деңгейі Еуропа мен одан тыс жерлерде әптҥрлі: егер 

Жапония мен АҚШ-та ғылымдағы коммерциялық қҧрылымдардардың ҥлестері 

сәйкесінше 75 және 77%-ы қҧраса, Еуропада 66%-ды қҧрайды. Еуропа 

елдерінің ішінен ҒЗТКЖ-ды мемлекеттік қазынадан қаржыландырудан 
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келесілер алдынғы орындарды алып отыр: Португалия (70%), Италия мен 

Греция (50%-ға жуық), Польша (58%), Венгрия (53%),Словакия (48%) және 

Чехия (42%). Əлемдік нарыққа ғылыми өнімді шығарудан көшбасшы тҧрған 

елдер ЖІӨ есебінен ғылымға бөлінген қаражаттарға қатаң бақылау орнатады. 

Ол ҥшін мемлекет тарапынан салықтық жеңілдіктер, бюджеттік қолдау, 

инвестициялар тарту, қҧрал-жабдықтар лизингі сияқты экономикалық 

механизмдер қолданылады. Əдетте әлсіз дамыған елдерде ЖІӨ есебінен 

ғылымға бөлінетін ҥлес- 0,5%-ды қҧрайды. Қазақстан да осындай елдердің 

қҧрамына кіреді. 2005 жылы Қазақстан зерттеулер мен әзірлемелерге ЖІӨ-нің 

0,29%-ын бөлді, соның ішінде бюджеттің қатысуы 51,2%-ды қҧрап огыр. 

Осындай шектеулі қаржыландырудың арқасында Қазақстанның әлемдік 

нарыққа ғылыми өнімді шығару деңгейі нөлге тең болады.Басқа елдермен 

салыстырсақ, ғылыми өнімді шығару жағынан әлемдік нарықтағы Ресей ҥлесі 

0,3-0,5%, Еуропа Одақ елдері-35%, АҚШ-25%, Жапония-11%, Сингапур-7%, 

Оңтҥстік Корея-4%, Қытай-2%. Ғылыми өнімді шығару жағынан әлемдік 

нарықтағы мемлекеттер ҥлесі ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет 

тиімділігінің көрсеткіші болып табылады. Инновациялық қызметті дамыту 

жолында жетістіктерге жеткен мемлекеттердегі басқарудың мемлекеттік 

институттары жаңа техниканы енгізудің тәуекелдіктерді төмендету, ақпаратқа 

қол жеткізуді қамтамасыз ету, нарық субъектілерінің ғылыми-зерттеу 

әзірлемелер бағытындағы басымдықтарды анықтайды. Ғылыми-техникалық 

прогреспен байланысты қауіп-қатерлерді төмендету ҥшін мемлекет дамыту 

субъектісі ретінде ҥлкен қаражаттар жҧмсайды. Еуропа мен Солтҥстік 

Американың дамыған елдерінде инновациялық қызмет экономиканы 

дамытудың негізгі факторы болып табылады. Еуропаның тҥрлі елдерінде ірі 

және шағын инновациялық кәсіпорындардың ҥлесі 60-тан 90%-ға дейін жетеді. 

Қазақстан Республикасы инновациялық қызметті мемлекеттік 

баспалдақтарында тҧр. Қазақстан ҥшін инновациялық қызметті қолдаудың 

экономикалық жағынан дамыған мемлекеттердің тәжірибесімен танысу өте 

маңызды болып келеді. Мысалы АҚШ-тың мол тәжірибесімен танысу 

инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың кҥрделі жҥйесінің қҧрылымы 

туралы көптеген қорытындылар жасауға көмек береді. АҚШ-тың 

инновациялық инновациялық қызметінің заңнамалық негізі 1980-1990 жылдары 

Конгреспен қабылданған мемлекеттік актілері болып табылады. 

Олардың ішіндегі маңыздылары: Доул-Бейлидің «Федералды патенттік 

саясат туралы», С.Уайлдердің «Технологияларды жіберу туралы»(1980,1986), 

«Бәсекеге қабілеттілік пен технологияларды жіберу туралы» (1988), 

«Критикалық технологиялар туралы», «Американдық технологияның 

артықшылықтары туралы», «Технологияларды мемлекеттік жіберу 

туралы»(1995). АҚШ-та инновациялық қызметтегі мемлекеттік саясатты 

анықтайтын 20-ға жуық федералды заң мен актілері бар. 

АҚШ-та инновациялық қызметті басқаратын әртҥрлі мемлекеттік 

органдар мен мекемелер бар. Алайда мемлекетте инновациялық қызмет ҥшін 

жауапты бірегей орган жоқ. Мемлекеттік деңгейде инновациялық қызметке 
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қатысы бар енгізгі органдар: Президент әкімшілігі жанынан қҧрылған ғылыми-

техникалық саясат басқармасы, Конгресстің ғылыми комитеттері, оның зерттеу 

қызметтері, бюджеттік басқарма. Ғылыми-техникалық саясатты қҧруда 

маңызды рөлді мемлекеттік емес органдар атқарады: Ҧлттық зерттеу одағы, 

ғылымды дамытудың Американдық ассоциациясы, РЭНД корпорациясы және 

т.б. Өндіріске жаңалықтарды енгізу процесін тездету мен технологиялық 

прогресті ҥйлестіру жҧмыстарын бақылауға жауапты мемлекеттік орган - Сауда 

Министрлігі. Оның қҧрамында стандарттар мен технологиялардың ҧлттық 

институты, технологиялық ақпараттың ҧлттық мекемесі және технологиялық 

саясат басқармасы сияқты ҥш қҧрылымды біріктіретін технологиялар 

әкімшілігі қҧрылды. 

Технологиялық саясат басқармасы - федералды ҥкіметте ҧлттық 

инновациялық саясатты жҥзеге асыруда бірден  бір  маңызды орган. Яғни бҧл 

орган өндіріс салаларының даму ерекшеліктері мен қажеттіліктерін зерттейді, 

отандық және әлемдік нарықтарға инновациялық технологияларды өндірістік 

компаниялардың тездетіп шығаруы мен әзірлемелер жасауына әсер ететін 

факторларды анықтайды. Қазіргі кезде  АҚШ-тың инновациялық дамыту 

облысындағы мемлекеттік саясат келесі міндеттерді атқаруға бағытталған: 

- жеке сектордың бәсекеқабілеттілігін арттыратын, инновация 

саласындағы қызметін белсенді жҥргізу ҥшін қолайлы климат жасау; 

- инновациялық әзірлемелерді іске асыру және ғылыми зерттеулерді 

қаржыландыру; 

- АҚШ өндірісінің бәсекеқабілеттілігін арттыру ҥшін ХХІ ғасыр 

инфрақҧрылымын қҧру; 

- азаматтық және қауіпсіздік ҒЗТКЖ-лардың интеграциясы, яғни алда 

қойылған міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету; 

- ғылымға негізделген және ҥнемі өзгермелі экономика жағдайына 

белсенді маманданған жҧмыс кҥшін даярлау. 

АҚШ-тың ғылыми-техникалық және инновациялық дамуын мемлекеттік 

басқарудың негізгі механизмі бюджеттен тікелей қаржыландыру болып 

табылады. Бҧдан басқа ғылыми-техникалық зерттеулер мен әзірлемелерді 

қолдаудың маңызды принциптерінің бірі инновациялық қызметті жанама 

бақылаудың тҥрлі әдістері қолданылады. 

Олар: 

1. Салықтық жеңілдіктер. Жеке кәсіпкерлік сектордың инновациялық 

қызметі ҥшін қолайлы жағдайларды қҧру ҥшін: 

- ҒЗТКЖ-ларға кеткен шығындарды өнімнің өзіндік қҧнына кіргізу; 

- ғылыми қҧрал-жабдықтарды шығару кезінде амортизацияның 

тездетілген нормаларын қолдану; 

- ғылыми-техникалық жобаларды несиелеуде жеңілдіктер беру; 

- инновациялық кәсіпорындарды ҧйымдастыру ҥшін жеңілдік 

шарттармен не ақысыз тҥрде мемлекеттің меншігіндегі мҥліктерді немесе жер 

учаскелерін беру. 

Сыртқы сауда саясаты: 
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- яғни, жоғары технологиялы қызметтер мен өнімдер экспортын бақылау 

мен жетілдіру және ғылыми-техникалық сала мен өндірістің негізгі факторы 

болып табылатын тікелей шетелдік инвестицияларды тарту; 

- инновациялық қызметті заңнамалық қамтамасыздандыру. Патент 

саясаты мен авторлық қҧқықтарды қорғау саясатын мемлекеттік инновациялық 

қызметтің ажырамас бөлігі ретінде қарастыру; 

- инновациялық қызметті басқарудың маңызды механизмі болып 

табылатын мемлекеттік  келісім-шарттық жҥйені ауқымды қолдану; 

- антимонопольді заңдарға өзгертулер енгізу - ғылыми зерттеулер мен 

әзірлемелерді бірлесіп жҥргізу ҥшін консорциумдар мен жеке кәсіпорындардың 

бірлестігін қҧру кезіндегі кейбір шектеулерді алып тастауға бағытталған. 

АҚШ-тағы шағын иновациялық кәсіпкерлікті қолдау ҥкіметтік деңгейде 

5,5 млрд. долларды қҧрап отыр, алайда жеке қолдау бҧл соманың 17%-нан 

аспай отыр. АҚШ-та шағын инновациялық кәсіпкерлікті қолдаудың арнайы 

бағдарламасы бар, оның ішінде шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға 

қарыздар беру - 0,8 млрд. доллар, мемлекеттік инвестициялар – 3,1 

млрд.доллар, шағын кәсіпорындардың шығындарын бірлесіп жабу – 0,6 

млрд.доллар бөлініп отыр. Осы шараларды ҥкімет іске асырады. Қолдаудың 

жеке формалары да бар. Оларға тәуекелді венчурлық қорлар (0,75 млрд.доллар) 

және жеке инвесторлар жатады. 

Экономикасы дамыған мемлекеттердің тәжірибесі көрсеткендей, әлемдік 

нарықтағы жоғары бәсекеқабілеттілік жағдайында тек дамыған 

инфрақҧрылымы бар мемлекеттер озады. Оларға жоғарыда аталып өткен 

бизнес-инкубаторлар, телекоммуникациялық және сауда желілері, 

технопарктер, инновациялық-технологиялық орталықтар, консалтингтік 

фирмалармен қаржы қҧрылымдары жатады. 

Инновациялық инфрақҧрылым ҧлттық инновациялық жҥйенің маңызды 

бөлігі  ретінде қарастырылады. Инновациялық инфрақҧрылымды қҧру өте ҧзақ 

уақытты қажет етеді. Оларды қҧру ҥшін АҚШ, Жапония, Германия сияқты 

озық елдерде 10-15 жыл кетті. АҚШ-тың инновациялық дамуының жетістіктері 

ең алдымен инновациялық инфрақҧрылымды қҧрумен байланысты. Оларға 

технопарктер, бизнес-инкубаторлар, технополистер кіреді. Мемлекеттегі жалпы 

саны 700-ге жетіп отыр. Осылардың ішіндегісі ең маңыздысы - технопарк. 

Оның қызметі - ғылыми-технологиялық ашулар мен жаңалықтарды, зерттеулер 

мен әзірлемелерді қаржыландыру, инновациялық қызметпен айналысуға бел 

буған кәсіпорындарға қолайлы жағдайлар туғызу және т.б. Əлемдегі алғашқы 

технопарктің негізін қалаушы АҚШ-тағы Стенфорд университеті болып 

табылады (50-ші жылдардың басында). 1997 жылы АҚШ-та 160-қа жуық 

технопарк болды және олар әлемдегі технопарктердің 30%-ын қҧрады. Ал 

Еуропада технопарктер тек өткен ғасырдың 70-жылдарында пайда болды. 

Ал Қытайда тҥрлі инновациялық орталықтармен бірігіп, ҧлттық ғылыми-

технологиялық парктердің негізі қаланды. Олардың қызметтерінің мақсаттары 

келесідей: 

- ғылыми және технологиялық жетістіктерді пайдаланып, өнімдер шығару 
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мен қызметтерді жҥзеге асыру; 

- шағын инновациялық кәсіпкерлікті дамыту; 

- ҒЗТКЖ-ды жҥргізуде шағын инновациялық кәсіпорындарға қолдау 

көрсету; 

- қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету; 

- несиелерге кепілдіктер беру; 

- технологияларды бағалау, халықаралық қатынастарды қалпына 

келтіруде қызметтер көрсету; 

- зияткерлік меншікті қорғау. 

Қытайдағы инновациялық орталықтар жоғары және жаңа технологиялар 

сферасын қаржыландырудың негізі болып табылады, яғни оларды кәсіпкерлер 

мен жоғары оқу орындарын байланыстыратын «көпір» ретінде қарастыруға 

болады. 

Жапонияға келетін болсақ, бҧл ел жоғары технологияларды дамытудан 

алдыңғы орындарға ие болып отыр. Жапонияның  ЖІӨ қҧрамындағы шағын 

инновациялық кәсіпорындар ҥлесі 52%-ды (3 трлн. доллар шамасында), 

капитал салымдарында – 40% шамасында, ал барлық жапон өнімінің 

экспортында 15%-ды қҧрап отыр. Осы жағдайда мемлекеттің рөлі өте маңызды. 

Жапонияның кәсіпкерлік жҥйесі мемлекеттің негізгі екі жҥйесін қолданады.   

Біріншіден, бҧл мамандандырылған мемлекеттік мекемелер – бҧл шағын 

инновациялық кәсіпорындардағы жиналыс комиссиялары, оларды қолдайтын 

басқарма, аймақтық қызметтер, кіші префектуралық органдар, дамытудың 

мемлекеттік корпорациясы, шағын инновациялық кәсіпорындар Академиясы 

және т.б. Екіншіден, қаржылық кепілдіктер мен қаржылық көмек. Оны 

мемлекеттік қаржылық корпорация жҥзеге асырады. Оның қҧрамында 59 

филиал, ҧлттық қаржылық корпорациялар, сауда және өндірістік 

корпорациялардың орталық банкі, шағын инновациялық кәсіпорындардың 

несиелерін сақтандыратын корпорация, инновациялық кәсіпорындар кіреді. 

Сонымен қатар Жапонияда шағын инновациялық кәсіпорынды несиелендірудің 

арнайы механизмі қолданылады және оны «жҧмсақ займдар» деп атайды. Яғни 

егер жай несие жылына 4-8%-ға берілсе, «жҧмсақ займ» инновациялық 

қызметпен айналысатын кәсіпорындар ҥшін несиені 2-4%-ға беріледі. Осымен 

қатар инновациялық кәсіпорындарды корпоративке біріктіру саясаты да 

белсенді жҥзеге асырылуда. Бҧл шағын инновациялық кәсіпорындар ҥшін 

тиімді, өйткені оларға жаңа технологияларды жҥзеге асыру ҥшін жер, 

жеңілдікті шарттармен несиелер, транспорттық қҧрал-жабдықтарды сатып алу 

ҥшін қаражаттар беріледі. 

Көршілес елдер, соның ішінде Ресейдің мемлекеттік инновациялық 

қызметті қолдаудың тәжірибесіне де баса назар аудару өте маңызды. Ресейде 

инновациялық қызметті дамытуға өнеркәсіп, ғылым және технология 

Министрлігі және Россия Федерациясының білім Министрлігі жауапты. 

Сонымен қатар Ресейде мемлекеттік деңгейде өткен ғасырдың 90-жылдардың 

басынан технологиялық дамыту қоры, ғылыми-техникалық салада шағын 

кәсіпорындарды дамыту қоры, Санкт-Петербургтегі ғылыми-техникалық 
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дамытудың аймақтық қоры жҧмыс жасап отыр. 1997 жылдан бастап «Ғылыми-

техникалық сферада инновациялық қызметті ынталандыру» мемлекеттік 

бағдарламасы жҥзеге асырылып отыр. Оны білім және ғылым Министрлігі, 

Ресейдің технологиялық дамыту қоры және жәрдемдесу қоры бірігіп жҥзеге 

асырады, сондықтан оны «төрттіктің бағдарламасы» деп те атайды. Оның 

мақсаты – инновациялық қызметтің жаңа заманғы инфрақҧрылымы болып 

табылатын инновациялық технологиялық орталықтарды (ИТО) қҧру. ИТО – 

бҧл бір жерде орналасқан көптеген шағын кәсіпорындар конгломераты. Оған 

шағын кәсіпорындарды қолдау ҥшін кҥрделі қаржы салымдары бөлінеді.  Осы 

бағдарламаның нәтижесінде 18 ИТО қҧрылды және алдағы жылдары мемлекет 

олардың санын екі есеге өсірмек болып отыр. Инновациялық 

инфрақҧрылымның тағы да бір жаңа элементі - ғылым мен жоғары 

технологиялардың орталықтары (ҒЖТО) пайда болды. Ҥкіметтің «Ғылым мен 

жоғары технологиялардың орталықтарын қҧру туралы» қаулысына сәйкес, 

ҒЖТО мәртебесі экономика саласындағы жоғары технологиялы салалардың 

маңызды мәселелерін шешетін ғылыми кәсіпорындарға берілуі тиіс. 

ҒЖТО статусын иеленген кәсіпорындар мемлекет тарапынан кепілді 

қаржыландыру мен әртҥрлі жеңілдіктерге ие болады. Ресейде қазіргі кезде 40 

мыңға жуық шағын инновациялық кәсіпорындар жҧмыс істеуде. Аймақтарда 

70-ке жуық технологиялық парктер мен 40-қа жуық инновациялық-

технологиялық орталықтар орналасқан. Олардың қҧрамына әзірлемелермен 

айналысатын және ғылыми, бәсекеге қабілетті өнімді шығаратын жҥздеген 

шағын кәсіпорындар кіреді.  Яғни Ресейдегі инновациялық саясаттың мақсаты- 

тҧрақты экономикалық өсу ҥшін жағдайларды жасау, инновациялық өнімді 

сыртқы және ішкі нарықтарға шығару, импорттық өнімдерді жоғары 

технологиялы және бәсекеге қабілетті отандық өнімдермен алмастыру. 

Инновациялық қызметтің шетелдік тәжірибесін жалпыласақ, мемлекеттің 

инновациялық саясат шаралары инновациялар ҥшін қолайлы әлеуметтік- 

экономикалық ортаны қамтамасыз ететін және инновациялық процестерді 

тікелей реттейтін болып екіге бөлінеді. Инновацияларды таратудың маңызды 

жалпы экономикалық шарттары бәсекеге қабілеттілікті ынталандыру, 

монополияларды шектеу болып табылады. 

Сонымен қатар мемлекет ғылым кадрларының аттестациясын 

ҧйымдастырады және олардың біліктілігінің ҥнемі өсіп отыруына септігін 

тигізеді, іргелі ғылыми зерттеулер мен жалпымемлекеттік, салааралық және 

әлеуметтік тҧрғыдан ҒЗТКЖ-ды қаржыландырады. Оған қоса, мемлекет 

ҒЗТКЖ-ға мемлекеттік емес секторладың инвесторларын тартуға тырысады.   

Əзірлемелер мен зерттеулерге де мемлекеттік бюджеттен қаражаттар бөлінеді. 

Мысалы, бюджеттен ғылыми кітапханалар, мҧражайлар мен көрмелерді 

ҧйымдастыру сияқты ғылыми білімдерді тарату орталықтары 

қаржыландырылады. Мемлекеттің экономикалық саясаты тҧрғысынан тиімді 

жобалар мен әзірлемелер мемлекеттік қолдауға ие болады. Инновациялық 

жобаларды тәуелсіз сараптауды қамтамасыз ету де мемлекеттің міндеттерінің 

біріне жатады. 
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Мемлекет деңгейінде инновациялық басымдықтарды анықтау келесі 

критерийлер бойынша жҥргізіледі: 

- жобаның коммерциялық тиімділігі; 

- жаңалықты енгізудің жалпымемлекеттік, әлеуметтік маңызы; 

- тиісті салада өзекті техникалық немесе технологиялық міндетті шешуге 

бағыттылық; 

- салааралық бағыттылық, яғни инновацияның аралас саладағы жаңа 

технологиялар спектрінде қозғаушы кҥш болуы; 

- халықаралық деңгейде, әлемдік нарықтарда тауарлар мен қызметтер 

бойынша мемлекеттің орнығуына септігін тигізу; 

- кадрлармен қамтамасыз ету, интеллегенциялық әлеуеттің өсуін 

ынталандыру; 

- ақпаратпен және патенттік-лицензиялық қамтамасыз етудің дәрежесі; 

- әртҥрлі қаржыландыру көздерін тарту мҥмкіндігі; 

- жобаларды іске асыру ҥшін ҧйымдастырушылық - басқарушылық 

механизмдердің болуы; 

-сыртқы ортаға әсер ету жағдайы. 

Инновациялық саясатың субъектілері мемлекеттік билік органдары 

(орталық және жергілікті), мемлекеттік сектордың мекемелері мен 

кәсіпорындары, дербес шаруашылық нысандар, қоғамдық ҧйымдар, ғылыми 

қызметкерлер мен инноваторлар, аралас қҧрылымдар ретінде танылады. 

Шетел тәжірибесі көрсеткендей, инновациялық қызметтің қарқындылығы 

экономикалық даму деңгейінде көрініс табады. Глобальді экономикалық 

бәсекеде инновациялық қызмет ҥшін қолайлы жағдайлар туғызатын 

мемлекеттер ғана жеңіске жетеді. 

Көптеген мемлекеттерде инновациялық саясат шағын және орта 

кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Өйикені бҧл сфера жаңа өнімдерді енгізуге 

тез икемделеді және қолайлы инновациялық бәсекелі ортаны қалыптастырады. 

