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ҚЫСҚАРТЫЛҒАН ТҮСІНІКТЕР 
МЕН ТЕРМИНДЕР

АЕК – Айлық есептік көрсеткіш
АӨК – Агроөнеркәсіптік кешен
АҚШ – Америка Құрама Штаты
АШМ – Ауыш шаруашылық министрлігі
АШТӨ – Ауылшаруашылық тауарөндірушілері
ДБ – Дүниежүзілік Банк
ДСҰ – Дүниежүзілік сауда ұйымы 
БҰҰ – Біріккен Ұлттар Ұйымы
ҒЗТКЖ – Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
  жұмыстар 
ҒТБ – Ғылым және технологиялар басқармасы 
ҒТР – Ғылыми-техникалық революция
ҒТП – Ғылыми-техникалық прогресс
ЕАЭО – Еуразиялық экономикалық одаққа
ЕНББ – еңбек нарығындағы белсендi бағдарламалар
ЕО – Еуропалық одақ
ЕОБ – Еуропалық орталық банк 
ЖАӨ – Жалпы аймақтық өнім
ЖҰӨ – Жалпы ұлттық өнім
ЖІӨ – Жалпы ішкі өнім
ЖТКШ – тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы
КСРО – Кеңестік социалистік республикалар одағы
МӘС – Міндетті әлеуметтік сақтандыру
МЖӘ – Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
ОБ – Орталық Банк
ТМД – тәуелсіз мемлекеттер достастығы
ТҰК – Трансұлттық компании
ҰӘҚ – Ұлттық әл-ауқат қоры
ҰБ – Ұлттық Банк
ҰК – Ұлттық компания
ҰБХ – Ұлттық басқару холдингі
ҮИИДМ – Үдемелі индустриалды-инновациялық даму бойынша 
  мемлекеттік бағдарлама
ФРЖ – Федералды резервтік жүйе
ХВҚ – Халықаралық валюта қоры
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АЛҒЫ СӨЗ

Қазіргі жахандану жағдайында жаңа қоғамдық экономикалық қаты-
настар адамдардың экономикалық ой-өрісінің қайта қалыптасуын талап 
етеді. 

Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін алдымен заман талабына сай бала-
малы оқулықтар дайындап, оқырмандардың жалпы экономикалық ойлау 
қабілетін кеңейту қажет. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу – қоғамда тиімді экономикалық 
қатынастарды қалыптастыру мақсатында әлеуметтік-экономикалық үде-
рістерге әсер етудің әдістері мен құралдарын пайдалану арқылы еліміздің 
экономикалық өміріне мемлекеттің араласуын зерттейтін ғылыми эко-
номикалық пән болып табылады.

Ұлттық әлеуметтік-экономикалық дамуды реттеу нарықтық эконо-
микасы бар барлық дамыған елдерде қолданылады. Осыған байланысты 
экономиканы мемлекеттік реттеу мәселелерін зерттеудің әлемдік тәжіри-
бесіне қызығушылық артып келеді. Ескеретін жағдай басқа елдердегі 
мемлекеттік реттеу тәжірибесін зерттеу және ғылыми жалпылау оны 
біздің әлеуметтік-экономикалық даму жағдайымызға тікелей ауыстыру 
міндетін қоймайды. 

Дегенмен экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесін 
зерделеу басқа елдерде орын алған қателіктердің қайталануын бол-
дырмауға, сонымен бірге дамыған елдерде қол жеткізілген өмір сүру 
ұзақтығының деңгейі мен халықтың білім деңгейі, жан басына шақ-
қандағы табыс деңгейі, сондай-ақ нақты жоғары әлеуметтік қорғау 
стандарттарына сәйкес бүкіл қоғам үшін тиімді болып табылатын эконо-
миканы мемлекеттік реттеудің ең тиімді әдістері мен құралдары елімізде 
құндылық бағдарларын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Оқу құралында экономиканы мемлекеттік реттеу тұжырымдамалары 
әр-түрлі мектептер тұрғысынан қарастырылған. Сонымен қатар авторлар 
Қазақстан Республикасындағы аймақтар экономикасының дамуы, табиғи 
қорларды пайдалану, аграрлық сала мен әлеуметтік саланы мемлекеттік 
реттеу мәселелеріне және экономиканы мемлекеттік реттеудің шетелдік 
тәжірибесіне айтарлықтай көңіл бөлген. 

Оқу құралының құрылымы теориялық бөлім, негізгі түсініктер мен 
терминдер, материалды бекітуге арналған сұрақтар, кейстер, глоссарии, 
бақылауға арналған тестілер және қолданылған әдебиеттер тізімінен 
тұрады. 

Авторлар ұсынылып отырған оқу құралы экономикалық мәселелермен 
айналысатын оқырман қауымға көмек болады деген сенімде және 
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оқырмандардың сын-ескертпелері мен ұсыныстарын ризашылықпен 
қабылдайды.
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I ТАРАУ

МЕМЛЕКЕТ ПЕН ЭКОНОМИКАНЫҢ ӨЗАРА 
БАЙЛАНЫСЫНЫҢ ДАМУ СИПАТЫ

1.1  Экономикаға мемлекет араласуының классикалық үлгісі
1.2  Мемлекет пен экономиканың өзара байланысының маркстік 
  үлгісі
1.3  Экономиканы мемлекеттік реттеудің кейнстік үлгісі
1.4  Француздық «мемлекеттік дирижизмнің» мәні

 
1.1 Экономикаға мемлекет араласуының

классикалық үлгісі

Классикалық экономикалық теорияның басты өкілдері Адам Смит 
(1723-1790), Давид Рикардо (1772-1823), Жан-Батист Сэй (1762-1832), Джон 
Стюарт Милль (1801-1873) және т.б. болды. Бұл үлгінің мәні «экономикалық 
жүйе нарық шарттарына, яғни тұтынушы қалыптастыратын ережелерге 
сәйкес қызмет жасауы керек» деген тұжырымнан туындайды.

Нарықтық жүйе өзін-өзі реттей алады және қоғамның шектеулі ресурс-
тарының толық және тиімді жұмсалуын қамтамасыз ете алады. Бұл бір 
жағынан, пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, екіншіден, жалақы мен 
баға арасындағы икемділік секілді құралдар арқылы жүзеге асырылады.

Шотландтық экономист, философ, Адам Смиттің пікірі бойынша: 
экономика «өздігінен», сырттан ешкімнің араласуынсыз дами алады. 
Ол нарықтық баға жүйесін экономикалық үрдіске қатысушыларға қатал 
ережелерді жүктеп, олардың іс-әрекетін анықтайтын механизм деп санады 
және де бұл автоматты түрде, ешқандай орталықтың басқаруынсыз-ақ 
шешімін табады.

Нақты алғанда, бағалар жүйесі жеке адамдардың қызығушылығын 
арттыра отырып, қоғамдық нысандардың жетістіктерін арттыра алады. 

Адамның жеке қызығушылығы шынында да қоғам қызығушылық-
тарымен үйлесе алады. Нарықтық экономика ешқашан ұжымдық түрде 
басқаруға келмейтін, бір ғана адамның тұжырымына бағынбайтын, 
бірақ өзін-өзі реттеудің қатал ережелерін ұстанған ерекше жүйе жеке бір 
адамның көптеген іс-әрекеттерінің кейбіреуі нарық жағдайына әсер етуі 
мүмкін. Мысалы: жеке адам тауар ұсынушылардың сұрайтын бағаларын 
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төлейді, өзіне керекті тауар санын сатып алады, өзіне ең тиімді жағдай 
жасауға тырысады.

Мұндай әрекеттердің барлығы белгілі уақыт аралығында тауар 
бағаларын тұрақтандырып, нарықтағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік 
береді. Осылайша, нарықтың «көрінбейтін қолы» жеке тұлғаның еркі мен 
ойына тәуелсіз нәтижемен қамтамасыз етеді. Яғни, нарық «дәлелденген 
және қарапайым табиғи еркіндік жүйесі» идеясын өзі жүзеге асыра алады.

Сонымен мынадай қорытынды жасауға болады: нарықтық экономикаға 
ешқандай араласудың қажеті жоқ, бұл экономиканың дамуына зиянды, 
себебі табиғи ережелер бұзылады: «қалай жүрсе, солай жүрсін» – laissez 
faire - laissez passez. Классикатер: «Мемлекеттің араласуы негізсіз, себебі 
бұл экономиканы аса тиімді жолдан тайдырады», – деді. 

Жан-Батист Сэй (француз экономисі) өз-өзін реттеу механизмін ашу 
үшін мынадай тұжырым жасады: «Тауарлар мен қызметтерді өндіру 
үрдісінің өзі өндірілген тауарлардың құндылығына сай және қоғамға 
әкелетін пайдалылығына сәйкес өндіріледі. Яғни, өндіріс үрдісінде пайда 
болған игіліктер мен қызметтерді сатып алуға қажетті табыс болу қажет 
және оның қоғам үшін қаншалықты пайдалылығы нарықта өздігінен 
анықталады. 

Сэй заңының ең негізгі басты қағидасы: ұсыныс өздігінен сұранысты 
тудырады. Қоғамдық қарама-қайшылықтар салық мөлшерлемесі, баға, 
жалақы, бәсекелестік тәрізді нарық механизмінің элементтерімен реттеліп 
отырады. Нарық механизмінің бұл элементтерінің өзгеруіне байланысты 
қоғам мүшелері өз іс-әрекеттерін ағымдық өзгерістерге бейімдеп оты-
рады. Ондай жағдай экономикалық тепе-теңдіктің сақталуына, толық 
жұмысбастылыққа мүмкіндік береді. Еңбек нарығындағы бәсекелестік 
жұмыссыздықты болдырмайды», – деді.

 Д.С. Милль (ағылшын экономисі) «laissez faire» – «ортақ тәжірибелік 
принцип ретінде болу керек және күрделі мәселелер мемлекет тарапы-
нан шешімін табу керек»деген басты қағиданы ұстанды. Оның ойынша, 
мемлекетке ең басты экономикалық қызметтер жүктелуі тиіс. Мысалы: 
жеке меншікті қорғау мен салықтарды алу тәртібі сияқты маңызды 
қызметтерді мемлекет орындау керек. Сондықтан мемлекетке «түнгі 
күзетші» рөлі берілген. «Мемлекет – түнгі күзетші» жөніндегі түсініктер 
көбінесе ХVІІ ғ. соңы мен ХХ ғ. басында болған батыс экономикасындағы 
тәуелсіз-кәсіпкерлік капитализм мен тәуелсіз нарық дәуірінің қалыптасуы 
мен даму шарттарына сәйкес пайда болды. Сол кезеңнің әлеуметтік-
экономикалық дамуының негізі ретінде өндірістің негізгі ресурстарына 
шағын жеке меншіктің болуы қарастырылды. 
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Экономикалық субъектілердің арасындағы экономикалық байланы-
стар тәуелсіз, ол нарықтық бәсеке арқылы жүзеге асырылды. 

Мұндай нарықтың негізгі принциптеріне мыналарды жатқызуға 
болады:

■ сатушылар мен сатып алушылар санының көптігі;
■ тауарлар мен қызметтерге бағалар сұраныс пен ұсынысқа байланы-

сты тауар өндірушілердің ырқынсыз белгіленуі;
■ нарыққа кіруге ешбір кедергілердің болмауы;
■ өндірілетін өнімнің түрлері көп емес, аса қарапайым, өнім өндірудегі 

бұрынғы технологиялардың сақталуы;
■ нарыққа қатысушылардың барлығын қажетті ақпараттармен қамта-

масыз ету және бизнесті бірдей жақсы болжауы.
Осы принциптерді негізге ала отырып – мемлекет экономиканың 

дамуы үшін нарықта ешқандай жағымсыз жағдайларды болдырмай, сырт-
тай бақылап, «түнгі күзетші» рөлін атқаруы керек. 

Экономиканы реттеудің классикалық бағытын ұстанушылардың 
кейбіреулері неоклассиктердің қағидасын ұстанды.

Неоклассикалық бағытты жақтаушылар экономиканы мемлекеттік 
реттеудің әр-түрлі әдістерін ұсынды. Дегенмен, олардың басым көпшілі-
гінің пікірі мынадай болды: мемлекет нарықтық экономиканың заңдарын 
бұзбауы қажет, ол экономикалық үрдістерді тиімді басқара алмайды. Бірақ 
ХІХ ғ. соңынан бастап, материалдық өндірісте болатын өзгерістердің 
әсерінен бірте-бірте мемлекеттің экономикалық қызметтері арта түсті.

Сонымен классиктер мен неоклассиктердің тұжырымынан мынадай 
қорытынды жасауға болады: өндірістің шоғырлануы мен орталықтан-
дырылуы, бәсекелестік қатынастардың күрделенуі, экономикалық байла-
ныстардың шиеленісуі, әлеуметік мәселелердің өсуі сияқты мәселелер 
қоғамға мемлекеттің араласуын қажет ететінін дәлелдеді. Мұндай 
жағдайда мемлекеттің өзіне бірнеше жаңа қызметтерді жүктей отырып, 
экономикалық үрдістерді белсенді реттейтін күш ретінде тануымызға 
болады. 

1.2 Мемлекет пен экономиканың өзара 
байланысының маркстік үлгісі

 Карл Маркстің (1818-1883) теориялық қағидасы жоспарлы-социалистік 
экономиканы ұйымдастыру болды. Ол мемлекеттің негізгі экономикалық 
қызметіне мыналарды жатқызды:

♦ өндіру мен тұтынудың тарихи формасын қоғамдық негізде ұйым-
дастыру (қоғамға негіздеу);
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♦ мемлекет экономикалық жүйедегі басым сектор ретінде қарас-
тырылады. 

Маркстің негізгі қағидасының мәнін былайша толық ашып көрсетуге 
болады: мемлекет өндірістің негізгі құралдарын орталықтан басқарып, 
экономикалық үрдістерді реттеуді жоспар бойынша объективті түрде 
жүргізу керек. Ресурстарды қолдануға қатысты барлық шешімдер 
орталықтан қабылданады. Орталық органдар қандай өнімдер шығарылуы 
керек, қанша көлемде және қандай сапада, сонымен қатар қандай техно-
логиямен өндірілуі керек, қандай шикізаттан жасалуы керек деген сияқты 
барлық қажетті ақпаратты жинақтап, өңдеп, соңынан өнім өндіруші 
белгілі кәсіпорындарға қажетті өнім түрі бойынша тапсырыс береді. 

Бұл жүйенің артықшылығы: барлық еңбекке жарамды адамдар 
толықтай жұмыспен қамтылып, ресурстар жүйелі түрде басқарылды. 
Экономиканы, өнім бағасы мен еңбекақы төлеу жағдайы, қажетті ресур-
старды қатаң бақылау негізінде орталықтан басқару арқылы жүзеге 
асады. Мұндай жағдай экономикалық жүйенің алдында тұрған ең негізгі 
әрі басты мәселелерді шешу үшін шектеулі ресурстарды керекті бағытта 
жұмылдыруға мүмкіндік берді. Бұл үлгінің басты белгілері төмендегідей:

► негізгі өндіріс құралдарына мемлекеттік меншіктің болуы. КСРО-
да негізгі ресурстардың 98 пайыздан астамы мемлекеттің қолында 
болды;

► өндіру мен тұтыну арасындағы экономикалық байланыстар, аймақ-
тар мен салалар арасындағы қарама-қайшылықтар жоспарлы түрде 
болды. Жоспар тек экономикалық саланы ғана емес, қоғамдық 
өмірдің барлық салаларын өзіне бағындырды;

► өндірілген тауарлар мен қызметтердің бағасы орталықтан 
белгіленіп, баға тұрақтылығы сақталады, яғни олар не сұраныстың, 
не ұсыныстың көлемін анықтай алмады.

► бәсекелестіктің негізгі нысаны ретінде формальдық бәсекелестікті 
сипаттайтын социалистік жарыстардың болуы.

Осы принциптерді негізге ала отырып, мемлекет барлығына қам-
қоршы рөлін ойнады. Ол жоспар арқылы барлық экономикалық үрдіс-
терді мәжбүрлеу жолымен жүзеге асырып отырды. Мұндай жағдай 
орындалмаған жағдайда экономикалық, тіпті саяси заңды жауапкерші-
лікке тартылды.

Жоспарды құрастыру технологиясы келесідей болды: алдымен орта-
лық органдар барлық ресурстарды есепке ала отырып, халық шаруашы-
лығының барлық деңгейіне бағытталған 5 жылдық жоспар жасады. 
Осының негізінде төменгі органдарға, яғни, салалар мен аймақтарға, 
өндірістерге жауапкершілік жүктеледі. Жоспарлар орталықтан дайында-
лып, заңды күшке ие болды. 
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Жоспарды дайындаудағы ең басты қиыншылық оның өндірістік 
тәжірибедегі балама нұсқаларын таңдау мен өнім өндіруге жұмсалатын 
шығындарды анықтау туралы ақпаратты жинақтау мен өңдеу. Соңғы 
шешімді қабылдау кезінде түрлі ресурстардың миллиондаған ұқсас вари-
анттарын анықтау керек. Оған қоса бұл ресурстардың көбі белгілі уақыт 
аралығында өзгеріп отырады. Осыған байланысты өнім өндіру бойынша 
ақпараттар көбінде бұрмаланып, жоспарлау да дұрыс болмады. 

Өндіріс салаларының көбі өз мүдделеріне байланысты ақпаратты 
бұрмалауы мүмкін және тура жоспардың көрсеткіштері де қоғамның 
нақты сұраныстарын дәл көрсете алмайды. Мысалы: егер жоспар тон-
нада есептелсе, онда өндірістерге айтарлықтай ауыр өнімдерді шығару 
тиімдірек, ал егер жоспар сандық түрде есептелсе, онда өндірістерге 
сапасы төмен, өте қарапайым заттарды шығару тиімдірек болады және 
т.с.с. Нарық механизмдері формальды бағындырылғандықтан ешбір 
экономикалық субьектілердің талпыныстарына қарамастан мемлекет 
шектеулі ресурстарды тиімді бөліп пайдалана алмады.

Бұл үлгіні қортындылай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: 
экономика жоспарлы түрде мәжбүрлеу жолымен ешқашан дамыған 
емес. Мемлекет барлық үрдістерді жалғыз өзі тікелей реттей алмайды. 
Ол қоғамға нарық механизмінің басты элементтерін енгізу арқылы ғана 
жанама түрде әсер етеді. Сондықтан мемлекет кез-келген ұсақ мәселелерге 
араласпай жеке және заңды тұлғалардың қолынан келмейтін маңызды 
қоғамдық мәселелерді реттеуші негізгі күш ретінде көрінуі керек.

1.3 Экономиканы мемлекеттік реттеудің
 Кейнстік үлгісі

Әлемдік экономикадағы ХХ ғ. басындағы экономикалық өсудің басты 
қозғаушысы болып табылатын кейнстік үлгі өнеркәсіптің күрт дамуы-
мен сипатталады. Қоғамның материалдық-техникалық базасында терең 
өзгерістер болып, капиталдың шоғырлануы мен орталықтандырылу 
үрдісі қалыптасты. Сонымен қатар монополиялық ұйымдар пайда болып, 
бәсекелестік күрес одан әрі дами түсті. Қоғамның әлеуметтік құры-
лымында да өзгерістер болып жатты. Әсіресе, бұл өзгерістер әскери қақ-
тығыстарда көрінді, мысалы: 1-ші дүниежүзілік соғыс, Ресейдегі қазан 
көтерілісі, антиколониялық соғыстардың күшеюі т.б. Бұның бәрі мем-
лекет рөлінің әлеуметтік-экономикалық мәселелерге негізделіп, оның 
экономикалық қызметтерінің кеңеюін дәлелдеді. 

Аталмыш үлгінің негізгі белгілері мынадай:
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♦ негізі өндірістік ресурстарға ірі монополиялық меншіктің бо-
луы және негізгі әскери күш пен өндіріс салаларына мемлекеттік 
сектордың үстемдік етуі;

♦ бәсекелелестік күресінің түрлері мен әдістері өзгеріп, еркін бәсе-
келестік жетілмеген бәсекелестікке алмасты;

♦ монополиялық кәсіпорындар белгілі шеңберде бағаларға қатал 
бақылау орната отырып, өндіріс көлемін реттеді;

♦ мемлекеттер арасында экономикалық дамудың алшақтығы 
байқалып, бай мен кедей елдердің арасындағы алшақтық өсе 
түсті, одан басқа кедейлер одан да қатты кедейленіп, байлар болса, 
керісінше байыды;

♦ экономикалық дамудың циклдік өзгерістері-өрлеу, құлдырау, 
тоқырау мен жандану фазалары 8-10-жылдарда үнемі қайталанып, 
экономикалық құбылыс болып қалыптаса бастады. Себебі экономи-
ка өз-өзін реттейді деген тұжырым болғандықтан, циклдік динами-
ка бірқалыпты сақталмады.

Бұл үрдістер «Ұлы депрессия» деп аталатын 1929-1933-жылдарда 
болған дүниежүзілік тоқырау кезінде айқын көріне бастады. Экономи-
каны нарық механизмдерінің элементтері арқылы реттеу монополиялық 
тенденциялар мен оның циклдық қозғалыстарын, жиынтық сұраныс 
көлемінің азаю себебін, жұмыссыздық, кедейшілік және т.б. үрдістерді 
реттей алмады. Бұл мәселелер мемлекеттік реттеуді қажет етті. 

ХХ ғасырдың көрнекті экономисі Джон Мейнард Кейнс (1883-1946 ж.)
экономиканың циклдік түрде дамуын жеделдету, толық жұмыспен қамту, 
жиынтық сұраныс көлемін арттыру, табыстарды қайта бөлу тәрізді эконо-
микалық үрдістерге мемлекеттің араласуының қажет екендігін дәлелдеп 
берді.

1933 жылы «New York Times» газеті оның хатын жариялады. Ол 
хатында өз теориясының мәнін былайша түсіндірді: «Мен займдармен 
қаржыландырылатын, мемлекеттік шығындар негізінде ұлттық сатып 
алу қабілетінің артуына айрықша мән беремін». Осыдан кейін өзінің 1936 
жылы «Жұмыспен қамту, пайыз және ақшаның жалпы теориясы» атты 
еңбегін жарыққа шығарды.

Онда өндірістің дамуы және толық жұмыспен қамту жиынтық сұраныс 
көлемін арттыра алмайды деп көрсетті. Сондықтан мемлекет қатал шара-
лар қолдану керек, оларға: мемлекеттік шығындарды ұлғайту, инвести-
циялық, несиелік және салық саясатын құру, трансферттік төлемдер 
мөлшерін көбейту сияқты экономикалық және әкімшілік құралдарды 
жатқызуға болады.
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Ал жиынтық сұранысты ұлғайтудың маңыздылығы жұмыспен 
қамтудың деңгейін арттырып, нарықтың тиімді жолды таңдауына 
мүмкіндік береді. Мемлекеттің қоғамның экономикалық өміріндегі 
маңызды орны мен нарықпен қатар экономикалық үрдістерді реттеудегі 
белсенділігі оның тең құқықты субъект ретіндегі рөлін көрсетеді.

ХХ ғасырдың 50-70-ші жылдарында пайда болған мемлекеттің эконо-
микаға маңызды әсерін негіздеуші «мемлекеттік дирижизм» мектебін 
кейнстік ағымның бір түрі деп санауға болады. Олар экономикалық 
үрдісті басқаруға, тиімді құрылымды қайта құруға экономикадағы 
құлдырауды болдырмауға негізделген іс-әрекеттермен ерекшеленеді.

1.4 Француздық «мемлекеттік дирижизмнің» мәні

Француз жоспарлау жүйесінің негізін қалаушылар, әдетте «мемле-
кеттік дирижизм» деп аталады, нарықтық экономика жағдайында мемле-
кеттік жоспарлау мәселесі мен мәніне бірқатар жаңа қосымша әдістер 
енгізді.

Олар Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Францияның нақты 
әлеуметтік-экономикалық және саяси жағдайын ескере алды.

Экономикалық қалпына келтіру, оны модернизациялау, ескісін қайта 
құру және жаңа өндірістер құру, экономикалық өсуді жеделдету және 
басқа дамыған елдердің өндіріс деңгейіндегі артта қалушылықты жою –
барлық осы міндеттерді экономиканы болжау, жоспарлау және бағдар-
ламалау көмегімен шешу мүмкін емес болды.

Ол мемлекеттің жаңа экономикалық құрылымды қалыптастыруға, 
экономиканы қайта құрылымдаудың бүкіл процесін басқаруға қатысуы 
қажет болды.

Мемлекет экономикалық ойынның дирижері болу керек еді. Бұл фран-
цуз экономистерінің, институционализмнің негізгі идеяларына жақын 
социологиялық мектептің жақтаушыларының пікірі болды.

Мемлекеттің нарықтық экономика жағдайында өмір сүру мүмкіндігін 
дәлелдеуде маңызды рөлді социологиялық мектептің басшысы Фр. Перру 
әзірлеген нарықтық тұжырымдама атқарды..

Ол өз еңбектерінде қазіргі заманғы өмір либералды экономистердің 
идеяларына сәйкес келмейтінін атап өтті.

Еркін бәсекелестік механизмі тепе-теңдікті реттеуші рөлін атқар-
майды, өйткені нарық монополиялар және басқа институттардың арала-
суы арқылы құрылымды түрде өзгереді.

Экономикалық агенттердің мінез-құлқы тауарлар алмасу механизмімен 
емес, экономикалық қызметтегі серіктестер күштерінің тепе-теңдігімен 
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қалыптасатын ойын ережелерімен анықталады. Экономикалық ойынның 
шынайы дирижерлерін табанды түрде іздей отырып, Перро мемлекеттің 
экономикаға әсерін едәуір арттыру қажеттілігін негіздеді. Бұл француздық 
дирижизмнің мазмұнын алдын-ала ашып берді. 

Француз экономистерінің идеяларын жүзеге асыру үшін қолайлы 
объективті жағдайлар қалыптасты.

Соғыстан кейінгі елдегі бірқатар салаларды (көмір, теміржол, элек-
трэнергетикасы және т.б.), ірі коммерциялық банктер және басқа да 
объектілерді мемлекет иелігіне айналдыру нәтижесінде мемлекеттік сек-
тор айтарлықтай дамыды, бұл экономикалық қайта құрудың негізі де, 
құралы да бола алды.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Көрінбейтін қол
Мемлекет – «түнгі күзетші»
Неоклассикалық бағыт 
Мемлекеттік дирижизм
Кейнстік үлгі 
Классикалық үлгі
Шок (есеңгірету) терапия

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Мемлекет пен экономиканың өзара байланыстылығының класси-
калық үлгісі.

