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Монографияда ұлттық экономика үшін өзекті және тың тақырыпты зерттеліп 

отыр.  Шың мәнінде, сыртқы және ішкі сауда жүйесінде орын алып жатқан 

мәселелер, олардың пайда болу көздері, шешу тетіктері арнайы ғылыми зерттеу 

жүргізуді қажет ететіндігі белгілі. Сауда басқа салалармен өзара тығыз 

байланысты және қазіргі заманғы дамыған бизнес ретінде сауданың тиімділігі 

басқа салаларға – маркетингке, логистикаға, сатуға жұмсалатын шығындарды 

азайтуға, түптеп келгенде, көтерме және бөлшек сауда бағаларын төмендетуге 

рұқсат бере отырып, барлық экономика үшін мультипликативтік әсер береді. 

Монографияның материалдары экономика мамандығының студенттеріне, 

магистрларына және оқытушылар құрамына арналған. 
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КІРІСПЕ 

 

Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі заманда сауда осалдығы кез келген елдің 

экономикалық қауіпсіздік проблемаларының компонентіне айналуда. 

Сәйкесінше, қазіргі жағдайда сауда осалдығы өзінің өзектілігін еш жоғалтпай 

отыр. Бұған дәлел - Батыс пен РФ арасындағы өзара өзара санкциялар, ДСҰ 

ережелерін бұзу т.б. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев 2017 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына 

жасаған жолдауында басымдығы бар салалардағы бәсекеге қабілетті 

экспорттық өндірісті дамытуды көздейтін индустрияландыруды жалғастыру 

керек екендігін және Үкімет алдында қазірдің өзінде 2025 жылға қарай 

шикізаттық емес экспортты 2 есе ұлғайту міндеті тұр екендігін жеткізді [1]. 

ДСҰ өзінің жылдық есебінде әлемдік деңгейде сауданың жай-күйіне 

лайықты баға берген. Мысалы халықаралық сауданың әлемдік ЖІӨ-ге ықпал 

етуі айтылған. Егер әлемдік тауарлар мен қызметтер бойынша экспорт пен 

импорттың әлемдік ЖІӨ-гі үлес салмағы 1995 жылы 20% құраса, 2014 жылдың 

нәтижесінде ол көрсеткіш 30% өскен [2, р. 16-17]. 

Дегенмен де оң әсерімен қатар, сыртқы сауда экономиканың дамуына теріс 

әсер де көрсетуі мүмкін, өйткені бірқатар жағдайларда дамып келе жатқан 

экономикалардың шикізаттық бағытына, өтпелі экономикалық жүйелердің 

деиндустриялизациялануына түрткі болады.  

Дүниежүзілік экономиканың жаһандануының заманауи кезеңінде сыртқы 

сауданың ұлттық экономикаға әсері одан әрі күшею үстінде. 

Сауда – экономиканың үлкен бір саласы. Казақстан Республикасы 

Статистика комитетінің ақпараттары бойынша Қазақстанда сауда аясында 

экономикадағы жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санынан 14,4% жұмыс 

істейді (1,06 млн. адам). Жұмыспен қамтылғандардың іс жүзіндегі саны 2 млн. 

дейінгі адамды немесе 28% құрайды.  

Қазақстанда сауданың төмендеуі мен қарқынды дамуы  экономикалық 

өсуге байланысты екендігі рас. Дүниежүзілік банктың баяндамасында 

Қазақстан бойынша келесідей қызықты мәлімет келтірілген. 1990-2000 

жылдары орташа жылдық ЖІӨ 4,1% төмендеген, 2000-2009 жылдары – 8,8%, ал 

2009-2013 жылдары – 6,4% өскен [3,р. 83-84]. 

Өзге дамушы елдермен салыстырғанда соңғы 15 жыл бойы Қазақстан 

сыртқы сауда балансында дефицитке жол бермеген елдердің қатарына еніп 

отыр [4]. 

Соңғы уақытта Қазақстан өңірлік экономикалық ұйымдарға мүше 

болғанмен экспорттық тауарларға деген бағалар төмендеп, көршіміз Ресейге 

деген Батыстың санкциялары әлі алынған жоқ.  

Қиыр Шығыста және ТМД аумағында қалыптасқан күрделі геосаяси және 

геоэкономикалық ахуалдар Қазақстанның сыртқы саудасына ықпал етуде. 

Оның сыртында баға демпингі, заңсыз субсидиялар мен валюта демпингі де 

байқалып отыр. 
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Қазақстан ДСҰ-на мүше болса да, сауда осалдығының кейбір мәселелері 

шешілмеген. Еліміз КО мен ЕАЭО тәрізді өңірлік экономикалық ұйымдарға 

енсе де, осы ұйымдардың кеңістіктерінде ұлттық экспортшыларға бағытталған 

кедергілер әлі де сақталып отыр. 

Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметін ырықтандыру процесінде 

экономикалық қауіпсіздікке төнетін жаңа тәуекелдер мен қауіптер пайда болды, 

тауарларды, ең алдымен, отын-энергетикалық кешені өнімдерін экспорттауда, 

сондай-ақ елдің импорттық тәуелділігінде, әсіресе машиналарды, жабдықтарды, 

көлік құралдарын, азық-түлік тауарларын әкелуге қатысты шикізаттық даму 

үрдістері күшейді. 

Ішкі саудаға назар аударсақ, бұл саланы дамытатын салалық бағдарлама 

жоқ, инфрақұрылымдық, кадрлық, қаржылық тәуекелдер орын алуда, бағаны 

негізсіз көтеру немесе қолдау, сауда-саттық ережелерін бұзу және 

тұтынушыларды алдау, заңсыз кәсіпкерлік, бәсекелестікке жол бермеу, шектеу 

қою немесе жою секілді құбылыстар кеңінен тараған. Отандық нарыққа 

шетелден сапасы төмен өнімдердің енуі ұлғайды. Алайда жинақталған 

проблемаларды жүйелі шешу деңгейі жеткіліксіз.  

Түптеп келгенде, осы жұмыс аясында Қазақстанның сыртқы және ішкі 

саудаларын зерделей отырып, олардың негізгі осалдықтарын зерттейін 

боламыз. 

Осылайша, зерттеу тақырыбын таңдау экономиканың көрсетілген 

секторында кеңінен тараған және өте жіті зерттеуді қажет ететін аталмыш 

жағымсыз құбылыстармен, сонымен қатар барабар шаралар кешенін әзірлеу 

қажеттілігімен негізделген. 

Зерттеудің мақсаты. Сауда осалдығының табиғатын зерделей 

отырып,оның жай-күйін және алдын алу стратегиясының негізін пысықтау.  

Жұмыстың гипотезасы ретінде сауда осалдығын екі тұрғыдан қарастыру: 

кең мағынада (шарттар мен факторлардың жиынтығы) және тар мағынада (жай-

күйі). 

Монографиялы зерттеудің жоғарыда аталған мақсатын нақтылайтын 

негізгі міндеттер мыналар:  

-сауда осалдығының табиғатын, мазмұнын зерделеп, оның анықтамасын 

беру, әдістемесін әзірлеу; 

- сауда (ішкі және сыртқы) осалдығын мониторингілеу мақсатында оның 

индикаторлары мен олардың қауіпті деңгейлерін анықтау; 

- сауда осалдылығына жол беретін келеңсіз факторларды зерделеу, 

сауалнама арқылы тәуекелдерді анықтау және жүйелендіру;  

- сауда саласында және қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалық 

құжаттарды зерделей отырып, елге қажет жаңа тұжырымдамалық құжаттың 

(Стратегия немесе Концепция) заманауи басымдықтарын көрсетіп, оларды 

ұсыныс ретінде енгізу. 

Зерттеудің объектісі: Қазақстан Республикасы сыртқы және ішкі 

саудасының заманауи проблемалары. 
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Зерттеу пәні: Қазақстан Республикасының сыртқы және ішкі сауда 

осалдықтары болып табылады. 

Зерттеудің теориялық негізін отандық және шетелдік ғалымдардың 

еңбектері құрады. Жұмыстағы зерттеудің қорытындылары ҚР 

Конституциясының, ҚР заңдарының, ҚР Президенті Жарлықтарының, 

қолданыстағы отандық заңнаманың, басқа нормативтік құқықтық актілердің 

ережелеріне негізделеді. 

Жұмыстың теориялық маңыздылығы елдің сыртқы және ішкі сауда 

саласындағы экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты ғылыми 

білімдерді арттыруда жатыр.  

Жұмыста кешенді тәсілді қолдану ұғымдық-санаттық аппаратты 

нақтылауға, сыртқы сауда саласындағы қауіптерді жіктеуге, сыртқы сауда 

саласындағы экономикалық осалсыздық индикаторларын жүйелеуге мүмкіндік 

берді.  

Зерттеу жүргізу барысында алынған нәтижелер мемлекеттің экономикалық 

қауіпсіздік теориясына белгілі бір үлесін қосады.  

Жұмыстың тәжірибелік маңыздылығы алынған нәтижелер мен 

қорытындылардың мүдделі құрылымдар мен ведомстволардың Қазақстан 

Республикасының сыртқы сауда саласындағы экономикалық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін пайдалануына болатын нақты ғылыми-негізделген 

қағидалар деңгейіне жеткізілгендігінде жатыр.  

Жұмыста ұсынылған қауіптер жіктелімі мен ҚР-ның сыртқы сауда 

саласындағы экономикалық қауіпсіздік индикаторлар жүйесі сауда саласын 

мониторинглеуге мүмкіндік береді. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы ретінде төмендегіні айтуға болады: 

- алғашқы рет сауда осалдығының әдістемесі негізделіп, осы ұғымға 

авторлық анықтама беріліп, оның ерекшелігі нақтыланды; 

- сыртқы және ішкі сауда осалдығының параметрлерін анықтайтын 

индикаторлар жүйесі дайындалып, олардың қауіпті деңгейлері пысықталды; 

- автор жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде ішкі сауда осалдығына 

жол беретін тәуекелдер анықталып, олардың негізінде сыртқы және ішкі сауда 

осалдықтарына SWOT- талдау жасалынды; 

- сауда осалдықтарына байланысты өзекті мәселелерді шешуге және 

тәуекелдерді оқшаулаға бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленді, жаңа 

тұжырымдамалық немесе бағдарламалық құжаттың (Стратегия) қажет екендігі 

негізделіп, жаңа құжаттың стратегиялық міндеттері, механизмдері, нысаналы 

индикаторлары, заманауи басымдықтары белгіленді.  

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер:  

1 Сауда осалдығын зерттеудің әдістемесі, онда жасайтын қажетті қадамдар 

мен алгоритмдер көзделген. 

2. «Қаупсіздік» және «орнықтылық» ұғымдары негізінде мемлекеттің сауда 

саласындағы осалдығы ұғымына анықтама берілді, ол бір жағынан ұлттық 

сауда қажеттіліктері мен мүдделерін іске асыруға кедергі келтіретін немесе 

оларға және сауда қызметінің субъектілеріне қауіп төндіретін жағдайлар мен 
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факторлардың жиынтығы ретінде, ал екінші жағынан – экономикалық 

қауіпсіздіктің қауіпті деңгейі ретінде түсініледі. 

3. Елдің сауда саласына бағытталған және экономикалық қауіпсіздік 

көрсеткіштерін қамтитын сауда осалдығының индикаторлар мен олардың 

қауіпті деңгейлер жүйесі; 

4. Жүргізілген талдау мен сауалнаманың негізінде сауда осалдылығына 

жол беретін және жеті топқа (санатқа) жіктелген тәуекелдер мен қауіп-қатерлер 

факторларға (әлеуметтік, демографиялық, инфрақұрылымдық, заңнамалық, 

кадрлық, қаржылық, экономикалық) баға беру. 

5. Мемлекеттің сауда саласындағы экономикалық қауіпсіздік деңгейін 

қамтамасыз етуге бағытталған ұсынымдар: 

- сауда саласында жаңа стратегияға негіз болатын сауданы дамытудың 

жаңа басымдықтары; 

- сауда бағыты бойынша өзгерістер мен толықтыруларды Ұлттық 

қауіпсіздік стратегиясы (экономикалық қауіпсіздік тарауы) мен Экономикалық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұжырымдамасына енгізу.  
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1 САУДА ТЕОРИЯСЫ ЖӘНЕ САУДА ОСАЛДЫҒЫН 

БОЛҒЫЗБАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСНАМАЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІ  

 

1.1 Сауда теориясы және сауда осалдығының аспектілері  

Сауда басқа салалармен өзара тығыз байланысты әрі тұтастай алғанда, ел 

аумағында және сыртқы экономикалық қызмет аясында тұтынушыларға 

(ұйымдарға, халыққа) тауарларды және көрсетілетін қызметтерді алға 

жылжытуды қамтамасыз ететін экономиканың функционалды секторы болып 

табылады. Жүйе және қазіргі заманғы дамыған бизнес ретінде сауданың 

тиімділігі басқа салаларға – маркетингке, логистикаға, сатуға жұмсалатын 

шығындарды азайтуға, түптеп келгенде, көтерме және бөлшек сауда бағаларын 

төмендетуге рұқсат бере отырып, барлық экономика үшін мультипликативтік 

әсер береді. 

Халықаралық сауда тауарлардың экспортын және импортын қамтиды. 

Осыған байланысты, Қазақстан сыртқы саудасының теориясы мен әдістемесі 

отандық ғалымдар тарапынан зерделенген [5,с. 50]. 

БҰҰ статистикалық анықтамаларында әлемнің барлық елдерінің экспорт 

құнының жиынтығы ретінде әлемдік сауданың көлемі және динамикасы туралы 

деректер келтіріледі. 

«Сыртқы сауда» термині деп тауарларды төленетін шеттен әкелуден 

(импорт) және төленетін сыртқа шығарудан (экспорт) тұратын, қандай да бір 

елдің басқа елдермен саудасы түсініледі. 

Әлемнің барлық елдері арасындағы төленетін жиынтық тауар айналымы 

халықаралық сауда деп аталады. Алайда, «халықаралық сауда» ұғымы одан да 

тар мағынада қолданылады: мысалы, өнеркәсібі дамыған елдердегі жиынтық 

тауар айналымы, дамушы елдердің жиынтық тауар айналымы, қандай да бір 

континенттің, аймақтың, мысалы, Шығыс Еуропа елдерінің және т.с.с. 

жиынтық тауар айналымы [6,с. 34]. 

Ұлттық өндірістік айырмашылықтар өндіріс факторларымен – еңбекпен, 

жермен, капиталмен әртүрлі қамтамасыз етілу, сонымен қатар, әлдебір 

тауарларға деген әртүрлі ішкі қажеттілік арқылы анықталады. Ұлттық кірістің 

өсу динамикасына, тұтынуға және инвестициялық белсенділікке сыртқы сауда 

көрсететін әсер әрбір ел үшін белгілі бір мөлшерлі тәуелділікпен сипатталады 

және арнайы әзірленген коэффициент – мультипликатор түрінде көрсетіледі. 

Әртүрлі уақытта осы құбылыстың шығу тегін әрқалай түсіндіруге, оның 

мақсатын, заңдарын, артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтауға тырысқан 

дүниежүзілік сауданың алуан түрлі теориялары пайда болып, теріске 

шығарылды. Төменде халықаралық сауданың кеңінен тараған теориялары 

келтіріледі. 

Халықаралық сауда проблемалары экономикалық теорияның басқа 

бағыттары әлі дамымаған кезде де ғалымдармен саясаткерлерді қызықтырған.  

Халықаралық сауданы теориялық тұрғыдан түсіндірудегі және осы 

саладағы ұсыныстарды жасаудағы алғашқы қадам мануфактуралық кезеңде, 
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яғни халықаралық еңбек бөлінісі екіжақты және үшжақты қатынастармен 

шектелген XVI ғасырдан бастап XVIII ғасырдың ортасына дейін үстемдік еткен 

меркантилизм доктринасы болды. Өнеркәсіп бұл уақытта ұлттық негізден әлі де 

болса ажырамаған еді және экспортқа шығарылатын тауарлар ұлттық 

шикізаттан өндірілген болатын. Англия жүнді, Германия зығырды, Франция 

зығыр мен жібекті және т.б. өңдеді. Меркантилистер ұстанған көзқарасқа 

сәйкес мемлекет сыртқы нарықта кез келген тауарды мүмкіндігінше көп сатып, 

мүмкіндігінше аз сатып алуға тиіс. Бұл жағдайда, байлықпен теңдестірілетін 

алтын жинақталады. Егер импорттан бас тартудың осындай саясатын барлық 

елдер жүргізетін болса, онда сатып алушылардың болмайтыны және 

халықаралық сауда туралы сөз қозғалмайтыны анық [7,с. 123]. 

Д.Рикардоның, одан бұрын А.Смиттің халықаралық сауда теориясы 

меркантилистерге еркін сыртқы сауданың қажеттілігі мен орындылығын 

дәлелдеу үшін шығарылды. А.Смит әртүрлі елдердегі тауарлар өндірісінің 

абсолютті шығындарындағы айырмашылық арқылы халықаралық сауданы 

және оның тиімділігін түсіндірді. Халықаралық еңбек бөлінісі және мамандану 

орынды болып саналды, өйткені әрбір елде өзіне басқа елдермен 

салыстырғанда артықшылықтарды қамтамасыз ететін ерекше шарттар мен 

ресурстар бар: аз шығынмен белгілі бір тауарды өндіру мүмкіндігі (немесе 

уақыт бірлігінде тауарларды көп мөлшерде өндіру мүмкіндігі). 

А.Смиттің абсолютті артықшылық теориясында шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қисынды әрекет ұстанымдары халықаралық сауда саласына 

ауыстырылады: егер өз еліндегіге қарағанда шетелде әлдеқайда төмен бағамен 

тауар сатып алуға болатын болса, онда осы саладағы белгілі бір 

артықшылықтардың болуына байланысты, өз елінде дайындау арзанырақ 

болатын тауарды өндіруге маманданып, осыны жүзеге асырған дұрыс. 

Елдердің өндірісте абсолютті артықшылыққа ие болатын тауарларға 

мамандануы және еңбек бөлінісі, ішкі қажеттіліктерді қанағаттандырғаннан 

кейін осы тауарларды өндіру шығындары басқа елдерде аз болатын басқа 

тауарларға айырбас ретінде экспорттау – осының бәрі сауда жасайтын 

елдердегі шығындардың жалпы үнемділігін қамтамасыз ету мүмкіндігін береді, 

өйткені олардың әрқайсысы, негізінен, басқа елдерге қарағанда аз ресурс 

жұмсайтын тауарларды өндіреді. 

Д.Рикардо елдің қандай да бір тауарлар өндірісінде абсолютті 

артықшылыққа ие болмайтын жағдайлары үшін де оның маңыздылығын 

дәлелдеп, халықаралық сауда теориясында келесі қадам жасады.  

Ол сауданың болмауында әртүрлі тауарларды өндіру шығындарының 

арақатынасында елдер арасындағы айырмашылық әрдайым сақталатынын 

көрсетті. 

Әрбір ел салыстырмалы артықшылыққа ие болады: онда әртүрлі елдердегі 

шығындардың арақатынасында, қалғандарымен салыстырғанда өндірілуі 

әлдеқайда тиімді болып табылатын тауар әрдайым табылады. Нақ осы тауарды 

өндіруге ел мамандануға және оны басқа тауарларға экспорттауға тиіс. 
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Д.Рикардоның теориясы елдер арасындағы тауар өндірісінің 

шығындарындағы айырмашылықтарға, сонымен қатар, әрбір елдегі орнын 

алмастыру шығындарының тұрақтылығы туралы болжамға негізделеді. Алайда, 

іс жүзінде орнын алмастыру шығындарының тұрақтылығы туралы алғышарт 

дәрменсіз болып шықты. Көптеген салаларда өндірістің өсімі шектік 

шығындардың өсуімен бірге жүрді, демек, тауардың әрбір қосымша бірлігін 

шығару басқа тауарларды өндіру санын азайтуды талап етті. Бұған қоса, 

өндірістің бір саладан екіншісіне ауысуы орнын алмастыру шығындарының 

өсуіне әкеп соқты, тауардың алуан түрлерін шығару үшін ресурстардың әртүрлі 

үйлесуінің, әртүрлі технологиялардың және т.б. талап етілуіне байланысты, 

орнын алмастыру шығындарының тұрақтылығы туралы алғышарт сыртқы 

саудадан ең көп ұтатын елдердің өндірісте салыстырмалы артықшылыққа ие 

болған тауарларға толығымен мамандануына қол жеткізу фактісінің салдарына 

ие болды. 

Осылайша, салыстырмалы артықшылықтар теориясы елдегі тұтыну 

мүмкіндіктері ішкі факторларды жетілдіру немесе өсіру есебінен ғана емес 

(өндірістік мүмкіндіктердің шектерін ашады), сондай-ақ халықаралық сауда 

және халықаралық еңбек бөлінісі аясында мамандану есебінен кеңею 

мүмкіндігін көрсетеді. 

Жаңа модельді швед экономистері Эли Хекшер және Бертел Олин жасады. 

ХХ ғасырдың 60 жылдарына дейін Хекшер-Олин моделі экономикалық 

әдебиетте басымдыққа ие боп келді.  

Халықаралық саудаға және жекелеген елдердің мамандануына 

неоклассикалық көзқарастың болмысы мынаған негізделген: тарихи және 

географиялық сипаттағы себептер бойынша елдер арасындағы материалдық 

және адами ресурстардың бөлінуі біркелкі емес. Бұл неоклассиктердің 

пікірінше, тауарларға салыстырмалы бағалардың айырмашылығын түсіндіреді, 

бұған, өз кезегінде, ұлттық салыстырмалы артықшылықтар байланысты 

болады. Осыдан факторлардың үйлесімділігі заңы келіп шығады: ашық 

экономикада әрбір ел біршама жақсы қамтамасыз етілген факторларды көбірек 

талап ететін тауар өндірісіне мамандануға ұмтылады. Олин бұл заңды қысқа 

етіп тұжырымдады: «Халықаралық алмасу – бұл мол факторларды сирек 

кездесетін факторларға айырбастау: елдің өндірісі өзіндегі мол факторлардың 

үлкен мөлшерін талап ететін тауарларды экспорттайды». 

Осы теорияға сәйкес, елдердің өндірісі артық факторларға қатысты елеулі 

шығындарды талап ететін тауарларды экспорттайтын болады және өндірісі 

салыстырмалы түрде тапшы факторларды қарқынды түрде пайдалануға тура 

келетін тауарларды импорттайтын болады.  

Осылайша, жасырын түрдегі артық факторлар экспортталады және тапшы 

факторлар импортталады. Қандай да бір тауар өндірісінде факторды, мысалы, 

еңбекті қарқынды түрде пайдалану жұмыс күшіне жұмсалатын шығындардың 

үлесі басқа тауарлардың құнына қарағанда оның құнында жоғары екендігін 

білдіреді (әдетте, осындай өнім еңбекті көп қажет ететін деп аталады). 
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Елдің өндіріс факторларымен салыстырмалы түрдегі қамтамасыз етілуі 

мынадай түрде анықталады: егер елдегі осы фактордың саны мен басқа 

факторлар арасындағы арақатынас қалған әлемге қарағанда жоғары болса, онда 

бұл фактор осы ел үшін салыстырмалы түрде мол болып саналады және 

керісінше, егер көрсетілген арақатынас басқа елдерге қарағанда төменірек 

болса, онда фактор тапшы болып саналады [7,с. 134]. 

Бұл теорияны растау немесе теріске шығару мақсатында практикалық 

ізденістерге, көбінесе, 50-жылдары «Леонтьев оғаштығы» деп аталатын 

құбылыстың пайда болуы жағдай жасады. В. Леонтьев 1947 жылы капиталы 

мол ел болып саналатын АҚШ-тың капиталды емес, еңбекті көп қажет ететін 

өнімді экспорттағандығын көрсетті. Бұдан кейінгі зерттеулер бір жағынан 

АҚШ-та осы оғаштықтың соғыстан кейінгі кезеңде болуын растады, екінші 

жағынан, капиталдың елдегі ең мол фактор еместігін көрсетті. Одан жоғары 

өңделетін жер мен ғылыми-техникалық кадрлар орналасқан. Бұл жерде 

көрсетілген теория расталды: АҚШ осы факторларды өндірісте қарқынды түрде 

қолданатын тауарлардың таза экспорттаушысы болды. Осыны толығырақ қарап 

көрейік [8, с. 31-32]. 

Кейіннен экономика бойынша Нобель сыйлығына ие болған Леонтьев 

теориялық қорытындылардың шындыққа сәйкестігін әрқашан тексеріп отыру 

қажет деген ғылымдағы ең дұрыс пайымға сенім артты. 

Бұл жолы ол елдер өздеріндегі басы артық факторларды қарқынды 

пайдаланып өндірген тауарларды экспорттауға, ал осы факторлар аз 

қолданылып өндірілетін тауарларды импорттауға ұмтылады деген Хекшер-

Олин теориясының қорытындысын тексеруді ұйғарды. Дәлірек айтқанда, ол бір 

мезгілде мынадай екі болжамды: 1) Хекшер-Олин теориясының әділдігін, 2) 

АҚШ экономикасындағы капиталдың өзінің сауда әріптестеріне қарағанда көп 

деңгейде мол болып саналуын тексергісі келді. 

Леонтьев 1947 жылы АҚШ-тың экспорттық және импорт алмастыратын 

салаларындағы жұмысшылардың саны мен негізгі капитал шамасының 

арақатынасын алды. Бұл қаралатын бірнеше ондаған саладағы капиталдың және 

жұмыспен қамтылу есебін ғана емес, сондай-ақ басқа да салалардың өнімдерін 

пайдалану нәтижесінде тауарларда ұсынылған капиталды және еңбекті есепке 

алуды талап етті.  

Салааралық теңгерімнің негізін қалаушылардың бірі болған ол оның 

мүмкіндіктерін салалар бойынша экспорттың және импорттың құнына, капитал 

мен еңбек шығындарының векторларына коэффициенттер матрицасын 

көбейтіп, еңбектің капиталмен жасақталуының қажетті бағаларын алу үшін 

табысты пайдаланды.  

Тексеру шарттары мынадай болды: егер Хекшер-Олин теориясының 

қорытындылары дұрыс болса, ал АҚШ-тағы капитал жоғары болса, онда АҚШ-

тан экспортталатын тауарлардың стандартты жинағында бір жұмысшыға 

есептеген кездегі капитал шығынының көрсеткіші АҚШ-қа әкелінетін 

тауарлардың стандартты жинағына кіретін импорт алмастыратын өнімдегі 

осындай көрсеткішке қарағанда жоғары болуға тиіс. 
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Леонтьев алған оғаш нәтижелер тек оның өзін ғана емес, сондай-ақ басқа 

экономистерді де абдыратып тастады: 1947 жылы АҚШ басқа елдерге 

салыстырмалы түрде капиталды көп қажет ететін тауарларға айырбас ретінде 

еңбекті көп қажет ететін тауарларды сатқан болып шықты! Негізгі өлшем бар-

жоғы 0,77-ні құрады, ал Хекшер-Олин теориясына сәйкес бұл бірліктен 

әлдеқайда жоғары болуға тиіс еді. 

Леонтьевтің өзі және басқа да экономистер бұл проблемаға әрқалай 

қарады. Әдіс бірнеше рет тексерілді және негізінен, дұрыс болып танылды. 

Басқа елдермен салыстырғанда АҚШ-тағы капиталдың артықтығына қатысты 

күмән туындаған жоқ. Оғаштықты теориялық тұрғыдан АҚШ-тағы сұраныс 

құрылымында капиталды көп қажет ететін өнім үлес салмағының өндірістегіге 

қарағанда жоғары болуы, сол себепті елдің капиталды көп қажет ететін 

тауарлардың таза импорттаушысына айналуы арқылы түсіндіруге болады, 

алайда, бұл түсініктеме жарамсыз болып табылады, өйткені, шындыққа 

жанаспайды. Басқа экономистер оның себебін сауда кедергілерінен немесе 

«факторлық қарқындылықтың қайтарымдылығы» деп аталатыннан (баға 

факторларының белгілі бір арақатынасында А саласы Б саласына қарағанда 

капиталды көбірек қажет ететін болып табылады, ал басқа жағдайда капиталды 

азырақ қажет ететін болып табылады) іздеп көрді, бірақ бұл да проблеманы 

шешуге септігін тигізбеді. 

Модельге өндірістің басқа да факторларын енгізу шешімі өнімдірек болып 

шықты. Көптеген экономистер еңбектің, табиғи ресурстардың, капиталдың 

және т.б. алуан түрлерінің болу фактісін ескеру қажет деп пайымдады 

(солардың қатарында Леонтьев те бар). Осы бағыттағы көптеген зерттеулер екі 

негізгі нәтижеге алып келді: 1) соғыстан кейінгі кезеңнің үлкен бөлігінде 

«оғаштықтың» орын алуын растады; 2) факторлармен қамтамасыз ету және 

оларды пайдалану қарқындылығы туралы біздің түсінігімізді елеулі түрде 

жақсартты. Біріншісі Хекшер-Олин теориясын жоққа шығарса, екіншісі оны 

қолдады [8, с. 31-32]. 

Есептеу техникасындағы айырмашылықтарға қарамастан, барлық 

зерттеулер, негізінен, екінші дүниежүзілік соғыс пен 70-жылдардың басы 

арасындағы кезеңде АҚШ-та Леонтьев оғаштығының орын алғандығын 

растады. 

Осылайша, «Леонтьев оғаштығы» айналасындағы пікірталастың 

қорытындысы өндіріс факторларын азайтуға, экспорттық және импорттық 

ағындардың бағыттарын түсіндіру кезінде кіші түрлердің әрқайсысын есепке 

алуға бағдар болды.  

Салаларға немесе фирмаларға салыстырмалы артықшылықтарды 

қамтамасыз етуге қабілетті жекелеген факторлар ретінде, мысалы, әртүрлі 

біліктіліктегі еңбекті, басқарушы персоналдың сапасын, ғылыми персоналдың 

әртүрлі санаттарын, капиталдың алуан түрлерін және т.б. бөліп көрсетіле 

бастады.  

Соңғы он жылда дүниежүзілік сауданың бағыттары мен құрылымында 

сауданың классикалық теориясы аясында жан-жақты түсіндіруге келе 
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бермейтін елеулі өзгерістер орын алуда. Бұл қолданыстағы теориялардың әрі 

қарай дамуына, сондай-ақ балама теориялық тұжырымдамаларды әзірлеуге 

қозғау салады. Оның себептері мынадай: 

1) техникалық прогресті дүниежүзілік саудадағы басым факторға 

айналдыру; 

2) өндіріс факторларымен шамамен біркелкі қамтамасыз етілген елдерде 

өндірілетін ұқсас өнеркәсіптік тауарлардың қарсы жеткізілімдерінің 

саудасындағы үдемелі үлес салмағы; 

3) фирма арасындағы саудаға тиесілі дүниежүзілік тауар айналымы 

үлесінің күрт өсуі. 

ХХ ғасырдағы 80-жылдардың басында П.Кругман, К.Ланкастер және басқа 

да кейбір экономистер ауқым әсері деп аталатынға негізделді, олар 

халықаралық сауданың классикалық түсіндірмесіне балама түсіндірме ұсынды. 

Бұл әсер, яғни ықпал ету теориясы. 

Әсер теориясының мәні өндірісті ұйымдастыру және белгілі бір 

технология кезінде ұзақ мерзімді орташа шығындар шығарылатын өнім 

көлемінің ұлғаюына қарай қысқаратындығына негізделеді, яғни жаппай 

өндіріске негізделген үнемділік туындайды [9,с. 134]. 

Осы теорияға сәйкес көптеген (соның ішінде өнеркәсібі дамыған) елдер 

өндірістің негізгі факторларымен ұқсас шамада қамтамасыз етілген және осы 

шарттармен олар жаппай өндіру әсерінің болуымен сипатталатын салаларға 

маманданған кезде оларға өзара сауда жүргізу тиімді болады. Бұл жағдайда, 

мамандану өндірістің көлемін кеңейтуге және шығыны аз, демек, бағасы төмен 

өнімді өндіруге жол береді. Осы жаппай өндіру әсерін жүзеге асыру үшін 

жеткілікті сыйымдылықтағы нарық керек. Халықаралық сауда бұл жерде 

шешуші рөл ойнайды, өйткені, өткізу нарығын кеңейтуге жол ашады. Басқаша 

айтқанда, ол кез келген жекелеген елдің нарығына қарағанда әлдеқайда 

сыйымды, бірыңғай интеграцияланған нарықты жасауға мүмкіндік береді. 

Белгілі тауар бағасының өзгеруі сатып алушылардың санымен 

анықталады. Жоғары өтімділік кезінде, қазіргі заманғы биржалық сауданың 

ерекшелігі баға деңгейінің 0,1% және одан төмен болатыны сату және сатып 

алу ұсыныстары бағаларының арасындағы айырмашылық болып табылады, ал 

қор биржаларында бұл көрсеткіш акциялар мен облигациялар құнының 0,5%-на 

жетеді, ал жылжымайтын мүлік нарықтарында–10% және одан асады [6,с. 34]. 

Дамыған елдерде нақты тауардың биржалары жоқтың қасы деуге болады. 

Бірақ жекелеген кезеңдерде, нарықты ұйымдастырудың басқа нысандары 

болмаған кезде нақты тауар биржалары елеулі рөл ойнауы мүмкін. Биржа 

институты нақты тауар биржасынан тауарға құқықтар нарығына немесе 

фьючерстік биржа деп аталатынға айналуға байланысты халықаралық сауда 

үшін өзінің мәнін жоғалтпады [10, с. 22]. 

Бағалы қағаздар саудасы халықаралық ақша нарықтарында, яғни Нью-

Йорк, Лондон, Париж, Франкфурт-на-Майне, Токио, Цюрих сияқты ірі қаржы 

орталықтарының биржаларында жүргізіледі. Бағалы қағаздар саудасы биржаға 

қатысу сағаттарында немесе биржалық уақытта жүргізіледі. Биржада 
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сатушылар мен сатып алушылар ретінде тек брокерлер (маклерлер) әрекет ете 

алады, олар өз клиенттерінің тапсырыстарын орындайды және осы үшін 

айналымнан белгілі бір пайыз алады. Бағалы қағаздармен – акциялармен және 

облигациялармен сауда жүргізу үшін брокерлік фирмалар немесе маклерлік 

кеңселер жұмыс істейді [11,с. 54]. 

Қазіргі уақытта ішкі, сондай-ақ сыртқы нарықта бағалы қағаздар саудасын 

жүргізу, жалпы алғанда, дүниежүзілік сауданы дамыту үшін үлкен маңызға ие. 

Халықаралық сауданың осы нысанының аясындағы айналым көлемдері үнемі 

өсуде, дегенмен, ол сыртқы саяси факторлардың күшті әсеріне ұшырайды. 

Алайда, айналымының елеулі бөлігін олар Ұлыбританияның шегінен тыс 

жерден алады. Ресми деректер бойынша Италияның сыртқы саудасының 

шамамен 30%-ы жәрмеңкелер арқылы, оның ішінде 18%-ы Милан жәрмеңкесі 

арқылы өтеді. Шетелде оның 20 өкілдігі бар. Шетелдік қатысушылардың және 

келушілердің үлесі орташа есеппен 18%-ды құрайды. Германиядағы 

жәрмеңкелер, жалпы алғанда, Еуропада жетекші орынды алады. Мысалы, 

Берлин жәрмеңкесінің соңғы уақыттағы жылдық айналымы 200 млн. еуродан 

асып түседі және оған тұрақты өсу үрдісі тән [12,с. 10]. 

Дүниежүзілік сауданың өсу қарқындарына келсек, дүниежүзілік тауар 

айналымының тұрақты озық өсу қарқындары дүниежүзілік нарықтар 

сыйымдылығының ұлғаюына байланысты халықаралық сауданың жаңа сапалы 

белгілерінің көрсеткіштері болып табылады [13,с. 104]. 

Дайын өнеркәсіптік бұйымдар, оның ішінде машиналар және жабдықтар 

саудасын кеңейтудің озық, жеткілікті түрдегі жоғары қарқындары өзіндік 

ерекше сипатта болды, байланыс құралдарының өнімдері, электр және 

электрондық техника, компьютерлер және т.с.с. саудасының өсу қарқындары 

одан да жоғары, ТҰК аясында өндірістік корпорация тәртібімен жеткізілетін 

жиынтықтаушылармен, тораптармен және агрегаттармен сауда көлемі жылдам 

кеңейіп келеді. Динамиканың тағы бір феномені – көрсетілетін қызметтер 

халықаралық саудасының жылдам өсуі. 

Осының бәрі географиялық құрылымда түбегейлі ілгерілеуге әсер етпей 

қоймады.  

Сонымен бірге, соңғы 15-20 жылда дамыған, дамушы және бұрынғы 

социалистік елдердің негізгі топтарының үлесі өзгеріссіз қалды. Ол тиісінше 

70-76%-ды, 20-24%-ды және 6-8%-ды құрады. 

Қазір осындай арақатынас кейбір бұрынғы социалистік елдердің 

Еуроодаққа кіруі есебінен өзгере бастады, бұған өздерінің осындай 

өзгерістерден туындаған экономикалық өсімі себеп болды. 

Дүниежүзілік сыртқы сауданың тауар айырбасында әлемдік сауданың 

70%-ынан астамы тиесілі болатын дайын бұйымдар үлесінің анық өсу үрдісі 

көрінеді. Қалған үлес ауыл шаруашылығының экспорты мен өндіруші салалар 

арасындағы шамамен тең бөлінеді. Салыстыру үшін, өткен ғасырдың 

ортасында шикізаттың үлесіне шамамен үштен екісі тиесілі болғанын, тек 

үштен бірі ғана дайын бұйымдарға келгендігін айтуға болады.  
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Көрсетілетін қызметтер қазіргі уақытта халықаралық тауар айырбасының 

шамамен төрттен бір бөлігін құрайды. Нақ осы себептен әртүрлі зерттеулерде 

көрсетілетін қызметпен дүниежүзілік сауданың өсуіне ерекше назар 

аударылады.  

Өнеркәсібі дамыған елдердің экспортында жоғары технологиялық өнімнің 

үлесі ұлғайып келеді, ол АҚШ-та, Швейцарияда және Жапонияда 20%-дан 

астамды, Германияда және Францияда шамамен 15%-ды құрайды. Әсіресе, 

микроэлектроника бұйымдарымен сауда жылдам өсуде. Осы позиция бойынша 

таяу уақыттан бері Қытай көш бастап келеді, онда осындай өнім экспортының 

жыл сайынғы өсімі 2005 жылы 29,7%-ды құрады. Саудада «көрінбейтін 

экспорт» деп аталатын көрсетілетін қызметтердің экспорты және импорты 

маңызды рөлге ие болып келеді. Егер 1970 жылы көрсетілетін қызметтердің 

дүниежүзілік экспортының көлемі 80 млрд. долларды құраса, 2009–2010 

жылдары – 1,5 трлн. долларды құрады, яғни сатылатын тауарлар құнының 20%-

ынан асады. Көрсетілетін қызметке АҚШ экспортының 40%-ы және 

Ұлыбританияның 46%-ы тиесілі. 

Кейбір дәстүрлі көрсетілетін қызметтер (мысалы, көлік) экспортының 

азаюымен бірге, ғылыми-техникалық жетістіктерді қолдануға, есептеу 

техникасын, консультациялық, сауда-делдалдық және техникалық қызметтерді, 

ноу-хауды, байланыс саласындағы көрсетілетін қызметтерді, банктердің, 

сақтандыру агенттіктерінің көрсетілетін қызметтерін және т.б. көрсетілетін 

қызметтерді енгізуге байланысты көрсетілетін қызметтер экспорты жылдам 

дамып келеді. 

Сауданың бағыттарына жүргізілген талдау дүниежүзілік экспорттың 

шамамен 60%-ы тиесілі өнеркәсібі дамыған елдердің өзара саудасы жедел 

қарқынмен өсіп келе жатқандығын анықтауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, 

дамушы елдер индустриялы елдерге өздерінің экспорттық тауарларының 

шамамен 70%-ын шығарады (оның ішінде Қытай – 34%). Сауда 

қатысушыларына келетін болсақ, орташа және шағын экспорттаушылар мен 

импорттаушылардың дүниежүзілік нарықтан ығыстырылу үрдісі күшейе 

түсуде. Сыртқы сауда байланыстары монополистік бірлестіктердің аясында 

шоғырланады.  

ХХ ғасырдың 80-жылдарында ТҰК қызметіне байланысты америкалық 

экспорт АҚШ-тың барлық экспортының 84%-ын және импортының 60%-ын 

құрады. Осындай көрініс басқа елдерде де байқалады. 

Айта кететін жайт, ТҰК-дың көптеген елдерде сауда осалдығын туғызып, 

сыртқы саудада белсенді жұмыс істеуі кез келген елдің экономикалық 

қауіпсіздігіне әсер етеді.  

Соңғы жылдардағы өзіндік ерекшелік сыртқы экономикалық мәмілелердің 

бартерленуі – қарама-қарсы сауданың өсуі болып табылады.Осындай «қарама-

қарсы» мәмілелерге барлық дүниежүзілік сауданың 20%-дан 30%-ға дейіні 

тиесілі болады. 

Заңды сауда практикасымен қатар, сауданың қылмыстық нысандары, 

контрабанда, алдамшы сауда белгілері бар тауарлар (киім, аяқкиім, тұрмыстық 
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электр техникасы) саудасы күшейіп келеді, әсіресе, бұл Оңтүстік Шығыс 

Азияның бірқатар елдеріне қатысты болып табылады. Осындай сауданың 

көлемі жылына 60 млрд. долларға дейін жетеді. 

Тұтастай алғанда, өткен уақыт ішінде дүниежүзілік нарық сипатының 

өзгергендігін атап өтуге болады. Оған енді ішкі өндірістен артылғандар емес, 

нақты сатып алушыға алдын ала келісілген жеткізілімдер түсуде. 

Енді сауда осалдығы тұрғысынан халықаралық сауданың негізгі 

проблемаларына назар аударайық. Халықаралық сауда әртүрлі елдердегі сатып 

алушылар, сатушылар және делдалдар арасында жүзеге асырылатын сатып алу-

сату үдерісі болып табылады. Ол өзіне қатысатын фирмалар үшін көптеген 

практикалық және қаржылық қиындықтарға байланысты. Бизнестің кез келген 

типтерінде туындайтын сауда және коммерцияның әдеттегі проблемаларымен 

қатар, халықаралық саудада сауда осалдығы тұрғысынан қосымша проблемалар 

бар: 

- уақыт және арақашықтық – несие тәуекелі және келісімшартты орындау 

уақыты; 

- шетелдік валюталар бағамдарының өзгеруі – валюталық тәуекел; 

- заңдар мен ережелердегі айырмашылықтар; 

- үкіметтік қаулылар – валюталық бақылау, сонымен қатар, елдің 

тәуекелі. 

Халықаралық сауда үшін валюта бағамдары құбылуының негізгі салдары 

экспорттаушы немесе импорттаушы үшін тәуекел болып табылады, ол 

өздерінің сауда айналымдарында қолданылатын шетелдік валютаның құны 

олардың сенім артқан және есептеген құнының айырмашылығына негізделеді. 

Валюталық бағамдардың өзгеруіне байланысты, сатып алушы үшін 

импорттық тауарлар құнының немесе сатушы үшін экспорттық тауарлар 

құнының көбеюі немесе азаюы мүмкін. Сондықтан, шетелдік валютада 

төлемдерін жүзеге асыратын немесе кіріс алатын фирма айырбас 

бағамдарындағы қолайсыз өзгерістерден болатын әлеуетті «валюталық 

тәуекелге» ие болады. 

Шетелдік өнім беруші үшін уақыт факторы өтінімді беру және тауарды алу 

арасында өте ұзақ уақыттың өту мүмкіндігінде жатыр.  

Тауар үлкен арақашықтыққа жеткізілген кезде, өтінім мен жеткізу 

арасындағы кешігудің негізгі бөлігі, әдетте, тасымал кезеңінің ұзақтығына 

байланысты болады. Сонымен қатар, кешіктіру тасымал үшін тиісті 

құжаттаманы дайындау қажеттілігінен туындауы мүмкін. Уақыт және 

арақашықтық экспорттаушылар үшін несие тәуекелін туындатады. 

Экспорттаушы, әдетте, өз елінің ішінде тауарды сатқан кезде қажет болатыннан 

ұзағырақ уақытқа төлем үшін несие ұсынуға тиіс. Шетелдік дебиторлар көп 

болған кезде оларды қаржыландыру үшін қосымша айналым капиталын алу 

қажеттілігі туындайды. 

Импорттаушы немесе экспорттаушы елдің қағидаларын, әдеттерін және 

заңдарын жеткілікті түрде білмеу және түсінбеу сатып алушы мен сатушы 

арасындағы белгісіздікке немесе сенімсіздікке әкеп соғады, бұл ұзақ уақыт өте 
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келе әрі табысты іскерлік өзара қарым-қатынастардан кейін ғана еңсерілуі 

мүмкін.  

Әдет-ғұрыптардағы айырмашылықтарға байланысты қиындықтарды 

еңсеру жолдарының бірі халықаралық сауда рәсімдерін стандарттаудан тұрады. 

Шетелдік өнім берушінің борышкері болған кезде, егеменді тәуекел 

туындайды, өз еліндегі үшінші тараптың атынан қарызға кепілдік береді, бірақ 

не үкімет, не үшінші тарап қарызды жабудан бас тартады және сот 

қудалауынан иммунитеті туралы мәлімдейді. Кредитор немесе экспорттаушы 

борышты өндіріп алуға шарасыз болады, өйткені оған өз талабын сот арқылы 

өткізуге тыйым салынады. 

Сатып алушы экспорттаушыға өзінің борышын өтеу үшін қолынан 

келгеннің бәрін жасайды, бірақ өзіне осы шетелдік валютаны алу қажет болған 

кезде, өз елінің билік органдары осы валютаны беруден бас тартқан немесе 

осыны орындай алмаған жағдайда елдік тәуекел туындайды. 

Импорт пен экспортқа қатысты үкімет қаулылары халықаралық саудада 

елеулі кедергі болуы мүмкін. Мынадай шектеулер бар: валюталық реттеу 

бойынша қаулылар, экспортты лицензиялау, импортты лицензиялау, сауда 

эмбаргосы, импорттық квоталар және т.б. [14,с. 89]. 

Осы елдің ішінде сатылатын барлық тауарлардың заңнамалық 

қауіпсіздігіне, сапаға немесе тиісті стандарттарға, денсаулық сақтау және 

гигиена бойынша, әсіресе, азық-түліктің заңнамалық стандарттарына; патенттер 

мен сауда маркаларына; тауарлардың буып-түйілуіне және қаптамаларда 

келтірілген ақпараттың көлеміне қатысты үкімет қаулылары. 

Импортталатын тауарлардың кедендік клирингісі үшін қажетті құжаттама 

өте көлемді болуы мүмкін. Кедендік клиринг кезіндегі кідірістер халықаралық 

саудадағы кідірістердің жалпы проблемасындағы елеулі фактор болуы мүмкін.  

Импортқа салынатын баж салығы немесе импорттық тауарлар үшін 

төленетін басқа да салықтар. 

Валюталық реттеу бойынша қаулылар (яғни елге және елден шетелдік 

валютаның келуі мен кетуін бақылау жүйесі бойынша), әдетте, өз валютасын 

қорғау үшін елдің үкіметі қабылдаған төтенше шараларға жатады, бірақ осы 

қаулылар егжей-тегжейлі өзгеруі мүмкін. 

Мемлекеттің сауда осалдығын көрсету тұрғысынан әлемдік статистикаға 

мән берген жөн. ДСҰ есебінде 2014 жылдың қорытындысы бойынша әлем 

саудасының 51 %-ы алдыңғы қатарлы 10 мемлекеттің үлесіне тиесілі болған. 

Сонымен қатар, дүниежүзілік сауданың 41 %-ы дамушы елдерге тиесілі болды 

[15,р. 9-10]. 

Елдер арасындағы экономикалық қарым-қатынастардың сипаты мен 

құрылымдық өзгерістері, ең алдымен, сыртқы тауар саудасынан көрінеді. Ұлы 

географиялық жаңалықтар кезеңіне дейін халықаралық тауар саудасына 

санаулы елдер ғана қатысқан, тіпті қазіргі кезде дүниежүзіндегі басты сауда 

орталықтарының біріне айналған Еуропа елдерінің де сауда жасау аумағы 

шектеулі сипат алған. Бұған елдер арасындағы көлік қатынасының нашар 

болуы, саяси жағдайдың тұрақсыздығы, басқа елдер жөнінде нақты ақпараттың 
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жетіспеуі себепші болды. Көбінесе, басқа елдерден өте қымбат және сирек 

кездесетін тауар түрлері әкелініп, саудаға салынады. Құрлықтағы негізгі 

халықаралық сауда жолдары қатарына Азия мен Еуропаны жалғастырған Ұлы 

Жібек жолы мен Еуропаның солтүстігі мен оңтүстігін байланыстырған сауда 

жолы жатады. Орта ғасырларда арабтар Сахара арқылы өтетін сауда 

маршрутын жасады. Бұл жол Арабияны Солтүстік Африкамен, одан әрі 

Оңтүстік Еуропамен жалғастырды. 

Әлемдік экономика, дағдарыстан кейінгі дамудың сақталып отырған 

қиындықтарына қарамастан, алдын ала бағалау бойынша 2014 жылды оң 

белгімен аяқтайды, яғни 4%-ға өседі (2012 ж. – 2,3%, 2013 ж. – 2,1%), ал сома 

бойынша 77,8 трлн. АҚШ долларына жетеді. Бұл ең жоғары тарихи көрсеткіш. 

ДСҰ ақпараты бойынша 2014 жылы осы ұйымға мүше мемлекеттер деңгейінде 

тауарлар экспортының көлемі 18 трлн. долларды құраған [16, р.12-13]. 

АҚШ ең үлкен үлес салмағына ие болуды жалғастырып келеді (17,05 трлн. 

доллар – 21,9 %). Алшақтықты қысқартып келе жатқан Қытай екінші орында 

тұр (9,95 трлн. доллар – 12,8 %).  

Сонымен қатар, ЖІӨ жоғары елдердің ондығына Жапония (6,8 %), 

Германия (4,7 %), Франция (3,6 %), Бразилия (3,4 %), Ұлыбритания (3,2 %), 

Ресей (3,05 %), Үндістан (2,74 %), Италия (2,69%) кіреді. Бұл рейтингте АҚШ-

тың үлес салмағы 0,5%-ға төмендесе, Қытайдың үлесі 1,5%-ға өскен.  

Бразилия Ұлыбританиядан, ал Үндістан Италиядан жоғары көтерілді. 

Тұтастай алғанда, БРҮК елдері дамыған елдерді ығыстыра түсуде және өз 

үлесін 2012 жылғы 19,8%-дан 2014 жылы 21,9%-ға дейін ұлғайтты.  

Жылдың қорытындысы бойынша Ресейдегі жағдайдың және Қытай мен 

Бразилиядағы өсу қарқындарының баяулауы салдарынан бұл өсім біраз 

төмендеуі мүмкін. 

Қазіргі таңда әлемдік экономиканың өте пессимистік даму сценарийінен 

қуанышты оптимистік даму сценарийлеріне дейін мүмкін болатын барлық 

болжамдардан бас алғысыз. "Құлдырау", "рецессия", "дағдарыс" сөздері 

бірталай сарапшылардың сөз қорында үйреншікті сөздерге айналды, өйткені 

олардың ауырлығы әлем үшін бұрынғыдай қауіпті болып көрінбейді. Жағдай 

оқиғаларды асыра қаралаусыз және әсірелеусіз, мұқият талдауды, байсалды 

қорытындылар шығаруды қажет етеді. 

Күн астындағы орнын алуға күресте әлем елдерінің экономикалары 

"ақылды экономика" – "тауарлық экономика" – "шикізаттық экономика" тізбегі 

бойынша тартылды. Бірінші топқа – АҚШ, ЕО, Жапония, Корея Республикасы, 

екіншісіне – Қытай, Үндістан, ОША елдері, үшіншісіне Латын Америкасы, 

Африка, Аустралия, Ресей кіреді. Осындай бөліністің шартты екендігі анық, сөз 

дәрежелер туралы әлемдік табельдегі орынды анықтайтын әлдебір ел 

экономикасының артықшылықты секторлары туралы болып отыр. 

Бірінші топта және ішінара екінші топта қазіргі заманғы электроника, 

компьютерлік және телекоммуникациялық техника, машина жасау, қарулану 

және химия, фармацевтика және биотехнология өнімдерін шығару 

шоғырланған. Бұл елдердегі «ақылды» өнімнің елеулі көлемдерін, олардың 
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зияткерлік мазмұнын қамтамасыз ететін ақпараттық экономиканың «миды 

қажет ететін» орталығы деп аталатын актінің негізгі әлеуеті шоғырланған, бұл 

жаһандық экономикадағы бәсекелестік артықшылықтың факторы болып 

табылады. 

Бәрі де көшбасшылар тобында болғысы келеді, оған біраз талпыныстар да 

жасалды. Бірақ нарықтың, экономиканың заңдарын әзірше ешкім жоя қойған 

жоқ. Көшбасшы болуға үздіксіз құрылымдық жаңарту, тың идеяларды үнемі 

іздеу және өмірге, өндіріске дереу енгізу жөніндегі орасан зор күш-жігер 

арқылы қол жеткізіледі. 

ДСҰ 2014 жылғы әлемдік экономиканың жағдайы туралы ХВҚ 

деректеріне сүйене отырып, 2014 жылғы дүниежүзілік сауданың өсімі бойынша 

өз болжамын 4,6%-дан 3,1%-ға дейін, ал 2015 жылы 5,3%-дан 4,0%-ға дейін 

төмендетті.  

Сарапшылардың бағалауы бойынша, дамыған елдер импортты өсіреді, ол 

2,6%-ға артты, ал экспорт 1,6%-ға ұлғайды. Сонымен бірге, дамушы елдер 

экспортты 2,1%-ға ұлғайтты, ал импорт небәрі 0,5%-ға ғана өсті.  

2012 жылғы деректер бойынша Қытай 2 049 млрд. доллар (әлемдік 

экспорттың 11,2%-ы), АҚШ – 1 547 млрд. (8,4%), Германия – 1 407 млрд. 

(7,7%) өнім экспорттады. Ірі импорттаушылар АҚШ – 2 335 млрд. 

доллар(12,6%), Қытай – 1 818 млрд. (9,8%), Германия – 1 167 млрд. (6,8%).  

ДСҰ деректері бойынша, Қытай сыртқы сауда көлемі бойынша АҚШ-тан 

басып озып, дүниежүзінде бірінші орынға шықты. Алайда, егер жиынтық 

сыртқы сауданы ескерсек, онда әзірше біріншілікті ЕО ұстап отыр.  

Дүниежүзілік сауда қарқындарының төмендеуі соңғы жылдары әлемдік 

экономикада қалыптасқан үрдісті көрсетеді. Сауда – экономиканың айнасы. 

2008–2009 жылдары жаһандық рецессия дүниежүзілік сауда өсімінің орташа 

қарқынын қысқартты. Дағдарыс басталғаннан кейін дүниежүзілік саудада күрт 

секірістер бақыланды. 2009 жылы тауарлар саудасы 12%-ға төмендеді, алайда 

2010 жылы ол 14%-ға күрт өсті. 2011 жылы бұл қарқын 2,1%-ды құрады, 2012 

жылы барлығы 2,3%-ға өсті, ал 2013 жылы 2,2%-ға жетті. 2012 жылы 

халықаралық сауда көлемі 18,2 трлн. долларды құрады.  

Өсімнің төмен қарқындары кофе, мақта, көмір, темір кені бағаларының 

күрт төмендеуіне негізделді. Сонымен бірге, сауданың төмен өсімі бұл 

көрсеткіш 5,3%-ға жеткен алдыңғы 20 жылда (1992–2012 жылдары) 

қалыптасқан салыстырмалы түрде жоғары қарқындарды тоқтатады. 

ЮНКТАД-тың есебіне сәйкес, дамыған елдерде шамамен 550 мың ТҰК 

бар. Олардың 15 мыңнан астам филиалдары дамушы елдерде жұмыс істеуде, 

олардың шетелдік активтері 2 трлн. долларды құрайды [17,р. 15-18]. 

2013 жылы әлемдік сауда көлемі 18,2 трлн. доллардан асып түсті. Қытай 

4,16 трлн. доллар көрсеткішімен АҚШ-ты (3,57 трлн. доллар), Жапонияны (1,7 

трлн. доллар), ЕО (1,7 трлн. доллар) артқа тастап, бірінші орынға шықты. 

Шекарасыз саудада онлайн-сауданың жетістіктері айқын көрінеді, оның 

көлемдері 2013 жылы 1,25 трлн. долларға жетті. Әлемдегі еларалық, 

блокаралық сауданың өсуімен қатар, блоктардың, одақтардың ішіндегі өзара 
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сауда қарым-қатынастары қарқын алуда. Әртүрлі аймақтық блоктар құрылып, 

нығаюда, оның ішінде – Еуропалық одақ (ЕО), НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, 

Азия-Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы (АТЭЫ) және т. б. одақтар 

[18]. 

Біздің ойымызша, мемлекеттің сауда осалдығына осы ТҰК барынша ықпал 

етеді. Жалпы, сарапшылар дүниежүзілік саудада қалыптасқан жағдай дамушы 

елдердің – соңғы оңжылдықтардағы негізгі драйверлер экономикасының баяу 

өсуіне байланысты болады деп болжайды. Экономиканың өсу қарқынының 

төмендеуі салдарынан шикізат тауарларына деген қытайлық сұраныстың 

әлсіреуі олардың бағаларының төмендеуіне және оларға деген дүниежүзілік 

сауда құнын тиісті түрде түзетуге алып келді. Сондай-ақ теріс үрдіске мұнай 

бағасының төмендеуі де өз әсерін тигізді. Еуропа экономикасындағы құлдырау 

еуроаймақ елдерінің импортына теріс әсер етуде. 