Дамыған елдерде өндірістік ҒЗТКЖ-ға шығындар ҥлесін ҧлғайту ҥшін 

мемлекет келесідей экономикалық шараларды іске асырады: ҧлттық өндіріс 

ҥшін стратегиялық жағынан маңызды жобаларды ҥлестік қаржыландыру; жеке 

несиелік мекемелердің қаржылық ресурстарын тарту ҥшін мемлекеттік 

кепілдіктерді қамтамасыз ету; ғылыми-зерттеу қызмет шығындарына салық 

салудың ерекше режимін ҧйымдастыру және т.б. 

Жҥргізілген зерттеулер нәтижесінде анықталған жағдайлар негізінде 

мынадай тҧжырымдар жасауға болады: 

1. АҚШ-та инновациялық қызметті дамыту жағынан заңнамалық 

қамтамасыздандыру өте жетік дамыған. Яғни ҥкімет патент саясаты мен 

авторлық қҧқықтарды қорғау, ғылыми-техникалық әзірлемелерді несиелендіру 

сияқты отандық кәсіпорындарды қолдайтын заңдарды қабылдай отырып, 

мемлекеттің инновациялық дамуына тиімді жағдайлар жасап отыр. Қазақстанға 

да осы мемлекеттің тәжірибесіне жҥгіне отырып, ең алдымен инновациялық 

бағыттағы заңнамалық- қҧқықтық базасын қҧру қажет және ол арқылы 

инновациялық қызметті дамытудың негізгі механизмі - шағын және орта 
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кәсіпорындарға қолдау көрсетуі тиіс. 

2. Қытайда инновациялық инфрақҧрылымды дамытуға баса назар 

аударылуда. Инновациялық инфрақҧрылым жоғары және жаңа технологиялар 

сферасын қаржыландырудың негізі болып табылады. Қазақстанда да 

инновациялық инфрақҧрылымның тҥрлі субъектілері қҧрылғанмен де тиімді 

жҧмыс атқармай отыр. Сондықтан мемлекетіміз инновациялық 

инфрақҧрылымдардың субъектілерінің тек санына ғана емес, сапасына баса 

назар аударуы тиіс. 

3. Жапонияда мемлекет тарапынан шағын инновациялық кәсіпорындарға 

қолдау көрсету кепілдіктер беру мен қаржылық көмек арқылы жҥзеге 

асырылады. Өйткені бҧл мемлекетте ЖІӨ - нің жартысына жуығын осы шағын 

инновациялық кәсіпорындар ҥлесінде. Яғни олар тиімді қызмет көрсету ҥшін 

мемлекет жеңілдік шарттармен несиелер, жер учаскелерін т.б. бөледі. Біздің 

мемлекетімізде шағын кәсіпорындарға салықтық(мерзімін шегеру арқылы), 

несиелік қолдаулар көрсетіледі. Алайда бҧл жеңілдіктерге ие болу өте қиын. 

Сондықтан да оларды пайдалану жолын оңайландыру керек. 

4. Ресейдің тәжірибесін талдайтын болсақ, бҧл мемлекетте ИТО-лар 

қҧрылған. Яғни ИТО - бҧл бір жерде орналасқан көптеген шағын кәсіпорындар 

конгломераты. Оған шағын кәсіпорындарды қолдау ҥшін кҥрделі қаржы 

салымдары бөлінеді. Қазақстанда осындай ИТО-ларды қҧру арқылы шағын 

инновациялық кәсіпорындарға бөлінген қаражаттарды бақылауға мҥмкіндік 

болады. 

Болашақта инновациялық қызмет саласындағы саясатты жҥзеге асыру 

мақсатында шаралар бір жҥйеге біріктіріліп, ғылыми-техникалық және 

өндірістік әлуеттің өсуіне әсер ету ҥшін келесі басымдық бағыттары 

ҧсынылады: 

1. Қазіргі бар ғылыми-техникалық әлуетті постиндустриалды 

экономикада қолдану мақсатында елдің ғылыми-техникалық капитал 

жағдайына мониторинг биотехнология, биохимия; ядролық технология; сирек 

металлдар негізінде жаңа материалдар жасау өндіріс салаларында жасалуы 

қажет. 

2. Жаңа материалдар мен химиялық технологиялар; ақпараттық 

технология; «тірі жҥйелер» технологиясы ғылыми-техникалық бағыттарды 

жҥзеге асыру ҥшін басымдық негізде мемлекеттік деңгейде қолдау жасау қажет. 

3. Өндіріс саласында индустриалды-инновациялық қызметті ендіруді  

жылдамдатуға бағытталған заңнамалық базаны жетілдіру мақсатында 

мемлекеттік қолдауға бағытталған қолданыстағы қҧқықтық базаға өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу мен заңдар мен нормативтік актілерді шығару ҥрдісін 

жеделдету қажет. 

Қазіргі мезгілде тек мемлекет қана экономиканы жаңартудың қозғаушы 

кҥші бола алады, өйткені отандық жеке сектор әлі ҧзақ уақыт ірі және ҧзақ 

мерзімді инвестициялар жасай алмайды. Мемлекеттік қолдау бірнеше 

салааралық жобалар мен жаңа экспортқа бағытталған өнім шығару шеңберін 

жҥзеге асыруға бағытталуы керек. 2003-2015 жылға арналған стартегияға 
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сәйкес жақын арада мақсатты зерттеу мен жағымды жағдайлар негізінде 

жоғары технологиялық өнім кешені қҧрылуы мақсатында төмендегі 

бағыттарда: бейбіт мақсаттағы атом энергиясы мен басқа да дәстҥрлі емес 

энергия көздері; сирек металлдар негізінде жасалатын жаңа материалдар, 

ерітінділер, тҥрлі қабаты бар тот баспайтын болат т.б.; химия, мҧнай химиясы, 

жоғары сапалы мҧнай химиялық өнімдері, соның ішінде этилен, полиэтилен, 

т.б. салаларындағы жетістіктер; қатты денелер физикасы, радиофизика 

салаларындағы нәтижелер; биотехнология, биохимия шаралар қолдануы 

ҧсынылады. 

Шет ел фирмаларымен бірігіп, дҥниежҥзілік нарықта орын алуларына 

мҥмкіндік беретін Қазақстанда ғылыми тҧрғыдан қамтамасыз етілген бағыттар 

бар. Қазақстанның экономикалық тҥрлі салалары тҥрлі техникалық деңгейге 

сай. Олар бәсекеге қабілетті, сондықтан олар ҥшін де жеке жобалар жасалуы 

қажет. Мемлекетте ғылыми-техникалық өндірістік орталықтар Алматы, 

Қарағанды, Өскемен, Астана, т.б. қалаларда шоғырланған. Олардың 

кейбіреулерінде қазіргі кездің өзінде технопарктер қҧрылған. Ал олар өз 

кезегінде болашақта интеллектуалды өнім, ғарыштық қызмет, ақпараттық 

технология, радиоэлектроника, атом технологиясында көп мҥмкіндіктер береді. 

Ғылыми негізде ядролық отын, уран ерітінділерін, мыс-берилл 

ерітінділерін, тантал-ниобий тҥрлерін игеруге, титан гупкасы өндірістік 

базаларын кеңейтуге болады. Бҧларға сҧраныс атомдық, ғарыштық, 

радиоэлектронды өндіріс салаларының өсуіне байланысты артып отырады. 

Қазақстандағы ғылымның қазіргі жағдайы аяқталған, бірақ тауарлық тҥрге 

жеткізілмегендігімен, ғылыми зерттеулер санының көп болуымен сипатталады. 

Бҧл айтарлықтай әлует және оны қолдану инновациялық қызметтің дамуының 

негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Қазақстандық ғалымдармен 10 жыл 

ішінде 877 патент алынды, жаңа техниканың 136 нҧсқасы өнделді. 

Ғалымдармен орындалған ғылыми зерттеулер жаңа фундаменталды білімдерге 

және олардың негізінде – отандық ғылым мен технологияның бәсеке 

қабілеттілігін жоғарылатуға бағдарланған. Геолог-ғалымдармен өткізілген 

зерттеу нәтижелері қара және тҥсті металлургияның өндірістік кәсіпорындарын 

шикізатпен тҧрақты қамтамасыз етуге мҥмкіндік берді. 

Қазіргі уақытта ғылыми сыйымды өндірістер қатарын қҧру мақсатында 

жобалық-конструкторлық және техникалық қҧжаттама дайын елде отандық 

технологияларда қолдану негізінде бар химиялық және мҧнай химиялық 

өндірістерді қалпына келтіру және кеңейту, сонымен қатар мҧнай, газ , көмірді 

және басқаны қайта өңдеу бойынша кіші және орта тиімді және бәсеке қабілетті 

өндірістер қҧрылыс жобалары дайындалуда. 

Ғылыми-техникалық бағдарламаларды, жоғары тиімді 

биотехнологияларды қҧру, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп 

ҥшін биотехнологиялық өнім өндірісі, теориялар мен технологияларды өңдеу 

саласындағы қоршаған ортаны қорғау, сонымен қатар қара және тҥсті 

металлургияның кәсіпорындарында жаңа технологиялық ҥрдістерді игеру 

басымдық негізге ие. 
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2005 жылғы 25 сәуірдегі ҚР Ҥкіметінің №387 «Қазақстан 

Республикасының ҧлттық инновациялық жҥйесін қҧру мен дамыту жөніндегі 

2005-2015 жылдарға арналған Бағдарламасын бекіту туралы» қаулысына сәйкес 

келесі мақсаттар мен міндеттері анықталған: ғылыми әлеуетті дамыту, 

инновациялық кәсіпкерлік ортасын дамытуды қҧру мен қолдау, көпдеңгейлі 

инновациялық инфрақҧрылымды қҧру мен дамыту, ҦИЖ элементтері 

арасындағы тиімді арақатынасты қамтамасыз ету, заңдық-қҧқықтық базаны 

жетілдіру. Осы міндеттерді мемлекет тиімді жҥзеге асыратын болса, болашақта 

экономиканың барлық сферасына жағымды әсер ететін Ҧлттық Инновациялық 

Жҥйені қалыптастыруға мҥмкін болады. Осының нәтижесінде, 2015 жылы 

келесі жетістіктерге жетуге болады: 

- ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтер көрсетудің ЖІӨ-гі ҥлесі 

2005 жылдағы 0,8%-дан 2015 жылы 1,7%-ға өсуі; 

- 2003 жылмен салыстырғанда Қазақстанның инновациялық және 

ғылыми-техникалық қызметіне тартылатын инвестициялардың 2015 жылы 10-

15 есе өсуі; 

- қолданбалы ҒЗТКЖ-ды бюджеттік қаржыландыру жҥйесін жақсарту.  

Президенттің 2004 жылғы Жолдауында ҧлттың бәсеке қабілеттілігі 

бірінші кезекте оның білім деңгейімен анықталады деп көрсетілген. 

Сонымен қатар «2015 жылға дейін Қазақстан Республикасындағы білім 

беруді дамыту тҧжырымдамасын» қабылдау қазақстандық білім беру жҥйесінің 

әлемдік білім беру кеңістігінде шоғырлану ҥрдісін жеделдетуге мҥмкіндік 

береді. 

Ғылым мен техниканың жаңа бағыттарының шапшаң дамуы, ғылымдар 

тҥйісіндегі жетістіктер жоғары және орта кәсіби білімі бар мамандарды 

дайындау ҥрдісі қҧрылымдық қайта қарау қажеттілігін талап етеді. Əлемнің 

дамыған елдерінің тәжірибесі көрсеткендей, жақын болашақта ақпараттық 

технологиялар, биоинженерия, қуатты компьютерлік қолдаумен жаңа 

физикалық принциптерді ҥйлестіретін жоғары өндірістік технологиялар, 

экология және тағы басқа облыстарының мамандарына сҧраныс аса жоғары 

және тҧрақты болады. 

Қазақстанның инновациялық әлеуетін көтеру ҥшін келесі шаралар 

кешенін ҧсынамын: 

- мемлекет бюджетінен тиімділігі жоғары және технологиялық даму 

бағдарламаларын, мемлекеттік маңыздылығы бар инновациялық жобаларды, 

коммерциялық жағынан тиімді инновациялық жобаларды толығымен және 

ҥлесті қаржыландыру; 

- жоғары технологиялық өндіріске қаражаттарын салатын инвесторларға 

мемлекет тарапынан қолдау көрсету және оларды ынталандыру; 

- әртҥрлі ҧйымдық-қҧқықтық нысандағы кәсіпорындарға 

(инновацияларды игерген кезеңде) жеңілдіктермен несиелер, субсидиялар, 

субвенциялар беру; 

- ғылыми сыйымдылығы бар қҧрал-жабдық лизингін және инновациялық 

өнімді дамыту; 
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- инновациялық жобалар мен оларды іске асырушыларды конкурстық 

таңдау жҥйесін жетілдіру; 

- экономика саласында шағын, тиімді және тез сатылатын инновациялық 

жобалардың ҥлестік салмағын арттыру; 

- инновациялық сфераға шағын кәсіпкерлік субъектілерін тарту; 

- заңдық-қҧқықтық базаға өзгертулер енгізу; 

- экономикалық ынталандыру жҥйесін қҧру, яғни салықтық, несиелік 

және т.б.жеңілдіктер жасау; 

- ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Қазақстан Республикасын ҥдемелі индустриялық-инновациялық дамыту 

жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама Мемлекет 

басшысының «Нҧр Отан» халықтық-демократиялық партиясының 2009 жылғы 

15 мамырдағы кезектен тыс ХІІ съезінде берген тапсырмасын, «Жаңа 

онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мҥмкіндіктері» 

атты Қазақстан халқына Жолдауын орындау ҥшін, сондай-ақ Қазақстанның 

2030 жылға дейінгі даму стратегиясын іске асырудың екінші кезеңі болып 

табылатын Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспарының тҥйінді бағыттарына сәйкес әзірленді. 

 Бағдарлама экономиканы әртараптандыру және оның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру арқылы орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз 

етуге бағытталған. 

Бағдарлама экономиканы әртараптандырудың жҥргізіліп отырған 

саясатының қисынды жалғасы болып табылады әрі қҧрамына Индустриялық-

инновациялық дамудың 2003–2015 жылдарға арналған стратегиясының, 

«Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы» бағдарламасының, сондай-ақ 

индустрияландыру саласындағы басқа да бағдарламалық қҧжаттардың негізгі 

тәсілдерін біріктірді. 

Ірі жобаларды ілгерілетудің бастамашысы «Самҧрық-Қазына» ҧлттық әл-

ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бҧдан әрі – «Самҧрық-Қазына» ҦƏҚ» АҚ), 

экономиканың отын-энергетика және металлургия секторларының ірі жҥйе 

қҧраушы компаниялары, сондай-ақ стратегиялық шетелдік инвесторлар болып 

табылады. 

Шикізат секторымен байланысты емес және ішкі, ал кейіннен өңірлік 

нарықтарға бағдарланған (Кеден одағы, Орталық Азия елдері) экономика 

салаларын қалыптастыру және/немесе кҥшейту қатар жҥзеге асырылатын 

болады.  

Мемлекет озық технологиялар трансфертіне, кейіннен олардың экспортқа 

бағдарлануын дамыта отырып, қазіргі заманғы импорт алмастырушы өндірісті 

қҧру ҥшін шетел инвесторларын тартуға бағытталған қазақстандық орта және 

шағын бизнес бастамаларын қолдайды.  

Индустриядан кейінгі экономиканың негіздерін қалыптастыру 

мақсатында ҧлттық инновациялық инфрақҧрылымды дамыту және 

коммерцияландыру перспективалары бар ғылыми-технологиялық негіздерді 

қолдау жалғасады. 
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Жалпы алғанда, экономиканы әртараптандыруды мемлекеттік қолдау 

макро және секторлық деңгейлерде экономикалық саясаттың жҥйелі 

шараларын, сондай-ақ экономиканың нақты секторларын және жобаларды 

қолдаудың селективті шараларын іске асыру арқылы жҥзеге асырылатын 

болады. 

Экономикалық саясаттың жҥйелі шаралары қолайлы макроортаны және 

инвестициялық ахуалды қалыптастыруға, ҧлттық экономиканың өнімділігі мен 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі шараларға шоғырланатын болады. 

Селективті шаралар басым секторлар мен жобаларды қаржылық және 

қаржылық емес қолдау шараларының қҧрамдастырылған пакеті негізінде 

жҥзеге асырылатын болады. 

Мемлекет өзінің бизнеспен өзара іс-қимылын республикалық және  

өңірлік деңгейде де тиімді ынтымақтастық институттарын қалыптастыру 

негізінде жҥйелі тҥрде қҧрады.  

Экономиканың объективті жағдайына барабар болатын 2015 жылға 

дейінгі индустрияландыру саясатының траекториясы ресурстық, 

инфрақҧрылымдық, институционалдық және технологиялық шектеулермен 

ішкі келісушілікте болады. Бағдарламаға енгізілетін экономиканы 

әртараптандыруды және  технологиялық жаңғыртуды ынталандыратын 

тетіктердің жҥйелік сипаты: 

- қолайлы макроэкономикалық жағдай жасауды; 

- ахуалды жақсартуды және инвестициялар ағынын ынталандыруды; 

- жаппай технологиялық жаңғыртуды және ҧлттық инновациялық жҥйені 

дамытуды; 

- адами капитал сапасын арттыруды қамтамасыз етеді. 

Экономиканың басым секторларын дамытуға мемлекет пен бизнес 

ресурстарын шоғырландыру мемлекет пен бизнес шешімдерін келісудің 

интерактивті процесімен, мониторингтің қазіргі заманғы ақпараттық жҥйелері 

мен іске асырудың нақты қҧралдарын пайдаланумен бірге жҥреді. 

2015 жылға нысаналы индикаторлар мыналар: 

- ЖІӨ-ні кемінде 7 трлн. теңгеге, бҧл 2008 жылғы ЖІӨ-нің шамамен  

50%-ға ҧлғайып, нақты мәнде ЖІӨ-нің өсімі 15%-ын қҧрайды;  

- ЖІӨ қҧрылымындағы өңдеуші өнеркәсіптің ҥлесі кемінде 12,5 % 

деңгейіне дейін; 

- экспорттың жалпы көлеміндегі шикізаттық емес экспорт ҥлесі кемінде   

40 % деңгейіне дейін; 

- өңдеуші өнеркәсіптің жиынтық өндірісі көлемінен шикізаттық емес 

экспорт көлемінің ҥлесі кемінде 43 % деңгейіне дейін; 

- өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігі кемінде 1,5 есеге; 

- агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігін ауыл шаруашылығында 

жҧмыс істейтін бір адамға шаққанда 3000 АҚШ долларынан бастап кемінде  2 

есеге; 

- мемлекеттік мекемелер мен ҧйымдардың, ҧлттық басқарушы 

холдингтің, ҧлттық холдингтер мен компаниялардың тауарларды сатып алуда 
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қазақстандық қамту ҥлесі – 60%-ға дейін, жҧмыстар мен қызметтерді сатып алу 

90%-ға дейін; 

- жҧмыс істеп тҧрған кәсіпорындар санынан инновациялық белсенді 

кәсіпорындардың ҥлесі 10 %-ға дейін ҧлғаяды. 

Бағдарламаны іске асырудың негізгі бағыттары: 

1. Экономиканы әртараптандыруды және оның бәсекеге қабілеттігінің 

өсуін қамтамасыз ететін басым секторларын дамыту Алдағы кезеңде 

индустрияландыру саясаты индустриялық-инновациялық процестердің 

жеделдетушісі болатын «дәстҥрлі мамандандыру» салаларын  дамыту арқылы 

басым шикізаттық емес секторды озыңқы дамытуға бағытталған болады. 

2. Мемлекеттің кҥш-жігері экономиканың мынадай басым секторларын 

дамытуға топтастырылады: дәстҥрлі: мҧнай-газ секторы, тау-кен металлургия 

кешені, шикізат өндірістерін кейіннен аса жоғары қайта бөлулерге 

ауыстыратын атом және химия өнеркәсібі. 

3. Жер қойнауын пайдаланушылар, ҧлттық компаниялар және мемлекет 

сҧранысына негізделген: машина жасау, қҧрылыс индустриясы, фармацевтика. 

4. Шикізаттық сектормен  байланыстырылмаған және экспортқа басым 

бағдарланған өндірістер: агроөнеркәсіптік кешен, жеңіл өнеркәсіп, туризм.  

5. Келесі 15-20 жылда әлемдік экономикада ҥстем рөлге ие болатын 

«болашақ экономикасының» секторлары: ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар, биотехнологиялар, баламалы энергетика, ғарыш қызметі. 

Көрсетілген секторлардың тізбесі толық емес әрі Бағдарламаның іске 

асырылу барысында толықтырылып отырады. 

Экономиканы сәтті әртараптандыру  республиканың тҧрақты дамуымен, 

соның ішінде тҧрақты дамуды басқару жҥйесін оңтайландыру және  көмірсутегі 

төмен экономиканың, сондай-ақ инвестициялыр тарту, экологиялық 

проблемаларды шешу, табиғи экожҥйелерге антропогендік  жҥктемелердің кері 

әсерін азайту, табиғатты пайдаланушылардың қоршаған ортаға эмиссиясын 

азайту, қалдықтарды кешенді қайта өңдеу мәселелерінде «жасыл» саясатты 

енгізу жолымен республиканың тҧрақты дамуымен ҥздіксіз байланысты.  
Шағын кәсіпкерлікті  инновациялық даму негізінде жетілдіру   ҥрдістері. 