2. Жан-Батист Сэй өз-өзін реттеу механизмін ашу үшін қандай тұ-
жырым жасады?

3. Мемлекет пен экономиканың өзара байланыстылығының класси-
калық үлгісіндегі нарықтың негізгі принциптері қандай?

4. Маркстің негізгі қағидасының мәнін түсіндіріңіз. 
5. Мемлекет пен экономиканың өзара қатынасының маркстік үлгісінің 

негізгі белгілері мен принциптері.
6. Француздық «мемлекеттік дирижизмнің» мәні неде?

Кейс: Аралас экономика және экономиканы 
мемлекеттік реттеудің қазіргі заманғы үлгілері

Дерек көзі: Жахов Н.В. Концептуальный анализ современных моделей 
государственного регулирования национальных экономик // Молодой уче-
ный. – 2011.
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Әрбір ел өзінің табиғи-экономикалық, тарихи, даму деңгейіне байла-
нысты нарықтық экономиканы құрудың өзіндік үлгісін таңдайды. Эко-
номиканы реформалаудың алғашқы кезеңінде ұзақ уақыт қалыптасып 
келген экономиканы басқару жүйесі толықтай бұзылды. Бұл экономиканың 
құлдырауына, өндірістің төмендеуіне, халықтың кедейленуіне әкелді. 
Кейін реформалаудың басында жіберілген қателіктерді ескере келе, 
экономикалық саясатты қатаң түрде жүзеге асыру қажеттілігі туындады.

Батыс қоғамының қазіргі дәуірі аралас экономикамен сипатталады. 
Оның пайда болуы алдыңғы кезеңдегі экономиканың индустриалдық 
түрінің толық дамуымен байланысты. Дамып келе жатқан өндірістің 
шоғырлану үрдісі ғаламдық деңгейдегі трансұлттық компаниялардың 
құрылуына әкелді. Халықаралық еңбек бөлінісі тереңдетіліп, кең 
интеграциялық топтар қалыптасты. Бұл үрдіс өнеркәсіптің негізгі 
салаларын дамытуда, өндірістік инфрақұрылым жасауда мемлекеттің 
экономикаға одан әрі белсенді қатысуын қажет етті.

Сонымен қатар әлеуметтік салалар (білім, денсаулық) рөлінің артуы 
олардың мемлекеттік реттелуін қажет етті. Табыстардың қоғам ара-
сында әділетсіз бөлінуі мемлекеттің қажеттілігін одан әрі күшейтті. 
Бұл кезеңнің ерекшелігі-экономикадағы адам факторы рөлінің артуы. 
Адамның шығармашылық қабілеті мен мамандану дәрежесі, кәсіпкерлік 
қабілеттілігі өсе түсті. Қалыптасқан демократия арқылы экономикалық 
субъектілер өздерінің қызығушылықтары мен мүдделерін еркін жеткізе 
білді. Сол арқылы өз мүмкіндіктерін қорғап, әр-түрлі әлеуметтік топтар-
дың тепе-теңдігі сақталды. 

Қазіргі заманғы аралас экономика мынандай белгілермен сипатта-
лады:

Ірі монополистік және корпоративтік, мемлекеттік, шағын жеке және т.б. 
меншік түрлерінің болуы. Мұндай экономиканың пайда болуына жоғары 
дамыған экономикалық, техникалық және өндірістік-технологияның 
базасының артуы мен қызмет көрсетуші институционалдық-әлеуметтік 
құрылымдардың жандануы себепші болды. Өндірісте қолданылатын 
табиғи ресурстар көлемін үнемдеу, қоршаған ортаға зиянды ауа ластауды 
болдырмау, экологиялық қауіпсіз технологияларды қолдану шаралары 
қарқынды жүргізілді, әлемдік деңгейде мұхиттың ластануын азайту, эко-
логиялық апаттардың зиянын жоюдың ұлттық және халықаралық шара-
лары жасалды.

● Экономиканың жаhандануы ортақ мәселелерді шешуге тығыз бай-
ланысты интеграциялық үрдістің тез күшеюімен ерекшеленеді.

● Әлемдік нарық одан әрі ұлттық қосалқы шарттармен және белгілі 
шектеулермен реттеледі. Бұл үрдістердің барлығы мемлекеттің 
экономикадағы рөлін одан әрі арттыра түсті.
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Әр мемлекетте қабылданған нарықтық қатынастардың моделіне бай-
ланысты мемлекеттік реттеу жүйесін құру тәжірибесі да айтарлықтай 
өзгеше.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің американдық үлгісі
Экономиканы мемлекеттік реттеудің американдық моделі кәсіпкерлік 

қызметті жан-жақты ынталандыру, халықтың белсенді бөлігін байыту 
жүйесіне негізделген. Әлеуметтік шиеленісті азайту үшін халықтың 
табысы аз топтарына ұлттық табысты ішінара қайта бөлуге байланысты 
қолайлы өмір сүру деңгейі қамтамасыз етіледі. «Әлеуметтік теңдікке» 
жету міндеті мүлде қойылмаған. Бұл модель ұлттың әлеуметтік-мәдени 
ерекшеліктеріне негізделген – жеке жетістікке жаппай бағдарлау, соны-
мен қатар экономикалық әл-ауқаттың жоғары деңгейі. Осылайша, амери-
кандық экономикада мемлекет экономикалық ойын ережелерін бекітуде, 
білімді дамытуда және бизнесті реттеуде маңызды рөл атқарады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің неміс үлгісі
Неміс моделіне сәйкес экономиканы қайта құру мемлекет түрленді-

рулерінің орталығында өзінің қоғам алдындағы жауапкершілігін сезінетін 
(өз бетінше еркін тұлға ретінде) мүдделері мен мүдделері бар адам бола-
тынынан басталады. Еркін нарық түсінігі белгілі бір функцияларды орын-
дау арқылы адам өзіне, отбасы мен әлеуметтік тобына әркімнің неғұрлым 
жақсы жұмыс істейтіндігіне, материалдық және рухани әл-ауқаттың 
нәтижелері айқынырақ болатынына негізделген. Мемлекет қоғамның 
проблемаларынан тыс қалмайды: ол бәсекелестіктің дамуына, жемісті 
кәсіпкерлікке жағдай жасауға, сондай-ақ халықты әлеуметтік жағынан 
қорғайтын «нарықтық экономиканың» қалыптасуына барлық жағынан 
ықпал етеді.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің поляк үлгісі
Сондай-ақ, поляк моделі үлкен қызығушылық тудырады («соққы 

терапиясының» нұсқасы). Ол алдын-ала дайындалып, 1982 жылы нарықта 
келісімшарт бағалары үстемдік ете бастады, олар осы кезеңде үнемі өсіп 
отырды (әсіресе азық-түлік тауарларына). Реформаның алғашқы айлары 
халықтың арасында дүрбелең тудырды, өйткені халықтың өмір сүру 
деңгейі күрт төмендеді (бір кездері Лех Уэльса бұл реформаны «гангстер» 
деп атады). «Шок (есеңгірету) терапия» үлгісінің басты айырмашылығы –
экономикалық дағдарыс жағдайында реформаларды жүзеге асыру 
(бағаның өсуі, инфляция, сыртқы қарыз, экономикалық дамудың баяу-
лауы).

Экономиканы мемлекеттік реттеудің француздық үлгісі
Француздық мемлекеттік реттеудің жүйесі көптеген экономикалық 

басқару құралдарымен сипатталады: стратегиялық жоспарлау, бәсеке-
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лестікті ынталандыру, өндіріс көлемін реттеу, салық салудың икемді 
жүйесі. Үлгінің ерекшелігі – стратегиялық жоспарлау және нарықтық 
механизм. Француз экономикасын мемлекеттік реттеу жүйесі өзінің 
дамуының бірнеше кезеңдерінен өтті: қатаң мемлекеттік реттеуден бастап 
мемлекеттік және жеке бизнесті біріктірумен индикативті жоспарлауға 
(болжам, ұсыныстар) дейін (және жоспарлауға тең көзқарас). Француз 
моделі нарық көптеген мәселелерді (әсіресе елдің болашағы үшін өте 
маңызды қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыру) шеше алмайды деп 
болжайды. Бұл жағдайда мемлекет азық-түлік, тұрғын үй, медициналық 
қызмет, әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен қызметтерге бағаны 
реттейді. Жоспарлауды Бас комиссариат алдын-ала жасалған жоспарларға 
сәйкес жүзеге асырады. Француз экономикасының ашық сипаты шетелдік 
фирмаларға ішкі нарыққа кең жол ашуға мүмкіндік береді. Баға үш 
факторға негізделеді: инфляция, бәсекелестік және тұтыну нарығындағы 
сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдік.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің шведтік үлгісі
Швед моделі – бұл экономикалық және әлеуметтік дамудың 

әлеуметтік демократиялық нұсқасы, оның негізгі мақсаты адамдардың 
өмірін жақсарту. Швеция – капиталистік ел, бірақ бұл мемлекет өмірдің 
жоғары деңгейі мен сапасын қамтамасыз ететін «бай социализмді» 
қамтамасыз етуге болатындығын дәлелдеді. Үлгіні құрудың басталуы 
1932 жылдан басталады, сол кезде социал-демократиялық партия елдегі 
ең үлкен және ықпалды күшке айналды. Социализм элементтері көптеген 
басқа елдерде кездеседі, бірақ дәл осы жерде олар айқын сипатқа ие. Бұл 
модельдің теориялық негізі өндіріс құралдарын ұлттандырмай өндірістің 
негізгі құралдарын жеке меншікте сақтайтын функционалды социализм 
болып табылады. Швед жүйесі мемлекеттің экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз етуге және кірісті қайта бөлуге белсенді қатысумен 
сипатталады. Бұл жүйенің өзегі салық салудың жоғары деңгейімен 
бекітілген мемлекеттің әлеуметтік саясаты болып табылады. Бұл жерде 
табыстардағы айырмашылықтар әлеуметтік қамсыздандырудың жоғары 
деңгейімен салыстырмалы түрде аз.

Оңтүстік Корея экономикасын мемлекеттік реттеу үлгісі
Мемлекеттік реттеудің оңтүстік кореялық моделі жоспар мен нарықты 

біріктіреді және қатаң мемлекеттік жоспарлау жүйесі мен нарықтық 
механизм болып табылады. Бір жылдың ішінде экономиканы реттейтін 
қажетті заңдар қабылданды: мүлікті жекешелендіру; сыртқы сауданы 
реттеу; тауарлар мен қызметтердің бағасын бақылау, валюта бағамының 
өзгеруі, жұмыс уақыты. Елде «Шағын бизнес – экономикалық өсудің 
қозғаушы күші» формуласы бар. Жеке меншік сектор нарықтық билікке 
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берілді. Үкімет экономиканың жеке сектор үшін ауыр болатын ірі сала-
ларды өз қарамағына алды алды, өйткені олар бастапқы үлкен капиталды 
салымдарды қажет етті: өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым; энер-
гетика; тау-кен өндірісі; ауыр машина жасау.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің жапондық үлгісі
Жапондық мемлекеттік реттеудің тұжырымдамасының міндеттері: 

адамдардың санасын үйінділердің өнімділігін үнемі жоғарылатуға 
жұмылдыру және осы негізде – өндіріс құнын төмендету, еңбек 
өнімділігінің өсу қарқынынан халықтың өмір сүру деңгейінің біршама 
артта қалуымен әлемдік нарықта оның бәсекеге қабілеттілігін күрт 
арттыру. Сонымен қатар, көбінесе мемлекет назардан тыс қалдыратын 
халықтың мүліктік стратификациясы индикативті болып табылады. 
Жапондық экономиканың моделі дамыған жоспарлау және мемлекеттік 
және жеке сектордың қызметін үйлестірумен сипатталады. Жоспарлар –
экономиканың жекелеген бөліктерін ұлттық міндеттерді орындауға 
бағыттайтын мемлекеттік бағдарламалар (ұсынымдық сипатта)болып 
табылады.

Жаhандану үрдісі барлық елдің экономикасына бір уақытта жағымды 
да, жағымсыз да үлкен әсер ететіні белгілі. Мұндай жағдайда дамыған 
елдер, супердержавалар жеңеді, ал қалған периферийлі елдер өмірлік 
стандарттар бойынша көшбасшы елдерден алыстап артта қалады. Олар 
жаhанданудың жағымсыз әсерінен қорғана алмайды. Бұл жағдайларда 
мемлекет рөлі бұрынғыдан да артып, күшейе түседі, бірақ қоғам даму-
ына сәйкес оның экономикалық қызметтерінің нысандары, әдістері мен 
бағыттары өзгереді.

Талқылау сұрақтары

1. Аралас экономика қандай белгілермен сипатталады?
2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қазіргі заманғы қандай үлгі-

лері бар? Олардың айырмашылықтары.
3. Жоспар мен нарықты біріктіру экономиканы мемлекеттік реттеудің 

қай үлгісіне жатады?
4. Шведтік үлгінің өзіне тән қандай ерекшелігі бар бар?
5. Мемлекеттердің өз ұлттық экономикаларын қорғаудағы рөлі қандай 

болу керек?
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II ТАРАУ

ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ 
МӘНІ, МЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ

2.1  Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні, мақсаты мен 
  міндеттері
2.2  Экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі
2.3  Экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектісі мен 
  объектілері
2.4  Экономиканы мемлекеттік реттеудің принциптері мен 
  қызметтері

2.1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің мәні, 
мақсаты мен міндеттері

Нарықтық экономиканың одан әрі дамуы мен жетілдірілуі көптеген 
экономикалық және басқа да жағдайларға тәуелді. Таза нарықтық эко-
номика қоғамды ірі шығындарға әкелуі мүмкін. Сондықтан әлеуметтік 
жағдай мен экономиканың, нарық пен мемлекеттің өзара байланысын 
реттейтін механизм қажет. Осы қажеттілікке орай «Экономиканы мемле-
кеттік реттеу» деген ұғым қалыптасты. 

Мемлекет дегеніміз қоғамның саяси ұйымдастырылған түрі болып 
табылады. Оның негізгі міндеті – қалыптастырылған қоғамдық құрылым-
дарды қорғау және тәртіп сақтауды, адамдардың мінез-құлқына және 
қоғамға билік жүргізу арқылы және түрлі билік нұсқауларын қолдану 
арқылы реттеу болып табылады.

Мемлекеттің негізгі белгілері: территориясы, ондағы бекітілген 
заң құқықтары, бекітілген санкциялар нормаларының жүйесі және 
осы функцияларды жүзеге асыратын амалдары мен әдістері. Мем-
лекет құрылған күннен бастап, өзінің институт ретіндегі міндетіне 
сәйкес жалпы халықтың еркі мен мүддесін қорғауға тиісті. Мемлекет 
реттеу жүргізгенде экономикалық шешімдердің құқықтық негіздерін 
қамтамасыздандыру, шаруашылық жүргізу жағдайлары мен тұрақтылы-
қты қамтамасыздандыру, экономиканың секторларын дамыту, нарықтық 
инфрақұрылымдарды дамыту, ұдайы өндіріс пен ақша айналымының 
негізгі параметрлеріне бақылау жүргізуі және қоғамдағы әрбір адамның, 
мемлекеттің дамуына үлес қосушы, мәдениетті тұлға ретінде қарастыры-
луы қажет.
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Экономиканы мемлекеттік реттеу, мемлекеттің экономикалық саясаты 
немесе мемлекеттің экономикаға араласуы деген ұғымдар мына мағынаны 
білдіреді: қоғамның дамуындағы экономикалық өсуді және халықты 
қажетті игіліктермен қамтамасыздандыратын әлеуметтік-экономикалық 
үдерістерді реттеумен, түзетумен және қолдаумен байланысты іс-шаралар 
жиынтығы.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің пәні – қоғам мүшелеріне тиімді 
нарықтық қатынастарды қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік-эконо-
микалық үдерістерге әсер етудің әдістері мен құралдарын пайдалану 
арқылы еліміздің экономикалық өміріне мемлекеттің араласуын зерттеу 
болып табылады.

Экономиканы мемлекеттік реттеу немесе мемлекеттің экономикалық 
саясатын жүргізуде мына жағдайларды ескеру қажет:

1. Экономикалық саясат, негізгі екі фактордың әсерінен, яғни үнемі 
өзгеретін экономикалық жағдайлардың және экономикалық ойлар-
дың деңгейін ескеріп отыруы қажет.

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімділігі елдің даму ерекше-
ліктерін ескерген уақытта жоғары деп саналады.

3. Елдің экономикалық саясаты елдің саяси бағыттарын қолдаудағы 
негізгі шешуші құрал болып табылады.

Осыған орай, мемлекеттің экономикалық саясаты туындайды – бұл 
ұлттық мүдделерге қол жеткізу үшін нақты уақыт аралығында сол құрал-
дарды жүзеге асыруды реттеуші механизм.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің мынандай анықтамаларын кел-
тіруге болады:

1) Экономиканы мемлекеттік реттеу – нарықтық механизмдердің 
қызмет етуі үшін экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешу 
үшін қалыпты жағдайларды қамтамасыздандыру мақсатындағы 
мемлекеттің шаруашылық субъектілері мен нарық конъюнктурасы-
на мақсатты бағдарланған әсері;

2) Экономиканы мемлекеттік реттеу – экономикалық құбылыстар мен 
олардың байланыстарын қолдауды немесе өзгертуді қамтамасыз-
дандыратын мақсатты бағдарланған үдеріс.

Қорытындылай айтқанда, экономиканы мемлекеттік реттеу –
ұлттық экономиканың тиімді қызмет етуіне бағытталған, ұлттық эконо-
миканы тұрақтандыру, әлеуметтік дамуын қолдау, ұлттық экономиканы 
дамытудағы стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу, қоғам мүшелерінің 
мүдделерін біріктіру мақсатындағы мемлекеттік құрылымдардың және 
қоғамдық ұйымдармен жүзеге асырылатын заңдық, орындаушылық және 
бақылау сипатындағы іс-шаралар жүйесі. 
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Ғаламдық деңгейде ең алдымен экономиканың дамуындағы маңызды 
мақсатты анықтап алу қажет. Кез-келген елге тән негізгі мақсат барлық 
қоғам мүшелерінің әл-ауқатын жоғары деңгейге көтеру. 

Негізгі мақсаттан басқа екінші деңгейдегі мақсаттар тобы құралады. 
Оларды экономикалық әдебиеттерде мемлекеттің негізгі қызметтері 
ретінде түсіндіріледі. 

Осы күнгі әлеуметтік құрылымның негізгі мақсаттарына мыналар 
жатады:

– қоғамның еркін дамуы;
– құқықтық тәртіп;
– ішкі және сыртқы қауіпсіздік.
Қоғамның еркін дамуын қамтамасыз ету ұғымы философиялық- 

әлеуметтік және экономикалық категория. Оның мәні: қоғамдағы жеке 
адамның еркіндігі қаншалықты жоғары бағаланатын болса, мемлекеттегі 
экономикалық еркіндік соншалықты маңызды даму факторы ретінде 
қаралады. Сондықтан «нарықтық экономиканың дамуына мемлекеттің 
араласуы кез келген экономикалық еркіндікті шектейді деген» пікір 
қалыптасқан. Экономикадағы еркіндіктің нақты деңгейі әрбір кезде саяси 
келісімге келудің нәтижесі ретінде көрінеді.

Экономикалық еркіндік түсінігі әр елде қалыптасқан экономикалық 
жағдай мен экономикалық мүмкіншілікке байланысты. Әрине, эконо-
микасы дамыған елдерде жеке адамдардың еркіндіктері де, мемлекеттік 
экономикалық мүмкіншіліктері де жоғары. Алайда, өзіндік экономикалық 
мүмкіншіліктері шектеулі әлеуметтік-экономикалық құрылымда мемле-
кеттің және оның экономикалық саясатының маңыздылығы мен жауап-
кершілігі арта түседі.

Мемлекеттің кез келген экономикалық шешімі және оның құқықтық 
дәлелденуі қоғамдағы әлеуметтік топтардың мүдделеріне сәйкес 
анықталады. Сондықтан экономикалық саясат шаралары кез келген 
субъектінің мүддесіне сәйкес заңды түрде жүзеге асырылса құқықтық 
қамтамасыз ету өз деңгейінде болады.

Мемлекеттің экономикалық реттеу саясатында ұлттық қауіпсіздік 
мүдделері, қоғамның рухани құндылықтары ескерілуі қажет. Елдегі 
экономикалық мүдделердің балансын сақтау және қолдау, мемлекеттен 
ойланып таразыланған даму бағыттарын анықтауды және саясат жүргізуді 
талап етеді. Өндірістік күштердің дамуы, ұдайы өндіріс фазаларының 
аралығында туындайтын теңсіздіктерді (диспропорцияларды) түзетудің 
алдын алуды және тиімді қызмет етуді қамтамасыз ету керек. 

Экономикалық әдебиеттерде экономиканы мемлекеттік реттеудің 
практикаға нақтыланған қолданбалы мақсаттар тобын бөліп көрсетеді 
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және олар «магиялық төрт – бұрыш» деп аталады. Магиялық төрт-бұрыш 
ел экономикасы үшін маңызды 4 мақсатты біріктіреді және мемлекет 
оларды жүзеге асыруға міндетті.

– экономикалық өсу; 
– жұмыспен толық қамту;
– баға деңгейі мен ұлттық валютаның тұрақтылығы;
– сыртқы экономикалық тепе-теңдік.
Батыс экономикасында экономикалық өсуді қамтамасыз ету басты 

мақсат ретінде қаралады. Оның жүзеге асырылуы ЖҰӨ-нің абсолютті 
және салыстырмалы көлемінің өсуіне байланысты.

Экономикалық өсу көрсеткішінің артықшылығы – оның көмегімен 
нақты ЖҰӨ көлемінің өсуі мен еңбек өнімділігі деңгейінің өсуін 
анықтауға болады. Ал оның кемшілігі – ол көрсеткіш өнімді бөлудегі 
әлеуметтік теңсіздікті жоюға және экономикалық қызметтің қоршаған 
ортаға келтіретін зиянын анықтауға мүмкіндік бермейді.

Жұмыспен толық қамтудың мақсатының мәні – ұзақ мерзім кезе-
ңінде жұмысқа қабілеті бар халықты (адамды) тұрақты пайдалану. Бұл 
міндет қосымша жұмыс орындарын ашу арқылы шешіледі. Әрине, елде 
бар еңбек ресурстарын мейлінше толық пайдалану арқылы өндіріс 
көлемін арттыруға болады. Алайда, жұмыссыздықтың барлық түрін 
(фракциондық, мерзімдік) толық жою мүмкін емес. Жұмыспен толық 
қамту тек жұмыссыздық деңгейі 1.5-4 пайыз болғанда ғана мүмкін, ал 
одан жоғары көрсеткіш өте қауіпті.

Баға деңгейі мен ұлттық валютаның тұрақтылығы инфляция 
деңгейі жылына 1-2 пайызды құрағанда ғана орнайды. Ондай инфляция 
«баяу инфляция» деп аталады. Тұрақты баға деңгейін ұстап тұру мүмкін 
емес, өйткені сұраныс пен ұсыныс көлемдері үнемі өзгерісте болады. Тау-
арлар мен қызметтер өндіру шығындарына да көптеген факторлар әсер 
етеді. Бағаның өсу деңгейі белгілі мөлшерден асқанда ұлттық валютаның 
тұрақтылығы бұзылады. Ал бұл, түптеп келгенде, нарықтың барлық 
қызмет атқару жүйесіне кері әсер етеді. Экономикадағы тұрақты ақша 
айналымы тірі организмнің қан айналымы секілді. Сондықтан эконо-
миканы мемлекеттік реттеудің бұл мақсаты мемлекеттің іс-әрекетіндегі 
маңызды бағыт болып табылады. 

Жоғары деңгейдегі халық шаруашылығы сыртқы экономикалық бай-
ланысты қажет етеді. Сыртқы экономикалық байланыс тепе-теңдігін 
орнату міндетін жүзеге асыру – бұл тауар мен капитал айырбасындағы 
қатынастарды реттеу болып табылады. 

Көптеген экономистер қолданбалы мақсаттар тобына – табыстардың 
әділетті бөліну мәселесін жатқызады. Бұл мәселенің тек экономикалық 
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емес жалпы әлеуметтік саяси мәні бар. Сондықтан оны практикалық 
шешу мүмкін емес. 

Соңғы кезде экономиканы мемлекеттік реттеудің міндеттеріне 
табиғи ресурстарды қорғау мәселесін кіргізу қажеттігі туып отыр. Ол 
экономикадағы ғылыми-техникалық үрдістің ғарыштап дамуына байла-
нысты. 

Сонымен экономиканы мемлекеттік реттеу – бұл бір-бірімен күрделі 
иерархиялық тәуелділіктегі кең ауқымды мақсаттар мен міндеттердің 
жиынтық жүйесін құрайды. Оны қазіргі кезде «мақсаттар пирамидасы» 
деп атайды.

 Қазақстан жағдайына қатысты «мақсаттар пирамидасы» немесе 
мақсаттардың маңыздарына қарай орналасуы батысқа қарағанда өзгеше. 
Қазіргі кезде үкіметтің ең маңызды міндеттері – халықтың әлеуметтік 
жағдайын көтеру, қаржы тұрақтылығы мен инфляция деңгейін төмендету. 
Келесі экономикалық мәселе экономикалық жандануға жағдайлар жасау, 
оның ішінде инвестициялық жандану. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің міндеттері – экономикалық 
қарым-қатынастарды реттеу кезіндегі билік органдары жүргізетін мақ-
сатты қағидалардың немесе іс-шаралардың жиынтығы. Мемлекеттік рет-
теу міндеттеріне мыналар жатады:

1. Ел экономикасының өсуі және экономикалық дамуын қамтамасыз 
ету.

2. Тиімді жұмысбастылық.
3. Ел экономикасын экономикалық тиімділікке қол жеткізуге 

бағдарлау.
4. Бағаның тұрақты деңгейін қамтамасыз ету.
5. Экономикалық еркіндікті қамтамасыз ету.
6. Табысты әділ бөлуді қамтамасыз ету.
7. Елдің сыртқы сауда балансын теңдестіру.
Жалпы айтқанда, экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттарын 

біріктіріп, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыздандыра-
тын өзара байланысты маңызды, мақсатты қағидалар деп айтуға болады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің тағы бір міндеті – әлеуметтік 
экономикалық даму бағдарламаларын дайындау, инвестициялық жобалар 
әзірлеу мен болашаққа болжау жасау;

Бюджетті тең бөлу негізінде аймақтардың қаржылық жағдайларын 
жақсарту.