Көптеген елдердің дүниежүзілік сауданы ырықтандыру туралы үндеулерге 

қарамастан, қорғаныс сипатындағы шектеу шараларын қабылдайтындығына 

назар аудару керек. Мысалы, ДСҰ, ЭЫДҰ және ЮНКТАД G20 елдеріндегі 

протекционизмнің жаңа құбылыстары туралы жариялады. Тек 2014 жылдың 

бірінші жартыжылдығында ғана бұл мемлекеттер өз экономикасын қорғауға 

арналған 112 сыртқы сауда шектеуін енгізді. Алдыңғы жарты жылда осындай 

шектеулер саны 116 болған, алайда оларды азайту өте баяу жүріп отыр.  

Әлемдік қаржы дағдарысы басталғаннан бері G20 елдері енгізген, сауданы 

шектейтін шаралардың көпшілігі әрекет етуін жалғастырып келеді. 2008 жылғы 

қазан айынан бастап протекционистік шаралар дүниежүзілік сауданың 

шамамен 4,1%-ын немесе жылына 750 млрд. долларды қамтыды.  

Осы кезең ішінде халықаралық ұйымдар осындай 1 185 шектеуді тіркеді 

және 2014 жылғы мамыр айындағы жағдай бойынша олардың 79%-ы күшінде 

қалды.  

Ресейге қарсы санкциялар және қарсы шаралар – еуропалық және 

америкалық тауарларды Ресей нарығына әкелуге қатысты эмбарго ДСҰ 

стандарттарына, халықаралық сауданы ырықтандыру тапсырмаларына толық 

көлемде сәйкес келмейтіндігі анық. Бұл шаралар сауда осалдығы тұрғысынан 

Қазақстанға да жанама ықпал етуде. 

Тек ХХI ғасырдың басында ғана АҚШ санкциялары халық саны 3 млрд. 

адамнан асатын әлемнің 71 еліне қолданылғандығын атап өту керек. Әртүрлі 

деңгейде санкциялар Қытайға, Үндістанға, Пәкістанға, Иранға, Иракқа, 

Вьетнамға, КХДР-ға, Кубаға, Ливияға, Сирияға және басқа да елдерге қатысты 

болды. Бұл шараларға БҰҰ көп рет тартылды. Көбінесе, санкциялар елеулі 

нұқсан келтірген жоқ және қарама-қарсы теріс салдарды туындатты, ал 

кейінірек күші жойылды. Бірақ «қолайсыз» елдерге саяси қысым көрсетудің 

экономикалық құралы ретінде санкциялар әлі де болса АҚШ-ты, ЕО-ны, 

Жапонияны қоса алғанда, бірқатар дамыған елдердің арсеналында орын алып 

отыр. 

Осылайша, қазіргі уақытта дүниежүзілік сауда өзінің жолында көптеген 

кедергілерге ұшырайды. Дегенмен, әлемдік ынтымақтастық жасаудың жаппай 
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үрдісіне байланысты халықаралық сауданы жүзеге асыруды жеңілдету үшін 

мемлекеттердің әртүрлі сауда және экономикалық бірлестіктері құрылуда. 

Сауда теориясы мен оның осалдығының ретроспективасын зерделеген 

кезде сауда саласында мынадай нәтижелерге (адамзатқа не берді) қол 

жеткізілді. 

Халықаралық және әлемдік сауданы реттеудің халықаралық-құқық 

нормаларының пайда болуы. Мәселен, ТСЖБК (ГАТТ) немесе ДСҰ тиісті 

құжаттары мен нормалары қалыптасты. 

Келесі нәтиже, сауда саласында тұтынушы тұрғысынан азық-түлік немесе 

азық-түлік емес тауарларының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар мен 

стандарттар қалыптасты. 

Одан әрі уақыт өте келе, сауда жан-жақты және барынша дамыған немесе 

таралған аймақтар мен елдер біртіндеп байып, жалпы халықтың тұрмысы 

жақсара бастады. 

Сауда дамыған сайын, өндірілетін тауарлардың түрлері көбейіп, олардың 

сапасы одан әрі жоғарылай бастады.  

Әлем бойынша халықаралық сауданың жаңа түрі электрондық (интернет 

арқылы) сауда ұлғаюда. 

Сонымен қатар, сауда осалдығын және сауда теориясының 

ретроспективасын зерттеген кезде бірқатар кемшіліктер мен келеңсіз 

үдерістердің туындағынын атап өткен жөн. 

Халықаралық төрелік көрсеткендей, бірқатар елдер ДСҰ-ға кіріп, кейбір 

міндеттемелер алғанына қарамастан, ДСҰ-ның кейбір нормаларын бұзып 

келеді. Ол мемлекеттердің демпингке қарсы шараларды қабылдауы кезінде 

байқалады. 

Дүние жүзінде ТҰК өз ықпалын таратып, шағын мемлекеттердің тауар 

өндірушілерін нарықтан ығыстырып, олардың қызметін әлсіретуде. 

Бұдан бөлек, әлемде елдер дамыған және кедей елдер болып бөлінуде. 

Кедейлік пен жұмыссыздық таралған көп аймақтар қалыптасты. 

Демек, әлемнің көптеген елдері мойындаған және қабылдаған ДСҰ-ның 

кейбір құжаттары мен талаптары толық көлемде орындалмайды. Сыртқы және 

халықаралық сауда бойынша ТҰК басымдық көрсетіп, дамыған елдер одан 

бетер байып, ал кедей мемлекеттер сол күйінде қалып отыр. Бұдан басқа, кедей 

елдердің сыртқы қарыздары ұлғаю үстінде.  

Бұл дегеніміз әлем бойынша сауда осалдығының бар екендігін, бұл 

мәселенің әлі шешілмегендігін анық байқатып отыр. 

Сонымен қатар, отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне шолу 

жасаған кезде, осы мәселенің толыққанды және түбегейлі зерттелмегені анық 

байқалып отыр.  

 

1.2 Сауда осалдығының табиғаты 

Сауда осалдығын, оның табиғаты мен қайнар көзін зерделеу үшін алдымен 

қолда бар сөздіктер арқылы осы сөздің терең мағынасына тоқталғанды жөн 

көріп отырмыз. 
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Мысалы, орыс тілінің сөздіктерінде (Ефремов, Ожегов) осалдық 

(уязвимый) сөзі – нашар қорғалған, осал жерлері бар, соққыны көтеруге, 

қарсылық көрсетуге дәрменсіз, жеңілуі оңайға түсетін әлдекім деген мағынада 

келеді, сол сияқты бойынан әлсіздік, кемшілік аңғарылатын әлдекім. жұмыс 

тұрғысынан әлдекім ұғымына мемлекетті, өңірді немесе сауда-экономика 

субъектісін жатқызамыз. 

Жалпы алғанда, «осалдық», «осал топтар», «осал жағдай» ұғымдары 

білімнің көптеген салаларында пайдаланылады және әртүрлі мағынаға ие. 

Оларды демографтар мен әлеуметтанушылар, әлеуметтік және медициналық 

қызметкерлер, полиция қызметкерлері мен құқық қорғаушылар, саясаткерлер 

мен заңгерлер, әдетте, өз қызметіне сәйкес түсінік бере отырып қолданады.  

«Осал топтар» термині балаларға, әйелдердің жекелеген санаттарына, 

мүгедектерге, еңбекші көшіп келушілерге, босқындарға, ұлттық азшылықтар 

мен байырғы халықтарға, кәрі адамдарға қатысты пайдаланылады. Халықтың 

аталған топтарының әрқайсысы әртекті және әртүрлі саяси, экономикалық, 

әлеуметтік, құқықтық, діни жағдайлар мен жайттарда өмір сүруде, олардың 

әрқайсысының ішінде сан алуан негіздер бойынша жіктелудің болуы ықтимал.  

Осал "топтар" сөзі, ең алдымен, халықаралық ұйымдардың құжаттары мен 

бағдарламаларында кездеседі. Мәселен, 1989 жылғы "Бала құқықтары туралы 

конвенцияға" қатысушы мемлекеттер ерекше осал топтарға балаларды, 

мысалы, көбінесе, жыныстық жағынан пайдалану қаупіне ұшырайтын жас 

қыздарды жатқызады.  

1990 жылғы "Барлық еңбекші көшіп келушілермен олардың отбасы 

мүшелерінің құқықтарын қорғау туралы халықаралық конвенцияға" сәйкес 

қатысушы мемлекеттер, атап айтқанда, «еңбекші көшіп келушілермен олардың 

отбасы мүшелері жиі душар болатын осал жағдайды» ескереді.  

2006 жылғы "Күштеп жоқ қылып жіберуден барлық адамдарды қорғауға 

арналған халықаралық конвенция" мемлекеттерге жүкті әйелдерге, кәмелетке 

толмағандарға, мүгедектерге және басқа да ерекше осал топтарға қатысты 

зорлық-зомбылық актілерін жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар ретінде 

қарауды ұсынады.  

«Осал топтар» термині декларацияларда, бағдарламаларда, іс-қимылдар 

жоспарларында, сондай-ақ БҰҰ органдары мен халықаралық 

конференциялардың әртүрлі жұмыс құжаттарында жиі пайдаланылады.  

Мысалы, оңжылдықтың жетістіктерін шолуға және бағалауға арналған 

«БҰҰ әйелдері: теңдік, даму және бейбітшілік (1985 жылғы) бүкіләлемдік 

конференцияға қатысушы мемлекеттер Найроби стратегияларының мәтінінде 

ерекше қамқорлыққа алуды қажет ететін әйелдердің топтарын (әйелдердің осал 

топтарын) белгілеп, оларға: құрғақшылықтан зардап шеккен аудандарда 

тұратын әйелдерді; қала халқының кедей топтарынан шыққан әйелдерді; жасы 

ұлғайған әйелдерді; жас әйелдерді; қатігездікке ұшыраған әйелдерді; кедейлікте 

өмір сүріп жатқан әйелдерді және басқаларды кіргізді [19]. 

"БҰҰ қоршаған орта және даму жөніндегі" конференциясы (Рио-де-

Жанейро, 1992 жылғы 3–14 маусым) қабылдаған ХХІ ғасырдағы күн тәртібінің 
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«Әлеуметтік және экономикалық аспектілер» бөлімінің 6-тарауына «Халықтың 

осал топтарын қорғау» атты С тармағы енгізілді. Құжатта «халықтың осал 

топтарын, атап айтқанда, балаларды, жастарды, әйелдерді, байырғы 

халықтарды және халықтың аса кедей топтарын қорғауға және ағартуға, 

сондай-ақ кәрі адамдар мен медициналық қызмет көрсетілетін мүгедектердің 

қажеттіліктеріне ерекше көңіл бөлу керек» деп айтылған [20]. 

БҰҰ 2000 жылғы Мыңжылдық декларациясы «Осалдарды қорғау» деп 

аталатын жеке бөлімді (VI) қамтиды, онда «табиғи апаттардың, геноцидтің, 

қарулы қақтығыстардың және басқа да төтенше гуманитарлық жағдайлардың 

нәтижесінде барынша зардап шеккендер» ретінде балалардың, сондай-ақ бүкіл 

азаматтық тұрғындардың осалдығы белгіленеді.  

Алайда бір де бір халықаралық шарт осалдық дегеніміз не деген сұраққа 

жауап бермейді, халықтың аталған санаттарына «осал топтар» ретінде 

нормативтік анықтама бермейді, осы топтардың немесе өлшемшарттардың 

құжатта тікелей аталмаған топтарды осалдардың қатарына жатқызуға 

мүмкіндік беретін жан-жақты тізімі жоқ. 

«Осалдық» және «осал топтар» ұғымдарымен қатар, «жұмыспен осал 

қамтылу» (vulnerable employment) ұғымы қолданысқа кеңінен енген. 

Мысалы, БҰҰ Экономикалық және әлеуметтік кеңесінің қосалқы органы 

болып табылатын "Даму саясаты жөніндегі" комитет (ДСК) дайындаған 

«Әлемдік экономикалық ахуал және 2010 жылға арналған перспективалар» деп 

аталатын баяндамада, атап айтқанда:  

«Дамушы елдерде жұмыс істейтін тұрғындардың ішінде жұмыспен осал 

қамтылу мен кедейліктің артуы байқалды. Жұмыспен қамтылуды жоғалту, 

негізінен, экспортқа өнім шығаратын секторларда байқалатын дамушы елдерде 

жұмыс істейтін тұрғындар арасындағы жұмыспен осал (қорғалмаған, тез 

айырылып қалатын) қамтылудың және кедейліктің күрт артуы ерекше 

алаңдаушылық тудырады. Шығыс және Оңтүстік Азияда жұмыспен осал 

қамтылу жұмыс күшінің 70 пайызына дейін жетеді. Қолда бар деректерге 

қарағанда, бұл үлес дағдарыстың нәтижесінде айтарлықтай артты».  

Жұмыспен осал қамтылған адамдар – өзін-өзі жұмыспен қамтушылар мен 

отбасылық кәсіпорында жұмыс істеп, отбасының кірісіне үлес қосып жүрген 

адамдар. Халықаралық еңбек ұйымы жұмыспен қамтылудың осалдығы неде 

жатқанына қатысты бірнеше рет түсініктеме берген болатын.  

Бұл санаттағы қызметкерлердің ресми түрде рәсімделген еңбек шартының 

болатыны сирек кездеседі және сондықтан да олар, әдетте, лайықты еңбек 

жағдайлары (тиісті әлеуметтік қамсыздандыру, тиімді әлеуметтік диалогты 

пайдалану) деп атауға келмейтін жағдайларда еңбек етеді. Жұмыспен осал 

қамтылу, көбінесе, барабар келмейтін еңбекақымен, төмен өнімділікпен және 

негізге алынатын еңбек құқықтарына шек қоятын ауыр жағдайлармен 

сипатталады. Әлемнің барлық аймақтарында осал қызметкерлердің қомақты 

бөлігін әйелдер құрайды.  

Бұған қоса, мемлекеттің әлеуметтік саясатты іске асыруы барысында 

«халықтың әлеуметтік жағынан осал топтары» ұғымы пайдаланылады.  
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Халықтың әлеуметтік жағынан "осал топтары" (socially vulnerable 

groups)- табыс таба алмайтын, өзін және өз отбасын қажетті өмірлік деңгеймен 

толықтай қамтамасыз етуге шамасыз (әдетте, әділетті себептер бойынша) 

барлық адамдар. Мысалы, кәмелетке толмағандар мен қариялар, мүгедектер, 

сондай-ақ жұмыс іздеуде ерекше қиындықтарға жолығатын адамдар. Оларға 

көпбалалы аналар мен толық емес отбасылар, босқындар, бас бостандығынан 

айыру орындарынан босап шыққан адамдар жатады.  

Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі (social welfare)– мамандандырылған 

әлеуметтік қамсыздандыру органдарының қызметі арқылы іске асырылатын 

әлеуметтік көмек көрсету жүйесі соларға бағдарланған. 

Экономика тұрғысынан, ұлттық экономика сыртқы әлем үшін ашылған 

кезде, сыртқы нарыққа тәуелділік пайда болады. Бұл оның осалдығына себеп 

болады. Осалдық дегенде ұлттық экономиканың әлемдік нарықтағы жағдайға 

тәуелділігі, сондай-ақ сыртқы экономикалық факторлардың әсерімен шығынға 

ұшырау ықтималдығы түсініледі.  

Сол сияқты сауда осалдығы әлемдік бағаларға, сұранысқа және 

бәсекелестікке тәуелділікті тудырады. Осылайша, мұнай бағасының 

экспорттаушылар үшін тиімсіз төмендеуі елдің экспорттық кірістерінің 

төмендеуіне әкеп соқтырады. 

Біздің ойымызша, экономикалық тәуелсіздік абсолютті сипатқа ие емес. 

Халықаралық еңбек бөлінісі ұлттық экономикаларды бір-біріне өзара тәуелді 

қылады.  

Мұндай жағдайларда экономикалық тәуелсіздік ұлттық ресурстарды 

бақылау мүмкіндігін білдіреді. Өндірістің, өнімнің тиімділігі мен сапасының 

бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін және әлемдік саудаға, кооперациялық 

байланыстарға және ғылыми-техникалық жетістіктермен алмасуға тең 

дәрежеде қатысуға мүмкіндік беретін деңгейіне жету қажет. 

Осыған сүйене отырып, экономикалық табиғаты жағынан сауда осалдығы 

– бұл сыртқы және ішкі сауданың келеңсіз сыртқы экономикалық 

факторлардың әсерімен ұлттық экономикаға зиян келтіру мүмкіндігі 

туындайтын сапалық жағдайы. 

Әлемдік практикада "осалдық" термині (vulnerability) қандай да бір 

жүйенің әлсіз қорғалған немесе ашық қалған тұсын білдіру үшін 

пайдаланылады. Осалдық субъект тарапынан жіберілген қателердің немесе 

кемшіліктердің нәтижесі болуы мүмкін.  

Сондықтан пайда болу табиғатына қарай, сауда осалдығы сыртқы және 

ішкі нарықтарда тауарларды өндірумен, тұтынумен және бөлумен айналысатын 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің дұрыс емес әрекеттерінің салдары, 

сондай-ақ мемлекеттің сауда-экономикалық саясатының нәтижесі болуы 

мүмкін. 

Ұлттық экономиканың сыртқы нарықпен сауда байланыстарына түсетіні 

және өзінің макроэкономикалық тұрақтылығын, халықтың жұмыспен 

қамтылуын, ұлттық валюта бағамын, алтын-валюта қорларын және т.б. 

тәуекелге ұшырататыны жасырын емес. Осылайша, елдің сыртқы 
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экономикалық және сол сияқты экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

байланысты жағдай туындайды.  

Басқаша айтқанда, экономиканың ашықтығы ұлттық экономиканың 

сыртқы факторларға тәуелділігінің артуына апарып соқтыруы мүмкін. Өз 

кезегінде, мұндай тәуелділік автоматты түрде елдің осалдығының пайда 

болуына әкеп соқтырады.  

Мұндай осалдықты ауыздықтау үшін, мемлекет үкіметтің атынан елдің 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі алдын алу шараларын 

қабылдайды. 

Тиісінше, нысан жағдайының сипаты бойынша сауда осалдығы 

қауіпсіздікке жақын болады. Мысалы, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету аясында шаралар кешенін қабылдау меншікті оның барлық түрлерінде 

қорғауды, кәсіпкерлік белсенділік үшін сенімді жағдайлар мен кепілдіктер 

жасауды, жағдайды тұрақсыздандыратын факторларды тежеп отыруды 

(экономикадағы криминалдық құрылымдарға қарсы күрес, кірістерді бөлудегі 

әлеуметтік күйзелістерді туғызу қаупін таратудағы айтарлықтай алшақтықтарға 

жол бермеу және т.б.) көздейді. 

Көрініс табу түріне қарай сауда осалдығының мынадай түрлері болады:  

ашық – яғни сауда осалдығы жағымсыз сыртқы экономикалық факторлар 

мен процестердің әсерінен, сондай-ақ мемлекеттің тиімсіз сауда-экономикалық 

саясатты жүргізуі нәтижесінде туындайды;  

жасырын – сауда осалдығы ұлттық экономикаға зиян келтіру үшін шет  

елдердің (жекелеген фирмаларды жасырын субсидиялауы) және шетелдік 

компаниялардың заңсыз бәсекелестікті (демпинг, бәсекелесті қандай жолмен 

болса да шеттету) жүзеге асыруы, шетелдік фирмалардың елдің стратегиялық 

жағынан маңызды кәсіпорындарын қасақана сатып алуы, ұлттық 

кәсіпорындарды шығынға ұшырататын теріс хабарлар нәтижесінде көрініс 

табады.  

Осы тұрғыдан Қазақстанға назар аударсақ, елімізде сауда осалдығының 

ашық және жасырын түрлері де байқалады. Мысалы, экспортқа шығарылатын 

тауарлардың бағасы төмен болғандықтан жағымсыз сыртқы экономикалық 

факторлар, ал Батыс пен Ресей арасындағы өзара санкциялар жанама түрде 

процесс ретінде Қазақстанға әсер етуде. 

Ал жасырын түрі Ұлттық экономиканың шетелдік фирмалар мен елдерге 

қарсы антидемпинг және басқа арнаулы шаралар қабылдауы дәлел болады. 

Әртүрлі елдердегі сауда осалдығының пайда болу себептері және олардың 

түрлері, бірінші кезекте, экономикалық даму фазасына, елдің әлемдік нарықта 

алып отырған орнына және нақты елдің өндіріс жағдайларына байланысты. 

Бәсекеге қабілеттілік деңгейі жоғары елдерде сауда осалдығы, әдетте, көп 

жағдайда байқалмайды, өйткені бәсекелестік табиғи шектеу қызметін атқарады, 

бәсекелестік неғұрлым жоғары болса, сауда осалдығының туындау 

ықтималдығы соғұрлым аз болады.  

Сауда осалдығының елдің экономикалық және әлеуметтік дамуына кері 

әсер тигізетіні сөзсіз. Оны ауыздықтау және оған қарсы күресу үшін мемлекет 
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экономиканы мемлекеттік реттеу жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асырады, 

яғни өзінің сауда-экономикалық саясатын іске асырады. 

Сауда осалдығын ауыздықтау мен оның деңгейін төмендету нұсқалары 

мен тәсілдері елдегі жағдайға және қандай да бір уақыт кезеңінде қоғамда орын 

алып отырған басымдықтарға байланысты таңдалады. Егер мақсаттар әлемдік 

саудаға бірігудің пайдасына қарай қойылған болса, онда ел отандық 

тауарлардың шетелге шығуын ілгерілету және ынталандыру үшін елдің ішінде 

ұқсас жағдайларды тудыруға міндетті. 

Сондықтан да жалпы әлем бойынша өзгерістердің ауқымын зерттеу үшін 

жоғарыда аталған қорытынды факторларды санаттарға бөлу қажет, өйткені 

олардың өлшемдері әркелкі сипатта болады.  

Олардың ықпалынан туындайтын нәтижелер мен салдарды бағалаудың 

өлшеп піскен тәсілі негізінде шаруашылық байланыстардың ауқымы мен 

жылдамдығына тигізетін әсердің сипатына қарай, факторлардың мынадай 

сыныптамасы ұсынылады. 

Осыдан туындайтын қорытынды, қалыптасқан күштер теңгерімі қатып 

қалған константа емес, өзгеруі әбден мүмкін. Көптеген елдердің экспортты 

қолдау саясаты салдарынан, түптеп келгенде, дәстүрлі өндірушілерді 

нарықтағы орнынан тайдырады, біраз елдердің экспорттық құлдырауына әкеп 

соғады.  

Қазақстанның сауда осалдығы деп отырғанымыз, бұл өндірушіге, 

тұтынушыға және мемлекетке нұқсан келтіретін сыртқы және ішкі сауда 

саласындағы экономикалық игіліктерді өндіру, айырбастау, тарату және тұтыну 

шеңберінде көрініс табатын қоғамдық қатынастар болып табылады. 

Сайып келгенде, жоғарыда көрсетілген сауда теориясын және оның 

ретроспективасын басшылыққа ала отырып, осалдықтың басты ерекшеліктерін 

былайша тұжырымдауға болады. 

Біріншіден, сауда осалдығы сауда саласында қалыптасқан жағдай, жай-күй, 

ахуал болуы ықтимал. Мысалы, қазіргі уақытта әлемде шикізат ресурстарына 

деген бағалардың төмендеуінен Қазақстанның сыртқы саудасында күрделі 

жағдай қалыптасып отыр. 

Екіншіден, белгілі бір үрдістер мен процесстер болуы мүмкін. Батыстың 

санкциялары ЕАЭО-ға мүше көрші Ресейге бағытталып, жанама түрде 

Қазақстанның жағдайына да әсер етіп отыр. Демек, бұл үдерісті, яғни 

экономикалық процесс ретінде қарастыруға болады.   

Үшіншіден, қандай да бір сауданың немесе сыртқы экономикалық 

саясаттың нақты нәтижесі болуы ғажап емес. Қазақстан Үкіметі алдымен 2003 

– 2015 жылдарға арналған Индустриялық даму стратегиясын, 2010 – 2014 

жылдарға арналған Үдемелі индустриялық-инновациялық дамудың 

мемлекеттік бағдарламасын (1- ші кезек) іске асырды. Өкінішке қарай, осы 

кезеңдерде жалпы экономикада өндеу өнеркәсібінің үлес салмағы керісінше, 13 

%-дан (2000 – 2003 жылдары) 9 %-ға (2014 – 2015 жылдары) дейін төмендеп 

кетті. Демек, бұл экономикалық саясаттың нақты нәтижесі. 
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Осыған орай, қорытындылайтын болсақ, сауда осалдығының табиғаты 

мынаған келіп саяды.  

Сауда осалдығына жол бермеу тұрғысынан оның заманауи қалпын зерттеу 

және оның даму перспективаларын қарау макро және микро деңгейде сыртқы 

экономикалық стратегияны құру үшін қажет. Бұл тауарлардың халықаралық 

нарықта мемлекеттің іс-қимылдар бағдарламасының болмауын ғана емес, 

сондай-ақ осы нарықта жұмыс істейтін кәсіпорындар мен ұйымдардың өздері 

де құбылмалы шарттармен әрекет етуі мен жұмыс істеуінің стратегиялық 

тұжырымдамаларына ие болуға тиіс екенін білдіреді. 

Осы айтылғандарды ескере отырып, сауда осалдығының көрінісі мен 

дүниеге келуінің бірнеше себептері болады. Оның көрінісі мен пайда болуына 

септік тигізетін бірқатар факторларды атап өтейік. 

Біріншіден, экономикалық факторлар: 

1. Сауда саласындағы салық пен импорт бажының жоғары мөлшері. 

2. Қаржы жүйесінің дағдарысы және оның саудаға жалпы кері ықпалы. 

3. Сауда саласындағы тіркелмеген экономикалық құрылымдардың қызметі. 

4. Экономикада квазимемлекеттік сектор қызметінің ауқымы. 

Экономикадағы осы сектордың қызметі, ең алдымен, тікелей әрі жанама 

дотация түріндегі бюджет ресурсын бөлуге байланысты.  

Алайда, бұл қаражатты нысаналы пайдаланбау әдетке айналған, тіпті ол 

сол қаражатты алатын ұйымның қолына да түспейді. Ақысыз немесе жеңілдігі 

бар бюджет ресурсын бөлу салдарынан, сол ресурсты заңсыз иеленуге, 

айналдыруға (инфляциялық табысқа қол жеткізуге), заңдастыруға, 

инвестициялауға, шет елдерге аударуға ұмтылған айлакер адамдарға бағынатын 

кәсіпкерлік құрылымдар қалыптасады. “Самұрық-Қазына” ҰӘҚ құрылымдық 

бөлімшелері осының мысалы. 

Екіншіден, әлеуметтік факторлар: 

1.Халықтың төмен өмір деңгейінің бөлшек және көтерме сауданың 

деңгейін төмендетуі. 

2.Жұмыссыздықтың жоғары деңгейі және сауда саласындағы кей 

саудагерлердің қандай да болсын жолмен табысқа қол жеткізуге ұмтылуы. 

3. Жалпы ішкі өнімнің әркелкі таралуы. 

Үшіншіден, құқықтық факторлар:  

Заңнаманың жетілдірілмеуі, сауда саласындағы көлеңкелі экономиканың 

жолын кесудегі құқық қорғау және фискалдық органдар қызметінің тиімсіздігі. 

Қорыта айтқанда, сауда осалдығын зерттеу тұрғысынан алсақ, қазіргі таңда 

Қазақстан алдында тұрған негізгі проблемалар мыналар:  

- сыртқы экономикалық конъюнктураға тәуелді экономика; 

- шет елдердің (Ресей арқылы да) жеке және бірігіп Қазақстанға қатысты 

қолданған сыртқы экономикалық қатынастағы кемсітушілік шаралар; 

- жеткіліксіз экспорттық және валюталық бақылау; 

- экономиканың қылмыстануы және көлеңкелі экономика; 

- экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі. 
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Айта кететін жайт, макро және микроэкономикалық әдебиетте "сауда 

қауіпсіздігі" сөзі жиі қолданылады.  

Сауда қауіпсіздігі – бұл активтердің сақталуын қамтамасыз ету, сауда 

объектісінің тұрақты қызмет етуі және бөлшек, көтерме бизнестің ілгерілемелі 

дамуы мақсатында жүргізілетін іс-шаралар кешені (жүйесі).  

Кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігі ұғымы да мамандарға жақсы 

таныс. Сауда қауіпсіздігі оның бір бөлшегі болып табылады және өзіне сауда 

үдерісінде бизнестің шығындарына әсер етуге қабілетті элементтерді, атап 

айтқанда, кадрлық, қаржылық, ақпараттық және т.б. элементтерді қамтиды. 

Шығындарды болғызбау– бұл сауда қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жай 

ғана әдісі емес, ең бір заманауи әдісі, бұл тұтас тұжырымдама, шығындар 

проблемасын шешудің негізгі тәсілі. Сонымен, «сауда қауіпсіздігі» дегеніміз 

не? Бұл термин өнеркәсіптік қауіпсіздікпен және т.б. ұқсастығы бойынша 

айналымға енгізілген болатын және мәселенің мәнісін өте жақсы ашып 

көрсетеді.  

Іс жүзінде сауда қауіпсіздігін кәсіпорынның әртүрлі мамандарының 

әрқайсысы өз бағыты бойынша толық «талдай» алады: кадрлық жағынан – кадр 

жөніндегі мамандар, қаржылық құрамдасын – қаржыгерлер, күштік жағын –

күзет бөлімшесі, ақпараттық бөлігін – ақпаратты қорғау жөніндегі мамандар 

және т. б.  

Бірақ аталған элементтерді жеке бірыңғай жүйенің қамқорлығымен 

белгілеудің және біріктірудің түбегейлі мәні көтерме сауда кәсіпорны үшін дәл 

осы қауіпсіздік саласының басым болып табылатындығында, тәуекелдердің 

шексіз саны мен ықтимал зиян дәл осында жасырынып жатқандығында жатыр. 

Жалпы алғанда, шығындарды болғызбау– бұл іске асырылуы тәуекелдің 

пайда болу ықтималдығын барынша азайту мақсатында ескертуші сипаттағы іс-

шараларды жүргізуден тұратын шығындарды келтіре алатын тәуекел 

факторларына белсенді ықпал ету тәсілі. 

Біздің жағдайымыздағы тәуекел факторын тәуекелдің пайда болуының 

немесе оның ықтималдығы жоғарылауының, сондай-ақ шығын мөлшері 

артуының міндетті шарты ретінде белгілеуге болады.  

Тәуекелді қабылдау – бұл іске асырылуы сөзсіз болатын немесе 

қабылдарлық тәуекел факторына пассивті ықпал ету тәсілі. Ықтимал 

шығындардың мөлшерін анықтаудан, оларды жоспарлаудан және салдарды 

жоюға арналған ресурстарды дайындаудан тұрады. 

Тәуекелді азайту барынша ықтимал және әдетте, болмай қоймайтын 

қатерлердің салдарын жоюға жұмсалатын өз шығындарын жоспарлы түрде 

төмендету мақсатында белгілі бір іс-шараларды жүргізу барысында жүзеге 

асырылады. 

Жалпы айтқанда, сауда осалдығы күрделі құбылыс болып табылады және 

оның мән-жайы сапалық және сандық параметрлері арқылы ашылады және 

анықталады. 

Мазмұны тұрғысынан сауда осалдығы, бір жағынан экономикалық 

қауіпсіздіктің бір компоненті; екінші жағынан, қандай да бір сауда немесе 
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сыртқы экономикалық саясаттың нақты нәтижесі, ол мемлекеттің араласуын 

талап етеді; үшіншіден, сауда саласында қалыптасқан жағдай, жай-күй, ахуал 

болуы ықтимал; төртіншіден, күрделі болғандықтан белгілі бір үрдістер мен 

процесстер болуы мүмкін. 

Сайып келгенде, жоғарыда айтылғандар негізінде сауда осалдығы туралы 

автордың анықтамасын былайша тұжырымдауға болады. 

Сауда осалдығы – бұл субъектінің немесе мемлекеттің іс-қимылынан 

(немесе әрекетсіздігінен) туындайтын сауда-экономикалық саясаттың келеңсіз 

нәтижесі, сондай-ақ теріс залалын болдырмау мақсатында қорғану шараларын 

қабылдауды талап ететін өндірушілерге, тұтынушыларға және мемлекетке 

келтірілген экономикалық шығынның параметрі. 

Осылайша, сауда осалдығының келесі белгілерін тұжырымдауға болады: 

 сауда осалдығы – елдің сыртқы және ішкі саудасының жағдайы; 

 сауда осалдығы – ішкі және сыртқы нарықтардағы экономикалық 

субъектілер іс-қимылының жағымсыз нәтижесін және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің сауда саясатының не мемлекеттің сауда-экономикалық 

саясатының нәтижесі; 

 жоғарыда көрсетілген жағымсыз нәтижені азайту немесе жою үшін 

сауда осалдығының жағдайын жақсарту немесе түзету мақсатында мемлекеттің 

араласуын талап етеді. 

Баяндалғанды ескере отырып, сауда осалдығы – бұл қандай да бір 

экономикалық субъектінің немесе мемлекеттің іс-қимылынан туындайтын, 

сондай-ақ сауда осалдығының деңгейін жоғарылату мақсатында мемлекеттің 

араласуын талап ететін елдегі сауда-экономикалық саясаттың келеңсіз 

нәтижесі. 

Осы мәселенің өзектілігін ескерсек, сауда осалдығының әдіснамалық 

аспектісі екі ұғымның: «қауіпсіздік» және «орнықтылық» сөздерінің тоғысқан 

жерінде негізделуге тиіс. 

Қазіргі уақытта шаруашылық жүргізуші субъект экономикасының 

экономикалық қауіпсіздік және тұрақты даму сияқты аспектісінің маңызы 

артып отыр. 

Әлбетте, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдық-

құқықтық нысандардың, бәсекелестік күрестің сан қилы тәсілдерінің, 

заңнамалық базаның жетілдірілмеуі, шаруашылық өмірдің қылмыстануына 

және басқа да көптеген себептердің пайда болуына жағдай жасайтын нарықтық 

экономикаға көшу шаруашылық жүргізуші субъектілерді өзінің экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелеріне барған сайын көбірек назар аударуға 

мәжбүр болатын жағдайға қалдырды. Қауіпсіздіктің бұрыннан бар 

анықтамаларының барлығы «қорғалғандық» терминіне негізделеді.  

Қауіпсіздік проблемасын зерделеу шеңберінде ұғымдық аппараттың 

толықтығына қол жеткізу үшін қауіпсіздікке төнетін қатерлер, қауіпсіздікке 

келетін зиян және қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегиясы сияқты қауіпсіздік 

сипаттамаларының санатаралық байланыстарын талдау қажет.  
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«Қауіпсіздікке төнетін қатерлер» ұғымы субъектілердің ішкі және сыртқы 

ортасындағы қауіпсіздік мәнінің жағымсыз өзгерістеріне апарып соқтыратын 

өзгерістерді ашып көрсетеді.  

Мазмұны жағынан «қауіпсіздікке төнетін қатерлер» күштік (әскери және 

криминалдық), әлеуметтік, саяси, экономикалық, экологиялық, кешенді (өзіне 

жоғарыда аталғандардың бірнешеуін қатар қамтитындар) болып бөлінеді.  

«Қауіпсіздікке келетін зиян» санатымен зат сапасының жағымсыз өзгеруі 

көрсетіледі. Мазмұны жағынан зияндар физикалық, әлеуметтік, саяси, 

экономикалық, экологиялық, кешенді болып бөлінеді [21,с. 70-80].  

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегияларының қолданыстағы түрлері 

олардың бағыты бойынша ажыратылады: 

 төніп тұрған қатерлерді жою; 

 төнуі ықтимал қатерлердің алдын алу;  

 келтірілген зияннан кейін қалпына келтіру [22,с. 161]. 

Қауіптер мен қатерлерді дер кезінде анықтау мақсатында, кәсіпорында 

жүргізіліп отырған саясат пен қауіпсіздік стратегиясының негізінде құрылған 

өзінің қауіпсіздік жүйесін жасау қажет.  

«Қауіпсіздік саясаты қауіпсіздік саласындағы бизнестің мақсаттарына 

жетуге қажетті жағдайларды, қолайлы ортаны туғызатын көзқарастардың, 

шаралардың, шешімдердің, әрекеттердің жүйесін білдіреді» [23,с. 9-13].  

Қалыптасқан көзқарастар бойынша, «қауіпсіздік стратегиясы дегенде 

кәсіпорынның қызмет ету қауіпсіздігінің бағдарламалық деңгейін қамтамасыз 

етуге бағытталған аса бір маңызды шешімдердің жиынтығы түсініледі». 

Жұмыста қауіпсіздік стратегиясының мазмұны жағынан бөлінетін үш түрі атап 

өтіледі [24,с. 16-18].  

Біріншіден, бұл өндірістік қызметтің шындап туындаған қатерлеріне 

кенеттен жауап қайтару қажеттілігіне байланысты стратегия. Яғни, бұл 

жағдайда «қатер – көрінісі» қағидасы іске қосылады. Осы міндетті шешу үшін 

құрылған бөлімшелер, бөлінген күштер мен құралдар қатерлердің әсерін 

әлсіретуі немесе болғызбауы мүмкін және сонымен бірге, кәсіпорынға зиян 

келтіретін жағдай да орын алуы мүмкін.  

Екіншіден, бұл қауіптер мен қатерлерді болжап білуге, дер кезінде 

анықтауға, кәсіпорынның ішіндегі жағдайды да, сол сияқты оны қоршаған 

ортадағы жағдайды да мақсатқа сай зерттеуге бағдарланған стратегия. Бұл 

міндетті шешу үшін бөлінген мамандар, құрылған қауіпсіздік қызметтері фирма 

қызметіне қолайлы жағдайларды қалыптастыру жөніндегі жұмысты саналы 

түрде және мақсатқа сай жүргізуге мүмкіндік жасайды. 

Үшіншіден, бұл келтірілген зиянның орнын толтыруға (қалпына келтіруге, 

өтеуге) бағытталған қауіпсіздік стратегиясы. Аталған стратегия зиянның орнын 

толтыру мүмкін болғанда ғана немесе бірінші және екінші түрдегі стратегияны 

жүзеге асыруға мүмкіндік болмаған жағдайда ғана қолдануға лайықты деп 

саналуы мүмкін. 

«Экономикалық қауіпсіздік» ұғымына, оның құрамына көзқарастар спектрі 

өте кең болып шықты. Зерттеушілердің бір тобы экономикалық қауіпсіздікті 
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тұрақтылықты / тұтастықты / орнықтылықты, ұдайы жаңару және жетілу 

қабілеттілігін; ұлттық мүдделерді іске асыруды, ішкі және сыртқы қатерлерге 

қарсы тұруды қамтамасыз ету құралы ретінде қарастырады.  

Ғалымдардың екінші тобы экономикалық қауіпсіздікті қолайсыз 

факторлардың әсері жағдайларында әлеуметтік-экономикалық және әскери-

саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету, сырттан келетін қысымсыз даму, 

әлеуметтік міндеттерді тиімді шешу және тәуелсіз экономикалық саясатты 

өмірге келтіру құралы ретінде қарастырады. 

Ғалымдардың үшінші тобы экономикалық қауіпсіздікті қандай да бір 

саланың немесе аяның призмасы арқылы тұрақтылықты, орнықтылықты 

қамтамасыз ету ретінде қарастырады. Осы қатерлерді ұстап тұрудың негізгі 

шаралары, тиісінше, мазмұны экономикалық демократия нормаларына сәйкес 

келетін жаңа заңдарды қабылдау және сол заңдардың тиісінше орындалуын 

бақылау болуға тиіс. 

Әрбір елдің экономикалық қауіпсіздігіне төнетін шынайы қауіп-қатерлер, 

тәуекелдер әртүрлі болады. Сауда осалдығы тұрғысынан экономикалық 

қауіпсіздік туралы төмендегідей тұжырымдамалар бар (кесте 1). 

Қазіргі кезде «экономикалық қауіпсіздік» деген ұғымға көптеген әртүрлі 

түсінік берілген. Мысалы, «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 

туралы» 1998 жылғы Заңда экономикалық қауіпсіздік дегеніміз: «Қазақстан 

Республикасы ұлттық экономикасының тұрақты дамуы мен экономикалық 

тәуелсіздігіне қатер төндіретін ішкі және сыртқы жағдайлардан, процестер мен 

факторлардан қорғалуының жай-күйі» делінген [25]. 

 

Кесте 1 – Экономикалық қауіпсіздіктің базалық тұжырымдамалары 

 

Авторлар Жай-күйі Үдеріс 

Факторлар мен 

шарттардың 

жиынтығы 

Қауіпті деңгейі 

(пороговое 

значение) 

Л.Абалкин +  + + 

С.Глазьев    + 

А.Илларионов  +   

В.Сенчагов   + + 

М.Спанов  + +  

К.Арыстанбеков  +  + 

А.Панзабекова +   + 

ҚР ұлттық қауіпсіздігі туралы 

заң 
  + 

 

Ескерту – Автормен құрастырылған 

 

Белгілі орыс академигі Л.И.Абалкин "экономикалық қауіпсіздік – ұлттық 

экономиканың тәуелсіздігін, оның тұрақтылығы мен беріктігін, үнемі жаңаруға 

және өз бетінше жетілуге қабілеттілігін қамтамасыз ететін шарттар мен 

факторлардың жиынтығы" деп есептейді [26,с. 4-14]. 
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Осы айтылғандарды ескере отырып, отандық ғалымдардың пікірлерін және 

Қазақстанның ерекшелігін талдай келе, мынадай қорытынды жасауға болады: 

[27,с. 16] 

Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігі – ұлттық 

экономиканың оның тұрақты дамуы мен экономикалық тәуелсіздігіне, билік 

институттарының ұлттық экономиканың ұлттық мүддені ел ішінде және шет 

елдерде жүзеге асыруына қауіп-қатер төндіретін ішкі және сыртқы 

жағдайлардан, үдерістер мен факторлардан қорғалу жай-күйі [27,с. 16]. 

Экономикалық қауіпсіздіктің мәнін түсіну үшін оның экономиканы 

басқару, экономиканың икемді болуы, экономиканың тұрақтылығы сияқты 

басты ұғымдармен байланысын анықтаудың маңызы зор. 

Аталған ұғымдарға қоса, экономикалық қауіпсіздіктің маңызды 

компоненттерін де анықтаймыз [28,с.32-33]. Олар–Қазақстанның экономикалық 

мүддесін ел ішінде де, шет елдерде де мойындау, мемлекеттік егемендік пен өз 

бетінше дамуды, Қазақстанның халықаралық экономикалық жағдайын, оның 

әлемдік саудадағы, халықаралық қаржы және банк жүйесіндегі, тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің, бағалы қағаздардың сыртқы саудасындағы орнын 

қолдау  [28,с. 32-33]. 

Экономикалық қауіпсіздіктің мәні өлшемшарттар мен көрсеткіштердің 

жүйесінде жүзеге асады. Экономикалық қауіпсіздіктің өлшемшарты – бұл 

ұлттық экономикаға экономикалық қауіпсіздіктің мәнін көрсететін маңызды 

үдерістер тұрғысынан баға беру деген сөз.  

Экономикалық қауіпсіздіктің өлшемшарттарына мыналар жатады: 

 ресурстық қуат және оны дамытудың жолдары; 

 ресурстарды пайдалану тиімділігінің деңгейі; 

 экономиканың және субъектілердің бәсекеге қабілеттілігі; 

 аумақтың және экономикалық кеңістіктің тұтастығы; 

 мемлекеттік егемендік және тәуелсіздік; 

 ұлтаралық және әлеуметтік-экономикалық тұрақтылыққа және 

әлеуметтік дау-шарларды жоюға және оны шешуге сыртқы және ішкі қатердің 

төнуіне қарсы тұру мүмкіндігі; 

 экономиканың қылмыстануы [29,с. 97-107]. 

Экономикадағы жағдайларды талдай келе, Қазақстанның экономикалық 

қауіпсіздігіндегі осал және әр нәрсеге шалдыққыш коэффициентінің көптеген 

басты факторларын анықтап алу керек. Осындай түпкілікті талдаудың нәтижесі 

Қазақстан экономикасының тұрақсыздығы белгілі себептермен қатар, бес 

фактордың әлсіреуі мен нашарлауынан болғандығын дәлелдейді.  

Бұдан әрі экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің объектілері мен 

тетігіне көңіл бөлеміз. Біз экономикалық қауіпсіздік жүйесін құрайтын 

элементтерді анықтау үшін, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 

түпкі мақсатын нақты анықтауға тиіспіз. Экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін осы жүйеге кіретін: қауіпсіздік объектісі, қауіпсіздік 

субъектісі, қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігі және қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету бойынша жасалатын нақты әрекеттер болып табылады [30,с. 21]. 
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Тұтастай алғанда, мемлекеттің, аймақтың, саланың т.б. экономикалық 

қауіпсіздігі жайлы сөз қозғағанда, біз экономикалық сұранысты қанағаттандыру 

үшін қажетті база болып табылатын материалдық негізді айтамыз. 

Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің негізгі элементі болып саналатын – 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігі.  

Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүмкіндігін 

жүзеге асыру бірнеше факторлардың – құқықтық, экономикалық, саяси, 

психологиялық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық т.б. факторлардың ықпалында 

болады.  

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүмкіндігін жүзеге асыру 

факторлары деп экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінде 

кездесетін, қозғаушы күші мүмкіндіктің шындыққа айналуына түрткі болатын. 

Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүмкіндігін жүзеге асыру 

бірізділікпен, белгілі бір заңдылыққа бағынған объективті үдеріс ретінде 

жүргізіледі. 

Біздің ойымызша, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігі – 

Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіне төнетін қауіп-қатерді 

анықтау, оны алдын ала ескерту және оның таралмауын қамтамасыз етуге 

бағытталған заң шығарушы, ұйымдастыру-құқықтық, әлеуметтік-

экономикалық, идеологиялық, әкімшілік, ақпараттық сипаттағы шаралар 

жүйесі.  

Енді «орнықтылық» ұғымына назар аударайық. Аталған термин Қазақстан 

Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты дамуға көшу 

туралы тұжырымдамасында жазылған [31,б. 478]. 

Тұжырымдамада елдің орнықты дамуы дегеніміз қазіргі ұрпақтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын және келер ұрпақтың өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мүмкіндіктеріне қатер төндірмейтін даму деп атап өтілген. 

Қазақстан Республикасы үшін орнықты дамуға көшу аса маңызды 

қажеттілік болып табылады.  

Экономиканың табиғи ресурстарды пайдалану есебінен өсуі тек белгілі бір 

кезеңде ғана жүруі мүмкін. Қазіргі заманғы жағдайларда өсу және даму үшін 

барынша прогрессивті тетіктер қажет. 

Қазақстан Республикасының 2007 – 2024 жылдарға арналған орнықты 

дамуға көшу туралы тұжырымдамасы елдің тіршілік әрекетінің барлық 

салаларында орнықтылыққа қол жеткізудің қағидаларын, мақсаттарын, 

міндеттерін және негізгі тетіктерін белгілейді.  

Ол үшін дамудың экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және саяси 

факторлары біріктіріліп, Қазақстан халқының өмір сүру сапасын жоғарылатуға 

бағытталған біртұтас үдеріс ретінде қарастырылуы қажет. 

Қазақстан Республикасының бүгінгі күнге дейінгі экономикалық өсуі, 

негізінен, әлемдік нарықтардағы шикізат бағасының өсуі және табиғи 

ресурстардың айтарлықтай көлемінің пайдаланылуы есебінен жүріп келді. 

Табиғи капиталдың қомақты шығындары мен азып-тозуы орын алуда. Жалпы 

ішкі өнімнің өсімі қоршаған ортаға жоғары эмиссиялармен қатар жүреді. Қолда 
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бар бағалар бойынша, ел аумағының шамамен 75%-ы жоғары экологиялық 

тұрақсыздану қаупіне ұшыраған.  

Қазақстан өңірлерінің экономикалық және әлеуметтік жағдайында 

айтарлықтай айырмашылық орын алып отыр.  

Демографиялық ахуалдағы және ел тұрғындарының денсаулық 

жағдайындағы проблемалар сақталуда. Әзірге оның құқықтық, экономикалық, 

экологиялық сауаттылығының деңгейі жеткіліксіз болып отыр. 

Осы кедергілерді жеңу Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу 

жолындағы басты міндеті болуға тиіс. 

Қазақстан Республикасындағы орнықты дамуға көшудің негізгі 

қағидалары: орнықты дамуға қол жеткізу үдерісіне бүкіл қоғамды тарту; 

мемлекетті басқарудағы жүйелі көзқарас, дамудың негізгі көрсеткіштерін 

болжаудың, жоспарлаудың және реттеудің тиімділігін арттыру; ресурстарды 

пайдаланудың тиімділігін көтеру; ғылым мен білімнің бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету; халықтың денсаулық жағдайын жақсарту, қоршаған ортаны 

қорғау бойынша қызметті қоғамның ноосфералық функциясы ретінде жетілдіру 

және басқалары болып табылады [32]. 

Тұжырымдаманың мақсаты: ұзақ мерзімді перспективада өмір сүру 

сапасын көтеру және елдің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету негіздері 

ретінде Қазақстан Республикасы дамуының экономикалық, әлеуметтік, 

экологиялық және саяси аспектілерінің теңгеріміне қол жеткізу болып 

табылады.  

Айта кететін жайт, сауда осалдығының институционалдық жақтарыда бар. 

Мысалы, Қазақстан бірнеше өңірлік экономикалық ұйымдардың мүшесі болып 

табылады. Демек, сыртқы сауда осалдығын айқындау тұрғысынан 

институционалдық аспектілерді де зерделеу қажет. Бұл мәселе жұмыстың 2-

тарауында қарастырылатын болады. 

Сайып келгенде, осы бөлім бойынша келесі қорытындыны жасауға 

болады. Осал ұғымының қайнар көзі халықаралық құжаттардан, әсіресе БҰҰ 

қабылдаған шешімдерден туындайды. Көрініс табу тұрғысынан сауда 

осалдығының ашық және жасырын түрлері бар.  

Сонымен қатар оның ерекшеліктері ретінде ол қалыптасқан жағдай, жай-

күй, ахуал болуы ықтимал және белгілі бір үдерістер мен процесстер болуы 

мүмкін. Сондай-ақ ол қандай да бір сауда немесе сыртқы экономикалық 

саясаттың нақты нәтижесі болуы мүмкін.  

Ең бастысы, сауда осалдығы – бұл қандай да бір экономикалық субъектінің 

немесе мемлекеттің іс-қимылынан туындайтын, сондай-ақ сауда осалдығының 

деңгейін жоғарылату мақсатында мемлекеттің араласуын талап ететін елдегі 

сауда-экономикалық саясаттың келеңсіз нәтижесі. 

 

1.3 Сауда осалдығын зерттеудің әдістемесі 

Елдің сауда осалдығы проблемалары экономикалық әдебиетте мүлдем 

түсіндірілмей қалып отыр деуге болады. Осыған байланысты, әрбір мемлекет 

үшін әлемдік экономикадағы жағдайдың тұрақсыздығы жағдайларында бұл 
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мәселеге жүгіну қажеттілігі тұрақтылық пен экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мақсатында осы құбылыстың түп негізін ашуды талап етеді.  

Бұл айтылған жайт, біздің ойымызша, бірінші кезекте проблеманы 

зерттеудің әдістемелік проблемаларын шешуді талап етеді. 

Сауда осалдығын танудың әдістемелік тәсілі нысана көздеу дәлдігін 

белгілейтін зерттеудің ракурсы, бастапқы ұстаным болып табылады. Жалпы, 

әдістемелік тәсіл аспектілі, жүйелі әрі көзқарасты болады.  

Зерттеудің аспектілі тәсілі маңыздылығына немесе ресурс есебінің 

қағидатына қарай, сауда мәселелерінің бір қырын таңдауды білдіреді. Мысалы, 

сауда осалдығы мәселесінің макроэкономикалық, әлеуметтік және саяси т.б. 

қырлары болады. 

Жүйелі тәсіл мәселенің барлық қырларын өзара байланыста әрі тұтастай 

алғанда, барынша есепке алуды, ең бастысын және маңыздысын атап көрсетуді, 

аспектілері, қырлары және сипаттамалары арасындағы байланыс сипатын 

анықтауды қажет етеді. 

Зерттеудің жүйелі тәсілі өте күрделі жүйелі нысандарды зерттеуді, 

жобалауды, құруды және басқаруды көздейтін әлеуметтік-экономикалық, 

әлеуметтік-саяси, инженерлік-техникалық және басқа да міндеттерді шешу 

үшін қолданылады. Жүйе әркез өз айналасының шеңберінде ғана өмір сүріп, 

қызмет етеді. Жүйе элементтерінің сипаттары мен қызметтерін тұтастың 

шегіндегі олардың орнын анықтайды.  

Сонымен қатар, белгілі бір өзара қатынаста болатын элементтердің 

салыстырмалы дербестігі мен ерекше сипаттарын ұмытпаған жөн. 

Зерттеудің көзқарастық тәсілі зерттеу тұжырымдамасын, яғни жалпы 

бағытты анықтайтын шешуші тұжырымдар кешенін алдын ала әзірлеуді 

көздейді. 

Тәжірибелік тәсіл, негізінен, прагматикалық тәжірибеге, яғни ең жақын 

нәтижеге қол жеткізу міндеттеріне арқа сүйейді. Әрине, зерттеу мақсаттарын 

ғылыми түрде қоюмен және оны жүргізуде ғылыми аппаратты пайдаланумен 

сипатталатын ғылыми тәсіл ең тиімді саналады. 

Сұрақты қалыптастыру арқылы мәселені қою оның мазмұнын дәл 

көрсетуге септігін тигізеді, өйткені сұрақ қоюдың өзі пікір түріндегі нақты 

жауап алуға бағытталған ойлау нысаны болып табылады.  

Пікірді және кез келген зерттеудің қорытындысын белгілі бір сұраққа қол 

жеткізілген жауап ретінде қарастыруға болады. 

Зерттеудің іс жүзіндегі қорытындылары деп отырғанымыз сауданың 

белгілі бір қырларын өзгерту, осы саладағы басқару қызметінің сапасын 

арттыру бойынша ұсынымдар болып табылады. Мұндай ұсынымдардың 

мазмұны экономикалық, ұйымдастыру сипатында болып, фирма дамуының 

қосымша факторларының есебіне, қызметінің сапасына, даму үдерістерінің 

бағасына, бәсекеге қабілеттілігіне т.б. қатысты болуы мүмкін. Зерттеудің 

қорытындылары деп отырғанымыз – басқару тиімділігін арттыруға, ұйымның 

тұрақты әрі перспективалы дамуын қамтамасыз етуге жол ашатын 

мүмкіндіктер. 
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Әрине, зерттеудің теориялық қорытындылары да болады, яғни бұл 

мәселені терең түсіну, қызмет ету және даму заңдылықтарын, нақты жағдай 

тұрғысынан емес, санат бойынша берілген белгілі бір жағдайдағы жүйені 

басқару тұжырымдамасын анықтау. Мәселенің мән-жайын түсіну тереңдігіне 

және теориялық нәтижелерді қорытындылау деңгейіне байланысты іс жүзіндегі 

қорытындыларды елеулі түрде кеңейту, маңызды халықтық шаруашылық 

мәселені шешу, басқарудың жаңа тәжірибесін тарату мүмкіндігі туындайды. 

Кез келген зерттеу белгілі бір ресурстық қамтамасыз етуді талап етеді. 

Қажетті ресурстар (адами, ақпараттық, қаржы-экономикалық, техникалық) 

болмаса, қазіргі заманғы зерттеуді жүргізу, тіпті оның қорытындыларын іс 

жүзінде іске асыру мүмкін емес. 

Сондықтан да, басқару жүйесін зерттеу және іске асыру үшін қажетті 

ресурстарды бөлу сол басқару жүйесін зерттеудің маңызды мәселесі болып 

табылады. Сонымен қатар, сауда осалдығын болғызбауды қамтамасыз ету 

әдістемесі Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігіне қиындық 

пен қатер төндіретін сауда саласында орын алған мәселелер мен тәуекелдерді 

анықтауды мақсат тұтады. 

Елдің сауда осалдығын анықтау үшін бастапқы мәліметтер мемлекеттік 

органдардың санақ мәліметтері мен есептерінен, зерттеу еңбектерінің 

қорытындыларынан және талдаудан алынады. 

Мысалы, Қазақстанның басқа елдермен өзара саудасының санағын 

қалыптастырудың бастапқы мәліметтері сыртқы экономикалық қызметтің 

қатысушылары кеден, санақ органдары және Ұлттық Банк сияқты елдің өкілетті 

органдарына тапсыратын құжаттардан алынады. 

Бұл ретте айта кететін жайт, мемлекеттің уәкілетті органдары сыртқы 

сауда санағын қалыптастыру мақсатында ақпараттың басқа да көздерін 

пайдалануға құқылы. 

Мемлекеттің сыртқы сауда санағы мәліметтерінің сәйкестігін қамтамасыз 

ету мақсатында уәкілетті органдар сауда қорытындыларына қатысты 

салыстырмалы талдау және сол салыстырмалы талдаудың нәтижесінде болар-

болмас алшақтықтарды анықтау жұмысын жүргізеді. 