Бәрімізге мәлім шағын кәсіпкерлік секторы экономиканы әртараптандыруға, 
тҧрақты қарқындармен дамытуға мҥмкіндік береді. Осы  тенденция біздің 
елімізде қалыптаса қойған жоқ. Сондай-ақ жоғарыдағы  ҥлестік көрсеткіштер 
дамыған мемлекеттердің экономикасымен салыстырғанда мардымсыз болып 
табылады. Мҧндай жағдайдың қалыптасуы мемлекеттік реттеу мен қолдауға, 
шағын  кәсіпкерліктің ішкі және сыртқы орталарына  қатысты әр алуан  
аспектілі қиындықтары мен проблемаларына  байланысты.  

Яғни, еліміздің экономикасының  әрбір саласында шағын кәсіпкерлікті 
дамыту, олардың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін арттыру негізінде 
халықты жҧмыспен қамтамасыз ету, олардың тҧрмыстық жағдайын жақсарту, 
қаржы тапшылығы, материалдық-техникалық ресурстардың жетіспеушілігі, 
өнеркәсіптегі дағдарыстың бетін қайтару, экономика саласын тҧрақтандыру 
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мҥмкіндіктері әлі де болса жойылмауы себепті қазіргі кезде кҥрделі 
мәселелердің бірі болып отыр.  

Қазақстан Республикасы индустриалдық-инновациялық дамуының 2020-

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қуатты экономикалық 

серпілісті жҥзеге асыруға, жаңа жетістіктерге жетуге жҧмылдырады. Қойылған 

стратегиялық мақсаттарға сәйкес экономикалық қатынастарды 

трансформациялау мәселесін шешу қажет.    

Шикізат бағытынан қол ҥзуге ықпал ететін экономика салаларын 

әртараптандыру жолымен елдің тҧрақты дамуына қол жеткізу, ҧзақ мерзімді 

жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға өту ҥшін жағдай жасау, еңбек 

өнімділігін кемінде 3 есе арттыру және жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) энергия 

сыйымдылығын 2 есе төмендету; өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларының 

өнімділігін арттыру; кәсіпкерлік ахуалды, қҧрылымды қалыптастыру және жеке 

секторды ынталандыратын әрі бәсекелестік артықшылықты жетілдіретін, 

дҥниежҥзілік ғылыми-техникалық және иновациялық процесстерге қосыла 

отырып, өңірлік және дҥниежҥзілік экономикамен ықпалдасуды кҥшейту – бҧл 

индустриялық-инновациялық дамудың белгіленген негізгі мақсаты мен 

міндеттері.  

Экономиканың кез келген секторында инновациялар қаржы салымдарын 

қажет етеді. Қосымша пайда табу, шағын кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін 

жоғарылату, әлеуметтік-экономикалық нәтижені алу ҥшін де қаржы салымдары 

керек. Сонымен қатар тәжірибе жҥзінде келесідей байланыс анықталды: шағын 

кәсіпорын болашақта неғҧрлым ҥлкен табысқа жетуді көздейтін болса, ол 

соғҧрлым көп шығын жҧмсауға дайын болуы керек.   

Қазақстандағы инновациялық қызметтің қазіргі кездегі ахуалы өркениетті 

экономикалық даму талаптарына сай емес. Мемлекеттік сектордың ғылыми 

зерттеулерді қаржыландыру мҥмкіндіктерінің тарылуы, кәсіпорындардың жеке 

қаржыларының тапшылығы жеке инвестициялар ағымымен толықтырылмай 

отыр.  

Инновациялық қызметті дамыған қаржыландыру жҥйесі негізінде ғана 

дамытуға болады. Нарықтық экономикада шағын кәсіпорындар, өнеркәсіптік 

компаниялар, қаржылық-өнеркәсіптік топтар, шағын инновациялық бизнес, 

инвестициялық және инновациялық қорлар, жергілікті басқару органдары, жеке 

тҧлғалар және т.с.с. қаржыландыру субъектілері болып табылады. 

Өркендеу кезеңінде инновациялық компанияның қаржыландырылуы 

қаржыландыру көздерінің айрықша жиынтығымен ерекшеленеді. 

Олар инновациялық компания ҥшін қолайлы қаржыландыру көлемінің 

өсу ретімен орналастырылған: жеке адамдардың жинақтары; гранттар, жоғары 

оқу орындарының қаражаттары; бизнес-инкубатор ресурстары; бизнес 

жебеушілер қаржысы; венчурлік компаниялар қоры. 

Бҧлардың бәрі қайсыбір тҥрде болмасын ҧдайы өндіріс процесіне 

қатысады және инновациялық қызметтің дамуына жанама тҥрде ықпал етеді. 

Қаржыландыру ҧйымдарының қағидалары қаржыландыру көздерінің көптігіне, 

жҥйенің жекелеген элементтерінің икемділігі мен серпінділігіне бағытталып, 
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инновацияларды жылдам әрі тиімді енгізе отырып, кейін оларды инновациялық 

қызметтен тҥсетін қаржының өсуін қамтамасыз ететін коммерцияландыру 

жағдайына беттелуі тиіс. Ол ҥшін келесідей басты екі шартты ҧстап тҧру қажет: 

мемлекеттік инновациялық, ғылыми-техникалық және өнеркәсіптік саясатты іс-

қимылға жҧмылдыру және қазақстандық шағын кәсіпорындардың белсенді 

инновациялық дамуға көшуге дайын болуы. Инновациялық қызметті 

қаржыландыру жҥйесі меншік тҥрі, орталықтандыру дәрежесі, сондай-ақ 

меншік иелерінің деңгейі мен қаржыландыру нысандары жағынан 

ажыратылатын формалар мен көздердің кҥрделі айқасуынан тҧрады. Қазіргі 

таңда инновацияларды қаржыландыру көздерінің келесідей жіктемесі 

қабылданды (17 сурет).    

Меншік тҥрі бойынша қаржыландыру көздері келесідей бөлінеді: 

- мемлекеттік инвестициялық ресурстар (бюджет қаражаттары, 

бюджеттен тыс қорлардың қаражаттары, мемлекеттік пайдаланулар, акция 

пакеттері, мемлекеттік меншік мҥлігі); 

- инвестициялық, соның ішінде қаржы ресурстары, коммерциялық және 

коммерциялық емес шаруашылық субъектілердің ресурстары, сондай-ақ 

қоғамдық ҧйымдардың, жеке тҧлғалардың және т.с.с. ресурстары.   

Мемлекет деңгейінде қаржыландыру көздерін төмендегілер қҧрайды: 

- бюджеттер мен бюджеттен тыс қорлардың өзіндік қаражаттары; 

- мемлекеттік несие-банктік және сақтандыру жҥйелерінің жҧмылдырған 

қаражаттары; 

- мемлекеттің сыртқы (халықаралық пайдаланулар) және ішкі 

(мемлекеттік облигациялық, қарыз және өзге де заемдар) қарызы тҥріндегі 

заемдік қаражаттар. 

Кәсіпорын деңгейінде қаржыландыру көздері мыналар: 

- өзіндік қаржылар (пайда, амортизациялық аударымдар, сақтандыру 

өтемдері, материалдық емес активтердің, негізгі және айналым қҧралдарының 

шығындары және т.с.с.); 

- акцияларды сатудан тҥскен жҧмылдырылған қаражаттар, сондай-ақ 

жарналар, мақсатты тҥсімдер және басқалар; 

- әртҥрлі негізде берілетін бюджеттік, банктік және коммерциялық 

несиелер тҥріндегі заемдік қаражаттар. 
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17 сурет – Инновациялық ҥрдістің қажетті элементі ретінде капитал нарығының 

қҧрылымы 

 

 

Инновацияларды қаржыландыру көзі ретінде пайданың маңыздылығы 

шағын кәсіпорынның өндірістік қызмет сипатына (өндірістік циклдың 

ҧзақтығы, өнімнен тҥсетін ақша қаражаттарының жҥйелілігі және т.с.с.) және 

мемлекеттің жҥргізетін экономикалық саясатына (салық саясаты) байланысты 

болады. 

Қазақстандық шағын кәсіпорындардың пайданы инновацияларды 

қаржыландырудың негізгі көздерінің бірі ретінде пайдалануы келесідей 

себептерге байланысты тойтарылып отырды: 

- өндірістің қҧлдырауы және шығарылатын өнімнің бәсекеге 

қабілетсіздігі; 

- шағын кәсіпорындардың ҧдайы өндірістік қажеттіліктерін ескермейтін, 

ауыртпалық тҥсіретін салық саясатын жҥргізу; 

- пайданың басым бөлігін айналым қҧралдарының өсіміне және шағын 

кәсіпорындардың тҧрақты қаржылық жағдайын қамтамасыз етуге пайдалану; 

- тіпті өндіріс көлемі тҧрақты болғанның өзінде, өнімге кететін 

шығынның өнім бағасының жоғарлауымен салыстырғанда асып тҥсуі.  
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Сонымен, инновацияларды өздігінен қаржыландырудың ішкі көздерінің 

жағдайы инновациялық міндеттерді толығымен шешуге мҥмкіндік бермейді. 

Сондықтан, біздің ойымызшы, өнеркәсіптік шағын кәсіпорындарда 

инновацияларды қаржыландырудың осы көздерін іс-қимылға жҧмылдыру және 

одан әрі тиімді пайдалану бойынша әдістемелік және тәжірибелік сипаттағы іс-

шараларды жҥргізу қажет.  

Соңғы жылдары қаржы лизингі кең қолданысқа ие болып отыр, әсіресе 

қымбат бағалы қҧрал-жабдықты, көлік қҧралдарын, энергия қондырғыларын 

және т.с.с. сатып алумен байланысты ірі техникалық инновацияларды жылдам 

игеру мәселесін шешу жағдайында кең қолданылады. Қазіргі лизингтік қызмет 

нарығы – бҧл ең серпінді әрі жылдам дамушы нарықтарының бірі. АҚШ-та, 

мәселен, машиналар мен қҧрал-жабдықтарға салынатын капитал 

салымдарының жалпы сомасының 25-30%-ға жуығы лизинг ҥлесіне тиесілі. 

Инновациялық қызметке салынатын шетелдік инвестициялар ғылыми-

техникалық және экономикалық ынтымақтастық бойынша мемлекет аралық, 

ҥкімет аралық келісімдер мен бағдарламалар тҥрінде, сондай-ақ шетелдік 

қаржылық ҧйымдар мен жеке кәсіпкерлерден тартылатын жеке инвестициялар 

тҥрінде жҥзеге асырылады. Олар жарғылық капитал жарналары, бағалы 

қағаздарды сатып алу, мақсатты және кедергісіз берілетін несиелер, демеушілік 

және қайырымдылық жарналары, лизинг және т.с.с. болуы мҥмкін. Мҧндай 

инвестициялардың бағыты, ауқымы мен шарттары көптеген факторларға, ең 

алдымен елдің инвестициялық тартымдылығына байланысты. Бҧл 

экономикалық және қҧқықтық ортамен, жҥргізілетін реформалардың саяси 

тҧрақтылығымен, олардың алдын ала болжанылуымен анықталады. Қазақстан 

нарығы бҧл тҧрғыда шетелдік инвесторлар ҥшін тартымды емес. 

Инвестициялардың тәуекелі айтарлықтай жоғары, бірақ сонымен бірге 

қазақстандық экономикаға шетелдік инвестицияларды тартуға тҥрткі болатын 

кҥшті қозғаушы себептер де жеткілікті. Бҧлар –  ең алдымен салымдардың 

жоғары табыстылығы, қазақстандық нарықтың ауқымдылығы мен 

перспективтілігі.  

 

4 кесте – Инновациялық қызметті қаржыландырудың негізгі 

ҧйымдастырушылық формалары 

Формасы 

Мҥмкін 

болатын 

инвесторлар 

Қарыз 

қаражат-

тарды 

алушылар 

Форманы 

пайдалану 

артықшы-

лықтары 

Еліміздегі жағдайларда 

форманы пайдалану 

қиындығы 

Тапшыл 

қаржылан

-дыру 

Шетел 

мемлекетте-

рінің 

ҥкіметтері. 

Халықара-лық 

қаржы-лық 

инсти-

туттар,ҚР 

кәсіпорын-

ҚР Ҥкіметі 

Инвестиция-

ларды 

мемлекеттік 

реттеу және 

бақылау 

мҥмкіндігі 

Қаржыландырудың 

мақсатты емес сипаты. 

Ішкі және сыртқы 

мемлекеттік 

қарыздардың өсуі. 

Бюджеттің шығын 

бөлігінің артуы. 
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дары мен 

ҧйымдары 

Акционер

-лік 

(корпора-

тивтік) 

қаржылан

-дыру 

Коммерция-

лық банктер. 

Институционал

дық 

инвесторлар. 

Корпора-

циялар. 

Кәсіп-

орындар 

Корпора-

циялардың 

(кәсіпорын-

дардың) 

инвестиция-

ларын 

пайдалану 

Инвестициялардың 

мақсатты емес сипаты. 

Нақты жобалар 

нарығында емес, бағалы 

қағаздар нарығында ғана 

жҧмыс істеу. 

Инвестициялардың 

жоғары тәуекел деңгейі. 

Жобалық 

қаржылан

-дыру 

Ҥкіметтер. 

Халықара-лық 

қаржы-лық 

инсти-туттар. 

Коммерция-

лық банктер. 

Шетел 

инвестор-лары. 

Институци-

оналдық 

инвесторлар. 

Инвести-

циялық 

жоба. 

Иннова-

циялық 

жоба. 

Қаржылан-

дырудың 

мақсаттылы-

ғы. 

Тәуекелдер-ді 

бөлу. 

Қаржылық 

мекемелер-дің 

қатысушы-

лары-

мемлекеттің 

кепілдеме-

лері. 

Жоғарғы 

деңгейдегі 

бақылау. 

Инвестициялық 

климаттқа тәуелділік. 

Несие тәуекелінің 

жоғары деңгейі. 

Тҧрақсыз қҧқықтық және  

салықтық режимдер. 

 

Əлемдік тәжірибеде орын алған инновациялық қызметті 

қаржыландырудың негізгі ҧйымдастырушылық формалары 4 кестеде 

көрсетілген.  

Соңғы он жыл ішінде индустриалды дамыған елдерде инвестицияларды 

қаржыландырудың жаңа формасы – жобалық қаржыландыру қарқындап өсуде.  

Инвестициялық жобаларды ең алдымен банктік ҧзақ мерзімдік несиелеу 

деп тҥсінілетін жобалық қаржыландырудың тҥрлері қазіргі кезде өте көп. 

Жобалық қаржыландыру – бҧл инновациялық қызметке қаржылық және 

банктік қатысу тҥрі,  ол өнеркәсіптің ресурс сыйымды және капитал сыйымды 

салаларының өндірістік аппаратын жаңа заман талаптарына сай етіп 

жетілдіруді және жаңартуды ерекше қажет ететін елдер мен аймақтар ҥшін 

өзекті болып табылады .  

Осы уақытқа дейін дамыған елдерде электр энергиясымен, пайдалы 

қазбаларды өндірумен байланысты инновациялық жобаларды   қаржыландыру 

кең таралып келді.  

Енді жобалық қаржыландыру инфрақҧрылыммен және өнеркәсіптің 

өңдеуші салаларымен байланысты болған, сондай-ақ ғылыми-техникалық 

жаңалықтар мен алдыңғы қатарлы технологияларға бағытталған көптеген 

өнеркәсіптік объектілерге кеңінен таралуда. Соңғы кезде инвестицияларды 



 

237 

 

жоғары технологиялық, ғылымды көп қажет ететін өндірістерге салу 

тәжірибелері байқалуда.  

Сонымен, инновацияларды өздігінен қаржыландыру көздерінің жағдайы 

инновациялық міндеттерді толығымен шешуге мҥмкіндік бермейді. Қаржы 

ресурстарын шоғырлау және тиімді пайдалану бойынша тиісті шаралар қажет. 

Осындай шаралардың бірі аймақтың шағын кәсіпкерлік кәсіпорындарын 

интеграциялау болар еді, ал оның шеңберінде – инвестициялық ресурстарды ең 

тиімді инновациялық жобаларға қарай орталықтандыру, шоғырлау және бөлу. 

Инновациялық жобаларға салынатын ішкі қаржы көздері жетіспейтіндіктен, 

сыртқы көздерден (банк несиелері, өзге шаруашылық субъектілерден қарыз 

алу) қаржы тарту керек.   

Шағын және орта кәсіпкерлік (ШОК) секторындағы кҥрделі мәселелердің 

бірі – инновацияны енгізу деңгейінің төмен болуы мен инновацияны жасауда 

инвестиция көлемінің кҥрт төмендеп кетуі. Тҧтас алғанда, ШОК салаларындағы 

төмен рентабельділік, жеке айналым қорларының ылғи да жетіспеушілігі, 

сонымен қатар кепілдікке қоятын мҥліктерінің өтімділік деңгейінің болмауы 

оның салалары ҥшін инновациялық жеке зерттеулер мен капитал салымдарын 

салуды тежеп отыр. Тағы бір ескеретін нәрсе, ШОК секторындағы 

инновациялық қызметтің қажеттілігі оның өзінің мәнінен шығып отыр. ШОК 

жекелеген кәсіпорындардың инновациялық қызметі тҧтас алғанда еліміздің 

экономикалық өсуін білдіреді, халықтың әл-аухатының неғҧрлым жоғарғы 

деңгейін қамтамасыз етеді. 

Қазіргі таңда Қазақстанның шағын кәсіпкерлігінде айтарлықтай өндіріс 

көлемінің, шағын кәсіпорындар  өнімділігінің өсуі; ауылшаруашылық және 

өнеркәсіп өнімдеріне баға диспаритеті; шағын кәсіпорын өндірісінің 

техникалық жарақтануының нашарлауы; коммерциялық несиені аз пайдалану, 

сонымен қатар шағын кәсіпорындары басшыларының аудиторлық тексерулер 

жҥргізуге немқҧрайлылығы; өзінің сатып алу бағасын бекітетін және 

монополиялық билікте болатындардың алдында жергілікті тауар 

өндірушілердің қорғансыздығы; қосалқы бөлшек сатумен айналысатын 

жабдықтаушы кәсіпорындардың монополиялық жағдайлармен шиеленісуінен 

шағын кәсіпорын техникаларының дамыған жөндеу базасының жоқ болуы; 

шағын кәсіпкерлікке  инвестиция көлемінің қысқаруы байқалып отыр. 

Қалыптасқан жағдайда шағын кәсіпорындарының инновациялық 

қызметінің жандануы маңызды мәселе болып табылады, өйткені өндірістік 

кәсіпорын сияқты капитал сыйымдылығы жоғары экономика секторына жағдай 

тудырмай қалыпты қызмет ету мен интенсивті даму мҥмкін емес. Осыған 

байланысты, республикада қолайлы инновациялық орта қалыптастыру 

дегеніміз шағын кәсіпорын тауар өндірушілерінің экономикалық дағдарыстан 

шығудың қҧралы ретінде инновацияны қолдануды білдіреді. 

Экономикалық әдебиеттерде осы кҥнге дейін «инновациялық 

белсенділік» ҧғымы анықтамасына бірыңғай көзқарас қалыптаспады. 

Инновациялық белсенділік біздің тҥсінігімізде белгілі бір уақыт аралығында 

кәсіпорындардың, немесе олардың жеке тҥрлерінің инновациялық қызметті 
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жҥзеге асыруға қатысу деңгейі. Инновациялық белсенділік әр тҥрлі деңгейде 

келесідей факторлармен анықталады (5 кесте). 

Алдымен инновациялық  белсенділікті тар және кең мағынада 

қарастырып көрейік. Тар мағынада  инновациялық   белсенділікті   

шаруашылық   жҥргізуші субъектінің динамикасы мен ағымдағы жағдайын 

және инновациялық технологияларды енгізу деңгейін көрсететін кешенді 

нәтиже деп тҥсінуге болады. Кең мағынада – белгілі бір шаруашылық 

жҥргізуші субъектіде инновация жасау мен енгізуде пайда болған қаржы, 

экономикалық, саяси, әлеуметтік және басқарушылық қатынастар жҥйесі. Ал 

ШОК секторының инновациялық белсенділігі дегеніміз, оның дамуына 

қаржылық салымдардың перспективасын, табыстылығын, тиімділігін және 

тәуекелділігінің минимизациясын білдіреді. 

Инновациялық белсенділікке сандық және сапалық факторлар да әсер 

етеді. Сандық факторларды талдау кезінде мақсатты параметрлерге 

факторлардың әсерін бағалау ҥшін статистикалық әдістерді қолдану керек. Бҧл 

жерде екі шарт орындалуы қажет: бағаланатын параметр сандық тҥрде болуы 

керек және бірыңғай таңдау қҧруға мҥмкіндік беретін мәліметтердің болуы. 

 

5 кесте – Инновациялық белсенділікті анықтайтын негізгі факторлар 

Мемлекеттің инновациялық 

белсенділігі: 

- әлеуметтік-саяси тҧрақтылық; 

- ішкі нарықтықтың көлемі мен төлем 

қабілеттілігінің деңгейі; 

- несие-қаржы және банк жҥйесінің 

қалыптасуының тҧрақтылығы; 

- инфляция деңгейі; 

- экономикалық сферадағы жемқорлық 

пен қоғамдағы қылмыс деңгейі; 

- инновациялық қызметтің қҧқықтың 

қамтамасыз етілуінің деңгейі; 

- кәсіпкерлік және инвестициялық 

қызметтің нормативтік базасының 

тҧрақтылығы; 

- қор нарығының дамуы; 

- салық саясаты; 

- технологияның даму деңгейі.  

Аймақтың инновациялық белсенділігі: 

- жағрафиялық орналасуы; 

- табиғи ресурстармен қамтамасыз етілуі 

және оларға қол жетімділік; 

- қоршаған ортаның жағдайы; 

- экономиканың қҧрылымдылық әр-

тҥрлілігі; 

- нарықтық инфрақҧрылымының ахуалы 

мен дамуы; 

- халықтың мәдениеті мен білімінің 

дамуы; 

- әлеуметтік-саяси тҧрақтылық; 

- экономикалық тҧрақтылық; 

- басқару органдарының кәсіпорындармен 

өзара іс-әрекеті; 

- ақпараттық коммуникациялық кеңістік; 

- нормативтік-қҧқықтық кеңістік. 