Экономикалық субъектілердің мүдделерінің өзара сәйкестігін қам-
тамасыз ету қажет, яғни бір жағынан, нарықтық механизмді пайдала-
нып, реформалардың тиімді жүруін, екінші жағынан, ресурстар мен 
табыстардың әділ бөлінуін қамтамасыз ету.
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Мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін бірнеше шараларды 
орындау керек:

■ қаржы жүйесін дамыту, қаржы құралдарын қолданудағы индика-
тивтік әдістерге көшу;

■ кәсіпорындардың нарықтық ортаға бейімделуіне жағдайлар жасау;
■ жаңа технологиялар мен ресурстарды сақтауға жағдайлар жасау;
■ белсенді әлеуметтік саясат жүргізу, әлеуметтік қорғауды қамта-

масыз ету, халықтың жұмысбастылық деңгейін көтеру шараларын 
жүргізу;

■ монополияға қарсы саясат жүргізу.
Қазақстан Республикасындағы экономиканы мемлекеттік реттеудің 

негізгі міндеті нарықтық реттеуші механизмдерді және жүйелерді құру 
арқылы экономиканың ашық жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Сонымен 
бірге:

1. Экономиканың шаруашылық өміріндегі субъектілері мен мем-
лекеттің рөлін азайту, сыртқы экономикалық саясатты жүзеге 
асыру әдістерін кеңейту, шетел инвестициясын тарту, валюталық 
механизмдерін тұрақтандыру.

2. Түрлі меншіктік және шаруашылық нысандарын көбейту арқылы, 
яғни экономикадағы жеке меншік секторының қызмет етуіне жағдай 
жасау арқылы нарықтық бәсекелестікті дамыту үшін кәсіпкерлікті, 
шағын және орта бизнесті дамыту негізінде көп деңгейлі экономика 
негіздерін қалыптастыру.

3. Халықаралық стандарттарға сәйкес екі деңгейлі банк жүйесін да-
мыту және қалыптастыру негізінде нарықтық экономика институт-
тары мен инфрақұрылымдарын қалыптастыру.

4. Елдің нарықтық шаруашылығын және мемлекеттік реттеудің 
экономикалық механизмдерін, сонымен қатар индикативті жо-
спарлау, болжамдау, бюджеттік бағдарламалар, елдің әлеуметтік-
экономикалық даму бағдарламаларының жүйесін жасауды қалып-
тастыру.

5. Экономиканың және оның салаларының, экономикалық тұрақтылық 
бәсеке қабілеттілігін қолдау.

6. Көлеңкелі экономика аясын тарылту, өркениетті нарықтық ортаны 
қалыптастыру, табиғи монополиялардың қызметін бақылау және 
осылардың негізінде соңғы тұтынушының мүддесін қорғау, соны-
мен қоса өндірістік және коммерциялық қызметтің дамуына жағдай 
жасайды.

7. Отандық тауар өндірушілерін қолдау, жұмыс орындарын сақтау 
және кеңейту, өндірістік және экспорттық құрылымдардағы шикі-
заттық бағдарлануды азайту.
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Экономиканы мемлекеттік реттеудің нақты бағыттары, әдістері, 
ауқымы, қандай да бір елдегі нақты бағыттар ағымындағы, уақыт 
аралығындағы экономикалық және әлеуметтік мәселелерінің сипаты мен 
күрделілігіне байланысты анықталады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті мүмкіндігі – эко-
номикалық дамудың деңгейі, өндіріс пен капиталды шоғырландыру 
деңгейіне байланысты анықталады. Экономикалық, әлеуметтік, эколо-
гиялық мәселелерінің күрделігі мемлекеттік органдар тарапынан нақты 
іс-әрекеттерді жүзеге асыруын талап етеді. 

Осыған орай, экономиканың нақты территориялық кеңістігін анықтап 
алмай, оның дамуы мүмкін емес. Кәсіпкердің үй шаруашылығының 
немесе кез келген экономикалық қарым-қатынастарға қатысушы субъек-
тілердің мүдделері соңғы тұтыну арқылы жүзеге асырылады. Ал ол 
белгілі бір территориялық ұйымға немесе әлеуметтік ортаға енгізілуі 
қажет. Яғни, шаруашылық қызмет ететін территориялық кеңістікті 
анықтаушы және оның тұтынушылығын қамтамасыз ететін – мемлекет. 
Сонымен бірге, қазіргі уақытта территориялық кеңістік халықаралық 
байланыстарды, экономикалық қарым-қатынасты жүзеге асыруына 
шаруашылық қызметті әлемдік нарықта қорғауына мүмкіндік туғызады. 

2.2 Экономиканы мемлекеттік реттеудің 
объективті қажеттілігі

Мемлекет экономиканың құрылымдық дамуын нарықтық қатынас-
тардың басты мақсатына және халықтың материалдық әл-ауқатын 
жақсарту принципіне сәйкес реттеу қажет.

Экономиканы мемлекеттік реттеу қоғамдық дамудың объективті 
қажеттіліктеріне сүйенеді. Нарық жағдайында бұл – сұраныс пен 
ұсыныс, құн заңы. Еркін сұраныс арқылы пайда болатын нарық 
адамдардың ақшалай түрдегі қажеттіліктерін қанағаттандырады. Алайда, 
қоғамда ақшалай өлшеуге болмайтын және сұранысқа айналдыруға бол-
майтын қажеттілік бар. Ондай жағдайлар мемлекеттік реттеуді қажет 
етеді. 

Сондықтан мемлекеттің экономикаға араласуының бірнеше себептерін 
атауға болады, олар:

1. Ақша айналымын дұрыс реттеу қажеттілігі.
2. Мемлекеттің халықты қоғамдық тауарлармен қамтамасыз ету 

қажеттілігі.
3. Мемлекеттің сыртқы әсерлерге араласу қажеттілігі.
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Ақша айналымын дұрыс реттеу қажеттілігі – мемлекет қаржы жағ-
дайын белгілі заңдармен реттеп, елдегі ақша айналысын оның түрлеріне 
байланысты ұйымдастырады (металл ақшаның айналыс жүйесі; несие 
және қағаз ақшаның айналыс жүйесі). Сонымен қатар ақша массасын 
анықтау, ақша нарығының көлемі мен элементтерін, конъюктурасын 
анықтайды.

Мемлекеттің халықты қоғамдық тауарлармен қамтамасыз ету 
қажеттілігі – қоғамда ақшалай өлшеуге болмайтын және сұранысқа 
айналдыруға келмейтін, олардың ұсынысын мемлекет қамтамасыз ететін 
қоғамдық қажеттілік бар. Оларды қоғамдық тауарлар деп атаймыз: ол 
тауарлар мен қызметтерге ұлттық тәртіпті сақтандыру, мемлекеттік 
басқару, жалпы халықтық емдеу қызметтерін көрсету, вакцина жасау, 
көшедегі шамдар жүйесі, жол байланысы қызметтері т.б. Яғни мемле-
кет тарапынан ұсынылған қоғамдық тауарлар ұжымдық қажеттіліктерді 
қанағаттандырады және оларды ақшалай бағалауға болмайды. Ал 
ақшалай өлшеуге болатын және олардың сұранысын нарық қамтамасыз 
ете алатын тауарларды жеке тауарлар деп атайды. Мысалы: киім-кешек, 
тамақ, баспана т.б. 

Қоғамдық тауарлардың өзіне тән қасиеттері:
1. Қоғамдық тауарларды ұжымдық түрде пайдаланады.
2. Қоғамдық тауарларды тұтынудан шығарып тастау мүмкін емес. 

(егер бір адам пайдаланбаса, басқалардың оны пайдалануы сол 
қоғамға әсер етпейді).

3. Қоғамдық тауарлардың ұсынысын мемлекет қамтамасыз етеді.
4. Қоғамдық тауарларға жеке сұранысты мемлекет анықтай алмайды.
Қоғамдық тауарларды жеке тұтыну басқа тұтынушылардың мүддесіне 

әсер етпейді, яғни қоғамдық тауарларды тұтынуда адамдардың жеке 
тұтыну көлемі өзара бір-біріне тең және бұл өз тарапынан жиынтық 
ұсынысқа тең.

Кей жағдайда жеке тауарлар мен қоғамдық тауарларды ажырату өте 
қиын. Мысалы, жоғарғы білім, бір жағынан, қоғамдық тауарларға жақын, 
өйткені студенттер оны ұжымдық түрде және тепе-тең пайдаланады, ал 
екінші жағынан, тұтынудан шығарып тастауға болады. Сондықтан оны 
жеке тауарларға да жатқызуға болады.

Нарыққа өту кезеңінде, әсіресе, экономикалық реформаларды жүргізу 
кезінде экономиканы мемлекеттік реттеудің рөлі ерекше. Оларға меншікті 
реформалау (жекешелендіру) еңбек нарығы мен қаржы нарықтарын 
реформалау т.б. жатады.

Мемлекеттің сыртқы әсерлерге араласу қажеттілігі – күтпеген 
жағдайларда қалыптасатын және мемлекеттің тікелей қатысуымен 
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шешімін табатын ерекше жағдайлар. Оны түсіну үшін сыртқы әсерлердің 
түрлерін білуіміз керек, олар оң және теріс болып бөлінеді. 

Оң сырқы әсерлерге мемлекеттік жетістіктерді жатқызуға болады, 
мысалы: мәдени шаралар бойынша халықаралық т.б. деңгейдегі жетіс-
тіктер мемлекеттің беделін асқақтатып, әлемге танытады, ол шара мемле-
кетпен ұйымдастырылады.

Теріс сырқы әсерлерге – төтенше келеңсіз жағдайларды жатқызуға 
болады, оларға жел, су апаттары, жер сілкінісі, соғыс, т.б.

Сондай-ақ экономиканы мемлекеттік реттеудің территориялық даму-
дағы негізгі рөлі ішкі аймақтық және аймақ аралық тепе-теңдікті орнату, 
яғни аймақтар арасындағы әлеуметтік-экономикалық даму дең-гейін 
теңестіру мен аймақтық нарықты қалыптастыру.

 Сондай-ақ экономикалық әдебиеттерде экономиканы мемлекеттік рет-
теуге себепші болған факторларды қаралған (2.1 кесте).

2.1 кесте. Экономиканы мемлекеттік реттеуге себепші болған факторлар

Факторлар тобы Факторлар мазмұны
Нарық механизмінің 
теріс әсерлерін 
реттеумен 
байланысты 
факторлар

– Нарықтық үдерістердің бейберекет жүргізілуін 
   шектеу;
– Тиімді жиынтық сұранысты қалыптастыру және 
   нарықтық конъктураны қамтамасыз ету;
– Қоғамдық игіліктердің өндірілуін қамтамасыз ету;
– Ішкі нарықта бәсекеге қабілеттілікті қолдау;
– Әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілікті күшейту.

Экономикалық 
тұрақтылықты 
сақтаумен 
байланысты 
факторлар

– Экономиканың циклдық дамуын тегістеу;
– Ұзақ мерзімдік экономикалық өсуді ынталандыру;
– Халық шаруашылығының құрылымын оңтайлы құру;
– Макроэкономикалық тепе-теңдік орнату;
– Экономикаға  инвестиция  тарту мәселесін шешу;
– Ақша айналымын реттеу;
– Ғылым мен ғылыми-техникалық үдерістің дамуына 
   қолдау көрсету.

Әлеуметтік 
мәселелермен 
байланысты 
факторлар

– Табыстардың әділетті бөлінуін қамтамасыз ету;
– Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету;
– Халықты жұмыспен толық қамтамасыз ету;
– Еңбек ресурстарын ұдайы дамыту үшін адам 
   капиталының интеллектуалдық және физикалық 
   дамуына жағдайлар жасау (денсаулық сақтау, білім 
   беру, кадрларды қайта дайындау т.б.).



33

Дерек көзі: Объективная необходимость государственного регули-
рования национальной экономики // Экономика и бизнес. 2009 https://
cyberleninka.ru/article/n/

 Экономиканы мемлекеттік реттеу пәнінің негізгі екі аспектісі бар, 
олар: практикалық және теориялық аспектілер.

Практикалық аспект – бұл экономиканы мемлекеттік реттеуді 
жүзеге асырудағы нақты шаралар жиынтығы. Оларға заң шығарушылық, 
атқарушылық және бақылау орнату шаралары жатады.

Теориялық аспект – бұл ұлттық экономиканың тиімді дамуын қам-
тамасыз етуге бағытталған әрекеттер мен шараларды ғылыми тұрғыдан 
зерттеу.

2.3 Экономиканы мемлекеттік реттеудің 
субъектісі мен объектілері

Отандық әдебиеттерде көбінесе экономиканы мемлекеттік реттеудің 
негізгі субъектісі ретінде мемлекет қаралды. Бұл, әрине, қарапайым 
түсінік. Жалпы алғанда экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектілері 
бірнеше. Оларға ең алдымен мемлекет (оның құрамына, аймақтық, жергі-
лікті институционалдық құрылымдар кіреді), сондай-ақ мемлекеттік емес 
одақтар мен бірлестіктер жатады.

Мемлекетке экономикалық және саяси билік берілген. Ал одақтар мен 
бірлестіктерге заң шығарушылық құқық берілмеген, олар тек өздерінің 
экономикалық жағдайына сүйенеді.

Бірінші кезектегі мемлекеттік реттеу субъектілері мен оладың 
қызметтері:

1. Заң шығарушы орган (парламент). Экономикалық және әлеуметтік 
процестерді құқықтық рәсімдеуді қамтамасыз етеді, мемлекеттің 
экономикаға араласу деңгейін белгілейді. Оның негізгі құралы – 
мемлекеттік бюджетті қарастыру және қабылдау.

2. Атқарушы билік (үкімет). Халық шаруашылығының оперативті 
реттелуін қамтамасыз етеді, әлеуметтік-экономикалық дамудың 
ұзақ мерзімді жоспарларын жасайды.

3. Нарықтық экономиканың салыстырмалы тәуелсіз субъектісі –
 Ұлттық банк. Оның қызметтері: ақша эмиссиясы және ақша 

нарығына бақылау жүргізу.
4. Соттық жүйе – экономикалық құқықтарды қорғайды және шаруа-

шылық дауларды шешеді.
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 Үкімет органдары үшін экономиканы мемлекеттік реттеуді қажет 
ететін мәселелер сенімді ақпарат жүйелері арқылы толық уақытында 
жетуі маңызды.

Мемлекеттік билік өндірушілер мен салықтың экономикалық мүд-
делерін келістіру үшін қолданылуы тиіс. Ең жоғарғы мемлекеттік деңгей-
дегі билік заң шығарушылық және атқарушылық органдар арасындағы 
қызметті бөлісуге негізделеді. Парламентте экономиканы мемлекеттік 
реттеудің негізгі бағыттары қаралады немесе қабылданады. 

Ал оның жүзеге асырылуын атқарушы орган-үкімет қадағалайды. Ол 
өз орайында саясатты жүргізу құқығын атқарушы институционалдық 
органдарға береді, яғни тапсырмалар береді. Қызметті бөлу мемлекеттің 
ұйымдастыру саяси тұрпатына байланысты.

Батыс елдерінде мемлекетке жақын экономиканы мемлекеттік реттеу-
дің субъектілері ретінде қызмет ететін құрылымдар бар. Оларға қоғамдық 
статусы бар институттар жатады. Олар мемлекеттік басқару аппаратының 
құрамына кірмейді. Бірақ оларға мемлекеттік басқару құрылымдары сала-
сынан бөлінген кейбір басқару қызметтері берілді. 

Мысалы: Германияда мұндай институттарға аймақтық сақтандыру 
басқармалары, жергілікті аурухана кассаларының жүйесі, қоғамдық 
көлікті қолдау агенттігі және өрт қауіпсіздігін қорғау ұйымы кіреді. 
Мұндай ұйымдар мемлекет пен жеке секторлар арасында аралық қызмет 
атқарады. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің мемлекеттік емес субъектілеріне 
экономикалық мүдделердің иелері, экономикалық мүдделерді білдіруші-
лер және экономикалық мүдделерді атқарушылар жатады.

Экономикалық мүдде иелері – жеке және заңды тұлғалар мен олар 
құратын топтар. Ол топтардың бір-бірінен мүлік, табыс, қызмет түріне 
қарай, мамандық, аймақтық деңгейіне қарай айырмашылықтары бар. 

Экономикалық мүдде иелеріне жалдамалы жұмысшылар, кәсіпорын 
иесі, фирмалар мен банктер, акционерлер мен мемлекеттік қызметкерлер, 
сауда және сақтандыру компаниялары т.б. яғни бұл категорияда халықтың 
экономикалық белсенді бөлігінің барлығы қамтылған.

Экономикалық мүдде білдірушілер – бұл нақты түрде біріккен одақтас-
тықтар. Нарық дамыған елдерде экономикалық мүдделерді білдіру үшін 
ірі ассоциациялар мен одақтарға бірігеді. Мысалы, адвокаттар ассоциаци-
ясы, кәсіпкерлер одақтастары, фермерлер ассоциациялары, жеке банктік 
одақтар, студенттер одағы жатады. Ең маңызды экономикалық мүдде 
білдірушілер – кәсіпкерлер одақтары мен кәсіподақтар.

Олардың өздерінің жеке әлеуметтік экономикалық тұжырымдамалары 
бар және олар өз мүдделерін мемлекеттік реттеу арқылы жүзеге асы-
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рады. Олар өз мақсаттарын өздерінің баспа органдары, ғылыми- зерттеу 
мекемелері, жұртшылықпен байланыс арқылы жүзеге асырады. Сондай-ақ 
экономикалық мүдде иелерінің мақсаттарын жүзеге асыруда саяси пар-
тиялар үлкен рөл атқарады. Бірақ олардың қызметі тек экономикамен 
шектелмейді, сондай-ақ саясат, мәдениет діни мақсаттарға бағытталады.

Сайлауда жеңген саяси партия билік басына келеді. Соған орай, олар 
мүддені білдірушілерден мүддені атқарушыларға айналды. Мүдде иелері 
мен мүдде білдірушілер экономикалық субъектілерге үнемі әсер етіп 
отырады. Егер мемлекеттік орган тарапынан заңға қайшы әрекеттер 
жасалса, сот арқылы, бұқаралық ақпарат арқылы қатаң жазаланады. Ал 
экономикалық саясатпен айналысатын органдардың қызметтері эконо-
микалық көрсеткіштер арқылы қатаң бақыланып отырады. Ондай 
жағдайлар:

Біріншіден – экономиканы мемлекеттік реттеудің табысты дұрыс 
жүргізілуі, ұлттық экономика құрылымының өзгеруі, капитал салу 
деңгейінің өсуі, жұмысбастылық, төлемдік балама жағдайы, валюта 
тұрақтылығы, халықтың өмір сүру деңгейі арқылы бағаланады.

Екіншіден – экономиканы мемлекеттік реттеудің табыстылығын 
сандық түрде анықтауға болмайтын құбылыстар арқылы, яғни әлеуметтік 
жағдайдың деңгейі, белгілі әлеуметтік топтардың үкіметтің саясатымен 
келіспеуі, қоршаған ортаның жағдайы, бұқаралық ақпарат құралдары 
жүйесінде экономикалық саясат қызметіне бағалау.

Үшіншіден – үкімет мүдде иелерін қолдай ма, әлде қолдамай ма, 
соған қарай парламент те үкіметке мүдде білдіруі мүмкін. Сөйтіп мүдде 
иелері мен мүдде білдірушілер және экономиканы мемлекеттік реттеудің 
субъектілері арасындағы байланыс экономиканы мемлекеттік реттеуде 
маңызды рөл атқарады. 

Сондықтан үкімет органдары үшін экономиканы мемлекеттік 
реттеуді қажет ететін мәселелер сенімді ақпарат жүйелері арқылы толық 
уақытында жетуі маңызды. Бұл жағдайда көптеген Батыс елдерінде 
(Франция, Нидерланды, Швеция т.б.) арнайы ғылыми-зерттеу орталық-
тары қолданатын сауалнама құралы өте қолайлы. Ол сауалнамаларда эко-
номиканы мемлекеттік реттеудің шараларына кәсіпкерлер, фермерлер, 
кәсіподақтар қалай қарайтындығы сұралады. Мысалы: салық төлемін 
өзгерткенде, баға қалай өзгеруі мүмкін? Ғылыми-зерттеу шығындары, 
резервке төлемдер т.б. жағдайлар қалай болады?

Экономиканы мемлекеттік реттеу субъектілеріне келесілерді 
жатқызамыз:

♦ шаруашылық мүдделерді тасымалдаушылар;
♦ экономикалық мүдделерді анықтаушылар;
♦ экономикалық мүдделерді атқарушылар.
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Шаруашылық мүдделерді тасымалдаушыларға – бір-бірінен мүлік-
тік, табыстық табыстары бірдей болса да, қызмет түрлері бойынша, 
мамандықтары бойынша айырмашылықтары бар әлеуметтік топ-
тар жатады. Оларға жұмысшылар мен кәсіпорын иелері, фермерлер, 
жер иелері, ұсақ және ірі кәсіпкерлерді, басшылар мен акционерлерді, 
мемлекеттік қызметшілер мен шаруашылықтарды және т.б. Осы 
топтардың әрқайсысының өзіндік мүдделері, әлеуметтік-экономикалық 
жағдайына негізделген талаптары бар болуы мүмкін. Бұл топтардың 
әрқайсысы өз мүдделерін бұқаралық ақпарат құралдарына, мектеп-
терде мемлекеттік мекемелерге талап немесе ұсыныс жасай алады. 
Экономикалық мүдделерді тасымалдаушылар дамыған елдерде түрлі 
одақтарға, ассоциацияларға, бірлестіктерге бірігіп, белгілі бір халықтың 
немесе топтардың мүдделерін білдіре алады. Бұл бірігу мемлекеттік 
басқару құрылымдарына топтық әсер етуші болып табылады. Қазіргі 
уақытта қоғамдағы топтық мүдделерді мемлекет үнемі ескеруі тиіс, мем-
лекет қандай да бір міндетті белгілеген уақытта экономикалық одақтар 
мен экономикалық мүдделерді білдірудің нақты ұсыныстарын есепке 
алған жөн.

Шаруашылық мүдделерді білдірушілердің бүгінгі күні ең күштісі 
кәсіпкерлер одағы мен кәсіподақтар болып табылады. Олар өзіндік 
әлеуметтік-экономикалық саясаттың концепциясын жүзеге асырады және 
мемлекеттің экономикалық саясатына максималды әсер етуге тыры-
сады. Шаруашылық мүдделерді білдіру баспа үйлері, белгілі бір қаржы 
есептері, кадрларды дайындау орталықтары мен қоғамдық байлықтары 
болады. Кәсіпкерлер одағы мен кәсіпкерлер одақтар салаларының және 
территориялық белгілері бойынша құрылған, барлық жергілікті және 
салалық одақтар иерархиялы түрде жалпы – ұлттық орталыққа бағынады, 
ал олар өз кезегінде халықаралық бірлестіктерге енеді. 

Экономикалық мүдделерді атқарушылар – мемлекеттің экономикалық 
саясатын өмірге енгізеді. Экономикалық мүдделерді атқарушылар 3 
билік деңгейі бойынша органдардан және орталық ұлттық банктен 
тұрады. Мемлекет құрамында жұмыс істейтін мемлекеттік жеке орган-
дар бар болып табылады. Бұларға: қызмет сферасы бойынша кеңестер 
жатқызылады. Мақсаттары: ғылыми-техникалық, әскери-техникалық, 
белгілі бір профессионал мамандықтары бойынша, аймақтық саясат бой-
ынша болуы мүмкін.

Мемлекеттік реттеуді кез келген субъектілер өзінің әлеуметтік-
экономикалық жағдайларына сәйкес өзіне тән типтік мүдделері болады. 
Бұл субъектілердің іс-әрекеттерімен кері байланыс мемлекеттік реттеуді 
жүзеге асыратын органдар арқылы жүргізіледі. 
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Бұл байланыс – бақыланып, ұлттық экономикалық даму көрсет-
кіштерінде белгіленеді. Экономиканы мемлекеттік реттеудің табыс-
тылығы немесе сәтсіздігі бірнеше себептерге байланысты. Біріншіден, 
экономикалық өсу қарқынына, ұлттық экономика құрылымының өзге-
рісіне, төлем балансының жағдайына, ұлттық валюталық тұрақтылы-
ғына байланысты; екіншіден, үнемі сандық өлшеу нәтижесі бойынша 
бағалану; үшіншіден, экономикалық мүддені тасымалдаушылардың қол-
дауы арқылы жүзеге асырылу нәтижесі.

Осыған орай, экономиканы мемлекеттік реттеу өз қызметі мен 
оларды жүзеге асыру нысандары қоғам дамуының тарихи негізімен, 
құндылықтары және мүдделерімен сәйкестендіріліп отыруы қажет.

Экономиканы реттеу объектілеріне халық шаруашылығы салаларының 
өзара қарым-қатынасын жасау жағдайы мен үдерісі жатады және оның 
қызмет етуін белгілі бір дәрежеде нарықтық механизм атқарады.

Экономикалық әдебиеттерде экономиканы мемлекеттік реттеудің 
негізгі объектілеріне кең тараған экономикалық маңызды үрдістерді 
жатқызуға болады, оларға экономикалық өсу, мемлекеттің ақша-несие 
жағдайы, мемлекеттің қаржы жүйесі, баға жүйесі, капитал және оның 
қорлануы, жұмыссыздық, инфляция, экологиялық мәселелер, бәсекелестік 
қабілеттілікті арттыру, экономикалық дағдарыс, ғылыми-техникалық 
прогресс, әлеуметтік жағдайлар, сыртқы экономикалық байланыстар т.б.

Қазіргі уақытта ұлттық экономиканың мемлекетті реттеу объектілері:
– көп деңгейлі шаруашылық жүйе ретінде қарастырылады және оған 

өзара байланысты, әрекеттесу элементі немесе кіші жүйелер еніп, 
оның құрылымын құрайды;

– мемлекетті реттеу объектілері экономикалық, экологиялық және 
аймақтық даму аспектілерін қарастыратын күрделі жүйе;

– мемлекетті реттеу объектілері көпқырлығымен және белгілі бір 
дәрежеде анықсыздығымен ерекшеленетін өзара байланысты жүйе;

– ұлттық дәстүрлердің, тарихи ерекшеліктердің, идеологиялық 
өзгерістердің және ұлттық немесе халықтың негізгі бөлігінің 
мақсаттары мен мүдделерінің өзгеруі арқылы қалыптасатын 
динамикалық жүйе.