Әлемдік шаруашылық үдерістерінің жаһандануы себебінен ұлттық 

нарықты басқару қиындай түседі. Бұл әлемнің басқа елдерімен қатынас 

қалыптастырған елдің мазмұнды экономикалық қауіпсіздігінің сапасына әсер 

етеді. Әлемнің басқа елдерімен өзара шаруашылық қатынастың кері салдарына 

жол бермеуді мақсат тұтқан мемлекет өзінің экономикалық қауіпсіздігін жаңа 

әдістермен қамтамасыз етуге тиіс. Зерттеу көрсеткендей, елдің экономикалық 

қауіпсіздігін жүйелі түрде қамтамасыз еткен кезде қарсы әрекет құралдарын 

кеңінен қолдану қажет. 

Әртараптандырудың кең ауқымы, сондай-ақ өнімнің негізгі технология 

және т.б. факторларының өзара ауысу деңгейі осы құбылмалы көрсеткіштерді 

ескеруді қажет етеді. Индикаторлардың құрамын да нақтылап жүйелі түрде 

зерттеу керек. 
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ЕАЭО және ТМД көлемінде қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әдіснамалық 

мәселелерін шешу үшін ұлттық деңгейді қамтитын жекелеген құрамдас 

бөліктерді бір жиынтыққа келтіру ғана жеткіліксіз.  

ТМД елдері үшін, ұлттық құрамдас бөліктерді қарапайым жинақтау емес, 

басқа көзқарас қажет екені айдан анық.  

Осыдан туындайтын қорытынды, сарапшылардың берген бағалары 

талқыланатын болады және олардың рұқсат алуы ымыраға келуді қажет етеді. 

Яғни, экономикалық қауіпсіздікті көрсететін жасанды өлшемдер едәуір жеке 

ұлттық мүдденің қыспаққа алынуына өз еркімен келісуді қажет етеді; әрі ТМД 

көлеміндегі қызметтен жеке елге туындайтын нұқсан деңгейі осы кеңістіктегі 

дәл сол елдің экономикалық қауіпсіздігіне төнетін қатердің негізін құрай алады. 

Сыртқы факторлардың әсерінен туындайтын келеңсіз ахуалға ықпал ету 

үшін мемлекет бейімделу шаралары ретінде келесіні жасай алады: а) сауда 

байланыстарын әртараптандыру; б) жан-жақты ынтымақтастықты нығайту 

және қарқынды дамыту; в) күш көрсету; г) үнемдеу және резервтер жасау; д) 

экспорттық өндірістерді жасақтау және т.б.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарабаевтың тұжырымы 

бойынша ел экономикасының тұрақты дамуына келесі факторлар ықпал етуде: 

 континенттің іш жағында орналасу, әлемдік мұхитқа шығу 

жолдарының болмауы және әлемдік нарыққа тауарларды жеткізудегі 

қиындықтар; 

 ұлттық нарық аясының тар болуы және ел аумағында халық 

тығыздығының төмен болуы; 

 көрші елдермен шекараның тым ұзақтығы салдарынан, сыртқы 

экономикалық байланыстарда трансшекаралық сауданың дамуы; 

 инфрақұрылыммен төмен деңгейде қамтамасыз етілу, өйткені 

қолданыстағы жүйе РФ, Еуропа және Азиялық-Тынық мұхит өңірінің ірі 

мемлекеттерімен байланыстырады; 

 мемлекеттің араласуын және жаппай шетелдік инвестицияларды талап 

ететін тәуекелі бар жер аумақтарының көп болуы; 

 экономикалық, әлеуметтік және мәдениет жөнінде өңірлердің біркелкі 

дамымауы, сөйтіп, кәсіпкерлік белсенділік нысандарының әртүрлі деңгейлері; 

 республика аумағында экологиялық жағынан зардап шегетін бірнеше 

аудандардың болуы; 

 заманауи ядролық қару-жарақтың және Байқоңыр ғарыш айлағының 

болуы [33,с. 240]. 

Жоғарыда аталғандар сауда мен инвестиция жасау мақсатында шекаралар 

арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынастары үшін оңтайлы жағдайлар 

жасауды, өзара инфрақұрылымды, су мен энергетика ресурстарын бірігіп 

пайдалануды, денсаулық пен қоршаған ортаны бірігіп қорғауды, табиғи 

апаттардан бірлесіп қорғануды, идеялар мен білімнің еркін таратылуын талап 

етеді. 

Қазақстан жасаған сыртқы саясат бастамалары мен ұсыныстар әлемдік 

қоғамдастық тарапынан қолдау тапты. Егер Қазақстан өңірлік және жаһандық 
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интеграциялық үдерістерге белсенді қатыспаса, оның толыққанды тәуелсіздігі 

болмайды. 

Елбасы бекіткен ҚР-ның 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарының негізгі бағыттарына [34] және ҚР-ның үдемелі индустриялық-

инновациялық дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламаны (бұдан әрі– ҮИИДМБ) жүзеге асыру бойынша шаралар 

жоспарына сәйкес [35], 2010 – 2014 жылдарға арналған ҚР-дың сауданы 

дамыту жөніндегі бағдарламасы (бұдан әрі– Бағдарлама) іске асырылды. 

2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының негізгі бағыттарына 

әртараптандыру жатады. Сауда секторы шикізаттық емес салаға жатқандықтан 

аталған құжатқа қысқаша тоқталып өту керек, өйткені орта мерзімдік сауданы 

дамыту бағдарламасы жаңа айтылған Стратегиялық жоспарды іске асыру 

тұрғысынан қабылданған. 

Бірінші кезеңде (2010 – 2014 жылдар) отандық экономиканы үдемелі 

әртараптандыру жеті бағыт бойынша іске асырылды. Олар: агроөнеркәсіптік 

кешен және ауылшаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу; құрылыс индустриясы 

және құрылыс материалдарының өндірісі; мұнайды өңдеу және мұнай-газ 

секторының инфрақұрылымы; металлургия және дайын металл өнімдерін 

өндіру; химия, фармацевтика және қорғаныс өнеркәсібі; энергетика; көлік және 

телекоммуникация. 

Осы бағыттар, сондай-ақ туризм индустриясын және машина жасауды 

дамыту ҚР үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың 2010 –2014 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының басымдықтары болды. 

Екінші кезеңде (2015 – 2019 жылдар) әртараптандырудың басым 

бағыттары мен түйінді көрсеткіштері ҚР үдемелі индустриялық-инновациялық 

дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру нәтижелерін ескере отырып айқындалатын болады. 

Экономиканы табысты әртараптандыру республиканың орнықты 

дамуымен тығыз байланысты, оның ішінде: 

1) жаңартылатын ресурстар мен энергия көздері негізінде қазіргі заманғы 

технологияларды енгізу. Жел энергетикасын, күн энергетикасы мен 

геотермалдық энергетиканы дамыту үшін ынталандырушы жағдайлар 

жасалады, су ресурстарын бірігіп басқару қағидаттарын ескере отырып, елдің 

су ресурстарын тиімді пайдалану технологиялары енгізіледі; 

2) инвестициялар тарту, экологиялық проблемаларды шешу, антропогендік 

жүктеменің келеңсіз әсерін азайту, табиғат пайдаланушылардың қоршаған 

ортаға эмиссияны азайту жөніндегі жауаптылығын күшейту және т.б. 

Экономиканы әртараптандыру экономикалық әлеуеттің ұтымды аумақтық 

ұйымдастырылуын құру мен халықтың тыныс-тіршілігі үшін қолайлы 

жағдайлар жасау мақсатында экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру 

жөніндегі жоспарлармен үйлестіріледі. 

2020 жылға қарай ЖІӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі кемінде 

13%-ды құрайды; 
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- жалпы экспорт көлеміндегі шикізаттық емес экспорттың үлесі кемінде 

45%-ды құрайды; 

- шикізаттық емес экспорттың көлемі өңдеу өнеркәсібінің жиынтық 

өндірісінің кемінде 50%-ын құрайды; 

- өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі кем дегенде 2 есеге ұлғаяды; 

- агроөнеркәсіптік кешендегі еңбек өнімділігі кемінде 4 есеге ұлғаяды; 

- шикізаттық емес сектордың өзіндік құрылымындағы көліктік 

шығыстардың үлесі кемінде 15%-ға қысқарады; 

- ЖІӨ энергия сыйымдылығы кемінде 25%-ға азаяды; 

- инновациялық белсенді кәсіпорындар үлесі 20%-ға дейін ұлғаяды. 

- ҮИИДМБ негізгі мақсаты ҚР сауда саласының тұрақты дамуы үшін 

жүйелік және институционалдық негізді құру және оның бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылату болып табылады. 

Сонымен қатар, Қазақстан Үкіметі қабылдаған 2010 – 2014 жылдарға 

арналған сауданы дамыту бағдарламасы іске асырылды. 

Ішкі сауданы дамыту үшін заманауи сауда форматтары аудандарының 

санын және олардың бөлшек сауданың жалпы айналымындағы үлесін 

ұлғайтуды ынталандыру, электрондық сауданы дамыту, тауар қозғалысының 

негізгі арналарымен алыс, әсіресе, ауылдық өңірлердегі өндірушілерді 

жақындату, сонымен қатар, қатысушылардың кәсіби деңгейін арттыру 

болжанды [36]. 

Сауда секторы көптеген елдерде маңызды экономикалық және әлеуметтік 

рөлді атқарушы болып танылған. Орташа есеппен алғанда, әлемде ЖІӨ-дегі 

сауданың үлесі – 10%-ды, ал жалпы жұмыспен қамту 13%-ға дейін құрайды. 

Ресейде сауда үлесі ЖІӨ-нің 20%-ына дейін, Словенияда – 13%-ды, 

Нидерландта – 13%-ды, АҚШ-та шамамен – 12%-ды, Қытайда 8%-ды құрайды.  

Қазақстанда 1998 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі кезеңде ЖІӨ 

құрылымындағы сауда үшінші орынды алып, ЖІӨ-нің 12 – 13%-ын құрады. 

Елде сауда саласында жұмыспен қамтылған халықтың 14,8%-ы шұғылданады.  

Бұл жағдайда Қазақстанның саудасындағы жұмыспен қамтылған халықтың 

саны орташа есеппен алғанда жыл сайын 33 мың адамға ұлғаю үрдісіне ие. 

Сонымен, егер 2005 жылы саудамен айналысатындардың саны 1 038,5 мың 

адамды құраса, онда 2014 жылы 1 170,6 мың адамды құрады, бұл осы 

сектордағы еңбектің өнімділігін куәландырмайды, өйткені, ЖІӨ-нің 

құрылымындағы сауданың үлесі өзгеріссіз қалды. 

Жалпы халықтың 10%-дан астамының саудада жұмыспен қамтылу 

көрсеткіші АҚШ-та (15%), Ұлыбританияда (15%), Францияда (13%), 

Словакияда (19 %), Нидерландта (17%), Польшада (15%) және Ресейде (17%) 

белгіленгендігін атап өту қажет. 

Соңғы жылдардағы салық түсімдерінің құрылымында үлкен бөлік тау-кен 

өндіру өнеркәсібіне тиесілі, оның үлесі 2013 жылы шамамен 52,6%-ды құрады.  

Екінші және үшінші орында орнықты түрде өңдеу өнеркәсібі және 

жылжымайтын мүлікпен операциялар тұр. 2005 – 2008 жылдары салық 

төлемдерінің құрылымында алымдардың көлемі бойынша сауда 4-орынды 
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иеленді, бірақ 2013 жылы оның үлесі құрылыстың (5,9%), көлік және 

байланыстың (5,4%) үлесіне тең болып шықты және 5,3%-ды құрады. 

Саудадағы жұмыспен қамтылған халықтың үлесін (14,8%) ескере отырып, 

салық түсімдеріндегі 5,3% мөлшеріндегі оның үлесі салаға сәйкес келмейді 

және басқару проблемаларын, қалтарысты сектордың болуын, салық салудың 

жеңілдетілген режимі арқылы жұмылдырылғандардың үлкен үлесін, оның 

салыстырмалы түрде алғандағы төмен табысын көрсетеді.  

Сауда қызметі саласындағы базалық заңнамалық акт оны мемлекеттік 

реттеудің ұстанымдары мен ұйымдық негіздерін белгілейтін «Сауда қызметін 

реттеу туралы» ҚР Заңы болып табылады.  

Сонымен қатар, қазіргі уақытта ішкі сауда мәселелерін реттейтін 27 

заңнамалық актімен (оның ішінде бес кодекс) және 105 заңға қосымша 

актілермен (Үкіметтің 77 қаулысы, министрліктердің 28 бұйрығы) реттеледі. 

Бұл жағдайда сауданы түрлері бойынша нормативтік құқықтық реттеу келесі 

түрде көрінеді: аукциондық сауда бойынша – 20, комиссиялық – 16, 

тапсырыстар бойынша сауда – 16, шекара маңындағы сауда – 17, көшпелі сауда 

– 17, көрмелік-жәрмеңкелік сауда – 14, электрондық (үлгілері бойынша 

тауардың бөлшек саудасы) – 16, биржалық – 18 нормативтік құқықтық акт. 

Экспортта, негізінен, шикізаттың үлес салмағы әлі де зор. Мемлекеттік 

индустриалық-инновациялық бағдарлама аясында шикізаттық емес 

тауарлардың экспорттағы үлес салмағын арттыру жөнінде қосымша шаралар 

қабылдаған орынды. 

Кеден одағына мүше мемлекеттерде экспорт кезінде пайда болатын 

әкімшілік немесе өзге де заңсыз кедергілер әлі де сақталып отыр. Әсіресе, РФ-

да. Сол себептен, Үкіметке оларды алып тастау немесе жою жөнінде РФ 

Үкіметімен бірлесе отырып, кейбір қадамдар жасау қажет [37]. 

Экономиканы жаңғыртудың және оның экспорттық әлеуетін нығайтудың 

маңызды тетігі капиталдар салымы көлемінің үздіксіз артуы болып табылады.  

Экспортқа бағытталған өндірісті және экспортты ынталандырудың 

қосымша көзі ретінде халықаралық лизингті пайдалану арқылы инвестициялық 

жобаларды аралас мемлекеттік коммерциялық қаржыландыру болып табылады 

[38]. 

Осыған байланысты, экспорттаушыларға мемлекеттік қолдаудың тиімді 

тетіктерін құру мынадай арнайы бірқатар мәселені шешуді көздейді. 

Мемлекеттің қатысуымен экспортты сақтандыру арқылы несие 

тетіктерінің қызмет етуін қамтамасыз ету, сонымен қатар, экспорттық несиелер 

бойынша мемлекеттің кепілдік міндеттемелерін табыстау; 

Қазақстанның экспорттық өнімдерін белсенді түрде алға жылжыту және 

отандық кәсіпорындардың мүддесін шетелде қорғау бойынша мемлекеттік 

органдардың жедел жұмысын ұйымдастыру; 

Ұлттық экспорттық стратегияның маңызды элементі ретінде еліміздің 

экспорттық әлеуетін дамыту үшін халықаралық экономикалық достастықтың 

әртүрлі нысандарын қолайлы пайдалану болып табылады [39].  
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Қазақстанның экспорттық саясаты жаһандану экономикасында елдер 

позициясын күшейтуге, сыртқы экономика саласының жоғарлауына үлес 

қосуға, ұлттық шаруашылықты жаңғыртуға бағытталған. Бірігу процесі 

Қазақстанға экономикалық кеңістікке қатал күрес кезеңінде сенімді 

серіктестікті қамтамасыз етеді [40]. 

Бәсекелестіктің қатаң қыспағы жағдайларында дұрыс болып табылатын 

жалғыз нәрсе – интеграция [41,б. 177]. 

Біздің Елбасымыз бұл мәселелерді бірнеше мәрте көтерген және 

еуразиялық интеграция идеясын табандылықпен қозғап келе жатыр. Бұл 

идеяны іске асыру үшін барынша салмақты дәйектер бар.  

Ең алдымен, орталық әріптес ретінде неліктен Ресей таңдап алынды. 

Бірінші дәйек – бұл табиғи артықшылықтар. Бұл елмен бізде ең ұзаққа созылған 

шекара – 7 мың км. Қазақстанмен РФ-12 субъектісі, оның ішінде Ресейдің 

өнеркәсіптік жағынан дамыған аймақтары – Самара, Волгоград, Челябинск, 

Омск губерниялары, ал біздің жағымыздан Қазақстанның 8 облысы, яғни ел 

өңірлерінің жартысы шектеседі. Бізде бұрыннан қалыптасқан сауда-

экономикалық байланыстар бар. Бірақ шекаралас өңірлер барынша белсенді 

ынтымақтасады [42]. 

Қазақстан-Ресей сауда-экономикалық қатынастарындағы теріс сальдо 

көлемі өсуде. Беларусьпен арада да осыған ұқсас жағдай. 2012 жылғы сауда 

айналымының 791,5 млн. доллар көлемі барысында теріс сальдо 608,3 млн. 

долларды құраса, 2013 жылы бұл көрсеткіштер, тиісінше, 738,8 млн. долларды 

және 624,6 млн. долларды құрады [43,с. 96-136]. Оған дәлел экспорт кезіндегі 

заңсыз кедергілер. 

Сол себептен, Үкіметке оларды алып тастау немесе жою жөнінде РФ 

Үкіметімен бірлесе отырып, кейбір қадамдар жасау қажет [44]. 

Экономиканы жаңғыртудың және оның экспорттық әлеуетін нығайтудың 

маңызды тетігі капиталдар салымы көлемінің үздіксіз артуы болып табылады. 

Экспортқа бағытталған өндірісті және экспортты ынталандырудың қосымша 

көзі ретінде халықаралық лизингті пайдалану арқылы инвестициялық 

жобаларды аралас мемлекеттік коммерциялық қаржыландыру болып табылады 

[45]. 

Жоғарыда жазылғанды, сондай-ақ экономикалық қауіпсіздік теориясында 

көзделген көрсеткіштерді басшылыққа ала отырып, сауда осалдығының басты 

индикаторларын айқындау қажет. 

Сауда осалдығының индикаторларын әзірлеу үшін алдымен мемлекеттік 

деңгейде қабылданған нормативтік немесе стратегиялық құжаттарға, 

мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына, сондай-ақ ДБ немесе 

ХВҚ жылдық есептері мен баяндамаларында көзделген көрсеткіштерге назар 

аудару қажет. Сайып келгенде, аталғандар да негізгі қайнар көздер болып 

табылады. 

Біріншіден,Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдаулары. Мысалы, 2005 жылғы 16 
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ақпандағы Жолдауда инновациялық экономика құру және шикізаттық емес 

секторды дамыту бастамасы көтерілді. 

2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауда Қазақстанның әлемдегі бәсекеге 

барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы ұсынылды. 

Осы Жолдаудың бірінші басымдығында шикізаттық емес тауарлардың 

экспорты мен жоғары технологиялық жабдықтардың импортын қолдау 

шаралары көзделген. 

Екіншіден, Қазақстан Республикасының 2010 жылға және 2020 жылға 

дейінгі стратегиялық даму жоспарларында көзделген мақсаттар мен міндеттер. 

Мысалы, 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарында экономиканы 

әртараптандыру жөнінде шикізаттық емес экспортты арттыру бойынша 

стратегиялық мақсаттар орын алған. 

Үшіншіден, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен немесе 

Үкіметтің Қаулысымен бекітілген Мемлекеттік және салалық бағдарламаларда 

көзделген нысаналы индикаторлар. 

Атап айтқанда, "Индустриялық-инновациялық дамудың 2015–2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында" орын алған міндеттер мен 

нысаналы индикаторлардың бірі шикізаттық емес тауарлар нарығын арттыру, 

шикізаттық емес экспорттың құнын көбейту және квазимемлекеттік сектордың 

тиімділігін арттыру болып саналады. 

Төртіншіден, ДБ, ХВҚ және Ұлттық Банктің статистикалық деректерінде 

сыртқы сауда айналымы мен сауда теңгерімі туралы көрсеткіштер бар. 

Бесіншіден, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан және 

жұмыстың авторы логикалық тұрғыдан және сауалнама негізінде сауда 

осалдығын айқындайтын өзге де индикаторларды енгізіп отыр.  

Қазақстанның экспорттық саясаты жаһандану экономикасында елдер 

позициясын күшейтуге, сыртқы экономика саласының жоғарылауына үлес 

қосуға, ұлттық шаруашылықты жаңғыртуға бағытталған.  

Бірігу процесі Қазақстанға экономикалық кеңістікке қатал күрес кезеңінде 

сенімді серіктестікті қамтамасыз етеді [46]. 

Әлемде күнде сауда тартысы болып жатады. Нәтижесінде әртүрлі сауда 

осалдықтары пайда болуда. Түптеп келгенде, сауда осалдығы атты ұғым 

қолданыстағы әдебиетте және заңнамалық нормаларда болмағандықтан, оның 

халықаралық тәжірибеде қолдану аясын зерделеуге тура келді.  

Сайып келгенде, жоғарыда көрсетілген тұжырымдарды басшылыққа ала 

отырып, зерттеу жүргізу барысында біз қадамдық операциялардың логикалық 

бірізділігі мен өзара байланысын қамтыған келесі әдістемені  әзірледік және 

пайдаландық:  

Бірінші. Сауда осалдығының мәні мен табиғатын зерттеу және сауда 

осалдығын зерттеудің әдістемесін анықтау. 

Екінші. Елдің сыртқы саудасының дамуын және оның мығымдылық 

деңгейінің қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу.  

Үшінші. Қазақстандағы ішкі сауданың даму аспектілері мен оның 

мығымдылық деңгейінің қалыптасу ерекшеліктерін зерттеу.  
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Төртінші. Сауда осалдығының сандық және сапалық өлшемдерін анықтау.  

1-қадам. Сауда мығымдылығы қалыптасуының мәні мен табиғатының 

көрінісін жасау және оның негізінде зерттеудің жұмыс болжамын 

қалыптастыру:  

а) «сауда осалдығы – экономикалық қауіпсіздік – ұлттық экономиканың 

тұрақтылығы» ұғымдарын өзара байланыста қарау;  

б) сауда мығымдылығын анықтайтын факторларды зерттеу; 

в) көрсеткіштерді іріктеу және солардың негізінде сауда мығымдылығын 

анықтайтын индикаторларды жасау. 

2 және 3-қадамдар. Сауда мығымдылығын зерттеуде сыртқы және ішкі 

сауда процестерінің дамуын зерттеу қажеттігі жатыр.  

2-қадам – сыртқы сауда үшін:  

 Өз қызметін сыртқы нарықтарда жүзеге асыратын субъектілердің 

(биржалар, компаниялар, электрондық сауда) құрылымын зерделеу;  

 Сауданың, оның ішінде экспорт пен импорттың көлемдерін анықтау;  

 Сыртқы сауданың тауарлық құрылымын зерделеу; 

 Сыртқы сауданың елдік құрылымын зерделеу. 

3-қадам – ішкі сауда үшін:  

 Өз қызметін нарықтарда жүзеге асыратын субъектілердің 

құрылымдарын зерделеу;  

 Өз қызметін нарықтарда жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлердің, сондай-

ақ супермаркеттер мен дүкендердің сауда көлемін анықтау.  

 Бөлшек сауданың тауарлық құрылымын зерделеу; 

 Бөлшек сауданың өңірлік құрылымын зерделеу.  

4-қадам. Алынған деректерді әзірленген индикаторлар шәкілімен 

салыстыру, соның негізінде республикадағы сауда мығымдылығын анықтау 

және солардың негізінде республикада жүргізілетін сауда және сыртқы сауда 

саясатына бағалау, сауда саясатының стратегияларын жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды құру.  

Индикаторлар арасындағы өзара байланыстылықты анықтау және соны 

ескере отырып, сауда мығымдылығын қамтамасыз ету процестерін басқаруды 

жетілдіру жолдарын әзірлеу. Аталған процестерді есепке алудың болмауына, 

яғни ішкі сауданың дамуына қатысты ресми статистикалық деректердің 

болмауына және қажетті көрсеткіштердің шаруашылық ету практикасына кеш, 

яғни 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілуіне байланысты, зерттеу 

тақырыбы бойынша талдамалық жұмыс жүргізу кезінде ретроспективті 

бәтуаластық бағалау әдістемесі (сауалнама жүргізу) пайдаланылды. 

Зерттеу барысында сауда осалдығы компоненттерінің бір бөлігін елдің 

экономикалық қауіпсіздік әдістерімен өлшеуге болатыны анықталды [47,б. 25-

27]. Сауда мығымдылығын қамтамасыз ету мынаны талап етеді: 

- деңгейдің ықтимал даму немесе төмендеу үрдістерін болжауға мүмкіндік 

беретін экономикалық қызметті талдауда қолданылатын бағалау тәсілдерінің 

негізінде экономикалық қауіпсіздікті басқарудағы оның құрамдас өлшемдерін 

анықтау. 
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- экономикалық қауіпсіздік көрсеткіштерінің жүйелері – бұл ұлттық 

экономиканың жағдайын, оның ұдайы өндірістік әлеуетін және жылдам 

құрылымдық қайта бағдарлану мүмкіндігін, сондай-ақ экономикалық 

қауіпсіздікке төнетін қауіптерді сипаттайтын көрсеткіштер.  

Біз экономикалық қауіпсіздіктің көрсеткіштері арасында мыналарды атап 

өтуге болады деп санаймыз:  

- экономикалық өсу көрсеткіштері (ұлттық өндіріс пен кірістің динамикасы 

мен құрылымы, өнеркәсіптік өндіріс көлемдері мен қарқындарының 

көрсеткіштері, шаруашылықтың салалық құрылымы және жекелеген 

салалардың, капитал салудың және т.б. динамикасы); 

 - елдің табиғи-ресурстық, өндірістік, ғылыми-техникалық әлеуетін 

сипаттайтын көрсеткіштер; 

 - шаруашылық тетігінің динамикалығын және бейімделгіштігін, сондай-ақ 

оның сыртқы факторларға (инфляция деңгейіне, шоғырландырылған бюджет 

тапшылығы, сыртқы экономикалық факторлардың әсері, ұлттық валютаның 

тұрақтылығы, ішкі және сыртқы борыш) тәуелділігін сипаттайтын 

көрсеткіштер; 

 - тұрмыс сапасының көрсеткіштері (жан басына шаққандағы ЖІӨ, 

кірістерді саралау деңгейі, халықтың негізгі топтарының материалдық 

игіліктермен және қызметтермен қамсыздандырылуы, халықтың еңбекке 

қабілеттілігі, қоршаған ортаның жағдайы және т.б.); 

- Экономикалық қауіпсіздік үшін көрсеткіштердің өздері емес, олардың 

қауіпті деңгейлері маңызға ие. Қауіпті деңгей дегеніміз – шектеулі шамалар, 

олардың мәндерін сақтамау ұдайы өндірістің әртүрлі элементтерінің қалыпты 

даму барысына кедергі келтіреді, экономикалық қауіпсіздік саласындағы 

жағымсыз, бүлдіруші үрдістердің қалыптасуына апарып соқтырады. 

- Ішкі қауіптер туралы жұмыссыздық деңгейін, халықтың ең көп және ең аз 

қамтылған топтары арасындағы табыс айырмашылығын, инфляция қарқынын 

атауға болады. Олардың рұқсат етілетін шектеулі шамасына жуықтау қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығына төнетін қауіптердің көбейгеніне, ал 

шектеулі немесе қауіпті деңгейден асып түсу – қоғамның тұрақсыздық пен 

әлеуметтік қайшылықтар аумағына аяқ басқанына, яғни экономикалық 

қауіпсіздікке шынайы нұқсан келгеніне дәлел болады. 

- Сыртқы қауіптер тұрғысынан индикаторлар ретінде мемлекеттік 

борыштың рұқсат етілетін шектеулі деңгейін, әлемдік нарықтағы жайғасымды 

сақтауды немесе жоғалтуды, ұлттық экономиканың және оның аса маңызды 

секторларының (қорғаныс өнеркәсібін қоса алғанда) шетелдік техниканың, 

толымдаушы бұйымдардың немесе шикізаттың импортына тәуелділігін атауға 

болады. 
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2 ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ САУДАНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ОСАЛДЫҚТАРЫН ТАЛДАУ 

2.1 Ішкі сауданың қазіргі кезеңдегі даму барысы 

Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің деректері бойынша 2015 

жылы сауда кәсіпорындарының айналымы 3431,1 млрд. теңге сомасында 

қалыптасты және бөлшек сауданың жалпы көлемінде 52,3%-ды құрады, дара 

кәсіпкерлер айналымы, соның ішінде тиісінше базарларда саудамен 

айналысатындар – 3124,7 млрд. теңге және 47,7% болды.  

Жан басына шаққандағы тұтыну тауарларын сату республикада орташа 

есеппен 373,6 мың теңгені немесе 2014 жылға қарағанда 7,4 мың теңгеден 

жоғары көлемді құрады. Соның ішінде бұл көрсеткіштің жоғары мәні –Алматы 

қаласына (1067,9 мың теңге), Астана қаласына (860,8 мың теңге), көрсеткіштің 

ең төмен мәні – Оңтүстік Қазақстан облысына (122 мың теңге) тиесілі [48]. 

2015 жылы тауарлардың бөлшек саудадағы айналымы 6555,8 млрд. теңгені 

құрады, бұл 2014 жылғы тұрақты бағамен алып қарағанда 2,5%-ға төмендеді.  

Саудамен айналысатын кәсіпорындарының 2015 жылы тауарларды бөлшек 

саудада өткізуі 2014 жылғы қаңтар-қырқүйекпен салыстырғанда 0,9%-ға 

төмендеді. Базарлар және дара кәсіпкерлер өткізген сауда көлемі есепті кезеңде 

6,3%-ға өсті. 

2015 жылы 2014 жылмен салыстырғанда азық-түлік емес тауарларды сату 

– 2%-ға, азық-түлік тауарларының айналымы – 3,7%-ға төмендеді. 

2015 жылы көтерме сауданың атаулы көлемі 16240,5 млрд. теңгені құрады 

немесе тұрақты бағамен алып қарағанда 2014 жылмен салыстырғанда 100% 

болды. Азық-түлік тауарларының көтерме саудадағы үлесі болмашы – 23%, 

азық-түлік емес тауарлар мен өндірістік-техникалық мақсаттағы тауарлардың 

үлесі 77% болды. ЖІӨ көлемінің 15,2%-ын (немесе 4,6 триллион теңгені) 

құраған ішкі сауданың үлесі тұрақты деңгейде қалуда [49,б. 105-213].  

Экономика саласында жұмыс істейтін адамдардың жалпы санының 16 %-ы 

сауда саласында (1,272 миллион). Бөлшек сауданың жалпы көлемінің ішінде 

азық-түлік тауарларының үлесі – 34,5 %-ды, азық-түлік емес тауарлардың үлесі 

65,5%-ды құрайды. 

Ел экономикасының салық төлемдері бойынша жер қойнауын 

пайдаланушылардан, өңдеу өнеркәсібі мен жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

операциялардан кейін төртінші орынды сауда иеленді. 

Ритейлдің Қазақстандағы негізгі қатысушылары: «METRO» көтерме сауда 

орталығы, «Мерей» СО-дағы «GREEN» гипермаркеті, «Рамстор» супермаркеті, 

«MEGA» СОСО, «Magnum» сауда кешені. 

2014-2015 жылдары елде 752 сауда базары жұмыс істеп, онда 968 мың 

адам қамтылған. Бөлшек сауданың жалпы көлемінің 45,1 пайызын сауда 

базарлары мен дара кәсіпкерлер құрайды (кесте 2). 

Кестеден байқалғандай, азық-түлік емес базарлар саны азық-түліктен 

артық болып отыр. 
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Кесте 2- ҚР сауда базарларының негізгі көрсеткіштері 

 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Базарлардың саны 827 829 818 796 777 752 746 

Оның ішінде тауарлық 

мамандандыру бойынша       

 

азық-түлік 78 76 70 61 66 67 58 

азық-түлік емес 172 169 157 147 136 130 130 

Мамандандырылған 103 104 108 104 103 87 92 

Әмбебап 474 480 483 484 472 468 466 

Базарлардың түрлері 

бойынша       

 

Жабық 322 322 310 312 278 249 256 

шағын базар 143 140 131 124 145 153 147 

Құрамдастырылған 362 367 377 360 354 350 343 

Сауда орындарының саны 
176701 178565 178733 189177 182687 174149 

 

186572 

Базарлар алаңы (шаршы 

метр) 6027416 6249608 6469596 6499600 6216035 6624288 

 

6980623 

Сөрелер (текше метр) 
101824 98116 92103 92142 84874 75795 

 

74814 

Ветеринариялық-

санитариялық 

сарапшылардың 

зертханалары 261 258 263 273 263 255 

 

 

 

260 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

 

Сурет1 - 2009 – 2015 жылдардағы базар санының үдерісі 

 
Ескерту - Дереккөз: ҚР Статистика комитетінің мәліметтері 

 

2009-2015 жылдары қалыптасқан орта немесе ұзақ мерзімді үдеріске назар 

аударсақ, базар сандарының азайып келе жатқандығы байқалады (сурет 1). 
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Кесте 3- Өңірлер бойынша сауда базарларының саны 

 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Қазақстан 827 829 818 796 777 752 746 

Ақмола 37 36 39 39 37 36 31 

Ақтөбе 51 51 46 47 46 45 45 

Алматы 79 81 84 85 80 78 77 

Атырау 20 20 20 20 20 19 20 

БҚО 41 39 37 37 36 32 34 

Жамбыл 58 58 58 38 42 40 40 

Қарағанды 66 64 60 57 57 53 50 

Қостанай 52 53 47 47 47 43 45 

Қызылорда 34 38 42 42 39 38 38 

Маңғыстау 18 21 19 22 22 22 24 

ОҚО 132 128 135 134 132 139 140 

Павлодар 34 33 34 32 32 32 32 

СҚО 34 33 35 35 36 35 35 

ШҚО 94 93 90 90 81 78 77 

Астана қ. 27 32 26 26 26 25 25 

Алматы қ. 50 49 46 45 44 37 35 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Осы салада өзекті мәселелердің бірі сауда инфрақұрылымының жай-күйі. 

Қазіргі таңда сауданың моральдық жағынан тым ескірген түрі саналатын 

«базарлар» республика бойынша сауда алаңдарының жалпы қорының 49 %-ын, 

демек, жартысына жуығын, ал қалған 51%-ын «сауда кәсіпорындары», яғни 

дүкендегі сауда алаңдары құрайды. Базарлардың үлесі Маңғыстау, Қызылорда 

және Алматы облыстарында әлдеқайда жоғары – тиісінше 53%, 59% және 71% 

(кестелер 3, 4). 

Қазақстанда дәстүрге айналған, бірақ заман талабына сай келмейтін «үй 

жанындағы дүкендер» әлі де басым. Сауда кәсіпорындары бойынша бұл 

форматтың орташа үлес салмағым – 41%, ал сауда алаңдарының (базарларды 

қоса алғанда) жалпы қорының көлемінде – 21%. 

Республика бойынша сауда алаңдарының жалпы қорының көлемінде 

сауданың қазіргі заманғы форматтарының үлесі – 17% ғана. 

Бөлшек сауда алаңдарының бірігу, яғни сауда нысандарының 

республикалық бөлшек сауда желілеріне қосылу көрсеткіші 10,6 %-ды құрауы 

әлем бойынша дамыған елдермен салыстырғанда тым аз. Бұл көрсеткіш 

Ресейде – 35%, Беларусьте – 30%. Сауда алаңдарының 95 %-ы желілерге 

қосылған Норвегия бөлшек сауданың бірігу деңгейі бойынша әлемде бірінші 

орында орналасқан. Бұдан әрі Ұлыбритания – 86%, Франция – 85%, Германия – 

84%, Швейцария – 68%, АҚШ – 65%. 

Қазақстан сауда орындарының саны бойынша келесі үдеріс байқалған. 

Егер 2009 жылы олардың саны 176 701 болса, 2015 жылы 186 572 жеткен. 

Былайша айтқанда, есепті кезеңде экономика мен халық санының өсуімен қоса 

сауда орындарының саны да ұлғайған. Кестеден байқалып отырғандай, халық  
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саны көп облыстар мен қалаларда сауда орындарының саны да көп болған 

(кесте 4). 

 

Кесте 4- Қазақстан сауда орындарының саны 

 
 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Қазақстан 176701 178565 178733 189177 182687 174149 186 572 

Ақмола 5227 4995 4923 4798 4747 3966 3 728 

Ақтөбе 6979 7244 6310 7339 7700 7103 7 325 

Алматы 15982 16677 17682 18880 19231 19490 19 725 

Атырау 7152 6067 6248 7499 7794 7669 7 905 

БҚО 7560 6695 6904 7874 8229 7913 7 970 

Жамбыл 15609 15588 15690 18899 18842 18008 18 023 

Қарағанды 11132 11083 11162 10851 11041 10828 10 225 

Қостанай 7760 7509 7031 7157 7208 6221 6 064 

Қызылорда 5673 6120 8109 8332 7777 7668 7 648 

Маңғыстау 6826 7296 7378 7510 6967 7373 7 782 

ОҚО 34500 35461 35494 36392 29409 27979 37 676 

Павлодар 5103 4774 4628 4493 4438 3871 3 858 

СҚО 4663 4636 4949 4941 4923 4550 4 718 

ШҚО 11541 11823 11434 11704 10896 9730 9 372 

Астана қ. 13240 14111 12752 13297 13898 13827 13 548 

Алматы қ. 17754 18486 18039 19211 19587 17953 21 005 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 
 

 
 

Сурет 2 - 2009 – 2015 жылдардағы сауда орындарының үрдісі 
 

Ескерту - Дереккөз: ҚР Статистика комитетінің мәліметтері 

 



49 
 

2-суреттен байқалғандай, сауда орындарының саны 2012 және 2015 

жылдары барынша көп болған.  

Әлемнің экономикалық жағынан дамыған елдерінде бөлшек сауданың 80-

85 пайыз бөлігін ішкі бөлшек сауда желілері бақылайды. Бұл барлық дамыған 

елдер шаруашылықтарының ерекшелігі. 

Жалпы алғанда, Қазақстан Республикасының сауда инфрақұрылымы сауда 

алаңдарымен тым аз, яғни 1000 адамға 412 шаршы метр алаңмен қамтылған. 

Сауда алаңының жетіспеушілігінен, өз кезегінде, сауда субъектілері үшін 

сауда алаңының жалға алу қымбаттылығы туындайды. Олар бөлшек сауда 

бағасын асырып, бұл шығын түпкілікті сатып алушы – қарапайым халыққа 

жүктеледі. 

Құрылыс көлемі аз болса, тиісінше жаңа сауда алаңдарының ұсынысы 

азаяды. Бұл қиындық, ең алдымен, берілетін несие қымбаттылығына 

байланысты болады. 

Қазақстандағы бөлшек сауда бизнесі үшін инфрақұрылымдық мәселелерді 

шешу шегінде орташа есеппен жылына 15 – 18% асырып қайтарылатын кредит 

ресурстарын алу тым ауыр жүктеме, өйткені инфрақұрылымдық сипаттағы 

даму инвестицияларының 10 – 20 жылдан асатын кезеңде игерілетіні белгілі, ал 

олар 4 – 5 жыл өткенсоң кредит берген екінші деңгейдегі банктерге екі есе 

қайтаруға міндетті (100 % өсім). 

Демек, әлемдік брендтер Қазақстанға келу үшін қажет ететін сапалы сауда 

алаңдарының үлкен тапшылығы байқалады. Бұл тапшылықты еңсеру үшін 8 – 

10 млн. шаршы метр сауда алаңдарын елімізде салу қажет. 2014 жылы елімізде 

сауда алаңдарының жалпы қоры 6,8 миллион шаршы метрді құраған. 

Квазимемлекеттік кәсіпорындардың аясы немесе үлес салмағы ішкі сауда 

осалдығының индикаторы болуы ықтимал. 

Қолда бар ақпарат бойынша квазимемлекеттік кәсіпорындардың капиталы 

(активтері) экономиканың 43%-ын құрап отыр.  

Экономикалық салалар мен секторлар ішінде мемлекеттік мекемелердің 

нарықта болуына байланысты ең көп монополияланған болып мыналар 

саналады: электрмен жабдықтау, қалдықтарды жинауды және таратуды 

бақылау, тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді игеру, денсаулық сақтау және 

әлеуметтік қызметтер,т.б. 

Өнер, ойын-сауық, демалыс, көтерме және бөлшек сауда, құрылыс және 

басқа да салалар сияқты салаларда бәсекелестік әркелкі деңгейде байқалады. 

Алайда, бәсекелестік әубастан-ақ дамыған болып саналған сегменттерді 

қоса алғанда, кәсіпкерлік және сауда қызметінде квазимемлекеттік сектордың 

жоғары деңгейде болуы байқалады. 

Талдауға қарағанда, сауда-саттық, делдалдық қызметтер, көлік қызметтері, 

сервиске байланысты қызметтер, құрылыс, полиграфиялық және баспа 

қызметтері сияқты бәсекелестік нарықтарда мемлекеттің қатысуымен құрылған 

кәсіпорындар қызмет еткен.  

Мемлекеттің кәсіпкерлік және сауда қызметіне тым артық араласуы 

кезінде бәсекелестік үшін ұдайы қиындық туғызып келетін енді бір мәселе 
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нарықтың басқа субъектілері үшін бәсекелестікке жағдай жасалған салаларда 

мемлекеттік корпорациялардың қалыптасуы және қызметі.  

Өздерінің ерекше мәртебесіне, сондай-ақ әкімшілік және саяси 

ресурстарын пайдалану мүмкіндігіне байланысты, мұндай субъектілердің 

қызметін ашық деп айту қиын. 

2016 жылғы 26 мамырда Парламент Сенатында 2015 жылғы 

республикалық бюджеттің атқарылуы туралы Үкіметтің есебіне Республикалық 

бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті қорытынды берді. 

Комитеттің ақпараты бойынша талдау барысында квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің қызметінде олқылықтар анықталды. Бұл ретте, мемлекет 

қатысатын субъектілер қызметінің жүйелі проблемалары әлі де қайталанып 

келеді. Бұл олардың таза кірісінің бір бөлігін бюджетке уақтылы немесе мүлдем 

аудармауы болып отыр.  

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде таза кірісінің бір бөлігін төлеген 

кездің өзінде де, бюджетке аударылған қаражатқа қарағандада айтарлықтай 

қомақты қаражат қалады. Олар, көбінесе, екінші деңгейдегі банктердегі 

депозиттерде орналастырған. Сектор субъектілері өз қызметі барысында 

бюджеттік және басқа да заңнамалық бұзушылықтарға жиі жол беріп, залал 

келтіретін шығыс нормаларын сақталмағаны үшін квазимемлекеттік сектор 

субъектілер үшін жауаптылық көзделмеген 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Квазимемлекеттік сектор 

субъектілері қызметінің тиімділігін арттыру және бәсекелес ортада олардың 

қызметін ретке келтіру мәселелері жөніндегі комиссия құрылып, оның ережесі 

бекітілді. Ол Үкімет жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып 

табылады [50]. 

Комиссияның негізгі міндеттері мен функциялары мынадай:  

 квазимемлекеттік сектор субъектілерінің одан әрі жүргізетін қызметінің 

орындылығы;  

 мемлекеттік кәсіпорындардың қызмет түрлерін құрылатын мемлекеттік 

мекемелерге бере отырып, оларды тарату;  

 кейіннен акциялардың бақылау пакетін жекешелендіре отырып, 

мемлекеттік кәсіпорындарды акционерлік қоғамдар етіп қайта құру. 

Қазақстан Республикасының тиісті заңнамасына сәйкес, мемлекеттік 

кәсіпорындарды немесе олардың мүлкінің бір бөлігін жекешелендіру, сондай-

ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды 

тұлғалардың және олармен үлестес тұлғалардың акцияларын (үлестерін) сату; 

мемлекеттік органдарды, мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың акциялары мен 

жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестерін жекешелендіруге жатпайтын 

мемлекеттік меншік объектілерінің тізбесіне енгізу мәселелері жөнінде 

ұсыныстар әзірлеу болып табылады [51]. 

Мәселен, бөлшек сауда көлемі 2014 жылдың 1 қаңтарында 397022 

миллион теңгені құрады, атап айтқанда, сату бағыттары бойынша:  

а) сауда кәсіпорындары – 226 051 миллион теңге;  

б) сауда базарлары және ДК – 170 971 миллион теңге. 
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Бөлшек сауда көлемінде базарлардағы сауданың және ДК үлес салмағы – 

43%-ды, жан басына шаққандағы бөлшек сауданың көлемі – 23,303 теңгені, 

көтерме сауданың көлемі 943.146 миллион теңгені құрады. Сатылған өнімнің 

басым бөлігі – 68,2%-ы– азық-түлік емес тауарлар. 

Қазіргі заманғы стандартқа сай келетін дүкендер, негізінен, Алматы және 

Астана қалаларында орналасқан. Алматыда осындай дүкендердің үлес 

көрсеткіші 37% болса, Астанада – 5,6 %. Іске қосылған сауда орталықтарының 

жалпы алаңы 140 мың шаршы метрге жеткен. Алматыда 1000 тұрғынға орташа 

есеппен 57 шаршы метр келсе, Астанада 73 шаршы метр келеді.  

Салыстырып қарағанда, Мәскеудегі 1000 адамға - 150 шаршы метр, 

Лондонда – 650 шаршы метр, Парижде – 450 шаршы метр. 

2014-2015 жылдардағы кезеңде елдің бөлшек саудасында стагнация 

байқалды. Қазақстанда 2015 жылдың қаңтар-мамыр айларындағы бөлшек 

сауданың нақты көлемінің өсуі алдыңғы жылдың дәл осындай кезеңінің 

көрсеткішімен салыстырғанда небәрі 2,9%-ды құраған. 2014 жылы 10% 

деңгейінде болып, тек бір кезде ғана 8,4%-ға дейін түскен, бұл көрсеткіш 2015 

жылдың басынан бері 5%-дан аспаған. 

Стагнацияның кері әсерін ең көп көрген сауда кәсіпорындары. Ресми 

статистика бойынша мұндағы өсім 0,4% ғана. Дара кәсіпкерлер мен 

базарлардың 2015 жылғы 6% болатын (алдыңғы жылы 7,1%) өсу қарқыны 

әлдеқайда жақсы. Басқаша айтқанда, сатып алушылар ірі форматтан шағын 

дүкендер мен базарларға көбірек ауысып, азырақ сатып алған. 

Бөлшек сауданың нақты көлем индексі 2015 жылғы қаңтар-мамырда 9,3%-

ға (алдыңғы жылы 0,8%) азық-түлік тауарлары санаты бойынша ең көп 

төмендеді. Азық-түлік емес тауарлар санаты бойынша 3,7%-ға өсім байқалды, 

бірақ бұл көрсеткіш алдыңғы жылмен салыстырғанда (10,8%) біраз төмендеу. 

Ең алдымен, сатып алушылар адам үшін аса қажетті емес тауарларға деген 

шығыстарын азайтады. Nielsen Kazakhstan FMCG Report мәліметі бұл үрдісті 

қуаттайды: соңғы жылы шоколад бұйымдары, снэктер, дене күтіміне арналған 

кей тауарлар, тұрмыстық химия заттары сияқты санаттар кері сатылым 

қарқынын көрсеткен [52]. 

Бұған қоса, Қазақстан Республикасының әрбір өңірінде тұтынушылардың 

қызметі әртүрлі болып келеді. Қазіргі таңда Алматы қаласында, Алматы, 

Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан 

облыстарында өсімнің ең төмен қарқыны байқалады.  

Өңірлердің біразы Ресей Федерациясымен шекаралас орналасқан. Көрші 

Ресейдегі жағдай біздегі бөлшек сауданың жағдайына өз әсерін тигізіп келеді. 

Мына цифрлар болып жатқан өзгерістердің ауқымын айқын көрсетеді.  

Бөлшек сауда айналымы 2014 жылғы қаңтар-сәуірде 1645 млрд. теңгені 

құрады, ал айырбастау орындарында 104 млрд. теңгеге Ресей рублі сатылды 

(Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша), яғни шартты 

түрде алсақ, бұл бөлшек сауда айналымының 6 пайызы.  
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Ал 2015 жылғы қаңтар-сәуірде бөлшек сауда айналымы 1766 миллиард 

теңгеге жетіп, рубль сатылымы 297 миллиард теңгеге жеткен немесе бөлшек 

сауда айналымының 17 пайызын құраған. 

2014 - 2015 жылдардағы көтерме сауданың нақты көлем индекстерін 

талдағанда келесі маңызды сыртқы факторға назар аудару керек. Есепті 

кезеңдерде ЕАЭО-на мүше және алып көрші ел РФ рубль бағамының 

құнсыздануынан, сонымен қатар Қазақстан Республикасының ресейлік 

бағытындағы экспорты кедергіге тап болып, осы елден импорт көлемі ұлғайды. 

Ресей нарығындағы тауарлар барынша арзанға түсіп, біздің резиденттер 

отандық емес, керісінше, ресейлік тауарларды жаппай сатып ала бастады. 

Бесінші кестеге назар аударсақ, әсіресе РФ-ға шекаралас отандық облыстарда 

сауда индексінің төмендегені байқалады. Олардың ішінде Қостанай, Павлодар, 

Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары бар (кесте 5).  

 

Кесте 5 - 2014 – 2015 жылдардағы көтерме сауданың нақты көлем индекстері 

 
  Көтерме сауда – барлығы, 

мың теңге 

Көтерме сауданың 

нақтыкөлем индекстері, %-бен 

Қаңтар-желтоқсан Желтоқсан 2015 ж. есеп кезеңі 2014 ж. сәйкес 

кезеңіне 

қарағанда 

Қазақстан 16358431655 2206859565 100 

Ақмола 339767755 54289859 101,4 

Ақтөбе 607774097 67523617 101,4 

Алматы 389610927 47277663 98,1 

Атырау 357636380 36206166 107,4 

БҚО 278485400 31388799 99,4 

Жамбыл 231820323 30527771 98,9 

Қарағанды 787179665 75430483 97,7 

Қостанай 484037140 65355662 98,9 

Қызылорда 127136923 17760167 92 

Маңғыстау 234940634 28942280 107,6 

ОҚО 598503134 69791298 82 

Павлодар 646100173 66235490 82 

СҚО 376722046 55567389 83,5 

ШҚО 690766916 90127557 90,1 

Астана қ. 2680943222 367936331 104 

Алматы қ. 7527006920 1102499033 102,1 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Кесте бойынша есепті кезеңде жоғары көрсеткіштер Атырау және 

Маңғыстау облыстарында, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларында 

байқалған. 

Қазақстан азаматтары, мүмкіндікті пайдалана отырып, Ресей 

Федерациясының тауарларын сатып алу үшін көрші елге сауда жасау 

мақсатында жиі саяхат жасайды. Бұл Қазақстан нарығының дамуына кері 

әсерін тигізеді. 
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Дегенмен, осындай келеңсіз белгілерге қарамастан, Қазақстан 

тұтынушыларының қызметі алысқа бара қоймас. 

Бір жағынан, қазақстандықтар шетелдік ұқсас тауарлар арзан болса да, 

үйренген тауарларынан бас тартуға айтарлықтай ұмтылмайды: көптеген 

санаттар бойынша шетелден арзан тауар сатып алу өсімі қарқынды емес. Бұған 

қоса, орташа есеппен жан басына келетін шынайы табыс индексі қаңтар-

сәуірдегі 1,6 пайыз қорытындысына қарағанда әлі де өсе түсуде. 

Басқаша айтқанда, алдағы уақытта бөлшек сауда нарығы қарқынды түрде 

өспесе де, ең болмағанда, стагнацияның қысқа мерзімді болатынына үміт бар. 

Әрине, бұл үшін сыртқы экономикалық ортада тым кері құбылыстардың 

болмағаны абзал [53]. 

Кез келген елдің шаруашылығы сияқты Қазақстанның да экономикасы 

сыртқы факторларға тәуелді. Соңғы кезде осы факторлар жақсы жаққа қарай 

өзгерді деп айту қиын. 2014 жылдың шілдесінен бастап мұнай бағасының 60 

пайызға төмендегені салдарынан елдің экономикасы едәуір зардап шегіп отыр.  

Мұндай жағдайда елдің қаржы реттеушісі ақшалай кіріс көздерін қалыпқа 

келтіру үшін ұлттық валютаның бағамын өзгертуге мәжбүр.  

Қазақстандық теңге 2014 жылы жүргізілген девальвациядан кейін тағы да 

63,7 пайызға салмағын жоғалтып, АҚШ долларымен есептегендегі қазіргі 

бағамы – 307,40. 

Осы факторлар еліміздің ішкі нарығына зор ықпал етіп, сауданың кез 

келген саласында бағалардың артық өсуіне жол ашты. Үстіміздегі жылдың 

басынан бастап қазан айына дейін қоса алғанда азық-түлік бұйымдары 6,1 

пайызға қымбаттаса, азық-түлік емес бұйымдардың бағасы 13,9 пайызға 

көтерілген. 

Қазақстан Республикасының бөлшек сауда көлемі 2015 жылғы қаңтар-

қазанда 5,4 пайызға өсіп, өткен 2014 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 

4,9 триллион теңгеге жеткен.  

Бөлшек сауда құрамына 1,7 триллион теңге сомасына сатылған (+7,3%) 

азық-түлік тауарлары, 3,2 триллион теңге сомасына сатылған (+4,4%) азық-

түлік емес тауарлар кіреді.  

Бірақ азық-түлік емес тауарлар сатылымының мұндай (+4,4 пайыз) өсуіне 

қарамастан, біздің жеке есептегенімізге қарағанда жасалған сатып алу 

әрекеттері 8,4%-ға азайған, ал сауда көлемінің өсуін тауарларға деген бағаның 

өсуімен түсіндіруге болады. Алматы мен Маңғыстау облыстарын қоспағанда, 

жан басына шаққандағы бөлшек сауда көлемінің сәл ғана өсуі елдің барлық 

өңірлерінде байқалады.  

2015 жыл бойынша жан басына шаққандағы бөлшек сауданың көлемі 

бойынша ҚР өңірлерінің рейтингі жасалды. 

Жан басына шаққандағы бөлшек сауданың ең көп көлемі Алматы 

қаласында – 1 067 982 теңге (кесте 6). 

Алматының 1,64 миллион тұрғыны бөлшек сауда желілерінде 1,6 

триллион теңге сомасы көлемінде тауарларды сатып алған. Бұл өткен жылдың 

тиісті кезеңімен салыстырғанда 5,5 пайызға көбірек.  
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Кесте 6- Жан басына шаққандағы бөлшек сауда (мың теңге) 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Қазақстан 

Республикасы 
195 885 233 492 272 023 321 349 366 254 

373 676 

Ақмола 114 533 138 539 174 465 217 162 246 920 250 901 

Ақтөбе 266 071 312 140 410 577 482 731 529 171 509 041 

Алматы 68 441 90 936 114 249 137 556 172 802 170 674 

Атырау 247 113 292 889 297 826 305 840 321 870 300 394 

Батыс Қазақстан 157 810 176 566 221 718 280 064 321 843 308 419 

Жамбыл 65 236 98 419 112 596 140 786 167 428 171 856 

Қарағанды 244 791 302 780 327 441 364 215 408 672 420 959 

Қостанай 116 739 142 705 181 587 235 275 259 160 265 601 

Қызылорда 116 936 136 656 165 649 204 560 231 860 237 292 

Маңғыстау 151 810 168 252 181 370 223 901 243 218 237 787 

Оңтүстік 

Қазақстан 
63 106 74 771 89 480 110 279 127 216 

122 034 

Павлодар 159 678 249 607 265 201 331 371 384 826 367 518 

Солтүстік 

Қазақстан 
129 325 157 579 209 650 251 364 275 969 

282 682 

Шығыс 

Қазақстан 
209 790 259 633 299 563 381 744 425 352 

430 448 

Астана қаласы 412 611 490 753 564 219 682 838 812 792 861 083 

Алматы қаласы 690 530 746 408 851 746 943 738 1 011 084 1 067 982 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2014 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 2015 жылы өндірістік 

тауарларға жұмсалған шығын 55,45 мың теңгеге өскен, өндірістік емес тауарлар 

бойынша шығын 76,70 мың теңгеге азайған. Яғни сатып алу әрекетіне құмар 

тұрғындар мәжбүр бола тұра, қажеттісін ғана алып, азық-түлік емес тауарлар 

бойынша үнемдеуге кіріскен.  

Екінші орынды Астана қаласы иеленді. Бас қаланың 852,8 мың тұрғыны 

2015 жылы бөлшек сауда желілерінде 733,5 миллиард теңге қалдырып, өткен 

жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6 пайызға көбірек жұмсаған. Бұл адам 

басына шаққанда 861 083 теңге. 

Үшінші орындағы Ақтөбе облысында жан басына шаққандағы бөлшек 

сауданың көлемі 509 041 теңге немесе 2014 жылмен салыстырғанда 3,9 пайызға 

төмендеген.  

Шығыс Қазақстан 430 448 теңгеге жеткен жан басына шаққандағы бөлшек 

сауданың көлемімен төртінші орында орналасқан.  

Бесінші орынды Қарағанды облысы иеленіп отыр. Осы облыстағы бөлшек 

сауданың жалпы көлемі азайып, 546 миллиард теңгені құрайды. Жан басына 

шаққандағы бөлшек сауданың көлемі 420 959 мың теңге.  

Тізімнің соңында Жамбыл облысы, Алматы облысы және Оңтүстік  

Қазақстан облысы орналасады. Жамбыл облысында бір адамға есептелген 

бөлшек сауданың көлемі 171 856 теңгеге жетті. Алматы және Оңтүстік 
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Қазақстан облыстарының осы көрсеткіші тиісінше 170 674 және 122 034 теңге 

деңгейінде. 