Саланың инновациялық белсенділігі: 

- салалық нарықтың деңгейі; 

- азық-тҥлік өнімдері нарығының 

монополизациялану деңгейі; 

- бағаның икемділігі; 

- капиталға табыстылық нормасы; 

- саланың капитал сыйымдылығы; 

- салық ауыртпашылығының деңгейі; 

- бәсеке деңгейі; 

- саладағы әлеуметтік мәселелер; 

- стратегиялық бірлестіктердің 

Кəсіпорынның инновациялық 

белсенділігі: 

- меншік тҥрлері; 

- кәсіпорынның қаржылық жағдайы, 

кәсіпорынның көлемі; 

- жаңа нарықтарға кіру мҥмкіндігі және өз 

ҧстанымын нығайту; 

- инвестициялық қызметті жҥргізу ҥшін 

қаржылардың болуы; 

- инвестициялық жобалармен басқару 

тиімділігі; 
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қалыптасуы және басқа да 

контрагенттермен өзара қатынастардың 

мҥмкіндігі; 

- технология мен өндірістің кҥрделілік 

деңгейі; 

- инвестициялық нарық 

инфрақҧрылымының даму деңгейі; 

- саланың мемлекеттік реттеу деңгейі. 

-  кәсіпорынның ғылыми-техникалық 

потенциалы; 

- кәсіпорындар арасында инновациялық 

қызметті ынталандыру жҥйесі; 

- инновациялық белсенділік деңгейі; 

- негізгі қорлардың тозу деңгейі; 

- өнімге төлемге қабілетті сҧраныстың 

болуы.  

 

Инновациялық белсенділікке көрсеткіштердің әсері бойынша 

факторларды екі топқа біріктірген ыңғайлы: қолайлы және қолайсыз. Қолайлы 

факторларды сипаттайтын мәндер жоғарылағанда өнім  өнімділігі, еңбек 

өнімділігі, өнімнің өндірістік өзіндік қҧны, еңбек сиымдылығы, материал 

сиымдылығы төмендейді, рентабельділік деңгейі жоғарылайды. Ал кері 

факторлардың мәні жоғарылағанда өнім өнімділігі төмендейді, шаруашылық 

нәтижелерді сипаттайтын басқа да көрсеткіштер төмендейді.    

Ірі өндірістік кәсіпорындардың инновациялық қызметіне талдау 

жҥргізгенде инновацияны басқаруды орталықтандыру тенденциясын нығайтуға 

бағытталған инновациялық процесстердің қазіргі таңдағы ерекшеліктерін 

сипаттайтын бірқатар жалпы тҧжырымдарды бөліп көрсетуге болады.  

Зерттеулер көрсеткендей, соңғы онжылдықта Қазақстанның көптеген 

өндірістік кәсіпорындарда әлеуметтік-экономикалық саясатында инновациялық 

қҧраушылары бойынша келесідей тенденциялар байқалып отыр:  

- кәсіпорын ішінде тек қолданбалы ғылыми зерттеулер мен жеке 

зерттеулердің дамуы. Іргелі зерттеулер жҥргізу ғылыми-зерттеу институттары 

мен университеттерімен тығыз интеграциялану есебінен жҥзеге асырылады; 

- неғҧрлым инновативті өндірістік кәсіпорындары жаңалықтарды 

басқару бөлімін қҧру ҥшін ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 

ҧжымын (ҒЗТКҦ) және маркетинг бөлімдерін біріктіру мақсатында қайта 

қҧрулар жҥргізуде; 

- фирмааралық венчурлық бөлімшелерін белсенді пайдалану. 

Инновацияны басқаруды ҧйымдастыру процесінде зерттеуде келесідей 

сҧрақтарды кезеңмен шешу ҧсынылып отыр: 

-  тиімді технология мен ең жақсы ҧйымдық  формаларды таңдау; 

-  жаңалықтарға ықпал жасайтын ҧйымдастырушылық ортаны 

қалыптастыру және жҧмысшыларды ынталандыру; 

-  ҒЗТКҦ және маркетинг бөлімдерінің өзара әрекеттерін және 

технологияны берудегі мәселелерін шешу; 

-  шығындар мен ресурстардың экономикалық мақсатты көлемін 

анықтау, потенциалды тиімді жобаларды таңдау;  

-  шағын кәсіпорын ассортиментіндегі жаңа өнімдерді енгізудің 

салдарын зерттеу; 

- экономикалық тәуекелді қысқартудан ғана емес, сонымен қатар 

тҧтынушылар мен жабдықтау көздеріне байланысты төмендегенде пайда 

болатын диверсификация дамуының мҥмкін болатын эффектісі; 
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-  экономикалық және саяси сфералардағы біріккен іс-әрекеттерді, 

фирмааралық байланыстарды ҧлғайту. 

Шағын инновациялық бизнес жағдайын жан-жақты зерттеу мақсатында, 

кездесіп қалатын мҥмкіндіктер мен қауіп-қатер тҧрпаттарын бағалауы SWOT-

талдауын жҥргізу арқылы анықталады, ол инновациялық аяда шағын 

кәсіпкерліктің кҥшті және әлсіз жақтарын, сондай-ақ әлуетті мҥкіншіліктер мен 

қатерлерді анықтауға және оған қарсы шаралар қҧруға мҥмкіндік береді. 

Кҥшті және әлсіз жақтар – бҧл шағын бизнестің ішкі сипаты, демек оның 

өзінің бақылауында болады. Сыртқы ортамен байланысты мҥмкіншіліктер мен 

қауіп-қатерлер шағын бизнеске тікелей байланысты болмауына байланысты, 

оның да шеші жолдарын іздестіру қажет. 

Сондықтан шағын кәсіпкерлікте  басқару процесі бір-бірімен байланысып 

жатқан өндірісті жобалау, жоспарлау және ҧйымдастыру кезеңдерін қамтиды. 

Сонымен бірге, жобалау кезеңі кәсіпкерлікті басқаруда маңызды, әрі міндетті 

болып табылады және әр кезеңде бірыңғай мақсатқа жету ҥшін кәсіпкерліктің 

өнімділігі мен қҧндылығын, оларды пайдалану тиімділігін сақтау, жоғарылату 

міндеттері шешіледі. Басқару процесіндегі аталған кезеңдердің айқындылығын 

мойындай отырып, қазіргі уақытта басқарудың экономикалық әдістерін 

ҧстанумен ғана тҥбегейлі табыстарға жетуге болады. 

Инновациялық процестерді белсендірудің бір жолы болып, республика 

деңгейінде шағын кәсіпорындарының инновацияға бағытталған даму 

стратегиясын жасау болып табылады. Бҧл – егер біз нақты бір кәсіпорын емес, 

жалпы аймақты немесе экономиканың нақты секторының алдыңғы қатарлы 

сала туралы айтып отырсақ, өте қиын процесс. Аймақтың экономиканың 

инновациялық дамуын біз өндірістің ғылымды кең көлемде қажет ететін 

факторын кешенді тҥрде пайдаланумен байланыстырамыз. Ал бҧл өз кезегінде 

ШОК секторының ішкі де, сыртқы да тҧтыну нарығында жоғарғы 

бәсекелестікті қамтамасыз ету мақсатында техникалық-технологиялық, 

қаржылық-экономикалық және ҧйымдастырушылық-басқару қызметін 

қамтамасыз етеді. 

Шағын кәсіпкерлікті дамытудың инновациялық бағыттағы 

стратегиясының мақсаты – жаңа сапалы өнімдерді өндіруді тиімді тҥрде 

дамыту болып табылуы қажет. Осы мақсатқа байланысты келесідей міндеттер 

анықталды: шағын кәсіпорын өнімдерінің шығымы мен сапасын арттыру, 

мемлекеттік қолдаудың арқасында өнім қауіпсіздігін қамтамасыз ету; шағын 

кәсіпкерлікті  дамытуды қолдау; өнім өнімділігі мен өнімнің сапасын арттыру; 

шағын кәсіпкерлікпен  айналысатындарды мемлекет тарапынан қолдау; ШОК 

ҥдемелі ғылыми және технологиялық дамуын қамтамасыз ету; қуаттылықты 

пайдалану деңгейінің техникалық жаңаруының өсуін қамтамасыз ету мен 

кәсіпорындарды дҥниежҥзілік сауда ҧйымымен (ДСҦ) бірге жҧмыс істеу 

жағдайына бейімдеу.  

Стратегияның басты мақсаты стратегиялық міндеттерді біртіндеп және 

ғылыми негізделген шешімдер жолымен инновацияларды игеру арқылы жетілуі 

тиіс. 
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ШОК секторында игерілетін негізгі инновацияларды ҧйымдастыру мен 

басқару бағыттары: нарықтық ҧйымдық-экономикалық механизмі; шағын 

кәсіпорындар мен интеграцияланған инфрақҧрылымдардың жаңа ҥлгілері;  

еңбекті ҧйымдастырудың жаңа формалары; ШОК инновациялық процесстердә 

басқару жҥйесінің жаңа формалары; экономикадағы инновациялық 

процесстердің дамуы; жоғары сапалы технологияның жаңа тҥрлері, типтері 

және кросстары; технологиялық орталықтарды қҧру. 

Келесі 6 кестеде шағын кәсіпорын өндірісінің инновациялық 

белсенділігін қалыптастыратын факторлар жҥйесі бейнеленген. 

 

6 кесте – Шағын кәсіпорын өндірісінің инновациялық белсенділігін 

қалыптастыратын факторлар жҥйесі 
Артықшылығы Кемшілігі 

Өндірістік қҧрылымдары деңгейінде 

Экономикалық алғышарт-тар: қор және 

еңбекпен қамтамасыз етілу, мамандан-

дырылу, материалдық-қар-жылай 

шығындар, сақтан-дыру қорлары, меншік 

иесі мен еңбеккерлердің бірлесуі (өз 

кәсіпорынының акци-онері), салалардың 

ҧтымды ҥйлесімділігі.  

Өндірістік ауытқулар, материалдық-

техникалық жабдықтаудағы олқылықтар, 

техникадағы қателіктер, экологиялық 

шарттардың бҧзылуы, техникалық және 

сервистік факторлардың жетіспеушілігі, 

немқҧрайлы еңбек. Тәуекел шараларының 

сақтандырылмауы.  

Аймақтық  деңгейінде 

Өндірістердің ҧтымды орна-ласуы, 

бағалық және неси-елік реттеу. 

Техникалық тҧрғыда  реттеу. Монито-

ринг тербелісі және қозға-лыс 

тенденциясы. Ҧтымды сақтандыру 

қорлары. 

Экономикалық тәуекелдің кездесуі.  Баға, 

несие және салық саясатындағы қателіктер. 

Біртҧтас республика деңгейінде 

Сыртқы сауда. Мемлекеттік сақтандыру 

қорларының өнімдерін қҧру. Бағалық 

реттеу. Несиелік және дотациялық реттеу. 

Салық саясаты. Мемлекеттік тапсырысты 

тарату. 

Саяси дағдарыстар. Экономи-калық 

дағдарыстар. Бағалық және қаржылай 

саясаттағы қателіктер (салық саясатын қоса 

алғанда). Елдің немесе оның айтарлықтай 

бөліктерінің  тәуекелі жоғары аумақта 

орналасуы. 

 

ШОК секторының инновациялық бағыттағы даму стратегиясы келесі 

топтамалардан тҧруы керек: техникалық-технологиялық, инновациялық-

инвестициялық, экономикалық, экологиялық, салалардың әлеуметтк дамуынан 

– өндірістік және ауылшаруашылық шикізаттарын өңдеу. Оларда мақсаттық 

көрсеткіштер көрініп тҧрады. Мысалға, экономикалық топқа  өнімнің жалпы 

көлемін, өнім өнімділігі мен шығымдылығын, өнімнің өзіндік қҧнын, пайданы 

және басқаларын кіргізген дҧрыс. Экологиялық топқа – тҧрғындарды заманауи 

техникалық және технологиялық стандарттарға сай келетін экологиялық 

қауіпсіз өніммен қамтамасыз ету, тҧрғындардың  қауіпсіз өмір сҥру 

жағдайымен қамтамасыз ету. Əлеуметтік топта – кәсіпорын жҧмыскерлерінің 

табыстарын арттыру, қала мен ауыл арасындағы өмір сҥру деңгейіндегі 
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айырмашылықты айтарлықтай қысқарту, көпшілікке арналған кәсіптер мен 

жҧмысшы мамандар кадрларын даярлау және қайта даярлау және тағы 

басқалар. 

ШОК  өндірісінің стратегиялық дамуы төменде көрсетілгендей бір-

бірімен тығыз байланысып жатқан міндеттерді жҥйелі және кешенді тҥрде 

шешуге бағытталған болуы керек: 

-ҧдайы өндірісті ҧлғайту, сауда нҥктесіне дейінгі аралықтағы 

әріптестердің барлық технологиялық тізбектерінің экономикалық 

қатынастарын жетілдіру, шаруашылықпен айналысатын субъектілерді 

шаруашылық қызмет барысында өзгеріп отыратын ішкі және сыртқы 

жағдайларға икемдеу негізінде орта және ҧсақ мерзімге ШОК тҧрақты және 

серпінді дамыту; 

-әртҥрлі меншік формасы мен әртҥрлі шаруашылық жҥргізетін 

кәсіпорындарда, оларды адам басына шаққандағы өнім өндіруді өсіруге 

бағыттап, сапасын арттырып, шығарылатын өнімдердің бәсекелестікке 

қабілеттілігін арттырып, шағын кәсіпорын  өндірісін стратегиялық басқаруды 

жетілдіру және т.б.; 

-ШОК секторының материалдық-техникалық базасын нығайту, ҥдемелі 

қорлар мен энергожинақтау технологияларын меңгеру, белсенді инвестициялық 

және инновациялық саясат жҥргізу; 

-жергілікті билік органдарының, еңбек ҧжымдарының және шағын 

кәсіпорын өнімдерін өндіретін жеке тауар өндірушілердің, саудамен 

айналысатын, қызмет көрсететін, тауар өндіретін кәсіпорындардың қосымша 

жҧмыс орындарын қҧруға, әлеуметтік инфрақҧрылымды дамытуға, кадрларды 

дайындау мен қайта даярлауға, тағы басқаға бағытталған меншік және 

шаруашылық тҥріне қарамастан, әлеуметтік және келісілген экономикалық 

мҥдделерін жҥзеге асыру механизмін қҧру; 

-басқарудың барлық деңгейіндегі шағын кәсіпорындағы тауар 

өндірушілерді қаржылай қолдау шаралары жҥйесімен кәсіпкерлікті  дамытудың 

мақсатты бақылаушы көрсеткіштерін қамтамасыз ету; 

-макродеңгейде – мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен жҥргізу; 

-мезодеңгейде – жергілікті, аудандық бюджет қаражаты есебінен жҥргізу; 

-микродеңгейде – жергілікті тауар өндірушілердің қаражаты есебінен 

жҥргізу. 

Республиканың қаржы-несие саясаты қаржы ресурстарының қҧрылуы 

мен орналасуы төмендегі мақсатта реттеп отыруы тиіс: 

-интенсивті тҥрдегі кеңейтілген ҧдайы өндіріспен қамтамасыз ету; 

-барлық ШОК секторындағы тауар өндірушілердің өндірген 

ауылшаруашылық өнімдерінің тереңдетілген қайта өңдеу жҧмысын меңгеру, 

фирмалық сауда-саттық жҧмысын қҧру және кеңейту. 

Ҧсынылған инновациялық-бағдарлы стратегияның негізі – оның 

өндірістік-техникалық, ақпараттық-технологиялық сияқты инновациялық 

қҧрылымдарды дамыту мен қҧруды алдын ала қарастыратын болып табылады. 
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Аталмыш стратегияның аясында инновациялық қҧрылымды қҧру алдын ала 

қарастырылған, 18 суретте мысалға келтірілген ҥлгі бейнеленген. 
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18 сурет – Шағын кәсіпкерлік секторындағы инновациялық қҧрылымның 

принципті ҥлгісі 

 

Əлемдік нарықта инновацияларды дамыту мониторингін, алғашқы 

уақытта ҥйренуге және одан кейін де ғылыми-техникалық және инновациялық 

шаманы, сонымен қатар, материалдық қаржы қорларын нәтижелі пайдалану 

мен ары қарай дамыту ҥшін облыстағы кәсіпорындардың инновациялық 

автономиялық жҧмысын жҥзеге асыруға жол беретін шағын инновациялық 

қҧрылымын іске асыру ҥшін төмендегі стратегиялық шараларды жҥзеге асыру 

ҧсынылады: 

- ғылыми кеңейтілген технологияларды жҧмылдыруға көмек көрсету; 

- инновациялық жобалар нарығын дамытуға көмек көрсету; 

- кәсіпкерлерді ғылыми кеңейтілген, бәсекеге қабілетті өнімдерді 

шығаруға бағыттау және осының есебінен республика халқының мҥддесіне 

қарай салық салу базасын кеңейту. 

Жоғарыда көрсетілген әрекеттерді жҥзеге асыру ҥшін халық 

шаруашылығындағы жҧмыс істеп тҧрған салаларға инвестиция салу бойынша 

аймақтық және жергілікті әкімшіліктердің жҧмысын қарқындату қажет.  

Ҧзақ мерзімдік жҧмыста ШОК бәсекеге қабілеттілікті жоғарылату 

саясатын мақсатты жҥргізу, ШОК секторының экономикалық өсуінің 

инновациялық бағытпен қамтамасыз етілуіне ықпал ету. 

Осылайша, біз ҧсынып отырған ШОК секторын дамытуға арналған 

инновациялық бағыттағы стратегия шағын кәсіпкерлікті дамытуға және шағын 
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кәсіпорын өнімдері нарығын реттеуге арналған мемлекеттік бағдарламаны 

орындауға және ШОК жҧмыстарының нәтижелігін көтеруге арналған  мақсатты 

бағдарламаларды орындауға бағытталуы тиіс. Басқа жағынан алғанда ШОК  

инновациялық ҥрдістермен басқару жҥйесін дамыту ірі кәсіпкерлік 

қҧрылымдарында  инновациялық қарқынды дамыту болып табылады. 

Шаруашылықтың инновациялық тҥрлерінің бірі саналатын лизинг 

жҥйесі шетелдік техникалық әлеуетті қолдану және оны жергілікті өндіріске 

енгізу мҥмкіндігін қамтамасыз етеді. Бҧл жағдай елімізде қалыптасып келе 

жатқан инновациялық әлеуетті қалыптастыру мен дамытуға жаңа 

мҥмкіншіліктер ашады. Қазіргі таңда ел экономикасын инновациялық даму 

жолына өткізу мәселесі технология мен еңбек қатынастарын ҥйлестіру және 

басқару саласына жаңалықтар енгізу арқылы тҧрақты экономикалық өсуді 

қамтамасыз етудің кажетті шарты болып табылады. Сол себептен, отандық 

өндірісті дамытудағы инновациялық фактордың рөлін кҥшейту ҥшін 

кәсіпорындарды тҥбегейлі жаңартуға және бәсекеге кабілетті өнімдерді 

шығаруға мҥмкіндік беретін лизингті қайта қҧру тетігі колданылу қажет. 

Лизинг бизнесі кәсіпкерлік қызметтің ерекше саласына жатады. Лизинг 

шетелдерде кең тараған. Ол қазіргі кезде Қазақстанда да қалыптасу және даму 

кезеңін өткеруде. Мемлекет тарапынан заңдық тҧрғыдан, ресурстармен және 

кадрлармен, тағы басқалармен қамтамасыз ету жөнінде қолдау жасалған 

жағдайда лизинг қызметі экономиканы техникалық қайта жарақтандыру мен 

қҧрылымдық жағынан қайта кҧруда, инвестициялық ҥрдісті кҥшейтуде, лизинг 

бойынша жалға алушы кәсіпорынның қаржы жағдайын сауықтыруда, сондай-ақ 

шағын және орташа бизнес субъектілерінің бәсекелестік қабілетін арттыруда 

қуатты демеуші бола алады. 

Лизингтік кәсіпкерліктің еліміздің экономикасында қолданылу мҥмкіндігі 

мынадай себептерге байланысты: барлық сала кәсіпорындарындағы моральдық 

және жарамдылығы жағынан ескірген негізгі қорларды ауыстыру қажеттігі 

және республикада машиналар мен жабдықтар шығаратын өндірістің 

жоқтығы; мемлекеттің  жоғары технологиялық  жабдықтар шығаратын салаға 

жҧмсайтын қаржысының болмауы; көсіпорындардың республикадан тыс 

жерлерден жаңа технологиялар сатып аларлық қаржысының жоқтығы; банк 

несиелері жоғары ставкамен және кысқа мерзімге берілетіндіктен ол қаржыға 

машиналар мен жабдықтар сатып алудың мҥмкін еместігі; өндірісті техникалық 

және технологиялық жағынан жаңартудың қҧралы ретінде лизингті дамыту 

және оны мемлекеттік тҧрғыда қолдау. 

Лизинг – қаржылык жалдау бойынша жалға алушының мҥлікке деген қысқа 

және ҧзақ мерзімдік қажетін жалға берушінің есебінен қаржыландыру 

жөніндегі операциялар. Ол меншік иесінін мҥлікті иелену және пайдалану 

немесе тек қана пайдалану кҧкығын шартты негізде лизинг бойынша жалға 

берушіде сақталып қалады. Бҧлайша тҥсіндіру «лизинг» жалдаудьң бір тҥрі 

деген анықтамамен ҥйлеспейтінін білдіреді. Өйткені лизинг кҥкықтық, мҥліктік 

және қаржы қатынастарының жиынтығы, ал жалдау сол қатынастардың кҧрамдас 

бөлігі ғана. 
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Лизинг кезінде салықтық жеңілдіктерді қолдану елдегі лизингілік 

бизнестің дамуына және лизингілік мәмілелер көмегінің ҧлғаюына ықпалын 

тигізеді.  