Шешілетін міндеттер деңгейі бойынша экономиканы мемлекеттік рет-
теу объектілері былай бөлінеді:

– фирмалар;
– салалар;
– аймақтар;
– экономика секторлары (өнеркәсіп, қызмет, ауыл шаруашылығы);
– жалпы шаруашылық үдерісі мен қатынастар (жұмыспен қамтамасыз 
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ету, ақша айналымы, экономикалық цикл);
– жаҺандық үдеріс;
– сыртқы экономикалық байланыс;
– әлемдік шаруашылық қатынастар (интеграциялық мақсатта болуы 

мүмкін).
Орта мерзім аспектісіндегі басты объектілердің реттелуі – эконо-

микалық цикл, ал қысқа мерзімді жоспарда шаруашылық конъюнкту-
расы жатады. Осы объектілерге қатысты жағдайларды реттеу, дағдарыс 
пен тоқырау жағдайында шетелдік капитал мен туристердің, экспорттық 
тауарлар мен қызмет, жұмысбастылық пен капиталды қосу қызметі, 
тауарларға деген сұраныс қызметі арқылы құрылады. 

2.4 Экономиканы мемлекеттік реттеудің 
принциптері мен қызметтері

 Экономиканы мемелекеттік реттеудің принциптері – бұл құқықтық 
нормалар негізінде бекітілген заңдылықтар

Экономиканы мемелекеттік реттеудің жалпы стратегиясы төмен-
дегідей принциптерге негізделеді:

– мемлекеттің экономикалық үдерістерге араласуын шектеу;
– елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына белгіленген мемелекеттік 

экономикалық реттеу құралдары мен нормативтер арқылы әсер ету.
 Экономиканы мемелекеттік реттеудің әдістері мен принциптері 

мемелекеттің экономикалық қызметтер жиынтығында көрініс алады. 
Экономиканы реттеудегі мемлекеттің басты қызметтері:
– Экономиканың тиімділігін арттыру.
– Табыс пен ресурстарды бөлу.
– Инновациялық және инвестициялық үдерістерді реттеу.
– Макроэкономикалық саясат арқылы экономиканы тұрақтандыру.
– Қоршаған ортаға мониторинг жүргізу және ұдайы өндіру.
– Елдің мүддесін әлемдік деңгейде көрсету және қорғау.
 Экономиканың тиімділігін арттыру үшін мемлекет келесідей шара-

лар жүргізуі қажет:
– бәсекелік ортаны қалыптастыру (монополияны реттейтін заңдарды 

жетілдіру);
– жағымсыз сыртқы әсерлерді азайту (қоршаған ортаны ластауға 

салықтарды көтеру, әлеуметтік өндірісті қолдау);
– ақпараттық жүйені жетілдіру (тұтынушылар мен өндірушілердің 

тиімді шешім қабылдауы үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету).
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Табыс пен ресурстарды бөлу – қоғам байлығы өскен сайын табысты 
қоғам мүшелері арасында әділ бөлудегі үкімет қызметінің маңызы арта 
түседі. Қоғам табысын қайта бөлу мемлекеттің салық салу мен шығындар 
саясаты арқылы жүзеге асады.

Әр елдің экономикалық дамуы ғылыми-техникалық прогресстің 
нәтижесіне байланысты болады. Сондықтан инновациялық және инвести-
циялық үдерістерді реттеу мемелекеттің ең басымды қызметтерінің 
бірі болып табылады. Сондай-ақ экономикалық, ғылыми-техникалық, 
әлеуметтік саясатты жүзеге асыру үшін инвестициялық қызметті басқару 
қажет. 

Макроэкономикалық саясат арқылы экономиканы тұрақтандыру – 
елді экономикалық дағдарысқа әкелетін келеңсіз құбылыстарға қарсы 
тұру шараларын жүргізуде мемлекет үлкен роль атқарады. Экономиканың 
тұрақтылығына дұрыс ойластырылған бюджеттік-салық және ақша-
несие саясаты арқылы қол жеткізуге болады. Сондай-ақ мемелекет 
жұмыссыздық пен инфляцияның өсуіне әкелетін экономикалық цикл 
ауытқуларын жеңілдету шараларын мақсат етеді. Қазіргі кезде көптеген 
елдер экономикалық өсуді қаматамсыз ету саясатын жүргізуде.

Қоршаған ортаға мониторинг жүргізу және ұдайы өндіру – эколо-
гиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоршаған орта мен табиғи ресур-
старды тиімді пайдалануға жағдайлар жасау және бақылау, қысқа және 
ұзақ мерзімдік экологиялық бағдарламаларды әзірлеу шараларын жүзеге 
асыру болып табылады.

Елдің мүддесін әлемдік деңгейде көрсету және қорғау. Әр елдің үкіметі 
халықаралық деңгейде өз елінің мүддесін білдіру үшін басқа елдермен 
әр түрлі мәселелер бойынша тиімді келісімдер жасайды. Мемлекеттің 
халықаралық экономикалық саясатын төмендегідей 4 топқа бөлуге 
болады:

– сауда тосқауылдарын азайту – мемелекет тиімді халықаралық 
мамандану мен еңбек бөлінісін орнату үшін өзара келісім негі-
зіндесауда кедергілерін төмендетуге жағдайлар жасайды;

– кедей елдерге көмектер көрсету бағдарламары – халықтардың табыс 
деңгейіне байланысты дифференциалдануы; 

– макроэкономикалық саясатты қалыптастыру – экономикалық 
тәуелсіздік күшейуі ақша-несие және бюджеттік-салық саясаттарын 
реттеуді қажет етеді;

Әкімшілік – аумақтық (қажеттілік) кешенді даму мәселелері мем-
лекеттің белсенді араласуын талап етеді. Мұндай қажеттілік объективтік 
сипаттағы бірқатар жағдайлармен байланысты. Мысалы: 
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– аймақтардың аса маңызды табиғи – экономикалық және әлеуметтік 
демографиялық ерекшеліктерінің болуы;

– олардың аумағында халық шаруашылықтық басымдықтар 
құрамына қосылған өндірістік кешендер мен салалардың болуы;

– пайдалы қазба байлықтары мен кен орындарын игеру;
– халықтың еңбекке жарамды бөлігін жұмыспен қамтудың жоғарғы 

деңгейін қамтамасыз ету немесе қолдау т.б.
Аймақтық экономикалық реттеудің жалпы мемлекеттік тәсілі, 

жоғарыда аталған жағдайлармен қатар, республиканың тұтастай аума-
ғында әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету мүдделерінен де туын-
дайды, ал ол өз кезегінде әртүрлі себептерден әлеуметтік тұрғыда 
қалған аймақтар халқының өмір сүру деңгейін көтеру жөніндегі арнайы 
бағдарламаларды жасап – дайындауды немесе ірі үкімет шешімдерін 
негіздеуді талап етеді. 

Жоғарыда аталған тәсілді жүзеге асыруда негізінен 3 әдіс қолда-
нылады:

а) Жергілікті бюджетке аударылатын төлемдер мөлшерін артты-
ру мақсатында республикалық бюджет алымдарының мөлшерін 

 азайту;
б) Әртүрлі аймақтардың дамуына арналған ашық жәрдемақылар;
в) Үкімет деңгейінде аймақтық мәселелерді шешу кезінде әртүрлі 

аумақтық – шаруашылық жүйелерге арналған мемлекеттік қол-
дауды ұйымда

Негізгі түсініктер мен терминдер 

Экономиканы мемлекеттік реттеу
Қоғамның еркін дамуы
Құқықтық тәртіп
«Мақсаттар пирамидасы»
Практикалық аспектілер
Теориялық аспектілер
Сыртқы әсерлер
Экономиканы мемлекеттік реттеудің обьектілері
Экономиканы мемлекеттік реттеудің субьектілері
Экономикалық мүдделердің иелері
Экономикалық мүдделерді білдірушілер
Экономикалық мүдделерді атқарушылар 
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Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Экономиканы мемлекеттік реттеу пәні мен негізгі бағыттары 
2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен міндеттері.
3. Мемлекеттің экономикаға араласуының себептері, маңыздылығы 

мен рөлі.
4. Экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі.
5. Экономиканы мемлекеттік реттеуге себепші болған қандай фак-

торлар?
5. Мемлекет мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін қандай ша-

раларды жүргізу керек?
6. Экономиканы мемлекеттік реттеудің мемлекеттік емес субъектілері.
7. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қызметтері мен принциптері.
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IIІ–ТАРАУ

ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК
РЕТТЕУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

ЖӘНЕ РЕТТЕУ ӘДІСТЕРІ
 

3.1 Экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйымдастырудың теори-
 ялық және экономикалық негіздері
3.2 Ұдайы өндіріс айналымы және экономикалық құбылыс-
 тардың өзара байланысы
3.3 Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістері, құралдары 
3.4 Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі мемлекеттік рет-
 теудің негізгі мәселелері
3.5 Қазақстан жағдайында шетелдік макроэкономикалық реттеу 
 тәжірибесін қолдану ерекшеліктері

3.1 Экономиканы мемлекеттік реттеуді 
ұйымдастырудың теориялық және 

экономикалық негіздері

Нарықтық қатынастарды дамыту және шаруашылық нысандарын 
ұлғайту шаралары бойынша, басқару құрылымының ұйымдастыруын 
жетілдіру қажеттілігі туындайды. 

1. Құрылымды ықшамдау.
2. Қайталанатын қызметті жою. 
3. Артық штаттарды қысқарту.
4. Барлық басқару иерархиясы бойынша жауаптылықты, құқықты 

және атқару қызметін нақты шектеу. 
5. Ресубликалық, аймақтық және бағдарламалық бағытта ортақ мін-

деттерді шешу кезінде басқару органдарының өзара іс-қимыл жаса-
уы мен үйлестірілуі.

Экономикадағы ұдайы өндіріс үдерісіне қатысатын агенттердің өзара 
байланысы 3.1 суретте берілген.

Экономикалық жүйенің экономикалық байланыстарына араласу 
нәтижелерін айқындайтын көрсеткіштерге: мультипликатор мен акселе-
ратор жатады.
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3.1-сурет. Экономикадағы ұдайы өндіріс үдерісіне 
қатысатын агенттердің өзара байланысы 

Мультипликатор – жиынтық сұраныстың бір ақшалай бірлігіне 
жиынтық өндірістің өзгеру коэффициенті. Мультипликациялық механизмі 
нақты инвестициялардың өзгерісіне немесе жиынтық сұраныстың 
басқа өзгерткіштерінің өзгерісіне қатысты нақты жиынтық сұраныстың 
қарқынды өсуін қамтамасыз етеді.

Акселератор – тұтынушылық шығындар көлемінің өзгерісі нәтиже-
сінде экономикаға капиталдың салыну көлемдерінің өзгерісін сипат-
тайтын көрсеткіш. Акселерация принципінің мәні тұтынушылық 
шығындардың динамикасы экономикаға салынатын инвестициялар 
көлемінің динамикасына әсер етеді: тұтынушылық шығындардың өсуі, 
инвестициялық белсенділігін арттырады және керісінше.

Мемлекеттік кәсіпкерліктің мотивтері оның негізгі ерекшелігі болып 
табылады. Жеке капиталдың басты мақсаты – пайда табу, ал мемлекеттік 
меншік жеке меншікке қарағанда бірінші кезекте макроэкономикалық 
тұрақтылыққа жағдай жасауға бағытталады. Сондықтан мемлекеттік 
меншік табиғи монополия сияқты салаларында даму алады: көлік, байла-
ныс, энергетика, коммуналды шаруашылық және т.б.

Осы салалардың тауарлары мен қызмет көрсетуіне төмен баға 
тағайындай отырып, мемлекет жеке сектордың шығындарын төмендетуге 
қол жеткізеді және оның бәсекелестік қабілетін арттырады, экономикалық 
өсуіне жағдай жасайды. Өтемділік мерзімі ұзақ аумақты капиталды 
өндірістердің дамуына зор көңіл бөлінеді. 

Мемлекеттік кәсіпкерлік құрылымдық және техникалық саясатты 
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белсенді жүргізуде үлкен рөл атқарды. Үкімет кәсіпорындарды ұлттандыру 
барысында өндірістер мен салалардың ескірген технологиялық базасын 
бюджет есебінен жаңарту және реконструкция жұмысын жүргізді.

 Сонымен қатар, өзіндік қордың есебінен көлемді ғылымды қанат ететін 
өндірістер құрылды, ғылыми-зерттеу және ұйымдастыру-конструкторлық 
жұмыстардыңкең көлемі бекітілді. Үкімет мемлекеттік кәсіпорындар 
жүйесі арқылы шауашылық жағдайға тікелей ықпал ете алады: капиталды 
ұлғайту немесе азайту арқылы, қосымша жұмыс орындарын ашу арқылы, 
экономикалық тәуекелдігінің мөлшері жоғары мөлшермен іске асыру 
арқылы, антиинфляциялық саясатты жүргізу арқылы, депрессиялық 
аудандарда өндірісті дамыту арқылы, структуралық қайта құруға қатысу 
арқылы және т.б. Сонымен қатар мемлекет өзінің кәсіпорындарына 
бірқатар артықшылық жағдайларын жасайды. 

3.2 Ұдайы өндіріс айналымы және экономикалық 
құбылыстардың өзара байланысы

Өндіріс үрдісінің қоғамдық түрі қандай болмасын ол алдыменен үзі-
ліссіз болуы керек, яғни белгілі бір сатылары кезеңмен қайталанып, 
жаңарып отыруы қажет. 

Жалпы алғанда жай және ұлғаймалы ұдайы өндіріс болады. Жай ұдайы 
өндіріс – бұл өндіріс пен тұтынуды бұрынғы ауқымда жаңғырту. Жай 
ұдайы өндірісте өндіріс нәтижесінде алынған қосымша құн өндірушінің 
өзіндік тұтынуына жұмсалады. Егер қоғам жай ұдайы өндіріс шеңберінен 
шыға алмайтын күйде болса, онда ол өзінің болашағын жойып жіберуі 
мүмкін. Яғни, оның заттық негізі алдыңғы циклде жиналған ұлттық 
байлығын жояды.

Ұдайы өндіріс түрлері 3.2-суретінде берілген.

 

 

 
 3.2-сурет. Ұдайы өндіріс түрлері
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Сондай-ақ экономикада кішіреймелі ұдайы өндіріс (өнім өндірісінің 
көлемі төмендегенде) кездеседіі. Ол белгіленген кезең ішінде жүзеге 
асырылуы мүмкін, алайда өндірістің ұзақ уақыт бойы төмендеуі елдің 
әлеуетінің бұзылуына және халықтың өмір сүру деңгейінің айтарлықтай 
төмендеуіне әкеп соқтыруы мүмкін. 

Қоғамдық ұдайы өндіріс теңгерімдері (пропорциялары) өндірістің әр 
қилы элементтері мен бөліктерінің қалыптасқан арақатынасы және ұдайы 
өндірістік үдерістің жеке сатыларының, факторларының, салаларының 
т.б. арасындағы өзара байланыс пен өзара тәуелділікті сипаттайды.

Қоғамдық ұдайы өндіріс теңгерімдерінің құрылуы объективті 
экономикалық заңдар ықпалымен қалыптасатын күрделі әрі қайшылықты 
экономикалық процесс. Оны орнату, ұстау, өзгерту шаруашылык теті-
гінің тиімді қызмет етуге әсерлі ықпал етеді және өз кезегінде сол 
елдің әлеуметтік-экономикалық хал ахуалына, өндіргіш күштерінің 
даму дәрежесіне, ғылыми техиикалык прогресс қарқыны мен ауқымына 
тәуелді.

Экономикалық үдерістердің арасындағы байланыс белгілі бір сандық 
пропорциялар арқылы көрсетуге қарай былайша бөлінеді.

1. Жалпы экономикалық қоғамдық ұдайы өңдірістің макро құры-
лымының элеметтерінің арасындағы сандық арақатыныс (мыса-
лы, тұтыну мен қор жинау, жалпы ұлттық өнім мен ұлттық табыс, 
өндіріс құрал жабдықтары өндіріс пен тұтыну заттары, өндіріс 
т.б.арасындағы);

2. Салааралық – қоғамдық өндірістің әр килы салаларының сандық 
арақатынысы (мысалы, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы матери-
алдық емес, өндіруші және өңдеуші өнеркәсіп т.б. арасындағы);

3. Ішкі салааралыққа – сала мен өндіріс ішіндегі сандық арақатынас 
(мысалы, шойын мен болат, мақта-мата өндірісі т.б.);

4. Мемлекетаралыққа – ұлттық шаруашылықтар мен әр қилы елдердің 
жекелеген өндіріс салаларының сандық арақатынасы.

Ұлттық экономиканың құрылымы жалпы өнімнің ұлттық салалық 
құрылымы арқылы көрініс алады

Экономикаға ұлғаймалы ұдайы өндіріс тән. Тек ғана игілікті тұтынуды 
арттыруға, өндірісті жетілдіру үшін жаңа алғышарттар құруға, жаңа тех-
нологияларды игеруге, әлеуметтік, экологиялық және қоғамның басқа да 
көкейкесті проблемаларын шешуге мүмкіндік береді.

Экономиканы макродеңгейде және ұлттық қоғамдық ұдайы өндірісті 
зерттеуде ортақ нәрсе көп. Макроэкономика да, ұлттық ұдайы өндіріс 
те жалпы экономиканы, сонымен бірге табыстағы, жұмыспен қамтудағы 
және инфляциядағы өзгерістерді зерттейді.
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Сонымен экономикалық даму үдерісін дұрыс түсіну үшін эконо-
миканы оның барлық өзара байланыстарымен және өзара алмастыру-
шылықтарымен, яғни ұдайы өндіріс үдерісімен байланысты қарау қажет. 

3.3 Экономиканы мемлекеттік 
реттеудің әдістері мен құралдары

Экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістемесіне оның концепциясы, 
қағидалары, механизмдері мен әдістері енеді. Реттеуді шартты түрде екі 
топқа бөлеміз: әкімшілік және экономикалық.

Әкімшілік – тікелей реттеу әдістеріне негізделеді – көбінесе эконо-
микалық үдерістердің өзіне және оның шамасына әсер етумен байланы-
сты, олар адрестік сипатта болады, яғни бір объектіге бағытталған. Бұл 
негізінен, экономиканы шамадан тыс монополизациялауды шектейтін, 
бәсекелестікті дамытатын, тұрғындардың төлем қабілетін жүзеге асыра-
тын шараларды қамтиды.

Экономикалық – жанама реттеу әдістері – негізінен адрессіз, бірақ 
барлық шаруашылық субъектілері үшін міндетті болып табылады. Олар-
дың қызметі көбінесе экономикалық жағдайлардың шарттары нәтижесіне 
әсер етумен байланысты. 

Экономиканы мемелекеттік реттеу нысандары 3.3-суретте берілген. 

 

3.3-сурет. Экономиканы мемелекеттік реттеу нысандары

Тікелей (әкімшілік-әміршілдік) әдіс – мемлекет тарапынан нақты шара-
лар қолдану нәтижесінде жүзеге асады. Ол әдістерге мыналар жатады.

● Экономиканың стратегиялық мақсаттарын анықтау және оларды 
индикативті және басқа жоспарларда, мақсатты бағдарламаларда 
белгілеу.
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● Белгілі тауарлар мен қызметтерге мемлекет тарапынан тапсырыс 
беру.

● Кейбір маңызды бағдарламаларды, келісім шарттарды мемлекет та-
рапынан қолдау.

● Технология мен өнімдердің сапасына нормативті талаптар қою.
● Белгілі тауарларды өндіруге құқықтық және әкімшілік тыйым салу 

мен шектеулер қою;
● Экспорт пен импорттық тауарларға рұқсат қағаздар беру.
Экономикалық үрдістерді жанама (экономикалық) реттеу әдістері 

тауар ақша қатынастарына негізделеді және шаруашылық субъектілерінің 
экономикалық мүдделеріне әсер етеді. (3.4-сурет). 

3.4-сурет. Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері
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Оларға:
– фискалдық саясат құралдары (салық салу мен салықтық жеңілдіктер 

жүйесі);
– бағаға бақылау орнату;
– ақша-несие саясатының құралдары (несие үшін пайыздық ставка-

лар, несиелік жеңілдіктер);
– амортизациялық саясат;
– ресурстарға төлемдер;
– экспорт пен импортты мемлекеттік реттеу;
– валюта айырбастау жағдайы;
– кедендік төлемдер т.б. 
1. Фискальдық саясат – мемлекеттік бюджеттен реттеу құралдарын 

қамтиды. Бұған ең алдымен мемлекеттік сатып алуды көбейту немесе 
азайту, ірі қаржылар жұмсау бағдарламасы, әлеуметтік төлемдер, кейбір 
өндіріс салаларына, кәсіпорындарға бюджеттің есебінен берілетін жәрдем 
қаржылар (субсидия), салық шаралары жатады.

Салықтық реттеу фискальдық саясаттың маңызды бөлігі болып 
табылады. Оның ең көп тараған түрлері:

а) кейбір экономикалық процестерді көтермелеу немесе шектеу 
мақсатында салық мөлшерін өзгерту. Экономикалық өсуді көтермелеу 
ниетімен мемлекет бөлек салалар мен өңірлер (Арал өңірі), шет селолық 
аудандар мен еркін экономикалық аймақтар үшін салық салудың ерекше 
жеңілдектен қолданылатын тәртібін орнатады. 

Жеке тауарларға сұранымды шектеу мақсатында салық төлеушілердің 
басым көпшілігі үшін жанама салықтар мен табысқа салынатын салықтың 
нарқы да өзгертіледі: салық нарқы барынша төмен жағдайда өндірісіне 
ақша қаражатын жұмсау әдепте өседі, ал салық нарқы барынша жоғары 
өндірісті қаржыландыру тиіміз болады.

ә) Салық нарқын өзгеріссіз қалдыра отырып, оны төлеудің тәртібін 
өзгерту. Мысалы, негізгі қорларды амортизациялаудың мерзімін өзгерту.

б) Салық жеңілдіктерін ендіру немесе алып тастау. Салалық жеңіл-
діктерді ендіру капиталдың салааралық құйылымын реттейді. Салық 
салуға тиісті пайдадан жаңа техника түрлеріне жұмсалған шығынды 
шегеруге рұқсат беру негізгі қорларды жаңғыртуды тездетеді.

2. Несие – ақша саясаты – мемлекет нақты салалық және аймақтың 
проблемаларды шешу, ерекше мемлекеттік бағдарламарды жүзеге асыру 
мақсатына жеңілдікпен пайдаланатын несие береді. Несие және ақшалық 
реттеудің әдістерін қолданылатын түрлері.

а) Несиенің пайыз нарқының өзгеруі. Мысалы: өндіріс салаларын 
дамыту үшін пайдаланылатын несиелік қаражаттарға пайыз төмен дең-
гейде болғаны абзал.
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ә) Эмиссиялық банктің есептеу нарқын өзгерту. Есептеу нарқы – бұл 
банк вексельдерін, яғни жеке адамдар мен мекемелердің қысқа мерзімді 
міндеттемелерді сатып алған жағдайда банктен өндіріп алынатын 
қарыз пайызының нормасы. Эмиссиялық банк тек қана коммерциялық 
банктердің вексельдерін есепке алады.

б) Эмиссиялық банкке ақша салудың міндетті минимумын арттыру. 
Эмиссиялық банктегі коммерциялық банктердің депозиттері (сақтауға 
берілген ақша) ерікті ақша салымдарынан (бос резерв) және міндетті 
ақша салымдарынан (оларды пайдалануға рұқсат берілмеген) тұрады.

в) «Ашық нарықтағы операциялар». Бұл жағдайда мемлекет өзінің 
облигацияларын сатуға немесе сатып алуға тырысады. 1-ші жағдай 
және несие жүйесінің қарыз капиталының қаражаттары алынады. Ол 
ұдайы өндіріс үдерісін қиындатады. 2-ші жағдай керісінше, несие жүйесі 
қосымша қаражаттармен толтырылады, ал ол ұдайы өндіріс үдерісін 
жеделдетеді.

3. Бағаны және табысты реттеу саясаты – фискальдық және 
несие саясаты көп жағдайда баға мен табыстарды реттеудің құралы бола 
алмайды. Сондықтан мемлекет барынша тікелей әсер ету құралдарын 
қолдануға тырысады. Осы мақсатта мемлекет баға мен табыстардың 
өсуінің жоғарғы шегін белгілейді, кейде олардың өсуіне тыйым салады.

4. Әкімшілік реттеулер – оларға кейбір арнайы ерекшеленген сала-
лар, мысалы, қоғамдық пайдалану салаларына (электроэнергетика, көлік) 
бақылау шаралары, қор биржаның үстінен қойылатын әкімшілік бақылау, 
әділ бәсеке күресі деп аталатын тәртіпті сақтауға бағытталған бақылау 
және басқа да осы сенімді істер жатады.

5. Қысқа мерзімді реттеулер – оның мақсаты – бірнеше айдың 
ішінде нәтижеге алуға есептелген ұдайы өндіріс процесіне әсер ету. 
Нарыққа өту жағдайында қысқа мерзімді реттеулер бағаның шамадан 
тыс өсуімен күрес немесе инфляцияны тоқтату үшін қолданылады. Қысқа 
мерзімді реттеудің мұндай бағыты дефляциялық саясат д.а.

6. Ұзақ мерзімді реттеу – бірнеше және жыл бойына нәтиже алуға 
есептелген ұдайы өндіріс процесіне мақсатты бағытта әсер ету б.т. нақты 
шаруашылық немесе белгілі бір әлеуметтік – экономикалық міндеттерді 
шешу үшін қолданылатын арнайы шаралар жиынтығы түрінде болатын 
мақсатты бағдарлама ұзақ мерзімді реттеудің барынша тиімді түрі.

Мемлекет экономиканы реттеуде құралдар жиынтығын қолданады.
Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі құралы – құндық про-

порция. Ол арқылы экономика саласында тепе-теңдік орнатуға болады. 
Ол құралдарға: баға, салықтар, жеңілдіктер, пайыздық мөлшерлеме; 
төлемдер, жалақы, зейнетақы; көмек ақшалар т.б., жатады. 