Басқаша айтқанда, осы екі өңірдің тұрғындары Алматы қаласымен 

салыстырғанда айына тиісінше 6,2 есе және 8,7 есе кем жұмсайды. Осы аталған 

үш өңірде тұратын халықтың жалпы елге қатысты үлесі 33,4 пайыз болса да, 

Қазақстан Республикасының жалпы бөлшек сауда көлеміндегі үлесі 12-13 

пайыз ғана. 

2015 жылдың қаңтар-желтоқсан жетістіктерді 2014 жылдың тиісті 

кезеңімен салыстырғанда ең көп өсім Шығыс Қазақстан облысында байқалды.  

Жаңа жыл мерекесіне орай желтоқсан айында саудадағы кіріс әрдайым көп 

болады. Осыған және инфляцияға байланысты, жыл аяғында жан басына 

шаққандағы бөлшек сауданың көлемі артады деп күтілуде. Дегенмен, жыл 

аяғына күшейе түсетін девальвациядан кейінгі ықпал осы өсімді тежеуі де 

ықтимал. 

Бөлшек сауданың тиімді әрі қазіргі заманғы форматтарының ілгері 

дамуына, оларға тән сатылымның анағұрлым тиімді, үлесіндегі шығынның 

азырақ болуына, тауарлардың төмен бағамен сатылып, көрсетілетін қызмет пен 

тауар сапасын бақылаудың жоғары екеніне байланысты. 

Осы үдеріске қатысушылар бөлшек сауданың қазіргі заманғы 

форматтарын салу кезіндегі қолдауға өте мұқтаж: супермаркеттер, 

гипермаркеттер, жай, мамандандырылған және сауда-ойын-сауық орталықтары, 

сауда-логистикалық терминалдар. 

Бөлшек сауданың тиімді әрі қазіргі заманғы форматтарын ілгері дамыту 

мақсаты мынадай тетіктерді қолдануды көздейді: 

- сауда нысандарын орналастыруды жоспарлау жүйесін енгізу; 

- сипаттамаларын қоса алғанда, қазіргі заманғы сауда форматтарының 

барлық түрлерін тізімдеуді енгізу; 

- республиканың бөлшек саудадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

мақсатында сауда қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру. 

Ритейлдің Қазақстандағы негізгі қатысушыларын тағы да атап өтсек, олар: 

«METRO» көтерме сауда орталығы, «Мерей» СО-дағы «GREEN» гипермаркеті, 

«Рамстор» супермаркеті, «MEGA» СОСО, «Magnum» сауда кешені. 

Осы салада орын алған мәселелерді ескере отырып, мынадай шараларды 

қабылдау ұсынылады: 

- бөлшек саудаға мемлекеттік қолдау көрсетудің 2015 – 2019 жылдарға 

арналған қаржылық шараларын енгізу: жаңа сауда объектілерін салу, 

қолданыстағы сауда объектілерін қайта құру, кеңейту, сауда объектілеріне 

қажетті сауда жабдығын сатып алу және қамтамасыз ету мақсатында 

банктердің, даму банкінің және лизингтік компаниялардың қаржы лизингі 

бағытындағы кредиттері мен келісімшарттары бойынша пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау; 

- банктердің, даму банкінің жаңа сауда объектілерін салу мақсатындағы 

несиелеріне 50%-ға дейін мемлекет тарапынан жартылай кепілдік беру; 
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- бөлшек сауда желілерінің франшизасын сатып алуға және пайдалануға 

бағытталған біржолғы және тұрақты төлемдердің 50%-ын субсидиялау; 

- сауда объектілерінің инженерлік және логистикалық инфрақұрылымын 

дамытуға арналған шығындардың 50%-ын субсидиялау; 

- өтеусіз пайдалануға немесе ұзақ мерзімге жалға беру мақсатында 

мемлекеттік резервтен жер учаскелерін бөлу; 

- сауданың желілік форматтарын басқару үшін тартылған біліктілігі 

жоғары шетелдік мамандарға жалақы төлеуге арналған шығынның 50%-ын 

субсидиялау; 

- маркетингтік зерттеулер өткізуге, ТЭН, бизнес жоспарларын, т.б. 

әзірлеуге байланысты шығындардың 50%-ын мемлекет тарапынан субсидиялау. 

2015 жылы әлемдік бөлшек сауда секторының дамуында нарыққа кері әсер 

етіп отырған өзгерістерге байланысты, бес шешуші үрдіс байқалды. 

Мұндай тұжырымға Deloitte сарапшылары келіп, пікірі «Бөлшек сауданың 

әлемдік секторы» атты 18-ші жылдық есебінде келтіріледі. Осы қорытынды 

құжатта 2013 қаржы жылынан бастап 2014 жылдың ортасына дейінгі ашық 

көздерден алынған мәліметтер негізінде 250 ең ірі бөлшек сауда компаниялары 

туралы ақпарат әзірленіп көрсетілген [54]. 

Бұған қоса, құжатта өңірлер, өндірістік секторлар, электрондық сауданың 

болуы және басқа да факторлар бойынша компаниялар қызметінің  

қорытындыларына жүргізілген талдау қамтылады. Сондай-ақ, ғаламдық үздік 

50 ритейлшіге шолу жасалған. 

Бірінші үрдіс, қазіргі кезде бажсыз бөлшек сауданың дамуы тұтынушылар 

базасын қайта бағалауды қажет етіп, компаниялар пайдаланған стратегиялар 

шегінде әуежайлардағы сауда орындарының рөлі түбегейлі өзгереді. 

Екінші – тез дамып отырған бизнестің түрі ретінде жылжымалы бөлшек 

сауда қалыптасып, оның жыл сайынғы кірісінің көлемі соңғы бірнеше жылда 

$640 миллиардқа жетті. Көрсеткіштердің өсуі бойынша тұрақты тренд сақталып 

келеді. 

Үшінші үрдіс деп отырғанымыз «жылдам» бөлшек сауда. Сауданың бұл 

түрі өнімнің нарыққа тез келіп түсуін, шапшаң әрекет етуді және жеткізілімді 

көздейді. 

Төртінші – «сынақ» ритейлдің қалыптасуы. Сауданың бұл түрі шопингті, 

ойын-сауықты, эмоционалдық құраманы, тұтынушымен жақынырақ өзара іс-

қимылды, тіпті кейде жеке кеңістікті құруды көздейді. 

Соңғы, бесінші үрдіс – бұл нарықтың қыспағында өзіндік революциялық 

технологиялар енгізуді ұсынатын инновациялық бөлшек сауданың дамуы.  

Бөлшек сауда саласына әлем бойынша ықпал етіп отырған ең маңызды 

экономикалық мәселелердің арасынан Deloitte сарапшылары АҚШ ақша 

саясатындағы өзгерістерді, Украинадағы күйзелісті, Қытай инвесторлары 

тарапынан салынатын капиталдың өсу қарқынының тежелуін, демографиялық 

жағдайды, сондай-ақ жаңа технологиялар мен интернетті пайдаланудың 

салдарын атап көрсетеді. 
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Deloitte зерттеуінде көрсетілгендей, азық-түлікті және жаппай сұранысқа 

ие тауардың басқа да түрлерін сататын бөлшек сауда компаниялары тауар 

ассортименті және сатылым көлемі жағынан әлемнің ең үздік 250 компания 

тізімінде алдыңғы қатарды сақтап келеді. Сондай-ақ, халықаралық ұлғаю 

өсімнің ең маңызды стратегияларының бірі болып қалып келеді.  

Күтілгендей, материалдық емес активтер арқылы кірістің көп бөлігін 

жинақтайтын кәсіпорындардың басым бөлігі АҚШ-тан болса, кіріс көрсеткіші 

төмен компаниялардың ең көп бөлігі Жапониядан шыққан. 

Аталған құжатта секторда байқалған кері әсері бар өзгерістерге қарсы 

әрекет ету мақсатында бөлшек сауда компаниялары қолданатын стратегиялар 

қаралған. Сонымен қатар, бренд құндылығы мен тұтынушылардың сенімі 

сияқты материалдық емес активтерді бағалау үшін қолданылатын Q 

коэффициентін талдауға арналған тарау есепке кірген.  

Статистика комитетінің мәліметінше, республикада 818 сауда базары сауда 

қызметін атқарады. Түрлеріне қарай олар мыналарға бөлінеді: әмбебап, 

көтерме, ұсақ-көтерме, бөлшек. Бөлшек сауда айналымының жалпы көлемінде 

46 пайыз сауда базарларының үлесіне тиесілі. 

Соңғы жылдары жергілікті атқарушы органдар сауда базарларының орнын 

ауыстыру немесе оларды жабу жөніндегі жұмысқа кіріскен. Тараз қаласында 

2012 жылы 16 базардың қызметі тоқтатылып, ондағы 30 мың адамның ішінен 5 

мыңы осы күнге дейін жұмыс таба алмаған. Осы орайда, олардың банктер 

алдындағы кредиттері бойынша барлық міндеттемелері сақталып қалған және 

өсімпұлы ай сайын ұлғайып келеді. 

Алматы қаласында қолданыстағы 74 базардың 35-ін жабу көзделген. 

Базарлардың орнын ауыстыру барысында бірнеше рет өрт орын алған. 

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша, 

өрттен зардап шеккен 306 адамның шығыны 1 миллиард теңгеден асып түсті. 

Қалған сатушыларды қоса алғанда, келтірілген шығынның жалпы көлемі 10 

миллиард теңгеге жетіп отыр. 

Жаңа сауда алаңдарын салудың және тиісінше салу ұсынысының аз болу 

мәселесі, ең алдымен, несиелік қаржыландырудың қымбат болуына 

байланысты. Әлеуметтік шиеленісті төмендету және сауда базарларының сауда 

қызметін өркениетті қалыпқа ауыстыру үшін мыналар қажет: 

Сауда объектілерін жаңарту және салу жөніндегі кешенді жоспарды 

қабылдап, ҮЕҰ-лармен келісілген оны орындау бюджетін бекіту; осы «Сауда 

объектілерін жаңарту және салу жөніндегі кешенді жоспар» қабылдағанға дейін 

базарлардың орнын ауыстыруды және жабуды тоқтата тұру жөнінде ҚР 

Үкіметіне ұсыныс енгізу. 

Статистика комитетінің мәліметінше, 2013 жылдың қорытындысы 

бойынша қоғамдық тамақтану объектілерінің саны 20 мың 208 болған. Жалпы 

санның ішінде мейрамханалардың саны 1831 бірлік болса, кафе мен бар 

желілерінің саны – 9117 бірлікті, ал асхана желілерінің саны 9260 бірлікті 

құраған. 
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2014 жылғы қаңтар-наурызда азық-түлік өнімдері мен сусындарды ұсыну 

қызметінің көлемі 50,7 миллиард теңгеге жетіп, 2013 жылдың қаңтар-

наурызымен салыстырғанда 0,8%-ға азайған. Қоғамдық тамақтану 

кәсіпорындары қызметінің 50 миллиард теңге сомасындағы (99.9%) негізгі 

көлемін мемлекеттік емес сектор қамтыған. 45,4 миллиард теңге сомасындағы 

қызмет көлемін жеке меншік кәсіпорындар көрсетсе, қалған 5,2 миллиард теңге 

сомасындағы қызмет көлемін көрсеткен кәсіпорындар өзге мемлекеттердің 

және олардың азаматтарының меншігіне жатады. 

Пайымдауымызша, осы саладағы өзекті мәселелерді шешу үшін мыналар 

қажет: 

- салық заңнамасын жетілдіру шегінде тамақтану кәсіпорындарын жаппай 

автоматтандыру бағдарламасын әзірлеу немесе бейімдеу және оны салық есебін 

беру құжаты ретінде пайдалану; 

- қоғамдық тамақтану саласында қызмет көрсетудің бірыңғай ұлттық 

стандарттарын әзірлеу және енгізу. Осы жұмысты жүргізуді үйлестіруге 

Қазақстан Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, ҚР Рестораторлар қауымдастығы, 

салалық қауымдастықтар, сондай-ақ кәсіпкерлердің қауымдастықтары 

тартылуға тиіс; 

- тамақтану кәсіпорындарында жаппай ISO стандарттарын енгізу; 

- осы салада мамандарды, атап айтқанда, менеджерлерді, аспаздарды, 

басқарушыларды және даяшыларды даярлауға бағытталған оқу орындарын 

ашу. 
 

Кесте 7 - ҚР тауарлық биржалары қызметінің негізгі көрсеткіштері 

 
  2009ж. 2010ж. 2011ж. 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2015ж. 

Тауарлық биржалар 

саны 
9 8 9 13 16 16 14 

Биржалық саудалар 

саны 
398 964 12983 21340 8109 25878 29 259 

Биржалық 

мәмілелер саны 
1119 10407 892553 179474 13418 31056 

34 413 

Спорт-тауарлардың 

саудаға шығарылған 

көлемі, млн. теңге 

94548 884692 465453 1456337,7 829166,9 1251659,8 
918001,2 

Мәмілелер 

бойынша биржалар 

айналымы, млн. 

теңге 

55120 86425 461996 1447234,4 826161,7 1244356,1 
909534,8 

Ескерту - [49] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2015 жылы Қазақстанда қызмет еткен 14 тауар биржасында 29 259 сауда-

саттық өткізіліп, спорт-тауарлар көлемі 918 млрд теңгеге жеткен. Ал биржа 

айналымы 909 млрд.теңге құраған (кесте7).  

Жасалған мәмілелер бойынша биржалық сауда айналымының ең көп 

бөлігін – 27,4 пайызын бидай мен зәйтүн тәрізділер қамтиды. Атырау, Ақтөбе, 
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Өскемен, Қостанай, Қызылорда, Ақтау, Павлодар және Петропавл қалаларында 

биржа мүлдем жоқ. 

Биржа арқылы ұйымдастырылған сауда, сондай-ақ биржадағы бағалардың 

бағамы және биржа құралдарының басқа да тетіктері бөлшек сауда бизнесі 

үшін нарықтың дамуын талдауға және болжауға зор мүмкіндік береді.  

Алайда нарықтағы монополистер үшін, әсіресе, металл мен мұнай 

өнімдерін және жер қойнауынан алынған пайдалы шикізаттарды сатушылар 

және жеткізушілер өз өнімін нарықта ашық сатуға мүлдем ынталы емес, 

сондықтан, олар биржалық тізімге кірмеген. 

Агроөнеркәсіптік тауарларды мемлекеттік сатып алу «Азық-түлік 

корпорациясы» арқылы емес, тауар биржасы арқылы жүргізілуге тиіс.  

Қазіргі жағдайда Қазақстан биржалары мемлекеттік сатып алу және ашық 

сауда деңгейінде қызмет етуге әбден дайын. 

Сарапшылардың пікірінше, биржа саудасының қызметі өте ашық, 

сондықтан да, парақорлық пен сыбайлас жемқорлық сияқты келеңсіз 

құбылыстар үшін жол барынша жабық. Айта кететін жайт, тауар биржасы өз 

қызметі үшін мәміле құнының 0,2%-ын ғана алады. 

Қазақстанда тауар биржасының қызметі тым әлсіз. Негізінен, қызмет етіп 

отырған сауда алаңдары өңірлік сипаттағы өте тар міндеттерді шешуге 

арналған. Республика бойынша биржалық алаңдар әркелкі бөлінген. Шынайы 

нарықтық көріністі анықтауда қиындықтар кездеседі. Елдің экономикасы үшін 

биржалардың дамуы маңызды екенін ескере отырып, келесі мәселелер туралы 

сөз қозғаған жөн: 

Біріншіден, Қазақстанда «Биржа тауарларының тізбегінде» көрсетілген 

тауарлардың 9 түріне ғана тауар биржасы арқылы мемлекеттік сатып алу 

жүргізіледі. Беларусьте тауарлардың 70 түрі «Биржа тауарларының тізбегінде» 

көрсетілген, ал Ресей Федерациясында мемлекеттік сатып алуға ешқандай 

шектеу жоқ. 

Екіншіден, елімізде мемлекеттік сатып алудың басым бөлігі жұмыстарды 

орындау мен қызметтерді көрсетуге деген мемлекеттік тапсырыстан тұрады. 

Тапсырыс тендерлер мен конкурс жолымен жүзеге асырылып, парақорлық пен 

сыбайлас жемқорлықтың гүлденуіне жағдай жасалады. 

Үшіншіден, биржа саудасына қатысушылар үшін салық жеңілдіктері 

түрінде экономикалық ынталандыру тетіктері, логистика мәселелерінде 

артықшылықтар беру (вагондарға, тауарды сақтауға және тиеуге басымдықпен 

қол жеткізу мүмкіндігі), трансферттік баға белгілеу кезінде биржалық 

мәмілелер бойынша қалыптасқан бағамдарды ақпараттың ресми көзі ретінде 

тану қажет. 

ҚР электрондық коммерция сауданың ең белсенді дамып келе жатқан 

форматтарының бірі: интернетті пайдаланушылар саны, сонымен қатар, 

интернет дүкендерін тұтынушылардың саны да артып келеді. 

Қазақстандағы электрондық коммерцияның өзекті мәселелерін анықтамас 

бұрын, бірқатар шет елдің осы саладағы негізгі үрдістеріне қысқаша тоқталған 

жөн. 
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Ұлыбританияда және басқа да дамыған нарықтарда сатып алушылар 

тауарды арнайы берілетін орталықтарға барып алуға үйренген және «click and 

collect» үлгісі онлайн-сауда стратегиясының ең маңызды құрамдасы болып 

саналады. 

Еуропада электрондық коммерция нарығының айналымы бойынша 

Германия екінші орында. Электрондық коммерция көлемінің ұлғаюына 

жылжымайтын мүліктің (тарату орталықтары) ірі объектілеріне деген арнайы 

мамандандырылған саудагерлер тарапынан сұраныстың өсуі әсер етеді.  

Аустралияда онлайн-сауданы автоматтандыру деңгейі қарқынды дамып отыр.  

Алдағы уақытта арнайы логистикалық объектілер таралатын болады. 

Тауарды арнайы ұялар арқылы беру үлгісі және тауарды беру-қайтару қызметін 

ұсынатын компаниялар жылдан-жылға кең таралып келеді. 

АҚШ-та, сарапшылардың бағалауы бойынша, көтерме қойма форматына 

деген сұраныстың 30 пайызы онлайн-сауда арқылы қамтамасыз етіледі. Сауда 

желілері онлайн-сауда шегінде тікелей ірі қалалардың жанынан тарату 

орталықтарын ашып, тұрғындардың саны орташа қалалардың жанынан орташа 

қоймалар ұйымдастырған. Бұл тауарға тапсырыс ресімделген күні тұтынушыға 

сол тауарды жеткізіп беруге мүмкіндік береді. 

Қытайда бас кезде Интернет арқылы сауда жүргізуге арналған қойма 

сарайлары, негізінен, Бейжің, Шанхай және Гуанчжоу қалаларында орналасқан 

болатын.  

Бірақ 2011 жылдан бастап осы елдегі электрондық коммерция нарығына 

негізгі қатысушылар басқа да белсенді дамып келе жатқан өңірлерде тарату 

орталықтарын құра бастады. 

Бразилияда онлайн сауданың жаппай гүлдене дамуы қоймалардың 

ашылуына сұранысты туғызып, көптеген логистикалық орталықтар дүниеге 

келе бастады. Ең ірі логистикалық орталық Сан-Пауло қаласында орналасқан. 

Жаңа логистикалық құрылыстар елдің көліктік күре тамырлары саналатын 

Баруэри, Кажамар, Гуарульус қалаларының маңынан орын тапқан. 

Үндістанда онлайн сауданың үлесі ритейл нарығының көлеміндегі үлесі 

бір пайызға да жетпеген. Ал елдің күрделі салық құрылысы қойма желілерінің 

орталықсыз болуына әсер етті. Олардың басым бөлігі елдің әр түкпірінде 

орналасқан ұсақ нысандардан тұрады. Дегенмен, Үндістан тауарлар мен 

қызметтерге салықты енгізуді қолға алып отыр. Мұның өзі үлкен тарату 

орталықтарына деген сұранысты сөзсіз арттырады. ДБ ақпаратына сәйкес, 

Қазақстанда интернетті пайдаланатын адамдардың үлесі жалпы халық санына 

шаққанда 54 пайызды құрайды [55].  

Олардың басым бөлігі Алматы қаласында шоғырланған (86%). Бұл 

көрсеткіш бойынша Астана екінші орынды. Қарағанды қаласы үшінші орынды 

иеленді (3 пайыз). Интернет саудасы жаңа нысандарды, жаңа өнімдерді және 

ықпал етудің жаңа географиясын іздеуде. 

Қазақстанның онлайн сауда нарығының көлемі жылына $ 240 миллион деп 

бағаланады. Осыған қарамастан, Қазақстан интернет нарығының  даму  жолы  
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енді ғана басталды. IT саласы дамыған елдердің көрсеткіштеріне жақындау 

бізге әлі ерте.  

Егер Қазақстандағы интернеттің таралу деңгейі (желі 

пайдаланушыларының саны) мен онлайн коммерция нарығының көлемін 

дамыған елдердің көрсеткішімен салыстырған жағдайда мынадай 

қорытындылар байқалады. 

Қазақстан интернет сауданың дамуы бойынша Ресейден екі еседен артық 

қалып қойған (РФ интернет сауда нарығының бір адамға есептелген көлемі 

$100 шамасында болса, Қазақстанда бұл көрсеткіш-$42). Экономикасы мен IT 

саласы дамыған әлемнің алпауыт елі АҚШ-пен салыстырғанда Қазақстанның 

көрсеткіші тіпті 20 есе кем. Америка Құрама Штаттарында интернетті 

пайдаланатын бір адамға есептелген онлайн тауар айналымы $1 мыңды 

құрайды. 

Қазақстанда қазіргі таңда 500 интернет дүкені жұмыс істейді және 

олардың саны ай сайын ұлғайып бара жатыр. Өкініштісі, Қазақстан азаматтары 

интернетте жұмсаған әрбір он теңгенің бірі ғана елдің ішінде қалады, ал қалған 

тоғыз теңге АҚШ, Ресей, Еуропа және басқа да дамыған елдердің дүкендерінің 

кірісіне айналады (кесте 8). 

 

Кесте 8- Кейбір елдердің халқы сатып алатын электрондық дүкендер қызметі 

 
Мемлекеттер Үлес салмағы % 

АҚШ 66 

Қазақстан 10 

ЕО 9 

РФ 8 

Ұлыбритания 5 

Басқалары 2 

Ескерту - [49] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Онлайн дүкендердің басым көпшілігі Алматы қаласында шоғырланған 

(85%), Астана мен Қарағандының үлестері әрқайсысы 3 пайыздан. Бұдан әрі 

әрқайсысы 2 пайызды құрап, Павлодар, Петропавл және Қостанай интернет 

дүкендері жайғасады. 

Үш-төрт онлайн дүкеннен Ақтау, Ақтөбе, Шымкент, Өскемен, т.б. 

қалаларда орналасқан. Интернет дүкендерінің ашылу қарқыны мен шоғырлану 

ерекшелігі халықтың санына, тұтынушылардың сатып алу қабілетіне және ірі 

мегаполистерде тұратын халықтың онлайн саудаға білдіретін көбірек сеніміне 

және кәсіпкерлер танытатын белсенділікке байланысты екені анық. Қазақстан 

Республикасының Статистика комитеті жүргізген арнайы зерттеу нәтижесіне 

сәйкес интернетті пайдаланушы адамдардың жалпы санының ішінде жасы 6 

мен 74 арасындағылар 50,6 %-ды құрайды, ал интернет дүкендері арқылы 

сатып алу әрекетін жасайтындардың үлес салмағы – 25,3%. 

Еліміздегі интернет дүкендері арқылы сатып алынатын тауарлардың 

негізгі бөлігі құны 25 мың теңгеден асатын бұйымдар. Олардың онлайн арқылы 
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сатып алу көлеміндегі үлес салмағы-48,1 пайыз. Құны 5 мыңнан 25 мың теңгеге 

дейінгі бұйымдардың осы жалпы көлемдегі үлес салмағы 40,8 пайыз. Демек, 

Қазақстанның тұтынушылары интернет арқылы құны жоғары тауарларды 

сатып алуға ынталы, өйткені, осы бұйымдардың бөлшек сауда орындарындағы 

құны тым жоғары. Мұның өзі Қазақстан Республикасында интернет 

коммерцияның дамуы үшін қосымша ынталандыру болып табылады. 

Интернет дүкендері арқылы тауар мен көрсетілетін қызметтерді сатып 

алатын Қазақстанның тұтынушылары тауар жеткізілген немесе қызмет 

көрсетілген кезде қолма-қол ақшамен есептесуге тырысады (29,8%). Себебі, тек 

осындай жағдайда ғана олар өздерін қауіпсіз сезінеді және егер тауар мен 

қызмет алдын ала келісілген шарттарға сәйкес келмесе, оны бірден жеткізіп 

берген курьерге қайтарып беруге мүмкіндік болады. Сонымен қатар, банк 

карталарымен төлем жасайтындардың да үлесі аз емес (28%), себебі, бір 

жағынан, Қазақстан банктері сенімі мол, қорғалуы жоғары электрондық төлем 

жүйесіне қосылған болса, екінші жағынан, Қазақстан Республикасының қолма-

қол ақшасыз төлемдер саласындағы заңдары пісіп жетілген және әбден 

пысықталған. Қазақстанның тұтынушылары интернет арқылы тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізгі артықшылықтарының 

қатарында, негізінен, тауар мен көрсетілетін қызметті таңдап алудың зор 

мүмкіндігін атайды (27,9 %). Жауап бергендердің 20 пайызы ыңғайлылықты, 

яғни ешқайда бармау, уақытына қарамай, тауарды кез келген кезде, әлемнің кез 

келген елінен сатып алу мүмкіндігін таңдаған. Сауалнама бойынша жауап 

беруші респонденттердің 18,6 пайызы онлайн сауданың бөлшек сауда 

дүкендерімен салыстырғанда арзанырақ бағаларын атаған. Сондай-ақ, 

тұтынушылардың 13,6 пайызы сатып алған тауарды жергілікті өңірде таба 

алмағанын не оның болмағанын көрсеткен. Айтылғанды қорытындылай келе, 

Қазақстан Республикасы электрондық коммерциясының келешегі зор, 

сауданың бұл түріне халықтың сұранысы көп екені анық. Бұл ретте 

айтатынымыз, жалпы, Қазақстан Республикасында электрондық коммерция 

нарығының көлемі туралы ресми ақпараттың болмауы өкінішті болып 

табылады. Бұған билік тарапынан назар аударған жөн.  

Пластик картамен тауар сатып алған кезде сатушыдан белгіленген 

мөлшерде пайыз ұсталынатынын атап өту керек. Кейде сатушыдан ұсталған 3-5 

пайыз оның тапқан табыс бөлігінің жартысынан асады. Бұдан соң, әріптес банк 

ақшаны келісімшартқа сәйкес сатушының есебіне белгілі бір уақыттан соң, 

әдетте 3-10 күн ішінде аударады. Бірақ кейбір интернет дүкендер өкілдерінің 

айтуынша 30 күнге созылған оқиғалар да болған. 

Бұл ретте, Қазақстанның салымдарды кепілдендіру қорының тәжірибесін 

үлгі тұтуға болады. Сатып алушы өзі жасайтын төлемнің қауіпсіз екенін алдын 

ала білсе және егер интернет дүкені адалдық танытпай, оның өз төлемін 

сақтандыру компаниясы арқылы қайтарып алу мүмкіндігі болған жағдайда, 

әрине, тұтынушы сатып алу жөніндегі шешімді жеңілірек қабылдар еді.  

Ең маңыздысы, бұл интернет сауданың барлық қатысушылары үшін тиімді 

болуы керек. 
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Қазақстан Республикасында интернет коммерциясын тежейтін негізгі 

себеп болатын мыналар: 

- интернет арқылы сатып алу үшін қажеттіліктің жоқтығы – 59,9%; 

- респонденттердің 25,4%-ы сатып алуды стационарлық дүкендерде өз 

қолымен өткізуді қалайды; 

- жауап бергендердің 7,9%-ы бұрын мұндай әрекет жасамай, тәжірибелері 

жоқ екенін көрсеткен; 

- сатып алу, тауарды алу және оны қайтарып беру мүмкіндігіне сенімсіздік 

– 2,7%; 

- тым ұзақ немесе қиын деп интернет арқылы тапсырыс берген тауарды 

жеткізу мәселелерін көрсеткендер – 1,4%; 

- төлеу қауіпсіздігінің мәселелері (кредит картасы туралы ақпарат беру) – 

0,6%; 

- интернет байланысы жылдамдығының төмен болуы – 0,4%; 

- басқасы – 1,4%. 

Қорытындылай келе, Қазақстандағы интернет саудасына оң әсер ететін 

негізгі алғы шартты атауға болады. Олар: 

 жасына қарамастан, интернет пайдаланушылар санының өсуі. Интернет 

жылдан жылға жылдам әрі қолжетімді түрде дамып келеді. Осының 

нәтижесінде Қазақстан интернеті аудиториясының ауқымы ұлғаю үстінде; 

 төлем карталарының саны өсіп келеді және Қазақстан Республикасының 

қолма-қол ақшасыз есептесу саласындағы тиімді заңнама базасы жетілдіріліп 

жатыр; 

Қазақстан Республикасының интернет арқылы коммерция жасау 

саласындағы заңнама базасын жетілдіру керек. Мәселен, электрондық ақша 

туралы заң қабылдау, IT саласының дамуын қолдау қажет, т.б. Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

деректеріне сәйкес, сауда секторында көлеңкелі экономиканың үлес салмағы 

ЖІӨ-нің 5%-ын құрайды. Бұл шет елдермен салыстырғанда өте көп. Демек, осы 

мөлшер бойынша мемлекетке салық төленбейді деген сөз.Түптеп келгенде, ішкі 

сауда саласын егжейлі-тегжейлі зерделегенде, көптеген проблемалар мен 

шешілмеген сұрақтардың бар екендігі көрініп отыр. Әрине, олардың жиынтығы 

белгілі бір жағдайларда сауда осалдығының пайда болуына ықпал етіп, оларды 

шешуге бағытталған қадамдарды мемлекеттен талап етіп отырады. Жалпы ішкі 

сауда осалдықтары жұмыстың жеке тармағында зерделенетін болады. 

 

2.2 Сыртқы сауданың дамуы және қазіргі заманғы үрдістер 

Соңғы жылдары әлемнің жетекші экспорттаушы-импорттаушы елдерінің 

бірінші ондығы қатарында орын алған күрделі өзгерістер көп емес. ДСҰ 

мәліметінше, 2014 жылдың аяғында экспорттың көлемін $ 2343 миллиардқа, 

әлемдік экспорттағы үлесін 12,4 пайызға жеткізген Қытай ең ірі өнім беруші 

елдердің жоғары қатарына қайтадан кірді. «Аспан асты елі» соңғы 

жылдардағыдай, тиісті көрсеткіштері $ 1623 миллиард пен 8,6 пайызға жеткен 
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АҚШ-тан, сондай-ақ $ 1511 миллиард пен 8,0 пайызға тұрақтаған Германиядан 

тағы да озды [56]. 

Өз кезегінде, жетекші импорттаушы елдердің қатарында, алдыңғы 

жылдағыдай, импорт көлемін $ 2409 миллиардқа, әлем импортындағы үлесін 

12,7 пайызға жеткізген АҚШ бірінші орынды сақтап қалды. Екінші орынды 

импорты $ 1960 миллиард, үлесі 10,3 пайыз Қытай иеленді. Көрсеткіштері 

тиісінше $ 1217 миллиард және 6,4 пайыз Германия үшінші орында 

орналасты[57,р. 47]. 

Елдер арасындағы экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени қарым-

қатынастардың сипаты мен құрылымдық өзгерістері, ең алдымен, сыртқы тауар 

саудасынан көрінеді.Ұлы географиялық жаңалықтар кезеңіне дейін 

халықаралық тауар саудасына санаулы елдер ғана қатысты, тіпті қазіргі кезде 

дүниежүзіндегі басты сауда орталықтарының біріне айналған Еуропа елдерінің 

де сауда жасау аумағы шектеулі сипат алуда. Көлік құралдарының жетілуі, 

әлем елдері өнеркәсіптерінің өркендеуі, жаңа инновациялық технологиялар мен 

салалардың ашылуы, іске қосылуы дүниежүзілік сауда қатынастарының 

ауқымын кеңейтті. XXІ ғасырдағы дүниежүзілік сыртқы сауда көлемі ХХ 

ғасырмен салыстырғанда 14 есе өскен. Қазіргі кезде ұлттық 

шаруашылықтардың халықаралық сауда жүйесіне неғұрлым жедел тартылуына 

байланысты, дүниежүзілік тауар айналымының шоғырлану дәрежесі жоғары. 

Мұны дүниежүзілік экспорт пен импорттың географиялық құрылымынан 

айқын көруге болады.  

XX ғасырдың соңына қарай дүниежүзілік тауар айналымының 72%-ы – 

Батыс Еуропа мен Азия елдеріне, ал Солтүстік Америка үлесіне 17% тиесілі 

болды. Ал қазіргі кезде әлемнің дамыған 25 еліне әлемдік экспорттың 88%-ы, 

импорттың 82%-ы тиесілі болды (кесте 9). 

2016 жылдың қорытындысы бойынша әлемдік экономика дамуының теріс 

үрдістеріне қарамастан, АҚШ, Қытай, Жапония, Германия және Ұлыбритания 

мемлекеттері экономикаларының орындары күрт өзгеріске ұшырамаған.  

Кестеден көрініп тұрғандай, көшбасшы АҚШ 2016 жылғы өсімі 433,4 

млрд.доллар болып, ол Қытай (171,1 млрд) мен Жапонияның (202,2 млрд) 

біріккен көрсеткіштерінен де көп болып отыр. Демек, орта мерзімде АҚШ 

өзінің әлемдік көшбасшылығын сақтап отыратыны сөзсіз.  

Сонымен қатар, сыртқы саудасы шикізатқа тәуелді елдерде экономика 

көлемінің төмендегені байқалады. Оның ішінде Ресей (-43,3 млрд), С.Арабиясы 

(-30,7 млрд) және Қазақстан (57,1 млрд) (кесте 9). 

 

Кесте 9 - 2016 жылдағы ЖІӨ-нің абсолютті көрсеткіштері бойынша ең үлкен 

және қарқынды дамыған 20 мемлекеттің тізімі 

 
Орны Мемлекет ЖІӨ, млрд. $ Өсу қарқыны, млрд. $ 

1 2 3 4 

1 АҚШ 18558,1 +433,4 

2 Қытай 11383,0 +171,1 

3 Жапония 4412,6 +202,2 
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9 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 4 

4 Германия 3467,8 +54,3 

5 Ұлыбритания 2761,0 -92,4 

6 Франция 2464,8 -4,7 

7 Үндістан 2288,7 -19,3 

8 Италия 1848,7 +5,9 

9 Бразилия 1534,8 -369,1 

10 Канада 1462,3 -153,2 

11 Оңтүстік Корея 1321,2 -113,9 

12 Испания 1242,4 +12,2 

13 Аустралия 1200,8 -51,5 

14 Ресей Федерациясы 1132,7 -43,3 

15 Мексика 1082,4 -149,6 

16 Индонезия 937,0 +41,3 

17 Нидерланд 762,5 +13,1 

18 Түркия 751,2 -1,3 

19 Швейцария 651,8 -36,6 

20 Сауд Арабиясы 618,3 -30,7 

21 Қазақстан 116,2 -57,1 

Ескерту – Әлемдік банктің 2016 жылғы статистикалық дерекқоры 

 

Өткен жылдармен салыстыру жүргізсек, ЖІӨ абсолютті көрсеткіштері 

бойынша әлемнің ең үлкен әрі қарқынды экономикаларының ішінде Азия 

құрлығы елдерінің үлесі өсуде. Бұл тізімдегі Үндістан, Индонезия және Түркия 

мемлекеттерін айрықша атауға болады.  

Олардың ұлттық экономикаларының өсу себептері: тиімді географиялық 

орналасуы, бай минералдық-шикізаттық әлеуеті, ірі инвестициялық ағымдар 

(аймақтық инвестициялық инфрақұрылымдық жобалар әлеуетті 

инвесторлардың қызығушылықтарын тудырды), арзан еңбек ресурстары, 

экспортқа бағытталған өндірістің өсуі және т.б. 
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Сурет 3 - 2005 – 2015 жылдардағы аймақтар бойынша әлемдік сауданың 

даму қарқыны, % 

 
Ескерту - Дереккөз: ҚР Статистика комитетінің мәліметтері 

 

Жалпы, жоғарыда аталған себептерге байланысты, Азия және Латын 

Америкасы құрлығы мемлекеттерінің сыртқы саудасының даму қарқыны 

жылдан-жылға өсуде (кесте 10).  

 

Кесте 10 - 2016 жылдың қорытындысы бойынша әлемдегі өсу қарқыны жоғары 

мемлекеттер 

 
Орны Мемлекет Өсу қарқыны, млрд. $ 

1 АҚШ +433,4 

2 Жапония +202,2 

3 Қытай +171,1 

4 Германия +54,3 

5 Индонезия +41,3 

Ескерту - [57] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

ДСҰ мәліметтеріне сәйкес, 2016 жылдың қорытындысы бойынша әлемдік 

сауданың даму қарқыны 16,5 трлн. $-ға жетіп төмендеген, оның ішінде экспорт 

– 17 млрд. $, импорт – 16 млрд. $. 

2016 жылдың аяғында берілген мәліметтерге сәйкес, экспортының көлемін 

2 011 млрд. $ дейін жеткізген Қытай әлемдегі ең ірі тауар жеткізуші елдердің 

жоғары қатарында орналасқан. «Аспан асты елі» экспорты 1283,1 млрд. $ 

құраған, АҚШ-ты (2-орын), 1283 млрд. $ экспорты бар, 3-орынға тұрақтаған 

Германияны тағы да басып озды. 
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Өз кезегінде, 2016 жылғы жетекші импорттаушы елдердің қатарында 1-

орынды импорты 2 273 млрд. $ құраған АҚШ, 2-орынды 1 950 млрд. $ құраған 

Қытай елі, 3-орынды 1 233 млрд. $ құраған Германия елі иеленді. 

Қазақстан Республикасы 2016 жылы әлемде экспорты бойынша 52-орынға 

(36,8 млрд. $), импорты бойынша 57-орынға (25,1 млрд. $) тұрақтаған. 

 

Кесте 11 - ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің өзара саудадағы экспорттық 

жеткізілімдердің көлемдері 

 
 млн. АҚШ 

долл. 

2015 жылдың қаңтар-қараша 

айларына қарағанда, %-бен 

Үлес салмағы, % 

ЕАЭО 37 419,6 89,2  100,0 

оның ішінде:     

Армения 357,5 156,1 1,0 100,0 

Беларусь 13,6 2,3 есе  3,8 

Қазақстан 5,6 150,0  1,6 

Қырғызстан 1,0 3,4 есе  0,3 

Ресей 337,3 154,0  94,3 

Беларусь 10 173,9 100,2 27,2 100,0 

Армения 20,5 77,5  0,2 

Қазақстан 331,3 66,2  3,3 

Қырғызстан 45,0 93,0  0,4 

Ресей 9 777,1 102,1  96,1 

Қазақстан 3 480,6 73,2 9,3 100,0 

Армения 0,2 34,7  0,0 

Беларусь 28,6 56,6  0,8 

Қырғызстан 336,9 68,4  9,7 

Ресей 3 114,9 74,0  89,5 

Қырғызстан 317,2 73,3 0,8 100,0 

Армения 0,0 *  0,0 

Беларусь 3,2 57,9  1,0 

Қазақстан 184,8 63,8  58,2 

Ресей 129,2 94,0  40,8 

Ресей 23 090,4 87,5 61,7 100,0 

Армения 839,2 89,1  3,6 

Беларусь 12 908,3 90,1  55,9 

Қазақстан 8 420,2 84,7  36,5 

Қырғызстан 922,7 78,5  4,0 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2016 жылдың қаңтар-қараша айларындағы тауарлардың өзара саудасының 

көлемі-37,4 млрд. АҚШ долларын немесе 2015 жылдың сәйкес мерзіміне 

қарағанда 89,2 %-ды құрайды. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің өзара саудадағы 

экспорттық жеткізу көлемдері 11-кестеде көрсетілген. 

12-кестеде бағыттар бойынша өзара сауда көлемін зерделегенде, 

экономикалық тиімділік тұрғысынан Қазақстанның сыртқы саудасында тек 

Қырғыз елімен ғана сауда балансының оң сальдосы сақталған. Ал басқа ЕАЭО 

мүше барлық елдермен сауда балансының теріс сальдосы болған. Сауда 
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балансының профицитін қамтамасыз ету тұрғысынан ЕАЭО алдымен Ресейге 

пайдалы, одан кейін Қазақстан емес, керісінше Беларуське пайдалы. Тіпті 

Қазақстан Арменияға қарсы сауда балансының профицитін жасай алмай отыр. 

Былайша айтқанда, Үкіметтің тұжырымына қарамастан, ЕАЭО аясында әзірше 

Қазақстан өз мүддесін барынша қорғай алмай отыр. 

 

Кесте 12- Бағыттар бойынша өзара сауда көлемі 

 
 2015 ж. қаңтар-

қараша айлары, 

млн. АҚШ 

доллары 

2016 ж. қаңтар-

қараша айлары, 

млн. АҚШ 

доллары 

2016 ж. қаңтар-

қараша айлары 

2015 ж. қаңтар-

қараша айларына 

қарағанда, 
%-бен 

2016 ж. 

қаңтар-

қарашадағ

ы үлес 

салмағы, % 

1 2 3 4 5 

ЕАЭО 41 956,4 37 419,6 89,2 100,0 

оның ішінде:     

Армения - Беларусь 32,3 34,1 105,3 0,09 

Армения  5,9 13,6 2,3 есе 0,04 

Беларусь 26,4 20,5 77,5 0,05 

Армения - 

Қазақстан 

4,5 5,8 132,4 0,02 

Армения 3,8 5,6 150,0 0,02 

Қазақстан 0,7 0,2 34,7 0,00 

Армения - 

Қырғызстан 

0,4 1,0 2,3 есе 0,00 

Армения  0,3 1,0 3,4 есе 0,00 

Қырғызстан 0,1 0,0 * 0,00 

Армения - Ресей 1 160,4 1 176,5 101,4 3,14 

Армения 219,0 337,3 154,0 0,90 

Ресей 641,4 839,2 89,1 2,24 

Беларусь - 

Қазақстан 

551,4 359,9 65,3 0,97 

Беларусь 500,8 331,3 66,2 0,89 

Қазақстан 50,6 28,6 56,6 0,08 

Беларусь - 

Қырғызстан 

53,9 48,2 89,4 0,13 

Беларусь 48,4 45,0 93,0 0,12 

Қырғызстан 5,5 3,2 57,9 0,01 

Беларусь - Ресей 23 908,7 22 685,4 94,9 60,62 

Беларусь 9 577,2 9 777,1 102,1 26,13 

Ресей 14 331,5 12 908,3 90,1 34,49 

Қазақстан - 

Қырғызстан 

782,2 521,7 66,7 1,39 

Қазақстан 492,5 336,9 68,4 0,90 

Қырғызстан 289,7 184,8 63,8 0,49 

Қазақстан - Ресей 14 149,8 11 535,1 81,5 30,82 
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12 – кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 5 

Қазақстан 4 207,9 3 114,9 74,0 8,32 

Ресей 9 941,9 8 420,2 84,7 22,50 

Қырғызстан - Ресей 1 312,8 1 051,9 80,1 2,82 

Қырғызстан 137,5 129,2 94,0 0,35 

Ресей 1 175,3 922,7 78,5 2,47 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің өзара саудасы көлемдерінің өзгерісі 3-

суретте 2015 жылдың қаңтарынан 2016 жылдың қараша айына дейін 

көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 4 - ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің өзара саудасы көлемдерінің өзгерісі 

 
Ескерту - Дереккөз: Статистика комитетінің мәліметтері 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы саудасының жалпы көлемі 2016 жылдың қаңтар-

қараша айларында 455,5 млрд. АҚШ долларын құрады, оның ішінде 

тауарлардың экспорты – 274,5 млрд. доллар, импорт – 181 млрд. доллар.2015 

жылдың қаңтар-қараша айларына қарағанда, 2016 жылы сыртқы сауда 

айналымының көлемі 13,9%-ға қысқарды, немесе 73,6 млрд. долларға азайды, 

экспорт – 19,8%-ға (67,6 млрд. доллар), импорт – 3,2%-ға (6 млрд. доллар) 

төмендеді.  

2016 жылы сыртқы сауда профициті 93,5 млрд. долларды құраса, бұл 

көрсеткіш 2015 жылдың қаңтар-қарашасында 155,1 млрд. долларды құрады. 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы саудасының көлемі 13-кестеде көрсетілген.  
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Кесте 13 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы сауда көлемі 

 
 Экспорт Импорт Сальдо 2015 жылдың қаңтар-

қарашасына қарағанда 

Экспорт Импорт 

ЕАЭО 274 475,2 181 043,7 93 431,5 80,2 96,8 

оның ішінде      

Армения 1 264,2 1961,2 -697,0 114,1 99,1 

Беларусь 11 113,8 10 856,1 257,7 77,1 90,8 

Қазақстан 29 251,6 14 101,5 15 150,1 78,4 79,0 

Қырғызстан 951,4 2 194,0 -1 242,6 101,0 117,0 

Ресей 231 894,2 151 930,9 79 963,3 80,4 99,1 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы саудасының көлемдері туралы 2015 жылдың қаңтар 

айынан 2016 жылдың қараша айына дейінгі ақпаратты 5-суретте көруге болады. 

 

 
 

Сурет 5 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы сауда көлемі 

 
Ескерту - Дереккөз: Статистика комитетінің мәліметтері 

 

Сыртқы сауданың жиынтық көрсеткіштеріне Еуразиялық экономикалық 

одаққа мүше мемлекеттердің үлестері (ЕАЭО бойынша нәтижесіне пайызбен) 

келесідей бөлінген: 
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Сурет 6 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің сыртқы 

саудасының айналым үлестері 

 
Ескерту - Дереккөз: Статистика комитетінің мәліметтері 

 

6-суреттен көріп отырғанымыздай, Еуразиялық экономикалық одаққа 

мүше мемлекеттердің сыртқы сауда айналымы бойынша 84,3%-ы Ресей 

Федерациясына, 9,5%-ы Қазақстан Республикасына, 4,8%-ы Беларусь 

Республикасына және 0,7%-дан Армения Республикасы мен Қырғызстан 

Республикасына тиесілі. 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен экспортының тауарлық құрылымына минералдық өнімдер 

(ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің үшінші мемлекеттерге экспортының жалпы 

көлеміндегі 60,8 %-ы), металдар және олардан жасалған бөлшектер (10,6%), 

химия өнеркәсібінің өнімдері (6,2%) кіреді. Бұл тауарлардың 80%-ынан астамы 

Ресей Федерациясының сыртқы нарығында сатылады.  

Импорттағы ең үлкен үлестер машиналардан, жабдықтар мен көліктік 

құралдарынан (жиынтық импорттың 43,1%-ы), химия өнеркәсібінің 

өнімдерінен (18,5%), азық-түлік тауарлары және ауылшаруашылығы 

шикізаттарынан (13 %) тұрады. ЕАЭО-дан тысқары бұл тауарлардың сатып алу 

көлемінің 80%-ын Ресей Федерациясы жүзеге асырады.  

2016 жылдың қаңтар-қараша айларында сыртқы саудадағы экспорт пен 

импорттың құрылымын 7 және 8-суреттерден көруге болады. 
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Сурет 7 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы саудасындағы экспорттың тауарлық құрылымы 

 
Ескерту - Дереккөз: Статистика комитетінің мәліметтері 

 

Суретті талдағаннан кейін, экспорт үлесіндегі 60,8% минерал өнімдеріне, 

10,6 % металдар және олардан жасалған бұйымдарға, 9,7% тізімге кірмеген 

басқа тауарларға, 6,2% химия өнеркәсібінің өнімдеріне, 5,6% азық-түлік 

тауарлары мен ауылшаруашылығы шикізаттарына, 3,6% машиналарға, 

жабдықтар мен көлік құралдарына, 3,2 % ағаш өнеркәсібі мен целлюлоза-қағаз 

өнімдеріне, 0,3 % тоқыма, тоқыма өнімдеріне және аяқкиім жасауға тиесілі. 

 

 

Сурет 8 - Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үшінші 

мемлекеттермен сыртқы саудасындағы импорттың тауарлық құрылымы 

 
Ескерту - Дереккөз: Статистика комитетінің мәліметтері 

 

Импорт үлесіндегі 1,3% минерал өнімдеріне, 6,5 % металдар және олардан 

жасалған бұйымдарға, 9,3 % тізімге кірмеген басқа тауарларға, 18,5% химия 
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өнеркәсібінің өнімдеріне, 13,0 % азық-түлік тауарлары мен ауылшаруашылығы 

шикізатына, 43,1% машиналарға, жабдықтар мен көлік құралдарына, 1,9 % 

ағаш өнеркәсібі мен целлюлоза-қағаз өнімдеріне, 6,4 %тоқыма, тоқыма 

өнімдеріне және аяқкиім жасауға тиесілі. 

Қазақстан Республикасының экспорт көлемі 2015 жылдың қаңтар-қараша 

айларына қарағанда 78,4%-ды құрады. Минерал өнімдері экспорты көлемінің 

28,4%-ға (Қазақстан Республикасының үшінші мемлекеттерге жалпы сату 

көлемінің 68,8 %-ы), металдар және олардан жасалған бұйымдар 1,9%-ға 

(15,9%) қысқарғаны негізгі себеп болып табылады.  

Қазақстан Республикасы импортының көлемі 2015 жылдың сәйкесінше 

мерзіміне 79%-ды құрады. Көрсеткіштер динамикасын машиналардың, 

жабдықтар мен көлік құралдарының 23,4%-ға (Қазақстан Республикасының 

үшінші мемлекеттерден импорты көлемінің 43,5%-ы), химия өнеркәсібі 

өнімдерінің 18,6%-ға (15,5 %), металдар және олардан жасалған бұйымдардың 

21,6%-ға (12,9%), азық-түлік тауарлары және ауыл шаруашылық 

шикізаттарының 12,6%-ға (10,8%) сатып алу көлемдерінің қысқарғаны 

анықталды. 

ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер экспортының негізгі үлесін (85,1%) аралық 

тауарлар, оның ішінде энергетикалық тауарлар –59,1%-ды, басқа аралық 

тауарлар – 26%-ды қамтиды. 

ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер импортының негізгі үлесін аралық тауарлар 

(импорттың жалпы көлемінің 41,9%-ы) және тұтынушылық (32,4%) тауарлар 

қамтиды. Инвестициялық тауарлардың үлесі 21,9%-ды құрайды (кесте 14). 

 

Кесте 14 - Бағыты (инвестициялық, аралық, тұтынушылық) және тауарлар тобы 

бойынша ЕАЭО экспорты мен импорты 

 
 Экспорт Импорт 

млн. 

АҚШ 

доллары 

нәтижеге 

қарағанда 

%-бен 

2015ж. 

қаңтар-

қарашасына 

қарағанда,%-

бен 

млн. 

АҚШ 

доллары 

нәтижеге 

қарағанда 

%-бен 

2015ж. 

қаңтар-

қарашасына 

қарағанда,%-

бен 

1 2 3 4 5 6 7 

Барлығы 274 

475,2 

100,0 80,2 181 

043,7 

100,0 96,8 

оның ішінде:       

Инвестициялық 

тауарлар 

6 944,3 2,5 98,7 39 633,2 21,9 96,2 

Аралық 

тауарлар, оның 

ішінде: 

233 

560,4 

85,1 76,9 75 946,9 41,9 96,4 

Энергетикалық 

тауарлар 

162 

248,9 

59,1 72,9 564,1 0,3 63,4 

Басқа аралық 

тауарлар 

71 311,5 26,0 87,9 75 382,8 41,6 96,8 
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14 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

Тұтынушылық 

тауарлар, оның 

ішінде: 

9 779,5 3,6 115,6 58 696,7 32,4 94,4 

Азық-түлік 

тауарлары 

5 959,9 2,2 112,1 15 842,8 8,8 88,3 

Азық-түлікке 

жатпайтын 

тауарлар 

3 819,6 1,4 121,5 42 853,9 23,6 96,9 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап ашық экономика 

стратегиясын жүзеге асыруда. Біздің  тұжырым бойынша  Қазақстанға жоғары 

экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізуге, негізінен  экспорттық тауарлар 

мен дүние жүзіндегі нарықтарда қалыптасқан баға өзгерістері ықпал етті 

Сонымен қатар экономикалық алаңда Қазақстанның рөлі мен халықаралық 

ықпалының күшейгенін, өңірдегі салмағының нығаюы, әлемдік экономика 

аясында маңызы жоғарылағанын дәлелдейді . 

Сонымен қатар, қазіргі заман болмысын ескерсек, Қазақстан 

Республикасының сыртқы саясаты ұлттық мүдделерді прагматизм 

қағидаттарымен жаңғыртуды және ілгерілетуді талап етеді. Бұл үдеріске 

бірқатар ішкі және сыртқы факторлар ықпал етеді. 

Ықпал ететін сыртқы факторлар өңірлік және жаһандық деңгейлерде 

туындап отырған геосаяси және геоэкономикалық жағдайдан, экономикалық 

дағдарыстың теріс салдарын еңсеріп өту керектігінен және санкциялардың 

шиеленісуінен байқалады. 

Маңызды ішкі факторлар ретінде Қазақстанның саяси және әлеуметтік-

экономикалық дамуындағы түбегейлі өзгерістерді, трансформациялық кезеңнің 

аяқталуы мен елдің ұзақ мерзімді және орнықты дамудың 2050 жылға дейінгі 

жаңа стратегиясына өтуін атап көрсеткен жөн. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілігі» атты 2017 жылғы 31 қаңтардағы Жолдауында экспорт мәселесін 

шешу Қазақстанның дағдарыстық мерзімнен бұрын шығудың бірден-бір тетігі 

етіп белгіленген.  

Елімізде Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 2014–2020 

жылдарға арналған тұжырымдамасы қабылданған. Бұл тұжырымдамаға сәйкес, 

Қазақстанның ұлттық мүдделеріне сәйкес сыртқы саясаттағы негізгі күш-жігер 

өңірлік және халықаралық сауда-экономикалық қатынастар жүйесіне одан әрі 

интеграциялану сияқты негізгі мақсаттарға қол жеткізуге шоғырландырылады 

[58]. 
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Кесте 15-2016 жылдағы Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айналымы 

 
Қазақстан Республикасының сыртқы сауда айналымы,млн. АҚШ доллары 

 2016 ж. 
Үлес 

салмағы, % 
2015 ж. 

Үлес 

салмағы, % 

Өсу 

қарқыны, % 
Сыртқы сауда 

айналымы 61 950,4 100,0 76 523,5 100,0 -19,1 

ТМД елдері 17 483,1 28,2 20 970,3 27,4 -16,6 

ЕАЭО елдері 13 583,6 21,9 16 323,9 21,3 -16,8 

ЕАЭО-дан тыс 

елдер 3 899,5 6,3 4 646,4 6,1 -16,1 

Әлемнің қалған 

елдері 44 467,4 71,8 55 553,2 72,6 -20,0 

Экспорт 36 775,6 100,0 45 955,8 100,0 -20,0 

ТМД елдері 6 316,9 17,2 7 908,3 17,2 -20,1 

ЕАЭО елдері 3 917,6 10,7 5 120,3 11,1 -23,7 

ЕАЭО-дан тыс 

елдер 2 399,3 6,5 2 788,0 6,1 -13,9 

Әлемнің қалған 

елдері 30 458,7 82,8 38 047,5 82,8 -19,9 

Импорт 25 174,8 100,0 30 567,8 100,0 -17,6 

ТМД елдері 11 166,1 44,4 13 062,1 42,7 -14,5 

ЕАЭО елдері 9 666,0 38,4 11 203,6 36,7 -13,7 

ЕАЭО-дан тыс 

елдер 1 500,1 6,0 1 858,5 6,1 -19,3 

Әлемнің қалған 

елдері 14 008,7 55,6 17 505,7 57,3 -20,0 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Сыртқы экономикалық қызметтің ең маңызды индикаторлары ретінде 

тауар айналымы мен сауда теңгерімін қарастырады. 

Сыртқы сауда Қазақстандағы реформаларды жүзеге асыру, халықаралық 

еңбек бөлінісіндегі елдің позициясы, елдің экономикалық әлеуетін қолданудың 

тиімді нысандары мен бағыттарын анықтау үшін үлкен маңызға ие. 

2016 жылғы қаңтар-желтоқсанда Қазақстан Республикасының сыртқы 

сауда айналымы 61 950,4 млн. АҚШ долларын құрап, 2015 жылғы қаңтар-

желтоқсанмен салыстырғанда 19,0%-ға азайды, оның ішінде экспорт – 36 775,6 

млн. АҚШ долларын (20,0%-ға кем), импорт – 25 174,8 млн. АҚШ долларын 

құрады (17,6%-ғакем) (кесте 15). 

Республиканың сыртқы сауда айналымының азаю үрдісіне созылып кеткен 

қаржылық-экономикалық дағдарыс және АҚШ пен ЕО елдерінің Ресей 

Федерациясына салған санкциялары, шикізат тауарларына бағаның төмендеуі 

әсер еткен. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мәліметтері бойынша, 2016 

жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 2015 жылдың осы мерзіміне сәйкес 

сыртқы сауда айналымы жалпы 19,1%-ға төмендеген, яғни 2015 жылдың 

қаңтар-желтоқсан айларында сыртқы сауда айналымы 76 523,5 млрд. АҚШ 
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долларын құраса, сәйкесінше 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында бұл 

көрсеткіш 61 950,4 млрд. АҚШ долларына дейін құлаған[59]. 