Лизингті дамыту ҥшін заңдық-қҧқықтық актілердің қабылдануы 

банкілер мен саудалық кҧрылымдар қҧрған, мемлекет немесе Қазақстан 

Республикасы заңдары бойынша заңды тҧлға болып есептелетін және шетел 

компаниялары тарапынан қаржыландырылатын тҥрлі лизингтік компаниялардың 

пайда болуына септігін тигізді. Қазіргі таңда қызмет көрсетіп жатқан лизингтік 

компаниялардың арасында «Лизинг-центр» ЖШС, «Жалын-лизинг» АҚ, 

«Спутник» ЖШС, «Алматы-техлизинг» ЖШС, «Алмаз Интернешнл Трейдинг 

компани» АҚ, «Инвестлизинг» АҚ, «Астана-инвест» АҚ, «Агро-лизинг» АҚ, 

«Қарағанды лизинг компаниясы» ЖШС сияқты компанияларды ерекше атап 

өтуге болады. Сонымен қатар «БТА-лизинг», «Алматы сауда-қаржы банкі», 

«Техака банк» және «Лариба банк» сынды банкілер де лизингтік қызметтерді 

ҧсынады.  

Жалпы алғанда, шағын және орта кәсіпорындар мен банкілердің 

ҥлесі бар компаниялар лизингілік қызметтерді ҧсынуда. Ал жеткілікті 

әлеуеті бар ірі жеке және мемлекеттік кәсіпорындар лизингілік жобаларды 

инвестициялау ісіне көп назар аудармауда. Бҧл жағдай 23 кестеден айқын 

көрінеді. 

Кестедегі мәліметтерден лизингтік операциялардың басым көпшілігінің 

кәсіпорындардың өз есептерінен қаржыландырылып жатқандығы және 

бюджеттік қаржылар ҥлесінің айтарлықтай көп емес екендігі байқалады. 

Лизингтің тиімділігі, пайдасы болып мыналар табылады: кәсіпорынның 

негізгі қорларының ликвидтігін сақтау және қондырғыны сатып алу да 

ҥлкен қаражаттарды жҧмсамау және жалдық каражаттар тартылмайды; 

кәсіпорын қаражаттарының капиталдық салымдарға бөлінуінің 

кажеттілігінің азаюы; есептеулер ҥшін тҧрақты негіз, яғни жабдықты сатып 

алуға кеткен шығындарды келісім-шарттың барлық мерзіміне біркелкі 

тарату. 

Лизингілік төлемдер осы берілген жабдықтарда өндірілген өнімдерді 

сатқаннан тҥскен тҥсімнен жҥргізіледі. Бҧл төлемдер тек ақшалай тҥрде ғана 

емес, сонымен қатар қарсы қызметтер және тауар тҥрінде толығымен немесе 

бөлек-бөлек төленеді. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ə.Назарбаевтың халыққа 

Жолдауларында еліміздің индустриалдық-инновациялық дамуы турасында кең 

көлемде айтылған.  Онда өндірісті жаңғырту мен техникалық қайта 

жарақтандыру жағдайларын айтарлықтай жақсарту мақсатында лизингтің 

мҥмкіндіктері жеңілдетілетіндігін, амортизациялық төлемдерге деген фискалды 

саясат ҥнемі қайта қаралып отыратындығын айтып келеді. 
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6.4  Қазақстандағы ҧлттық инновациялық жҥйенің қызметіндегі 

даму институттарының іс-əрекеті 

 

Қазақстан экономикасын модернизациялау және оны сыртқы нарықтарға 

бағыттау кезінде инновациялық жҥйенің тиімділік проблемасы бҧрынғыдай 

өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Бҧл процесті жҥзеге асырудың міндетті 

шарты ретінде инновациялық инфрақҧрылым, соның ішінде даму 

институттарын қалыптастыру мәселесін айтуға болады. 

   Бәрімізге белгілі, казіргі жағдайда әлемдік экономикадағы әр елдің 

орны ең алдымен жаңа технология мен жаңа білімді қабылдап, іске асыру 

қабілетімен анықталатын болды.  

Салыстыратын болсақ жетекші бәсекеге қабілетті елдерде жалпы ішкі 

өнімнің (ЖІӨ) 50 % өсімі ғылымды қажет ететін салалары қамтамасыз етеді, ал 

экспортқа шығаратын барлық көлемнің 40 %-ын өңдеуші сала өнімдері болып 

табылады. 

Сондықтан Қазақстанда аз уақыт ішінде ҧлттық инновациялық жҥйені 

қҧрып, оған тиімді жҧмыс істету мәселесі өзекті проблемалардың біріне 

айналып отыр.  

«Ҧлттық инновациялық жҥйе» тҥсінігіне қатысты тҥрлі көзқарастардың 

болуын ескере отырып, ең алдымен бҧл ҧғымның мәнін тҥсіндіре кетейік. XX-

ғасырдың соңында тҥрлі елдің ғалымдары жапондық технологиялық өрлеудің 

қайнар көзін тҥсіндіру қажет болғанда Ҧлттық инновациялық жҥйе (ҦИЖ) 

концепциясына алғаш рет назар аударған еді. Ҧлттық инновациялық жҥйе 

дегеніміз – мемлекеттің инновациялық саясатын қалыптастыру мен жҥзеге 

асыруға негіз болатын, дербес және өзара қарым-қатынас нәтижесінде жаңа 

технологияны дамыту мен таратуға жағдай жасайтын, жеке және мемлекеттік 

секторге қатысты институттар жиынтығы. 

ҦИЖ институттары ретінде университеттер, ҥкіметтік ҧйымдар, 

инфрақҧрылым элементтері, сондай-ақ мемлекеттік саясат қҧралдары, 

қоғамдық тәртіп заңдылықтары, заң нормалары және т.б қарастыруға болады. 

Инновациялық жолда серпінді дамып келе жатқан елдерде мемлекеттік басқару 

институттарының маңызы өте зор. Бҧл ҧйымдардың негізгі міндеттеріне жаңа 

техниканы енгізудің тәуекелін төмендету, ақпаратпен қамтамасыз ету, ғылыми-

зерттеу жҧмыстарының басымдылықтарын айқындау, қаржылық көмек көрсету 

жатады. 

Қазақстанда ҦИЖ-ні мемлекеттің белсенді қатысуымен қалыптастыру 

мақсатын көздеген 2020-2025 жылдарға арналған Республикалық 

индустриалды–инновациялық даму Стратегиясын жҥзеге асыруда 

сарапшылардың бағалуы бойынша, Қазақстанның индустриалды–

инновациялық саясатын жҥзеге асыру мемлекет қызметінің барлық салаларына 

әсер етті. Бҧл мәселе бойынша заң қабылдау саласында қажетті жҧмыстар 

атқарылып, бағдарламалық қҧжаттар мен нақты шаралар қолданылып жатыр. 

Республикадағы инновациялық қызметті ынталандыру бойынша ҥкіметтің 

қабылдаған шараларының нәтижесінде бҧл саладағы халық белсенділігінің өсу 
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тенденциясын байқауға болады.  

Қазақстанның ҦИЖ-гі мемлекеттік даму институттарына «Қазақстанның 

даму банкі» АҚ, «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ, «Ҧлттық 

инновациялық қор» АҚ, «Экспорттық несие мен инвестицияны сақтандыру 

бойынша мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ, «Технологиялық 

трансферт пен инжиниринг орталығы» АҚ, «Маркетингтік–аналитикалық 

зерттеулер орталығы» АҚ жатады. 

 «Ҧлттық инновациялық қор» қызметінің негізгі бағыттары отандық және 

шетелдік венчурлық қорларды қҧруға қажетті инвестициялау мен инвестиция 

тарту ғана емес, сондай-ақ инновациялық жобаларды іске асырушы 

компанияларды қолдау, инновациялық қызметтің маманданған субъектілерін 

қалыптастыру (технопарктер, технологиялық бизнес-инкубаторлар) және 

тәжірибелік–конструкторлық жҧмыстарды қаржыландыру жатады. 

«Технологиялық трансферт пен инжиниринг орталығы» АҚ-ы («ТТИО» 

АҚ) Қазақстанда технопарктер желісін дамытуға бағытталған компания ретінде 

белгіленді. Бҥгінгі таңда АҚ алдыңғы қатарлы шетелдік технологияны тарту 

мен Қазақстандық инновациялық жҧмыстарды әлемдік нарыққа шығару 

бойынша қызмет атқаруда. 

 «Технологиялық трансферт мен инжиниринг орталығы» АҚ-ның соңғы 

жҧмыстарының бірі – технологияны трансферттеудің Қазақстандық желісін 

қҧру (ТТҚЖ). ТТҚЖ – технологиялық алмасумен/трансфертпен айналысатын 

инновациялық инфрақҧрылымының ҧйымдар жҥйесі – технологиялық 

ақпаратты тиімді тарату мен инновациялық, инвестициялық жобаларды жҥзеге 

асыруға серіктестерді іздеуге мҥмкіндік беретін инновациялық 

инфрақҧрылымның қҧралы. 

Бҧл желінің негізгі мақсаты Қазақстандағы инновациялық бизнестің 

дамуы мен ғылыми сыйымдылығы жоғары технологияны өндіріске енгізуді 

қолдау болып табылады. ТТҚЖ–ның электрондық платформасы – ашық 

технологиялық биржа, яғни технология трансфертін жҥзеге асыру мақсатында 

әлеуетті технологиялық жабдықтаушылар мен тҧтынушылардың мҥдделі 

кездесулері өтетін сауда алаңы. ТТҚЖ-ң негізіне Еуропалық инновациялық 

релей-орталықтар желісінің (IRC) бейімделген әдіснамасы алынып отыр. 

ТТҚЖ желісін ҧйлестіруші ҧйым - «ТТИО» АҚ-ы. Бҥгінгі таңда ТТҚЖ-не 

қатысудың нысаны - Желінің мҥшесі – инновациялық инфрақҧрылымның 

кәсіпорындары және ҧсынылатын немесе талап етілетін технологиялар жайлы 

ақпаратты жинайтын, технологияны трансферттеумен айналысатын, сондай-ақ 

технологиялық аудит жҥргізу мен ТТҚЖ базасына енгізу ҥшін профильдерді 

толтыра отырып, аймақтық мәліметтер орталығын қалыптастыру ісімен 

шҧғылданатын басқа да ҧйымдар. Мәліметтер орталығының мазмҧны ҧшін бҧл 

ҧйымдар толық жауапты. 

Желінің мҥшелері халықаралық маманданған мәліметтер орталығына, 

соның ішінде «ТТИО» АҚ-ы арқылы технологиялық трансферттің Ресейлік 

жҥйесіне (RTTN), «ТТИО» АҚ-ы мҥше болуды жоспарлайтын шетелдік 

ақпараттық агенттіктер мен баспасөздерде мәліметтерді (технологиялық 
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профильді) орналастыруға мҥмкіндіктері бар. Қазіргі кезде Қазақстанды IRC-ке 

енгізу туралы келіссөздер жҥргізілуде. Бҧл сҧрақ Қазақстан мен Еуропалық 

Одақ арасындағы ынтымақтастық жөніндегі комисcияның отырысында 

қаралатын мәселелер тізіміне кіріп отыр. Айта кететін жәйт, бҧл мәселе оңды 

шешілген жағдайда жҥйенің мҥшелері IRC ресурстарын қолдануға мҥмкіндік 

алады. Сондай-ақ «ТТИО» АҚ-ы электрондық платформа мен мәліметтер 

базасын қҧру бойынша жҧмыстар жҥргізуде. 

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ-нда қарастырылатын жобалар 

экспортқа бағытталған және импорттың орнын басатын жаңа өндірісті 

қалыптастыру мен қҧрылыс материалдар өндірісі, агроөнеркәсіп кешені, шыны 

жасау өнеркәсібі, металлургия, машина жасау өнеркәсібі, орман және ағаш 

өңдеу, химия өнеркәсібі, балық шаруашылығы, инфрақҧрылым (энергетикалық 

және көлік) сияқты салалардағы қызмет етуші кәсіпорындарды жетілдіруге 

бағытталған.  

 «Тҧрақты даму қоры «Қазына»» АҚ-ы жанындағы «Маркетингтік–

аналитикалық зерттеулер орталығы» АҚ-ы кеңес беру қызметінің нарығында 

қызмет атқарады. Орталықтың стратегиялық мақсаты – Қазақстан 

Республикасы индустриалды инновациялық даму стратегиясын жҥзеге асыру 

шеңберінде ҧлттық экономиканы диверсификациялау процесін маркетингтік, 

ақпараттық – аналитикалық қамтамасыз ету, өнімдердің экспорты мен бәсеке 

қабілеттілігін жоғарылату. 

Сондай-ақ, елімізде ҥш ҧлттық технопарк (Ақпараттық технологиялық 

паркі, Ядролық технологиялар паркі, Биотехнологиялық паркі) және Орал, 

Қарағанды, Алматы қалаларында ҥш аймақтық технопарктер қызмет етуде. Бҧл 

аймақтық технопарктердің мамандануы сол аймақтың негізгі өнеркәсіптік 

бағыты мен ғылыми әлеуетіне сәйкес келеді. 

Қорыта келгенде, Қазақстан шикізаттық фактордың басымдылығынан 

туатын қауіпті ҧғына отырып, өндірісте ғылыми сыйымдылығы жоғары 

технологияны қолданатын өндірісті дамытуға бағытталған жаңа экономикалық 

саясатты қалыптастыруда. Мҧндағы ең маңыздысы – еліміздегі қаржылық, 

ғылыми–техникалық ресурстардың тапшылығына қарамастан, мемлекеттің бҧл 

мәселеге тікелей мҥдделі болуында. Бҧл мҥдденің сипаты тек шығарылған 

заңдар, жарғылар мен бекітулерден ғана емес, нақты атқарылған істерден де 

айқындалып отыр. 

Қазақстан Республикасы алдына әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің 

қатарына кіру міндетін қойып отыр. Қазақстан бҧған қандай стратегиялық 

жолмен қол жеткізеді? Əрине, ең бірінші еліміз халықаралық нарыққа шығу 

ҥшін қызмет көрсетудің және өндіріс саласының бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың алатын орны айрықша. Осыған байланысты өндіріс саласының 

рентабельділігін арттыруда ғылымға негізделген технологиялар мен 

инновациялық жобалардың жҥзеге асуы маңызды. 

Осы ретте Израиль мемлекетінің дамуын айта кеткеніміз жөн. Өткен 

ғасырдың 50-жылдарында көлемі шағын әрі жері бос жатқан Израиль мемлекеті 

өркениеттен тыс қалған сияқты көрінетін. Бірақ елдегі экономикалық саясат 
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халықтың ынта-жігерін оятып, қиындықтан қорықпауға тәрбиеледі. Соның 

нәтижесінде қазір Израиль жоғары өркендеген экономикасы бар, бәсекеге 

қабілетті, ақпараттық технологияларға негізделген венчурлік кәсіпорындары 

табыстың 60 пайызын әкелетін мемлекетке айналды. 

Тағы бір мысал ретінде Қытай мемлекетін алайық. Өткен ғасырдың 70-

жылдарында Қытай Халық Республикасы әлемдік экономиканың 

жетекшілерінен көп кейін қалды. Бҧл елде тҧрғындарды азық-тҥлікпен 

қамтамасыз ету елеулі проблемаға айналды. Ал қазір сол кҥрделі кезеңді еске 

тҥсірудің өзі оңай емес, бәрі де бір кҥндей болмай ҧмытылған тәрізді. Бҥгінгі 

Қытай мемлекеті әлемдік нарықтағы алпауыт мемлекеттермен бәсекеге тҥсе 

отырып, тауар өндіру, тҥрлі қызмет көрсету, әлемдік деңгейдегі жоғары 

технологияларды игеруде біраз мемлекеттерді артқа тастады. Бҧған қоса, Қытай 

мемлекеті қазірдің өзінде ғарышқа адам ҧшырып, ал 2020 жылы ай бетінде 

ғарыштық стансасын салу жоспарын жаһанға жариялады. 

Орталық Азиядағы жоғары дамып келе жатқан мемлекеттің бірі – 

Қазақстан. Ол тәуелсіздік алған жылдардан бастап шетел инвестициясын өз 

экономикасына тарту көлемі жағынан ТМД елдерінің ішінде көшбасшы 

қатарында. Сонымен қатар, елімізде жаңа салық және банк жҥйесі қҧрылып, 

олар отандық кәсіпкерлермен шағын бизнеске жан-жақты қолдау көрсете 

бастады. Ауылдық жерлерде де экономика дҧрыс жолға қойылды. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Дҥниежҥзілік банктің бағалауы бойынша, 

орташа табыс деңгейі бар мемлекеттер тобына кіреді. Сонымен бірге, Қазақстан 

Еуроодақ пен АҚШ-тың орынды мойындағанындай, бҧрынғы Кеңестер 

Одағына қараған мемлекеттердің ішінде нарықтық экономикасы қалыптасқан 

алғашқы елдің бірі болып табылады. Ал енді Дҥниежҥзілік банк Қазақстан 

Республикасын инвестиция тартуға мҥмкіндігі мол әлемдегі жиырма 

мемлекеттің қатарына жатқызды. ТМД мемлекеттері арасында еліміз 

инвестициялық рейтингке ие болды. Осылайша Қазақстан экономикалық-саяси 

салада тҧрақты дами келіп, қазіргі уақытта сапалық жаңа деңгейге жетуге 

мҥмкіндік алды.  

Тәуелсіздік жылдарында экономикалық реформаны тиімді дамыта 

отырып, Қазақстан қазіргі уақытта өндірісті ілгерілетудің сервистік-

технологиялық тҥріне көшуді қолға алды. Осы мақсатқа жету ҥшін Қазақстанда 

2020-2025 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық бағдарлама жҥзеге 

асырылуда. Осы стратегияға сәйкес елдегі өндіріс бес салаға: ақпараттық 

технология, биотехнология, нанотехнология, энергетика және көмірсутегі 

шикізатын өңдеу технологиялары бірыңғай жҥйеге біріктіріледі. Бҧл ретте 

жоғарыда айтылған ғылыми зерттеулерді талап ететін салалардың қҧрылуы 

мемлекетіміздің қаржы саласында біршама бюджеттік төлем бөлуін талап етеді. 

Қазақстан Ҥкіметі осыған орай арнаулы экономикалық аймақтар қҧрды. Онда 

технопарктер және жоғары технологиялық өндіріс орындары ашылды. Мҧның 

өзі өндірісті дамыта отырып, жоғарыда аталған технологияларды қолдану 

арқылы оның тиімділігін арттырды. 

Өндіріс пен экономиканы дамыту ҥшін елдегі технопарктерді жетілдіруге 
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көңіл бөлінуде. Мҧның өзі ғылым мен өндірісті бір мақсатқа жҧмылдыра 

отырып, жеке сектордың, жекелеген адамдардың, ғалымдардың, әлемдік ғылым 

мен тәжірибенің мҥмкіндіктерін тиімді пайдалануға жол ашады. 

Осындай іргелі міндеттерді жҥзеге асыруға елдегі дҧрыс қҧрылған 

венчурлік капиталдың жҥйесін пайдалана білу маңызды. «Ҧлттық 

инновациялық қор» қазіргі уақытта технопарктермен, биотехнология 

орталықтарымен, мҧнай-химия парктерімен, басқа да ғылымды дамытуды талап 

ететін орталықтармен бірлесіп жҧмыс атқарады. Бҧл жерде «30 корпоративтік 

көшбасшы» бағдарламасын жҥзеге асыру айрықша маңызға ие болуда. Оның 

өзі елімізде инновациялық жаңа экономиканы қалыптастырудың тиімді қҧралы 

болып саналады. Сондықтан да мемлекет елімізде ҧлттық жетекші 

компаниялардың қҧрылып, нығайып және дамуына мҥмкіндік жасауда. 

Экономикадағы мҧндай өзгерістер Қазақстанның аймақтық және жаһандық 

дәрежеде бәсекеге сай өнім шығарып, алға қадам жасауына мҥмкіндік береді. 

Жҧртшылыққа мәлім корпоративтік көшбасшы кәсіпорындар еліміз 

экономикасының анағҧрлым жетілдірілген секторында дамытылады. Оған 

конкурстық негізде шетелдік бизнестің тәжірибесі енгізіледі. Корпоративтік 

көшбасшылар алдағы уақытта еліміздің сыртқа шығарылатын өнімдерін 

бәсекеге қабілетті, сапалы әрі мол шығаруына негіз қалайды. Бҧл бағытта 

отандық және дҥниежҥзілік тәжірибенің жетістіктері кеңінен пайдаланылады. 

Бҧл жерде еліміздегі әр азаматтың Қазақстандағы ірі компаниялардың 

капиталына акционер болуының маңызы зор. Сөйтіп, олар табиғи байлықтарды 

игере отырып, стратегиялық саладағы байлықтан өз ҥлесін алады. Екінші 

жағынан инновациялық технологияларды дамыту жоспарларын жҥзеге асыруда 

қаржымен қатар адам кҥші де қажет болады. Осы мақсатқа жету ҥшін 

Қазақстандағы оқу орындарының материалдық базасы нығайтылуда. Соның 

ішінде жаңадан перспективалық оқу орындары ашылуда. Атап айтқанда, 

Елбасымыз атап көрсеткен Қазақтың халықаралық университеті бҧл маңызды 

іске зор ҥлес қосады. Президенттің Жолдауында айтылғанындай, жыл сайын 

шетелдегі беделді жоғары оқу орындарына мыңдаған студенттер жіберілуде. 