50                                                                                            

Олардың барлығы өндірушілер мен тұтынушылардың экономикалық 
мүдделеріне әсер ететін экономикалық құралдар болып табылады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің тағы бір құралы – бағаға бақылау 
орнату. Нарық жағдайында барлық тауарларға бақылау орнату мүмкін 
емес. Алайда, шикізаттарға бағаға бақылау орнату міндетті, өйткені 
ол басқа тауарлар бағасының қалыптасуына негіз болады. Сондай ақ 
әлеуметтік маңызды тауарларға, мысалы: кейбір тамақ өнімдеріне, соның 
ішінде нанға, электр қуаты, жол т.б. бақылау қажет. Мысалы: Алманияда 
(Германияда) барлық бағалардың 50 пайызына бақылау орнатылған. Ауыл 
шаруашылығына түрлі көмек ақшалар беріледі, тұрғын үй құрылысына 
қаржы бөлінеді.

Экономикалық саясат – белгілі бір мәселелерді шешу мақсатымен 
шаруашылық үрдістерге әсер етудің мемлекеттік іс-шаралар жиынтығы. 
Экономикалық саясат бір жағынан шаруашылық үрдістердің өзгерісін 
сипаттайды, екінші жағынан – экономикалық шешімнің өзгерістерін 
анықтайды. 

Экономикалық саясат перспективті мәселелермен қатар ағымдағы 
мәселелердің шешуін қамтамасыз ететін әдістер жиынтығының құрамына 
кіреді.

3.4 Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі 
мемлекеттік реттеудің негізгі мәселелері

«Ұлы дағдарыс» жылдары (20-30 ж.) алдыңғы қатарлы капиталистік 
елдердің нарықтық экономиканың өзін-өзі толық реттей алмайтындығына 
көздері жетті және де туындыған қиындықтарды уақытында шешу тек 
әлеуметтік – экономикалық өмірге мемлекеттің белсенді араласуымен 
ғана жүзеге асатынын түсінді.

Дамыған капиталистік елдердегі бастапқы бағдарламалау кезеңінің 
өзіне тән ерекшелігі экономиканы басқаруға сектораралық тәсіл принципі 
болды. Франция, Швеция, Жапоня, ФРГ және тағы басқа мемлекеттерде 
дайындалған салааралық бағдарламалар барлық экономикалық салаларды 
қамтиды және атқарады. 80 ж. АҚШ-та мұндай бағдарламалар 1200-ге 
жуық болды. Бұлардың ішінде энергияны үнемдеу, космостық зерттеу-
лер, аймақтық даму басты орын алды.

Франция, Жапония, Түркия және т.б. елдерде ағымдағы, орта 
мерзімдегі жоспарлаудың ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық 
мәселелерін арнайы мемлекеттік органдар шешеді. Францияда бұл 
қызметті жоспарлау бойынша бас Комиссариат жүргізеді, Жапони-
яда экономикалық жоспарлау басқармасы мен Аймақтық кешенді даму 
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департаменті және т.б. жүргізеді. Ұзақ мерзімде экономикалық даму 
және күрделі жұмсалымдар аясының, құрылымдық саясатымен қатар, 
өндірістің аймақтық орналасуының ұзақ мерзімдік мақсаттарын белгілеу, 
Жапонияның экономикасын жоспарлаудағы мықты жағы деп саналады.

Түркияда орта мерзімде жоспарлау 1963-1967 ж. бірінші бесжылдық 
жоспардан басталып, жүйелі түрде жоспарлау уақытының міндеттеріне 
байланысты жүзеге асырылуда. Осындай алтыншы бесжылдық жоспарда 
(1988-92 ж) нарықтық жүйенің дамыған күйін ескеріп, халық шаруашылық 
макроэкономикалық көрсеткіштерін нақтылауға көп көңіл бөлді. 

Түркияның тәжірибесі егжей-тегжейлі зерделеуге тұрарлық, өйткені 
орта мерзімді жоспарларда индикаторлардың сәтті симбиозы нарықтық 
қатынастардың даму жағдайында көрініс табады. Мұндай симбиоз Фран-
ция, Италия, Англия, Қытай және т.б. елдерде мемлекеттік реттеу мен 
экономикалық жоспарлауға тән сипатқа ие бола бастады.

Германияда экономиканы реттеу басқаша, мұнда көбінесе бәсекелес-
тікті қорғауға, мемлекеттің антимонополиялық және бақылау қызметін 
нығайтуға, нарықтағы ірі кәсіпорындардың қосылуына тыйым салуға, 
жоспарлар мен бағдарламалардың әлеуметтік қызметін кеңейтуге көңіл 
бөлінуде. Көптеген елдердің жоспарлау тәжірибесін қорытындылай келіп, 
американдық маркетинг маманы Мелвилл Бронг маркетинг қызметін 
жетілдірудің бірнеше қолайлы жақтарын бөледі. 

Соның ішінде жоспарлау:
■ Басшылардың үнемі болашақты ойлауын ынталандыруға мүмкіндік 

береді.
■ Мемлекет және шаруашылық жүргізуші субъектілер қолданылатын 

шараларды үйлестіреді;
■ Көрсеткіштерді анықтау, олардың орындалуын қадағалауға жол 

ашады;
■ Алдағы мәселелердің және саяси ұстанымдардың нақты анықталуын 

талап етеді;
■ Шұғыл өзгерістерге дайындықты күшейтеді;
■ Барлық қызметкерлердегі міндеттерінің өзара байланыста, қарым – 

қатынаста екенін көрсетеді.
Мемлекеттік баға реттеудің басты объектісі ауыл шаруашылық 

өндірісі болып табылатынын бүкіл дуниежүзілік тәжірибе көрсетіп отыр. 
Ғылыми талдау шаруашылық өндірісінің бірқатар ерекшеліктерін 

бөліп көрсетеді. 
1 – ден, ол табиғи – климаттық жағдайға байланысты. Бұл тәуелділік 

фермердің және аграрлы сектор субъектісінің, табиғи – климаттық 
фактордың қолайсыз жағдайда да табыс пен пайда табуын объективті 
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және өзекті проблемаға айналдырады. Оны шешудегі басты рөл ауыл 
шаруашылық өнімдеріне бағаны мемлекеттік реттеуі және сол механизм-
дер арқылы ауыл шаруашылық жұмыскерлерінің еңбегін ынталандыру.

2 – ден, тұрғындардың тамақ өнімдеріне қажеттілігін уақытында 
қамтамасыз етілуіне, ауыл шаруашылық өнімдерінің табиғи өңделген 
түрлеріне негізгі көңіл бөлінеді.

3 – ден, аграрлы сектор қандай да болмасын жүйелі мемлекеттің 
қолдауына мұқтаж, әсіресе, ғылыми-техникалық қызмет көрсету бағыты 
мен нақты инновациялық – инвестициялық шараларды іске асыруда. 

Қарастырылып отырған елдердің тәжірибесі сонымен бірге экономи-
каны мемлекеттік реттеудің күшті тұтқалары арсеналында қаржылық 
және бюджеттік ресурстарды пайдалану және салықтарды алу тетігі 
лайықты орын алатындығын көрсетеді. Біріншіден, қаржыландыру (суб-
сидиялар, субсидиялар, субвенциялар, бюджеттік шығыстарды жоспар-
лау) арқылы ұлттық экономикалық басымдықтардың мәселелерін шешу 
және жоғары технологиялық өндірістерді дамытуды жеделдету саясаты 
жүзеге асырылады. Сонымен, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Бель-
гия және бірқатар басқа елдерде мемлекеттік бюджет арқылы бөлінетін 
ұлттық табыстың үлесі 50%-дан асады, ал Франция мен Австрияда Гер-
мания Федеративтік Республикасы шамамен 50% құрайды. Бұл көрсеткіш 
АҚШ пен Жапонияда 30% деңгейінде.

Екіншіден, құрылымдық инвестициялық саясатты жүзеге асыруда 
салық салу тетігі маңызды рөл атқарады, бұл кәсіпкерлік субъектілерінің 
импортты алмастыратын және бәсекеге қабілетті өнім түрлерін өндіруді 
қамтамасыз ететін өңдеуші өнеркәсіптер мен салаларды жедел дамытуға 
қызығушылықтарын арттыруға мүмкіндік береді.

3.5 Қазақстан жағдайында шетелдік макроэкономикалық 
реттеу тәжірибесін қолдану ерекшеліктері

Қазақстанның әлеуметтік шаруашылық жүйесінде шетелдің мемле-
кеттік басқару тәжірибесінің жақсы жақтарын қолданғанда келесі ерек-
шіліктерді ескеру қажет:

Республика басқа елдерден саяси, табиғи-экономикалық, әлеуметтік-
демографиялық, этномәдени және басқа да ерекшеліктерімен ерекше-
ленеді.

КСРО мемлекеттің құлдырау салдарынан Республика саяси – эконо-
микалық бостандық және егемендік алғаннан кейін, сыртқы эконо-
микалық саясаттың құрылуы және іске асырылуы жаңа маңызға ие 
болады.
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Қазіргі таңда Қазақстан қатаң орталықтандырылған жоспарлы модель-
ден, нарық субъектілері арасында бәсеке өскен жағдайда іске асырылатын, 
нарықтық шаруашылық модельге өту үстінде соңғы жылдардағы тәжірибе 
көрсеткендей, халық шаруашылығын басқарудың орталықтандырылған 
жүйесінің негізгі механизмі ретінде жоспарлаудан бас тарту, экономиканы 
басқаруда көптеген дағдарыстар тұғызды, еңбек өнімділігінің төмендеуі, 
экономикалық қылмыстың өсуі, көлеңкелі экономиканың қалыптасуы 
орын алды.

Шетелдерде нарықтың экономикасымен қоса кәсіпорын және 
фирмалардың жоспары маңызды рөл атқарады. Өндіріс саласында, неси-
елеуде және салық салуда барлық жеңілдіктерді алып бастау туралы 
шешім қабылдауда, ал несие ресурстары көбінесе коммерциялық делдал-
дық жүйеге «қызмет көрсетуге», яғни тауар айналымына жұмсалды. 
Шаруашылық тәжірибе тауар өндірісінің өсуін ынталандыру мақсатында 
және мемлекеттің экспорттық потенциалының өсуіне бағытталған 
кәсіпкерлер мен бизнесмендердің белсенді қызметі бізді икемді салық 
жүйесінің жоғарғы тиімділігіне сендіруде.

1992 жылдан бастап ҚР Президенті өндіріс саласындағы шағын 
және кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан қолдау туралы жарлықтар мен 
заңдарға қол қойды. Бірақ осы жарлықтарды жүзеге асыру жолында әлі де 
көптеген объективті және субъективті түрдегі кедергілер бар.

Әлемнің дамыған, индустриалды дамыған елдерінің экономикалық 
өмірінің тәжірибесі экономикалық реттеудің ақша-несие механизмі 
«экономикалық өсудің қарқынды моделінің» құрамдас бөлігі және икемді 
құралы болып табылатындығын көрсетеді. Ақша-кредит саясатының 
негізгі мақсаты экономикаға толық жұмыспен және инфляцияның жоқ-
тығымен сипатталатын өндірістің жалпы деңгейіне жетуге көмектесу. Бұл 
мұндай саясат пен ынталандырушы (жұмыссыздық болған кезде) және 
ұстап тұратын (инфляция болған кезде) фискалдық саясатты жүзеге асыру 
арасында тығыз байланыс бар екенін көрсетеді. Мемлекеттік реттеудің 
ақша-несиелік тетігі жоғарыда аталған «көмек беру» егер оны пайдалану 
дайын өнімге емес (яғни коммерциялық алыпсатарлық құрылымдарды 
байытуға емес) материалдық тауарларды өндіруге бағытталған болса 
қамтамасыз етілетіні түсінікті. Бұл механизмді қарастыру кезінде 
мемлекеттік несиелер мен банктер беретін несиелерді ұйымдастырудағы 
айырмашылықты нақты түсіну өте маңызды.

Нарықтық жүйесі дамыған елдерде осы тетікті қолдану тәжірибесін 
зерделей отырып, қорытынды жасауға болады: егер фискалдық және 
ақша-несиелік саясат ұлттық мақсаттар мен ұлттық экономикалық 
басымдықтарға қол жеткізуге сәйкес жүзеге асырылса, несиелер бойынша 
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пайыздық мөлшерлемелер деңгейінің тікелей мемлекеттік бақылауда 
және жанама реттеуде болуы өте маңызды. 

Экономиканың күйзелісті жағдайын және фискалдық саясаттың 
күшеюін ескере отырып, тиімді инвестицияларды ынталандырудағы 
несие рөлінің төмендеуі қисынсыз болып көрінуі мүмкін. Несиелік және 
салықтық жеңілдіктерді ұсыну, сыртқы экономикалық тариф саясатының 
тым икемділігі және басқалары тиімді мемлекеттік реттеудің сенімді және 
сыналған тұтқалары болып табылады, бұл оларды АҚШ, Ұлыбритания, 
Германия, Канада, Жапония, Оңтүстік Корея, Франция, Италия және 
басқа елдерде қолдану нәтижелерін айқын көрсетеді. Бірақ бұл тәжірибе 
Қазақстан үкіметі 1994 жылдың басында барлық несиелік және салықтық 
жеңілдіктерді алып тастау туралы шешім қабылдаған кезде еленбеді.

Шетелдегі баға белгілеу механизмі үлкен қызығушылық тудыруда. 
Ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасын реттеу, саланың бірінші буы-
нына табыс және пайда саласының минималды деңгейін қамтамасыз 
етуге кепілдік беру түрінде құрылған. Басқа мемлекеттің тәжірибесі 
көрсеткендей, дағдарыс жағдайынан шығу жолында үкімет баға белгілеу 
мен баға деңгейіне, әсіресе, халықтың тауар тұтынуын бақылауды 
күшейтті. 

Қазірде бір өндіріске және өндіріс құралдар мен тұтыну заттарды 
сатуға монополия жағдайындағы бағалардың толық қойылмауы, 
сондай-ақ ауыл шаруашылық өндіріс саласы ретінде даму үшін қажетті 
дотацияларды дұрыс реттеу жолын дамытуда. Яғни, Республикамыздың 
ЖҰӨ-нің үштен бірін құрайтын экономиканың аграрлы секторның 
өнімдеріне баға белгілеу және баға мәселелерін Үкімет назардан тыс 
қалдырмауда. Оған басқадай мемлекеттердің экономикасы мысал бола 
алады. Тәжірибесі мол елдердің өзі, атап айтсақ, Шығыс Еуропа мен 
Оңтүстік шығыс Азия елдеріндегі нарықтық қатынастарды дамыту 
және экономиканы мемлекеттік реттеу көптеген шығыс Еуропа елдері 
бұрынан экономикалық өзара көмек Кеңесінің құрамында болып (1949 ж), 
қоғамның тұрмыстық экономикалық негізі мен саяси құрылымы біркелкі 
болуына қарамастан, орталықтандырылған шаруашылық жүйесінен 
нарықтық экономикаға өте бастады. 

Нарықтық жағдайда шаруашылық жүргізуге Австрия дайын болды. 
Баға құру мен еңбекақыны реттеу шетел инвестицияларымен ынталан-
дыру, сыртқы экономикалық қатынастарды либерализациялау, ақша айна-
лымын тұрақтандыру, ұлттық валютаны конверсиялау жөніндегі шаралар 
40 – жылдардың соңынан жүргізіле бастады. Австрия үкіметі әлеуметтік 
серіктестік пен шағын бизнесті қолдауға ерекше көңіл бөлді.
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 Поляк Халық Республикасында нарықтық шаруашылық жүргізу 
моделіне тездетіп өтудің белгілі бір тәжірибесі қалыптасып отыр, мұнда 
жеке кәсіпкерлік қоғамның экономикалық өмірінде жаңа құбылыс болып 
табылмайды, оның ауыл шаруашылық өндірісінде, саудада, қоғамдық 
тамақтану саласында елеулі орын алады. 

Чехия Республикасы үшін әлеуметтік – экономикалық салада тиімді 
және кешенді қайта құруларды салыстырмалы түрде қысқа мерзімде тез 
жүзеге асыру тән.

Қытай Халық Республикасында экономиканы мемлекеттік реттеу 
тәжірибесі белгілі бір қызығушылық туғызады. Қытайдың жоспар мен 
нарықты біріктіру варианты шаруашылық жүргізудің үш деңгейлі жүйе-
сін пайдалануды білдіреді.

Жоғарыда аталған шаралар елдердің табиғи – экономикалық, геосая-
саттық және әлеуметтік ерекшеліктері бойынша жүргізіледі.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Құрылымды ықшамдау.
Қайталанатын қызметті жою.
Артық штаттарды қысқарту
Акселератор
Мультипликатор
Парламент
Сенат
Жергілікті атқаратын органдар
Ұдайы өндіріс
Ұлғаймалы ұдайы өндіріс
Тікелей әдіс
Экономикалық әдіс 
Құндық пропорция.
Бағаға бақылау орнату
Экономикалық саясат

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. ҚР-ның Конституциясы экономиканы мемлекеттік реттеуді ұйым-
дастырудың негізі ретінде.

2. Халық шаруашылығын басқару органдарының негізгі қызметтері.
3. Мемлекеттік меншікті жекешелендірудің негізгі бағыттары мен 

кезеңдері Ұдайы өндіріс түрлері.
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4. Экономикалық үдерістердің арасындағы байланысты қандай сан-
дық пропорциялар арқылы көрсетуге?

5. Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі мемлекеттік реттеудің 
негізгі мәселелері.

6. Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау.
7. Әкімшілік (тікелей) реттеу әдістері мен экономикалық (жанама) 

реттеу әдістерінің айырмашылықтары.
8. Қысқа және ұзақ мерзімді реттеулер.

Кейс: Францияда бағаны мемлекеттік реттеу

Дерек көзі: Зарубежный опыт государственного регулирования эко-
номики. [Электронный ресурс] https://laws.studio/regulirovanie-ekonomiki-
gosudarstvennoe/opyit-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ntp-45060.html

Мемлекеттік реттеудің саласы, оның нақты формалары мен әдістері 
барлық елдерде айтарлықтай өзгеше. Олар тарих, дәстүр, ұлттық 
мәдениеттің түріне, елдің ауқымы мен геосаяси жағдайына және басқа да 
көптеген факторларға байланысты. Сондықтан дайын схемаларды табуға 
тырысу орынды болмас еді. Дегенмен, шет мемлекеттерде экономиканы 
мемлекеттік реттеу тәжірибесін зерттеу орынды. 

Францияның экономикасы, басқа индустриалды дамыған капиталистік 
елдер сияқты, еркін кәсіпкерлік пен сауда принципіне негізделген. 
Қазіргі кезде Франция нарықтық-экономикалық механизм жағдайында 
өмір сүреді, бірақ баға еркіндігінің деңгейі объективті экономикалық 
заңдармен, сондай-ақ мемлекеттік реттеумен анықталады.

Еркін баға принципіне қарамастан Франциядағы мемлекет белгілі бір 
тауарлар мен қызметтердің бағаларын тікелей реттей алады: ауылша-
руашылық өнімдері, газ, электр энергиясы, көлік қызметтері. Ол бәсекелес 
ортада бағаны бақылауды да жүзеге асыра алады. 

Француз экономикасындағы мемлекеттік сектор ЖҰӨ-нің салыстыр-
малы түрде аз үлесін алады және монополистік салаларды (газ өнеркәсібі, 
электр және көлік) және нарықтық бәсекелестікте жұмыс істейтін сала-
ларды (ұлттық және коммерциялық банктер, сақтандыру компаниялары 
және т.б.) қамтиды. Бірінші жағдайда, мемлекет монополистік салалар 
қызметінің барлық экономикалық параметрлерін, оның ішінде инве-
стициялар көлемін, еңбекақы мен дайын өнім бағаларын белгілейді. 
Екінші жағдайда, мемлекет жеке меншік сектормен бәсекелес болуға 
итермелейтін осы салалар қызметінің экономикалық параметрлеріне 
минималды әсер етеді. Француз экономикасының бұл ерекшелігі тауарлар 
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мен қызметтерге реттелетін және еркін бағалар арасындағы қатынасты 
анықтады: бағаның шамамен 20%-ын мемлекет реттейді, ал қалған 80% 
нарықтық баға белгілеу режимінде.

Францияда 30 жылға жуық уақыт (1947-1986 жж.) бағаны мемлекеттік 
реттеу экономиканы мемлекеттік реттеу саясатының ажырамас бөлігі 
болды. Франциядағы бағаны реттеу жүйесінің басталуы 1939 жылғы 
1 қыркүйектегі деңгейдегі бағаны шектеу принципін жариялаған 1945 
жылғы 39 маусымдағы заңдарды қабылдаудан басталды. Соғыстан кейінгі 
кезеңдегі елдегі күрделі экономикалық жағдай, француз франкінің сатып 
алу қабілетінің күрт төмендеуі бағаны бақылаудың шешуші шараларын 
қабылдауды қажет етті. Қаңтар-ақпанда мемлекет тауарлардың едәуір кең 
тобына бағаны 10% төмендетті. 

1947 жылдың аяғында экономикалық қалпына келу қарқынының 
шамалы өсуін ескере отырып, «бағаның бақыланатын өсуі» саясаты 
қабылданды, оған сәйкес кәсіпкерлер мемлекеттік органдарға осы 
өзгерістерді болдырмауға болатындығы туралы ескерту арқылы бағаны 
көтеру құқығын алды. Алайда, 1948 жылдың басында тауарлардың 
бағасы оларды орнатудың толық немесе жартылай еркіндігі режиміне 
өтті.

Келесі сегіз жыл ішінде Франция үкіметі бағаны оқшаулау туралы 
6 заң қабылдады, бұл бағаны үнемі қатаңдатуға әкелді. 1960-1962 жж. 
Өндірілген тауарлардың бағаларын толықтай ырықтандыру жүргізілді. 
Алайда, 1963 жылдың ортасынан бастап, Франция үкіметі жаңа эконо-
микалық саясатқа байланысты («инфляциясыз даму») 1963 жылғы 31 
тамыздағы бағаларды қайта бекіту туралы шешім қабылдады. Сонымен 
бірге, кейбір азық-түлік пен қызметтердің бағасы тұрақты болды.

1965 жылдан 1972 жылға дейінгі кезеңде бағаларды мемлекеттік 
реттеу «Тұрақтылық туралы келісім-шарттар» (1965), «Бағдарламалық 
келісімшарттар» (1966) және «Бағаның өсуіне қарсы келісім-шарттар» 
(1971) арқылы жүзеге асырылды. 

«Тұрақтылық туралы келісім-шарттарға» сәйкес мемлекет басқа 
кәсіпорындар үшін бағаны төмендетіп, кейбір тауарларға бағаны көтеруге 
құқылы болатын кәсіпорындармен шарттар жасасты. Негізгі мақсат 
бағаның жалпы деңгейінің тұрақтылығын сақтау болды.

«Бағдарламалық келісім-шарттарға» сәйкес мемлекет халықаралық 
бәсекелестік шарттарына сәйкес келетін бағалардың осындай өзгеруіне 
ықпал етті. Бұл механизм «тұрақтылық туралы келісімшарттар» бой-
ынша бұрын бақыланған барлық тауарлар мен қызметтерге қолданылады. 
«Бағдарламалық келісім-шарттарға» сәйкес кәсіпорындар мемлекетке 
өздерінің инвестициялық бағдарламалары, қаржылық жағдайы, жұмыс-
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пен қамтылуы, сыртқы нарықтарға шығу перспективалары туралы, 
сонымен қатар бағалардың қалыптасуымен, тауарлардың техникалық-
экономикалық сипаттамалары, еңбек өнімділігінің көрсеткіштері, 
қаржыны басқару әдістері және т.б. 

«Бағаның өсуіне қарсы келісім» француз тауарларының жоғары 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге және экономиканың инфля-
циялық даму қарқынын бәсеңдетуге арналған. Кәсіпорындар осы келісім-
шарттарды қабылдаған кезде мемлекет өндіріс шығындарының өсуіне 
әкелетін шараларды қабылдамауға міндеттеме алды.

70-ші жылдары Франция үкіметі бағаны шектеу және реттеу бой-
ынша шаралар жүйесін қолдана бастады. 1975 жылдың екінші жар-
тысынан бастап мемлекеттік және жеке сектордың барлық тауарлары 
мен қызметтеріне уақытша тыйым салынды, ал 1976 жылдың сәуірінен 
желтоқсанына дейін мемлекеттік сектордағы бағалар белгілі бір пайыздық 
мөлшерге өсуі мүмкін болды. Сонымен бірге мемлекет пен кәсіпорындар 
арасында келісім-шарттар жасалды, соған сәйкес соңғысы өз өнімдерінің 
бағасының өсуін шектеуге міндеттенді.

70-ші жылдардың ортасынан бастап Франциядағы экономикалық 
жағдай әлемдік мұнай бағасының 4 есе өсуіне байланысты күрт нашар-
лады, нәтижесінде өсу қарқыны едәуір төмендеді, бағаның өсу қарқыны 
артты. Ішкі бағалардың күрт өсуі ереуіл қозғалысының өсуіне әкелді. 
Өз кезегінде кәсіпкерлер пайдасын сақтап қалу үшін және қайта 
қаржыландыруды қамтамсыз ету мақсатында, «жалақы – баға» тәсілін 
қолдану арқылы бағаны бірнеше рет көтерді.

Осы кезеңде бағаларды шектеу қағидатын қолдана отырып қатаң 
бақылау жүйесін жүргізу өзін-өзі ақтамады. Мұндай бағаны бақылау 
нарықты икемсіз етеді, өндірістің өсуіне, бәсекелестікке жол бермейді 
және белгілі бір кезеңде капиталдың еркін ағымын, еңбек нарығының, 
тауарлар мен қызметтердің қозғалысын шектейді.

Бағаны шектеу салдарынан бақыланатын нарықтарда оларды көтере 
алмайтын кәсіпорындар шығынға ұшырады және өндірісті қайта 
бастауға және инвестицияларды ұлғайтуға қаражат жетіспеді. Фран-
цуз экономистерінің пікірінше, бағаны шектеудің басты кемшілігі инве-
стиция салу қиындықтары және бюрократияның өсуі болып табылады. 
Сондай-ақ, инфляциямен күресте бағаны бақылаудың төмен тиімділігіне 
назар аудару керек, өйткені оның деңгейі 70-жылдардың ортасында 
(жылына 9-10%) әкімшілік емес, жанама экономикалық әдістермен жүзеге 
асырылатын елдермен салыстырғанда едәуір жоғары болды. 