Бұл құлдырау мұнай бағасының күрт төмендеуіне тікелей байланысты 

болса, ұлттық валютаның республика аумағында болған девальвациясы 

құлдырауды әлсіретті (сурет 9). 

 

 

Сурет 9 - 2015 – 2016 жылдардағы Қазақстан Республикасының сыртқы 

сауда айналымы, экспорты мен импортының динамикасы 
 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 2015 жылдың осындай 

мерзіміне қарағанда экспорт жалпы 20%-ға төмендеген, яғни 2015 жылдың 

қаңтар-желтоқсан айларында сыртқы сауда айналымы 45955,8 млрд. АҚШ 

долларын құраса, сәйкесінше, 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында бұл 

көрсеткіш 36775,6 млрд. АҚШ долларына дейін төмендеген. 

Осы мерзімде,тұтастай алғанда, импорт 17,6%-ға төмендеген, яғни 2015 

жылдың қаңтар-желтоқсан айларында сыртқы сауда айналымы 30567,8 млрд. 

АҚШ долларын құраса, сәйкесінше, 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 

бұл көрсеткіш 25174,8 млрд. АҚШ долларына дейін төмендеген. 

 

Кесте 16 - 2016 жылдың қаңтар-желтоқсанында төлем теңгерімінің 

сыныптамасы бойынша сыртқы сауда айналымы 
 

 2016 жыл 2015 жыл 

Сыртқы сауда теңгерімі 9 444,2 12 679,3 

Экспорт 37 244,9 46 515,9 

Импорт 27 800,7 33 836,6 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2016 жылдың қаңтар-желтоқсанында төлем теңгерімінің сыныптамасы 

бойынша сыртқы сауда айналымы (ресми статистикаға өзгерістер енгізу 

есебінен) 9 444,2 млн. АҚШ долларын құрады, ол базалық мерзімге (2015 
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жылғы қаңтар-жетоқсан) қарағанда 3235,1 млн. АҚШ долларына төмен болды 

(кесте 16).  

Сыртқы сауда айналымының 25,5%-ға төмендеуі экспорттық және 

импорттық жеткізілімдердің төмендеуіне тікелей байланысты болды. 

Сыртқы сауданың сапалық көрсеткіштерін талдау мақсатында 

қазақстандық өнімдердің экспорттау және импорттау тауарлық құрылымын 

қарау қажет. 

 

Кесте 17 - 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында республика экспортының 

тауарлық құрылымы 

 
Тауарлық топтың атауы Экспорт (2016 ж.) (үлестік %-бен) Экспорт  

(2015 ж.) Барлығы оның ішінде 

ТМД елдері Қалған әлем 

елдері 

Барлығы, оның ішінде 36 775 605,6 

(100,0) 

6 316 917,9 

(100,0) 

30 458 687,7 

(100,0) 

45 955 776,5 

(100,0) 

Жануарлар және өсімдік 

өнімдері, дайын азық-

түлік тауарлары 

2 129 299,5  

(5,8) 

1 149 007,2 

(18,2) 

980 292,3  

(3,2) 

2 136 183,9  

(4,6) 

Минералдық өнімдер, 

оның ішінде 

23 888 302,1 

(65,0) 

2 426 298,8 

(38,4) 

21 462 003,3 

(70,5) 

32 753 096,1 

(71,3) 

Отын- энергетикалық 

тауарлар 

22 334 960,8 

(60,7) 

1 496 386,3 

(23,7) 

20 838 574,5 

(68,4) 

31 119 562,3 

(67,7) 

Химия өнеркәсібінің 

өнімдері 

2 654 033,0  

(7,2) 

821 341,6  

(13,0) 

1 832 691,4  

(6,0) 

3 358 761,7  

(7,3) 

Ағаш өнеркәсібінің 

өнімдері 

248 256,5  

(0,7) 

25 633,6  

(0,4) 

222 622,9  

(0,7) 

22 250,4  

(0,0) 

Металдар және 

бұйымдар 

6 155 807,9  

(16,7) 

1 288 672,3  

(20,4) 

4 867 135,6  

(16,0) 

6 014 949,5  

(13,1) 

Машиналар, жабдықтар, 

көлік құралдары 

707 721,4  

(1,9) 

372 798,4  

(5,9) 

334 923,0  

(1,1) 

648 628,4  

(1,4) 

Басқа тауарлар 692 911,8  

(1,9) 

38 001,7  

(0,7) 

654 910,1  

(2,2) 

782 434,8  

(1,8) 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Экспорт құрылымында шикізат үлесінің жоғарылау үрдісі сақталуда. 

Республиканың экспортындағы минералдық өнімдер мен металдардың үлес 

салмағы 80%-дан жоғары болды. Ұлттық экономиканың мүмкіндіктері екі 

тауарлық топпен ғана анықталады (кесте 17).  

Барлық негізгі экспорттық номенклатура бойынша құндық 

көрсеткіштердің төмендеуі байқалады, тек қана ағаш өнеркәсібі өнімдерінің 

экспорты 10 есе, металдар және олардан жасалған бұйымдар 2,3%-ға, 

машиналар, жабдықтар, көлік құралдары 9,1%-ға өскен (сурет 10). 
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Сурет 10 - 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында республика 

экспортының тауарлық құрылымы 

 
Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Импорт құрылымында экспорт құрылымына ұқсас шикізат үлесінің 

жоғарылау үрдісі байқалуда. Республиканың импортындағы минералдық 

өнімдер, химия өнеркәсібінің өнімдері және машиналар, жабдықтар мен көлік 

құралдарының үлес салмағы 80%-дан жоғары (сурет 11).  

 

 
 

Сурет 11 - 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында республика 

импортының тауарлық құрылымы 

 
Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында республика импортының 

тауарлық құрылымы жөнінде келесі тұжырымдарды жасауға болады. 

Біріншіден, жануарлар және өсімдік өнімдері, дайын азық-түлік тауарлары 

үлесі 12,1%, ал машиналар, жабдықтар, көлік құралдарының үлесі-37,8%. 

Екіншіден, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және  машиналар, 

жабдықтар, көлік құралдары бойынша түбегейлі импорталмастыру 

бағдарламасын пәрменді түрде жүргізу керек. 

Үшіншіден, химия өнеркәсібі өнімдерінің үлесі 16,1% құрап отыр, демек 

осы бағытта біріккен кәсіпорындарды құру жөнінде қосымша шараларды 
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қабылдаған орынды (кесте 18). 

 

Кесте 18 - 2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында республика импортының 

тауарлық құрылымы 

 
Тауарлық топтың 

атауы 

Импорт (2016 ж.) (үлестік %-бен) Импорт  

(2015 ж.) Барлығы оның ішінде 

ТМД елдері Қалған әлем 

елдері 

Барлығы, оның ішінде 25 174 826,1 (100,0) 11 166 139,3 

(100,0) 

14 008 686,8 

(100,0) 

30 567 754,3 

(100,0) 

Жануарлар және 

өсімдік өнімдері, 

дайын азық-түлік 

тауарлары 

3 037 145,6 (12,1) 1 896 569,9 

(17,0) 

1 140 575,7  

(8,1) 

3 393 075,2 

(11,1) 

Минералдық өнімдер, 

оның ішінде 

2 289 261,8  

(9,1) 

2 134 854,8 

(19,1) 

154 407,0  

(1,1) 

2 333 200,5  

(7,6) 

Отын-энергетикалық 

тауарлар 

1 516 829,7  

(6,0) 

1 419 618,1 

(12,7) 

97 211,6  

(0,7) 

1 681 523,7  

(5,5) 

Химия өнеркәсібінің 

өнімдері 

4 048 290,6 (16,1) 1 729 862,6 

(15,5) 

2 318 428,0 

(16,5) 

4 548 539,4 

(14,9) 

Ағаш өнеркәсібінің 

өнімдері 

720 393,4  

(2,9) 

497 306,2  

(4,5) 

223 087,2  

(1,6) 

862 604,7  

(2,8) 

Металдар және 

бұйымдар 

3 157 399,2  

(12,5) 

1 243 501,0  

(11,1) 

1 913 898,2  

(13,7) 

4 086 025,0  

(13,4) 

Машиналар, 

жабдықтар, көлік 

құралдары 

9 514 521,8  

(37,8) 

2 619 825,4  

(23,5) 

6 894 696,4  

(49,2) 

12 349 900,4 

(40,4) 

Басқа тауарлар 959 992,2  

(3,8) 

468 293,9 

(4,1) 

491 698,3 

(3,7) 

1 178 695,9  

(3,9) 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

2016 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында ресми тіркелген сыртқы 

сауданың географиялық құрылымы келесідей құрылған: сыртқы сауда 

айналымының 43,7%-ы Еуропа мемлекеттеріне (оның ішінде 13,4%-ы Италия 

мемлекетімен), 28,2%-ы– ТМД мемлекеттеріне (оның ішінде 20,4%-ы Ресей 

Федерациясына),23,4 %– Азия мемлекеттеріне (оның ішінде 12,7%-ы Қытай 

Халық Республикасына), 4,2%-ы Америка құрлығының мемлекеттеріне тиесілі. 

ҚР-ның барлық әлем мемлекеттерімен жалпы сыртқы саудасы төмендеген. 

Қазақстан әлемнің 180-нен астам елімен саяси, сауда-экономикалық 

байланыстар орнатқанымен, еліміздің негізгі сауда серіктестері аз және негізгі 

10 мемлекетпен шектеледі: РФ, Италия, Қытай, Нидерланд, Франция, 

Швейцария. Олар Қазақстан экспортының 70%-ын қамтиды. 

Аталып өткен 10 мемлекеттің ішінде тек қана 4 мемлекетке Қазақстанның 

экспорты тиесілі: Италия – 17,7%, Қытай – 11,9%, Нидерланд– 10,8%, Ресей – 

9,9%, яғни мемлекеттің сыртқы сауда айналымындағы экспорттың 52,1%-ы осы 

аталған төрт мемлекетке тікелей байланысты. Бұл үрдіс еліміздің жүргізіп 

жатқан сыртқы байланыстарын әртараптандыру саясатына сәйкес келмейді, 
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яғни экспорттық төрт мемлекеттің саясаты мен экономикасында күрт өзгерістер 

басталса, ол өзгерістер тікелей Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігіне 

нұсқан келтіреді (кесте 19). 

 

Кесте 19 - Қазақстанның 1997 – 2016 жылдардағы сыртқы сауда 

айналымындағы экспорт бойынша 10 негізгі серіктес мемлекетті саралау 

 
Орны 1997 ж. Үлес 

салмағы, 

% 

2016 ж. Үлес 

салмағы, 

% 
Мемлекет  Экспорт, 

млн. 

доллар 

Мемлекет Экспорт, 

млн. 

доллар 

1-орын Ресей 2365,8 45,1 Италия 8 136,3 17,7 

2-орын Нидерланд 511,5 9,7 Қытай 5 480,1 11,9 

3-орын Қытай 297,0 5,7 Нидерланд 4 981,0 10,8 

4-орын Швейцария 188,6 3,6 Ресей 4 547,6 9,9 

5-орын Германия 171,1 3,3 Франция 2 681,3 5,8 

6-орын Италия 142,5 2,7 Швейцария 2 659,3 5,8 

7-орын Украина 121,5 2,3 Румыния 1 343,4 2,9 

8-орын Түркия 70,4 1,3 Түркия 1 275,6 2,8 

9-орын Иран 49,2 0,9 Испания 1 219,1 2,7 

10-орын Жапония 45,2 0,8 Украина 1 173,7 2,6 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 
 

19-кестеде жоғарыда көрсетілген мемлекеттердің Қазақстан экспортына 

қатысу деңгейі және ол тізімдегі өзгерістері көрсетілген, яғни егер 1997 жылы 

экспорт бойынша бірінші үштікке Ресей, Нидерланд және Қытай кірсе, 2016 

жылы бұл тізімде Италия, Қытай және Нидерланд көш бастап тұр. Ресей 

Федерациясы Қазақстан экспортындағы үлесін төмендеткен.  

Бұл үрдістің бір ерекшелігі – Қазақстан өзінің интеграциялық 

қатынастарын белсенді түрде дамытып жатқан ТМД, ЕАЭО, ЕО 

мемлекеттерінің ешқайсысы үштікке кірмей, экспорттағы үлестері тым аз 

болып табылады, тек қана Ресей Федерациясы бұл тізімде 4-орынға іліккен. 

Сонымен қатар, Қазақстанның импортында 2016 жылы келесі 

мемлекеттердің үлестері жоғары: Ресей (импорттағы үлесі соңғы 10 жыл ішінде 

49,9%-дан 34,4%-ға дейін төмендеген), Қытай (үлесі 0,9%-дан 16,6%-ға дейін 

өскен), Германия сол қалпында үшінші орында нық отыр. Өзбекстан, Оңтүстік 

Корея және Жапония мемлекеттері соңғы 10 жылда Қазақстанның 

импортындағы жаңа ойыншылар, бұл Қазақстанның жүргізіп отырған 

көпполярлы сыртқы саясатының нәтижесі болып табылады (кесте 20). 
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Кесте 20 - Қазақстанның 1997 – 2016 жылдардағы сыртқы сауда 

айналымындағы импорт бойынша 10 негізгі серіктес мемлекетті саралау 

 
Орны 1997 г. Үлес 

салмағы, 

% 

2016 г. Үлес 

салмағы, % Мемлекет  Импорт, 

млн. 

доллар 

Мемлекет  Импорт,мл

н. доллар 

1-орын Ресей 1889,7 49,9 Ресей 10 529,3 34,4 

2-орын Германия 196,7 5,2 Қытай 5 087,8 16,6 

3-орын Түркия 123,5 3,2 Германия 1 986,0 6,5 

4-орын Украина 85,7 2,3 АҚШ 1 471,6 4,8 

5-орын Швейцария 55,2 1,5 Италия 1 174,5 3,8 

6-орын Қытай 34,7 0,9 Украина 827,8 2,7 

7-орын Италия 30,2 0,8 Өзбекстан 725,7 2,4 

8-орын Нидерланд 29,5 0,8 Франция 670,6 2,2 

9-орын Франция 26,1 0,7 Оңтүстік 

Корея 

607,1 2,0 

10-орын Иран 13,8 0,4 Жапония 584,5 1,9 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Сонымен, Қазақстанның негізгі сауда серіктестері болып табылатын 10 

мемлекеттің импортына 72,6% тиесілі, қалған мемлекеттер 27,4%-ды құрады. 

Қазақстан импортының 34,4%-ы тек қана бір мемлекетке – Ресей 

Федерациясына тиесілі.Тауар айналымының ЖІӨ-ге қатынасы ретінде 

есептелетін экономика ашықтығының көрсеткіші талданып отырған кезеңде 

экспорттың ЖІӨ-дегі үлесінің 0,3 пайызға өсуі, ал импорт үлесінің 1,6 пайызға 

азаюы кезінде 1,3 пайызға, 56,3 %-ға дейін төмендеді (кесте 21). 

 

Кесте 21 - Экономиканың ашықтығы (ЖІӨ %) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт 44,8 42,5 36,5 36,9 24,9 27 

Импорт 19,6 22,8 21,0 19,4 18,1 18 

Тауар айналымы 64,5 65,3 57,6 56,3 43,1 45 

Ескерту - [59] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Халықаралық валюта қорының деректеріне сәйкес  Қазақстан сыртқы 

сауда теңгерімі бойынша үнемі профицитті қамтамасыз ете алатын елдердің 

қатарына жатады [60, р. 499-500]. 

ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінен жекелеген 

адамдардың кедендік кіріс ордерлерін рәсімдей отырып, жеке пайдалану үшін 

жеңіл автокөлікті әкелуі туралы алынған деректердің және серіктеселдерден 

2014 жылы табиғи газды әкелу туралы деректердің негізінде ресми импорттың 

құнына тиісінше 44,3 миллион долларға және $158,4 млн. қайта есептеу 

жүргізілді. 
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Кедендік статистикадағы әдіснамалық стандарттарға сәйкес халықаралық 

сауда статистикасында есепке алынбайтын тауарлардың көрсетілуіне 

байланысты, ресми импорттың деректерінде $148 млн. сомасына қысқарту 

жағына қарай түзету жасалды. 

Ресми статистика тіркемейтін жекелеген адамдардың сауда операциялары 

бойынша (оның ішінде «бақыланбайтын» сауда») тауар айналымы 2014 жылы 

$4,7 млрд. сомаға бағаланды. Экспорт 8,9%-ға қысқарған және импорт 7%-ға 

өскен кезде 2014 жылы ұйымдастырылмаған сауда бойынша айналым базалық 

кезеңге қатысты 4,5%-ға ұлғайды.  

Әкетілген тауарлардың құны $668,5 млн., ал әкелінген тауарлардың құны 

$4 млрд. көлемінде қалыптасты. Жекелеген адамдардың тіркелмейтін сауда 

операциялары бойынша теріс сальдо есепті жылы базалық кезеңмен 

салыстырғанда 10,9%-ға ұлғайып, $3,4 млрд. болды. 

Көлік кәсіпорындарының есептік деректері бойынша шетелден отын мен 

азық-түлікті сатып алуға кеткен шығыстар (импорт) $77,7 миллионнан асты, 

Қазақстандағы бейрезидент көлік компанияларының осындай шығыстары 

(экспорт) $153 млн. долларға жуық болды. 

2015 жылдың бірінші жарты жылдығында Қазақстанның экспорты 

былайша төмендеді: өңделмеген мұнай – 49% ($29,9 млрд.,$15,2 миллиардқа 

дейін), мұнай газы – 37% ($1,7 млрд., $1,11 миллиардқа дейін), мұнай өнімдері 

– 48% ($1,4 млрд., $706,8 миллионға дейін), темір қоспалары – 33% ($936,2 

млн., $624,6 миллионға дейін), бидай – 42% ($564,9 млн., $327 миллионға 

дейін), бидай ұны – 13% ($263,8 млн.,$229,3 миллионға дейін), кен қазбалары 

мен темір концентраттары – 62% ($605,1 млн., $227,5 миллионға дейін) [61,б. 2-

4]. 

Сыртқы сауда индикаторларының бірі ретінде экспорттағы шикізаттық 

емес өнімдердің (өңделген тауарлар) үлес салмағы болып табылады. 

Аталған жарты жылдық кезеңде ҚР экспортының жалпы көлемінің ішінде 

өңделген өнімнің үлесі 2014 жылдың бірінші жарты жылдығымен 

салыстырғанда 6,2% нүктеге көбейіп, 27% болды. 

Сондай-ақ, 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында Қазақстанның 

өңделген өнім экспортының көлемі де алдыңғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 

бір ширекке (26,3%) немесе $ 2,3 миллиардқа азайды.  

Қазақстанда 2014 жылы уранның 22,8 мың тоннасы өндірілді. 2013 жылғы 

көрсеткіш – 22,5 мың тонна. Осы көрсеткішпен Қазақстан әлемдегі уранның ең 

ірі өнім берушісі позициясын сақтап қалды [62,б. 7-11]. 

ДБ мәліметінше, Қазақстан экспортының жалпы деңгейінен алынған 

шикізаттық емес экспорт 2013 жылы 36,9%-ды құраған [63, р. 100-101]. 

Қорытындылап айтсақ, бүгінде әлем бойынша экономикалық өсімнің 

жалпы баяу болғаны байқалып, бұл Қазақстанның сауда айналымына кері 

әсерін тигізген. Жоғарыда көрсетілген мәліметтерге сүйене отырып, 

төмендегідей ұсыныстар мен нұсқаулықтар жасауға болады: 

- Қазақстанның сыртқы сауда осалдығының бірден-бір себебі мынадай: 

тым ұзаққа созылған қаржылық-экономикалық дағдарыстың әсер етуі, АҚШ 
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пен ЕО елдерінің РФ-ға қатысты санкциялары, шикізат тауарларына, әсіресе, 

мұнай және газға бағаның төмендеуі; 

- сыртқы саудаға әсер ететін факторларды талдау кезінде Қазақстан 

Еуропа, ЕАЭО елдері мен көптеген Азия мемлекеттерінен экспорт және импорт 

бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін бизнеске қажетті уақыт бойынша 

артта қалуда; 

- Қазақстанның экспортындағы операциялардың құны тым қымбат, яғни 

бұл себептерге еліміздің ірі сату нарықтарынан алшақ орналасуы, тікелей 

әлемдік мұхитқа шыға алмауы көліктік шығындарды қымбаттатады. Демек, 

Қазақстанның экспорттаушылары құны өте жоғары теміржол көлігін 

пайдалануға мәжбүр болады. Егер Қазақстанда көлік шығындары тауар 

құнының 50 %-ын құраса, Еуропа елдерінде олар 5 – 7%-ды құрайды. Бұл дерек 

Қазақстанның сыртқы саудасын дамыту үшін кедергі болып тұр, яғни сату 

нарықтары шегіндегі тым әлсіз әртараптандыруға жатқызуға болады; 

- ЕАЭО шегінде тек қана РФ экспорттаушылары мен импорттаушылары 

бәсекелестік жасау үшін Қазақстанға шыға алады, ал кіші мемлекеттер РФ 

нарығындағы бәсекелестікке қатыса алмайды. Яғни бұл саясаттың 

институционалдық негіздері әлсіз; 

- Қазақстанның сыртқы экономикалық саясатындағы экспорттаушылар 

мен импорттаушыларға түсінікті әрі кешенді болып табылатын басқарушылық 

қағидаттардың болмауы (бірыңғай экспорттық/импорттық стратегияның, 

бірыңғай инвестициялық бағдарламаның болмауы, экспорт және импорт 

бойынша бір оператордың болмауы).  

 

2.3 Қазақстан сауда осалдығының жай-күйін зерделеу 

Зерттеу барысында Қазақстан Республикасы сауда осалдығының 

индикаторларын анықтау қажеттілігі туындады. 

Осыған орай, төмендегі 22-кестеде көрсетілгендей, барлығы 22 

көрсеткішті қамтитын сауда осалдығының индикаторы жасалды. 

Айта кететін жайт, сауда осалдығының индикаторларымен қоса, олардың 

қауіпті деңгейі әзірленді. 

Көрсетіліп отырған кестені дайындау барысында бастапқы деректер мен 

өлшемдер ретінде РФ ғалымы С. Глазьевтің көрсеткіштері [64,с. 164-165], ДБ 

ресми деректері [65], сондай-ақ автор жүргізген есептеулер басшылыққа 

алынды. Сонымен қатар өзге де ұйымдардың статистикалық деректері 

пайдаланылды [66]. 

Сауда мығымдылығын қамтамасыз етуге қойылатын талаптарға бірнеше 

фактор – объективті және субъективті, ішкі және сыртқы, күтілетін және 

кездейсоқ, т.б. факторлар ықпал етеді. Бұлар шоғырланған түрде алғанда, сауда 

мығымдылығына әсер ететін деструктивті фактор болып саналады.  

Қазіргі уақытта осындай деструктивті факторлардың бірнеше деңгейі 

белгілі: 

1) тәуекел аймағы (зона риска) – қауіп туғызуға қабілетті шиеленіскен 

жағдайдың туындау мүмкіндігі;  
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2) қатер (угроза) – қастандық жасаудың нақты мүмкіндігі, нұқсан 

келтіру;  

3) қауіп (опасность) – шығын келтіруге тырысу. 

Дегенмен, біздің тұжырым бойынша жоғары деңгейде қорғалған 

индикаторларға мыналар жатады: жалпы ішкі өнім көрсеткіштері, инфляция 

деңгейі, бюджет тапшылығы мен импорттық ауылшаруашылығы өнімдерінің 

ішкі тұтынудағы үлесі, сыртқы сауда теңгерісі. 

Сонымен қатар, орташа деңгейде қорғалған көрсеткіштерге мыналар 

жатады: өмір сүрудің ең төмен деңгейінде нашар тұратын халықтың үлесі; 

халықтың өмір сүру ұзақтығы; жұмыссыздық; бөлшек сауда айналымы; 

тағайындалған зейнетақының орташа көлемі; зейнетақының ең төменгі 

мөлшері; кәсіпорындардың салық төлеуге дейінгі кірісі (шығындары); жан 

басына шаққандағы ай сайынғы номиналды ақшалай кіріс; орташа айлық 

номиналды жалақы, экономиканың ашықтығы. 

Ал төмен қорғалған индикаторлар тізбесі мынаған келіп саяды: өңдеу 

өнеркәсібінің өндірістегі үлесі; инвестиция көлемі; ғылыми зерттеулерге 

жұмсалатын шығыстар; қылмыстылық деңгейі; жалпы сыртқы борыш; 

өңделген ауылшаруашылығы өнімдері; көлеңкелі экономиканың үлес салмағы; 

ағымдағы есепшоттың тапшылығы. 

Жоғарыда жазылғандай, орташа деңгейде қорғалған көрсеткіштерге 

негізінен әлеуметік индикаторлар жатады. Олардың қатарында: өмір сүрудің ең 

төмен деңгейінде нашар тұратын халықтың үлесі; халықтың өмір сүру 

ұзақтығы; жұмыссыздық; бөлшек сауда айналымы; тағайындалған 

зейнетақының орташа мөлшері; зейнетақының ең төменгі мөлшері, жан басына 

шаққандағы ай сайынғы номиналды ақшалай кіріс; ай сайынғы номиналды 

жалақы. Тек екі индикатор экономикалық болып табылады. Олар 

кәсіпорындардың салық төлеуге дейінгі кірісі (шығындары) және 

экономиканың ашықтығы. 

Аталған мәселелерді мемлекеттің бюджеттік саясаты арқылы барынша 

шешуге болады. Өкінішке орай, өзге елдермен салыстырғанда, Қазақстан 

бюджетінің әлеуметтік функциялары әлі де болса жетілдіруді қажет етеді.  

Осы орайда жоғары деңгейде қорғалған индикаторларға келетін болсақ, 

олар макроэкономикалық сипатқа ие болып отырғандығы байқалады: жалпы 

ішкі өнім, инфляция, бюджет тапшылығы, импорттық ауылшаруашылығы 

өнімдерінің ішкі тұтынудағы үлесі, сыртқы сауда теңгерісі. 

Көрсетілген мәселелер негізінен Үкімет пен Ұлттық Банк құзырына 

жатады және олардың экономикалық саясатына тікелей байланысты. 

Сонымен қатар төмен қорғалған индикаторларға назар аударсақ, олардың 

жағдайы күрделі болып отыр. Олардың қатарында: өңдеу өнеркәсібінің 

өндірістегі үлесі; инвестиция; ғылыми зерттеулерге жұмсалатын шығыстар; 

өңделген ауылшаруашылығы өнімдері; қылмыс және жалпы сыртқы борыш; 

өңделген ауылшаруашылығы өнімдерінің ішкі тұтынудағы үлесі; көлеңкелі 

экономика; төлем теңгерімі, ағымдағы есепшот. 
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Бұл сұрақтар мемлекеттің Үдемелі индустриялық-инновациялық саясатына 

тәуелді. Егер де осы саясат сапалы және жауапты болса, онда өңдеу 

өнеркәсібінің өндірістегі үлесі жоғары болады. Жұмыссыздық азайып, қылмыс 

деңгейі де төмендейтін болады.  

Қазақстан сауда осалдығының өзектілігін назарға ала отырып, маңызды 

индикаторлар бойынша эконометрикалық талдау жүргіздік. 

Келтірілген төменгі кестеде бірінші топ көрсеткіштері жоғары қорғалған. 

ДБ ресми деректері бойынша бұл көрсеткіштер қауіпті деңгейден аспаған. 

Екінші топ РФ ғалымы С. Глазьевтің көрсеткіштері негізінде үш көрсеткіш 

жоғары қорғалған деңгейде, үш көрсеткіш орташа қорғалған деңгейде. Осы 

көрсеткіштер қауіпті деңгейден аспаған. Қалған алты көрсеткіш  қажетті 

деңгейге әлі жетпеген.  

Автордың зерттеулері бойынша, анықталған үшінші топ көрсеткіштері 

ішінде, бір көрсеткіш жоғары деңгейде, жеті көрсеткіш орташа деңгейде, ал 

қалған бір көрсеткіш төмен деңгейде (кесте 22). 
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Кесте 22 - Қазақстан Республикасы сауда осалдығының индикаторлары – көрсеткіштері  
 

Көрсеткіш Қауіпті деңгей  Нақты көрсеткіш Қорғалу 

деңгейі 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

1.) ДБ ресми деректері бойынша  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Жалпы ішкі өнім көлемі          

Абсолюттік мөлшері, млрд. АҚШ 

доллары 

188 млрд.доллар 

Орташа жылдық 

 

148 

 

192,6 

 

207,9 

 

236,6 

 

221,4 

 

184,3 

 

133,6 

 

 

Жоғары 

қорғалған 
Жан басына шаққандағы сатып алу 

қабілеті бойынша, АҚШ доллары 

http://data.worldbank.org 

15 546 доллары 

(2015) әлемдік 

орташа көрсеткіш 

19 690  

21 277 

 

22 392 

 

23 773 

 

24 845 

 

25 045 

 

25669 

Жылдық өсім Орташа жылдық3% 7,3 7,5 5 6 4,2 1,2 1 

2) РФ ғалымы С. Глазьевтің көрсеткіштері бойынша   

2. Өңдеу өнеркәсібінің өндірістегі үлесі 70% 29 30 31 33 35 37 38  

Төмен 

қорғалған 
3. Инвестиция көлемі, ЖІӨ % 25% 21,2 18 18,1 14,3 15 16,8 16,5 

4. Ғылыми зерттеулерге жұмсалатын 

шығыстар, ЖІӨ % 

2% 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,15 0,15 

5.Ең төмен күнкөріс деңгейіндегі 

халықтың үлесі 

7% 6,5 5,5 3,8 2,9 2,8 2,7 2,5 Орташа 

қорғалған 

6. Халықтың өмір сүру ұзақтығы 70 жыл 68,4 68,9 69,6 70,8 71,5 72 72 

7. Қылмыстылық деңгейі (100 мың 

халыққа шаққанда) 

5 мың. 8,1 12,5 17,1 21,2 19,8 21,7 20,1 Төмен 

қорғалған 

8. Жұмыссыздық деңгейі 7 % 5,8 5,4 5,3 5,2 5,0 5,0 4,9 Орташа 

қорғалған 

9. Инфляции деңгейі 20% 7,8 7,4 6 4,8 7,4 13,6 8,5 Жоғары 

қорғалған 

10.Сыртқы борыш көлемі, ЖІӨ % 25% 79,9 65,1 65,8 63,4 71,1 83,4 121,6 Төмен 

қорғалған 

11. Бюджет тапшылығы, ЖІӨ % 5% 2,4 2,0 2,9 1,9 2,7 2,2 1,6  

Жоғары 

қорғалған 
12. Импорттық ауылшаруашылығы 

өнімдерінің ішкі тұтынудағы үлесі, % 

25% 13 11 10 11 9,3 8,5 8 1 

                                                             
1Алдын ала және жедел деректер бойынша 
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22 – кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оның ішінде өңделген 

ауылшаруашылығы өнімдері 

25% 43 41 40 35 33 31 29 2  

Төмен 

қорғалған 13. Көлеңкелі экономиканың үлесі, 

ЖІӨ % 

20%** 19,5 20 21 23 25 27 27 

3) Автордын зерттеулері бойынша   

14. Бөлшек сауда айналымы, млрд.теңге Орташа жылдық 3197,1 3865,8 4567,7 5474,3 6 332,3 6369,6 7661,8  

Орташа 

қорғалған 
Өсу қарқыны, % 9,3% 17,9 11,7 13,4 16,0 7,9 2,5 0,9 

15. Тағайындалған зейнетақы 

көлемі,теңге  

34312 21238 27338 29644 31 918 36068 38933 55049 

16. Ең төменгі зейнетақы мөлшері 20996 12344 16047 17941 19066 21736 23692 36152 

17. Сыртқы сауда көлемі, млрд.доллар 104 857 

 

91 397 121241 132807 133506 120 755 76 

523,5 

61 950  

Жоғары 

қорғалған Оның ішінде сауда теңгерімінің 

тапшылығы (профицит), млрд.доллар 

30,8 

 

29,1 47,4 40,1 35,9 38,2 15,4 11,6 

18 Кәсіпорынның  кірісі (салық салғанға 

дейін), трлн.теңге 

4,37 4,8 6,4 6,1 5,1 5,1 -1,8 4,93  

 

 

 

Орташа 

қорғалған 

19. Жан басына шаққандағы ай сайынғы 

номиналды ақшалай табыс, тенге 

56142 39 014 45918 51 860 56 453 62 271 67 321 73653 

20. Орташа айлық номиналды жалақы 109494 тенге 77611 90028 101263 109141 121021 126021 14235

1 

21. Экономиканың ашықтығы:         

Экспорт, ЖІӨ % 35 40,5 43 41 35 35 24,9 27 

Импорт, ЖІӨ % 18 20 18 22 20 18 16 18 

22. Төлем теңгерімінің ағымдағы шоты 

(профицит,дефицит), млрд.доллар 

Дефицитті 

болдырмау (0)*** 

1,3 10 1 1,1 5,9 -5,4 -8,1 Төмен 

қорғалған 

Ескерту - [47, 48, 49, 57,59] көздері негізінде автормен құрастырылған    

                                                             
2Алдын ала және жедел деректер бойынша 
3Алдын ала және жедел деректер бойынша 
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Өңдеу өнеркәсібінің өндірістегі үлесі бойынша қауіпті деңгей 70% 

құрайды. Сондықтан осы индикатор жөнінде Үкімет түбегейлі шараларды 

қабылдауы керек. Оған дәлел – 2015-2019 жж. арналған Үдемелі индустриялық-

инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру. Бұл 

бағдарламаның жүзеге асуы жөнінде кемшіліктердің бар екендігі рас.  

Басқа сөзбен айтқанда, өңдеу өнеркәсібінің өндірістегі үлесі 70%-ға 

жеткенде ғана Қазақстанның дамуы орнықты болады. 

Инвестиция көлемі бойынша қауіпті деңгей ЖІӨ-ге 25%-ға құрайды. 

Өкінішке орай, соңғы 6 жылда бұл көрсеткіш 20% төмендеп кеткен. Сол 

себептен, экономикалық өсу қарқыны елімізде азайды. 

Бізше, 2000-2008 жылдары байқалған экономикалық дамудың жоғары 

қарқынына қол жеткізу үшін инвестиция көлемін 25% дейін көтеру мәселесін 

Үкімет шешуі қажет.  

Ғылыми зерттеулерге жұмсалатын шығыстар жөнінде қауіпті деңгей  ЖІӨ-

ге 2% құрайды. Өкінішке орай, Қазақстанның осы көрсеткіші 0,2%-ға жетпей 

отыр. 

БҰҰ мәліметтеріне сәйкес, тек алты елде ғана алға қойылған мақсатты 3% 

артығымен орындауға қол жеткізілді, оның ішіндегі үшеуі- азын-аулақ 

экономикасы бар ЕО елдері: Дания, Финляндия және Швеция. Олардан, өз 

кезегінде Жапония (3,6%) және Израиль 4,1% әсерлі көрсеткішпен анағұрлым 

озып тұр. ЖІӨ инвестицияларын 4,3% ұлғайтқан Оңтүстік Корея әлемдік 

көшбасшы болып тұр. Австрия, Германия және Швейцария да, осы 

мемлекеттердің қайсысынан болмаса да артық жұмсайтын АҚШ-та, мөлшермен 

3% деңгейінде. 

Жалпы сыртқы борыш бойынша қауіпті деңгей ЖІӨ-ге 25%-ды құрайды. 

Егер осы шамадан асып кетсе, мемлекеттің ішкі қаржы реурстары сыртқы 

борышты өтеуге жұмсалып, инвестиция мүмкіндіктері барынша азаяды. 

Сонымен қатар елдің дамуы сыртқы факторларға үнемі тәуелді болып отырады. 

Соңғы жылдары жүргізілген девальвация нәтижесінде жалпы сыртқы борыш 

деңгей ЖІӨ-ге салыстырғанда 121%-ға жетіп отыр. 

Бізше, Ұлттық банк пен Үкімет бірлесіп, резиденттердің және 

квазимемлекеттік сектордың сырттан қарыз алуын қатаң бақылауға алып, 

түбегейлі шараларды қабылдауы қажет.  

Сондай-ақ, сыртқы қарыздың жоғары деңгейі үнемі сақталса, валюталық 

дағдарысқа жол ашады. 

Өңделген ауылшаруашылығы өнімдерінің ішкі тұтынудағы үлесі жөнінде 

қауіпті деңгей 25%-ды құрайды. Ал Қазақстанның нақты көрсеткіші соңғы 5 

жылда азайғанмен қауіпті деңгейде сақталуда. Сол себептен Қазақстан Үкіметі 

Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын қабылдап, оны іске асыруда. Осы бағдарламаның басты 

басымдықтарының бірі - өңделген ауылшаруашылығы өнімдерінің көлемін 

ұлғайту. 

Сауда осалдығы индикаторларының бірі болып көлеңкелі экономика 

саналады. Қауіпті деңгей жөнінде Қазақстанда оның үлес салмағы ЖІӨ-ге 27% 
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жетеді. Егер 2010-2012 жылдары оның көрсеткіші 19-21% болса, соңғы 2015-

2016 жылдары тағы ұлғайған. 2013-2015 жылдары Қазақстан Республикасы 

көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылдың кешенді жоспары жүзеге 

асырылғанмен, қомақты нәтижелер болмады. 

Көлеңкелі экономика жағдайында салық төлеуден бас тарту, жалақыны 

жасырын беру, экономикалық қызметті дұрыс көрсетпеу, табысты кемітіп 

көрсету тәрізді үдерістер ұлғаяды. Осындай үдерістер сонымен қатар сауда 

саласында да сақталып отыр. Бұл сауда осалдығын қосымша күшейтеді. 

Сауда осалдығы индикаторларының қатарына төлем теңгерімінің 

ағымдағы шоты (профицит, дефицит) жатады. 2010-2014 жылдары профицит 

сақталып келсе, соңғы 2015-2016 жылдары дефицит байқалды. 

Ағымдағы есеп-шот сауда балансынан, қызмет көрсету теңдігінен, 

табыстар балансынан және жеке тұлғалардың аударымдарынан қалыптасады. 

Регрессия теңгерімі математикалық өлшемдер арасындағы байланыс 

сипаттамасын көрсету үшін арнайы қолданылады. Теңгерімдердің бұл түрі 

статистика мен эконометрикада пайдаланылады. 

Математика тұрғысынан регрессия деп отырғанымыз, мәліметтер 

жиынтығы орташа мәнінің басқа бір көрсеткіштің мәндеріне тәуелділігін 

көрсететін белгілі бір көрсеткіш.  

 Регрессия теңгерімі белгілі бір сипат функциясы ретінде басқа бір 

сипаттың орташа мәнін көрсетеді. Регрессия функциясының теңгерім түрі 

қарапайым: 

у = х, 
 

яғни у –тәуелді құбылма, ал х – тәуелсіз (сипат-факторы). 

Іс жүзінде регрессия былай көрсетіледі   
 

у = f (x) 
 

Өзара байланыстың қарама-қайшы екі түрі болады: корреляциялық және 

регрессиялық.  

Біріншісі шартты құбылмалардың теңдігімен сипатталады. Осы орайда, 

қай құбылманың қай құбылмаға тәуелді екені, шын мәнінде, белгісіз. Егер 

құбылмалар арасында теңдік байқалмай, шартта қай құбылма түсіндіргіш, ал 

қай құбылма тәуелді екені айтылса, онда байланыстың екінші түрі туралы сөз 

қозғалды деген сөз. Сызықты регрессия теңгерімін құру үшін байланыстың 

қандай түрі байқалатынын анықтау қажет. 

Корреляция түсінігі екі құбылыстың немесе процестің өзара 

байланысының бар екенін білдіреді. Өзара байланыстың күші корреляция 

коэффициенті түрінен табылады. Оның мәні [-1;+1] аралық шегінде құбылады. 

Кері көрсеткіш кері байланыстың, оң көрсеткіш тікелей байланыстың бар 

екенін білдіреді.Егер коэффициент 0-ге тең мағыналы болса, өзара байланыс 

жоқ деген сөз. Мағына 1-ге жақындаған сайын, өлшемдер арасындағы 

байланыс күшейе түседі, ал 0-ге жақындаған сайын әлсірейді. Корреляциялық 

өлшемдік әдістер өзара байланыстың тығыздығын бағалай алады. Әдеттегі 
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тарату заңына бағынатын өлшемдерді тану үшін олар таратуды бағалау 

базасында қолданылады.  

Сызықты регрессиялық теңгерім өлшемдері тәуелділік түрін, регрессиялық 

теңгерім функциясын тану және өзара байланыстың таңдалған формуласының 

көрсеткіштерін бағалау үшін қажет. Байланысты тану әдісі ретінде корреляция 

алаңы қолданылады. Ол үшін барлық мәліметтерді графика түрінде бейнелеген 

жөн. Координаттардың тікелей бұрыштық екі өлшемді жүйесінде барлық 

жалпыға белгілі мәліметтерді суреттеу қажет. Осылайша, корреляция алаңы 

қалыптасады. Егер өлшемдер арасында функционалдық тәуелділік бар болса, 

ол сызық ретінде қалыптасады. Егер осындай мәліметтердің корреляция 

коэффициенті 30%-дан кем болса, байланыстың іс жүзінде мүлдем жоқ екені 

туралы айтуға болады. Егер ол 30%-бен 70% арасында болса, орташа тығыздық 

байланыс бар деген сөз. 100%-дық көрсеткіш функционалдық байланысты 

көрсетеді. Регрессияның сызықсыз теңгерімі R корреляциялық индексімен 

толықтыруды қажет етеді. 

Осы тұрғыдан, аталған талдауда экономикалық өсу және инвестиция, 

сондай-ақ экономикалық өсу мен бөлшек сауда тауар айналымының 

көрсеткіштері қолданылды. Талдау нәтижесі бойынша экономикалық өсу мен 

инвестиция арасында статистикалық байланыстың жоқ екендігі байқалып отыр. 

Күтілген байланыс екі жақтан расталып отыр: біріншісі – пайыздық 

көрсеткіштер (өткен кезеңмен салыстырғанда, %) және абсолюттік 

көрсеткіштер бойынша (суреттер 12, 13). 

 

 
 

           Сурет 12 -Экономикалық өсу және инвестиция 

 
Ескерту - [45] көздері негізінде автормен құрастырылған 
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         Сурет 13 -  Экономикалық өсу және инвестиция  
 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Сонымен қатар, экономикалық өсу мен бөлшек сауда тауар айналымының 

арасында қатаң статистикалық байланыстың бар екендігі анықталды. Оның 

үстіне, корреляция коэффициенті жеткілікті түрде жоғары (R2=0,8), ал 

регрессиялық талдаудың өлшемдері статистикалық жағынан маңызды болып 

отыр (сурет14). 

Басқа сөзбен айтқанда, соңғы жылдары экономикалық өсімнің жоғары 

қарқынының болмауы, ең алдымен, елде бөлшек сауда айналымы 

көрсеткіштерінің төмендеуімен түсіндіріледі. Осылайша, елдің экономикалық 

өсуін үдету үшін көрсеткіштері төмендеп кеткен бөлшек сауданың тауар 

айналымын түбегейлі көтеру қажет. Сондықтан, республика бойынша бөлшек 

сауда тауар айналымы жақсарған жағдайда, экономикалық өсу күтілгендей 

болады.  

 
 

Сурет 14 -Экономикалық өсу және бөлшек сауда айналымы 
 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 
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Регрессиялық талдау арқылы ЖІӨ мен бөлшек сауда тауар айналымы 

арасындағы байланыс орнатылды. Осы байланысқа сәйкес, перспективада ЖІӨ 

3% өсіру үшін және басқа факторлардың ықпалы төмен болған жағдайда 

бөлшек сауда тауар айналымын 5%-ға дейін жеткізу қажет.  

Егер Қазақстанға 4-5%-дық экономикалық өсу қажет болса, бөлшек сауда 

тауар айналымын 10%-ға дейін жеткізу қажет. Сонымен қатар ЖІӨ 5-6 - ға 

жеткізу мақсатында бөлшек сауда тауар айналымын 15% - ға дейін өсіру керек  

(кесте 23). 

 

Кесте 23 - ЖІӨ мен бөлшек сауда тауар айналымы арасындағы байланыс 

 
Бөлшек сауда тауар айналымы, % ЖІӨ-нің өсімі,% 

5 3 

10 4-4,5 

15 5-6 

15-тен жоғары 7 

Ескерту - Автормен құрастырылған 

 

Айта кету керек, күтілген статистикалық байланыс келесі индикаторлар 

арасында байқалмады: кәсіпорындардың салық салғанға дейінгі кірісімен  

ұлттық импорт, орташа айлық номиналды жалақы мен ұлттық импортта 

(қосымшада). 

 

 
 

       Сурет 15 -Бөлшек сауда айналымы және номиналды ақшалай кіріс 
 

Ескерту - [48] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Талдау көрсеткендей, жеткілікті жоғары корреляция бөлшек сауда 

айналымының көрсеткіштері мен жан басына шаққандағы орташа номиналды 

ақшалай кіріс арасында байқалды. Суреттен көрініп отырғандай, корреляция 

коэффициенті жоғары (R2=0,9), ал регрессиялық талдаудың өлшемдері 

статистикалық жағынан маңызды (сурет 15). 

Қазақстанда сауда саласында жұмыс істейтін адам басына шаққанда 

жылына $27 мың орташа сауда айналымы келеді. Бұл көрсеткіш Ресейде $105 
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мың, Батыс Еуропа елдерінде бөлшек сауда саласындағы бір жұмысшыға 

орташа есеппен жылына $250 мыңнан $ 400 мыңға дейін келеді (сурет 16). 
 

 
 

Сурет 16 - Саудада 1 сатушыға келетін сату көлемі 
 

Ескерту - [48, 57] көздері негізінде автормен  құрастырылған 

Дереккөз: ДСҰ мен ҚР ҰКП мәліметтері 

 

Сауданың қазіргі заманғы түрлерінің, ең алдымен, желілік форматтардың 

дамымағандығы отандық саудадағы еңбек өнімділігі көрсеткішінің өсуін 

тежейді. Осы мәселенің өзекті екенін ескере отырып, эконометрикалық, атап 

айтқанда, экономикалық даму деңгейі мен сауда саласында жұмыс істейтін 

адам басына шаққандағы сауда айналымының көрсеткіші арасында талдау 

жасалды.  
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Сурет 17 - Экономикалық даму деңгейі (адам басына шаққандағы ЖІӨ)  

мен сауда саласында 1 сатушының сату көлемі (мың АҚШ доллары) 

 
Ескерту - [48, 57] көздері негізінде автормен құрастырылған 

 

Дәлірек айтқанда, экономикалық даму деңгейі сатып алу қабілетінің 

теңгерімі арқылы адам басына шаққандағы ЖІӨ бойынша анықталды.  

Осылайша, корреляциялық талдау қорытындыларына қарағанда, сауда 

саласында жұмыс істейтін адам басына шаққандағы сауда айналымының 

көрсеткіші мен елдің экономикалық даму деңгейі бір-біріне тәуелді (сурет 17). 

24-кестеде көрсетілгендей,  ЖІӨ мен бөлшек сауда тауар айналымы 

арасындағы байланыс анықталды. Жоғарыда айтылғандай, ЖІӨ 3% өсіру үшін 

және басқа факторлардың ықпалы төмен болған жағдайда бөлшек сауда тауар 

айналымын 5%-ға дейін жеткізу керек.  

Егер Қазақстанға 4-5%-дық экономикалық өсу қажет болса, бөлшек сауда 

тауар айналымын 10%-ға дейін жеткізу қажет. Сонымен қатар ЖІӨ 5-6% - ға 

жеткізу мақсатында бөлшек сауда тауар айналымын 15% - ға дейін өсіру керек. 

 

Кесте 24 - Регрессия негізіндегі болжамдық көрсеткіштер  

 
Сауда саласында 1 сатушының сату көлемі (мың 

АҚШ доллары) 

Жан басына шаққандағы ЖІӨ, (мың 

АҚШ доллары.) 

Екі есе ұлғайту немесе 50  12-15 

120 20 

180 30 

240 40 

300 50 

Ескерту[47, 48] - автормен құрастырылған 
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Сауда осалдығының индикаторлары аясында төмен қорғалған 

индикаторлар тізбесіне ішкі тұтынудағы ауыл шаруашылығының өңделген 

өнімдері де енген болатын. 

Сауда осалдығы тұрғысынан ауылшаруашылығы және азық-түлік 

тауарларына ерекше назар аударайық. 2016 жылдың қорытындылары бойынша 

Қазақстанға азық-түлік өнімдерін импорттау 74 %-ға қысқарған. 

ҚР-дағы азық-түлік тұтынуындағы импортты алмастыру азық-түлік емес 

тұтынуға қарағанда әлдеқайда табысты жүруде.  

2016 жылдың ішінде тағам өнімдерінің негізгі 47 атауынан ресурстардағы 

импорттың үлесі 35 тауарлық позицияға қысқарған.  

Тиісінше, ресурстардағы және тұтынымдағы импорттың үлесі 12 азық-

түлік тауарының атауы бойынша өскен. 

Қазақстан Республикасында бірқатар өнімдер бойынша (өсімдік майы, 

қант және картоп) тамақ өнімдерінің нақты тұтыну көлемінің ғылыми 

негізделген нормалармен салыстырғанда артқаны байқалады. 

2016 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанға азық-түлік 

тауарларын импорттау 74%-ға қысқарған. Қазақстандық өндірушілердің 

импорттық азық-түлік тауарларының орнын алмастыруы мұндай айтарлықтай 

қысқаруға әсер етті. Өткен жылы республиканың өндірушілері өнім шығаруды 

4 %-ға арттырды. 

ҚР азық-түлік тұтынуындағы импорттың орнын алмастыру, азық-түлік 

емес тауарларға қарағанда әлдеқайда сәтті жүріп келе жатыр. 2016 жылдың 

ішінде тамақ өнімдерінің негізгі 47 атауынан ресурстардағы импорттың үлесі 

35 тауарлық позицияға төмендеді. Тиісінше, ресурстар мен тұтынудағы 

импорттың үлесі азық-түлік тауарларының 12 атауы бойынша артты. 

Сол сияқты қант өндірісінде де импортты алмастыру процесі күрт 

жанданды – импорттың үлесі 21 %-ды құрайды. 2015 жылы Қазақстандағы 

барлық қант ресурстарындағы импорт 41 %-ды құраған болатын. 2016 жылы ет 

өнімдеріндегі (шошқа етін, мүйізді ірі қараның етін қоспағанда) импорттың 

үлесі айтарлықтай қысқарды. Егер 2015 жылы импорт деңгейі 63 %-ға 

бағаланса, ал 2016 жылдың 12 айы ішінде ол 37 %-ға дейін төмендеді. 

2016 жылдың басында ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы импортты 

алмастыру бағдарламасының басталғанын алдын ала хабарлады. Палата 

сараптамасы республика экономикасының 10 саласында әзірге импортталып 

отырған, бірақ, егер өзіндік өндірісті жолға қоятын болсақ, оларды алмастыруға 

болатын шамамен 150 тауарлық позицияны анықтады. Ақшаға шаққанда, 

импортты алмастыру 150 млрд. теңгеден астам соманы үнемдеуге мүмкіндік 

берер еді деп санайды бағдарлама авторлары. 

Алайда, бір жыл ішінде тамақ өнеркәсібінде өнімді жұмыс етіп келе 

жатқан өндірістер мен кәсіпорындардың саны 30 бірлікке немесе 11 %-ға 

қысқарды. Негізгі соққы сусын өндірушілерге тиді, олардың саны бір жылда 26 

кәсіпорынға, немесе 39 %-ға төмендеді. Тамақ өнеркәсібінің қалған 

сегменттерінде нарық қатысушыларының саны орташа есеппен 3 кәсіпорынға 

азайды. 
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2015–2016 жылдары РФ мен Қазақстан бір-біріне азық-түлік өнімдерінің 

экспортына қатысты тыйым салуды бірнеше рет енгізгені белгілі. Eкі елдің де 

ресми биліктері арадағы сауда соғысының мүмкіндігі туралы қандай да 

болмасын пікірді теріске шығарды. 

Саяси ұстанымдарының ұқсастығына қарамастан, сауда соғысы болмаса 

да, Кеден одағы шегінде Қазақстан мен Ресей мүдделерінің қайшы екенін 

жасыру барған сайын қиындап барады. 

Тек қана 2015 жылдың 31 наурызында ҚР Ұлттық экономика 

министрлігінің Тұтынушылар құқықтарын қорғау комитеті ресейлік құс 

өнімінің 5 тоннасына және етке рұқсат бермей, айналымнан алып тастады. 

Сондай-ақ көрші елдің ірімшік және сүт өнімінде ішек-қарын құрты бактериясы 

табылды. 

Осы айтылғандарды ескере отырып, сондай-ақ сауда осалдығының нақты 

көрсеткіштері мен олардың қауіпті деңгейлері базасында, сауда осалдығы 

негізгі көрсеткіштерінің нашарлауы нәтижесінде, сондай-ақ ішкі жағымсыз 

факторлар мен қарама-қайшылықтардан (мысалы, сұраныс төлем 

қабілеттілігінің төмендеуі, бюджет қаражатын бөлу және «Агробизнес-2020» 

бағдарламасын іске асыру кезіндегі сыбайлас жемқорлық, экономикалық саясат 

сапасының нашарлауы және т.б.), сыртқы қолайсыз әсерлерден (экспорттық 

тауарларға бағалардың төмендеуі, экспорттаушылар үшін шетелде әкімшілік 

және өзге де кедергілер, демпингті және заңсыз субсидияларды қолдану және 

т.б.) ұлттық экономиканың қорғалу жай-күйіне көңіл бөлген орынды болады.  

Бұл жағдайды бағалау және сыртқы саудада мемлекеттің экономикалық 

мүдделерін қорғау жөніндегі шараларды тұжырымдау қажеттілігін негіздейді. 

Басқаша айтқанда, сөз Қазақстанның сыртқы саудасын тиімді реттеу 

туралы болып отыр, яғни бұл төлем теңгерімінің тапшылығын жою мақсатында 

импортты қысқартуға және экспортты кеңейтуге бағытталған мемлекеттік 

реттеу шаралары. Сыртқы сауданы реттеу баждарды, экспорттық 

субсидияларды, импорттық квоталарды және т.б. енгізу нысанында көрініс 

табады [67,с. 112]. 

Сондай-ақ Қазақстанның сыртқы саудасын кедендік реттеудің рөлін атап 

өту керек. Мемлекеттік реттеу шараларының кешені ретінде елдің сыртқы 

саудасын кедендік-тарифтік реттеу Қазақстан Республикасының сыртқы сауда 

саясатын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.  

Тиімді әрекет ететін кедендік-тарифтік реттеу мемлекеттің экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ішкі және сыртқы нарықтарда оның 

экономикалық мүдделерін қорғау үшін қажетті шарт болып табылады, сондай-

ақ отандық өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді. 

Мәселен, тарифтік жеңілдіктер мен преференцияларды қолдану кедендік-

тарифтік реттеу құралдарының бірі болып табылады.  

Сонымен қатар, Қазақстан ДСҰ-ға кіргеннен кейін осы ұйымның 

нормалары Қазақстанның Үкіметіне ұлттық өндірушілердің мүдделерін сыртқы 

факторлардан («жосықсыз» сауда практикасы салдарынан) қорғауға мүмкіндік 

береді. 
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Атап айтқанда, ДСҰ (ГАТТ) нормалары Үкіметке саудада қорғау 

құралдарының мынадай төрт түрін пайдалануға мүмкіндік береді: 

- қорғау (арнайы қорғау) шаралары; 

- демпингке қарсы шаралар; 

- өтемақылық шаралар; 

- халықаралық келісімдер шеңберінде қабылданған міндеттемелерден бас 

тарту [68,с. 175]. 

Осы шаралардың бір-бірінен негізгі айырмашылығы демпингке қарсы 

және өтемақылық шаралардың тек қана «жосықсыз» сауда практикасына 

қатысты қолданылатынын білдіреді. ДСҰ практикасы демпингке қарсы 

шаралардың саудада қорғаудың ең жиі қолданылатын құралы болып 

табылатынын көрсетіп отыр және сондықтан олар анағұрлым егжей-тегжейлі 

қарауға лайық. 

Қорғау шаралары үкіметтің тікелей бәсекелесетін тауарлардың артқан 

импортының нәтижесі болып табылатын немесе болуы мүмкін, ұлттық 

өндірушілерге келетін елеулі нұқсанды болғызбау немесе оның орнын толтыру 

үшін қажетті төтенше шараларды талғамалы түрде қолдану мысалы болып 

табылады. 

Қорғау шаралары (арнайы қорғау шаралары) – шетелдік тауарлар бұл өнімі 

импорттық өніммен бәсекелесетін салаларға елеулі нұқсан келтіретін немесе 

келтіруі мүмкін мөлшерде және осындай шарттармен әкелінетін жағдайларда, 

уақытша негізде қолданылатын импорттық шектеулер.  

Экономика саласына келтірілген елеулі нұқсан – ұқсас немесе 

бәсекелесетін тауарды артқа әкелу салдарынан болған, сала жағдайының 

дәлелдемелермен расталған айтарлықтай жалпы нашарлауы және ол, атап 

айтқанда, мұндай тауар өндірісі көлемінің қысқаруы, елдің ішкі нарығында оны 

өткізудің қысқаруы, мұндай тауар өндірісі рентабельділігінің қысқаруы, сала 

дамуының баяулауы, тауар қорларына, жұмысқа орналастыруға, жалақы 

деңгейіне, жалпы инвестициялық белсенділікке және басқа да көрсеткіштерге 

теріс әсер ету арқылы көрініс табады [69,с. 109]. 

Экономика саласына елеулі нұқсан келтіру қаупі – экономика саласына 

елеулі нұқсан келтірудің дәлелдемелермен расталған анық болмай 

қоймайтындығы.  