Олар келешекте инновациялық экономиканы, технопарктерді жоғары білікті, 

білімді кадрлармен қамтамасыз етеді. 

Мемлекетіміз ғылымның дамуына да ерекше назар аударады. 

Экономикалық, қаржылық, адам ресурстары проблемаларын шеше отырып, ел 

Ҥкіметі Қазақстандағы ғылымның алдыңғы шепке шығуына мҥмкіндік береді. 

Елбасының Жолдауында ол біздің алдымызда тҧрған стратегиялық міндеттің 

бірі ретінде атап көрсетілді. Мҧның өзі келешекте Қазақстанның бәсекеге 

қабілетті елдердің қатарына қосылуына септігін тигізеді. 

Қазақстанда инновациялық дамуды стратегиялық міндет ретінде белгілеп, 

оған осы заманғы ғылым мен техниканың барлық мҥмкіндіктерін тиімді 

пайдаланып, елдегі әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуді осыған 

негіздеді. Ал мҧның өзі әрбір азаматтың белсенділігін, іскерлігін арттырады. 

Соның нәтижесінде еліміз таяудағы  жылдар ішінде дҥние жҥзіндегі бәсекеге 

қабілетті 30 мемлекеттің қатарына қосылады деген ҥміт бар. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Қазақстан-ауқымды табиғи-ресурстық, интеллектуалды, білім беру және 

өндірістік әлуеті бар ел. Бірақ табиғи-ресурстық әлует өзінен-өзі тҧрақты 

экономикалық өсу мен өмір деңгейінің өсімін қамтамасыз етпейді. Қазіргі кезде 

территория көлемі де, жер асты байлықтары да, халық саны да нақты 

экономика өсімінің кепілі бола алмайды. Тек білім, ғылым мен интеллектуалды 

әлует, ғылыми мҥдделердің өндіріспен ҥйлесімділігі ғана экономиканың 

тҧрақты дамуы мен ел байлығының негізі болады. Дамыған нарықты 

экономикалы елдер тәжірибесі жаңа технологияларды қҧру мен игеру, бәсекеге 

қабілетті өнімнің әлемдік нарыққа шығаруы тҧрақты ҧлттық экономиканың 

маңызды шарты болып табылатындығын дәлелдейді. 

Экономикасы дамыған «жетік» елдер – ірі технологиялық өнім 

(электроника, компьютерлер, автомобильдер, ауа лайнерлері және т.б.) 

өндірушілер ретіндегі ғаламның ең бай мемлекеттері. Бҧл мемлекеттер 

қарапайым табиғи ресурстары бола тҧра гҥлденуде.  

Қазір Қазақстан – ҥлкен мҥмкіндіктері бар ел ғана емес, сол 

мҥмкіндіктерді нақты жҥзеге асырып отырған мемлекетке айналды. 

Мемлекеттің бәсекеге қабілетін көрсететін басты нәрсе – оның экономикалық 

дамуы. Экономиканың бәсекеге қабілетті болудың басты бағыты – 

инновациялық экономика қҧру және шикізаттық емес секторды дамыту.  

 Инновациялық ҥрдістерге бет бҧру – бҧрынғы даму жолдарын өзгерту, 

қоғамның барлық саласының даму динамикасын жаңарту, ғылыми-техникалық 

дамуға жаңа ынта беру мақсатында жҧмыс істеу. Инновациялық жобаны іске 

асыру ҥшін ең алдымен жобаның тҥрлері мен әдістері анықталуы тиіс. 

Инновациялық саясаттың басты мақсаты – отандық өнімдердің бәсекеге 

қабілетті болуын қамтамасыз ету, осы арқылы еліміздің әл-ауқатын көтеру 

және қоғамның экономикалық дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.  

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ə.Назарбаев халыққа  арнаған 

Жолдауларында мемлекетіміз бәсекеге қабілетті экономиканың ҥлгісін таңдай 

отырып, бәсекелестікке қарымы мол басым салаларды дамытуға кірісіп 

жатқандығымызды, сол арқылы қазақстандық ҧлттық инновация, кластерлер 

жҥйесінің дамуына жол ашып отырғанымызды ҥнемі айтып келеді. Стратегия 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік экономикалық 

саясаттын қалыптастырады және экономика салаларын әртараптандыру арқылы 

дамудың шикізаттық бағытынан қол ҥзу арқылы елдің тҧрақты дамуына қол 

жеткізеді. 

Өңдеуші өнеркәсіпте және қызмет көрсету саласында бәсекеге тҥсуге 

қабілетті және экспортқа бағдарланған тауарлар, жҧмыстар және қызметтер 

өндірісі мемлекеттік индустриялық-инновациялық саясаттың басты нысанасы 

болып табылады. Индустриялық саясат дегеніміз мемлекеттің бәсекеге тҥсуге 

қабілетті және тиімді ҧлттық өнеркәсіпті қалыптастыру ҥшін кәсіпкерлікке 
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қолайлы жағдайлар жасауға және қолдау көрсетуге бағытталған шаралар 

кешенін білдіреді. 

Индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік Стратегиясы 2050 

жылға дейінгі кезеңге арналған Стратегиялық жоспарда белгіленген 

мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуі, сондай-ақ одан кейінгі жылдары 

қазақстандық экономиканың сервистік-технологиялық бағыттылығын 

қалыптастыру негіздерін қҧруы тиіс. Стратегияның басты мақсаты шикізаттық 

бағыттан бас тартуға ықпал ететін экономика салаларын әртараптандыру 

жолымен елдің тҧрақты дамуына қол жеткізу; ҧзақ мерзімді жоспарда 

сервистік-технологиялық экономикаға өту ҥшін жағдай жасау болып табылады. 

 Мемлекеттің экономикалық жағдайы мен экономикалық өнімнің мықты 

көрсеткіші алғышарттарын алдыңғы технология мен инновацияның 

жҧмыскерлердің кәсіпқойлығының артуы қамтиды.  

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық 

бағдарламасының  бағыты  шикізат тәуелсіздігінен бірте-бірте арылып, тҥсті 

металлургияны,  мҧнай химиясын, қҧрылыс индустриясын дамыту, аймақтың 

кластер лерді өркендетуге, минералдық ресурстарды өндіруде жоғары қосымша 

қҧнға ие болатын өнімдерді өндіруге бағыт алу. Сол арқылы экономиканы 

әртараптандыру, шикізатты импорт алмастыру мен экспортқа бағытталған 

өнімге ауыстыру мақсаты алға қойылған.  

Республикада инновациялық шағын кәсіпкерлік субьектілерін 

қаржыландыру екінші деңгейлі банктер арқылы шағын кәсіпкерлікті қолдау 

қоры негізінде, бизнес орталықтары, қоғамдық бірлестіктер арқылы жҧмыстар 

атқаруда. Шағын және орта бизнестің келешекте инновациялық негізде 

дамуына мынадай қозғаушы кҥштер әсер етеді: шағын және орта бизнесті 

ҧйымдастырып, оның жҧмысын тиімді етіп жҥргізуге оған мемлекет тарапынан 

қолдау қажет; әрбір аймақтарда бизнес жҧмысын жҥргізуде кәсіпорындарды 

біріктіретін ассоцияциялық орталық қажет; шағын және орта бизнес 

жҧмыстарын жҥргізу ҥшін маркетингтік қызметті жетілдіру қажет; шағын 

кәсіпкерліктің дамуына қаржылық жағдай жасау ҥшін салық төлемдерінің 

мөлшерін төмендету керек; республикалық және жергілікті бюджеттен шағын 

кәсіпкерлікті қолдау мақсатында аймақтық даму қорларынан  пайызсыз  немесе 

оның төмен мөлшерімен несие ретінде қаржы тарту; шағын бизнестің жҧмысын 

кеңейте отырып, оны одан әрі дамыту керек. 

Қазақстан өзінің тарихи таңдауын жасады. Экономика салаларының 

әртараптануы және дамудың шикізаттық бағытталуынан шығу жолымен елдің 

тҧрақты дамуына бағытталған «Қазақстан – 2050» Стратегиясы мемлекеттің 

индустриалды-инновациялық даму бағытын анықтап берген бағдарлама болып 

табылады. Өңдеуші өнеркәсіп пен қызмет сферасында бәсекеге қабілетті және 

экспортқа бағытталған тауарлар, жҧмыстар мен қызметтер өндірісі берілген 

саясаттың басты бағыты іспеттес. Бҧл стратегия белсенді ғылыми және 

инновациялық қызметтер жҥргізуді қамтиды.  

Біріншіден, инновациялық қызмет-инновациялық ҥрдістерді ғана емес, 

тауарларды өткізу нарықтарын маркетингтік зерттеу, сонымен қатар 
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ақпараттық, консалтингтік, әлеуметтік және басқа қызметтерге деген жаңа 

зерттеудің нәтижелерін енгізетін техникалық, технологиялық және ҧйымдық 

жаңалықтарды қҧрастыру мен тәжірибелік меңгеру сферасы.  

Екіншіден, инновациялық қызмет – тәжірибе жҥзінде қолданыла алатын 

ғылыми-техникалық идеяларды, жаңашыл ойлап табуды ынталандыру және 

олардан нәтиже алу бойынша қызмет.  

Ҥшіншіден, инновациялық қызметтің басты функциясы - өзгеру 

функциясы. Сондықтан келесідей ҥлгілік өзгерістерді пайдалану қажет: жаңа 

техниканы, технологиялық ҥрдістерді қолдану; жаңа қасиеттермен өнім өндіру; 

жаңа шикізатты қолдану; өндіріс пен материалды-техникалық 

қамсыздандыруды ҧйымдастырудағы өзгерістер. 

Қазіргі таңда Қазақстанда инновациялық жҥйе мен инновациялық 

инфрақҧрылым ҧйымдастырудың жаңа қҧрылымы арқасында оның функциясы 

инновациялық қызметтің ҧдайы өндірісінің жағдайларын жҥзеге асыру болып 

табылады. Микродеңгейде инновациялық ҧйымдарға көмектесетін нарықтық 

инфрақҧрылым институттарына ғылыми жаңалықтармен байланысты 

инвестициялық және инновациялық қорлар, банктер, бизнес-инкубаторлар, 

экономикалық бірлестіктер, қаржылық топтар жатқызылады. Макродеңгейде 

венчурлық сипаттағы және жобаларды жҥзеге асыруда жаңа ҧйымдастырылған 

байқаулар негізінде тәжірибеде қолданатын кәсіпкерлік қызметті қолдау 

қорларын қҧру болып табылады.  

Инновациялық инфрақҧрылымға жалпы әлемдік «экономикаға жаңашыл 

қызмет көрсету» беталысы тән, яғни инновациялық ҥрдістердің ҧлттық 

экономиканың маңызды бөлігіне айналу инновациялық инфрақҧрылымды 

жетілдіру негізінде жҥзеге асырылады.  

Инфрақҧрылымдық институттардың жедел тҥрде дамуына, олардың 

қызметтеріне сҧраныстың өсуінің жоғары жағына өзгері тиімділігі, 

материалдық-заттай өндірістің циклды толқуларына инфрақҧрылымның төмен 

сезімталдығы және дағдарыстан шығу кезеңіндегі инновациялық 

инфрақҧрылым институттары қызметтеріне сҧраныстың кеңеюі әсер етеді. 

Адамдық фактордың маңызды рөлі Стратегияның жҥзеге асырылуы ҥшін 

кәсіпқой мамандарды таңдау, тәрбиелеу мен орналастыру, ғылыми-техникалық 

прогрестің шығармашылық, белсенді қатысушыларын материалдық және 

моральдық ынталандыру мәселелерін алдыңғы кезекке шығарады. Ғылыми-

техникалық ҥрдістерді реттеу бойынша жҧмыстардың көлемі, көп жақтылығы 

мен кҥрделілігі Стратегияны жҥзеге асыруға озық ғалымдарды, тәжірибелі 

өндіріс қызметкерлері мен менеджерлерді, еліміздің талантты адамдарын 

тартуды көздейді. 

Қазақстандағы инновациялық ҥрдістердің дамуын шектейтін кейбір 

факторлар бар екендігі мәлім. Мемлекет және аймақтар деңгейінде оларды жою 

ҥшін дҧрыс деп шешкен шаралар кешенін жаңадан жасалған бағдарламалар 

негізінде  ҧсынған жөн. Мҥмкін, осындай жҧмыстарды жҥзеге асыру арқылы 

болашақта Қазақстан да экономикасы дамыған жарқын, озық мемлекеттердің 

қатарына енуге мҥмкіндігі мол болады. 
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                                    ГЛОССАРИЙ  

 

Автоматты фискалды саясат - автоматты тҥрде кіріктендірілген 

тҧрақтандырушылар (табысқа салынатын салықтың прогрессивті ставкасы, 

жҧмыссыздық бойынша жәрдемақы және т.б.) көмегімен жҥргізіледі. 

Автономды инвестициялар – ҧлттық табыс көлемі мен динамикасынан 

тәуелсіз капиталдық салымдар. 

Ағымдағы жылдағы баға индексі – пайызбен көрсетілген ағымдағы 

жылдағы бағаның базалық жылдағы бағаға қатынасы. 

Айналым қаражаты - өндіру мен өткізудің ҥздіксіз процесін қамтамасыз 

ететін өндірістік айналым қорлары мен айналыс қорларының қҧру ҥшін 

кәсіпорындарға, бірлестіктерге, ҧйымдарға авансыға берілген ақшалай қаражат 

жиынтығы. 

Антиинфляциялық саясат – ақша айналымын реттеу, ақша көлемін 

қысу және тауар бағасының тез көтерілуін тоқтату мақсатында қабылданған 

мемлекеттің бағытын таңдап және оларды орындалу шаралары. 

Ақша жҥйесі – әрбір мемлекеттің ақша айналымын ҧйымдастыру 

формасы. 

Ақша массасы – бҧл жеке адамдар, кәсіпорындар, бірлестіктер, ҧйымдар 

және мемлекет иелік ететін, әрі халық шаруашылығындағы тауарлар мен 

қызмет көрсетудің айналымын қамтамасыз ететін қолма-қол және қолма-қолсыз 

сатып алушылық және төлем қҧралының жинақтығы. 

Ақша ҧсынысы - айналымдағы ақша массасы, яғни қазіргі уақыттығы 

мемлекетте айналымдағы төлем қҧралының жиынтығы. 

Ақша рыногы – бҧл ақшаның «бағасы» мен пайыз ставкасының деңгейін 

ақшаға сҧраныс пен ҧсыныс анықтайтын нарық. 

Алтын монеталық стандарт - алтын монеталардың айналымымен және 

шектеусіз қағаз және несиелік ақшаның алтын ақшаға айырбасталуымен 

сипатталады. 

Алтын қҧймалы стандарт - ол стандартты алтын қоспаның бағасына 

сәйкес келетін, ақша сомасын ҧсынғанда ғана қағаз ақшаны алтынға 

айырбастау мҥмкіндігін қарастырады. 

Алтын девиздік стандарт - банкноттарды алтынға айырбастауға 

мҥмкіндігі бар шетел валютасына айырбастау рҧқсатының болуы. 

Ақшаны нулефикациялау – қҧнсызданған қағаз ақшаның 

жарамсыздығын мемлекеттің хабарлауы. 

Акционерлік қоғам (АҚ) – жарғы қоры бар кәсіпорын, оның капиталы 

көптеген жеке капиталдарды біріктіру нәтижесінде, акцияларды шығарып, сату 

арқылы қҧралады және оның пайдасын акционерлер дивиденд тҥрінде бөліседі. 

Қоғамның әрбір мҥшесінің жауапкершілігі оның акцияларының қҧнымен 

шекелген. әр тҥрлі тауарларды өндіру мен қызмет көрсетуді жҥзеге асыру ҥшін 

жеке және заңды тҧлғалардың қаражаттарын тарту мақсатында акцияларды 

шығаруға негізделген кәсіпорын. Əр тҥрлі тауарларды өндіру мен қызмет 
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көрсетуді жҥзеге асыру ҥшін жеке және заңды тҧлғалардың қаражаттарын тарту 

мақсатында акцияларды шығаруға негізделген кәсіпорын.  

Акцепт (лат. acceptans – қабылдаушы) – ішкі және халықаралық тауар 

айналымында қҧжаттарды немесе төлеуді кепілдікке алуға келісу; екінші жақ 

ҧсынған талаптар негізінде шарт жасасуға келісу, төлемшінің аударма векселді 

төлеуге келісу.  

Акциз (фр. accise из лат. аccidere – кесу) – көбінесе көпшілік тҧтынатын 

заттарға (арақ, шарап, темекіге және зергерлік бҧйымдарға, балықтың бағалы 

тҥрлерінен жасалған жеңсік өнімдерге, фарфор мен хрустальдан жасалған 

жоғары сапалы бҧйымдарға, кілемдерге және кілем бҧйымдарына т.б.) 

саналатын, тауар бағасына кіретін және сатып алушы төлейтін жанама салық 

тҥрі. Мемлекеттік бюджет кірісінің маңызды көзі.  

Акция (лат. аction – бағалы қағаз) – акционерлік қоғамдар, кәсіпорындар, 

ҧйымдар, банкілер, кооперативтер шығаратын осы қоғамдарды және т.б. 

дамыту мақсатымен акция иесінің қаржы қосқандығын растайтын және оған 

пайданың бір бөлігін дивиденд тҥрінде алуға қҧқық беретін бағалы қағаздың 

тҥрі. Бҧл өзінің акция - бірдей бөліктерден тҧратын жарғылық қор көлеміне 

сәйкес келетін АҚ шығарған қҧнды қағазы. 

Акциялардың бақылау пакеті – АҚ шығарған акциялар санындағы 

белгілі бір акционерден басқа акционерлердің акциялар санымен 

салыстырғандағы ҥлкен ҥлесі (50%-тен көп). 

Ашық экономика – ол әлемдік шаруашылық байланысы жоғары 

деңгейдегі мемлекеттер экономикасы. 

Аралас экономика - негізгі экономикалық проблемаларды шешуіне 

мемлекет те, жеке сектор да қатысаты. 

Амортизация (лат. amortisatio – өтеу) – негізгі қорлардың 

(ғимараттардың, машиналардың, жабдықтың) тозуы себепті оның 

қҧндылығының бірте-бірте төмендеуі, сондай-ақ негізгі қорларды жаңарту ҥшін 

қаражатты қорландыру мақсатымен осы қорлар қҧнының өндірілетін өнімге 

бірте-бірте көшуі. Физикалық (материалдық тозу және табиғи ескіру) және 

моральдық (жаңа еңбек қҧралдарымен салыстырғанда қҧнның тҥсуі) тозуына 

байланысты негізгі қорлардың қҧнының дайын өнімге бірте-бірте аударылуы. 

Айналмалы капитал (қор) – қҧнын өнімге бір ауыспалы айналымда 

өткізетің қҧрал жабдықтардын бөлігі. 

Айналыс уақыты - қҧрал жабдықтарды сатып алуға кеткен уақытпен 

дайын өнімді өткізу (сату) уақытынан тҧрады. 

Айналыс қҧралдары - айналым қорына салынған ақша және айналдыру 

қоры. 

Айқын (сыртқы, бухгалтерлік) шығындар – басқа жақтан алынған 

ресурстар ҥшін ақшалай төлем (жалдамалы жҧмысшылардың жалақысы, 

шикізат жеткізілімдеріне, материалдарға және көліктік, қаржылық, заңдық және 

басқа да қызметтерге төлем). 

Айқын емес (ішкі) шығындар – бҧл фирманың өзінің меншікті (ішкі) 

ресурстарын пайдалануға байланысты шығындар. 

http://melimde.com/r-bilim-jene-filim-ministrligini-kesibi-jene-tehnikali-ou-edis.html
http://melimde.com/astana-alasi-ofamdi-ekonomikali-orkendeuini-2016-jilfa-medenie.html
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Аукцион (лат auction, auctionis – қоғамдық сауда) – тауар және басқа 

қҧндылықтарды сатуды ҧйымдастырудың көпшілік алдында сауда-саттық 

өткізуге негізделген нысаны. Аукциондық сауда сатып алушылардың 

бәйгелестігі принципіне негізделген. Аукционға қатысушының ең жоғары баға 

ҧсынғаны сатып алу қҧқығына ие болады. 

Ауыспалы шығындар (VC) – өндірілетін өнім көлеміне байланысты, 

яғни шикізатқа кететін шығындардан, материалдар мен жҧмысшылардың 

жалақысына кететін шығындардан жинақталады. 

Ауыспалы фактордың орта өнімі - жиынтық өнімнің (У) зерттелетін 

фактор көлеміне қатынасымен анықталады және осы факторды пайдаланудың 

тиімділігін және қайтарымдылығын сипаттайды. 

Баланстық қҧн – компанияның бухгалтерлік кітаптарындағы 

активтердің қҧны (әдетте өтелім жарнасы (амортизация) шегеріліп тасталады). 

Нақты нарықтық қҧн басқаша болуы мҥмкін.  

Баланс теңгерім (фр. balance – таразы) – бухгалтерлік есептің негізгі 

кешенді қҧжаты, ол кәсіпорын қаражатының қҧрамы мен қҧндық бағасы 

(актив) және оның өтелу кездері (пассив) туралы ақпараттан тҧрады. 

Банк ( итал. banca – ақшалай қаржаттар операциялары жасалған ҥстел) – 

ақшалай қаражат пен қорлануды шоғырландыратын, кредит (қарыз, несие) 

беретін, мемлекеттер, кәсіпорындар (фирмалар), мекемелер және жеке адамдар 

арасындағы өзара төлемдер мен есеп айырысуда делдалықты жҥзеге асыратын, 

ақша мен бағалы қағаздары шығаратын, алтынмен, шетелдік валютамен 

операцияларды және басқа міндеттерді жҥзеге асыратын мекеме.  