Осы кезеңдегі бағаны бақылау АҚШ-та, Швейцарияда және басқа 
елдерге капиталдың кетуіне әкелді, мұнда инвестицияланған капитал 
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бірлігіне көп кіріс алу мүмкіндігі пайда болды. Бағаны бақылау сонымен 
бірге импорттың артуы сияқты жағымсыз салдарға алып келді, өйткені 
кейбір тауарларды Францияда шығарғаннан гөрі шетелде сатып алу 
тиімдірек болды.

1973 жылы Франция үкіметі өнеркәсіптік бағаны ырықтандырды. 
Алайда ырықтандыру бағдарламасы өте мұқият жүргізілді. Бірінші 
кезеңде халықаралық бәсекелестік күшті салалар таңдалды (сағат өнер-
кәсібі); ерекшелігіне байланысты бағаның күрт өсуі байқалмаған салалар 
(тамақ өнеркәсібі); әлеуметтік қамсыздандырудың арқасында тұрақты 
нарық (фармацевтикалық өнеркәсіп) болған салалар.

Әрине, 30 жылға жуық бағаны қатаң бақылау экономиканы тұрақ-
тандыруға көмектесті. Алайда нарықтық экономика жағдайында баға 
белгілеуге кез-келген әкімшілік араласу баға туралы заңдарды бұзады. 
Бағаны оқшаулау, айналым саласындағы қайшылықтарды біршама 
уақытқа жою, өндіріс саласында қарама-қайшылықтарды тудырады. Бұл 
жағдайда мемлекет бағаны «реттеудің» белгілі бір кезеңінде белгілі бір 
тауар нарықтарындағы монополия мен бәсекелестік күштердің оңтайлы 
үйлесуіне қол жеткізу үшін бәсекелестікті қорғауға жүгінуге мәжбүр 
болды.

80-ші жылдардың бірінші жартысында, әсіресе социалистер жеңіл-
геннен кейін, бағаны ырықтандыру процесі жалғасып, 1986 ж. бағалардың 
шамамен 90% босатылды.

Франция Министрлер Кеңесінің 1986 жылғы 1 желтоқсандағы 1945 
жылғы 30 маусымдағы жарлығын алып тастаған қаулысы тауарлар мен 
қызметтерге бағалардың толықтай дерлік еркіндігін енгізді. Бұл үкіметтің 
баға процесіне кез-келген уақытта араласу құқығынан айырылды. Бұл 
бәсекелестік процесстегі еркін бағаны білдіреді.

Реттеу қажет салалар (денсаулық сақтау, қоғамдық көлік) еркін 
бағаның ерекшеліктеріне жатады. Баға белгілеу процесіне әкімшіліктің 
араласуы дағдарыстық жағдайда, төтенше жағдай, ұлттық апат жағ-
дайында, сондай-ақ бағаны кенеттен және күрт бұзу жағдайында жол 
беріледі, бұл жағдайды түзету үшін шұғыл шараларды талап етеді. Фран-
ция мемлекеттік кеңесі ұсынған мемлекеттік органдардың араласуға 
құзыретті кезеңі алты аймен шектелген. Бұл ретте бағаны уақытша реттеу 
тек Бәсекелестік кеңесімен және Ұлттық тұтыну кеңесімен кеңескеннен 
кейін енгізіледі.

Бағаны ырықтандыру мемлекеттің баға белгілеу процесіне толық 
араласпауын білдірмейді. Микро деңгейде тікелей араласу саясатынан 
француз экономикасы үшін жаһандық реттеу жүйесіне көшу тек араласу 
түріндегі өзгерісті білдіреді (қатаң «реттеуден» нарыққа және бағаларға 
жанама әсер ету әдістеріне көшу).
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Бағаны ырықтандыру мемлекеттік реттеуші органдар құрылымының 
өзгеруін талап етті. 1986 жылға дейін баға органдарын Жоспарлау 
және Қаржы Министрлігінің құрамындағы тәуелсіз бөлім ұсынды, ал 
1986 жылдан кейін ол бәсекелестік кеңес болып қайта құрылды, оның 
құрамына бағаны және бағалық бәсекені мемлекеттік реттеу кірді. 
Кеңеске кәсіпорындардың экономикалық іс-әрекеттерінің дұрыстығын 
бағалау, олардың заңды нормаларға сәйкестігін анықтау, бәсекелестік пен 
баға белгілеу ережелерінің сақталуын бақылау міндеті жүктелген.

Бәсекелестік кеңес келесі санкцияларды қолдана алады: 1) серіктестікке 
немесе тұлғаға белгілі бір мерзімде болжанған қызметті тоқтату туралы 
бұйрық беру; 2) серіктестікке немесе адамға айыппұл салынады, оның ең 
көп мөлшері бұзушы кәсіпорынның сауда айналымының 5% құрайды; 3) 
бұзушыдан Кеңестің үкімін белгілі бір журналдарда жариялауды талап 
етуге.

Бұл шаралардың барлығын бірігіп қолдануға болады, олар өзара 
ерекше емес.

Қазіргі уақытта Францияда бағамен 3 мыңға жуық мемлекеттік 
бақылаушы бар. Олардың негізгі міндеті – мемлекеттік баға тәртібін 
бақылау.

Тауарлардың сапасы мен бағасын қоғамдық бақылаудың кең жүйесі 
бар. Тұтынушы қоғамның қолдауымен әртүрлі тауарларға сараптама 
жасайтын бірнеше жеке мекемелер бар.

Айта кету керек, егер бұрын Франция үкіметі бағаны бұғаттап кел-
ген болса, 1986 жылдан бастап бұл шешімдерді республика парламенті 
қабылдады.

Мемлекеттік реттеу экономикалық дамудың объективті қажеттілігі 
болып табылады. Сонымен қатар, мемлекеттік реттеу дәрежесі нарықтық 
қатынастардың даму деңгейіне байланысты. Кез келген елде, қандай-да 
бір қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жүйемен экономика 
қандай-да бір дәрежеде мемлекет органдарының тұлғасында реттеледі. 
Мемлекет экономикаға заңнамалық шектеулер, салық жүйесі, міндетті 
төлемдер мен шегерімдер, мемлекеттік инвестициялар, субсидиялар, 
жеңілдіктер, несиелер және мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық 
бағдарламаларды іске асыру арқылы әсер етеді.

Талқылауға арналған сұрақтар

1. Францияда қандай тауарларға бағалар тікелей реттеледі?
2. Өндірілген тауарлардың бағаларын ырықтандыру қандай бағдар-

ламалар арқылы жүзеге асырылды?
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3. 70-ші жылдардың ортасында Францияда болған ереуілдердің себебі 
неде?

4. Неліктен осы кезеңде бағаларды шектеу қағидатын қолдана отырып 
қатаң бақылау жүйесін жүргізу өзін-өзі ақтамады.

5. Францияда тауарлар мен қызметтерге бағалардың толықтай дерлік 
еркіндігі қай жылы енгізілді?
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ІV-ТАРАУ

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 

4.1 Кәсіпкерлік қызметтің негізгі формалары мен оны мемле-
 кеттік реттеудің қағидаттары
4.2 Мемлекеттік сектор. Квазимемлекеттік кәсіпорындар 
4.3 Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу әдістері және олардың биз-
 нестің тиімділігін арттырудағы рөлі
4.4 Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу 
 шаралары
4.5 Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі

4.1 Кәсіпкерлік қызметтің негізгі формалары мен 
оны мемлекеттік реттеудің қағидаттары

Кәсіпкерлік – дербес жауапкершілік пен инновациялық кәсіпкерлік 
идеяға негізделген, пайда табу мақсатында жүргізілетін экономикалық 
белсенді қызметтің ерекше түрі.

Кәсіпкерлік қызметтің субъектілері 
– кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар;
– оралмандар және мемлекеттік емес коммерциялық заңды тұлғалар 

(жеке кәсіпкерлік субъектілері);
– мемлекеттік кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілері) 

кәсіпкерлік субъектілері болып табылады.
Кәсіпкерлік экономикалық қызметтің ерекше формасы ретінде 

мемлекеттік және жеке кәсіпкерлік түрде жүзеге асырылуы мүмкін:
– мемлекеттік кәсіпорын;
– жеке кәсіпкерлік.
Мемлекеттік кәсіпкерлік – бұл кәсіпорынның атынан құрылатын 

экономикалық қызметті жүзеге асыру нысаны: мемлекеттік мүлікті 
(уәкілетті заңға сәйкес) басқаруға уәкілеттік берілген мемлекеттік орган-
дар (мемлекеттік кәсіпорын) немесе жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дары (муниципалдық кәсіпорын) құрады. Олар мемлекеттік немесе 
муниципалдық меншіктің бір бөлігін, бюджет қаражатының бір бөлігін, 
басқа көздерді бөлу нысаны болып табылады. Мұндай кәсіпорындардың 
маңызды сипаттамасы олардың міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі 
мүлікпен ғана жауап беруі болып табылады (мемлекет олардың 
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міндеттемелері бойынша жауап бермейді, немесе олардың өзі де мемлекет 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді).

Жеке кәсіпкерлік – бұл кәсіпорынның атынан (егер ол осылай тір-
келген болса) немесе кәсіпкердің (егер мұндай қызмет жалданбастан, 
жеке еңбек қызметі түрінде жүзеге асырылса) экономикалық қызметті 
жүзеге асыру нысаны.

Әрине, осы түрлердің әрқайсысының – мемлекеттік және жеке кәсіп-
керліктің өзіндік ерекшеліктері бар, бірақ оларды жүзеге асырудың 
негізгі принциптері негізінен бірдей. Екі жағдайда да мұндай қызметті 
жүзеге асыру бастамашылықты, жауапкершілікті, жаңашылдықты, кірісті 
барынша арттыруды қалайды. Кәсіпкерліктің екі түрінің де типологиясы 
ұқсас.

Кәсіпкерлік кіріс (кәсіпкерлік табыс) алуға бағытталған бастамашылық 
қызметтің нысаны ретінде мыналарды қамтиды:
1) тікелей өндірістік функцияларды жүзеге асыру, яғни өнімді (өнімді) 

өндіру немесе қызмет көрсету (мысалы, инжинирингтік компания, 
туристік компания, жобалық бюро);

2) делдалдық функцияларды жүзеге асыру, яғни тауарларды нарықта 
жылжыту және оларды тиісті (әлеуметтік қолайлы) нысанда осындай 
тауарлардың тікелей өндірушісінен оның тұтынушысына беру қыз-
меттерін ұсыну.
ҚР-дағы кәсіпкерлікті келесідей топтастыруға болады 4.1 кесте

Кесте 4.1 Кәсіпкерлікті топтастыру

Ауқымы бойынша:
– шағын; 
– орта; 
– ірі.

Меншік нысаны 
бойынша:
 – жеке; 
 – мемлекеттік;
 – муниципалды;
 – аралас.

Аумақтық қамтылуы 
бойынша:
– жергілікті; 
– аймақтық; 
– республикалық;
– халықаралық.

Ұйымдық құқықтық 
нысаны бойынша:
 – индивиуалды; 
– кооперативтер;
– толық серіктестік; 
– командиттік; 
– қосымша жауапкер- 
   шілік серіктестік;
– біріккен кәсіпкерлік. 

Қызмет түрі бойынша:
– өндірістік; 
– коммерциялық; 
– қаржылық; 
– кеңес беру.  

Салалық бағыты 
бойынша: 
– өнеркәсіптік;
– ауылшаруашылық; 
– құрылыс;
– көлік; 
– сауда; 
– инфрақұрылым.
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Проблеманы қоғамдық түсіну, бір жағынан, кәсіпкерлік қызметтің 
бірінші түрі басымдыққа ие болатындығына негізделеді, өйткені 
әлеуметтік байлық (қоғамның әр мүшесінің өмір деңгейі мен сапасы 
туралы жалпыланған қорытынды ретінде) материалдық өндіріс саласын-
дағы, ғылыми-техникалық және қызмет көрсету. 

Екінші жағынан, кәсіпкерліктің бұл түріне мұндай қоғамдық көзқарас 
іс жүзінде басымдық емес – қоғам кәсіпкерліктің екінші түрінің даму-
ына ықпал етеді, яғни. делдалдық, ең алдымен өмір деңгейі мен сапасы, 
қоғамның әр мүшесінің ыңғайлылығы мен жайлылығы көп жағдайда 
компаниядағы делдалдық саланың даму деңгейіне (сатып алушыға 
ыңғайлы сауданы ұйымдастыру, жарнама, үйіне жеткізу, пошта, телефон 
және тапсырыс бойынша тапсырыс беру т.б.) де байланысты.

Кәсіпкерлік қызметтің мазмұнына және оның көбею процесінің негізгі 
кезеңдерімен байланысына қарай кәсіпкерліктің бірнеше түрлері болады: 
өндірістік, коммерциялық, қаржылық, делдалдық, сақтандыру.

Егер кәсіпкердің өзі еңбек құралдары мен нысандарын тікелей пай-
даланып, тұтынушыларға, сатып алушыларға және сауда ұйымдарына 
сату үшін өнімдер, тауарлар, қызметтер, жұмыс, ақпарат, рухани құнды-
лықтарды өндіретін болса, кәсіпкерлік өндіріс деп аталады. Осылайша, 
бизнестің осы түріндегі өндірістік функция негізгі, анықтайтын түрі 
болып табылады.

Тауарларды тікелей өндірумен байланысты кәсіпкерлік:
1) дәстүрлі сипат (дәстүрлі кәсіпкерлік),
2) инновациялық сипат (инновациялық кәсіпкерлік қызмет, иннова-

циялық кәсіпкерлік).
Тауарларды тікелей өндіру саласындағы кәсіпкерлік, демек, нарыққа 

дәстүрлі немесе инновациялық тауарларды өндіруге және жеткізуге 
баса назар аударуы мүмкін. Кәсіпкерлік қызметтің кез-келген фор-
масы инновациялық процесті қамтиды. Кәсіпкерлік қызмет түрлерінің 
жоғарыда аталған бөлінісі дәстүрлі тауарларды өндіру және нарыққа 
жеткізу өндірісті ұйымдастырумен, өндірістің техникалық элементтерімен 
немесе өндірілетін тауарлардың сапалық сипаттамаларының өзгеруіне 
байланысты кейбір жаңа әдістер мен әдістерді қолдана отырып жүзеге 
асырылады деген сенімге негізделген.

Коммерциялық кәсіпкерлікте кәсіпкер өзі сатып алған дайын өнімді 
басқа адамдардан, тұтынушыға, сатып алушыға сататын сатушы, сауда-
гер ретінде әрекет етеді. Мұндай кәсіпорында пайда өнімді сатып алу 
бағасынан жоғары бағамен сату арқылы пайда болады. Егер өнімді заңды 
жолмен сатып алған болса, онда коммерциялық және коммерциялық 
кәсіпорынды алыпсатарлық деп атауға және осы негізде айыптауға бол-
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майды. Сауда-саттықты қайта сату ережелерін бұзған заңсыз жағдайлар 
болған кезде ғана тыйым салынған, қылмыстық алыпсатарлық туралы 
айтуға болады.

Қаржылық кәсіпкерлік – бұл коммерциялық кәсіпкерліктің ерекше 
нысаны, онда кәсіпкер сатып алушыға сатқан немесе несиеге берген ақша 
мен бағалы қағаздар сату нысаны болып табылады.

Сақтандыру бизнесі кәсіпкердің сақтандырушыға күтпеген апат сал-
дарынан болуы мүмкін залалды өтеу үшін мүліктің, құндылықтың, 
өмірдің кепілдігі болып табылады. Мүлікті, денсаулықты, өмірді сақ-
тандыру – бұл қаржылық-несиелік бизнестің ерекше нысаны, ол кәсіпкер 
сақтандыру сыйлықақысын алудан, белгілі бір жағдайларда ғана сақ-
тандыру төлемін жүзеге асырудан тұрады. Мұндай жағдайлардың 
ықтималдығы аз болғандықтан, жарналардың қалған бөлігі кәсіпкерлік 
кірістерді құрайды.

Қазақстан Республикасының «Азаматтық кодексіне» сәйкес кәсіп-
керлік қызметтің ұйымдастырушылық-құқықтық нысандары айқын-
далады. Қазақстанда кәсіпкерліктің негізгі 3 нысаны бар:

• Жеке кәсіпкерлік
• Іскерлік серіктестік
• Акционерлік қоғам
Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері 4-кестеде көрсетілген:

Кесте 4.2 Кәсіпкерліктің негізгі формаларының 
артықшылықтары мен кемшіліктері

Формалары Пайдасы Кемшіліктері
1 2 3

Жеке 
кәсіпкерлік

Орнату оңай, айтарлықтай 
іс-әрекет бостандығы, өз пай-
дасын толықтай басқарады

Толық мүліктік 
жауапкершілік, шектеулі 
қаржылық ресурстар, 
шектеулі несие мүмкіндіктері

Іскерлік 
серіктестік

Ұйымдастырушылық 
іс-әрекеттің жеңілдігі, 
қаржылық мүмкіндіктердің 
кеңдігі, маманданудың 
неғұрлым жоғары деңгейі, 
өндірісті кеңейту және оның 
технологиялық базасын 
жақсарту үшін қосымша инве-
стицияларды тарту

Әрбір қатысушының қызмет 
нәтижелері үшін мүліктік 
жауапкершілігі, басқаруда 
серіктестердің мүдделерімен 
келіспеу мүмкіндігі, меншік 
иелерінің біреуі алған кезде 
компанияның құлау қаупі
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Кестенің жалғасы

1 2 3

Акционерлік 
қоғам

Капиталды тарту мүмкіндігі, 
жауапкершілігі шектеулі, 
капиталды жинақтаудың 
артықшылықтары

Оларды ұйымдастырудың 
күрделілігі, мемлекеттік 
тіркеу және қайта 
құрылымдау, қосарланған 
салық салу, жиналыстарда 
басқару мәселелерін шешуге 
кететін уақыт пен қаражат

Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу – кәсіпкерліктің қалыптасуы мен 
тұрақты дамуына қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған мемлекеттің 
экономикалық, ұйымдастырушылық, құқықтық және саяси шаралар 
жиынтығы. 

2015 жылғы 29 қазанда қабылданған Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік Кодексіне сәйкес кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу 
төмендегідей қағидаттарға негізделеді:

1) заңдылық;
2) кәсіпкерлік еркіндігі;
3) кәсіпкерлік субъектілерінің теңдігі;
4) меншікке қол сұғылмаушылық;
5) адал бәсекелестік; 
6) тұтынушылар, кәсіпкерлік субъектілері және мемлекет мүдделерінің 

теңгерімі;
7) мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпаратқа қол-

жетімділік;
8) кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігі;
9) кәсіпкерлік субъектілерінің өз құқықтары мен заңды мүдделерін өз 

бетінше қорғау қабілеттілігін арттыру;
10) құқық бұзушылықтың алдын алу басымдығы;
11) кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара жауапкершілігі;
12) сыбайлас жемқорлықтан азат болу;
13) кәсіпкерлік қызметті ынталандыру және оны қорғау мен қолдауды 

қамтамасыз ету;
14) отандық тауарлар өндірушілерді, жұмыс орындаушыларды, қызмет 

көрсетушілерді қолдау;
15) мемлекеттің кәсіпкерлік субъектілерінің ісіне заңсыз араласуына 

жол бермеу;
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16) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің норма шығарушылыққа қатысуы;
17) кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігін ынталандыру;
18) мемлекеттің кәсіпкерлік қызметке шектеулі қатысуы.
Қазіргі кезде Қазақстанда кәсіпкерлікті жандандыру жағдайлары 

қалыптасқан:
• Мемлекеттің кәсіпорындардың қызметіне араласпауы;
• Мемлекет тарапынан қаржылық жеңілдіктер көрсету;
• Шаруашылық субъектілеріне меншік кепілдіктерін беру;
• Кәсіпкерлерге экономикалық еркіндік пен тең құқықтар беру;
• Нарық инфрақұрылымын құру;
• Несие ресурстары мен ақпараттарға еркін қол жеткізу;
• Бәсекелестік орта құру мен монополиялық билікті шектеу. 

4.2 Мемлекеттік сектор. 
Квазимемлекеттік кәсіпорындар 

Мемлекеттің экономикаға реттеуші күш ретіндегі қатысумен қатар, 
ол тәуелсіз экономикалық субъект ретінде әрекет етеді – бұл мемлекеттік 
сектор деп аталады.

Мемлекеттік сектор – бұл жергілікті және Орталық басқару орган-
дарына тікелей, тұтастай немесе жартылай бағыныштағы шаруашылық 
кешенінің субъектілері. 

Экономикалық категория ретінде мемлекеттік сектор алуан түрлі және 
өзара байланыстағы қатынастардан тұрады: 

4.1-сурет. Мемлекеттік сектордағы қатынастар
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Әлемдік тәжірибеде мемлекеттік сектор әр-түрлі негізде қалыптасады:
Бір елдерде мемлекеттік сектор салалар мен кәсіпорындарды мемле-

кеттік меншікке алу нәтижесінде пайда болады (Франция, Италия, Ұлы-
британия, Автрия). Екінші бір елдерде құлдыраған шаруашылықтарды 
жеке меншікке алып жаңадан құру нәтижесінде қалыптасады (Германия, 
АҚШ, Швеция, Жапония).

Мемлекеттік сектордың экономикадағы үлесі бірнеше факторларға 
тәуелді (экономикалық, әлеуметтік, саяси, тарихи, географиялық және 
табиғи жағдайлар) және үнемі өзгеріп отырады:

1. Экономиканың құлдырауы кезінде немесе соғыстан кейінгі қайта 
құруды қажет еткен жағдайда мемлекеттік сектор ролі өседі.

2. Экономиканың тұрақтануы мен қалпына келу кезеңінде мемлекеттік 
сектор үлесі қысқаруы мүмкін.

3. Экономикадағы мемлекеттік сектор үлесі экономикадағы инфрақұ-
рылымның дамуына, мәдениет, білім беру, денсаулық сақтау сияқты 
қоғамдық игіліктерге қажеттіліктердің артуына байланысты өседі.

Мемлекеттік сектор объектілері – рентабельділігі төмен инфрақұ-
рылым объектілері мен ірі инвестицияларды талап ететін және капи-
тал айналымы баяу жүретін шикізат және энергетика салаларындағы 
мемлекеттік кәсіпорындар.

Мемлекеттік сектордың экономикалық тиімділігін бағалау екі жолмен 
жүргізіледі:

Пайдалылық (рентабельділік) – микро деңгейде анықталады. 
Шығындар мен пайда салыстырылады Пайдалылық тұрғысынан мемле-
кеттік кәсіпорындар жеке кәсіпорындарға қарағанда артта қалып келеді.

Жалпы ұлттық экономикаға пайдалы болу – макродеңгейде анық-
талады Нарықтық заңдарға сәйкес келмейтінін ескеру қажет Қоғамдық 
құрылымды тұрақтандыру мақсаттарын көздейді.

Мемлекеттік сектор пайдалылығының төмен деңгейде болу 
себептері: 

Объективті: мемлекеттік сектор әлеуметтік шығындардың біршама 
бөлігін өзіне алады; пайдасы аз болып табылатын салаларда шоғыр-
ланады; әлемдік бағаның өсуі сияқты сыртқы факторлар.

Субъективті: басқарудағы тиімсіздік; біліктілік деңгейінің төмен 
болуы; шаруашылыққа дұрыс қарамау.

Мемлекеттік сектордың экономикалық және әлеуметтік тиім-
діліктері: 

1. Қоғамдық игіліктерді қамтамасыз етудің ұлттық қажеттіліктерге 
сәйкес келуі.
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2. Мемлекеттік сектор инфрақұрылымы саласына, ғылыми-зерттеу, 
экологи, энергетика және басқа да салаларға бағытталған салымдар.

3. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы мемлекеттік 
сектор салымдары.

Квазимемлекеттік сектор – ресми тұрғыда мемлекеттік орган болып 
табылмайтын, бірақ, мемлекеттік органның кейбір қызметтерін атқаратын 
сектор. «Квази» сөзінің этимологиясы: латынша quasi – «сияқты, дерлік, 
тәрізді» дегенді білдіреді.

Бюджеттік кодекске сәйкес квазимемлекеттік сектор субъек-
тілері:

– мемлекеттік кәсіпорындар; 
– жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер; 
– акционерлік қоғамдар; 
– ұлттық компаниялар, холдингтер;
– сондай-ақ еншілес, тәуелді және заңнамалық актiлерге сәйкес олар-

мен үлестес болып табылатын өзге де заңды тұлғалар.
Оларға «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ (ұлттық әл-ауқат қоры), «Астана 

ЭКСПО-2017» ҰК (ұлттық компания), «ҚазАгро» ҰБХ (ұлттық басқару 
холдингі), «ҚазМұнайГаз» ҰК, «ҚазАвтоЖол» ҰК, «ҚТЖ» ҰК, «Бәйте-
рек» ҰБХ т.б. 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл ауқат қоры – Қазақстандағы мем-
лекетке тиесілі холдинг. 2008 жылғы 13 қазанда екі ірі компаниялар 
негізінде құрылды: Самұрық – мемлекеттік активтерді ұстайтын холдинг. 
Қазына – тұрақты даму қоры елдің индустрияландырылуына бағытталған 
жобаларды іске асыруға жауапты 

Қордың негізгі мақсаты: Ұзақ мерзімді құндылықтарды күшейту 
және әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ұлттық даму 
институттарының, ұлттық компаниялар мен басқа да заңды тұлғалардың 
меншікті тиесілі акциялар пакеттерін (қатысу үлестерін) басқару.

«Самұрық-Қазына» Қорының негізгі міндеттері:
өңірлік, ұлттық және халықаралық ауқымдағы инвестициялық жоба-

ларды әзірлеу және оның іске асырылуын қамтамасыз ету. 
Қор қызметінің негізгі қағидаттары (принциптері):
– Қордың жалғыз акционері ретінде мемлекеттің мүдделерін сақтау;
– Қордың және оның компаниялары қызметінің ашықтығы, тиімділігі 

және икемділігі; 
– Шешімдер қабылдауда және оларды іске асыруда жүйелілік және 

шұғылдық; 
– Жауаптылық және есептілікте болу. 
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Қор қызметінің негізгі бағыттары:
– Ұлттық экономиканы жаңғыртуға және әртараптандыруға жәр-

демдесу; 
– Ел экономикасын тұрақтандыруға жәрдемдесу; 
– Компаниялар қызметінің тиімділігін арттыру. 
Қазақстанда нарықтық экономика мен жеке бизнестің дамуына жаңа 

серпін беру мақсатында 2014 жылы 90-шы жылдарда жүргізілген жеке-
шелендірудің екінші толқыны басталды.