Қорғау шаралары сандық шектеулерді (импорттық квоталарды) немесе 

арнайы баждар деп аталатын және қолданыстағы импорттық кедендік 

баждардың үстінен өндіріп алынатын импорттық баждарды енгізу арқылы іске 

асырылады.  

Арнайы баждар – қорғау шараларының құралы ретінде, яғни қандай да бір 

тауардың импорты, бұл белгілі бір елдің экономикасына нұқсан келтіретіндей 

мөлшерде және осындай шарттармен жүзеге асырылатын жағдайларда 

қолданылатын баждар. 

Қазіргі уақытта тауарлардың экспортын ынталандырудың ең көп тараған 

әдістерінің бірі экспорттық субсидиялар немесе сыйақылар беру болып 

табылады.  
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Экспорттық субсидиялар (көмекқаржылар) – бұл үкімет немесе жеке 

ұйымдар экспорттаушыларға белгілі бір тауарларды шетелге әкетуге беретін 

қаржылық жеңілдіктер.  

Экспорттық субсидиялардың қолданылу тетігі олардың ұлттық 

өндірушілер шығындарының бір бөлігін жабатынын және осылайша, сыртқы 

нарықтарда олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыратынын білдіреді.  

Субсидияларды қолданудың ең маңызды проблемасы кемсітушілік 

мүмкіндігі болып табылады. Қазіргі заманғы практикада субсидияны беру 

кезіндегі кемсітушілік факторы өзіндік ерекше субсидия ұғымында көрсетіледі.  

Өзіндік ерекше субсидиялар – өздеріне қол жеткізу шектелген 

субсидиялар, яғни олар жекелеген кәсіпорындарға немесе салаларға не 

кәсіпорындар топтарына беріледі [70,с. 111]. 

Қазақстанға қатысты 2014 – 2015 жылдар аралығында 8 демпингке қарсы 

және 2 арнайы қорғау шарасы қолданылғанын атап өту қажет. 

2015 жылы 8 демпингке қарсы шара, атап айтқанда, (полимер 

жапсырылған металл илектеу өніміне, болат құбырларына, илектеу 

қондырғысына арналған қыздырып қақталған болат орамдарына, тербеліс 

мойынтіректеріне, жылтыр қапталған шойын ыдыстарға, графит 

электродтарына, жеңіл коммерциялық көлік құралдарына, тот баспайтын 

болаттан суықтай құрылған жіксіз құйылған құбырларға қатысты) және 2 

арнайы қорғау шарасы (фарфордан жасалған асүй және ас әзірлеу ыдысына 

және астық жинайтын комбайндарға қатысты) қолданылған. 

Қорытындылап айтқанда, ішкі және сыртқы сауда бағыттары бойынша 

осалдылыққа жол беретін келеңсіз сыртқы және ішкі факторлардың бар 

екендігін анықтадық. Олардың пайда болу және экономикаға ықпал ету 

үдерістері әртүрлі. 

Бұл жұмыстың аясында әзірленген Қазақстан Республикасы сауда 

осалдығының индикаторлары осалдықтардың қауіпті деңгейлерін айқындап, 

мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар 2-тарау барысында қол жеткізген нәтижелер Қазақстан 

Республикасы сауда осалдығын алдын алу және еңсеру стратегиясын жасауға 

итермелейді. 
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3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ САУДА ОСАЛДЫҒЫНЫҢ 

ҮРДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК 

СТРАТЕГИЯСЫ 

 

3.1 Cауда осалдығына жол беретін тәуекелдер мен қатерлер 

Айта кететін жайт, сыртқы сауда тұрғысынан сауда осалдықтарының 

қатарына Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіргеннен кейін қол жеткізген 

шарттары мен міндеттемелері, сондай-ақ отандық экспорттаушылардың өңірлік 

экономикалық бірлестіктері (КО, БЭК және ЕАЭО) аясында кездесетін 

кедергілер жатады [71, с. 66-69]. 

Украина үшін геосаяси текетірес Еуроодақ пен АҚШ-ты бір жаққа, Ресей 

Федерациясын екінші жаққа шығарып қарсыластырды. Бұл текетірес Батыс 

елдері тарапынан жеке адамдарға қатысты жүріп тұруға және бизнестері 

бойынша шектеулер және секторлық санкцияларға, ал Ресей тарапынан 

бірқатар азық-түлік тауарлары бойынша сауда жүргізуге тыйым салуды 

қолдануға жол ашты [72, б. 93-102]. 

Түсінбеушілікті қосымша фактор ретінде күшейтіп тұрған Таяу 

Шығыстағы жанжал күрделеніп, өңірден сыртқа шығарылатын мұнай 

жеткізіліміне қауіп туындаған жағдайда, мұнай бағасының өсе түсуі де мүмкін 

[73]. 

2015 жылдың 22 маусымында Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына 

қосылуы туралы құжаттар жиынтығын бекітіп, ресми қабылдау мақсатында  

Дүниежүзілік сауда ұйымының Бас кеңесіне тапсырылды. 2015 жылдың 27 

шілдесінде ДСҰ Бас кеңесі отырысының барысында Хаттамаға қол қойылды. 

Есепте көрсетілгендей, Қазақстан ДСҰ-ға 162-мүше болып қабылданып 

отыр. ТМД елдерінің арасында экспорт көлеміне қарай, Қазақстан Ресейден 

кейін екінші орында. Импорт бойынша Қазақстан Ресей мен Украинадан соң 

үшінші орында [74,р. 34]. 

Енді ҚР ДСҰ-ға кіруі туралы келіссөздер үдерісін зерделейік [75,с. 286-

289]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы сауда айналымының шамамен 90%-ы 

ДСҰ-ға мүше елдерге тиесілі.  

Сонымен қатар ДСҰ-ға мүшелік Қазақстанға ДСҰ-ның басқа мүшелерінің 

нарықтарына сол елдердің ішінде тауарларды тасымалдауға қолданылатын 

көлік тарифтері бойынша тауарларды экспорттауға мүмкіндік береді. 

ҚР Үкіметі Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі келіссөздерді екіжақты 

және көпжақты деңгейде төрт негізгі бағыттар бойынша өткізіп жатыр: 

1. Тауарлар нарығына қол жеткізу бойынша екіжақты келіссөздер; 

2. Қызметтер нарығына қол жеткізу бойынша екіжақты келіссөздер; 

3. Жүйелі мәселелер бойынша көпжақты келіссөздер; 

4. Ауылшаруашылығы сұрақтары бойынша көпжақты келіссөздер. 

ДСҰ-ға қосылу үшін қажетті жұмыстың басым бөлігі өткізілген. Ұлттық 

заңнаманы халықаралық сауда құқығы нормаларына сәйкес келтіру үшін 

айтарлықтай жұмыстар жүзеге асырылған. 
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Мысалы, ауылшаруашылығы негізгі сектор болып табылады, 

Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік дамуында маңызды рөл 

атқарады, өйткені халықтың шамамен 50%-ы ауылдық жерде тұрады. 

Аграрлық сектордың ағымдағы проблемаларын шешу үшін Қазақстан ауыл 

шаруашылығын мемлекеттік қолдау деңгейін сұрады, ол Үкіметке 2013–2020 

жылдарға «Агробизнес-2020» аграрлық саланы дамыту бойынша мемлекеттік 

бағдарламасында көзделген аграрлық саланы одан әрі тұрақты дамыту 

жөніндегі іс-шаралар кешені арқылы жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Қазақстан Үкіметі ДСҰ-ға қосылуды ұлттық экономикалық мүдделеріне 

сәйкес өткізуді және Қазақстанның Кеден одағы шеңберінде қабылданған 

міндеттемелерін ескере отырып іске асыруға бар күш-жүгерін жұмсап жатыр. 

Енді Қазақстанның ДСҰ-ға кіруінің маңызды шарттарына назар аударайық 

[76,р. 1127-1135]. 

Қазақстан тауарларға қатысты орташа есептелген кеден тарифін 

Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай кеден тарифі шегінде 

қолданылып келген 10,4 пайыздан 6,5 пайызға дейін төмендететін болады.  

Айта кететін жайт, Кеден одағы құрылғанға дейін Қазақстанның орташа 

есептелген кеден тарифі 6,2 пайызды құраған [77]. 

Ауылшаруашылығы тауарлары бойынша кеден баждарының орташа 

деңгейі 10,2%-ды құрайтын болады (БЭК шегінде 17%), өнеркәсіптік тауарлар 

бойынша 5,6% (БЭК шегінде 8,7%). 

Қазақстан 3512 тауарлық топты (автомобильдер, тамақ өнімдері, орман 

материалы, зергерлік бұйым, сым, кәбіл, сусын және т.б.) Еуразиялық 

экономикалық одақтың бірыңғай кеден тарифінен алып тастайды, яғни осы 

тауарлар бойынша кедендік баж деңгейі БЭК көрсеткішінен төмен болады. 

Ірі қара мал мен құс етіне тариф квотасының мөлшерін арттыру туралы 

уағдаластыққа қол жеткізілді. 

Қазақстан қызметтердің 10 секторын, оның ішінде ДСҰ сыныптамасында 

көзделген 155 кіші сектордың 116 кіші секторын, атап айтқанда 

телекоммуникация, сақтандыру, банк қызметі, көлік, туризм, сауда т.б. 

салаларын ашуды қамтамасыз ету міндетін өзіне қабылдап алды. 

Қазақстан қосылған күннен бастап төрт жыл ішінде Үкіметтік сатып алу 

туралы келісімге қосылу жөнінде келіссөздер жүргізілетін болады. 

Жер қойнауын пайдалану келісімшарттарында жергілікті қамтуды талап 

ету түріндегі қолдау шаралары 2021 жылдың 1 қаңтарына қарай жойылуға тиіс. 

ДСҰ-ға қосылғаннан кейін экспортқа және импортты алмастыруға 

қатысты барлық субсидияларға тыйым салынады. Коммерциялық қайта сату 

немесе сату үшін тауарлар өндіру мен қызметтер көрсету мақсатында 

квазимемлекеттік сектордың сатып алуында жергілікті қамту туралы талаптар 

жойылуға тиіс. 

Ауыл шаруашылығын қолдау шараларының «жақұт сандығы» аталатын 

жиынтық көлемі елдің ауылшаруашылығы жалпы өнімінің құнынан 8,5 пайыз 

деңгейінде белгіленді. 
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Салыстырған жағдайда, ЕАЭО шегіндегі саудаға өзгерте отырып, ықпал 

ететін мемлекеттік қолдаудың көлемі 10 пайыздан аспауға тиіс. Жалпы, 

Агробизнес-2020 бағдарламасы бойынша субсидиялар беру мүмкіндігі толық 

көлемде сақталады. 

Отандық ауылшаруашылығы өнімін өндірушілер және өңдеушілер үшін 

қосалқы құн салығы бойынша жеңілдіктерге 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 

жол берілмейді. 

Қабылдаған міндеттемелерге сәйкес 2012 жылдың 1 қаңтарына дейін 

тіркелген еркін экономикалық аймақтарға қатысушылар және еркін 

қоймаларды иеленушілер Қазақстанда пайдаланған кедендік жеңілдіктерді беру 

2017 жылдың 1 қаңтарында тоқтатылады [78]. 

Автомобиль өнеркәсібі саласында өнеркәсіптік құрастыру жөніндегі 

келісімдер шегінде қолданылған кедендік жеңілдіктер тек қана 2018 жылдың 1 

шілдесіне дейін сақталады. 

Бұған қоса, Қазақстан техникалық, санитариялық, ветеринариялық және 

фито санитариялық реттеу жүйесінің ДСҰ талаптары мен ережелеріне сәйкес 

болуын қамтамасыз етуге арналған міндеттемелерді қабылдап алды. 

Сонымен қатар, Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы шегінде жүргізілген 

келіссөздер процесінің жетістіктері және елдің қосылу шарттары соңғы кезде 

қоғамдық және саяси тұрғыдан қалың жұрттың жан-жақты талқысына салынып 

отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарында ДСҰ-ға қосылу үшін жауапты ҚР 

Экономикалық ықпалдастық істері жөніндегі министрлігінің пікірі кең таралды 

[79]. 

Атап айтқанда, 2015 жылдың 1 шілдесінде ҚР Экономикалық ықпалдастық 

істері жөніндегі министрі еліміздің ДСҰ-ға қосылу шарттарын егжей-тегжейлі 

баяндап берді. 

Осы мәселенің өзекті екенін және Қазақстан тұрғындарының шамамен 42 

пайызы ауылды жерде тұратынын ескере отырып, біз Қазақстанның ДСҰ-ға 

қосылу шарттарына қатысты мәселені халықаралық салыстыру жүргізе отырып 

зерттедік. ДСҰ хатшылығы, Дүниежүзілік банк, ЮНКТАД және Экономикалық 

саясат институтының статистикалық мәліметтері мен ақпараттық базасы 

негізінде арнайы кесте әзірленді (қосымшада). 

Қазақстанның ДСҰ-ға қосылуы барысында келесі мәселелер шешімін 

таппаған [80].  

Біріншіден, бұл Ақпараттық технология келісімі (Minsterial Declaration on 

Trade in Information Technology Products). Бұл ретте, ақпараттық технология 

саласындағы өнімге арналған барлық келісілген импорттық баждарды және 

қалған тарифтік сауда кедергілерін нөлге дейін төмендетуді көздейтін 

ақпараттық технология туралы келісім туралы айтып отырмыз [78]. 

Басқаша айтқанда, Қазақстан ДСҰ-ға ақпараттық технология саласында 

қандай шарттармен қосылды, осы мәселе бойынша Қазақстан үшін қандай 

тиімді уағдаластықтарға қол жеткізілді деген сұрақтар жөнінде Экономикалық 

ықпалдастық істері жөніндегі министр жауап бермей, тіпті бұл туралы 

үндемеді. 
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Екіншіден, ДСҰ-ға қатысушы елдер Қазақстан тауарларының жекелеген 

топтамаларына қатысты жүзеге асырған секторлық, құқықтық тұрғыдан 

орындау үшін міндетті емес бастамалар [79]. 

Яғни, келіссөздер процесіне қатысқан ресми адамдар қалайда болсын, 

қандай елдер немесе елдердің топтары отандық тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтерге қатысты бастаманы жүзеге асырды деген сұрақ жөнінде Қазақстан 

азаматтарын хабардар етпеді. 

Үшіншіден, «нөлдік» бастамалар – қандайда болсын елдің өзіне 

тауарлардың кейбір түрлеріне импорт тарифін нөлге дейін төмендету жөніндегі 

міндеттемені қабылдауы [80]. 

Басқаша айтқанда, тауарлардың бірқатар түрлеріне импорттық тарифті 

нөлге дейін төмендету жөнінде Қазақстан Үкіметі қандай міндеттемені 

қабылдағаны туралы отандық тауар өндірушілер әлі күнге дейін білмейді. 

Төртіншіден, министр айтқандай, «Қазақстан ауылшаруашылығы саласын 

субсидиялау көлемін, яғни ауылшаруашылығы жалпы өнімінің құнынан 8,5 

пайыздық деңгейін сақтай алды. ДСҰ-ға қосылу шегінде мұндай нәтижеге қол 

жеткізген Астана сияқты Бейжіңғана мақтана алады деді», –ЖанарАйтжанова. 

Алайда, министр ханымның бұл сөздері шындыққа жанаспайды. Тіпті, ол 

өзінің осындай сөздерімен жұртты адастырып та жіберді. Экономикалық 

ықпалдастық істері жөніндегі министрліктің басшысы ұсынған тұжырымдар 

растау таппай, ауыл шаруашылығын қолдаудың жиынтық шаралары 

статистикалық тұрғыдан жоққа шығарылады. 

Астана мен Бейжің ғана емес, мұндай жетістіктерімен басқа елдер де 

мақтана алады екен. Олардың саны аз емес: Эквадор (Дүниежүзілік сауда 

ұйымына 1996 жылы қосылды), Моңғолия (1997 жылы), Панама (1997 жылы), 

Грузия (2000 жылы), Албания (2000 жылы), Оман (2000 жылы) және басқа да 

елдер. Бұл былай тұрсын, егер Қазақстанның ДСҰ-да келіссөздер жүргізушілері 

мемлекет тарапынан агроөнеркәсіптік кешенді қолдаудың 8,5 пайыздық 

деңгейін сақтап қалса, жоғарыда аталған елдер 10 пайыздық қолдау деңгейіне 

қол жеткізе білген. 

Бесіншіден, ДСҰ шегінде соңғы жылдары экспорттық субсидиялар едәуір 

шектелген (қосымша). 

Бірақ, қалай да болсын, Ж. Айтжанова бастаған келіссөздер жүргізетін топ 

өздерінің болгар әріптестерінің 1996 жылғы жетістігіне қол жеткізе алмады. 

Аталған елдің өкілдері экспорттық субсидияларын алты жыл бойы сақтап қалу 

жөніндегі уағдаластыққа қол жеткізіп, Болгария экономикасының дамуы үшін 

«қауіпсіздік жұмсартқышын» жасай білді. 

Осы жерде айта кететін жайт, Қазақстан Болгария сияқты емес, біздің 

аумағымыз құрлықпен оқшауланған. Біз әлемнің теңіз порттарынан алыспыз 

және оларға тікелей шығу жолдарымыз жоқ. Басқаша айтқанда, Қазақстанның 

экспорттық өнімін халықаралық нарыққа шығару кезіндегі шығындарының 

құрылымында көлікпен жеткізу үлесі тым көп мемлекеттердің қатарында тұр. 

Алтыншыдан, ДСҰ мен Сауда және тарифтер жөніндегі бас келісімдегі 

(ГАТТ) қолданыс нормаларында ДСҰ-ға қосылу кезінде төлем теңгерімі 
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бойынша қиындықтарға ұдайы түрде тап болған елдер үшін ең қолайлы 

жағдайға қол жеткізу көзделген [81,с. 15-18]. 

Мәселен, Қазақстан төлем теңгерімінің ағымдағы операциялар есебі 

шамамен әрбір 3-4 жыл сайын кері сальдо көрсетіп отырады  [82,с. 3-8]. Қызмет 

теңгерімі бойынша Қазақстан еш уақытта профицит дегенді көрмеген  [83]. 

Демек, Қазақстанның келіссөздер жүргізуші тобы келіссөздер жүргізу 

барысында осындай құқықтық мүмкіндіктерді жеткілікті түрде пайдалана 

алмады.  

Жетіншіден, Экономикалық ықпалдастық істері жөніндегі министр 

алдымызда тұрған қатерлер туралы сөз қозғамады. Мысалы, импортталған 

тауарға импорттаушы елдің кемсітушілік көрсетпеуі ДСҰ-ның маңызды 

талаптарының бірі болып табылады. Алайда, «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 

заңға сәйкес «Самұрық-Қазына» қоры және оның еншілес компаниялары баға 

ұсыныстары бірдей болған жағдайда, отандық тауар өндірушіге артықшылық 

бере алады.  

Демек, аталған ішкі нормалар «кемсітушілік» сипатында байқалады және 

олардан ертелі-кеш бас тартатын боламыз. 

Қазақстанның тауар өндірушілері мен қызмет көрсетушілері жемісін көріп 

отырған мемлекеттік қолдаудың енді бір шарасы – бұл жергілікті қамту туралы 

талап. 

ҚР кейбір заңнамалық актілеріне, атап айтқанда «Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы» заңға индустриялық инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген болатын. 

Нәтижесінде, аталған заңға «жұмыстың (көрсетілетін қызметтің) жергілікті 

қамтуы», «кадрлардың жергілікті қамтуы», «тауардың жергілікті қамтуы» деген 

ұғымдар енгізілді. 

Тауарлардың жергілікті қамтуын талап ету кемсітушілікті көрсетпеу 

тәртібінің жалпы қағидатына сәйкес келмейді, сондықтан ДСҰ ережелеріне 

қайшы келеді. Мысалы, 1994 жылғы ГАТТ келісімінің III:4-бабында тауардың 

жергілікті қамтуын талап ету жолымен мемлекеттік қолдау көрсету тыйым 

салынған субсидия ретінде қаралады. 

Қорытындылай келе, алдағы уақытта өткізілетін мемлекеттік қолдау 

шараларын алып тастау мемлекеттік сектордың, әсіресе, «Самұрық-Қазына» 

ұлттық әл-ауқат қорының қызметіне әсер ететін болады. 

Қорытындылай келе, ДСҰ-ға қосылу мақсатында жүргізілген, 19 жыл 

бойы жалғасқан келіссөздер процесі барысында Қазақстан осы халықаралық 

ұйымның шегінде өзінің аса маңызды экономикалық мүдделерін толығымен 

қорғай алмады. 

Мысалы, 2025 жылы елдің болашақ басшылығы немесе Үкімет құрамы 

белгіленген тәртіппен ұлттық экспортқа субсидия беруді ұйғарса, мұндай 

шешім қабылдаудың салдарынан міндетті түрде шетелдерде сот процестері 

қозғалатын болады. 
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2030 жылы Қазақстан алдында ауыл шаруашылығын 9-10 пайыз 

деңгейінде субсидиялау қажеттілігі туындап, тиісті шешім қабылданса, онда 

ресми Астана ДСҰ шегінде құқықтық дауларға тартылатын болады. 

Қалай болғанда да, мемлекет басшысы еліміздің ДСҰ-ға қосылуын тарихи 

маңызы бар оқиға деп бағалап, Қазақстанды халықаралық құқық нормаларына 

сәйкес сауда саясатын жүргізетін, инвестициялық ахуалы өте қолайлы ел 

ретінде әлемнің барлық ірі экономикалары танығанын тілге тиек етті. 

Қазақстанның ДСҰ-ға мүшелігі отандық кәсіпорындарға сыртқы нарықтарға 

шығу, ал тұтынушыларға тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді кеңінен таңдау 

мүмкіндігіне қол жеткізуді қамтамасыз етеді. 

Сонымен, Қазақстанның сауда осалдығын ДСҰ, КО және ЕАЭО аясында 

қарастырғанда, экспортқа шикізаттық емес өнім шығару үшін көптеген 

кедергілер қалыптасып отыр [84,с. 97-106].  

Қазақстан мен Ресей арасында сауда әлсіздігі сақталып отыр. Мысалы, тек 

2015 жылы ғана РФ мен Қазақстанның бір-біріне қатысты азық-түлік 

өнімдерінің экспортына тыйым салуды бірнеше рет енгізгендері белгілі. Саяси 

ұстанымдарының ұқсастығына қарамастан, сауда соғысы болмаса да, Кеден 

одағы шегінде Қазақстан мен Ресей мүдделерінің қайшы екенін жасыру 

қиындап барады [85]. 

ҮИИДБ-ның 1-ші бесжылдығында Үкімет шикізаттық өнімдерді 

экспорттаушыларға ҚҚС-ты қайтарып отырды. Былайша айтқанда, Үкіметтің 

өзі ҮИИДБ-ға қарсы экономикалық соғыс ашты. Мысалы, дамыған елдерде 

тауар экспорттаушылар дайын, барынша өңделген өнім шығарған жағдайда 

ғана экспортаушыға бюджеттен ҚҚС қайтарылады [86]. 

Нақты елдік интеграцияны бағаласақ, онда тұтас кеңістікте сыртқы және 

ішкі сауданың дамуын, байқалған үдерістерді және осылардың негізінде нақты 

интеграцияның дәрежесін зерделеу керек. 

Осылайша, біздің бюджет, салық, сыртқы экономика және экспорттық 

саясатымыздың мақсаттары бір-бірімен қайшы болды. Анығын айтсақ, 

экспортқа шикізаттық емес өнім шығару – Ахмет Байтұрсыновтың доктринасы.  

Бұл мәселені 1913 жылы 15 тамызда «Қазақ» газетіне шыққан мақаласында 

Ахаң бірінші көтерген. Ол кісінің мынадай сөзі бар: «Қазақ жерінде өндіріс 

жоқ. Қазақ сыртқа шикізат шығарады, ал сырттан сол шикізаттан жасалған 5-6 

есе қымбат дайын өнімді сатып алады.  

Бұл - надандықтан келген кемшілік». Біздің Үкімет Ахаңның доктринасын 

толығымен ескермей отырған тәрізді [87]. 

Айта кету керек, Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайы мен оның 

сыртқы экономикалық қызметін дамытудың өзекті қиындықтарын есепке алып, 

сауда осалдығын болғызбау тұрғысынан экспортты қолдау саласындағы 

мемлекет стратегиясының бірінші кезектегі мәселелеріне мыналар жатады: 

 экспортқа бағытталған ұйымдар мен өндірістің айналым қаражаттарын 

қамтамасыз ету үшін тартылған уәкілетті банктердің кредиттік ресурстары 

бойынша кепілдік міндеттемелер беру; 
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 экспорттаушыларды қорғауды қамтамасыз ету үшін коммерциялық және 

саяси тәуекелдерден экспорттық кредиттерді сақтандыру мен мемлекеттік 

кепілдік міндеттемелерін ұсыну; 

Қазақстанның экспортын ынталандыратын қаржылай көмек берудің басқа 

да бағыттарының арасынан мынадай шараларды қарастыруға болады; 

 экспорттық жеткізілімдерді қаржыландыратын банктерге мемлекеттік 

кепілдіктер беру; 

 халықаралық саудаға қатысу үшін берілген кредиттер бойынша 

мемлекеттік кепілдіктер беру; 

 сыртқы нарықты игеруге байланысты операцияларды сақтандыру; 

 өнеркәсіппен, одан әрі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

экспортына байланысты шағымдарды төрелікте қарау кезіндегі мемлекеттік 

баждардың көлемін төмендету. 

Жоғарыда айтылғандарды ескерсек, ұлттық экономика мен ұлттық саудада 

талай өзгерістер болуы мүмкін.  

Сауда басқа салалармен тығыз байланысты және бүкіл ел бойынша 

тұтынушыларға (халыққа) тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізетін 

экономиканың функционалдық секторы болып табылады. 

Сауда саласы отандық экономиканың негізгі салаларының бірі болып 

табылады. 

Қазіргі заманғы дамыған бизнестің және өз алдына жүйе ретінде сауда 

дамуының тиімділігі бүкіл экономика үшін мультипликативтік әсер береді. Осы 

арқылы басқа салаларға да маркетинг, логистика, сатылым шығынын азайтуға 

және түптеп келгенде, көтерме және бөлшек сауда бағаларын төмендетуге 

мүмкіндік пайда болады. Мысалы, ішкі сауданың дамуы тауарлардың ішкі 

өндірісінің өсуіне ықпал етеді. 

Қазақстан Республикасына сауданың дамуы үшін тиімді сауда саясатын 

жүргізу қажет. Бұл саясат ішкі және сыртқы, бөлшек, көтерме, биржалық, 

электрондық сауда түрлерін және қоғамдық тамақтануды қамтиды. 

Жұмыстың екінші бөлігінде көзделген ішкі және сыртқы сауданы талдау 

қорытындыларын, SWOT-талдау мен жүргізілген әлеуметтік сауалнама 

нәтижелерін, сонымен қатар, шетелдік тәжірибені ескере отырып, 

Қазақстанның сауда осалдығын сипаттайтын бірқатар күрделі мәселелер мен 

қатерлерді атап өтуге болады. 

Бірінші. Шешімін таппаған мәселелер арасынан мемлекеттің сауда 

саясатын, стратегиялық жоспарлау мәселелерін атап өту керек. 

Стратегиялық жоспарлау деп отырғанымыз - белгілі бір кеңістікте 

орындаушыларына қарай және белгілі бір уақыт ішінде мерзіміне қарай, 

стратегиялық міндеттерді орындауды көздейтін іс-қимылдар тәртібін 

(алгоритмін) құру және жүзеге асыру барысы. 

Сонымен қатар, стратегиялық жоспарлау деп отырғанымыз ұйымның 

мақсаттары мен оларға қол жеткізу жолдарын таңдау процесін білдіретін 

стратегиялық басқару функцияларының бірі болып табылады [88, с. 142]. 
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Стратегиялық жоспарлау басқарудың барлық шешімдеріне негіз береді. 

Ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау функциялары стратегиялық 

жоспарларды қалыптастыруға бағытталған. Ұйымның стратегиялық жоспарлау 

артықшылықтары тұтас қолданбаған жағдайда, жекелеген адамдар 

корпоративтік кәсіпорынның мақсаты мен бағдарын бағалаудың нақты әдісінен 

тыс қалады [89,с. 32-39]. 

Стратегиялық жоспарлау процесі бірнеше кезеңнен тұрады: 

- миссия мен мақсаттарды анықтау; 

- ақпаратты жинауды, компанияның күшті және әлсіз жақтарын талдауды, 

сондай-ақ қолда бар ішкі және сыртқы ақпарат негізінде компанияның әлеуетті 

мүмкіндігін қамтитын ортаны талдау; 

- стратегия таңдау; 

- стратегияны іске асыру; 

- орындалуын бағалау және бақылау. 

Бірқатар мемлекеттердің тәжірибесін қарап, Қазақстан саудасының 

табысты әрі ұзақ мерзімде дамуы, ең алдымен, стратегиялық жоспарлау 

жүйесін ұқыпты түрде қалыптастыруға байланысты екені аңғарылады. 

Осы орайда, біздің елімізде басымдықтардың шашыраңқы болуы, орта 

және ұзақ мерзімді міндеттерді шешу үшін ресурстарды шоғырландырудың 

тиімді тетігінің жоқ болуы байқалады. 

«Болжау –«нысаналы бағдарламалық жоспарлау» – «орындалуын 

бақылау» тізбегі рәсім тәртібі тұрғысынан ойластырылмаған. 

Тіпті, не тігінен (республикалық–өңірлік, облыстық–аудандық немесе 

қалалық деңгей), не көлденең тәртіппен де (ведомствоаралық және салааралық 

өзара іс-қимыл) мемлекеттік стратегиялық жоспарлаудың пісіп жетілген толық 

жүйесі жоқтың қасы. 

Қазіргі кезде Қазақстанда нормативтік құжат ретінде сауда саласындағы не 

мемлекеттік саясат стратегиясы, не тұжырымдама жоқ. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 1143 

қаулысымен қабылданған 2010–2014 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасында сауданы дамыту бағдарламасы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің шешімімен күшін жойды [90]. 

Сондай-ақ, сауда саясатын іске асыру жөніндегі функциялардың бір бөлігі 

Еуразиялық экономикалық одақ комиссиясының құзыретіне, енді бір бөлігі 

Ұлттық экономика министрлігінің құзыретіне берілген [91, б. 30-36]. 

Екінші. Сауда секторын мемлекеттік және заңнамалық реттеуге 

байланысты мәселелер. 

Осы уақытқа дейін Қазақстанда сауда саласын реттеу мына сипаттар 

негізінде дамып келді: өндірушілермен сауда ұйымдарының арасындағы өзара 

іс-қимыл барысына мемлекеттің аз қатысуы; шетелдік бөлшек сауда 

компанияларынан ішкі нарықты қорғау тетіктерінің және сауда ұйымдарына 

қойылатын экологиялық бақылау талаптарының жеткіліксіз болуы; 

Қазақстанның монополияға қарсы органдары тарапынан қатысу әлсіздігі және 

кадрларды даярлау мәселелеріне елеулі көңіл бөлінбеуі. 
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Саланың өзі үшін де, тұтынушылармен мемлекет үшін де мұндай реттеу 

саясаты кері салдар туғызды. Мысалы, біржағынан, қатаң реттеудің болмауы 

саланың жоғары инвестициялық тартымдылығына және жедел қарқынмен 

дамуына ықпал етті, ал екінші жағынан, осы саладағы көлеңкелі экономиканың 

өсуіне жол берді. 

Қазіргі заманғы сауда форматтары санының айтарлықтай өсуі 

тұтынушылар үшін негізгі оң фактор болды. Бұл дәстүрлі форматтармен 

салыстырғанда бағаны төмендетуге және қызмет көрсету сапасын жақсартуға 

мүмкіндік берді. Алайда, екінші жағынан, сектордың әркелкі дамуы қазіргі 

заманғы форматтағы сауда алаңдарының тым әркелкі болуын туғызды. 

Сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілерін жетілдіру қажеттілігі келесі мән-жайлардан туындап отыр. 

Бүгінгі күні республикалық сауда алаңдары жалпы қорының 49%-ы, яғни 

жартысына жуығы «базарлар мен нарықтар». Қалған 51%-ы «сауда 

кәсіпорындарына», яғни дүкендік сауда алаңдарына тиесілі. Әрине, базарлық 

алаңдардың осылайша кең таралуы елдің сауда инфрақұрылымының 

дамығандығын білдірмейді. 

Қолданыстағы сауда нарықтарының басым көпшілігі өртке қарсы, 

санитариялық, фитосанитариялық ережелер мен нормалардың талаптарына сай 

келмейді. Нарықтарды техникалық жабдықпен қамту талаптары, негізінен, 

орындалмайды. Жер, сәулет және құрылыс құқықтық қатынастары 

саласындағы заңнаманы бұзу фактілері жиі кездеседі. 

Соңғы уақытта жиі кездесетін төтенше жағдай сипатындағы оқиғалар (өрт) 

осыған куә. Осы оқиғалар нарық әкімшілігі мен кәсіпкерлер арасында даулар 

мен жанжалға және әлеуметтік жағдайдың ұшығуына әкеп соқтырады. 

Сондай-ақ, салық төлеуден жалтару, қауіпсіздік кепілінің, 

тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың болмауы және сатылған өнімнің 

төменгі сапасы, бюджет түсімдерінің, әлеуметтік, зейнетақы жарналарының аз 

мөлшері, нарықтарда сауда-саттық жасап жатқан адамдардың әлеуметтік 

жағынан қорғалмауы байқалады. 

Сауда алаңдары жетіспегендіктен нарықтарда сауда-саттық жасап жатқан 

сатушылардың әлеуметтік жағынан қорғалмауы, ең алдымен, жалға алушының 

келісімшарттық құқығын және сауда орны үшін жалға алу төлемінің мөлшері 

мәселесі бойынша нарық әкімшілігі мен иелелері тарапынан көрсетілетін 

озбырлыққа байланысты. Мұның өзі нарық иелері тарапынан бәсекелестікке 

қарсы қадамдардың жасалуына және сатылатын тауардың құнына әсер ететін 

жалдық төлемнің қымбаттылығына алып келеді. 

Сонымен қатар, жұмыс күшін, яғни сатушыларды жалдау жөніндегі 

келісімшарттарға қол қою бөлігінде еңбек заңнамасын сақтау қиындығы 

әлеуметтік, табысқа салынатын және зейнетақы төлемдерін алуға кедергі 

келтіреді. 

Статистика комитетінің мәліметі бойынша, 2015 жылы сауданың көлеңкелі 

экономикаға қосқан үлесі ЖІӨ-нің жалпы 28 пайызының 5%-ын құрады.  
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Яғни, сауда саласының құрылымындағы көлеңкелі экономиканың үлесі 

осы саланың жалпы қосылған құнына шаққанда 28,9%-ға жетіп отыр. Оның 

ішінде, 16,4% – жасырын экономикаға, 12,5% бейресми экономикаға тиесілі. 

«Сауда қызметін реттеу туралы» заң сауда саласының толық спектрін, 

әсіресе, нарықтардағы сауданы толығымен қамтымайды. 

Үшінші. Инфрақұрылымның жеткіліксіз дамуына байланысты мәселелер. 

Қазақстанның ішкі сауда секторының дамуына кедергі келтіретін ең 

көкейкесті мәселелердің бірі инфрақұрылым дамуының жеткіліксіз деңгейі, 

әсіресе, шетелдермен салыстырғанда сауда инфрақұрылымының дамымауы, 

сауданың қазіргі заманғы түрлерін дамыту үшін инфрақұрылымның 

жарамсыздығы, жаңа сауда алаңдары құрылысының қарқыны мен көлемінің 

жеткіліксіз болуы. 

Осы орайда, инфрақұрылым деген ұғым жолдар, қоймалар, сауда 

объектілері, электр желілері сияқты базалық инфрақұрылым объектілерін ғана 

емес, сондай-ақ сауда секторына арналған қызмет инфрақұрылымын білдіреді. 

Аталған сауда секторына арналған қызмет инфрақұрылымы жоғары дамыған 

логистикалық компаниялардың, таратушылардың және көтерме сауда өнім 

берушілерінің, сертификаттау және лицензиялау ұйымдарының, сондай-ақ 

жарнама нарығында жұмыс істейтін компаниялардың, білім беру мекемелерінің 

қажетті санының болуын қамтиды. 

Қызмет инфрақұрылымы саласындағы мәселелердің қатарына мыналар 

жатады: өндірушілер мен сауда ұйымдарының арасындағы дәрменсіз 

шаруашылық байланыстар; кооперация дамуының жеткіліксіз деңгейі; шағын 

өндірушілер мен шағын сауда ұйымдарының арасындағы делдалдардың көп 

болуы. 

Барлық тауар сегменттеріндегі сауда ұйымдарының негізгі 

алаңдаушылығын туғызатын мәселе көптеген елді мекендердің жолдармен 

нашар қамтылуы, тіпті, кей жағдайда жекелеген аумақтар арасында жол 

байланысының мүлдем болмауы. Мұндай жағдай көптеген өңірлерге уақытылы 

әрі қажетті мөлшерде тауар жеткізуге мүмкіндік бермейді, өңірлер арасындағы 

сауда айналымы процесін тежейді. 

Қойма алаңдарына да қатысты дәл осындай жағдай қалыптасып отыр. 

Сақталуына ерекше талап қойылатын азық-түлік өнімдері сияқты тауарлар 

үшін қоймалардың болмау мәселесі, жол мәселесі сияқты кері салдарға әкеп 

соғады. 

Жер, сондай-ақ сауда және логистикалық объектілер құрылысы үшін 

рұқсат құжатын алу рәсімінің күрделілігі және анық болмауы да қиындық 

туғызады. 

Кейде объект құрылысын жүргізіп жатқан компания коммуникацияларды 

өз күшімен салуға мәжбүр болып, құрылыс құны үш есе қымбаттап кетеді. 

Мұндай жағдай саланың инвестициялық тартымдылығын азайтады және жаңа 

сауда-логистикалық объектілер салуды тежейді. 

Сонымен қатар қазіргі уақытта ауылшаруашылығы және балық өнімін 

өндірушілердің, сондай-ақ көтерме саудадағы сатушылардың материалдық 
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техникалық сақтау базасындағы технологиялық мұқтажы, негізінен, 

қанағаттандырылмаған. Қойма алаңдарының жетіспеушілігі салдарынан кей 

жағдайда өндірілген өнім тиісті түрде сақтауға жарамсыз не сәйкес келмейтін 

үй-жайларда сақталады. Осылайша сақтаудың салдарынан тауарды жоғалту 

біраз көбейіп, өндірістік және сауда кәсіпорындарының пайда алу мүмкіндігі 

азаяды. 

Қоймаларды, негізінен,  тұтыну жерінде орналастыру тарихи тұрғыдан 

қалыптасып, басым үрдіске айналған. Осының нәтижесінде, 

ауылшаруашылығы шикізатын өндіру және балық аулау орындарында 

қоймалар мен тоңазытқыштардың жетіспеушілігі байқалады. 

Қазақстандағы бөлшек сауда дүкендері өздерінің алаңдарына, 

ассортиментіне, қызмет көрсету сапасына, техникалық құрал-жабдықтармен 

қамтылуына қарай жіктеледі. Жіктеу кезінде оларды сауда алаңдарының 

мөлшері бойынша бөлу дәстүрге айналған. Осы орайда, маркетингте бөлшек 

сауда дүкендерін «А», «В», «С» санаттарына жіктеу кеңінен таралған [92,с. 33-

37]. 

«А» санатындағы дүкендер деп отырғанымыз сауда алаңы 100 шаршы 

метрден асатындар. Мұндай дүкендер кең ассортиментімен, клиенттердің үлкен 

ағынын өткізу қабілетімен, қолма-қол ақшасыз төлемдер қызметін көрсету үшін 

техникалық мүмкіндіктерімен, сервистің жоғары деңгейімен, өнім беруге және 

сақтауға арналған шығыстар үлесінің төмендігімен, үлестік шығыстарымен, 

жоғары еңбек өнімділігімен ерекшеленеді. Дәл осы артықшылықтарға 

байланысты, сауда желілері аталған форматтағы дүкендер арқылы жұмыс 

істеуге тырысады. Бұқаралық ақпарат құралдары «қазіргі заманғы форматтар» 

терминін пайдалану кезінде, негізінен, «А» санатындағы дүкендер деп түсінеді. 

«В» санатындағы дүкендердің сауда алаңы әдеттегідей 50 мен 100 шаршы 

метр аралығында. Сауда желілері бұл топтағы сауда нүктелері арқылы жұмыс 

істеуге үлкен ынта танытпайды, өйткені, мұнда өнім беруге және сақтауға 

арналған операциялық шығыстар және әкімшілік сипаттағы шығындар алдыңғы 

санатпен салыстырғанда әлдеқайда жоғары. 

Қазақстанда ең көп таралған «С» санатындағы дүкендердің сауда алаңы 50 

шаршы метрден аспайды. Бұл дүкендердің басқаруға және есеп беруге қоятын 

талаптары жоғары емес, тіпті кейде елеусіз қалады. Әдетте, мұндай дүкендер 

сауда айналымының жекелеген бір бөлігі ретінде мүлдем есептелмейді. Азық-

түлікті тиісті түрде сақтауға жағдайлары жоқ. Өнімді жеткізуге және сақтауға 

деген шығын, сатып алу бағасы тым жоғары, ассортименті шектеулі, сервистің 

сапасы нашар болады. 

Аталған санаттағы дүкендердің сауда желісін ұйымдастыру қиындай 

түседі, өйткені олардың клиенттер мен тауар ағынын өткізу қабілеті шектеулі, 

ал нақты операциялық шығыспен әкімшілік шығын мөлшері ірі дүкендермен 

салыстырғанда әлдеқайда жоғары. Мұның барлығы онсыз да ірі дүкендермен 

салыстырғанда біраз жоғары осы санаттағы дүкендердің баға деңгейіне 

жүктеледі. 
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Республика көлемінде сауда алаңдарының құрылымында «С» 

форматындағы дүкендердің үлес салмағы ең көп – 47 %. Екінші орынды «А» 

санатындағы дүкендер иеленеді (33 %). «В» санатындағы дүкендер сауда 

алаңдары кеңістігінің 16%-ын құрайды. "Дүңгіршек" форматының үлесі –4 %. 

Астанада «А» санатындағы дүкендердің үлесі ең көп – 48 %, Батыс 

Қазақстан облысында «В» санатындағы дүкендердің үлесі басым – 22 % және 

Алматы облысында – 19 %. 

«С» форматындағы дүкендер Оңтүстік Қазақстан облысында басым–68 %. 

Бөлшек сауда орны ретінде «дүңгіршек» форматы Қызылорда облысында ең 

көп таралған – 13 %. 

Осы аймақтық шолудан көріп отырғанымыздай, әртүрлі өңірлердің «А» 

және «В» сауда форматындағы дүкендермен қамтылуы біраз алшақ. Бұл 

форматтар сатып алу қабілеті және сұранысы басқа облыстармен және Астана 

қаласымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары батыс өңірінде сирек кездеседі. 

Бөлшек сауда сегментінде де сұраныс пен ұсыныстың арасында сәйкессіздік 

бар. 

Барлық өңірлердің ішінен Алматы, Астана қалалары және Солтүстік 

Қазақстан облысы сауда алаңдарымен ең жақсы қамтылған. Алматы және 

Оңтүстік Қазақстан облыстары сауда алаңдарымен ең нашар қамтылған, яғни 

бұл екі өңірде сауда, негізінен, дүкендер емес, нарықтар арқылы дамыған. 

Төртінші. Шағын және ауылдық елді мекендерде, сондай-ақ 

моноқалаларда бизнесті дамыту үшін сауда тартымдылығының жеткіліксіз 

болуы. 

Қазақстанда қатынасу үшін қиын шалғайдағы аудандар сауда алаңдарына 

өте тапшы және кейде олар мүлдем жоқтың қасы. Қазақстан халқының белгілі 

бір бөлігі үшін сауда объектілері қолжетімсіз. Соның салдарынан, төлем 

қабілеті мен сұранысы аз және инфрақұрылымы жеткіліксіз дамыған елді 

мекендерде әртүрлі компаниялар үшін дүкендер ашу экономикалық тұрғыдан 

тиімсіз. 

Мұндай жағдай, әсіресе, қалалардан гөрі шалғайдағы ауылдық аудандарға 

тән. 

Негізгі мәселелердің қатарында мыналарды атап өтуге болады: 

- төлем қабілетті сұраныстың жетіспеушілігі; 

- дамыған инфрақұрылымның жоқтығы; 

- логистикалық қызметтердің жетіспеушілігі; 

- орта және жоғары білікті кадрлардың жоқтығы. 

Бесінші. Кадрлардың жетіспеушілігі және олардың біліктілігінің төмен 

болуы. 

Сауда саласы ел бойынша жалақы деңгейінің орташа көрсеткішіне сәйкес 

еліміздің экономикалық белсенді халқының бестен бір бөлігін жұмыс орнымен 

қамтамасыз етеді. Алайда, соңғы жылдары тез өсіп келген сауда саласындағы 

кадр тапшылығы және білікті кадрлардың жетіспеушілігі байқалады. Мұның 

себебі, негізінен, ұсынылатын жұмыстардың біліктілігі жағынан әлеуметтік 
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мәртебесі төмен болып табылады әрі отандық жоғары және орта оқу 

орындарындағы сауда мамандықтарына оқыту сын көтермейді. 

Бөлшек саудада жұмыс істейтін адамдарды шартты түрде үш санатқа 

бөлуге болады: 

- кассир, сатушы, сауда залының операторы, жүк тасымалдаушы сияқты 

біліктілігі төмен қызметкерлер; 

- дүкен менеджері, бөлім басшылары сияқты орташа білікті қызметкерлер; 

- топ-менеджмент, бөлшек сауда компанияларының басшылары. 

Еңбек ресурстарының ең көп тапшылығы біліктілігі төмен және орташа 

қызметкерлер қатарында байқалады. Біліктілігі төмен қызметкерлерді жұмысқа 

қабылдау мәселелері, ең алдымен, жалақының төмен болуына, кадрлардың жиі 

ауысып тұруына, олардың жұмыс істеуге ынтасы мен кәсіби деңгейінің төмен 

деңгейде болуына байланысты. Осы санаттағы персоналдың ауысып тұруы тым 

жоғары, ал сұраныс кейде ұсыныстан екі есе артық болады. 

Сонымен қатар біліктілігі орташа және жоғары кадрлардың тапшылығы 

кездеседі. Бұл, бір жағынан, бөлшек сауданың тез қарқынмен өсуіне 

байланысты, екінші жағынан, сауда мамандықтарына оқытатын оқу 

орындарының түлектерді сапасыз даярлауына қатысты. 

Басқаша айтқанда, сауда саласында кадр тапшылығы орын алған, кәсіби 

техникалық білім беру мекемелерінің сауда мамандықтары бойынша даярлау 

жұмысының деңгейі төмен. 

Жоғарыда айтып отырғанымыздай, адамдарды жұмысқа қабылдаған кезде 

олардың біліктілігі төмен болғандықтан, жалақысы да аз болады. Соның 

салдарынан, кей жерде кадрлардың ауысып тұруы жылына 70%-ға дейін 

жетеді. Кей жағдайларда сұраныс ұсыныстан екі есе асып түседі. 

Біліктілігі орташа және жоғары кадр мәселесінде де шешімін таппаған 

қиындықтар көп.  

Олар, негізінен, бөлшек сауданың тым тез даму қарқынына, сауда 

мамандықтары бойынша оқу орындарында оқып жатқан жастардың білімі 

төмен болуына қатысты болып табылады. 

Сауда және қоғамдық тамақтану саласы үшін кадрларды даярлау жөніндегі 

іс-шаралар жоспарын әзірлеген кезде, мына шараларды көздеген жөн: 

- сауда және қоғамдық тамақтану саласындағы кадрлардың 

жетіспеушілігін талдау; 

- Дуальды оқытуды енгізу жөніндегі жол картасына сауда саласындағы 

кадрлар даярлау мәселесін енгізу; 

- нарықтың мұқтажына сәйкес сауда және қоғамдық тамақтану 

саласындағы білім беру бағдарламаларын жаңғырту жөнінде ұсыныстар 

әзірлеу; 

- кадрларды сапалы даярлау жөнінде мүдделі тараптармен дөңгелек 

үстелдер өткізу; 

- жұмысшы мамандықтарды насихаттау бағдарламасына сауда 

саласындағы кадрлар даярлау ісіне жастарды тартуды қосу; 



112 
 

- біліктілігін анықтау мақсатында қорытынды емтихандар өткізген кезде 

біліктілік комиссиясының құрамына кадрларға тапсырыс берген ұйымдар мен 

компаниялардың өкілдерін қосу; 

- «ЭКСПО-2017» шеңберінде сауда және қоғамдық тамақтану саласындағы 

білікті кадрларды даярлауға мүдделі тараптарды тарту. 

Алтыншы. Сауда саласындағы шағын және орта бизнестің өзекті 

мәселелері. 

Қазақстан шағын және орта бизнестің дамуы жағынан дамыған елдерден 

біраз артта қалып қойған. Мәселен, кәсіпкерлердің еліміздің ЖІӨ-іне қосатын 

үлесі дамыған елдермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. 

Сауда саласындағы шағын және орта бизнесті дамытудағы негізгі 

мәселелердің қатарын атап өтсек, олар: 

- шағын кәсіпорындардың қызметін ұйымдастыруда әкімшілік 

кедергілердің болуы; 

- қаржы ресурстарының тапшылығы; 

-жалға алынған үй-жайларды сатып алу құқығын іске асыру қиындықтары; 

- инженерлік коммуникацияларға қосылу мәселелері; 

- тағы да басқалары. 

Соңғы жылдары әкімшілік реформа белсенді түрде іске асырылуда. Біраз 

жұмыс атқарылды.  

Сонымен қатар, шешілмеген бірқатар мәселелер қалып отыр. Осы күнге 

дейін көптеген рұқсат құжаттарын алу қажеттілігі, тым артық салықтық және 

статистикалық есеп беру елеулі кедергілерге жатады. Сондықтан, сұратылатын 

рұқсат және есеп беру құжаттарының санын одан әрі қысқарту міндетін шешу 

маңыздылығы сақталып отыр. 

Шағын бизнестің дамуын шектеп отырған елеулі кедергілердің бірі- қаржы 

ресурстарының тапшылығы. 

Қаржы тапшылығы мынаны білдіреді: 

Айналым құралын толтыру және басталған немесе белгіленген 

инвестициялық жобаларды іске асыру үшін банк несиелеріне қол жеткізе 

алмау; 

- ісін бастаған кәсіпкерлер үшін стартап несиесінің болмауы. 

Кәсіпкерлердің басым көпшілігі ісін бастаған кезде де, бизнесі дамыған 

кезде де қаржы тапшылығына байланысты біраз қиындықтар көреді. 

Пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау, несие бойынша мемлекеттік 

кепілдік беру сияқты және басқа да қолданыстағы мемлекеттік қолдау тетіктері 

шағын компания нарықта кемінде бірнеше жыл істеген кезде ғана тиімді 

болады. 

Стартап несиесін алу біраз қиынға түседі. Сондықтан мемлекет пен 

коммерциялық банктер арасында тәуекелдерді бөлісуді көздейтін стартаптарды 

қаржылық қолдаудың тетіктерін жетілдіру қажет. 

Жалға алынған үй-жайларды сатып алу мәселесінің де өзектілігі кем емес. 

Оның негізгі себептері: бөліп төлеудің мерзімі қысқа, орталық тас жолдары 
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бойындағы объектілерді сатып алуға «тыйым парақтары», жылжымайтын 

мүлікке жоғары нарықтық баға болып табылады. 

Көкейкесті мәселелердің бірі инженерлік коммуникацияға, ең алдымен, 

электр қуатының көздеріне қосылуға мүмкіндіктің шектеулі болуы. Қосалқы 

қуатқа қосылу немесе пайдалану үшін рұқсат алудың құны тым жоғары. Шағын 

және орта бизнес кәсіпорындары үшін желілерге қосылу құны азайтылғаннан 

кейін бұл оларға түсетін қаржылық жүктемені жеңілдетті. Бірақ желілерге 

қосылудың техникалық шарттарына келісу мәселесі сақталып қалды. 

Шағын және орта сауда кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудың ең тиімді әдістерінің бірі франчайзинг (коммерциялық концессия) 

[93, с. 5-8]. 

Әлем бойынша франчайзинг нарығы орташа есеппен 30–35 %-ға өсті және 

кейбір мәліметтердің көздеріне қарағанда, оның көрсеткіші жылына 6 триллион 

долларға жетеді. Франчайзинг, негізінен, дәстүрлі аумақтарда емес, дамушы, 

яғни Тынық мұхиты, Таяу Шығыс және Латын Америка нарықтарында өсіп 

келеді. 

ТМД елдерінде франчайзинг нарығының сөзсіз көшбасшысы Ресей. Ресей 

франшизаларының аумақтағы нарықтық үлесі – 62%. РАФ мәліметі бойынша 

2015 жылы бұл елде ритейл секторы – 56%-ға, қоғамдық тамақтану секторы 

18%-ға өсті, ал франчайзинг орындарының саны шамамен 25%-ға артқан. Ресей 

франшизаларының бір бөлігі Қазақстанда да бар.  

Қазақстан нарығы Ресей Федерациясы франчайзинг жүйелерінің ықпалы 

бар аумаққа бұрыннан кіреді. Қазақстан Кеден одағына кіргеннен кейін бұл 

үрдіс тек күшейе түсті. 

Франчайзинг – зияткерлік меншіктің қозғалысы ғана емес, сонымен қатар, 

Кеден одағынан тыс аумақтан импортталатын тауар, шикізат және бөлшектер. 

Нәтижесінде, франшизаның қымбаттай түсуі кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін төмендетеді. Сондықтан, франшиза сатып алушы 

қазақстандықтар Ресей франчайзерлеріне қарай бет бұруға мәжбүр болады. 

Қазақстан секторы жайлы сөз қозғайтын болсақ, біздегі жағдай ТМД-ның 

басқа елдеріндегі мәселелерге ұқсас. Бірақ, егер Батыс Еуропаға жақын 

орналасқан және халқы көп Ресей мен Украина үшін шетелдік франшизаларды 

бейімдеу оңайға түссе, бізде бұл істің кезеңі ұзаққа созылып, кейде 

франшизалар делдалдардың ұзын тізбегінен өтеді. 

Франчайзинг, шын мәнінде, зияткерлік меншікті, яғни тауар белгісін жалға 

алу болып табылады. Қазақстанда тауар белгісі институты 90-жылдары іс 

жүзінде жоғалған болатын. Бұл да өркениетті франшиза қатынастарының 

дамуына кедергі болды. Кәсіпкерлердің өздері де соңғы уақытқа дейін тауар 

белгісін және зияткерлік меншікті тіркеуге көңіл бөлмей келді. 

Қазақстандағы франчайзинг статистикасын алып қарайтын болсақ, бүгінгі 

күні біздің қауымдастық франчайзинг көрсеткіштеріне көбірек мән беріп, 

бағалай бастады. Бұрын біз 300 франшиза жүйесін мәлімдесек, бүгін біз бұл 

мәліметті қайта қарап, іс жүзінде бұлардың ішінен шамамен 80 франшизаның 

ғана жұмыс істейтіні анықталды. 
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Қалған компаниялар өз франшизасы туралы енді ғана мәлімдеді, бірақ 

олардың франчайзинг жүйесі туралы нақты түсінігі, франшизаға қатысты 

бизнес процесінің сипаттамасы, франчайзинг пакеті және желіде жұмыс 

істейтін франшизасы жоқ. 

Қазақстанның франчайзинг нарығының белсенді дамуына кедергі 

келтіретін факторлардың қатарына мыналар жатады: 

- франчайзинг нарығындағы қатынастарды реттеудің бірыңғай тәртібі жоқ, 

өйткені, заңнамалық актілердің арасында қайшылықтар бар. Қазақстанның 

басқа елдермен салыстырғанда франчайзинг туралы өз заңы бар. Бұл 

құптарлық. «Кәсіпкерлік лицензия/франчайзинг кешені туралы» Азаматтық 

кодекстің 45-тарауының ережелері жоғарыда аталған заңның негізіне алынды. 

Бірақ франчайзингті бір ғана заңның ауқымымен қамту қиын. Көп жағдайда ол 

бірнеше заңнамалық актілердің объектісі болып табылады. Кейбір жағдайда, біз 

іс жүзінде заңнамалық актілердің арасындағы қайшылықтарды көреміз. Мұның 

өзі франчайзинг құқықтық саласын айқын түсінуге кедергі келтіреді; 

- франчайзингтің әркелкі дамуы; 

- ісін енді бастаған франчайзерлерге несие беру. Шетелдерде банктер осы 

санаттағы кәсіпкерлерге жеңілдіктер береді. Ал Қазақстанда франчайзер шағын 

кәсіпкер болып саналғандықтан, оған несие ресурсына қол жеткізу қиын, тіпті, 

кейде оның мүмкіндігі де болмай қалады; 

-франшиза ұсыныстарының жабық болуы. Франшиза жүйесіне қосылатын 

және қосылуға дайын кәсіпорындардың басым көпшілігі нарықта ұсынылған 

франшизалар туралы білмейді және олардың франшизаны пайдалану 

тәжірибесі жоқ. Сол себепті, олар тиісті таңдау жасай алмайды. Бұған қоса, 

франчайзерлер ұсынатын ақпарат шектеулі. 

Жетінші. Экономикалық, қаржылық, инфрақұрылымдық, заңнамалық, 

әлеуметтік және сауда саласындағы басқа да тәуекелдерді бағалауға арналған 

жүйелі ұстанымның болмауы [94,б. 303-308]. 