Банкроттық – кәсіпкердің, фирманың қаражат болмауы себепті 

өзініңқарыз міндеттемелерін төлеуден бас тартуы; қаржы жөнінен кҥйреуі, 

қҧлдырауы; дәрменсіздік, қаржының кҥйреуі, кҥйзеліс, сәтсіздікке ҧшырауы, 

жоспарларың қирауы.  

Баға – тауар қҧнынын ақшалай тҥрі. 

Баға бойынша сҧраныс икемділігі – сҧраныс көлеміне әсер ететін басқа 

факторлар өзгермеген жағдайда, бағанын 1% қысқаруына байланысты сҧраныс 

көлемінің өсуі. 

Бағалардың жалпы деңгейі – бағалардың тауарлар мен қызметтердің 

кең тобы бойынша орташа деңгейі, ол келесі көрсеткіштер арқылы анықталады: 

Балансталған инфляция - әртҥрлі тауарлардың бағасы біреуі басқасына 

қатысты ҥнемі пропорцияда ауысып отырады. 

Балансталмаған инфляция - әртҥрлі тауарлардың баға қарқыны әртҥрлі 

болады. 

Банк – кәсіпорындардың, ҧйымдардың және тҧрғындардың бос ақша 

қҧралдарын тарту және жинақтау операцияларын жҥргізетін, төлемдерге дел-

далдық жасайтын, ақша, бағалы қағаздар эмиссиясын жасайтын, қайтарымды, 

төлемдік және мерзімді шарт арқылы несие беретін несие-қаржылық мекеме. 

Банктік мультипликатор, немесе ақша ҧсынысының 

мультипликаторы - банктердің жаңа ақша шығару арқылы ақша массасың 

қаншалықты ҥлкейткендігін бағалауға мҥмкіндік береді. 

http://melimde.com/azastan-respublikasindafi-turistik-izmet-turali.html
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Банктік несие – несие-қаржылық мекемелердің (банктердің, қорлардың, 

ассоциациялардың) кез-келген шаруашылық субъектісіне ақшалай несие беруі. 

Баспа-бас айырбас (бартер) – валютасыз, бірақ қҧны 

бойынша бағаланған және теңдестірілген, өзара шартпен хатталған тауар 

айырбасы операциясы.  

Бəсеке – капиталды салу жағдайындағы ең жоғары пайда алу ҥшін 

кәсіпкерлер арасындағы кҥрес. 

Биметаллизм - ақша ролін екі металл атқарды: алтын және кҥміс. Ол 

биметализм кезеңі деп аталады. 

Брокер, делдал – қор және тауар биржаларында, валюта нарықтарында 

тауарларында тауарларды, бағалы қағаздарды, валюталар мен басқа да 

қҧндылықтарды сатып алушы мен сатушы арасында мәміле жасау кезінде арада 

жҥретін ресми делдал.  

Бəсеке – нарықтық механизм элементі, капиталдардың жақсы, 

экономикалық жағынан тиімді жҧмсалуы ҥшін, өнім өндіру мен өткізудің 

өндірістің неғҧрлым тиімді жағдайы ҥшін тауар өндірушілер арасындағы 

бақталастықтың (кҥрестің) қҧрамдас бөлігі.  

Бюджеттік саясат – бюджеттік процесстерді реттеу (бюджеттік тепе-

теңдікке жету). 

Валюта – тауарлар қҧнының шамасын өлшеу ҥшін пайдаланылатын ақша 

өлшемі, шетел мемлекеттерінің ақша белгілері. 

Госсен заңы - тауар неғҧрлым көп болса, сонша оның тҧтынушыны 

толық қанағаттандыру деңгейі жоғары болады да, олардың соншалықты нақты 

пайдалылығы мен қҧндылығы төмен болады. Тауар көлемі азайған сайын оның 

пайдалылығы және қҧндылылығы өседі. 

Дағдарысқа қарсы немесе циклға қарсы мемлекеттік саясат -

экономикалық циклды тегістеуге және конъюнктураны жиынтық сҧраныс пен 

жиынтық ҧсынысты реттеу жолымен тҧрақтандыруға бағытталған. 

Дивиденд (лат. dividendus – салыққа салынатын) – акционерлік қоғамның 

есепті бір кезеңде алған және акционерлердің иелігіндегі акциялардың саны 

(сомасы) мен тҥріне сәйкес олардың өз арасында бөліске тҥсуге тиіс 

пайдасының бір бөлігі. Дивиденд - акцияға келетін табыс. 

Дəстҥрлі жҥйе - технологиясы ескі: көбінесе кол еңбегі, көп укладты 

экономика, ғасырлар бойы қалыптасқан салт-дәстҥр, артта қалған 

мемлекеттерде кең тараған. 

Деноминация – мемлекеттің ақша бірлігінің іріленуі және көрсеткен 

қатынастағы ескі ақша бірлігінің жаңа ақша белгісіне айырбасталуы. 

Девальвация – шетел валютасына немесе халықаралық ақша бірлігіне 

қатысты ҧлттық валюта бағамының төмендеуі. 

Депозиттер – жинақтаудан басқа, банк клиенттерінің мерзімдік және 

мерзімсіз салымдары. 

Дикрециондық саясат – экономикалық конъюнктураны тегістеу 

мақсатында мемлекетпен салықтарды және шығындарды өзгерту (мысалы, 

салық ставкасын, жәрдемақы мөлшерін). 

http://melimde.com/r-bilim-jene-filim-ministrligini-kesibi-jene-tehnikali-ou-edis.html
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Дилер (ағыл. dealer – саудаласу) – бағалы қағаздарды, валюталарды 

сатып алумен және сатумен айналысатын қор биржасының мҥшелері (жеке 

адамдар мен фирмалар) және банкілер. Өз аттарынан және өз есебінен іс-қимыл 

жасайды. Дилерлер бір-бірімен, брокерлермен, сондай-ақ қызметті 

пайдаланушылармен тікелей мәміле жасаса алады. Дилердің пайдасы сатушы 

мен сатып алушы курстарындағы айырма есебінен, валюталар мен бағалы 

қағаздар курстарының өзгеруі есебінен қҧралады. Дилерлер брокерлік 

(делдалдық) мәміле жасаса алады. 

Дистрибьютор (ағыл. distributor – орналастыру) - өндіруші ірі өнеркәсіп 

фирмаларынан дайын өнімді көтере сатып алу негізінде өнім өткізетін фирма. 

Ол меншікті қоймалары бар және өнеркәсіпшілермен іскерлік өзара шарт 

қатынастарын орнататын біршама ірі фирмалар.  

Еңбек қҧралдары – бҧл қажетті игіліктерді өндіруге пайдаланатын 

қҧралдар. 

Еңбек заттары – бҧл неден жасалатын заттар, яғни шикізат, материалдар 

және т.б. 

Еңбек (жҧмыс кҥші) – материалдық игілік пен қызметті өндіру 

процессінде адамның мақсатты қызметі, адамдардың барлық физикалық және 

ақыл қабілеттілігінің жиынтығы. 

Еңбек өнімділігі - өнім көлемінің еңбек шығынына ара қатынасы. 

Еңбек ақы – бҧл еңбекшіге, оның еңбек кҥшің – табиғи және 

интеллектуалдық қабілеттерін - қолданған ҥшін төленетін төлем. 

Еңбекті аккордты төлем – орындалған жҧмыс сапасын мен мерзіміне, 

көлеміне сәйкес жалпы еңбек ақыны келісім негізінде бекітіп төлем жҥргізу 

(мысалы, әртҥрлі ғимарат салу ҥшін). 

Жабық экономика – ол сыртқы әлеммен экономикалық байланыс төмен 

немесе мҥлдем жоқ мемлекеттер экономикасы. 

Жалпы пайда (валовый доход) – кәсіпорын ызметінің жалпы қаржы 

нәтижесі, ол кәсіпорынның жиынтық кірістері мен шығыстары арасындағы 

айырмаға сәйкес келеді. 

Жал, жалгерлік (лат. arrendare – жалға беру) – мҥлікті жалдау, жалға 

беруші жалгерлерге мҥлікті белгілі бір сыйақы жалгерлік ақы ҥшін уақытша 

пайдалануға беретін шарт. 

Жарғы қоры – бірлескен кәсіпорын қызметінің басталуы ҥшін қажетті 

және бірлескен кәсіпорынның қҧрылтайшы әріптестерінің жарналары есебінен 

қҧралатын қаражат мөлшері.  

Жалпы инвестиция – арнайы кәсіпорынға салынатын барлық ақша 

қҧралдары. 

Жалпы шығындар - тҧрақты және ауыспалы шығындар жиынтығы. 

Жиынтық (жалпы) өнім бҧл – өндірістің басқа факторлардың 

өзгермеген жағдайында зерттелетін фактордың анықталған мөлшерінде 

өндірілетін өнім көлемі. 

Жинақтау - бҧл тҧтынбайтын, тек қана жиналатын табыстың бөлігі. Ол - 

табыс пен тҧтынудың айырмашылығы. 
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Жер өндіріс факторы ретінде – өндіріске тартылған барлық табиғи 

ресурстар: жер қойнауы, орман, ауа, су. 

Жекешелендіру – заңды және жеке тҧлғалардың мемлекеттік меншікті 

мемлекеттен сатып немесе тегін алу 

Жеке кəсіпкерлік – бҧл бір адамның иелігіндегі іс. 

Жҥйе - бҧл ҧйымдасқан бір тҧтастықты қҧратын өзара байланысты 

элементтер мен бөліктердің жиынтығы, немесе комбинациясы. 

ЖҦӨ – бҧл қай жерде орналасқанына тәуелсіз белгілі бір елдің 

азаматтарына тиісті өндіріс факторлары арқылы өндірген барлық тауарлары 

мен қызметтердің жылдық нарықтық қҧны. 

ЖІӨ – бҧл иелігіне байланыссыз ҧлттық экономика шекарасында 

орналасқан барлық өндіріс факторлары арқылы өндірілген жиынтық өнім 

көлемі. 

ЖҦӨ дефляторы – номиналды ЖҦӨ-нің нақты ЖҦӨ-ге қатынасы. 

Жҧмыс кҥші - жҧмыспен қамтылған халық пен жҧмыссыз халықтың 

қосындысына тең. 

Жҧмыссыздық – жҧмыс істегісі келген еңбекке жарамды халықтың 

өндірісте жҧмыспен қамтылмауы. Өздеріне байланыссыз себептерімен табысы 

(еңбек кірісі) жоқ, мемлекеттік жҧмыспен қамту қызметінде жҧмыс істемейтін, 

еңбек етуге қабілетті және дайын, өздеріне қызмет лайықты жҧмыс ҧсынбаған 

адамдар ретінде тіркелген азаматтар жҧмыссыздар деп есептелінеді. Нарықтық 

экономика жағдайында жҧмыссыздық жағдайында жҧмыссыздық жҧмыс 

кҥшіне сҧраным мен ҧсынымы арасындағы өзара әсер етудің нәтижесі ретінде 

көрінеді.  

Жҧмыссыздық мөлшері - пайыз бойынша көрсетілген жалпы 

жҧмыссыздардың еңбек кҥші санына қатынасына тең. 

Жиынтық сҧраныс – бҧл тҧтынушылар кез келген мҥмкін болатын 

бағамен сатып алуға даяр ҧлттық өндірістің нақты көлеміне тең экономикалық 

агрегат. 

Жиынтық ҧсыныс – әрбір бағаның мҥмкін болатын деңгейінде 

өндірістің нақты, яғни қолдағы бар көлеміне тең экономикалық агрегат. 

Заң – елдің жоғары заң шығарушы органы қабылдаған және барлық жеке 

адамдар мен заңды ҧйымдардың орындауы ҥшін міндетті болып табылатын 

нормативтік-заңдық актілер.  

Заттың шекті пайдалылығы - бҧл әр бір тҧтынушы субьективті қоятын, 

қорда бар атаулы заттың соңғы біреуінің шекті, яғни ең төмен пайдалығы. 

Инвестициялар – капиталдың ел ішіндегі және шетелдегі экономикаға 

ҧзақ мерзімді жҧмсалымы. Инвестициялар - жаңа технологияларды, 

материалдарды және басқа да еңбек қҧралдары мен заттарды енгізуге 

байланысты өндірісті кеңейу және жаңарту мақсатында жасалатын шығындар. 

Инвестициялар - жаңа технологияларды, материалдарды және басқа да 

еңбек қҧралдары мен заттарды енгізуге байланысты өндірісті кеңейу және 

жаңарту мақсатында жасалатын шығындар. 
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Инвестор – салымшы; пайда табу мақсатымен ел ішінде немесе шетелде 

белгілі бір кәсіпорынға инвестиция жасаушы, кҥрделі қаржы жҧмсаушы адам.  

Инфрақҧрылым – өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық өндірісіне, 

сондай-ақ халыққа қызмет көрсететін шаруашылық салаларының кешені. Бҧл 

кешенде транспорт, байланыс, сауда, материалдық-техникалық жабдықтау, 

ғылым, білім, денсаулық сақтау, т.б. қамтылады.  

Икемділік – проценттік өзгерудің қатынасымен көрсетілген бір 

экономикалық ауқымдылықтың екіншісінің өзгеруіне әсерлестік деңгейі. 

Интенсивті тип - жетілген өндіріс факторлары есебімен жҥреді. 

Инфляция деңгейі – пайызбен көрсетілген ағымдағы жылдағы баға мен 

өткен жылдағы баға айырмасының өткен жылдағы бағаға қатынасы. Инфляция 

– ақша айналымының заңының бҧзылу. Ол қоғамдық ҧдайы өндіріс ҥрдісінің 

диспропорциясынан және ақшаның қҧнсыздауына және ақша массасының 

айналымдағы нақты қажеттіліктен артық болуына әкелетін экономикалық 

саясаттың жетіспеушілігінен туындайды. Бірқалыпты немесе жылжымалы 

инфляция – әдетте ол жылына 10%-дан артылмайды.Шоқырақ инфляция – 

жылына 200%-ға дейін. Гиперинфляция – жылына 200%-дан жоғары.  

Интеральді теориялар - экономикалық циклды экономикалық жҥйенің 

ішкі факторларымен тҥсіндіреді. 

Ипотекалық несие - қозғалмайтын мҥлікті кепілдікке ала отырып, ҧзақ 

мерзімді қарыз тҥрінде беріледі. 

Калькуляция - өнім өндіруге және өткізуге, жҧмысты орындауға, 

қызметтер көрсетуге жҧмсалатын шығынды ақшаға шағып көрсету. 

Капитал өндіріс факторы ретінде - өндіріс қҧрал жабдықтары, еңбек 

қҧралы мен еңбек заттарының бірігуі. 

Капитал айналымы - тҧрақты қайталанатын капиталдың ауыспалы 

айналымы. 

Капиталдың (қордың) ауыспалы айналымы - алғашқы қҧнды 

жоғарлату мақсатымен барлық айналым мен өндірісті қамтитын сфералар 

арқылы өндіріс қҧралдарының қозғалысының толық циклін білдіреді. 

Қарапайым ҧдайы өндіріс – өзгермейтін масштабта жылдан жылға 

өндірістің қалпында қалуы. 

Қаржы – елдегі орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ақша 

қҧралдарының қорын тҧрғызудағы және қолданудағы барлық экономикалық 

қатынастар жиынтығы. 

Қаржы жҥйесі – бҧл барлық өзара байланыстағы қаржылық қҧрылымдық 

элементтердің жиынтығы. 

Кəсіпкерлік – бҧл, пайда алуға бағытталған және тәуекелділікпен 

байланысты шаруашылық қызмет. 

Кəсіпкерлік қабілеттілік – адамның кез келген бизнесті бастауы, 

сонымен байланысты шығын, тәуекел, жеуапкершілікке бас тігу. 

Кəсіпорынның жалпы табысы - бҧл кәсіпорының белгілі бір уақыт 

ішінде өндірілген өнімді сатудан алынатын табыс. 

http://melimde.com/azastan-respublikasi-auil-sharuashilifi-masatindafi-jerlerdi-m.html
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Келісімді-сыйақылы жалақы – өзгермейтін бағалау бойынша төленетін 

төлемдермен қоса нақты еңбек көрсеткіштері бойынша жеткен жетістіктері 

ҥшін төленетін сыйақылы төлемдер. 

Келісімді-прогрессивті – орындау нормасы ішінде жалақы негізгі және 

өзгермейтін даналық төлем бойынша төленеді, ал мөлшерден тыс жоғары өнім 

өндіру – жоғарғы бағалаумен төленеді. 

Келісімді жалақы - жҧмысшының өндірген өнімінің көлеміне 

байланысты белгіленеді. 

Коммерциялық несие – шаруашылық субекттерінің өз ара бір біріне 

қарыз төлемің кейінге қалдыру жолымен тауарлық нысында беріледі. 

Контокоррент – бҧл клиентпен банктің барлық операциялары 

есептелетін біртҧтас шот. 

Қҧрылымдық жҧмыссыздық - жҧмыс кҥшіне сҧраныстың қҧрылымдық 

өзгеруін туғызатын өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты 

Кҥтілген инфляция - белгілі бір уақыт аралығына болжауға болады, 

немесе ол ҥкімет тарапынан «жоспарланады». 

Кҥрделі жҥйе – өзара әсер етуші элементтерден, тҥрлі жҥйелердің 

бірігуінен қҧралған көп деңгейлі қҧрылым. 

Командалық экономикалық жҥйе - өндіріс, бөлу, тҧтыну сҧрақтарында 

мемлекеттің шешім қабылдауы. 

Қҧн заңы - тауарды өндіру мен айырбастауы қоғамдық қажетті еңбек 

шығыны негізінде жҥзеге асады. 

Қондырма - саяси, идеологиялық, мәдени және басқа институттардың 

жиынтығы. 

Қор қайтарымы – негізгі өндіріс қорларын пайдалану деңгейін көрсетеді 

және өнімді қор соммасына бөлумен анықталады. 

Кепіл – шарттық міндеттеменің орындалуын мҥлік өткізіп қамтамасыз 

ету әдісі, несиені қамтамасыз ету. Қарыз берген кісінің қолында кепілдікке 

қалдырылған зат. 

Консалтинг – ынтымақтастық нысаны, бҧл ынтымақтастықта 

продуценттерге (тауар өндірушілерге), сатушылаоға және сатып алушыларға 

кәсіпорындардың, фирмалардың, ҧйымдардың экономикалық қызметі 

мәселелерінің кең ауқымы бойынша, оның ішінде сыртқы экономикалық салада 

кеңес беріледі. 

Консорциум – заемдарды бірлесіп тарату ҥшін, ҥлкен ауқымдағы қаржы 

және коммерциялық операцияларды жҥргізу ҥшін бірнеше банкілердің немесе 

өнеркәсіп орындарының арасындағы уақытша келісім.  

Концерн – көп салалы монополистік өнеркәсіп бірлестігінің қазіргі 

экономикалық жағынан ҥстем нысаны. Өндірісті әртараптандыруға сҥйене 

отырып , концерндер өзінің қҧрамында ондаған, жҥздеген әр тҥрлі 

кәсіпорындарды, ғылыми зерттеу мекемелерін, оқу орталықтарын және орасан 

зор экономикалық кешеннің қызметін қамтамасыз ететін басқа да көптеген 

буындарды біріктіреді. 
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Қосылған қҧнға салық (ҚҚС) – жанама салық тҥрі; тҥпкілікті 

тҧтынушы тауарлар мен қызметтерді сатып алу кезінде, сондай-ақ, тауарларды 

өндіру мен өткізудің тҥрлі салаларында төлейді. 

Лизинг – жабдықты, машиналарды, өндірістік мақсаттағы ғимараттарды 

ҧзақ мерзімді жалға алу.  

Маржа – белгілі бір екі көрсеткіш (мысалы, сатушының бағасы мен 

аларманың бағасы) арасындағы айырманы көрсететін шама. 

Материал қайтарымы - өнімнің еңбек шығынына ара қатынасы. 

Материал сиымдылығы – материал қайтарымына кері көрсеткіш, бір 

өнімге кеткен материал шығынының деңгейін көрсетеді. 

Меншік – белгілі бір материалдық игілікті иелігіне алу ҥшін адамдар 

арасындағы қатынас. 

Меншіктің экономикалық мазмҧны - өндіріс қатынастары жиынтығы, 

яғни өндіру, бөлу, айырбастау және тҧтыну арқылы көрінеді. 

Меншіктің қҧқықтық мазмҧны - меншік иесінің табыс пен қауісіздікті 

иелену, пайдалану, басқару және басқа қҧқығы. 

Меншік субъектісі – меншік қатынастарының активті жағы, яғни меншік 

объектісін иелену қҧқығы. 

Меншік объектісі - меншік қатынастарының пассивті жағы, яғни 

табиғат, заттар, энергия, мҥліктер, ақпараттар т.б. 

Мемлекет иелігінен алу – мемлекеттік кәсіпорындардың шаруашылық 

басқару қызметтерін толығымен шаруашылық субъектісіне берілуі. 

Мемлекеттік бюджет – мемлекеттің барлық ақша қҧралдарын 

(табыстарды) және оларды бөлуді (шығындарды) бейнелейтін мемлекет 

қызметінің қаржылық бағдарламасы. 

Мемлекеттік несие – мемлекет қарыз алушы, ал тҧрғындар мен жеке 

бизнес – ақша қҧралдарды қарызға беруші ретінде шығатын несие қатынастар 

жҥйесін бейнелейді. 