Оның негізгі мақсаты – квазимемлекеттік сектордың мемлекеттік 
активтерін сату арқылы бизнестегі мемлекеттің үлесін қысқарту және 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарды жеке меншікке беру. 

Жекешелендіру бағдарламасының мақсатты индикаторы – 2020 жылға 
дейін мемлекеттің ЖІӨ-гі үлесін 15%-ға дейін қысқарту. 

Қазақстанда мемлекеттік секторды жекешелендіру бағдарла-
малары:

2014-2016 жылдарда жекешелендірудің Кешенді жоспары жүзеге асы-
рылды (31.04.2014 қабылданды) 491 объект сатуға қойылды. Нәтижесінде 
2016 жылдың 1 қаңтарына 239 жекешелендірілді. «Самұрық-Қазына» 
АҚ ұлттық әл-ауқат қорының 38 кәсіпорындары (жалпы сомасы 63 000 
000 000 теңге) жеке меншікке берілді. Қор нарығында «Халықтық IPO» 
бағдарламасы шеңберінде «KEGOC» АҚ акциялары орналастырылып, 
нәтижесінде 42 мыңнан астам қазақстандықтар ұлттық компаниялардың 
ортақ иеленушілері болды.

2016-2020 жылдарға жекешелендірудың жаңа Кешенді жоспары 
30.12.2015 қабылданды. Оның мақсаты – квазимемлекеттік сектор үлесін 
15%-ға қысқарту және коммуналдық меншік ұйымдарының 5%-н жеке 
меншікке беру. Тізімге 65 ірі компаниялар кірген. Барлығы жекше-
лендіруге 666 компаниялар жоспарланған. 

4.3 Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу әдістері және 
олардың бизнестің тиімділігін арттырудағы рөлі

Мемлекет өзінің реттеу функцияларын әкімшілік және экономикалық 
әдістер арқылы орындайды. Командалық экономика әкімшілік рет-
теу әдістерінің басым болуымен сипатталады. Нарықтық экономиканы 
мемлекеттік реттеу жүйесі, керісінше, экономикалық әдістерді қолдануға 
негізделген.

Әкімшілік немесе тікелей реттеу әдістері экономикалық субъектіні 
таңдау еркіндігін шектейді. Мысалы, директивті жоспарлау өнімнің 
көлемі мен ауқымына немесе тауарлар мен қызметтерге бағаның орталық-
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тандырылған деңгейіне бағытталған – жоспарлы экономикадағы әдеттегі 
әкімшілік әдістер – кәсіпорынды ресурстарды баламалы пайдаланудан 
айырады. 

Керісінше, мемлекеттік реттеудің экономикалық және жанама әдістері 
кәсіпкерлік таңдау еркіндігін шектемейді. Мысалы, бизнеске салықтарды 
төмендету немесе, айталық, пайыздық мөлшерлеменің мөлшерлемесін 
төмендету өндірісті ұлғайтуға және кәсіпорындардың инвестициялық 
белсенділігін арттыруға бағытталған экономикалық реттеудің типтік 
әдістері болып табылады. Соңғысы инвестициялар мен өндірісті 
ұлғайтады, себебі оларда басқа таңдау жоқ. Олар өндірістік бағдарлама 
мен инвестициялық саясатты таңдауға толықтай еркін. Тек салықтар мен 
пайыздық мөлшерлемелерді төмендету өндіріс пен инвестициялық өсуді 
бұрынғыға қарағанда тиімді етеді.

Реттеудің әкімшілік және экономикалық әдістерінің арасындағы 
айырмашылық біршама ерікті. Кез-келген жанама реттеушіні белгілеу 
үшін тиісті мемлекеттік органдардың алдын-ала әкімшілік шешімі қажет, 
мысалы, салық ставкаларын өзгерту туралы шешім, Орталық банктің 
мемлекеттік облигацияларды сатуға салықтық жеңілдіктер беру туралы 
шешімі, осы мағынада кез-келген экономикалық реттеушілер әкімшілік 
мөрімен басылады. Сонымен бірге, кез-келген әкімшілік реттеуші, 
шаруашылық жүргізуші субъектілерді белгілі бір әрекеттерді жасауға 
мәжбүрлейтін, сонымен бірге бірқатар байланысты экономикалық проце-
стерге екінші дәрежелі жанама әсер етеді. 

Мәселен, бағалардың әкімшілік өсуі олардың жаңа деңгейін анықтап 
қана қоймайды, бірақ бағалар арқылы сұраныс пен ұсыныс жағдайына 
жанама түрде әсер етеді, осы ретте реттеудің кез-келген әкімшілік 
әдістерінде экономикалық, жанама реттегіштерге тән белгілер болады 
деп айтуға болады. Дегенмен, жоғарыда қарастырылған критерий, әдетте, 
экономикалық әдістерді арнайы проблемаларсыз әкімшілік әдістерден 
ажыратуға мүмкіндік береді. Олардың арасындағы айырмашылық эконо-
микалық қатынастардың сипаты тұрғысынан түбегейлі маңызды. 

Әкімшілік реттеудің әдістері нарықтың сипатына мүлдем қарама-
қайшы, олар тиісті нарықтық реттеушілердің әрекетін тежейді. Егер 
кәсіпорын, мысалы, өндіріс көлемі мен шикізатты жеткізу мөлшерімен 
директивамен анықталса, ол өнімнің ұлғаюы немесе азаюы арқылы 
нарық жағдайындағы өзгерістерге жауап бере алмайды. Әкімшілік реттеу 
әдістерінің ауқымы неғұрлым жоғары болса, нақты нарықтық қатынас-
тардың қолданылу аясы және тиімділігі төмендейді.

Реттеудің экономикалық әдістері, керісінше, нарық сипатына сәйкес 
келеді. Олар нарықтық ортаға және сол арқылы жанама түрде тауарлар 
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мен қызметтерді өндірушілер мен тұтынушыларға тікелей әсер етеді. 
Мысалы, трансферттік төлемдердің ұлғаюы тұтыну тауарларының 
нарықтық жағдайын өзгертеді, сұраныстың артуына әкеледі, бұл өз 
кезегінде бағаның өсуіне ықпал етеді және өндірушілерді ұсынысты 
арттыруға мәжбүр етеді. Осылайша, экономикалық басқару практикасы 
нарықтық механизмдер арқылы жұмыс істейді.

Командалық экономикадан нарықтық экономикаға өту мемлекеттік 
реттеу әдістері жүйесіндегі түбегейлі өзгерістермен, ескі әкімшілік әдіс-
тердің жойылуымен және экономикалық реттеушілердің жаңа жүйесін 
құрумен қатар жүреді.

Нарықтық механизмдерді бұғаттайтын әкімшілік-командалық басқару 
әдістерінің жүйесін бұзу нарықты қалыптастыру мен өзін-өзі дамытудың 
қажетті шарты болып табылады. Әкімшілік реттеу жүйесін бөлшектеу 
нарықтық экономикаға нақты өзгерістердің басталуын білдіреді. Бұл 
өтпелі экономикада әкімшілік әдістерді қолданудан толық бас тарту 
дегенді білдірмейді.

Өндірістегі дағдарысты азайту және халықтың өмір сүру деңгейінің 
апатты түрде төмендеуін болдырмау үшін мемлекет реформаның алғашқы 
кезеңдерінде, мысалы, ұлттың өндірісі мен жеке тұтынуының негізін 
құрайтын шағын топ тауарларын өндіруге және сатуға әкімшілік бақылау 
жүргізе алады. Нарықтық қайта құрулардың тереңдеуіне, экономикалық 
жағдайдың тұрақтануына және реттеудің экономикалық әдістерін игеруге 
байланысты мемлекет әкімшілік тетіктерді қолдану көлемін толығымен 
қысқартып, оларды қолданудан толық бас тартпайды.

Нарыққа көшудің соңғы кезеңдерінде және қазіргі нарықтық экономика 
жағдайында әкімшілік реттеудің әдістері маңызды. Олар, атап айтқанда, 
монополияға қарсы саясат құралы ретінде қолданылады. Мемлекеттік 
органдар табиғи монополиялар деп аталатын тауарлар мен қызметтердің 
бағаларын, көлемдері мен номенклатурасын нақты анықтайды, нарықтық 
монополияны күшейтуге кедергі болатын әкімшілік шектеулер жүйесін 
орнатады. 

Әкімшілік реттеу тұтынушылардың құқықтарын қорғау және қор-
шаған ортаны қорғау үшін белсенді қолданылады. Зиянды өндірістік 
қалдықтардың шығарылуын, қауіпті технологияларды қолдануға тікелей 
тыйым салуды, адам денсаулығына зиянды өнімдерді өндіруді, сатуды 
және жарнаманы және т.с.с шектейтін көптеген стандарттар кәсіпкерлікті 
әкімшілік реттеу әдістеріне жатады. Сондай-ақ сыртқы экономикалық 
қызметті реттеу әдістері қолданылады, мысалы, импорт квоталары 
және т.б.
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Мемлекеттік реттеу тек командалық немесе өтпелі экономика аясында 
болады деп сену қате болар еді, керісінше нарықтық экономика аясында 
мемлекеттің реттеуші рөлі барған сайын қажет бола түсуде. Нарық-
тық жағдайда мемлекет алдында күрделі міндет тұр: бір жағынан, ол 
экономикалық тұтқалардың көмегімен нарықтық жүйенің жұмысын 
қолдауы және жеңілдетуі керек, екінші жағынан оны орынсыз ықпалмен 
жоймауы керек. Құрама Штаттар мен Франция сияқты дамыған индустри-
алды елдердің мысалдары осындай орта деңгейге жетуге болатындығын 
айтады.

Қазіргі кезде кәсіпкерліктің рөлі үнемі және тұрақты түрде артып 
келеді. Кәсіпкерлік қазіргі экономикадағы келесідей маңызды мәселелерді 
шешуге арналған:

• елеулі және айтарлықтай капитал салымдарынсыз, жергілікті шикі-
зат көздерін қолдана отырып, көптеген тұтыну тауарлары мен 
қызметтер өндірісін кеңейту;

• ірі кәсіпорындарда босатылған жұмыс күшін жалдау үшін жағ-
дайлар жасау;

• ғылыми-техникалық прогресстің жеделдігі;
• қылмыстық бизнеске оңтайлы балама жасау және басқалары.

4.4 Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті 
мемлекеттік реттеу шаралары 

Жеке кәсіпкерлікті дамыту және инвестицияларды тарту үшін қолайлы 
ортаны құру 1990 жылдардан бастап бұрынғы социалистік блоктың бар-
лық елдерінің алдында тұрған міндет болып табылады.

 ХХ ғасырдың соңы батыс елдерінде мемлекеттік реттеу жүйелерін 
қайта қарау және қолданыстағы тәсілдер мен пайдаланатын практика-
ларды дамытумен сипатталды. Ол кезде жоспарлы экономикадан нарық-
тық экономикаға тиімді көшудің халықаралық тәжірибесі, сондай-ақ 
дамыған нарықтық экономикаларда реттеуші ортаны реформалаудың 
жалпыға ортақ практикасы болған жоқ.

 Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу жүйесі жаңа 
нарықтық жағдайларда құрылды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
жеке меншік қатынастарын, азаматтық қоғам мен кәсіпкерлік еркіндігін 
реттейтін құқықтық база дамыды. Мемлекеттік органдар проблемаларды 
олардың туындау шамасына қарай жаңа реттеуші құралдарды енгізе оты-
рып шешті.

Осыған орай, рұқсат беру құралдарына басымдық берілді. Рұқсаттар 
әкімшілендіру тұрғысынан ең қарапайым құрал болып табылады, 
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бірақ жоғары жемқорлық тәуекелдерге ұшырайды. Бұл ретте реттеу 
субъектілері ретіндегі кәсіпкерлер үшін рұқсаттарды енгізу нарыққа 
кіруде елеулі кедергіге айналады. Ал күрделі және кейде орындалмай-
тын талаптар болған жағдайда, мұндай кедергіні шағын бизнес еңсере 
алмайды.

Кәсіпкерлік қызметті реттеуді ықтиярлы енгізуді шектеу қажеттілігін 
түсіне отырып, мемлекет мемлекеттік реттеу тиімділігін арттыруға 
бағытталған реформалар жүргізді.

1999 жылдың жазы қарсаңында Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті «Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлік қызмет бос-
тандығына құқықтарын қорғаудың қосымша шаралары туралы» жарлық 
қабылдады.

2006 жылы «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданды, онда мемлекеттік органдар жанынан сараптамалық 
кеңестер құру көзделген. Нәтижесінде бизнестің орталық мемлекеттік, 
жергілікті өкілді және атқарушы органдар жанында құрылған сарап-
тамалық кеңестер арқылы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге 
қатысуға мүмкіндігі бар.

Сонымен бірге, «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңында жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қорғау және қолдау 
қағидалары, мөлшерлікті айқындау критерийлері және тағы басқалар 
көзделген.

2007 жылы «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды, онда лицензияланатын қызмет түрлерінің толық тізбесі мен 
лицензиялаудың жаңа қағидалары бекітілді.

2012 жылы барлық лицензияларды беру электрондық форматқа 
ауыстырылды, азаматтардың өмірі мен денсаулығына тікелей төнетін 
қауіппен байланысты емес, ақпараттық сипаттағы, жоғары қатерлерден 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге әсер етпейтін рұқсаттар үшін 
хабарламалық тәртіп енгізілді.

Кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты мемлекеттік бақылау мен 
қадағалаудың маңызды реформасы 2011 жылы «Қазақстан Республика-
сындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын енгізу болып табылады, онда мемлекеттік 
органдардың бақылау және қадағалау қызметін жүзеге асырудың 
бірыңғай қағидаттары бекітілді.

Мемлекеттік органдардың норма шығару қызметінің ашықтығын, 
бизнестің нормативтік құқықтық актілерге еркін қолжетімділігін, 
сондай-ақ құқықтық білімді жоғарылату мақсатында бизнеске қойылатын 
міндетті талаптарды бекітетін мемлекеттік органдардың ведомстволық 
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актілерінің деңгейін Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары, 
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлықтары мен заңдар деңгейіне 
дейін жоғарылатуды көздейтін түзетулер енгізілді. Көрсетілген норманы 
іске асыру үшін 251 нормативтік құқықтық акті Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулылары деңгейіне жоғарылатылды.

2012 жылы шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты оларға 
мемлекеттік тіркеу күнінен бастап үш жыл ішінде жоспарлы тексеру 
жүргізуге тыйым салынды.

Тұтастай алғанда, жүргізілген реформалар қорытындысы бақылаушы 
органдардың бизнеске қысымының азаюы болып табылады.

Бұдан басқа, соңғы жылдары кәсіпорынды ашу, салық салу, инвестор-
ларды қорғау сияқты салаларда реформалар жүргізілді.

Соңғы уақытта Қазақстанда қабылданатын нормативтік құқықтық 
актілердің реттеушілік ықпалын талдаудың жеке элементтері енгізілді.

Осылайша, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу сапасын 
қамтамасыз ету, олардың реттелетін салаға және жемқорлық тәуекелдерді 
төмендетуге тигізетін әсерін бағалау үшін әзірленетін заңнамалық актілер 
жобаларының әлеуметтік-экономикалық салдарын бағалау әдістемесі 
енгізілді, ол көп жағдайда реттеушілік ықпалды талдау моделіне 
негізделген. «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында жеке кәсіпкерлік субъектілерінің нормативтік құқықтық акті-
лерді енгізуге байланысты шығындарын есептеу қажеттілігі көзделген. 
Қолданыстағынормативтік құқықтық актілерге құқықтық мониторинг 
жүргізудің тетігі бар.

Елбасының «Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу – 
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдау-
ында айтылған тапсырмасын орындау үшін Қазақстан Республикасы 
Үкіметі 13.04.2010 жылғы «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын 
қабылдады. Бағдарламаның мақсаты – экономиканың шикізатты емес 
секторларындағы аймақтық кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін 
қамтамасыз ету, жұмыс істеп тұрған жұмыс орындарын сақтап қалу және 
жаңа жұмыс орындарын ашу болып табылады. 

Бағдарламасын іске асыру кәсіпкерлікті қолдаудың үш бағыты бой-
ынша жүзеге асырылды.

Біріншіден, бизнестің жаңа бастамаларына қаржылай қолдау, яғни 
аймақтарда жаңа заманауи кәсіпорындар құру.

Екіншіден, кәсіпкерлік секторды сауықтыру, яғни дағдарыс кезінде 
қаржылық қиыншылықты басынан өткізген, қазір жұмыс істеп тұрған 
бизнеске қолдау көрсету.



76                                                                                            

Үшіншіден, экспортқа бағдарланған өндірістерге қолдау көрсету, яғни 
өнімдерін сыртқы нарыққа шығаратын кәсіпкерлерді қолдау.

Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау және жаңа өндірісті іске асыру 
үшін кредитке кепілдік беру бірінші бағыт бойынша басты қолдау 
механизмі болып табылады. 

Екінші бағыт бойынша мемлекеттің кәсіпорындардың берешектерін 
құрылымдауға қатысуы бұрынырақ берілген проблемалы кредит бой-
ынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау және төлемақы өсімі есеп-
телместен бюджетке салық берешегін өтеу мерзімін кейінге қалдыру 
есебінен жүзеге асырылады.

Үшінші бағыт бойынша мемлекеттік қолдау банктердің бұрынғы 
несиелерінің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау арқылы көрсетілді. 
«Даму» Қоры несиелердің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау және 
несие бойынша жартылай кепілдеме беру бағдарламаларының қаржы 
агенті ретінде осы үш бағыттың барлығына қатысты.

2015 жылғы 29 қазанда қабылданған «Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік кодексі» кәсіпкерлік саласындағы, оның ішінде кәсіпкерлер 
мен мемлекеттің өзара іс-қимылымен байланысты пайда болатын 
қоғамдық қатынастардың, мемлекеттік реттеу және кәсіпкерлікті қолдау 
мәселелерінің кешенді реттелуін қамтамасыз етеді. 

Ол бұл ретте бірыңғай қағидаттарды, жеке кәсіпкерлікті, агроөнер-
кәсіптік кешенді, индустриялық-инновациялық, инвестициялық қызметті, 
арнайы экономикалық аймақтарды мемлекеттік қолдау шараларын бекіте 
отырып, тиісті заңдардың ережелерін біртектілік қағидаты бойынша 
жүйелендірді.

Енгізілетін және қолданыстағы реттегіш құралдардың реттеушілік 
әсерін талдау мәлімделген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің 
негізгі құралы болып табылады. Өз кезегінде реттеушілік әсерді талдау 
мемлекеттік реттеу проблемаларын шешудің неғұрлым тиімді тәсілдерін 
таңдауға және қолданыстағы реттеудің тиімділігін бағалауға мүмкіндік 
беретін талдаушылық рәсім болып табылады.

Қазақстанның экономикалық реформалары саясатының маңызды 
құрамдас бөлігі кәсіпкерлікті дамыту болып табылады. Ерекше маңыз-
дылығы экономиканың маңызды салаларының бірі болып табылатын 
кәсіпкерлікті қолдау болып табылады, онда кәсіпорындар жұмысшы-
ларының аздығымен, капиталдың төмен қарқындылығымен және қара-
пайым басқарумен сипатталады.

Кәсіпкерліктің дамуы тұтыну нарығын толтыру, жұмыспен қамтуды 
арттыру, бәсекелестікті дамыту және тұтастай экономиканы көтеру, 
реформалардың әлеуметтік базасын кеңейтумен байланысты.



77

Мемлекет кәсіпкерлікті келесі бағыттар бойынша қолдайды:
• шаруашылық жүргізуші субъектілерге мемлекеттік қаржылық, 

статистикалық, материалдық-техникалық және ақпараттық ресур-
старды, сондай-ақ ғылыми-техникалық әзірлемелер мен технологи-
яларды пайдалануға жеңілдетілген жағдайлар жасау;

• кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеудің, олардың қызмет-
терін лицензиялаудың, олардың өнімдерін сертификаттаудың 
жеңілдетілген тәртібін белгілеу;

• жеңілдетілген салық режимін, кедендік баждарды төлеуді қамтитын 
шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін жеңілдік режимінің 
құқықтық режимін жою;

• кәсіпкерлікті қолдау және дамыту үшін инвестицияларды, оның 
ішінде шетелдік инвестицияларды тарту және пайдалану жүйесін 
құру;

• қаржы көздерін анықтай отырып, кәсіпкерлік субъектілері үшін 
несиелеудің арнайы бағдарламаларын қабылдау;

• тауар өндіруге, жұмыстарды орындауға, қызметтерге мемлекеттік 
сатып алуды жүзеге асырған кезде кәсіпкерлік субъектілері үшін 
преференциялар беру;

• кәсіпкерлік субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін қолдау, 
оның ішінде шетелдік серіктестермен сауда, ғылыми, техникалық, 
өндірістік және басқа да байланыстарды дамыту;

• кәсіпкерлік субъектілері үшін кадрларды даярлауды, қайта даярлау-
ды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.

Бүгінгі таңда Қазақстандағы кәсіпкерлік белсенділік оның өсуіне 
мемлекеттік қолдаудың негізінде қарқынды дамуда. 

Кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ететін маңызды мәселелерді 
шешу Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 мамырдағы 
Жарлығымен бекітілген Кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік 
бағдарламасында белгіленген. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі №380 қаулысымен «Кәсіпкерлік 
қызметті мемлекеттік реттеудің 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы» 
қабылданды. 

Тұжырымдаманың мақсаты – реттеу болжамды болатын, бизнес үшін 
арзан және мақсаттарға қол жеткізуде тиімді және сыбайлас жемқорлықтан 
аулақ болатын теңгерімделген жүйені құру арқылы кәсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеудің тиімділігін жоғарылату болып табылады.

Қойылған мақсатқа қол жеткізу мынадай міндеттерді кезең-кезеңімен 
және жүйелі шешу арқылы қамтамасыз етіледі:
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1) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды анықтау мен жазалаудан 
профилактикаға және алдын алуға қайта бағдарлау;

2) бизнестің өзін-өзі реттеуін дамыту үшін жағдай жасау;
3) реттеушілік ықпалды талдаудың және бизнеске қатысты нормативтік 

құқықтық актілердің жобаларын қоғамдық талқылаудың негізінде 
норма шығаруды жетілдіру;

4) техникалық реттеуді әлемдік практикаға және интеграциялық про-
цестерге сәйкес келтіру;

5) заңға бағынышты мінез-құлықты ынталандыру мақсатында шама-
лас жауапкершілікті орнату;

6) тұтынушылардың қорғалу деңгейін арттыру;
7) кәсіпкерлерді мемлекеттік реттеу ауыртпалығын төмендету;
8) ақпараттық құралдарды жүйелендіру және оңтайландыру.
Ақпараттық құралдарды реформалаудың басты мақсаты ақпараттық 

міндеттемелердің санын азайту, ақпарат жинау әдістерін оңтайландыру, 
жеке ақпараттық құралдарды сапалы жақсарту арқылы бизнестің осы 
құралдармен байланысты шығасыларын төмендету болып табылады. 
Мұндай реформалау: ақпараттық міндеттемелерді олармен байланысты 
шығасылардың жақсы өлшенетін индикаторларын пайдалану арқылы 
мониторингтеу жүйесі жасалған; ақпараттық құралдарды оңтайландыруға 
жүйелі тәсілді енгізген жағдайда мүмкін болады.

Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтижелер:
1) Дүниежүзілік Банктің «Doing Business» рейтингісінде 45-орынмен 

расталған мемлекеттік реттеу жүйесін оңтайландыру жолымен 
қолайлы кәсіпкерлік климатты құру;

2) екі пилоттық жобаны іске асыру жолымен өзін-өзі реттеуді дамыту 
үшін жағдайлар жасау;

3) тамақ өнімдеріне қатысты техникалық реттеу саласындағы тексе-
рулердің санын 20%-дан аса қысқарту;

4) объективті және шынайы статистиканы енгізу, кәсіпкерлік жөнін-
дегі уәкілетті органмен жасалған бірлескен бұйрықтармен бекітілген 
бақылау және қадағалау органдарының тәуекелдерді басқару жүйе-
лерін автоматтандырумен 100% қамту арқылы мемлекеттік реттеу 
жүйесінің қадағалануын қамтамасыз ету;

5) кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге байланысты мемлекеттік 
бюджеттің шығыстарын 10%-ға қысқарту;

6) реттеу құралдарына байланысты бизнестің операциялық шығын-
дарын 10%-ға қысқарту.

 Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуге қатысты іргелес бағыттар бой-
ынша салалық құжаттар Тұжырымдамамен үйлесім табуы тиіс. Рефор-
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малардың тиімділігін бағалау бизнесті жүргізу және тұтынушыны 
қанағаттандыру үшін жағдайларды іс жүзінде жақсартуда көрінуі тиіс.

4.5 Кәсіпкерлікті мемлекеттік 
реттеудің шетелдік тәжірибесі

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесін 
талдау белгілі дәрежеде жоғары дамыған елдерге әсер ететін бірнеше 
негізгі бағыттарды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 

1. Бизнеске әкімшілік әсерді азайту, оған көбірек еркіндік беру. 
2. Мемлекеттік саясат экономиканың басым бағыттарын барынша 

қолдауға бағытталған. 
3. Әлеуметтік компонент үнемі оның басымдықтарының бірі болып 

табылады.
Мәселен, Америка Құрама Штаттарында кең көлемде қолдау көрсету 

мен үкіметтің араласуын азайту шағын кәсіпорындардың қарқынды өсуне 
әкелді. Болашақ бизнестің көшбасшылары табиғи сұрыптау әдісімен 
қалыптасады. Жаңа компанияны тіркеу тәртібі едәуір жеңілдетілген. 
Мұнда оған бір күн кетеді және 5-тен 10 долларға дейін тұрады.

Австралия бәсекелестікке теріс әсер ететін және шамадан тыс әкім-
шілік шығындарға әкеп соқтыратын ережелерді қабылдауды шектейтін 
жүйені құрды және қолданады. Мұнда 20 ғасырдың 90-жылдарының орта-
сынан бастап жүргізілген реттеуші реформаның мақсаты тұтынушылар 
тұрғысынан нарықтардың жұмыс істеу тиімділігін арттыру болып 
табылады. Осы мақсатқа жетудің негізгі жолы өзін-өзі реттеу арқылы 
бизнестің осы саладағы жағдайға деген жауапкершілігін арттыру туралы 
болды.