 

Кесте 25 - Ішкі сауда саласының күшті, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен 

қатерлері (SWОТ-талдау) 

 
Күшті жақтары Мүмкіндіктері 

1 2 

1) макроэкономикалық және саяси 

тұрақтылық; 

2) іскерлік ахуалдың жақсаруы; 

3) ішкі сауданы ынталандыруға 

арналған институттар жүйесінің бар болуы;  

 

 

1) техникалық жабдыққа, 

мамандандырылған көрсетілетін қызметтерге 

және инновацияларға деген сұраныс; 

2) қазіргі заманғы өндірістік және 

басқарушылық технологияларды енгізу; 

3) тауарды тасымалдауға қажетті көлік 

инфрақұрылымының дамуы 

Әлсіз жақтары Қатерлері 

1)сауда секторындағы инвестициялық 

белсенділіктің төмен болуы; 

2) инфрақұрылым мен логистикада тар 

1) Қазақстанның ішкі нарығында Кедендік 

 одақ және ЕАЭО елдерінің компаниялары 

тарапынан болған бәсекелестіктің күшеюі; 
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1 2 

жерлердің болуы; 

3)квазимемлекеттік сектордың 

басымдығы жағдайында шағын және орта 

бизнестің төмен деңгейде дамуы; 

4)сауда секторындағы бәсекелестіктің 

төмен деңгейі; 

5) сауда секторының инвестициялық 

тартымдылығының төмендеуі; 

6) инфрақұрылымның жеткіліксіз 

деңгейде дамуы; 

7) халықтың төлем қабілетті бөлігінің 

төмен деңгейі; 

8) сауда секторындағы кадрлардың 

тапшылығы; 

9) Интернетке кіру деңгейінің төмендігі 

2) әкімшілік кедергілер; 

3) шетелдік компаниялардың ішкі нарыққа 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 

жекелеген түрлерін монополияға қарсы, 

экологиялық заңнаманың, санитариялық-

эпидемиологиялық нормаларды бұза отырып 

 жеткізуі; 

4) тауарларды демпинг бойынша және 

заңсыз бәсекелестік әдістерін қолдана отырып 

жеткізу; 

Ескерту - Автормен құрастырылған 

 

Кесте 26- Сыртқы сауда саласының күшті, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен 

қатерлері (SWОТ-талдау) 

 
Күшті жақтары  Мүмкіндіктері 

1) минералдық және көмірсутекті 

ресурстардың үлкен қорлары; 

2) макроэкономикалық және саяси 

тұрақтылық; 

3) іскерлік ахуалдың жақсаруы; 

4) сыртқы сауданы ынталандыруға 

арналған институттар жүйесінің бар болуы 

1) Кеден одағы мен ЕАЭО нарығына еркін 

қолжетімділік,  

2) Қытайға, Орталық Азияға және Каспий 

маңы мемлекеттеріне экспортты ұлғайту 

мүмкіндіктері; 

3) Тауарды экспортқа шығаруға қажетті 

көлік инфрақұрылымының дамуы 

Әлсіз жақтары Қатерлері 

1) әлемдік мұхитқа тікелей шығу 

мүмкіндігінің болмауы; 

2) РФ пен Батыс арасында рұқсаттардың 

болуы, РФ пен Украина арасындағы 

текетірес; 

3) ұлттық экспорттың шикізаттық 

мамандануы және экспорттың 

құрылымындағы шикізат емес тауарлардың 

төмен деңгейі 

4) Батыс Қазақстандағы ресейлік және 

азербайжандық, Солтүстік Қазақстанда - 

ресейлік тауарлардың экспансиясы 

1) жаһандық және өңірлік дағдарыс 

құбылыстарының Қазақстанның сыртқы сауда 

жағдайына тигізетін жағымсыз әсері; 

2)әлемдік шикізат нарықтарындағы 

өзгермелі конъюнктура; 

3) сауда теңгеріміндегі профицит 

мөлшерінің төмендеуі;  

4) төлем теңгерімі бойынша ағымдағы 

шоттың тапшылығы 

Ескерту - Автормен құрастырылған 

 

Зерттеу барысында алынған тәуекелдерді саралай отырып, олардың 

өзектілігін анықтау мақсатында әлеуметтік сауалнама жүргізілді. Нәтижесінде 

олар белгілі бір санаттарға сыныпталды. 
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Стратегияны тиімді жүзеге асыру үшін негізгі тәуекелдерді ескеру және 

олардың кері салдарын азайту үшін шаралар қабылдау қажет. Негізгі 

тәуекелдер алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу мүмкіндіктерін бағалау 

арқылы анықталуға тиіс. Бұған қоса, саланың даму болжамдарында көзделген 

тәуекелдермен қатар, ішкі және сыртқы факторлардың нашарлағаны ескерілуге 

тиіс. 

Қазақстанның сауда саласындағы стратегиялық тәуекелдердің әркелкі 

болуын ескере отырып, біз осы саладағы стратегиялық тәуекелдер тізімін және 

сауалнама арқылы олардың өзектілігі мен дәрежесін белгіледік (кесте 27). 

Айта кететін жайт, сауалнаманы жүргізу әдістемесі мен негізгі 

параметрлері (қай жерде, қашан, қанша адам қатысты) қосымшада көрсетілген. 

Кестеден көрінгендей, ең жоғары тәуекел факторлары инфрақұрылымдық, 

әлеуметтік және экономикалық санаттарына жатады. Мысалы, инфрақұрылым 

дамуының жеткіліксіз деңгейі бойынша респонденттердің 44 %-ы дауыс берген.  

Адам басына шаққандағы орташа есептелген табыстың азаю факторына 

жоғары тәуекел ретінде респонденттердің 45 %-ы көрсеткен.  

Осындай үдеріс тиімді логистикаға кедергі келтіретін көліктік шектеулер 

және интернетке қосылудың төмен деңгейі жөнінде де байқалып отыр. Бұлар 

Үкімет тарапынан дереу қабылдануы керек шараларды көрсетіп отыр.  

Сонымен қатар, кестеден байқалғандай, ең төмен тәуекел факторлар 

санатына ең алдымен заңнамалық енген. Мысалы, сауданың дамуына кедергі 

келтіретін заңнамалық реттеудің қатаң болуына 39%, салық ауыртпалығының 

өсуі – 33%, өңірлерде сауданың желілік түрлерінің дамуына, бәсекелестіктің 

өсуіне қойылатын әкімшілік шектеулер бойынша – 42%. 

 

Кесте 27-Сауданың стратегиялық тәуекелдері мен олардың факторлары 

 

Тәуекелдердің факторлары 
Тәуекел факторының 

санаты 

Тәуекел факторының жағымсыз 

әсер тигізу дәрежесі  (%) 

төмен орташа жоғары 

1 2 3 4 5 

Сауданың дамуына қажетті 

алаңдардың тапшылығы  
Инфрақұрылымдық 61 

28 
11 

Сауда секторындағы 

инвестициялық 

тартымдылықтың төмендеуі 

Экономикалық 38 27 35 

Инфрақұрылым дамуының 

жеткіліксіз деңгейі 

Инфрақұрылымдық 24 32 44 

Сауданың дамуына кедергі 

келтіретін заңнамалық реттеудің 

қатаң болуы  

Заңнамалық 39 37 24 

Халық санының аз болуы  Демографиялық 10 56 34 

Адамбасына шаққандағы орташа 

есептелген табыстың азаюы 

Әлеуметтік 11 44 45 

Сұраныстың азаюы Экономикалық 6 61 33 
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1 2 3 4 5 

Сауда секторының дамуына 

қажетті біліктілігі бар 

кадрлардың жетіспеуі 

Кадрлық 29 56 24 

Салық ауыртпалығының өсуі Заңнамалық 33 48 19 

Өңірлерде сауданың желілік 

түрлерінің дамуына, 

бәсекелестіктің өсуіне 

қойылатын әкімшілік шектеулер 

Заңнамалық 42 39 19 

Тиімді логистикаға кедергі 

келтіретін көліктік шектеулер 

Инфрақұрылымдық 3 66 31 

Интернетке қосылудың төмен 

деңгейі 

Инфрақұрылымдық 12 16 72 

Сауда секторын дамытуға 

бөлінетін қаражаттың 

тапшылығы 

Қаржылық 28 43 29 

Ескерту – Сауалнама нәтижесі бойынша автормен құрастырылған 

 

Қорытындылай келе, ішкі сауданы дамыту мақсатында төменде 

көрсетілген шараларды атқару көзделеді:  

- қазіргі заманғы сауда форматтарының санын және олардың бөлшек 

сауданың жалпы айналымындағы үлесін арттыруға ықпал ету;  

- инфрақұрылымды дамыту; қолайлы экономикалық, құқықтық және 

әлеуметтік жағдайларды жасау; электрондық, биржалық сауданы дамыту;  

- қашықтағы, сауданың ашықтығын және нарыққа қатысушылардың 

хабардар болуын арттыру, сондай-ақ қатысушылардың кәсіби деңгейін арттыру 

және т.б. 

Тәуекелдерді басқару және Қазақстанның сауда секторын жаңғыртудың өзі 

оларды сауданың қазіргі заманғы халықаралық талаптарына сәйкес келтіруге 

және транзакциялық шығыны барынша азайтылған тауар қозғалысының тиімді 

процесіне ықпал етуге бағытталуға тиіс. 

Ішкі сауда үшін мемлекеттік қолдау шараларын іске асыру өндірушілер 

үшін де (кең географиялық қамту, жоғары өткізу қабілеті, жүйенің аз шығыны), 

тұтынушылар үшін де (тауарлардың нақты және бағалық қолжетімділігі, 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасы) халықтың мұқтажын 

тиімді тарату жолымен жан-жақты қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 

Айта кететін жайт, жұмыстың 1.2-бөлімінде осалдықтың «тұрақтылық» 

және «қауіпсіздік» атты ұғымдармен тығыз байланысты екендігіне тоқталған 

болатынбыз. 

Жоғарыда аталған, Қазақстан аумағының кейбір өңірлерінде жүргізілген 

сауалнама нәтижелерін басшылыққа ала отырып, сауда саласының күшті және 

әлсіз жақтарын, сондай-ақ мүмкіндіктері мен қатерлерін талдау (SWОТ-талдау) 

негізінде болашақта сауда саласында қабылданатын стратегияға аса қажет 

компоненттер жасалды. 
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Мысалы, сыртқы сауда саласында «тұрақтылықты» қамтамасыз ететін 

күшті жақтарға мыналар жатуы мүмкін: 

- минералдық және көмірсутекті ресурстардың үлкен қорлары; 

- макроэкономикалық және саяси тұрақтылық; 

- іскерлік ахуалдың жақсаруы; 

- сыртқы сауданы ынталандыруға арналған институттар жүйесінің бар 

болуы және т.б.[95, р. 7]. 

Осы тұрақтылықты одан әрі нығайту мақсатында төмендегі мүмкіндіктерді 

толығымен пайдаланған орынды: 

- Кеден одағы мен ЕАЭО нарығына еркін қолжетімділік; 

- Қытайға, Орталық Азияға және Каспий маңы мемлекеттеріне экспортты 

ұлғайту мүмкіндіктері; 

- тауарды экспортқа шығаруға қажетті көлік инфрақұрылымының дамуы 

және т.б. 

Сонымен қатар, сыртқы сауда саласында «қаупсіздік» тұрғысынан қазіргі 

заманғы қатерлер қатарына мыналар жатуы мүмкін: 

- жаһандық және өңірлік дағдарыс құбылыстарының Қазақстанның сыртқы 

сауда жағдайына тигізетін жағымсыз әсері; 

-әлемдік шикізат нарықтарындағы өзгермелі және тұрақсыз конъюнктура; 

- сауда теңгеріміндегі профицит мөлшерінің төмендеуі;  

- төлем теңгерімі бойынша ағымдағы шоттың тапшылығы және т.б. [96, р. 

69-79]. 

Байқалғандай, сыртқы сауда саласында қазіргі заманғы қатерлер санатына 

ішкі факторлар емес, керісінше сыртқы себептер болып табылады. 

Дегенмен, сыртқы сауда саласында қалыптасқан осалдықты одан әрі 

азайту үшін төмендегі әлсіз элементтер мен мәселелерді шешу қажет: 

-әлемдік мұхитқа тікелей шығу мүмкіндігінің болмауы; 

- РФ мен Батыс арасында рұқсаттардың болуы, РФ мен Украина 

арасындағы текетірес; 

- ұлттық экспорттың шикізаттық мамандануы және экспорт 

құрылымындағы шикізаттық емес тауарлардың төмен деңгейі және т.б. 

Сондай-ақ «тұрақтылық» пен «қауіпсіздік» тұрғысынан ішкі сауда 

осалдығына келетін болсақ, онда, мысалы, «тұрақтылықты» қамтамасыз 

ететін күшті жақтарға төмендегілер кіреді: 

- макроэкономикалық және саяси тұрақтылық; 

- іскерлік ахуалдың жақсаруы; 

- ішкі сауданы ынталандыруға арналған институттар жүйесінің бар болуы 

және т.б. 

Ішкі саудада қалыптасқан осалдықты азайту мақсатында және 

тұрақтылықты орнықты ұстау үшін төмендегі мүмкіндіктерді пайдалану керек: 

- техникалық жабдыққа, мамандандырылған қызметтерге және 

инновацияларға деген сұраныс; 

- қазіргі заманғы өндірістік және басқарушылық технологияларды енгізу; 

- тауарды тасымалдауға қажетті көлік инфрақұрылымының дамуы т.б. 
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Енді ішкі сауда саласында «қауіпсіздік» тұрғысынан күрделі қатерлер 

санатына мыналардың жатуы ықтимал: 

- Қазақстанның ішкі нарығында Кеден одағы мен ЕАЭО елдерінің 

компаниялары тарапынан болған бәсекелестіктің күшеюі; 

- ҚР-ның ДСҰ-ға кіруі; 

- шетелдік компаниялардың ішкі нарыққа тауарлар мен қызметтердің 

жекелеген түрлерін монополияға қарсы, экологиялық заңнаманы, 

санитариялық-эпидемиологиялық нормаларды бұза отырып жеткізуі; 

- тауарларды демпинг бойынша және заңсыз бәсекелестік әдістерін 

қолдана отырып жеткізу және т.б. 

Сонымен қатар, ішкі сауда саласында қалыптасқан осалдықты оқшаулау 

үшін келесі әлсіз элементтер мен мәселелерді шешу керек: 

- сауда секторындағы инвестициялық белсенділіктің төмен болуы; 

-инфрақұрылым мен логистикадағы тар жерлердің болуы; 

- квазимемлекеттік сектордың басымдығы жағдайында шағын және орта 

бизнестің төмен деңгейде дамуы; 

- сауда секторындағы бәсекелестіктің төмен деңгейі; 

- сауда секторының инвестициялық тартымдылығының төмендеуі; 

- инфрақұрылымның жеткіліксіз деңгейде дамуы; 

- халықтың төлем қабілетті бөлігінің төмен деңгейі; 

- сауда секторындағы кадрлардың тапшылығы және т.б. 

Демек, SWОТ-талдау нәтижелері республика аумағының кейбір 

өңірлерінде жүргізілген сауалнама қорытындыларымен сәйкес келіп отыр.  

 

3.2 Cауда осалдығының алдын алудың стратегиясы: механизмдері, 

құралдары, нысаналы индикаторлары 

Стратегияның міндеті негізгі мақсатқа қол жеткізу үшін қолда бар 

ресурстарды тиімді пайдалану болып табылады.  

Басқаша айтқанда, негізгі мақсатқа тікелей қол жеткізу үшін қолда бар 

ресурстар жеткіліксіз болған жағдайда, іс-қимылдар тәсілі ретінде стратегия аса 

қажетті бола бастайды. 

Тактика стратегияны іске асыру құралы болып табылады және 

стратегияның негізгі мақсатына бағынысты болады. Стратегия «ресурстар – 

мақсат» осі бойынша аралық тактикалық міндеттерді шешу арқылы негізгі 

мақсатқа қол жеткізеді. 

Мемлекеттің экономикалық стратегиясы мемлекеттің саяси стратегиясын 

іске асыру үшін оның экономикаға араласу басымдықтары мен құралдарын 

түрлендіруді айқындайды.  

Ол мемлекет әрекеттерінің бағытталуын және оларды ең жалпы түрінде 

ұзақ мерзімді кезеңге іске асыру қағидаттарын сипаттайды. Мемлекеттің 

стратегиялық міндеттерін ағымдағы кезеңде іске асыру үшін оның экономикаға 

араласу қағидаттары оның экономикалық саясатын нақтылайды.    

Соңғы уақытта мемлекеттік басқаруда 25 (бір ұрпақ) немесе тіпті 50 жылға 

(екі ұрпақ) мемлекет экономикасы дамуының әлдебір қалаулы жай-күйі 
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түсінілетін «стратегиялық жоспарлау» тіркесі барған сайын жиі қолданылып 

келеді. 

Стратегиялық жоспарлау қалаулы бағыттағы қозғалысты барынша 

жылдамдату үшін ұлттық ресурстарды қазір ең үздік пайдалану жоспарын 

(траекториясын) есептеу нәтижесі болып табылады.  

Стратегиялық жоспарлау – бұл стратегиялық міндеттерді орындауға 

бағытталған бағдарламалар мен іс-қимыл жоспарларын және кеңістікте 

(орындаушылары бойынша) әрі уақыт бойынша (мерзімдері бойынша) өзара 

байланысты іс-шараларды жасау және іске асыру процесі.  

Стратегиялық жоспарлау бойынша стратегияны түсінуге арналған екі 

қарама-қарсы түсінік бар.  

Бірінші жағдайда стратегия – бұл қандай да бір мақсатқа қол жеткізудің 

нақты ұзақ мерзімді жоспары, ал стратегияны тұжырымдау – бұл қандай да бір 

мақсатты табу және ұзақ мерзімді жоспар жасау. Мұндай көзқарас барлық 

туындайтын өзгерістерді алдын ала болжап білуге болады, ортада орын алатын 

процестерге анықталған сипат тән әрі олар толық бақылау мен басқаруға көнеді 

дегенге негізделеді. 

Екінші жағдайда стратегия деп ел немесе кәсіпорын дамуының сапалы 

тұрғыдан айқындалған ұзақ мерзімді, оның саласына, құралдары мен нысанына, 

өндірісішілік қарым-қатынастарға қатысты бағыты түсініледі.  

Мұндай түсіну кезінде стратегияны қызметтің таңдалған бағыты ретінде 

сипаттауға болады, оның шеңберінде әрекет ету ұйымды өз алдында тұрған 

мақсаттарға қол жеткізуге алып келуге тиіс.  

Стратегиялық жоспарлауда қызмет бағыты, әдетте, матрицалардың 

көмегімен жүргізілген стратегиялық талдау нәтижелері бойынша, сондай-ақ 

SWOT-талдау нәтижелері бойынша таңдалады.  

Жалпы жағдайда, мемлекет деңгейінде стратегиялардың мынадай негізгі 

төрт типі әзірленуі және іске асырылуы мүмкін: 

1. Шоғырландырылған өсу стратегиялары – әлемдік нарықтағы 

позицияларды күшейту стратегиясы, нарықты дамыту стратегиясы, ұлттық 

өнімді дамыту стратегиясы.  

2. Интеграцияланған өсу стратегиялары – кері тік интеграция 

стратегиясы, алға жылжитын тік интеграция стратегиясы.  

3. Әртараптандырылған өсу стратегиялары – орталықтандырылған 

әртараптандыру стратегиясы, көлденең әртараптандыру стратегиясы. 

4. Қысқарту стратегиялары – тарату стратегиясы, қысқарту стратегиясы, 

шығыстарды қысқарту стратегиясы.  

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес Мемлекеттік 

жоспарлау жүйесі – бұл елдің ұзақ мерзімді (5 жылдан астам), орта мерзімді 

(бір жылдан 5 жылға дейін) және қысқа мерзімді (1 жылға дейін) кезеңдерге 

арналған дамуын қамтамасыз ететін, мемлекеттік жоспарлау қағидаттарынан, 

құжаттарынан, процестерінен және оған қатысушылардан тұратын өзара 

байланысты элементтер кешені [97]. 
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Мемлекеттік жоспарлау мемлекеттік билік органдарының және елді 

дамыту процесіне өзге де қатысушылардың Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық даму деңгейін арттыруға, азаматтардың әл-ауқатын өсіруге және 

ел қауіпсіздігін нығайтуға бағытталған қызметін қамтиды 

Мемлекеттік жоспарлау жүйесі мынадай қағидаттарға негізделеді: 

1) бірыңғайлық пен біртұтастық – мемлекеттік жоспарлау саласындағы 

заңнаманың, Мемлекеттік жоспарлау жүйесін ұйымдастыру және оның жұмыс 

істеу қағидаттарының бірыңғайлығы, мемлекеттік жоспарлау процесін жүзеге 

асыру тәртібінің бірыңғайлығы; 

2) ішкі теңгерімділік – Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының даму 

мақсаттары, міндеттері және нәтижелер көрсеткіштері бойынша өзара келісілуі; 

3) нәтижелілік және тиімділік – мақсаттарды, міндеттерді және нәтижелер 

көрсеткіштерін таңдау барынша дұрыс (нәтижелі) болуға, ағымдағы ахуалды 

терең талдауға және қойылған нәтижелерге ресурстарды барынша аз жұмсай 

отырып қол жеткізу қажеттілігіне негізделуге тиіс; 

4) мемлекеттік жоспарлау процесіне қатысушылардың жауапкершілігі– 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өз құзыреті шегінде 

міндеттерді шешудің тиімсіздігі және күтілетін нәтижелерге қол жеткізілмегені 

үшін жауапкершілікті қамтамасыз ету; 

5) ресурстық қамтамасыз етілу — алға қойылған мақсаттар мен 

міндеттерге қол жеткізу үшін мемлекеттік органдардың стратегиялық 

жоспарларының негізгі бағыттары бойынша қаржыландыру көздері мен 

көлемін, адами, басқа да материалдық және материалдық емес ресурстарды 

айқындау; және басқалары. 

Қазақстан Республикасының Президенті елдегі жағдай мен Қазақстан 

Республикасының ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттары туралы 

Қазақстан халқына жыл сайын Жолдау арнайды. Мемлекет басшысы 

Жолдауының ережелері Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын түзету 

үшін негіз болып табылады. 

Жолдаудың ережелерін іске асыру мақсатында тиісті жалпы ұлттық іс-

шаралар жоспары әзірленеді.  

Стратегиялық және бағдарламалық құжаттар, нормативтік құқықтық 

актілер әзірленбей тұрып, тұжырымдамалар (доктриналар) әзірленуі мүмкін. 

Тұжырымдама (доктрина) белгілі бір саланың жалпы даму пайымын, тиісті 

мемлекеттік саясатты өзгерту қажеттілігінің негіздемесін, ұсыныстар мен осы 

саланың проблемалы мәселелерін шешу жолдарын көрсететін құжат болып 

табылады.  

Тұжырымдаманы (доктринаны) Қазақстан Республикасының Президенті, 

Қазақстан Республикасының Үкіметі, тиісті орталық мемлекеттік орган не 

консультативтік-кеңесші орган бекітеді (мақұлдайды). 

Тұжырымдаманы (доктринаны) әзірлеу тәртібін Қазақстан 

Республикасының Үкіметі Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісу 

бойынша айқындайды.  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400002014#z0


122 
 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес – бұл белгілі бір 

аяны, саланы (салаларды) дамытудың пайымын, тиісті мемлекеттік саясаттың 

негіздемесін көрсететін және оны іске асырудың негізгі қағидаттары мен 

ұстанымдарын қамтитын құжат [98]. 

Тұжырымдама мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс: 

1) өзекті проблемаларға негізделу және экономикалық, әлеуметтік, саяси, 

құқықтық және өзге де салалардағы жалпыұлттық және салааралық сипаттағы 

нақты міндеттерді шешуге бағдарлану; 

2) социологиялық, статистикалық, сараптамалық және өзге де ақпаратты 

талдауға негізделу, жоспарлы кезеңнің соңында белгілі бір аяның, саланың 

(салалардың) даму деңгейінің пайымын көрсету, тиісті мемлекеттік саясатты 

негіздеу, белгілі бір аяны, саланы (салаларды) дамытудың жоспарланған 

деңгейіне қол жеткізудің негізгі қағидаттары мен жалпы ұстанымдары; 

3) Қазақстан Республикасында қолданылуы мүмкін ұқсас міндеттерді 

шешу жөніндегі әлемдік практиканың оң тәжірибесіне шолуды қамту; 

4) мақсаттарды, міндеттерді, жалпы ұстанымдарды, іске асыру 

құралдарын, күтілетін нәтижелерді айқындау. Ережелері, мақсаттары мен 

міндеттері қолданыстағы тұжырымдамалардың, стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттардың, мемлекеттік органдардың стратегиялық 

жоспарларының немесе өзге де нормативтік-құқықтық актілердің ережелерін, 

мақсаттары мен міндеттерін қайталайтын тұжырымдама әзірлеуге жол 

берілмейді. 

Тұжырымдама ағымдағы ахуалды талдауды, аяны, саланы (салаларды) 

дамытудың үрдістері мен пайымын қамтиды; аяны, саланы (салаларды) 

дамытудың негізгі қағидаттары мен жалпы ұстанымдарын ашып көрсетеді; 

олар арқылы тұжырымдаманы іске асыру болжанып отырған нормативтік 

құқықтық актілердің тізбесін көздейді. 

Тұжырымдамада түйінді проблемалар бөліп көрсетіледі, осы 

тұжырымдама қажеттігінің негіздемесі келтіріледі, тұжырымдаманың 

мақсаттары, міндеттері, орындалу кезеңі және оны іске асырудан күтілетін 

нәтижелер айқындалады. 

Олар арқылы тұжырымдаманы іске асыру болжанып отырған мемлекеттік 

және салалық бағдарламалар, аумақтарды дамыту бағдарламалары, мемлекеттік 

органдардың стратегиялық жоспарлары, заңдар іске асыру құралдары болады. 

Тұжырымдамада оларды орындаудың болжамды мерзімдері көрсетіле 

отырып, сол арқылы тұжырымдаманың мақсатына қол жеткізу және 

міндеттерін шешу болжанатын қолданыстағы және сол сияқты әзірленуі 

жоспарланып отырған стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың, 

мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен Қазақстан 

Республикасы заңдарының тізбесі келтіріледі.  

Бұл ретте әрбір міндеттің шешілуі, тұжырымдаманың әрбір күтілетін 

нәтижесіне қол жеткізу қандай құжат арқылы қамтамасыз етілетіні көрсетілуі 

тиіс. 
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Жоғарыда жазылғандарға сүйене отырып, сауда осалдығын болғызбау 

стратегиясы мынадай компоненттерден: мақсаттан, міндеттен, іске асыру 

тетігінен, нысаналы индикаторлардан, стратегияның негізгі бағыттарынан 

(басымдықтарынан), қажетті ресурстар мен қаржыландыру көздерінен, 

күтілетін нәтижелерден тұруы тиіс. 

Сауда осалдығын болғызбау стратегиясының мақсаты елдің сауда 

осалдығын төмендету және сауданың орнықты өсуіне қол жеткізу мақсатында 

сыртқы және ішкі сауданы дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау және 

мемлекеттік қолдаудың біртұтас жүйесін құру болуға тиіс.  

Стратегияның мақсаттарына қол жеткізу үшін сауда саласындағы 

мемлекеттік ықпал етудің идеологиялық, институционалдық, 

ұйымдастырушылық, қаржылық-экономикалық құралдарының кең қатарын 

қолдану қажет.  

Стратегияның міндеттері сауда осалдығының негізгі индикаторлары мен 

олардың қауіпті деңгейлерін айқындау кезінде анықталған қолда бар 

тәуекелдер мен проблемалардан келіп шығуға тиіс.  

Бірқатар басқа тәуекелдер мен проблемалар SWOT-талдауды жүргізу 

процесінде және әлеуметтік сауалнама нәтижелері бойынша тұжырымдалған 

болатын. 

Стратегияның міндеттерінің бір бөлігі осы жұмыстың  

3.1-бөлімінде көзделген. Олардың қатарында нормативтік құқықтық базаны 

жетілдіру, сауданы дамыту үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, сауда 

саласында институционалдық жағдайлар жасау және т.б. 

Сауданы дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған алдыңғы 

бағдарламасын іске асыру тәжірибесін ескере отырып, мынадай міндеттерді 

көздеуге болады: 

- сыртқы және ішкі сауданың тиімділігін арттыру, сауда 

инфрақұрылымын жетілдіру арқылы сауда саласындағы еңбек өнімділігін 

арттыру; 

- ішкі сауданы мемлекеттік қолдау жүйесін құру және биржалық және 

электрондық сауданы жеделдетіп дамыту үшін қолайлы жағдай жасау; 

- көтерме сауда жүйесін халықаралық транзиттік желіге интеграциялау. 

Стратегияны іске асыру тетігі тұрғысынан ол өзін іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспары арқылы жүзеге асырылуға тиіс екенін атап өту қажет.  

Іс-шаралар жоспарларында нақты орындаушыларын, іске асыру 

мерзімдерін, жылдар бойынша болжанатын көлемдері мен қаржыландыру 

көздерін көрсете отырып, стратегияны іске асыру жөніндегі шараларды көрсету 

керек.  

Мүдделі тараптар Стратегияның жоспарланатын көрсеткіштеріне 

(индикаторларына) қол жеткізу мақсатында Стратегияның тұрақты 

мониторингін, іске асырылуын бағалауды жүзеге асыруға тиіс. 

Сыртқы және ішкі сауданың жыл сайынғы өсу қарқыны, алдыңғы жылға 

қарағанда бөлшек сауда тауар айналымының өсу қарқыны % -бен (ағымдағы 

бағамен); бөлшек сауданың физикалық көлемі индексінің жыл сайынғы өсімі; 
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бөлшек сауда алаңдарының жалпы көлеміндегі сауда кәсіпорындары 

алаңдарының үлесі (базарларды қоса алғанда); 1000 адамға шаққандағы сауда 

алаңдарымен қамтамасыз етілу үлесі; бөлшек сауда тауар айналымының жалпы 

көлеміндегі қазіргі заманғы сауда форматтарының үлесі; бөлшек сауда 

нарығының шоғырлану дәрежесі; тауар айналымының жалпы көлеміндегі 

биржалар арқылы жүргізілетін сауда операциялары көлемінің үлесі және т.б. 

нысаналы индикаторлар ретінде бола алады. 

Стратегияның негізгі бағыттарына (басымдықтарына) қатысты айтатын 

болсақ, олар осы жұмыстың 3.3-бөлімінде тұжырымдалған.  

Қажетті ресурстар мен қаржыландыру көздері маңызды компонент болып 

табылады. Республикалық және жергілікті бюджеттерден  қаржыландыру 

көзделуге тиіс.  

Сонымен қатар, қаржыландыру көздері ретінде, оның ішінде жеке 

инвестициялар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 

салынбаған өзге де қаржыландыру көздері болуы мүмкін. 

Тұтастай алғанда, күтілетін нәтижелерді сауда осалдығы индикаторлары 

базалық көрсеткіштерінің қаншалықты жақсарғаны арқылы бағалауға болады.  

Біздің зерттеуіміздің тақырыбы еліміздің ішкі және сыртқы саудасының 

осалдығы болып табылатындығын ескере отырып, көрсетілген экономика 

салаларына назар аударамыз.  

Мәселен, Үкіметтің бағалауы бойынша, ішкі сауданы дамыту Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде жүзеге асырылатын 

болады [99]. 

Сауданы стационарлық сауда объектілерінде жүзеге асыруға кезең-

кезеңмен өту қамтамасыз етіледі. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Астананың, 

республикалық маңызы бар қаланың аумағында және 2020 жылғы 1 қаңтардан 

бастап облыстық маңызы бар қалалардың аумағында стационарлық сауда 

объектілерінен тұратын әмбебап сауда нарықтары қолданысқа енгізіледі.  

Биржалық сауда саласында 2016 жылғы 1 шілдеден бастап тауар 

биржалары жарғылық капиталының ең төмен мөлшері – 100000 айлық есептік 

көрсеткішке дейін және 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 300000 айлық есептік 

көрсеткішке дейін ұлғайтылады.  

2017 жылғы қаңтардан бастап биржалық сауда-саттықты электрондық 

нысанға толық ауыстыру көзделген.  

Ішкі тұтыну белсенділігі сауда қызметтерінің орташа есеппен 2,3 %-ға 

өсуіне ықпал ететін болады. 

Сыртқы саудаға қатысты айтатын болсақ, сыртқы сауда айналымы орташа 

қарқынмен, орташа есеппен 12,1 %-ға өсетін болады. Тауарлар экспорты 

номиналдық мәнінде – 2017 жылдан бастап орташа есеппен 8,7 % қарқынмен, 

мұнай экспорты физикалық көлемінің күтілетін ұлғаюы нәтижесінде 

экспорттың өсуі күтіледі және 2021 жылы 53,3 млрд. долларды құрайды.  
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Кесте 28 - Экономика салаларының даму болжамы, алдыңғы жылға қарағанда 

%-бен 

 

Атауы 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

алдын ала  Болжам 

ТАУАРЛАР ӨНДІРУ 101,4 102,8 102,0 103,1 102,6 102,1 

Ауыл шаруашылығы 105,5 102,5 103,2 103,0 103,0 103,0 

Өнеркәсіп 99,1 103,0 101,8 102,7 101,9 101,1 

Тау-кен 97,8 103,6 101,8 102,7 101,9 100,1 

Өңдеу  100,7 102,6 102,0 103,0 102,2 102,2 

Электрмен және газбен 

жабдықтау, желдету 
100,4 100,3 100,5 100,5 100,5 100,5 

Құрылыс 107,9 102,6 102,0 104,8 104,5 104,7 

КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕР ӨНДІРУ 
100,8 102,4 102,1 102,5 103,1 103,7 

Сауда 98,6 101,9 101,7 102,3 102,5 103,3 

Көлік және қоймаға 

жинау 
103,7 104,0 100,0 100,0 102,0 102,0 

Ақпарат және байланыс 98,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 

ЖІӨ 101,0 102,5 102,1 102,7 102,9 103,1 

Ескерту - [100] негізінде автормен құрастырылған 

 

Болжанып отырған кезеңде импорттың өсу қарқынының артуы күтіледі. 

Өсудің номиналды қарқыны орташа есеппен 7,5 %-ға жетеді.  Импорт өсуінің 

ең жоғары қарқыны 2020 жылға тиесілі болады – 14,1 %. 

Елдің 2017 – 2021 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму 

болжамының макроэкономикалық сипаттағы өлшемдерін, бірінші кезекте, 

сауданың болжамды көрсеткіштерін (кесте 28) назарға ала отырып, біздің 

зерттеуіміздің қол жеткізілген нәтижелерін пайдаланып, біз сауда осалдығын 

болғызбау және оның деңгейін төмендету тұрғысынан екі кесте (кесте 29,30) 

құрастырдық. 

29-кесте бойынша 2014 – 2015 жылдары сауда саласында бір сатушының 

тауар сату көлемі 27 мың АҚШ доллары болды. Регрессиялық талдау 

нәтижелеріне сәйкес, осы көрсеткішті екі есе ұлғайтса, жан басына шаққандағы 

ЖІӨ-нің 12 – 15 мың АҚШ долларына жетуі әбден мүмкін. Көзделген мақсатқа 

қол жеткізу үшін Қазақстанда бөлшек сауда тауар айналымының өсу қарқынын 

барынша күшейту қажет.  

Осы орайда, бөлшек сауда тауар айналымының өсу болжамы 30-кестеде 

жақсы көрсетілген. Мәселен, Үкіметтің болжамы аясында алдағы 5 жылда 

тауар айналымының өсімі 3 %-ға жетпейді, тек қана 2021 жылы ғана осы 

көрсеткіш 3,1 %-ды құрайды. 

Үкіметтің сауда жөніндегі болжамдарын басшылыққа ала отырып, 3 

сценарий жасалды – оптимистік, базалық және пессимистік болжамдар. 

Біздің ойымызша, оптимистік сценарий бойынша бөлшек сауданың тауар 

айналымы 2 – 5 % арасында өсетін болады. 
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Кесте 29 - Экономикалық өсу және сату көлемі 

 
 

№ 

Индикатор 

Сауда саласында 1 сатушының 

сату көлемі (мың АҚШ доллары) 

Жан басына шаққандағы ЖІӨ, (мың АҚШ 

доллары) 

1 Екі есе ұлғайту немесе 50  12-15 

2 120 20 

3 180  30  

4 240 40  

5 300 50 

Болжамдық көрсеткіштер 

Сауда саласында 1 сатушының сату көлемін екі есе ұлғайту немесе 50 мың АҚШ 

долларына дейін жеткізу болжамы 

 Оптимистік сценарий – 2025 жылы 

 Базалық сценарий – 2030 жылы 

 Пессимистік сценарий – 2035 жылы 

Ескерту - [100] негізінде автормен құрастырылған 

 

Ал базалық сценарий аясында бөлшек сауданың тауар айналымы 1 – 2 % 

арасында өсуге тиіс. 

Пессимистік сценарий бойынша осы көрсеткіш 0 – 1 % арасында 

сақталатын болады. 

Кесте 30- ЖІӨ мен бөлшек сауданың тауар айналымы 

 
№ Бөлшек сауда тауар айналымының өсу қарқыны, % ЖІӨ-нің өсу қарқыны%, 

1 5 3 

2 10 4-4,5 

3 15 5 – 6  

4 15-тен жоғары 7 

 Оптимистік – 2 ден 5 %-ға дейін 3 

 Базалық – 2 %-ға дейін 1 – 2  

 Пессимистік – өсу жоқ 0 – 1  

Ескерту - [100] негізінде автормен құрастырылған 

 

2017 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында Мемлекет басшысы 

Үкіметтің алдына 2025 жылға қарай шикізаттық емес экспортты екі есе ұлғайту 

жөнінде міндет қойды. Осы бағыттағы жұмыстарды жандандыру үшін 

экспортты дамыту және алға жылжыту құралдарын бір ведомствоға 

шоғырландыру қажет. Экспорттаушыларға қолдауды, оның ішінде өңірлерде 

«бір терезе» қағидаты бойынша көрсету керек. Сондай-ақ Үкіметтің жанынан 

Экспорттық саясат жөніндегі кеңес құрылатын болады. Оның құрамына бизнес-

қоғамдастықтың өкілдері кіруге тиіс. 2017 жылғы 1 қыркүйекке дейін Үкімет 

әкімдермен және бизнеспен бірлесе отырып, бірыңғай экспорттық стратегияны 

әзірлейтін болады. Сонымен қатар, Қазақстан ауылшаруашылығы өнімін 

өндіруді әртараптандыру арқылы азық-түлік тауарларының экспортын 2021 

жылға қарай 40 %-ға арттыруды көздеп отыр. Бұл міндеттер агроөнеркәсіптік 
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кешенді дамытудың жаңа мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іске 

асырылуға тиіс.  

Бұл ретте, 2016 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанға азық-түлік 

тауарларын импорттау 74 %-ға қысқарды. Мұндай айтарлықтай төмендеуге 

қазақстандық өндірушілердің импорттық азық-түлік тауарларын алмастыруы 

ықпал етті. Өткен жылы республиканың өндірушілері шығарымын 4 %-ға 

ұлғайтты. ҚР-да азық-түлік тұтынуындағы импортты алмастыру жер қойнауын 

пайдалануға қарағанда әлдеқайда табысты жүріп жатыр. 2016 жылдың ішінде 

тамақ өнімдерінің негізгі 47 атауының 35 тауар позициясында ресурстардағы 

импорттың үлесі қысқарды. Тиісінше, ресурстардағы және тұтынудағы 

импорттың үлесі азық-түлік тауарларының 12 атауы бойынша өсті.  

Қант өндірісінде де импортты алмастыру процесі күрт жандандырылды–

импорттың үлесі 21 %-ды құрайды. 2015 жылы импорт Қазақстандағы барлық 

қант ресурстарының 41 %-ын құраған. 2016 жылы ет өніміндегі (шошқа етін, ірі 

қара малдың етін алып тастағанда) импорттың үлесі едәуір байқалатындай 

азайған. Егер 2015 жылы импорттың деңгейі 63 % деп бағаланса, онда 2016 

жылдың 12 айы ішінде ол 37 %-ға дейін төмендеді.2016 жылы ҚР Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы импортты алмастыру бағдарламасының  басталғаны 

туралы мәлімдеді. Палата жүргізген сараптамада республика экономикасының 

10 саласында, әзірше импортталатын, бірақ, егер елде өзіндік жеке өнідіріс 

жолға қойылса, оларды алмастыруға болатын  150-ге жуық тауар позициясы 

анықталды. Ақшалай баламада импортты алмастыру 150 миллиардтан астам 

теңгені үнемдеуге мүмкіндік берер еді.  

Стратегиялық құжаттардың арасында 2030 жылға дейін ҚР-ның азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұжырымдамасы бар. Оның ішінде сауда 

осалдығының деңгейін төмендету мақсатында нысаналы индикаторлар 

көзделген (кесте 31). 

Қазақстан азық-түлігінің орнықты экономикалық қолжетімділігін 

қамтамасыз ету үшін төмен қабілетті сұранысты ұлғайту үшін жағдай 

жасалатын болады. Экономикалық даму, халықты табыс деңгейінің өсуі 

ескеріле отырып, тамақ өнімдерінің энергетикалық құндылығы мен 

ассортиментін арттыру тұрғысынан азық-түлік себетінің құрамы қайта 

қаралады.  

 

Кесте 31 - 2030 жылға дейін Қазақстан Республикасының азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі нысаналы 

индикаторлар 

 

 Азық-түліктің физикалық қолжетімділігі 
2020 

жыл 

2025 

жыл 

2030 

жыл 

1 2 3 4 5 

1 
Ауылдық жерде орталықтандырылған сумен жабдықтауға 

қол жеткізу ,%-бен 
80 90 100 
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31 – кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 5 

2 

Жақсы және қанағаттанарлық техникалық жай-күйдегі 

республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 

үлесі, %-бен 

89 92 95 

3 

Жақсы және қанағаттанарлық техникалық жай-күйдегі 

облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль 

жолдарының үлесі, %-бен 

78 84 90 

4 Жеміс/көкөніс қоймаларының өсімі, мың тонна 225 260 300 

5 
Сауда алаңдарымен қамтамасыз етілу, 1000 адамға 

есептегенде, шаршы метр 
187 278 338 

 Азық-түліктің экономикалық қолжетімділігі  
2020 

жыл 

2025 

жыл 

2030 

жыл 

1 
Халықтың ақшалай табысы (орташа есеппен жан басына 

шаққанда), айына теңге 
99 293 158 868 254 190 

2 
Азық-түлік тауарларына жұмсалатын ақшалай шығыстар 

(орташа есеппен жан басына шаққанда), айына теңге 
60 801 85 121 119 169 

3 
Азық-түлік тауарларына экономикалық қолжетімділік 

коэффициенті 
60 55 50 

4 
Жалпы шығыстардағы азық-түлік тауарларына 

жұмсалатын шығыстардың үлесі, %-бен 
38 34 30 

5 Табысы кедейлік шегінен төмен адамдар саны, адам 20 000 10 000 0 

Ескерту - [100] негізінде автормен құрастырылған 

 

Кедейлік шегінде өмір сүріп жатқан халықтың ең төмен азық-түлік 

себетіне экономикалық тұрғыдан қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін кедейлік 

шегінің қауіпті деңгей азық-түлік себеті құнының деңгейіне дейін (азық-түлік 

себеті құнының 40 %-ынан 60 %-ына дейін) арттырылады. Аталған іс-шара 

атаулы әлеуметтік көмек арқылы берілетін азық-түлік себетінің құнын жабуға 

мүмкіндік береді. Атаулы әлеуметтік көмек беру шарттары жетілдірілетін 

болады. Сондай-ақ халықтың және жас мамандардың жалпы жұмыспен 

қамтылуын қолдау жөніндегі шараларды іске асыру жалғасын табады.  

Біздің ойымызша, сауда осалдығын болғызбау стратегиясын іске асыру 

процесінде белгілі бір тәуекелдер туындауы мүмкін. Бұл Қазақстан 

экспорттайтын энергия ресурстары мен ауылшаруашылығы шикізатына 

әлемдік бағалардың құбылмалылығы, әлемдік экономиканың өсу қарқынының 

баяулауы, сауда компаниялары мен өз қызметін жүйе құраушы 

компаниялардың жанында жүзеге асыратын шағын және орта бизнес 

кәсіпорындары іскерлік белсенділігінің баяулау тәуекелі, ішкі нарықтағы 

пайыздық мөлшерлемелердің өсуі және экономиканы кредиттеудің өсу 

қарқынының төмендеуі және т.б. болуы мүмкін. 

Осыған байланысты сауда саласындағы тәуекелдерді басқару мақсатында 

әлемдік экономиканың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері мен негізгі 

шикізат тауарларына әлемдік бағалар динамикасының, ықтимал тәуекелдерді 
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уақтылы анықтау үшін Қазақстан экономикасының мониторингін қамтамасыз 

ету керек. 

Сондай-ақ қолайсыз жағдайлар туындаған жағдайда, оның ішінде ұлттық 

экономиканың байлауымен, рецессиясымен немесе дағдарысымен 

сипатталатын, энергия ресурстарына әлемдік бағалардың күрт ауытқулары 

салдарынан экономиканы тұрақтандыру бойынша шаралар қабылдау қажет.  

Мемлекеттік бюджетті оңтайландыру және басым емес шығыстарды 

секвестрлеу жөнінде ұсыныстар тұжырымдау, контрциклдік 

макроэкономикалық саясат шеңберінде және шағын кәсіпкерлік субъектілерін 

Ұлттық Қордың қаражаты есебінен ұзақ мерзімді қымбат емес кредиттермен 

қосымша қорландыру жөніндегі шараларды іске асыру орынды болады. 

Сауда саласындағы мемлекеттік саясаттың Ұлттық экономика 

министрлігінің құзыретіне жататынын ескере отырып, осы мемлекеттік 

органның жұмыс сапасына назар аударған жөн. 

Сыртқы саудада экономиканы әртараптандыру жөніндегі реформаларға 

қарамастан, экспорттың негізгі бабы болып табылатын шикізаттық тауарлар 

энергетикалық тауарлар мен металдардың әлемдік бағасына қатысты 

экономиканың осалдығына жол ашады [100]. 

Ұлттық экономика министрлігінің Стратегиялық жоспарының бесінші 

бағыты халықаралық экономикалық ықпалдастықты және сыртқы сауда 

қызметін көздейді. Осыған орай, елдің сыртқы саудасының осы аспектісіне 

көңіл бөлген жөн. 

Беларусьтің, Қазақстан мен Ресейдің ұлттық электр нарықтарын 

интеграциялау арқылы 2019 жылға қарай жалпы электр энергиясы нарығын 

құру жоспарланған [101,б. 70-72]. 

Енді осы мәселенің осал және қиындық туғызатын жақтарына назар 

аударайық. 

Сыртқы сауда тұрғысынан шет елдер мен олардың кәсіпорындары заңсыз 

қолданатын шаралар және отандық өндірушілерге зиян келтіретін шығындар 

және оларды болғызбау жөнінде демпинкге қарсы, шектеу және тыйым салу 

сияқты қарсы шаралар осалдықтың элементтері болып саналады [102,б. 339-

344]. 

Қазақстан Республикасы Кеден одағының жұмыс істеуі барысында 

ұйымдастырушылық сипаттағы кейбір қиындықтарға тап болып отыр. Экспорт 

бойынша негізгі қиындықтардың қатарына Кеден одағы елдерінің нарығына 

алкоголь, фармацевтикалық өнім, мұнай сияқты бірқатар тауарларымыздың 

жеткізіліміне қойылған шектеулерді жатқызуға болады. Өзара саудадағы 

осындай кедергілерді жою жөніндегі жұмыс тиімді жүргізіліп жатыр деп айту 

қиын. 

Еуразиялық экономикалық комиссияның жанындағы консультативтік 

комитеттердің мүмкіндіктері жеткілікті түрде пайдаланылмайды. 

Жалпы алғанда, Кеден одағы мен Бірыңғай экономикалық кеңістік және 

Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграциялық процестер елдің 

экономикалық әлеуетінің ашылуына, бірлескен, өзара толықтыра алатын 
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өндірістерді құруға, анағұрлым тиімді жағдайда өзара сауда жүргізуге, сондай-

ақ жоғары бәсекеге қабілеттілікті арттырып, әлемдік нарыққа шығуға жаңа 

мүмкіндіктер береді. 

Қазақстан саудасының өсуіне, негізінен, минералдар, шикізат және азық-

түлік (бидай) сияқты тауарларға қалыптасатын әлемдік сұраныс экспорт пен 

импорттың өсуі тұрғысынан ықпал етеді. Қазақстан экономикасының өсуі үшін, 

тиісінше, еліміздің жалпы сатып алу қабілеті үшін мұнайдың әлемдік 

бағасының маңызы айрықша болып табылады [103,б. 146]. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы сауда форматтарының әлсіз дамуы бөлшек 

сауда секторында біраз операциялық шығындарға жол береді. Еуропа елдерінің 

тәжірибесіне жүгінетін болсақ, мұнда ірі сауда форматтарының бөлшек 

сауданың жалпы көлеміндегі үлесі әлдеқайда зор [104].  

Орталық және Шығыс Еуропа елдері арасында Аустрияда ірі сауда 

форматтары ең көп таралған. Бұл елдегі сауда алаңдарының жалпы көлемінің 

ішінде сауда алаңы 3000 шаршы метрден асатын гипермаркеттер (үлесі 75%), 

сауда алаңы 400-2500 шаршы метр супермаркеттер және алаңы 1000-2000 

шаршы метр дискаунттер басым [105,с. 375-376]. 

2014 – 2015 жылдары заңнамалық деңгейде табиғи монополиялар қатарына 

45-тен астам қызмет түрін қамтыған 15 сала жатқызылды. Қызметтің 20 түріне 

мемлекеттік монополия енгізілді. 

Қазіргі уақытта бәсекелестікті дамытуға кедергі келтіретін бірқатар осал 

мәселелер және қатерлер бар. 

Біріншіден, бұл жаңа компаниялардың нарыққа шығуына кедергі 

келтіретін кемсітушілік жағдайлар. Бұл қатарға жаңа қатысушылардың нарыққа 

кіруін ынталандырмайтын, өндірістік емес шығындарды арттыратын және 

сыбайлас жемқорлыққа, сондай-ақ «әкімшілік ресурс» деп аталатын 

құбылыстың пайда болуына жағдай туғызатын әртүрлі әкімшілік кедергілерді 

жатқызуға болады [106]. 

Екіншіден, саланың тым баяу өсу қарқыны, жоғары белгіленген шығындар 

және алынатын кірістің төмен деңгейі де бәсекелестіктің қарқынына, 

жеткізілетін өнім мен қызметтің бағасы мен сапасына кері әсер етуі мүмкін. 

Үшіншіден, тұтынушылардың сұранысы мен сатып алу қабілеті. Сатып 

алудың тым аз көлемі, қымбат баға және соның салдарынан салада орын алған 

икемсіз сұраныс та бәсекелестіктің қарқындылығына кері әсер етуі мүмкін [107, 

с. 242-248]. 

Төртіншіден, экономикалық шоғырлануға жедел бақылау жасау үшін 

мүмкіндік беретін ақпараттық жүйенің болмауы. Бұл ретте, Ұлттық экономика 

министрлігінің тауар нарықтарындағы жағдайды бақылау бағытындағы 

қызметінің тиімділігін арттыру керек.  

Әкімшілік сипаттағы факторлардың қатарына экономикалық процестерге 

мемлекеттік органдардың араласуы жатады [108, с. 73-88]. 

Атап айтқанда, олар: мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлықтың 

белгілері, бизнес ортасына жүктелетін әкімшілік қысым, бәсекелестікті дамыту 

бағытында мемлекет жалпы қабылдап жатқан шаралардың тиімділігі [109,с. 17-



131 
 

25]. 

Кәсіпкерлік саласының ахуалы сауда саласына да жағдай жасайтындықтан, 

оның негізгі үрдістерін талдау қажет. 

Осы орайда, лицензиялау және рұқсат беру жүйесін реформалау 

барысында «Е-лицензиялау» мемлекеттік дерекқоры ақпараттық жүйесі арқылы 

барлық рұқсаттарды беруді электрондық форматқа ауыстыру жұмысы да қолға 

алынған. 

Осы салада ұзақ мерзімді кезеңге арналған негізгі қорытындылар мен 

міндеттер ҚР Үкіметінің қаулысымен мақұлданған 2012 – 2015 жылдарға 

арналған ҚР рұқсат беру жүйесін одан әрі реформалау тұжырымдамасында 

[110], сондай-ақ Үкіметтің қаулысымен бекітілген 2020 жылға дейінгі 

кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу тұжырымдамасында көрсетілген [111]. 

Сондай-ақ, ҚР Үкіметінің 2012 жылғы қаулысымен бекітілген Кәсіпкерлік 

қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия Үкіметтің 

жанынан құрылған және ойдағыдай жұмыс істеп келеді [112]. 

Даму деңгейіне қарамастан, әлемнің көптеген елдеріне, оның ішінде 

Қазақстанға да, экономикалық қызметті тым артық реттеу тән.  

Бизнесін ашқан және жүргізген кезде кәсіпкерлер тым күрделі әрі анық 

емес рәсімдерді орындауға міндетті болады. Бұл экономикалық өсудің ең елеулі 

кедергісі болып табылады. 
 

3.3 Сауда осалдығын болдырмаудың стратегиялық басымдықтары 

Нарықтық экономика жағдайында шешілетін көптеген міндеттермен қатар, 

мемлекеттің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бар. Олардың қатарына 

республиканың сауда осалдығын еңсеру мәселесі жатады. 

Нақтырақ айтқанда, мемлекет институтының іс жүзінде болу 

қажеттілігінің өзі де осындай деңгейдегі мәселелердің болуынан туындайды. 

Мемлекеттің басты міндеті әрі шешуші функциясы жауапты сауда 

саясатын жүргізу арқылы экономиканың тұрақтылығын, оның дамуын 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Сауда саласындағы жоғарыда аталған тәуекелдер мен қатерлер негізінде 

төмендегі шаралардың кешенін қабылдау ұсынылады. 

Біріншіден, Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі жаңа 

мемлекеттік сауда саясаты стратегиясын (немесе Тұжырымдамасын) әзірлеу 

және оны Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекіту [113]. 

Жоғарыда атап көрсетілгендей, 2010 – 2014 жылдарға арналған Қазақстан 

Республикасында сауданы дамыту бағдарламасы 2014 жылғы 27 мамырда 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен күшін жойды [114]. 

Біздің пайымдауымызша, бастапқы кезеңде осы Стратегияны әзірлеп, 

бекіту қажет. 

Екіншіден, сауда саласында орын алған тәуекелдер мен мәселелерді еңсеру 

үшін 2030 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының сауда саясаты 

стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында бірқатар жүйелі 

мемлекеттік құқықтық шаралар көзделуге тиіс.  
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Үшіншіден, мемлекеттің сауда саясатын нормативтік қамтамасыз ету және 

стратегиялық жоспарлау мақсатында «Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығында аталған Стратегияның мәртебесін арттыру бөлігінде өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу қажеттілігін қарау [115]. 

Төртіншіден, Қазақстан Республикасын жеделдетілген индустриялық-

инновациялық дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын және басқа да салалық бағдарламаларды іске асыру барысында 

ішкі сауда дамуының қазіргі таңдағы мәселелерін шешу үшін жүйелі шаралар 

көздеу қажет. 

Бесіншіден, Қазақстан Республикасының кезекті стратегиялық жоспарын 

әзірлеу барысында сауда саласындағы стратегиялық мақсаттарды көздеу керек. 

Осы орайда, сауда саласындағы көрсетілген мақсаттардың Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы №922 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспарында көзделмегенін ескерген жөн [116]. 

Зерттеу негізінде Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі жаңа 

мемлекеттік сауда саясаты стратегиясының бірқатар негіздері мен 

басымдықтарын қалыптастыруға болады. 

Біздің пайымдауымызша, бұл басымдықтар, сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасының сауда осалдығын еңсерудің құралдары мен тетіктері болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі және өзге де мүдделі мемлекеттік 

органдар сыртқы сауда саласында экспортты ынталандыру, ұлттық 

экспорттаушыларды қолдау, экспортты әртараптандыру, оның географиясын 

кеңейту жөнiнде нақты шаралар қабылдап жатқанын ескерсек, ішкі сауданың 

өзекті мәселелеріне зер салған жөн. 

Жаңа Стратегияның басымдықтары мыналар болуға тиіс: 

1. Сауда қызметіне қатысты мемлекеттік және заңнамалық реттеуді 

жетілдіру. 

2. Сауда саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруды 

жеделдету. 

3. Моноқалаларда, шағын және шалғайдағы елді мекендерде сауданы 

ынталандыру. 

4. Бәсекелестікті дамыту үшін қолайлы жағдай қалыптастыру. 

5. Сауда саласында кадр тапшылығын төмендету және олардың кәсіби 

даярлық деңгейін арттыру. 

6. Электрондық және қашықтықтан жасалатын сауда коммерциясын 

дамыту. 

7. Сауда саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту. 

Сауда қызметіне қатысты мемлекеттік және заңнамалық реттеуді 

жетілдіру. 