Монометаллизм кезенінде - ақша ролің бір металл атқарды – алтын 

Мультипликатор - инвестиция өзгерісінен табыстар өзгерісінің 

тәуелділігін көрсететін коэффициент. Мультипликатор - инвестиция көлемі 

ҧлғайғандағы ЖҦӨ-ның өсу шамасын көрсететін сандық коэффициенті. Ол 

ЖҦӨ өсімшесінің инвестиция өсімшесіне қатынасы арқылы анықталады. 

Мерзімді жалақы - жҧмыс жасалған уақытқа байланысты анықталады. 

Мерзімді қарапайым жалақы – сағат мөлшерлемесі және нақты жҧмыс 

жасалған уақыт есебінен еңбек ақыны төлеу. 

Мерзімді-сыйақылы жалақы – сағат бойынша төлемдерге нақты 

сандық және сапалық көрсеткіштер бойынша жетістіктер ҥшін қосымша 

сыйақылар қосылып қарастырылады. 

Монополияға қарсы қолданылатын заңдар – нарықтық экономиканы 

басшылыққа алатын кәсіпкерлер қызметтің тҥрлі салаларында бәсекелестік 

ортаны қолдауға, монополизмге және арам ниетті бәсекеге қарсы әрекет 

жасауға бағытталған қҧқықтық актілер кешені. 
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Мҥлік – шаруашылық айналымында мәні бар біреудің қарамағындағы 

заттар мен тҥрлі қҧнды мҥліктердің жиынтығы. Біреудің меншікті заттары.  

Нарық – тауарларды өндіру, айналысқа жіберу, бөлу, сондай-ақ, 

субъектілердің сатып алушылар мен сатушыларды таңдаудағы, бағаны 

белгілеудегі, ресурстар көздерін қалыптастырып, пайдаланудағы еркіндігі тән 

сипат болып табылатын ақша қаражатының қозғалысы қалыптасатын 

экономикалық қатынастар жҥйесі.  

Нарықтық экономика - шаруашылық сҧрақтарын әрбір экономикалық 

агент өзі шешетін жҥйе. Ол еркін кәсіпкерлік, бәсекелестік және жеке меншікке 

негізделген. 

Натуралды шаруашылық (өндіріс) - материалдық игіліктер 

өндірушінің өз қажеттіліктерін қанағаттандыру ҥшін өндіріледі, және еңбек 

өнімдері ішкі шаруашылықта тҧтынуға арналған. 

Нақты ЖҦӨ - бҧл өзгермейтін бағалармен көрсетілген тауарлар мен 

қызметтердің өндіру көлемі. 

Негізгі капитал (негізгі қорлар) – бҧл өзінің қҧнын шығарылатын 

өнімге толық бір айналымда емес, бірнеше айналымда бөлшектеп аударатын 

өндіріс қҧралдарының бөліктері. 

Несие – белгілі бір мерзімге пайыздық төлем тҥріндегі қайтарым 

жағдайындағы қарызға берілетін ақша капиталының қозғалысы. 

Несие жҥйесі - экономиканың дамуын реттеу мақсатында мемлекетпен 

белсенді қолданатын валюталық-қаржылық мекемелер кешенін білдіреді. 

Номиналды ЖҦӨ - бҧл ағымды бағамен көрсетілген тауарлар мен 

қызмет өндірісінің көлемі. 

Негізгі қаражат – еңбек қҧралдарына жататын материалдық-заттай 

қҧндылықтардың жиынтығына жҧмсалған қаражаттар.  

Нормативті экономика - субъективті негізделген, жеке бағалау әсерін 

ҧсынады. Ол болашақта болуы керек қҧбылыстармен жҧмыс істейді. 

Орташа тҧрақты шығындар - тҧрақты шығындардың өндірілген өнім 

көлеміне қатынасымен анықталады. 

Орташа ауыспалы шығындар - ауыспалы шығындардың өндірілген 

өнім көлеміне қатынасымен анықталады. 

Орташа табыс – өнімнің бір бірлігіне жататын табыс, ол жалпы 

табыстың сатылған өнім көлеміне қатынасы. және игіліктің нарықтық бағасына 

тең. 

Оукен заңы - жҧмыссыздық пен экономикалық белсенділіктің сандық 

өзара байланыстылығын сипаттайды. Осы заңға сәйкес ЖҦӨ-нің жыл сайынғы 

өсімі 2,7 %-ға тең болса, жҧмыссыздық деңгейі бір қалпында қалады. ЖҦӨ-нің 

қосымша 2 %-ға өсімі жҧмыссыздықтар ҥлесің 1%-ға төмендетеді. Дәл сол 

сияқты, әрбір ЖҦӨ өсімінің 2% төмендеуі жҧмыссыздық деңгейің 1% 

көбейтеді. 

Өндірістің орташа шығындары (AC) жалпы шығындардың өндірілген 

өнім көлеміне қатынасымен анықталады да, өнімнің бір данасын шығаруға 

кеткен жалпы шығындарды көрсетеді. 

http://melimde.com/26-baspasoz-relizi-igilik-monetasi-tasbaa-kollekciyali-monetal.html
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Өндірістік функция – максималды өнім шығару және өндіріс 

факторларының жиынтық шығындарының арасындағы өзара байланысты 

анықтайтын техникалық ара қатынас. 

Өндіріс факторлары - бҧл өндіріске қосылған экономикалық ресурстар. 

Өндіріс – қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған адамдардың 

мақсатты қызметі. 

Өндіргіш кҥштер - өндіріс қҧрал жабдықтары және еңбек кҥші. 

Өндірістік қатынастар - материалдық игіліктер мен қызметті өндіру, 

бөлу, айырбастау, тҧтыну процесінде пайда болатын адамдар арасындағы 

қатынастар. 

Өндіріс шығындары – тауар өндіруге кеткен шығындар 

Өнімнің қор сиымдылығы – қор қайтарымына кері көрсеткіш, бір 

өнімге қор шығынының деңгейін көрсетеді. 

Өнімнің еңбек сиымдылығы – еңбек өнімділігіне кері көрсеткіш. 

Өндіріс уақыты – белгілі бір кәсіпорында еңбек қҧралдары мен 

заттарының өндіріс саласына тҥсуінен бастап, өнім өндіруді аяқтап, олардың 

сатуға жіберілуіне дейінгі уақытын қамтиды. 

Ҥлестік жарна – ортақ іске жеке қатысушы осы іске қосқан ҥлес 

(ақшалай жарна). 

Пайда – фирманың жалпы табысы мен шығындары арасындағы айыпма, 

мҧнда жалпы табыс шығыннан асып тҥседі. 

Пайда балансы - өндірістік қызметтің барлық тҥрлері бойынша 

пайданың баланста көрсетілген жалпы сомасы. 

Пайдалылық - өндірістік қызметтің белгілі бір уақыт кезеңі ішіндегі 

пайдалылығын (залалдығын) сипаттайтын кәсіпорындар қызметінің 

көрсеткіштерінің бірі, шығындар қайтарымының деңгейі және өнім өндіру мен 

өткізу процесінде қаражаттың пайдаланылу дәрежесі.  

Пайыз - қызмет етуші капиталистің капиталды қолданғаны ҥшін ақша 

иесіне төлейтін төлемі. 

Пайда – ол капиталға алынатын табыс. 

Потенциалды ЖҦӨ - барлық қолдағы өндіріс факторларды максималды 

пайдаланған кезде өндіруге мҥмкін өнім көлемің көрсетеді. 

Пайдаға салынатын салық – заңды ҧйымдардың табысына салынатын 

салық; негізгі жалпы мемлекеттік салықтардың бірі. 

Позитивті, немесе дискриптивті экономика - экономиканың қызмет 

етуің обьективті немесе ғылыми жағынан тҥсіндіруге тырысады. Ол қазіргі 

уақытта бар немесе болуы керек қҧбылыстармен жҧмыс істейді. 

Ревальвация – шетел валютасына қарағанда ҧлттық валюта бағамының 

көтерілуі. 

Рента – капиталдан, мҥліктен немесе жер учаскесінен тҥскен белгілі бір 

табыс, ол өзінің алушыларынан кәсіпкерлік қызметті талап етпейді. 

Рынок  (нарық)– бҧл тауар айналымының сферасы, тауарды сату және 

сатып алумен байланысты экономикалық қатынастар жиынтығы. 
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Рынок (нарық) инфрақҧрылымы – рынокқа қызмет ететің тҥрлі 

ҧйымдар, мемлекеттік және коммерциялық кәсіпорындар жиынтығы. 

Рынок (нарық) тепе-теңдігі - анықталған бағамен сатушы сатқысы 

келетін тауар көлемі мен сатып алушы алғысы келетін тауар көлемі сәйкес 

болғанда қалыптасады. 

Салық – жеке адамдар мен заңды ҧйымдар заң шығарушылық жолмен 

белгіленген салық мөлшерлемесіне сәйкес мемлекеттік (жергілікті) өкімет 

органдарының бюджетіне төлейтін тіркелген аударым жарналары.  

Салық мағлҧмдамасы – салық төлеушінің өткен кезеңде алған 

табыстары және оларға қолданылатын салық шегермелері мен жеңілдіктері 

туралы ресми мәлімдемесі. 

Салық мөлшерлемесі – салық салынатын бір объектідегі салық ҥлесі 

(процент тҥрінде көрсетілген мөлшер).  

Серіктестік - кәсіпорынның екі немесе бірнеше иеленушілердің болуы. 

Сҧраныс инфляциясы - жиынтық сҧраныстың өзгеруінен пайда болады. 

Ол жиынтық сҧраныстың әр жылдық даму қарқынының өнім шығару 

қарқынынан асып кеткен жағдайда туындайды. 

Сҧраныс - белгілі бір уақытта және белгілі бір жерде сатып алушылар 

сатып алу мҥмкіндігі болатын және сатып алғысы келетін тауарлар мен 

қызметтің санын байқатады. 

Сҧраныс заңы - сҧранысқа әсер ететің барлық басқа факторлар тҧрақты 

болған кезінде, тауар бағасы төмендеген сайын, тауар саны өседі. 

Табыс – кәсіпорындар, фирмалар мен басқа да ҧйымдар жҧмысының аса 

маңызды экономикалық көрсеткіші, табыс олардың қызметінің барлық 

тҥрлерінен тҥскен қаржы тҥсімдерін көрсетеді. 

Тауарлы өндіріс – өнім жеке бір бірінен бөлінген өндірушілермен 

өндірілетің, олар анықталған бір өнім өндіруге бағытталатын, қоғамдық 

қажеттіліктер рынокта сатып алу-сату арқылы қанағаттанатың ерекшеліктері 

бар өндіріс. 

Тауар - сатып алу-сату жолымен айырбасқа арналған еңбек өнімі. 

Тҧтыну қҧны - заттың пайдалылығы, оның адамның кез–келген 

қажеттілігін қанағаттандыра алуы. 

Тауар қҧны - оны өндіруге кеткен қоғамдық еңбекпен анықталады. 

Табыс бойынша сҧраныстың икемділігі - табыстың 1 пайызға өсуімен 

келген тауарға сҧраныс деңгейінің пайыздық өзгерістерін көрстеді. 

Таза инвестиция - жалпы инвестициядан өтелімді (амортизацияны) алу. 

Талап еткенге дейінгі салымдар – бҧл ағымды шоттардағы қаржы. Олар 

кез келген уақытта талап етіліу мҥмкін. 

Тҧтынушылық несие - жеке тҧлғаларға ҧзақ мерзімді тҧтынушылық 

тауарлар алғанда нақты мерзімге беріледі. 

Тҧрақты шығындар (FC) – шығарылатын өнім көлеміне байланыссыз 

шығындар, нольдік өндіріс көлемінде де болады. 
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Тікелей келісімді жалақы – мөлшерлі орындау дәрежесінен 

тәуелсіз, өзгермейтін даналық бағалау бойынша нақты өндірілген өнімге 

төлеу. 

Туынды инвестициялар - іскерлік әрекеттің жандануы, 

жҧмысбастылықтың өсуі тҥрлі кәсіпкерлер топтарының инвестиция 

жасауларына алып келеді. Бҧл инвестициялар туынды деп аталады. 

Тҧтыну - адамдардың материалдық және рухани қажеттіліктерің 

қанағаттандыруға пайдаланатын анықталған игіліктер мен қызметтерді 

сатып алуға жҧмсалатын ақша сомасы. 

Тҧтынуға шекті бейімділік – бҧл тҧтынудың (С) өсу мөлшеріне 

себеп болатын табыстын (У) өсу ҥлесі. 

Ҧдайы өндіріс - өндіріс процессінің ҥздіксіз жаңаруы. 

«Ҧқыптылық парадоксы» - егер экономика толық емес 

жҧмысбастылық кҥйінде болса, онда жинақтауға ҧмтылыс міндетті тҥрде 

нарықта тҧтыну бейіділікті төмендетеді. Ал тҧтынушылық сҧраныстың 

төмендеуі өз кезегінде тауар өндірушілердің өз өнімдерін сатуға 

мҥмкіндіктерің азайтады. 

Ҧлттық табыс - барлық факторлық табыстардың сомасын 

көрсетеді (еңбек ақы, пайыз, рента, пайда). 

Ҧлттық шоттар жҥйесі (ҦШЖ) - ҧлттық табыс пен соңғы өнімді 

өндіру, бөлу, қайта бөлу және пайдалануды сипаттайтын өзара 

байланыстағы көрсеткіштерді білдіреді. 

Ҧсыныс инфляциясы - өндіріс шығындарының өсу салдарынан 

пайда  болған баға өсуіне тәуелді (жалақы, шикізат, матариалдардың 

және т.б). 

Ҧлғаймалы ҧдайы өндіріс – өндірістің жыл сайын өсуі. 

Ҧсыныс белгілі бір кезеңдегі нақты бір баға бойынша рынокта 

сатуға жіберілген өнім немесе тауар саның көрсетеді. 

Ҧсыныс заңы - тауар бағасы мен нарықтағы ҧсыныс көлемі 

арасындағы тәуелділікті көрсетеді. Баға мен ҧсынылып отырған өнім 

арасында тура байланыс бар: баға өскенде, ҧсыныс көлемі де өседі, 

немесе керісінше. 

Ҧлттық шаруашылық – бҧл әр тҥрлі экономикалық 

байланыстармен біртҧтас бҥтінділікке біріккен барлық салалар мен 

мемлекет аймақтарының жиынтығы 

Ҧлттық байлық – бҧл мемелекеттегі еңбек кҥшімен жасалған және 

жинақталған материалдық игіліктердің бірігуі. 

Ҧсыныс икемділігі – ҧсыныс көлеміне әсер ететін басқа факторлар 

өзгермеген жағдайда, бағанын 1 пайызға өскендегі ҧсыныс көлемінің 

өсуі. 

Фактылық ЖҦӨ - бҧл анықталған уақыт кезенінде шынында 

өндірілген өнім көлемі. 

Фискалдық саясат – экономиканы табыстар мен шығыстар 

арқылы реттеу. 
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Фирма – заңды ҧйым қҧқықтарын пайдаланатын шаруашылық, 

өнеркәсіптік немесе сауда кәсіпорындары. 

Фрикциондық жҧмыссыздық - жҧмысшылардың аймақтық, кәсіптік 

және жасына байланысты ауысуымен байланысты (жаңа мекен-жайға көшуі, 

жаңа мамандық игеру, оқу, балаларға кҥтім жасау және т.б. байланысты). 

Халықаралық несие - халықаралық экономикалық қатынастардағы 

қарыз капиталының қозғалысын бейнелейді. Несие алушы және несие беруші 

ретінде банктер, жеке фирмалар, мемлекеттер, халықаралық және аймақтық 

ҧйымдар шығады. 

Циклдық жҧмыссыздық - дағдарысқа байланысты жҧмысшы саны 

жҧмыс орындардан едәуір көп болғанда қалыптасады. 

Шекті шығын - жалпы шығындардың өзгеруінің өнім көлемінің өзгеруі 

қатынасына тең және ол өнімнің қосымша данасын шығарғанға кететін 

қосымша шығындарды көрсетеді. 

Шекті табыс – әрбір қосымша өнім бірлігің өндірумен байланысты 

табыстың ҧлғаюы. 

Шекті өнім – бҧл қосымша өнім, яғни өндірістің басқа факторлары 

тҧрақты болған жағдайда қандай болса да өндіріс фактордың қосымша 

бірлігімен өндірілітің өнім көлемі. 

Экономикалық ресурстар – ол тауар және қызмет өндірісінде 

пайдаланылатын барлық табиғи, адамдық және адаммен өндірілген ресурстар. 

Экономикалық шығындар - айқын (бухгалтерлік) және айқын емес 

(жҥктелетін) өндіріс шығындардың жиынтығы. 

Экономикалық жҥйе – қоғамдағы ҧйымдастырылған формасы мен 

қалыптасқан мҥліктік қатынастар негізінде іске асатын, экономикалық 

процесстердің жиынтығы. 

Экстенсивті тип - өндірістегі еңбек және материалдық ресурстардың 

сандық өсуіне негізделген. 

Экономикалық цикл - өндірістің нақты көлемінің оның потенциялдық 

шамасының төңірегіндегі тербелістері экономикалық тербелістер. 

Экономикалық рента – көлемі шектелген жер және басқа табиғи 

ресурстарды пайдаланған ҥшін төленетің төлем. 

Экстеральді теориялар - экономикалық циклды сыртқы факторлармен 

анықтайды. 

Эмитент – ақша (акция) шығаратын ҧйым немесе кәсіпорын.  
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ҚОЛДАНЫЛҒАН ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

А. Қҧқықтық-нормативтік қҧжаттар 

1. Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 

2020 – 2025 жылдарға арналған тҧжырымдамасын бекіту туралы  Қазақстан 

Республикасы Ҥкіметінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 846 қаулысы. 

2.«Инновациялық қызмет туралы». Қазақстан Республикасының  2002 ж. 

3 шілдедегі № 333-ІІ Заңы (2004.20.12. № 13-III ҚР Заңымен енгізілген 

өзгерістерімен). 

3.«Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 

2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы».Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы». Ҥкімет бюллетені 

№3,Астана 2003. 

4.«Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 

2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-2005 

жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы». Қазақстан 

Республикасының Yкiметi Қаулы //ПYАЖ.-2003.-№ 30. 

5.«Қазақстан инвестициялық қоры туралы». Қазақстан Республикасының 

2004 жылғы 6 шiлдедегi N 575 Заңы. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 

Жаршысы, 2004 ж., N 16, 89-қҧжат; "Егемен Қазақстан" 2004 жылғы 16 шiлде N 

177-178. 

6.«Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы». Қазақстан 

Республикасының 2006 жылғы 23 наурыздағы N 135 Заңы. Қазақстан 

Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2006 ж., N 5-6, (2011.05.07. берілген 

өзгерістер мен толықтырулармен). 

7.«Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту және 

технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөнiндегi 2010 - 2014 жылдарға 

арналған бағдарламаны бекiту туралы». Қазақстан Республикасы Ҥкiметiнiң 

2010 жылғы 30 қарашадағы № 1308 Қаулысы. 

8.«Технологияларды коммерцияландыруға арналған инновациялық 

гранттар беру қағидаларын бекіту туралы». Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 

2012 жылғы 9 тамыздағы № 1037 Қаулысы. 

9.«Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 

2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы».  Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2003 ж. 17 мамырдағы № 1096 Жарлығы. 

10.«Қазақстан Республикасының ҥдемелі индустриялық-инновациялық 

дамуының 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы». 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 

Жарлығы. 

11.«Қазақстан Республикасының ҧлттық инновациялық жҥйесiн 

қалыптастыру және дамыту жөнiндегi 2005-2015 жылдарға арналған 

бағдарламаны бекiту туралы». Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2005 жылғы 

25 сәуірдегі N 387 Қаулысы. 
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12.«Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы». 

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы № 534-IV Заңы. 

13.«Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы» Қазақстан 

Республикасының 2003.01.08. N 373 Заңы.   

14. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003-жылдың 

8-қаңтарындағы Заңы.  

15.«Шетел инвестициялары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

1994 жыл 27 желтоқсан. 

16. «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы. 1997 жыл 28 ақпан. 

17. «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

2004 жыл. 

18.Закон РК от 23 марта 2006 года №135 «О государственной поддержке 

инновационной деятельности»//»Казахстанская правда» от 30.03.2006г.№71-72. 

19. Закон РК от 09.07.2001 №225-2 «О науке»// «Казахстанская правда от 

19.07.2001г. 

 20. О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан «Об 

инвестициях». Постановление Правительства Республики Казахстан от 

08.05.2003, № 436. 

21. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 

22. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам инвестиций: закон РК от 08.01.03 № 

375 // Казахстанская правда. - 2003. - 11 янв. - C. 3. 

23. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных 

инвесторов: Закон Республики Казахстан от 19.02.07, № 230-III ЗРК // 

Казахстанская правда. - 2007. - 6 марта, № 36. - C. 11-12. 

24.  Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

жөніндегі жеделдетілген шаралардың 2006-2007 жылдары арналған 

бағдарламасы// Юрист – ақпараттық-қҧқықтық жҥйесі. 2007, 39-бет. 

25. «Экономиканың басым секторларында пилоттық кластерлерді жасау 

мен дамыту жөнiндегi жоспарларды бекiту туралы». Қазақстан Республикасы 

Ҥкіметінің 2005 жылғы 25 маусымдағы N 633 Қаулысы. 

26. «Индустриялық-инновациялық инфрақҧрылымды (арнайы 

экономикалық және индустриялық аймақтар, технопарктер, бизнес-

инкубаторлар) қалыптастыру және дамыту тҧжырымдамасы туралы».  

Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2007 жылғы 26 желтоқсандағы N 1294 

Қаулысы және Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің 2010 жылғы 14 сәуірдегі № 

302 Қаулысы. 

27. 2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму Стратегиясы мен оны жҥзеге 

асырудың бірінші кезектегі шаралары». Астана, 1997 жыл, 10 қазан. 
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