Сауда саласындағы қатынастарды тиімді мемлекеттік реттеуді арттыру 

міндетін шешу мақсатында: 
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 - сауда қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді жүйелеу қажет. Мұндай қажеттілік Қазақстан 

Республикасы құқықтық саясатының тұжырымдамасында көзделген [117]; 

1) нормативтік құқықтық актілерді түгендеу, олардың ішіндегі нормалар 

мен ережелердің маңыздылығын анықтау, жоғары құқықтық ықпал деңгейінің 

көздеріне, яғни ұлттық актілерге (Еуразиялық экономикалық комиссия 

құзыретіне берілген өкілеттіктер бойынша), ҚР заңдарына және халықаралық 

келісімдеріне сәйкестігін бағалау, құқықтық реттеудің қайталануын анықтау; 

2) экономикалық, әлеуметтік және басқа да қоғамдық қатынастар мен 

құқықтық жүйенің қазіргі заманғы дамуына сәйкес қажетті ережелерді жаңарту, 

құқықтық реттеудің қайталануын болғызбау үшін оларға қажетті өзгерістерді 

дайындау және енгізу; 

- нормативтік құқықтық актілерді қалыптастыру процесін үйлестіру: 

1) Сауда туралы заңға және басқа да нормативтік құқықтық актілерге 

тиісті өзгерістер енгізу. Осы актілерде республикалық мемлекеттік органдар 

ішкі сауда саласында мемлекеттік саясатты әзірлейтін және нормативтік 

құқықтық реттеу бойынша қызмет ететін жергілікті атқарушы органдармен 

келісе отырып, сауда қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін, оның 

ішінде кейбір тауар түрлерінің айналымына қатысты нормативтік құқықтық 

актілердің жобаларын қабылдауға тиіс деп көрсетілуге тиіс. Аталған 

жобаларды келісу тәртібі де дәл осылай жүзеге асырылады; 

2) республикалық деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге 

Ұлттық экономика министрлігінің тікелей қатысуы, мемлекеттік билік 

органдарына тиісті ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау және беру. 

Сондай-ақ, бағаны реттеудің нарықтық тетіктерін пайдалану, 

республикалық және жергілікті мемлекеттік билік органдары арасындағы сауда 

қызметін реттеу бойынша өкілеттіктерді бөлу қажет. 

Шамадан тыс құқықтық реттеу салалық шығындардың деңгейін 

арттырады, саланың инвестициялық тартымдылығын азайтады, әкімшілік 

кедергілердің өсуіне жол ашады.  

Сонымен қатар, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасына сауда 

саласындағы кәсіпкерлерді тарту мәселесін пысықтаған жөн. 

Сауда саласындағы шағын және орта кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау 

мына бағыттар бойынша көрсетілуге тиіс: 

1) кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын қалыптастыру; 

2) «Бизнес консультант-I» жобасының аясында кәсіпкерліктің негіздерін 

оқыту; 

3) жекешелендіруге қатысу үшін кәсіпкерлерді даярлау және 

қолданыстағы бизнес жүргізу үшін сервистік қолдау; 

4) консалтинг жобаларын іске асыру бойынша шағын және орта бизнестегі 

үздік кәсіпорындарға қолдау көрсету (бұдан әрі – BAS бағдарламасы); 

5) шағын және орта бизнестің топ-менеджментін даярлау және бизнес 

инкубаторларын құру; 
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6) шетелдік әріптестермен іскерлік қатынастарды орнатуды қолдау  (бұдан 

әрі – «Іскерлік байланыс» жобасы). 

Осыны ескере отырып, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы13 сәуірдегі 

№301 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметі қаулысының жобасын әзірлеу қажет. 

Сауда саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруды 

жеделдету. 

Базалық инфрақұрылымдық дамудың басты мәселелерінің қатарына 

мыналар жатады: ірі қалаларда сауда объектілерін орналастыру үшін бос 

алаңдардың жетіспеуі; коммуналдық шаруашылық желілеріне қосылу үшін 

мүмкіндіктің шектеулі болуы; жол инфрақұрылымының нашар дамуы; 

қоймалардың жетіспеуі, т.б. 

Жергілікті суъбектілерді қорғау үшін кейбір өңірлерде қабылданған 

протекциялық шаралар да сауда инфрақұрылымының дамуына кері әсер етеді. 

Экономиканың дамуын ұзақ мерзімді болжау жеткіліксіз болғандықтан, 

коммуналдық шаруашылық объектілерін жедел дамыту мүмкіндіктері шектеулі 

болып табылады. 

Қорытындылап айтсақ, сауданы дамыту саласындағы мемлекеттік саясат 

шаралары мыналарға бағытталуға тиіс: сауда және логистикалық ұйымдарды 

дамыту үшін жер алаңдары мен жер учаскелерінің қолжетімділігін арттыру; 

коммуналдық, қалыптастырушы және таратушы қуаттардың озық дамуы; 

телекоммуникация және электрондық төлем саласын дамыту. 

Инфрақұрылымды дамыту саласындағы халықаралық және отандық 

тәжірибені талдау құралдардың үш негізгі тобын пайдалануды көздейді: 

- инфрақұрылым объектілерін мемлекет есебінен салу; 

- мемлекеттік және жекешелік әріптестік тетіктерін пайдалану; 

- инфрақұрылым объектілерін дамыту жеке капитал тарту мақсатында 

әртүрлі жеңілдіктер беру, сондай-ақ қажетті әкімшілік жағдай жасау. 

Мемлекеттік қаржыландырумен қатар мемлекеттік және жекешелік 

әріптестік тетіктері қаржыландырудың тиімді шаралары болып табылады. 

Экономика саласында мұндай шаралар арнайы экономикалық аймақтарды 

құрған кезде белсенді түрде қабылданады, өйткені мемлекет осы аймақтарда 

инвесторларға салық жеңілдіктерін берумен қатар, коммуникацияларды 

салумен айналысады. Алайда, мұндай жобалар мемлекет үшін стратегиялық 

маңызы бар экономикалық бағыттарды ғана қозғайды. 

Инфрақұрылымды дамыту бойынша сауда саясатының сырткы 

экономикалык кызмет саласына байланысты кажетті негізгі санаттар, түсініктер 

мен жіктеулер маңызды болып табылады. Әсіресе, сыртқы экономикалық 

қызметтің басқарушылық жағына ерекше назар аудару керек. 

Сауда саласы бизнес жүргізу үшін қажетті объектілердің құрылысына өз 

бетінше инвестиция салуға қабілетті.  

Яғни, сауданың дамуы үшін мұндай сипаттағы шаралар Стратегияны 

бастапқы кезде іске асыру кезеңінде қаралмаса да, кейінгі перспективада 
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көзделеді. Осы орайда, мына құралдар мақсатқа сай келеді деп саналады: 

концессиялық келісімдер, инвестициялық келісімдер, мемлекеттік кредит беру. 

Инфрақұрылым құруды қоса алғанда, белгілі бір бизнестің дамуына ықпал 

ететін жеңілдіктер әртүрлі болуы мүмкін.  

Ең алдымен, бұл салық төлеуге немесе мемлекеттік мүлікті пайдаланғаны 

үшін төлем мөлшеріне байланысты жеңілдіктер болуы мүмкін. Сондай-ақ, ол 

мемлекеттік қордан жеңілдетілген несие, пайыздық мөлшерлемені субсидиялау 

немесе коммерциялық несиелер бойынша кепілдіктер болуы мүмкін. 

Автомобиль жолдары сияқты коммерциялық емес инфрақұрылым 

объектілерін коммерциялық мақсатта уақытша немесе ішінара пайдалану 

жөніндегі мүмкіндіктер жеңілдіктің қосымша түрі ретінде қаралады. 

Әкімшілік іс-шаралар деп отырғанымыз мыналар:  

- белгілі бір қызметті реттейтін талаптар мен ережелерді жұмсарту;  

- тіркеу, сертификаттау және басқару ісінде жеңілдетілген рәсімдерді 

енгізу;  

- реттеудің ашықтығын арттыратын шараларды енгізу, т.б. 

Көп жағдайда берілетін жеңілдіктер (пайыздық мөлшерлемені 

субсидиялауды қоспағанда) тікелей мемлекеттік шығындарды талап етпейді, 

бірақ мемлекеттік түсімдердің біраз қысқаруын көздейді. Мұның өзі уақытша 

әрі экономиканың мақсатты секторының жедел дамуынан туындайтын 

экономикалық және әлеуметтік ұтыстар арқылы өтеледі. 

Қалыптасқан қолайсыз экономикалық жағдайды, мемлекеттік бюджеттің 

шектеулі мүмкіндігін, сондай-ақ жоғары әлеуметтік міндеттеме бар екенін 

ескере отырып, сауда саласы үшін инфрақұрылымды дамытудың негізгі 

шаралары ретінде мемлекеттік қаражаттың тікелей жұмсалуын талап етпейтін 

жеңілдіктер мен әкімшілік тетіктер ғана қаралатын болады [118,б. 64-68]. 

Сауданы қолдау және ынталандыру мақсатында мемлекеттік қаражаттың 

тікелей жұмсалуын талап етпейтін, инфрақұрылымды дамытудың негізгі 

құралдары мен қолдау шаралары ретінде мыналарды атауға болады: 

- коммуналдық және көлік инфрақұрылымын дамытудың нысаналы 

қарқынына қойылатын талаптарды әзірлеуге мүмкіндік беретін, сондай-ақ 

инфрақұрылымды дамыту жөніндегі өңірлік бағдарламаларды әзірлеп, іске 

асыруды көздейтін еліміздің өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық даму 

бағдарламаларының шеңберінде сауданы дамыту бағдарламаларын әзірлеу; 

- сауда, логистикалық және басқа да осындай ұйымдар үшін қажетті жер 

және жер учаскелерін бөлуді көздейтін міндетті қала құрылысын жоспарлау; 

- жер мен алаңды бөлу рәсімінің ашықтығын қамтамасыз ететін ашық 

тендерлер мен аукциондар негізінде сауда және инфрақұрылым объектілерінің 

құрылысы үшін жер мен жер учаскелерін беру. 

Өңірлердің даму стратегиялары өңірлердің негізгі мәселелерінің 

шешілуіне және дамуының басым бағыттарын іске асыруға бағытталуға тиіс.  

Стратегияларда өңір аумағының инфрақұрылыммен қалай қамтылғанына 

баға берген жөн. Осы орайда айта кететін жайт, өңірдің инфрақұрылымдық 

дамуы жылдамдығы бойынша оның экономикалық, яғни салалық дамуынан 
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басым болуы керек. Өйткені, экономиканың салалары мен секторлары үшін 

дамыған инфрақұрылымның маңыздылығы мақсатқа қол жеткізудің шешуші 

факторы және белгілі бір өңірдің аумағында бизнесті ұйымдастырудың міндетті 

шарты болып табылады. 

Барлық өңірлер үшін стратегиялық жоспарлау өңірдің әлеуметтік-

экономикалық дамуы болжамына сәйкес инфрақұрылым объектілерін басым 

түрде дамытуға бағытталуға тиіс. Мұндай жоспарлау инфрақұрылым мен сауда 

саласы мәселелерінің бірін шешуге көмектеседі. Өңірлерді дамытуға арналған 

стратегиялық жоспарлардың негізінде жекелеген өңірлік инфрақұрылымды 

дамыту, оның ішінде сауда инфрақұрылымын дамыту бағдарламаларын 

әзірлеген орынды болмақ. 

Инфрақұрылымды дамыту саласындағы халықаралық және отандық 

тәжірибені талдау, негізінен, құралдардың төрт тобын пайдалануды көздейді: 

1) мемлекет есебінен инфрақұрылым объектілерін салу; 

2) мемлекеттік және жекешелік әріптестік  тетігін пайдалану, әртүрлі 

экономикалық жеңілдіктер беру; 

3) инфрақұрылым объектілерін дамыту үшін жеке капиталды тарту 

мақсатында қажетті әкімшілік жағдай жасау; 

4) сауда объектілерінің (ірі, желілік және басқа да) жекелеген түрлерін 

салуды (орналастыруды) әкімшілендіру. 

Қазақстанның бюджет заңнамасында мемлекет есебінен сауда объектісінің 

құрылысын жүргізуге, яғни сауда инфрақұрылымын дамытуға  тікелей 

мемлекеттік қолдау мүмкіндігіне шектеу қойылады. 

Осы орайда, «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасында сауда 

саласындағы инфрақұрылымдық жобалардың көзделмегенін атап өткен жөн 

[119]. 

Моноқалаларда, шағын және шалғайдағы елді мекендерде сауданы 

ынталандыру. 

Моноқалаларда, шағын және шалғайдағы елді мекендерде сауданы 

дамытудың әлемдік тәжірибесі әртүрлі тәсілдерге негізделеді. Олардың 

негізгілері: осындай аумақтарда сауда қызметін жүргізетін шаруашылық 

субъектілеріне салық жеңілдіктерін және кредит беру. 

Сондай-ақ әлемдік тәжірибеге сәйкес шағын және шалғайдағы елді 

мекендерде сауданы дамыту үшін сол аумақта бөлшек сауда жүргізіп отырған 

кәсіпорындарға салық жеңілдіктері мен кредиттің көптеген түрі бойынша жан-

жақты қолдау көрсетіледі. Халық саны аз және қатынау үшін қиындық 

туғызатын елді мекендер мен аумақтардағы сауданы ынталандыру тәжірибесі 

ең үздік ел АҚШ болып табылады. 

Аумағы үлкен және халық тығыздығы аз болғансоң, бұл елдің Үкіметі 

халық саны аз қалаларда және табысы аз халық тұратын аумақтарда дүкендерді 

ашуды ынталандыруға мәжбүр болды. 

Сауда объектілерін ұйымдастыру үшін жеке тұрғын үйлердің алаңын 

(тұрғын үй мәртебесін жоғалтпай) пайдалану туралы халықаралық тәжірибені 

ескере отырып, ең алдымен, шағын, халқы аз, қатынау үшін күрделі әрі 
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шалғайда орналасқан елді мекендер бойынша тұрғын үй қатынастары туралы 

заңдарға, халықтың санитариялық және эпидемиологиялық әл-ауқаты туралы 

заңнамаға, басқа да осыған қатысы бар нормативтік құқықтық актілерге тиісті 

өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстар әзірленуге тиіс. 

Халқы аз және шалғайдағы аудандарда бөлшек сауданың дамуын 

ынталандыру шараларының басым көпшілігі мемлекеттік қаражат бөлуді қажет 

етеді. 

32-кестеде шет елдерде бөлшек сауданы мемлекет тарапынан жиі және 

пәрменді қолданылатын шаралар егжейлі-тегжейлі көрсетілген. 

Қаржы ресурстарының шектеулі екенін ескере отырып, тікелей 

мемлекеттік қаржыландыруды талап етпей, ең алдымен, халқы аз және 

шалғайдағы елді мекендерде сауданың дамуын жанама қолдауды көздейтін 

құралдарды пайдаланған абзал. Атап айтқанда: 

- бөлшек сауда компанияларына жерді жеңілдікпен не тегін беру; 

- бөлшек саудамен айналысатын компания белгілі бір нарыққа қол жеткізу 

үшін тендерге қатысқан кезде шалғайдағы әрі экономикалық тұрғыдан 

қызығушылық туғызбайтын аумақта дүкен ашу міндетін осы тендердің бір 

шарты ету: 

- мүлік салығы және басқа да өңірлік және жергілікті салықтар бойынша 

жеңілдіктер беру; 

- жиналған табыс салығының бір бөлігін бөлшек сауда ұйымдарына беру. 

 

Кесте 32 - Шет елдерде бөлшек сауданы мемлекеттік қолдау шаралары 

 
Мемлекеттік шаралар Шараларды қолданған елдер 

Компанияларға жерді жеңілдікпен беру - АҚШ (сауда ұйымдарын тартудың ең 

көп таралған әдісі) 

-  Аустралия 

Инфрақұрылымды дамыту кезінде 

компанияларға көмек беру 

Үндістан 

Мүлік салығын төлеу мерзімін ұзарту АҚШ 

Компаниялар үшін салықтан босату 

уақыты 

АҚШ (мерзімі штатқа байланысты, бес 

жылға дейін) 

Сатылымға салынатын салықтың 

болмауы 

АҚШ (Аляска) 

Бөлшек сауда компаниясының 

сатылымынан жиналған салық 

алымдарының бір бөлігін беру 

АҚШ (жиналған салықтар штат үкіметі 

мен бөлшек сауда компаниялары арасында 

бөлінеді) 

Бөлшек сауда бизнесін дамытуға 

арналған мемлекеттік кредиттер 

АҚШ 

Африка елдері 

Дербес дамыту мен оқытуға арналған  

мемлекеттік қорлар 

Сингапур 

АҚШ 

Франшиза бойынша дүкендер ашуға 

берілетін субсидиялар 

Тайвань 

Кредит бойынша пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау 

АҚШ 

Ескерту - [120] негізінде автормен құрастырылған 
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Халқы аз және шалғайдағы аумақтарда бөлшек сауданы дамытуды 

мемлекеттік ынталандыру құралдарының оңтайлы жиынтығын анықтау үшін, 

сол өңірлер мен елді мекендерді бөлшек сауда компаниялары үшін 

экономикалық тартымдылығының деңгейіне қарай жіктеу қажет [121]. 

Жалпы, осындай аумақтардың үш түрін атауға болады: 

- бизнес үшін тартымды– осындай аумақтарда сауда кәсіпорындарын 

ашқан шаруашылық субъектілерінің инвестициялаған капиталын жеткілікті 

мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі болады; 

- жартылай тартымды – шаруашылық субъектілері операциялық табысқа 

қол жеткізеді, бірақ қайтарып берілетін инвестицияланған капиталының 

мөлшері бөлшек сауда компаниялары үшін капитал құнынан аспайды; 

- тартымсыз – қалыпты жағдайда (арнайы жеңілдіктер жоқ) шаруашылық 

субъектілері операциялық пайданы ала алмайды. 

Осындай құралдарды пайдалану арқылы сауда қызметін жүргізу және 

шағын сауда бизнесін құру үшін пайдаланылатын тұрақты алаңдардың қоры 

айтарлықтай ұлғайтылуы мүмкін. Мұның өзі жол бойындағы сервисті дамыту 

және шағын қалалар үшін өте маңызды. 

Осы орайда, «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы шеңберінде 

моноқалаларда, шағын және шалғайдағы елді мекендерде сауданы дамыту үшін 

жағдай жасауға бағытталған бірқатар шаралар көзделген. 

Біздің ойымызша, банк/лизингтік компанияларға берілетін кредиттер/ 

лизингтік мәмілелер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау олардың 

әкімшілік бағынысындағы моноқалаларда, шағын қалаларда экономиканың кез 

келген секторында кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілерінің жаңа кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша 

жүзеге асырылатын болады. 

Субсидиялау айналым құралын толтыруға берілетін (берілген) несиелер 

бойынша жүргізілмейді. Бірақ, егер айналым құралын қаржыландыру негізгі 

құралдарды сатып алуға, жаңартуға және өндірісті кеңейтуге арналған несиенің 

шеңберінде несие сомасының 30%-ынан асырылмай жүргізілсе, онда 

субсидиялау мүмкін болады. 

Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау жүргізілетін несие/лизинг сомасы бір 

кәсіпкер үшін 750 млн (жеті жүз елу миллион) теңгеден аспауға тиіс. 

Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау тек мына жағдайда жүргізіледі: 

несие/лизингтің атаулы сыйақы мөлшерлемесі 14%-дан аспаса, оның 10%-ын 

мемлекет өтейтін болады. Осы орайда, банк/лизингтік компаниялар 

несиеге/қаржылық лизинг шартына қол қоюға байланысты қандай да бір 

комиссияларды, алымдарды және басқа да төлемдерді өндіріп алмайды. 

Бұл шара өздерінің әкімшілік бағынысындағы моноқалаларда, шағын 

қалаларда және елді мекендерде кәсіпкерлік қызметпен айналысатын шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектілеріне шағын және шалғайдағы елді мекендерде 

жабдықты салу, реконструкциялау және сатып алу, сондай-ақ сауда 

объектілерін жаңарту бойынша инвестициялық жобаларды іске асыруға 

мүмкіндік береді. 
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Бәсекелестікті дамыту үшін қолайлы жағдай қалыптастыру. 

Бәсекелестікті дамыту үшін жағдай жасаудың негізгі жолдары: өзін-өзі 

реттеу процестеріне ықпал ету; әртүрлі халықаралық интеграциялық 

бірлестіктерге қатысуға байланысты, Қазақстанның міндеттемелеріне сәйкес 

келетін протекциялық шараларды қолдану. 

Мұндай шаралар тиімсіз немесе тиімділігі жеткіліксіз болса, саладағы 

бәсекелестікті дамыту үшін тиісті құқықтық реттеу енгізу арқылы жағдай 

қамтамасыз етілетін болады. Саудадағы бәсекелестікті жоғары деңгейде 

дамытудың маңызды нәтижесі – тауар бағасының қолжетімді болуы. 

Қолжетімді бағаға қол жеткізу үшін көтерме және бөлшек сауда секторында 

кешенді іс-шаралар атқарылады. 

Бұл шаралар мыналарды көздейді: 

1) өндірушілер үшін тауарларды сату арнасы ретінде бөлшек сауда 

форматының, оның ішінде сауданың шағын форматын барынша дамыту. Сауда 

желілерінің нарықтық күші өте жоғары екенін, яғни олар шағын сауда 

форматын жеңіл ығыстыра алатынын ескере отырып, шағын сауда форматының 

қызметіне басымдық жағдай жасау. 

2) көтерме азық-түлік нарығы жүйелерін (көтерме және тарату, көтерме 

және логистикалық орталықтарды немесе терминалдарды) дамыту; 

3) үлесі бірқатар өнімдер бойынша өндірістің жалпы көлемінде 90%-ға 

жететін шағын және орта өндірушілердің өнімдерін тауар айналымына қосу; 

4) логистикалық тізбек жолының тиімділігін арттыру, тауардың құнын 

төмендету; 

5) табысы аз азаматтарға (негізінен, атаулы азық-түлікпен) нысаналы 

қолдау көрсету, жан басына шаққандағы тұтыну көрсеткішін арттыру, сауда 

айналымын ұлғайту. 

Тұтастай алғанда,бағалардың өсуін тоқтату осы шаралардың нәтижесіне 

айналуға тиіс. 

Билік органдары қызметінің стратегиялық мақсаты – кәсіпкерлік қызметтің 

кез келген түрін және барлық сауда форматтарының тең өсуін ынталандыру 

арқылы сауда инфрақұрылымының сан алуан форматын дамыту арқылы 

азаматтар үшін қолайлы жағдай жасау. Мұны істеу үшін сауда қызметінің 

сапасын арттыру қажет. 

Қолайлы жағдайды тек іскерлік белсенділікті арттыру, яғни шаруашылық 

субъектілерінің санын арттыру және сауданың барлық форматын дамыту 

арқылы жасауға болады. 

Бөлшек сауда форматтарының сан алуан түрі тұтынушылар үшін қолайлы 

ортаны жасауға, олардың мұқтажына жауап беретін сауданың форматын таңдап 

алуға мүмкіндік береді. 

Әр форматтың өз артықшылықтары бар: 

 ірі желілік форматқа тауарлардың сан алуан түрі, таңдау ыңғайлылығы 

тән; 

 шағын ыңғайлы дүкендердің (convinience store) жеке ұстанымы, сирек 

кездесетін стандартсыз тауарды сату мүмкіндігі бар; 
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 сауда нарықтары немесе жәрмеңкелер, стационарлық емес, 

жылжымалыжәне сауда форматының басқа да шағын түрі – ең жаңа маусымдық 

тауарды немесе жергілікті шағын өндірушілердің тауарын сатып алу 

мүмкіндігі; 

 онлайн дүкен немесе қашықтықтан жасалатын сауда – трафик 

қиындығынан құтылу, тұтынушылар үшін тауар таңдау ыңғайлылығы. 

Сауданы дамытудың әлемдік тәжірибесіне қарағанда, ірі сауда желілерінің 

және ірі сауда операторларының үлесі ұлғайған жағдайда, сауда қызметін 

дәстүрлі жолмен жүргізетін шағын және орта кәсіпкерліктің жағдайы қиындай 

түседі: тұтынушылардың шағын және орта форматтағы дербес 

кәсіпорындардан ірі сауда объектілеріне «ауысуы» шағын және орта 

форматтағы субъектілер қызметінің тоқтауына әкеп соғады. 

Ескере кететін бір жайт, экономикалық тұрғыдан, әдетте, объективті 

себептермен ірі ритейлмен салыстырғанда шағын форматтағы қызметтің 

тиімділігі әлдеқайда төмен. Олардың сауда алаңын жалға алуға және тауар 

сатып алуға шығыны айтарлықтай жоғары. Ірі желілік сауда жүйесінде 

сауданың шағын форматымен салыстырғанда еңбек ресурстарын пайдалану 

тиімділігі жоғары. 

Осы орайда, ірі коммерциялық құрылымдар шағын форматтарға дәстүрлі 

түрде тән мынадай әлеуметтік функцияларды атқара алмайды: азаматтардың 

күнделікті қажеттіліктерін олардың тұрғылықты жері бойынша 

қанағаттандыру; сатып алушылардың әрқайсысына жекеше көзқараспен қызмет 

көрсету; азаматтардың өзін-өзі жұмыспен қамтуы; жұмыс орындарын ашу; 

шағын және орта мөлшердегі жергілікті өндірушілердің тауарын өткізу және 

т.б. 

Желілік сауда түрінің белсенді дамуына, бөлшек сауда нарығының 

бірігуіне, нәтижесінде сауда инфрақұрылымының өзгеруіне қатысты көптеген 

мемлекеттердің ұстанымы әртүрлі және әсіресе ірі сауда объектілерін салуға 

(орналастыруға) арнайы рұқсат беруді көздейтін нормативтік шешімдерден 

көрініс тапты. Мысалы, Ұлыбритания 2500 шаршы метрден асатын алаңға, 

Италия 1500 шаршы метрден асатын алаңға, Франция 3000 шаршы метрден 

асатын сауда алаңына реттеу енгізді. 

Ірі сауда объектілерін, шағын ыңғайлы дүкендерді, супермаркеттерді, 

минимаркеттерді, ұсақ бөлшек сауда объектілерін, көтерме және бөлшек сауда 

нарықтарын оңтайлы орналастыру, көп форматты сауда инфрақұрылымын құру 

мақсатында ұлттық және өңірлік деңгейде ірі сауда объектілерін  

орналастырудың шарттарын анықтаған жөн. Сонымен қатар билік 

органдарының сауда объектілерін салу (реконструкциялау) үшін жер учаскесін 

бөлу туралы шешім қабылдаған кезде өз ұстанымы болуға тиіс. Өйткені ірі 

сауда объектілері инфрақұрылым элементі ретінде бәсекелес және кәсіпкерлік 

ортаға зор (кейде кері) ықпал етеді. 

Сауда саласындағы кадр тапшылығын төмендету және олардың 

кәсіби даярлық деңгейін арттыру. 
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Кадр тапшылығы және сауда персоналының біліктілігі төмен болуы 

мәселесінің кешенді сипатын ескере отырып, оны шешу үшін кешенді тетіктер 

мен құралдарды қолдану қажет: саладағы еңбек нарығына тұрақты түрде 

мониторинг жүргізу; білім беру ұйымдары мен сауда компаниялары 

арасындағы әріптестікке мемлекеттік қолдау көрсету; сауда мамандықтары 

бойынша білім беру және оқыту қорытындыларын тану мен бағалаудың 

жүйесін қалыптастыру; сауда саласындағы еңбектің және кәсіпкерлік қызметтің 

беделін арттыру; саладағы әлеуметтік әріптестіктің дамуына ықпал ету [122]. 

Зерттеу нәтижесінде қол жеткізілген тұжырымдар мен мәліметтер сауда 

саласында бастауыш, орта және жоғары кәсіби білім мамандарын даярлау, 

қосымша даярлау жөніндегі жоспарларды, тиісті мамандарды даярлауға 

мемлекеттік және салалық тапсырмаларды әзірлеген кезде ескерілуге тиіс. 

Білім беру ұйымдары мен ірі бөлшек сауда компаниялары арасындағы 

әріптестікті қалыптастыруға және алға жылжытуға арналған мемлекеттік 

қолдау негізгі жұмысшы мамандықтардың, біліктілігі орташа мамандардың 

жетіспеуі мәселесінің шешілуіне ықпал ете алады.  

Әлемдік тәжірибеде, әсіресе, Еуропа елдерінде және Америка Құрама 

Штаттарында кең таралған мұндай іс-шаралар бөлшек сауда компанияларына 

салықтық жеңілдіктер беруді көздейді және білім беру саласындағы әріптестікті 

ынталандырады. Салықтық жеңілдіктер деп отырғанымыз, мұнда білім беру 

қызметіне жұмсалған қаражат арқылы салық салынатын база азаяды. 

Осындай жобаларды іске асырудың халықаралық тәжірибесін, сондай-ақ 

білім беру мекемелері мен корпорациялар арасындағы өзара іс-қимылдың 

отандық тәжірибесін ескере отырып, Қазақстанның сауда компаниялары мен 

білім беру ұйымдарының арасындағы әріптестікті қолдау (салықтық 

құралдарды қоса алғанда) әрі дамыту іс-шаралары жөнінде ұсыныстар әзірлеген 

абзал. Сонымен қатар, тиісті ынтымақтастық бағдарламаларын әзірлеуді, яғни 

әлеуметтік әріптестікті үйлестірген жөн. 

Сауда саласында еңбек беделін арттыру, сауда жұмыскерлеріне және 

кәсіпкерлерге қатысты қоғам тарапынан оң көзқарас қалыптастыру мақсатында 

корпоративтік және өңірлік деңгейде әртүрлі ағартушылық және ынталандыру 

іс-шараларын, атап айтқанда, кәсіби шеберлік додаларын, конкурс 

жеңімпаздарын жұрт алдында кеңінен марапаттауды қолға алған орынды. 

Сонымен қатар, саланың үздік қызметкерлерін ынталандырудың 

ведомстволық түрлері барынша қолданылуға тиіс. 

Электрондық және қашықтықтан жасалатын сауда коммерциясын 

дамыту. 

Электрондық және қашықтықтан жасалатын сауданың дамуына әсер ететін 

негізгі факторлар мыналар: 

- қымбат емес әрі жоғары сапалы, кең жолақты интернет желісіне қол 

жеткізу деңгейі; 

- пошталық және курьерлік жеткізілім қызметінің дамыған жүйесі; 

- елдің үлкен аумағы және сол аумақта тұратын халықтың аз саны; 

- қашықтық технологияларын дамыту; 
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- электрондық төлемнің дамыған әрі сенімді (қауіпсіз) жүйесі; 

- интернет арқылы сатып алу кезінде тұтынушылар құқығының қорғалуы; 

- халықтың әл-ауқатын арттыру [123,с. 283-285]. 

Алдыңғы екі фактордың дамуына әсер ету мүмкіндігі осы Стратегияның 

ықпалынан тыс жатыр, яғни бұл мәселеге өз елдеріндегі коммуникация жүйесін 

дамытуға арналған стратегияларын әзірлеген кезде тиісті министрліктер мен 

ведомстволар көңіл бөлуге тиіс. 

Едәуір арақашықтық және халықтың аз болуы салдарынан сауданың 

дәстүрлі форматтары шағын елді мекендерді, іс жүзінде,толық қамтымайды. 

Еуропа халқы ыңғайлы болғандықтан, қалаған тауарларды каталог арқылы 

сатып алса, қазақстандықтар шағын қалада тауар сатып алудың басқа амалы 

болмағандықтан осындай әрекетке жүгінуге мәжбүр. Әрине, халықтың сатып 

алу қабілеті ұдайы артып келеді, бірақ шағын елді мекендердің дүкендерінде 

қалаған тауар табылмағандықтан пошта арқылы тапсырыс беру - сатып алудың 

бірден-бір мүмкіндігі. 

Тапсырыстарды жинау және өңдеу әдісі, сатып алушыға тауарды жеткізу 

технологиясы және төлемді қабылдау жолдары күннен-күнге ілгері дамып 

келеді. Мәселен, онлайн режимде үнемі жаңартылатын веб-сайттардағы 

каталогтің арқасында сатып алушы әрқашан қоймада не бар, не жоқ екенінен 

хабардар болады. Электрондық пошта немесе SMS арқылы жүргізілетін 

тапсырыс кем дегенде екі есе жылдам орындалады. Осының бәрі қашықтықтан 

сатып алу әдісін ыңғайлы әрі тартымды етеді. 

Қашықтықтан жасалатын сауданың дамуын тежейтін негізгі факторлар 

мыналар: 

- нормативтік-құқықтық реттеудің кемшіліктері; 

- төлем жүйелерінің жеткіліксіз дамуы; 

- логистикалық қызметтердің жеткіліксіз дамуы және қоймалы күй-

жайлардың жетіспеуі. 

Осы орайда, қашықтықтан жасалатын сауда саласындағы нормативтік 

құқықтық реттеуді жетілдіру шеңберінде клиенттер дерекқорын қалыптастыру 

рәсімдерін оңайлату қажет. 

Электрондық төлемнің дамыған әрі сенімді жүйесін қамтамасыз ету 

электрондық төлемді реттейтін заңдардың қабылдануын көздейді.  

Мұның өзі осы нарықтың сұр, көлеңкелі тұстарын төмендетуге және 

тұтынушылардың құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта тауарлардың басым көпшілігі пошта арқылы  «Cash on 

delivery» немесе «Pay on delivery» (Жеткізілуіне қарай төлеу) қалаған кезде 

төлеу жолымен жеткізіледі. Мұның өзі төлеген ақшаның сатушы команияның 

қолына түсу мерзімін созады және пошта комиссиясы салдарынан тауар 

қымбатқа түседі. Бұл жағдайды жақсарту үшін банк және төлем 

инфрақұрылымын дамыту қажет. 

Осы орайда, қашықтықтан жасалатын сауданың тартымдылығын тежейтін 

айтарлықтай бір фактор –бұл тауарды жеткізудің ұзақ мерзімі. Бұдан басқа, 

пошта қызметінің технологиясы сынғыш әрі нәзік тауардың жолда өз қалпында 
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сақталып жеткізілетініне кепілдік бере алмайды, яғни ұсынылатын тауар 

тізіміне шектеу қойылады. 

Курьерлік жеткізілім тек ірі қалаларда ғана өз-өзін ақтайды, ал баламалы 

операторлар өз қызметі үшін тым жоғары құн сұрайды, сондықтан осы күнге 

дейін ел аумағын қамту бойынша «Қазпошта» акционерлік қоғамымен ешкім 

бәсекелесе алмайды. 

Осы орайда, Стратегияның іс-шараларын іске асыру осы мәселені шешу 

мақсатына бағынумен шектелмей, оның өзектілігін жұмсарту және 

мүмкіндігінше толық еңсеру арқылы саланың жалпы дамуына бағытталуға тиіс. 

Халқы аз, қатынау үшін қиын әрі шалғайдағы елді мекендерде сауда 

инфрақұрылымын, саладағы бәсекелестікті, шағын және орта бизнесті, 

саладағы жұмыспен қамтуды дамыту үшін жағдай жасау жөніндегі шараларды 

іске асыру тиімділігіне тиімді сауда саясатының негізгі көрсеткіштерінің жүйесі 

негізінде ғана кешенді баға беріледі. 

Мұндай жүйе кем дегенде 5 көрсеткішті қамтиды және олар Стратегияның 

нысаналы индикаторларына сәйкес келуге тиіс: 

1) барлық форматтағы сауда объектілерінің саны; 

2) сауда алаңдарымен қамту (әртүрлі форматтар бойынша сыныптай 

отырып); 

3) шағын және орта сауда бизнесінің айналымы; 

4) сауда-саттық жүргізетін кәсіпкерлік субъектілерінің (ұйымдар мен дара 

кәсіпкерлердің) саны; 

5) көп форматты сауданы және қалыпты бәсекелес ортаны қалыптастыру 

үшін қажетті басқа да көрсеткіштер. 

Мұндай жүйеде белгілі бір көрсеткішті есептеу үшін сарапшылар 

пікірлерін қалыптастыру жөніндегі ұсынымдарды, оларға мониторинг жүргізу 

және жиынтық баға беру тәртібін қамтыған дұрыс. 

Сауда саясатының тиімділігін кешенді бағалау бойынша әзірленген жүйе 

сауда қызметі саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету арқылы енгізіледі.  

Осы жүйені енгізу барысында мыналар көзделеді: бағалау үшін қажетті 

мәліметтерді алу; оларды талдау және негізгі көрсеткіштермен салыстыру 

(алшақтықты анықтау); кері немесе оң алшақтықтың себебін (мән-жайын) 

талдау; жағдайға қосымша ықпал ету шараларын белгілеу. 

Сауда саласының мәселелерін шешудің жоғарыда аталған жолдарымен 

қатар сауда қызметі саласын ақпараттық қамтамасыз ету тетігі қосымша құрал 

болып табылады. 

Сауда қызметі саласындағы ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін 

жаңғырту. 

Сауда қызметі саласын ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін одан әрі 

жаңғырту өте маңызды әрі өзекті мәселе болып табылады. 

Сауда саласында жұмыс істейтін шаруашылық субъектілері туралы, сауда 

инфрақұрылымына тән сандық әрі сапалық сипаттар туралы, яғни сауда 

объектілерінің саны мен түрі, олардың қызмет форматы, қазіргі заманғы 

форматтардың даму деңгейі туралы шындықты бейнелей алатын ақпарат пен 
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басқа да мәліметтер жоқ болғандықтан, саладағы әлеуметтік-экономикалық 

болжамның сапасы мен дәлдігі және саладағы мемлекеттік басқарудың 

тиімділігі төмендей түседі. 

Қажетті ақпарат жетіспеушілігінің орнын толтыру үшін сауданы 

ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту іс-шаралары жүзеге асырылуға 

тиіс. Осы іс-шаралар ЕАЭО-ға мүше басқа мемлекеттердің ішкі және сыртқы 

саудалары туралы ақпаратты жинақтауды, ұсынуды және топтастыруды 

қамтамасыз етуге арналу керек [124, р. 213-218]. 

Сондай-ақ, олар осы Стратегияда көзделген өзге де іс-шараларды жүзеге 

асыру үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз етпек. 

Сонымен қатар сауда тізімдерінің жүйелілігін және оларды 

қалыптастырудың толықтығын арттыру мақсатында нормативтік құқықтық 

актілерге өзгерістер енгізу туралы ұсыныстарды тұжырымдау қажет. Сонымен 

қатар, ұлттық және жергілікті билік органдары арасында ведомствоаралық 

ақпарат алмасуды ұйымдастыру өте маңызды болып табылады. 

Осы міндетті іске асыру шеңберінде сектор туралы деректерді сызба 

ретінде қорытындылап, диаграмма, график, карта, есеп, т.б. түрінде көрсету 

мүмкіндігін, сондай-ақ ақпараттық жүйенің көмегімен елдің аумағында 

жүргізілген сауда саясатының тиімділігін аңғартатын шешуші көрсеткіштерді 

әзірлеу және өңдеу мүмкіндігін қамтамасыз еткен дұрыс. 

Сонымен, жаңа Стратегияның жеті басымдығы алдын ала анықталды. 

Әрине, бұл түпкілікті тізім емес. Олардың саны одан да көп болуы мүмкін.  

Стратегияның маңызды құрамдас бөліктері жайлы сөз қозғайтын болсақ, 

олардың бірі – ресурстық қолдау және қаржыландыру. 

Осы Стратегияның шеңберінде жүзеге асырылатын іс-шаралар  қосымша 

қаржыландыруды қажет етеді. Олардың басым көпшілігі нормативтік құқықтық 

актілерге өзгерістер енгізуді, әдістеме, бағдарлама әзірлеуді, қала құрылысын 

қосымша жоспарлауды көздейді. 

Мұндай іс-шаралар ағымдағы қаржыландыру және тиісті билік 

органдарының белгіленген бюджеті шеңберінде жүзеге асырылуға тиіс. 

Білім беру саласындағы мемлекеттік және жекешелік әріптестікті жүргізу 

іс-шаралары да қосымша қаржы шығынын қажет етпейді, өйткені салалық 

сарапшылардың пікірінше, жоғары оқу орындарындағы бюджеттік орындарды 

қаржыландыру үшін мемлекет бөлген қаражат көлемі тиімді оқытуды 

ұйымдастыру үшін әбден жеткілікті. 

Енді бір маңызды компонент – бұл-Стратегияның іске асырылуына 

мониторинг жүргізу тетігі. 

Стратегияның іске асырылуына мониторинг жүргізу тетігі, ең алдымен, 

осы Стратегияда, сондай-ақ тиісті ведомстволық нысаналы және өңірлік 

бағдарламаларда көзделген іс-шараларды орындауға негізделеді. 

Стратегияның орындалуына қатысты мониторингті, яғни оны іске асыру 

нәтижелерінің белгіленген көрсеткіштерге, нысаналы индикаторларға және 

мерзімдерге сәйкестігін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 

министрлігі жыл сайын жүргізеді. 
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Жоспардан айтарлықтай алшақтық байқалған жағдайда, сол алшақтықтың 

себебіне қатысты талдау жүргізіліп, не алшақтықты азайту мақсатында іс-

шаралар бағдарламасы әзірленеді, не сала дамуының шешуші көрсеткіштеріне 

зор ықпал ететін жаңа сыртқы жағдай анықталса, индикатор мәнінің 

болжамына түзетулер енгізіледі [125,б. 34-40]. 

Стратегияның нысаналы көрсеткіштеріне және стратегиялық мақсаттарына 

қол жеткізуге қатысты мониторинг және бағалау жүргізу оны ойдағыдай іске 

асырудың қажетті шарты болып табылады. 

Стратегияның іске асырылуына жүргізілетін мониторинг жалпы ұлттық 

стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін мемлекеттік органдардың  

іс-қимылын үйлестіруді қамтамасыз етеді, сондай-ақ арадағы нысаналы 

индикаторлардың орындалуын талдау шеңберінде стратегиялық мақсаттарға 

қол жеткізу үшін тетіктер мен құралдарды түзетуге мүмкіндік береді. 

Сайып келгенде, жоғарыда аталғандарды Ұлттық қауіпсіздік 

стратегиясымен (экономикалық қауіпсіздік тарауымен) және Экономикалық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұжырымдамасымен байланыстыра отырып 

қарастырған орынды. Демек, сауда осалдығы аясында зерделенген басым 

бағыттар мен тұжырымдамаларды аталған құжаттарға енгізген жөн. Сол 

себепті, оларды тәжірибеге енгізу қажет. 

Сонымен қатар, сыртқы экономикада өзгермелі жағдай туындағанда сауда 

осылдығына мониторинг жүргізу тұрғысынан тиісті институционалдық 

құрылымдардың қызметін де қайта қараған жөн. Олардың қатарында Ұлттық 

экономика министрлігі, «Сауда саясатын дамыту орталығы» АҚ және т.б. бар. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Нарықтық экономика жағдайында шешілетін көптеген міндеттермен қатар, 

мемлекеттің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бар. Олардың қатарына 

республиканың сауда осалдығын шешу мәселесі жатады. 

Нақтырақ айтқанда, мемлекет институтының болуы осындай деңгейдегі 

мәселелерді шешу қажеттігінен туындайды. 

Мемлекеттің басты міндеті әрі шешуші функциясы жауапты сауда 

саясатын жүргізу арқылы экономиканың тұрақтылығын, оның дамуын 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Жұмыстағы зерттеудің қорытындысы ретінде мыналарды көрсеткен 

орынды. 

1. Сауда осалдығы ұғымына авторлық анықтама беріліп, сауда 

осалдығының ерекшеліктері нақтыланды. Оның «қауіпсіздік», «орнықтылық» 

ұғымдарымен тығыз байланысты екендігі негізделді.  

2. Сыртқы және ішкі сауда осалдығын анықтайтын индикаторлар әзірленді 

және жүйелендірілді, қауіпті деңгейлері көрсетілді.   

3. Сауда осалдығын анықтайтын индикаторлар экономикалық қауіпсіздік 

тұрғысынан осы салаға түбегейлі мониторинг жүргізу үшін маңызды құрал 

болып табылады. 

Осы индикаторларды әзірлеу барысында Мемлекет басшысының 

Қазақстан халқына Жолдаулары, мемлекеттік деңгейде қабылданған 

мемлекеттік және салалық бағдарламалар, экономикалық қауіпсіздік 

теориясының көрсеткіштері, мүдделі мемлекеттік органдардың стратегиялық 

жоспарлары, сондай-ақ Ұлттық Банк пен халықаралық қаржы ұйымдарының 

(ДБ, ХВҚ) жылдық есептері мен РФ ғалымы С. Глазьевтің әдістемесі 

басшылыққа алынды. 

4. SWOT-талдау әдісін пайдалана отырып, сыртқы және ішкі сауданың 

әлсіз және күшті жақтары, сондай-ақ артықшылықтары мен мүмкіндіктері 

анықталды. 

5. Қазақстан аумағында автор жүргізген әлеуметтік сауалнама негізінде 

ішкі сауда осалдығына жол беретін тәуекелдер мен қауіп-қатерлер факторлары 

анықталып, олар жеті топқа (санатқа) жіктелді, атап айтқанда, бұл-әлеуметтік, 

демографиялық, инфрақұрылымдық, заңнамалық, кадрлық, қаржылық, 

экономикалық топтар. 

6. Сауда осалдығын азайтуға бағытталған мынадай шаралар ұсынылды: 

- жаңа Стратегияға негіз болатын сауданы дамытудың жаңа басымдықтары 

әзірленді;  

- Ұлттық қауіпсіздік стратегиясына (экономикалық қауіпсіздік тарауына) 

және Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұжырымдамасына сауда 

бағыты бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздеу.  

Сауда саласындағы және қолданыстағы мемлекеттік бағдарламалық 

құжаттарды зерделей отырып, мынадай ұсыныстар жасауға болады. 



147 
 

Біріншіден, Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі жаңа 

мемлекеттік сауда саясаты стратегиясын (немесе Тұжырымдамасын) әзірлеу 

және оны Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекіту. 

Өйткені Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қазандағы № 

1143 қаулысымен қабылданған Қазақстан Республикасында сауданы 

дамытудың 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламасы 2014 жылғы 27 

мамырда күшін жойды. 

Сауда осалдығын шешуге бағытталған жаңа Стратегияның басымдықтары 

мыналар болуға тиіс: сауда қызметіне қатысты мемлекеттік және заңнамалық 

реттеуді жетілдіру; сауда саласындағы инфрақұрылымдық жобаларды іске 

асыруды жеделдету; моноқалаларда, шағын және шалғайдағы елді мекендерде 

сауданы ынталандыру; бәсекелестікті дамыту үшін қолайлы жағдай 

қалыптастыру; сауда саласындағы кадр тапшылығын төмендету және олардың 

кәсіби даярлық деңгейін арттыру; электрондық және қашықтықтан жасалатын 

сауда коммерциясын дамыту және т.б. 

Біздің ойымызша, бұл басымдықтар, сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасының сауда осалдығын шешу құралдары мен тетіктері болып 

табылады. 

Екіншіден, Қазақстан Республикасы үдемелі индустриялық-инновациялық 

дамудың 2015–2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын және басқа 

да салалық бағдарламаларды іске асыру барысында ішкі сауда дамуының 

қазіргі таңдағы мәселелерін шешу үшін жүйелі шаралар көздеу қажет. 

Үшіншіден, Қазақстан Республикасының кезекті стратегиялық жоспарын 

әзірлеу барысында сауда саласындағы стратегиялық мақсаттарды көздеу керек. 

Осы орайда, сауда саласындағы көрсетілген мақсаттардың Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспарында көзделмегенін ескерген жөн.  

Жоғарыда жазылғандарға сүйене отырып, сауда осалдығын азайту немесе 

болдырмау стратегиясы мынадай компоненттерден: мақсаттан, міндеттен, іске 

асыру тетігінен, нысаналы индикаторлардан, стратегияның негізгі 

бағыттарынан (басымдықтарынан), қажетті ресурстар мен қаржыландыру 

көздерінен, күтілетін нәтижелерден тұруға тиіс. 

Сауда осалдығын болғызбау стратегиясының мақсаты елдің сауда 

осалдығын төмендету және сауданың орнықты өсуіне қол жеткізу мақсатында 

сыртқы және ішкі сауданы дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау және 

мемлекеттік қолдаудың біртұтас жүйесін құру болуға тиіс.  

Стратегияның мақсаттарына қол жеткізу үшін сауда саласындағы 

мемлекеттік ықпал етудің идеологиялық, институционалдық, 

ұйымдастырушылық, қаржылық-экономикалық құралдарының кең қатарын 

қолдану қажет.   

Стратегияның міндеттері сауда осалдығының негізгі индикаторлары мен 

олардың қауіпті деңгейін айқындау кезінде анықталған қолда бар тәуекелдер 

мен проблемалардан келіп шығуға тиіс. Бірқатар басқа тәуекелдер мен 
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проблемалар SWOT-талдауды жүргізу процесінде және әлеуметтік сауалнама 

нәтижелері бойынша тұжырымдалған болатын. 

Стратегиялық міндеттердің бір бөлігі осы жұмыстың 3 тарауында 

көзделген. Олардың қатарында нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, 

сауданы дамыту үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымды құру, сауда саласында 

институционалдық жағдайлар жасау және т.б. 

Сауданы дамытудың 2010–2014 жылдарға арналған алдыңғы 

бағдарламасын іске асыру тәжірибесін ескере отырып, мынадай міндеттерді 

көздеуге болады: 

 сыртқы және ішкі сауданың тиімділігін арттыру, сауда 

инфрақұрылымын жетілдіру арқылы сауда саласындағы еңбек өнімділігін 

арттыру; 

 ішкі сауданы мемлекеттік қолдау жүйесін құру және биржалық және 

электрондық сауданы жеделдетіп дамыту үшін қолайлы жағдай жасау; 

 көтерме сауда жүйесін халықаралық транзиттік желіге интеграциялау. 

Стратегияны іске асыру тетігі тұрғысынан ол өзін іске асыру жөніндегі іс-

шаралар жоспары арқылы жүзеге асырылуға тиіс екенін атап өту қажет.  

Іс-шаралар жоспарларында нақты орындаушыларын, іске асыру 

мерзімдерін, жылдар бойынша болжанатын көлемдері мен қаржыландыру 

көздерін көрсете отырып, стратегияны іске асыру жөніндегі шараларды көрсету 

керек.  

Мүдделі тараптар Стратегияның жоспарланатын көрсеткіштеріне 

(индикаторларына) қол жеткізу мақсатында Стратегияның тұрақты 

мониторингін, іске асырылуын бағалауды жүзеге асыруға тиіс. 

Қорытынды бойынша көрсетілген тұжырымдарды ескере отырып, 

Қазақстанның сауда осалдығына қатысты мәселелер аясында бұдан әрі 

зерттелуге тиіс бағыттар мен тақырыптар мыналар болып табылады: 

электрондық сауданың осал жақтары; ДСҰ міндеттемелерін орындау 

барысында пайда болатын сауда осалдықтары; ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің 

сауда осалдықтары. 

Ұсынымдар  аясында жұмыс аясында және сауда осалдығының 

индикаторлары арқылы қауіпті деңгейде тұрған көрсеткіштер анықталды. 

Сол себептен Үкімет пен Ұлттық Банк тарапынан дереу қабылданатын 

шаралар алдымен төмен қорғалған индикаторлар тізбесі бойынша 

көрсеткіштерге бағытталуы керек. 

Өндірісте өңдеу өнеркәсібінің үлесі бойынша:  

ҮИИД бағдарламасы бойынша қолданыстағы тәсілдерді түбегейлі өзгерту.  

Елдің даму сатысына қарай индустриялық саясаттың құралдары мен 

әдістері сәйкес келуі керек. Егер олай болмаса, өңдеу өнеркәсібі не тез дамиды 

немесе баяу дамуы мүмкін. 

ҮИИД бағдарламасының (2010-2014) 1-ші бесжылдық жоспары кезінде 

Қазақстан дамудың кейінгі кезеңдерінде пайдаланылатын әдістер мен 

құралдарды ерте қолданып, ал өзі дамудың, яғни индустрияның бастапқы 

сатысында тұрды.  
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Индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының екінші 

кезеңін табысты іске асыру үшін Үкімет Қазақстанның даму кезеңіне сәйкес 

келетін саясатын таңдап, келесі кезенге көшу кезiнде оларды өзгертіп отыруы 

қажет. 

ҮИИД бағдарламасының (2015-2019) 2-ші бесжылдық жоспарында 

өңдеуші өнеркәсіп бойынша тек 6 сала аясында 14 сектор көзделген.  

Өнеркәсіп түрлері және оның салалары егжей-тегжейлі талданбаған, 

салалық бағдарламалар арасында тығыз байланыс орнатылмаған. Өндіріс 

түрлері мен салалар бөлек қаралған, салааралық үйлестіру жоқ. 

Демек, мемлекеттік жоспарлау жүйесі бойынша өнеркәсіп сарапшылары 

мен макроэкономистер арасында маңызды байланыс ұмыт қалғандай. 

Инвестиция бойынша:  

- ауыл шаруашылығындағы, өңдеуші өнеркәсіптегі және экономиканың 

басқа салаларындағы инвестициялық белсенділікті арттыруға ықпал ету үшін 

инвестицияларды ынталандыру саласындағы қазақстандық заңнамаға 

өзгерістер енгізу қажет; 

- нвестиция тарту көлемдерінің өсу қарқыны тәуелсіздік жылдары 

тұрақсыз болды; 

-   нвестицияны тарту үшін қолайлы жағдайлар (салықтық жеңілдіктер мен 

преференциялар беру, заңнамадағы өзгерістерден сақтау кепілдіктерін қоса 

алғанда) ауыл шаруашылығына, құрылысқа, қызмет көрсету аясы мен басқа да 

салаларға инвестициялардың қарқынды өсіміне ықпал ете алмады;  

- қазіргі кезде Қазақстан экономикасының әртүрлі салаларының 

дамуындағы теңсіздіктің ұлғаюы жалғасуда. Салалық теңсіздіктер 

Қазақстанның әртүрлі өңірлерінің дамуына да кері әсерін тигізуде;  

Ғылыми зерттеу шығыстары бойынша: 

- ғылым мен ғылыми зерттеулерді қаржыландыратын институттардың 

қызметін күшейту және қаржыландыруды ұлғайту; 

- Қазақстанда «Ғылым қоры» акционерлік қоғамы жұмыс істейді, оның 

жарғылық капиталында мемлекеттің қатысуы 100 пайызды құрайды. Қоғам 

қызметінің негізгі мәні елде ғылыми зерттемелерді практикалық іске асыруды 

қамтамасыз ететін, басымдық, бастамалық, тәуекелдік зерттелімдерді дамытуға 

жәрдемдесу болып айқындалған; 

- Қазақстанда дамудың арнаулы институттарынан басқа, олардың ішінде 

қаржы институттарынан - Инновациялық қордан және Экспорттық кредиттер 

мен инвестицияларды сақтандыру жөніндегі корпорациядан басқа екі сервистік 

институт-технологиялардың инжинирингі мен трансфертінің орталығы және 

маркетингтік-талдамалы зерттеулердің орталығы жұмыс істейді. Бірақ олардың 

жұмысы әлі де болса мардымсыз; 

Қылмыс деңгейі бойынша:  

- жұмыспен қамтуға бағыталған бағдарламаларды түбегейлі қайта қарау; 

- Бас прокуратураның ақпараты бойынша Қазақстанда қылмыс 

жасағандардың 81 пайызы - жұмыссыздар. Демек, мемлекеттің әлеуметтік 

функциясы әлсіз отыр. "Жұмыспен қамту-2020" бағдарламасы бойынша 
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қаражат бөлінгенмен, олардың мақсатты индикаторлары дұрыс емес немесе 

олар орындалмай отырған тәрізді. 

Жалпы сыртқы қарыз бойынша: 

- мемлекет деңгейінде жеке сектор мен фирмааралық сыртқы қарыздар 

бойынша мониторингті күшейту және оларға шектеу қою; 

- Ұлттық Банк деректеріне сәйкес, Қазақстанда басты мемлекеттік реттеу 

мемлекеттік қарыз және Үкімет кепіл берген қарыздар бойынша бақылау 

жүргізіліп отырады;  

- cондықтан жеке сектор мен фирмаралық сыртқы қарыздар бойынша 

қадағалауды енгізген жөн. 

Мысалы, 1997-1998 жж. Оңтүстік Азия өңірінде пайда болған әлемдік 

қаржы дағдарысы жеке фирмалар мен фирмааралық сыртқы қарыздар көлемі 

тым көп болғандықтан туындады. 

Егер Қазақстанда осы бағытта шаралар қабылданбаса, оның арты қаржы 

немесе валюта дағдарысына әкеліп соқтыруы ықтимал. 

Көлеңкелі экономиканың үлес салмағы:  

- экономикада салық салу салмағын азайту және заңнамалық өзгерістер 

енгізу; 

- көлеңкелі экономиканың пайда болуы тек қана криминалдық факторлар 

емес, сонымен қатар салықтан жалтарумен түсіндіріледі.  

Осы салада Үкімет қабылдаған және жүзеге асырылған орта мерзімді 

бағдарлама күтілгендей нәтиже бермеді. Мысалы "Трансферттік баға 

қалыптасу" заңнамасы өзгеріссіз қалды. Шет елдерге заңсыз капиталдың кетуі 

жалғасуда.  

Төлем балансы ағымдағы есеп-шоттың дефициті: 

- сыртқы сауданың диверсификациялауын үдету және қызмет саласында 

тапшылыққа жол беретін экономикалық қызметтерде резиденттердің үлесін 

көтеру; 

- экспорттың 70-80 пайызы шикізаттан қалыптасқан, ал мұнайға деген 

әлемдік баға төмендегенде төлем балансы ағымдағы есеп-шоттың дефициті 

ұлғайып отырады; 

Сонымен қатар, көрсетілген тапшылық қызмет саласында қалыптасатын 

дефицитке де тікелей байланысты. Мысалы, тауарлар жөнінде профицит 

болғанмен, қызмет көрсету индикаторындағы дефицит аталған профицитті жоқ 

қылуда. 
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