Жалпы реттеу қағидаттары Австралияда келесідей тұжырымдалған:
– нарықтық бәсекелестік тұтынушы үшін ең жақсы таңдау мен 

артықшылықты қамтамасыз етеді;
– егер нарықтық сәтсіздіктер болса, яғни нарықтық күштер ресур-

старды біркелкі бөлуге қол жеткізе алмаса немесе тепе-теңдікке 
қол жеткізу үлкен шығындарды талап етсе немесе нақты әлеуметтік 
мақсатқа жету қажеттілігі дәлелденсе мемлекет экономикаға 
араласудың нұсқаларын қарастыра алады;

– еркін қызмет ережелері реттеуге араласудың таңдаулы әдісі ретінде 
қарастырылады;

– егер ережелер тиімсіз болса, үкімет саланы тиімдірек реттеуге 
көмектеседі.
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Австралияда қолданылатын мемлекеттік реттеу әдістері төмендегідей 
бөлінеді:

• өзін-өзі реттеу үшін, яғни қызмет ету стандарттарын белгілеу, олар-
ды бизнестің өзі үкіметтің араласуынсыз қолдану және қорғау;

• квази-реттеу (бірлескен реттеу), бұл бизнес жасаған кодекстер 
мен ережелердің сақталуын қамтамасыз етуге кез-келген нысанда 
мемлекеттің қатысуына мүмкіндік береді;

• мемлекеттік реттеу – орындалуы мемлекеттік орган бақылауында 
болатын міндетті күші бар нормативтік актілерді қабылдау.

Әр жағдайда, нарықтың еркін жұмысына араласу қажеттілігі дәлел-
денген кезде, ең алдымен – өзін-өзі реттеу механизмі қолданылады, содан 
кейін квазиреттеу, ал ең төтенше жағдайда – мемлекеттің тікелей арала-
суын жүзеге асыру мүмкіндігі қарастырылады.

Австралиядағы өзін-өзі реттеу «нарықтық сәтсіздіктерді» еңсерудің ең 
жақсы баламасы ретінде қарастырылады, өйткені ол икемді құрал болып 
табылады. Ол бизнеске қолдану мемлекеттік реттеумен салыстырғанда 
аз шығындарды қажет етеді және мемлекеттен қосымша шығындарды 
талап етпейді. Бұл жерде мемлекеттік саясат өзін-өзі реттеуді нақты және 
мүмкіндігінше қолдауға бағытталған.

Германияда мемлекет жеке меншік жұмыс өзгеретін еңбек жағдайлары 
мен әлеуметтік талаптарға (мысалы, қоршаған ортаны қорғау сала-
сында) жеткілікті түрде бейімделе алмаса немесе экономикалық дамудың 
кемшіліктерін жою мүмкін болмаса, мемлекет экономикалық проце-
стерге араласа алады. Мемлекеттік араласудың нарықтық экономика 
ережелеріне сәйкестігі қағидаты ерекше маңызды болып табылады, оның 
мақсаты әділ шарттар мен бәсекелестіктің жоғары деңгейін қамтамасыз 
ету болып табылады. Мемлекет саясаты өнімді, серпінді дамып келе 
жатқан шағын және орта бизнестің барынша көп санын құруға және 
қолдауға бағытталған. Германияның монополияға қарсы заңнамасы жеке-
леген субъектілердің нарықта үстемдік етуіне жол бермейді. Бұл жерде 
басымдық мемлекет тарапынан емес, кәсіпорындардың тәуелсіздігіне 
беріледі.

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің екінші бағыты – оны жан-
жақты қолдау.

Францияның тәжірибесі дамымаған аймақтарда кәсіпорындардың 
периферияға жылжуын ынталандыруда қызықты. Бұл жағдайда шағын 
және орта бизнес инвестициялау, өндірісті құрылымдық реттеу үшін 
мақсатты несиелер алады.

Америка Құрама Штаттары жаңа бизнес құруға көмектесу мақсатымен 
«бизнес-инкубаторлар» құрудың үлкен тәжірибесімен сипатталады. Олар 
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федералды үкіметтің субсидиялары негізінде жұмыс істейді; мемлекеттік 
және муниципалды басқару органдарынан алынған қаражат; өнеркәсіптік 
корпорациялардың, оқу орындарының, сондай-ақ кәсіпкерлердің жалдау 
ақысы және «инкубаторлар» мен сәтті жұмыс істеп тұрған кәсіпорын-
дардан сатылатын пайыздардың көмегі.

Құрама Штаттарда индустриалды парктердің құрылысы кеңеюде. 
Мұнда муниципалды билік белсенді рөл атқарады. Барлық коммуника-
циялармен өндіріс алаңын жасай отырып, олар оны кәсіпкерлерге төмн 
бағаға сатады, олар оған көптеген өндірістік объектілерді орналастырады.

Қытай мен Венгриядағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау 
тәжірибесі де үлкен қызығушылық тудырады.

Мәселен, Қытайда шағын және орта бизнесті инвестициялауды ынта-
ландыру үшін, егер инвестициялар техникалық қайта құру бағдарла-
масына енгізілген отандық жабдықтарға бағытталса, табыс салығы 40% 
азайтылады. 

Венгрияда салықтық жеңілдіктердің келесі топтары заңды түрде 
бөлінген: инвестицияларды ынталандыруға арналған жалпы салықтық 
жеңілдіктер; ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді дамытуға бағытталған 
салықтық жеңілдіктер; шағын және орта бизнес өкілдеріне бағытталған 
салықтық жеңілдіктер және аймақтық салықтық жеңілдіктер. Салық 
жеңілдіктерінің бірінші тобына инвестициялардың көлеміне байланысты 
10 жылға дейінгі мерзімге тиісті міндеттемелердің 50-ден 100%-на дейінгі 
жеңілдіктер жатады. Салықтық ынталандырудың екінші тобы салықтық 
базадан ғылыми зерттеулер мен инновацияларға тікелей шығындардың 
100% алуға мүмкіндік береді. Үшінші топ негізгі жабдықты сатып 
алуға алынған несиелер бойынша сыйақы төлеу құнынан салықты 40% 
төмендетуге мүмкіндік береді.

Көптеген елдерде шағын және орта бизнестің ассоциациялары бар, 
олар кейбір реттеуші функцияларды қабылдай отырып, кәсіпкерлер мен 
билік арасындағы қатынастарда «делдал» рөлін атқарады. Тиімді өзін-өзі 
реттеу келесілерді білдіреді: мінез-құлық кодексі, оны қорғау тетіктері 
және дауларды шешудің тиімді жүйесі. Өзін-өзі басқару схемаларын 
құрудың негізгі мотиві – осындай схемаларға қатысушылардың қосымша 
пайда алуы (бәсекелестік артықшылықтар, нарықтың «сәтсіздіктерін» 
жеңу және т.б.). Сонымен бірге, мемлекеттің араласу қаупіне жауап 
ретінде енгізілген өзін-өзі реттеу схемаларының саны өсуде. Нарықтың 
жеткіліксіз жұмыс істеуі және бизнестің өз бетінше проблеманы шешуге 
қабілетсіздігі жағдайында араласуға деген мемлекет ниетінің сенімділігі 
өзін-өзі реттеуді дамытуға қуатты ынталандыру тудырды.
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Негізгі түсініктер мен терминдер

Кәсіпкерлік
Мемлекеттік кәсіпорын
Жеке кәсіпкерлік
Іскерлік серіктестік
Акционерлік қоғам
Кәсіпкерлік табыс
Өндірістік кәсіпкерлік 
Коммерциялық кәсіпкерлік
Қаржылық кәсіпкерлік 
Делдалдық кәсіпкерлік 
Сақтандыру кәсіпкерлігі
Инновациялық кәсіпкерлік
Бизнес-инкубаторлар

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Кәсіпкерліктің негізгі мәні неде? 
2. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу қандай қағидаттарға 

негізделеді?
3. Кәсіпкерлікті мемлекеттің ретеудің әкімшілік әдісінің қандай 

кемшіліктері бар?
4. Кәсіпкерлікті мемлекеттің ретеудің экономикалық әдісінің 

ерекшеліктер.
5. «Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің 2020 жылға дейінгі 

тұжырымдамасы» қашан қабылданды және оның негізгі мақсаты 
қандай?

6. Тұжырымдаманы іске асырудан күтілетін нәтижелер.
7. Қытай мен Венгриядағы шағын және орта бизнесті мемлекеттік 

қолдау қалай жүргізіледі?
8. Австралияда қолданылатын мемлекеттік реттеу әдістері.

Кейс 1. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау

Ұлттық экономиканы дамытудың құрамдас бөлігі тиімді кәсіпкерлік 
жүйесін құру болып табылады.

Кәсіпкерлікті біз пайда табуға бағытталған экономикалық қызмет түрі 
ретінде түсінеміз. Бұл мүмкіндік кәсіпкерліктің халықтың кең топтары 
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үшін тартымдылығын арттырады, бұл бізге коммерциялық қызметтің 
бірнеше әлеуметтік маңызды функцияларын бөліп көрсетуге мүмкіндік 
береді.

Біріншіден, кәсіпкерлік халық шаруашылығының әртүрлі салаларына 
үлкен көлемде қаражат тартуға көмектеседі; тұтастай алғанда ұлттық 
экономиканың дамуына ықпал ететін локомотив.

Екіншіден, шағын және орта бизнестің кең желісінің пайда болуы 
көптеген жұмыс орындарын құруға ықпал етеді, бұл артық жұмыс және 
құрылымдық жұмыссыздық проблемаларын шешеді.

Үшіншіден, кәсіпкерлік субъектілері ең ірі және негізгі салық төлеу-
шілер болып табылады. Осыған байланысты мемлекеттің әл-ауқаты 
кәсіпкерлік ұйымдардың сәтті дамуына тікелей байланысты.

Төртіншіден, кәсіпкерліктің құрылуы қоғамда елдің тұрақты дамуына 
негіз бола алатын үлкен орта таптың пайда болуына ықпал етеді.

Экономиканың дамуы, ең алдымен, өндіріс саласындағы кәсіпкер-
лердің жетістіктеріне байланысты, өйткені дәл осында өндіріс құралдары 
да, тауарлар да құрылады, бұл нарықты негізінен отандық тауар өндіру-
шілердің тауарларымен қамтамсыз етуге мүмкіндік береді .

Отандық кәсіпкерлердің көпшілігі жалпы айналым қаражаттарының 
жетіспеушілігінен, атап айтқанда қолма-қол ақша тапшылығынан зардап 
шегеді. Бұған қаражаттың моральдық және физикалық тозуын қоссақ, 
онда ел индустриясының жағдайын көруге болады.

Осыған байланысты кәсіпкерлікті қолдаудың барлық бағыттарының 
ішінен негізгі капиталға салым ретінде өндірісті дамытуға жұмсайтын 
мемлекеттік шығындарды бөліп көрсетуге болады.

Талқылауға арналған сұрақтары

1. Кәсіпкерліктің қандай төрт әлеуметтік маңызды функцияларын 
бөліп көрсетуге болады?

2. Ел индустриясының жағдайын сипаттай отырып, кәсіпкерлер 
кездесетін проблемаларды атаңыз. 

3. Кәсіпкерлік қызметтің ерекшелітерін сипаттап беріңіз.
4. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың басты бағыттарының бірі 

өндірісті дамытуға инвестициялар салу. бірі ретінде көрсетілген. 
Тақырып бойынша білімді қолдана отырып, кәсіпкерлік қызметті 
дамытуға бағытталған мемлекеттік қолдаудың басқа да бағыттарын 
атаңыз.
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Кейс 2. Қазақстандағы жекешелендіру: 
кім мүдделі және не күтуге болады

Дерек көзі: http://today.kz/news/ekonomika/2016-01-08/706894

Сарапшылар ауқымды жекешелендіру науқанын оң үрдіс деп баға-
лайды. Олардың айтуынша, бүгінде мемлекеттің экономикадағы үлесі 60 
пайыздан асады, бұл оны бәсекеге қабілетті етпейді.

Today.kz тілшісі кәсіпорындарды жекешелендірудің қарқыны, бола-
шағы мен ықтимал салдары туралы сарапшылардың пікірлерін тыңдады.

«Іскерлік ортада мемлекеттің үлесі мүмкіндігінше аз болуы керек. 
Жеке меншік бизнесті қызметтер мен сатып алу секторынан шығару үшін 
барлық ұлттық компаниялар өздерінің «қыздары» және «немерелері» 
арқылы толып кеткендігі және барлық мәмілелер холдинг ішінде 
жүретіні жасырын емес. Қазіргі кезде трансформация бағдарламасының 
аясында «Самұрық-Қазына» бұл зұлымдықтан арылуда. Холдинг жалпы 
негізде жеке секторға мүмкіндік беретін тауарлар мен қызметтердің ең 
жақсы жеткізушілерін таңдауға міндетті. Мен бұны нарықтық экономика 
үшін және бюджет үшін де қажет деп санаймын», – деп бөлісті «Сентрас 
Секьюритиз» АО-ның басқарма төрағасы Талғат Камаров.

«Асыл Инвест» инвестициялық компаниясының басқарушы дирек-
торы Нұрлан Рахымбаев та барлық салалар бойынша мемлекеттің үлесін 
азайтуды жақтайды. «Мемлекеттің экономикаға толығымен қатысуы 
Ресейде де болды, онда ауқымды жекешелендіру жүргізілді. Тіпті ірі 
жетекші компаниялардың қор биржалары арқылы шетел инвесторларына 
сатылды. Қазақстанда бұл процесс енді басталды», – деді Рахымбаев.

Sayat Zholshy&Partners аға серіктесі Айдын Бикебаевтың айтуынша, 
бизнес елдегі жаппай жекешелендіру үшін экономикалық дағдарысқа 
ризашылық білдіруі керек. «Мемлекеттік меншік экономиканың даму-
ына кедергі келтіретіні, «ақ жағалы тәуелділер» санының өсуіне және 
паразитизмнің кеңеюіне әкелетіні белгілі болды», – деп жазды Айдын 
Бикебаев Facebook-те. Әрине, ол жеке инвестицияларды тарту экономи-
каны жақсартады деп санайды. Сарапшы ескерткендей, ұзақ мерзімді 
тиімділік таза бәсекелестікке жағдай жасалған жағдайда ғана мүмкін 
болады, әйтпесе меншіктің өзгеруі ғана болады.

Сарапшылар жекешелендіру процесінің құлдырап бара жатқанын 
мойындайды және бірқатар себептерге нұсқайды. Олардың бірі – эконо-
микадағы тұрақсыз жағдай, атап айтқанда теңгенің әлсіреуі.

«Біз жекешелендіруге қатысуға шақыратын шетелдік инвесторлар 
үшін ішкі нарыққа бағытталған кейбір нысандар мен кәсіпорындарға 
инвестиция салу үшін бүгінгі жағдай өте тартымды емес. Мұндай ортаға 
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салынған инвестициялардың қайтарылмау қаупі жоғары», – деп санайды 
Нұрлан Рахымбаев. 

Талғат Камаровтың айтуынша, шетелдік компаниялардың қызығу-
шылық аясы тау-кен саласы. Бұл тау-кен және мұнай-газ саласындағы 
сервистік компаниялар, яғни өздерін жабдықтар мен қызметтерді (аудит, 
консалтинг және басқалар) жеткізушілер ретінде көрсеткен шетелдік ком-
паниялар компаниялар.

Оның пікірінше, қазақстандық инвесторлар жария етуге әлі дайын 
емес, олар ұсынылған нысандардың тартымдылығын зерттеп жатыр және 
компаниялардың ашықтығына қатысты сұрақтар туындайды. «Компа-
ниялардың қызметі туралы толық ақпаратты табу мүмкін емес: олар 
ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді болып табылатын қандай келісімшарттар 
туралы. Активке инвестиция салмас бұрын, инвестор бизнестің пайда 
табатындығына сенімді болуы керек. Бұл үшін уақыт қажет. Көптеген 
инвесторлар дәл қазір олардың сапасы туралы ашыла қоймайды, бірақ 
жақында жер қойнауларына құқықты сату туралы жасалған келісімдер іс 
жүзінде капиталдың да, инвесторлардың да елде табылатынын көрсетті. 
Ескеретін бір нәрсе, олар өздерінің аттарымен шығуға дайын емес, 
еншілес компанияларды артық көреді», – дейді Талғат Қамаров.

Қаржы кеңесшісі Расул Рысмамбетов активтердің бір бөлігі шекте-
улермен сатылымға шығарылуы инвесторларды қорқытуы мүмкін деп 
санайды. «Мұның бәрі мемлекет ұсынатын нақты жағдайларға байла-
нысты. Бірқатар активтер әлеуметтік және басқа міндеттемелермен бай-
ланысты. Негізгі ұлттық мүдде экономикалық жағдайдың жақсаруы 
болуы керек, сондықтан бұл активтерге жеке меншік әсер етуі екіталай. 
Өйткені олар «стратегиялық объект» анықтамасына сәйкес келеді, 
демек, оны ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан да реттеуге болады. Мысалы, 
инфрақұрылымдық компаниялар. Әрқайсысы үшін арнайы келісілген 
жағдайлар бар. Әрбір актив үшін арнайы келісілген шарттар бар екені 
сөзсіз. Үкімет жақсы және жағымсыз жақтарын мұқият өлшеп, содан 
кейін осы немесе басқа активті жекешелендіру тізіміне енгізгеніне сенім-
дімін», – дейді сарапшы. 

Приватизацию действительно тормозят два фактора – нехватка 
Жекешелендіруге шынымен екі фактор кедергі келтіреді – ақша жетіспеуі 
және мемлекеттік секторға деген сенімсіздік жағдайында болашаққа деген 
сенімсіздік, деп санайды Расул Рысмамбетов. «Көптеген кәсіпкерлер 
бұл активтердің бейресми түрде таратылғанына сенімді, сондықтан 
өтініш беруге де мағынасы жоқ. Екінші себеп – бұл жеке активтер 
емес, тек өте ірі компаниялар ғана бере алатын шынымен үлкен актив-
тер. Үлкен компаниялар үшін де жағдай нашарлай түсуде, сондықтан 
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мұндай ірі нысандарға салынатын қосымша инвестициялар стратеги-
яны бұлдыратуға және оларды қолдауға қаражаттың жетіспеуіне қауіп 
төндіруі мүмкін. Мұндай жағдай ҚТЖ-ның бензинге ақша болмаған кезде 
қымбат көлік сатып алуына ұқсайды. Үшіншіден, жекешелендірілген 
көптеген активтер қандай-да бір жолмен мемлекеттік тапсырыстар мен 
бюджет қаражаттарымен байланысты. Яғни, жекеменшік компания 
келісім-шарттардың бес-жеті жылға дейін болжауға болатындығына сену 
үшін келісімшарттардың ұзартылатынына сенімді болуы керек. Мұндай 
сенімділіксіз инвестициялаудың мағынасы жоқ», – дейді сарапшы.

Расул Рысмамбетовтың айтуынша, ұзақ мерзімді инвестициялар мем-
лекеттен қосымша кепілдемелер талап етеді. Олай болмаған жағдайда, 
қазақстандық кәсіпорындар қысқа мерзімді активтер ретінде қарасты-
рылады. Біріншіден, Қазақстандағы жекешелендіру туралы мұндай 
пікірді шетелдік инвесторлар күтуі мүмкін. «Шетелдік инвесторлар 
жекешелендіруге қызығушылық танытып отыр. Сонымен қатар, бағалар 
құны үнемі әлсіреп жатқан теңгемен жарияланады. Инвесторлардың 
қысқа мерзімді қызығушылығы – бүгін арзан, ертең қымбат сатылуы 
керек. Ұзақ мерзімді қызығушылық – қазір сатып алып, Қазақстан эконо-
микасымен бірге өсу керек. Бірақ бұл үшін үкімет жоғарыда талқылаған 
инвестициялық жағдайларды жасауы керек: бес жылдан он жылға дейінгі 
болжамдылық.

Біз болжанатын заңнама, жекелеген нормативтік құқықтық актілермен 
енгізілетін арнайы режимдердің минималдылығы, үкімет шешімдерінің 
барынша ашықтығы және нақты, кезең-кезеңімен іске асыру стратегиясы-
мен инвестициялық климатты дамытудың ұзақ мерзімді жоспары туралы 
айтып отырмыз», – дейді сарапшы.

Айқын Бикебаев жекешелендіру процесі тек меншік құқығының 
өзгеруімен ғана шектелмеуі үшін айқын шарттар қажет деп санайды. 
Жекешелендіру туралы хабарлағаннан кейін, оның пікірінше, монополияға 
қарсы органды реформалау керек.

«Жоғарыда аталған компаниялардың басым көпшілігі тиісті тауар 
нарықтарында үстемдік етеді немесе тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді 
жеткізуге айрықша өкілеттікке ие. Бұл компаниялар бұрыннан берілген 
нарықтық күшті ұзақ уақыт пайдаланды және кәсіпкерлік қызметке кедергі 
келтірді. Олардың қуатын шектеместен біз бәсекеге қабілетті экономикаға 
қол жеткізе алмаймыз. Монополиялық жағдайды шенеуніктер емес, 
монополиялық рентаны арзан сатып алған жеке саудагерлер де орнатуы 
мүмкін. Осыған байланысты мемлекет кәсіпкерлерге осы монополиялық 
компаниялар иемденетін нарықтарға шығуға мүмкіндік беру арқылы 
қолдау көрсету керек. Бұл мәселеде монополияға қарсы органға үлкен 
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рөл берілуі керек. Мемлекеттік органдардың мәлімдемесіне сүйенсек, 
нәтижені біз монополияға қарсы органды қайта құрған кезде және 
монополияға қарсы заңнамаға өзгертулер мен толықтырулардың жобала-
рын ұсынған кезде тезірек аламыз», – деді сарапшы. 

Талқылауға арналған сұрақтары

1. Не себептен сарапшылар кәсіпкерлік ортада мемлекеттің үлесін 
азайтуды дұрыс деп санайды?

2. Айдын Бикебаевтың айтуынша, елдегі жаппай жекешелендіру үшін 
бизнес экономикалық дағдарысқа ризашылық білдіруі керек. Оның 
мәні неде?

3. Сарапшылар жекешелендіру процесінің құлдырап бара жатқанына 
қандай себептер келтіреді? 

4. Сарапшылардың пікірінше, шетелдік инвесторларлың біздің нарық-
қа келуіне қандай жағдайлар кедергілер жасайды?

5. Монополияларға қарсы органдарды реформалау туралы сарапшы-
лар пікірлерінің астары неде?
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V-ТАРАУ

ТҰРАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ. ӨНЕРКӘСІПТІК 
ЖӘНЕ ИНДУСТРИАЛДЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

САЯСАТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 
МЕМЛЕКЕТТІҢ РОЛІ

5.1 Экономикалық өсу. Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі 
 мемлекеттің ролі
5.2 Өнеркәсіптік саясаттың мәні, түрлері факторлары және 
 принциптері
5.3 Мемлекеттің тиімді өнеркәсіптік саясатты қалыптастыру 
 жағдайы
5.4 Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіпті қолдаудың жалпы 
 және мақсатты экономикалық шаралары
5.5 Дамыған елдерде экономикалық өсуді мемлекеттік реттеу мен 
 ынталандыру тәжірибесі

5.1 Экономикалық өсу. Экономикалық өсуді 
қамтамасыз етудегі мемлекеттің ролі

Экономикалық өсу – барлық елдер үшін негізгі экономикалық про-
блема. Экономикалық әдебиеттерде экономикалық өсу түсінігін әржақты 
пайымдайды. Бір экономистер экономикалық өсуді әлеуетті және 
нақты жалпы ұлттық өнімнің (ЖҰӨ) көбейуі деп түсіндірсе, басқалары 
экономикалық өсуді өндірістік қуаттың өсуі, адам басына шаққандағы 
нақты өні көлемінің өсуі деп сипаттайды.

Отандық әдебиеттерде экономикалық өсуді нақты өнім көлемінің ұзақ 
мерзімді өсуі ретінде қарастырады. Экономикалық өсу – ұлттық өнімнің 
сан жағынан көбейуі мен сапа жағынан жетілдірілуі.

Экономикалық өсуді қамтамасыз ету көбіне мемлекеттің экономи-
калық дамуының барлық аспектілеріне әсер ету сапасымен анықталады. 
Экономикалық өсу экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды және 
айқындаушы объектісіне айналуда, экономикалық өсуді қамтамасыз 
етудің күрделі және көптеген міндеттерін шешудегі мемлекеттің бел-
сенділігі айтарлықтай артып, экономикасының өсу әлеуетін іске асыруға 
бағытталған.

Нарықтық жағдайда мемлекет алдында күрделі міндет тұр: бір 
жағынан, экономикалық тұтқаның көмегімен ол нарықтық жүйенің 
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жұмысын қолдауы және жеңілдетуі керек, екінші жағынан оны орынсыз 
ықпалмен жоймауы керек.

Салық ауыртпалығын азайту немесе мемлекет шығыстарын ұлғайту 
арқылы экономикалық өсім мемлекет тарапынан айтарлықтай қолдау 
алуы мүмкін, бұған мемлекет кірісінің жеткілікті жоғары деңгейінің 
нәтижесінде қол жеткізуге болады. Салықтық басқару деңгейін жоғары-
лату кезінде салық ставкаларын төмендету арқылы мемлекеттік кірістерді 
ұлғайту мәселесін шешіңіз. Төленетін салықтар бюджетке мүмкіндігінше 
түсетіндігін қамтамасыз ету керек.

Нарыққа көшу кезінде мемлекеттік реттеу ерекше маңызды. Мемле-
кеттің экономикадағы ондаған жылдар диктатурасынан кейін экономикаға 
мемлекеттің араласуынан толығымен бас тарту туралы пікірлер айты-
лады. Сондықтан Қазақстан үшін экономиканы мемлекеттік реттеудің 
әлемдік тәжірибесі маңызды, оны зерттеу қажет.

Экономикалық дамудың ерекше қайнар көзі инвестиция (күрделі 
қаржы) болады. Бүгін салынған қаржы көлемі келешектегі табысты 
ұлғайтуды көздейді. Бұған Жапония елі айқын дәлел: халық шаруа-
шылығын дамытуға жұмсалған жоғарғы деңгейдегі инвестиция әлемдік 
қауымдастықта оны дамыған мемлекеттің қатарына көтерілуге ықпал 
жасады. Экономикалық өсудің сапалық жаңа типінің түпкі мақсаты адам 
болып табылады. Оның ҒТР жетістігімен қаруланған білімін, еңбегін 
де айта аламыз. Сондай-ақ оның барлық кездегі көп түрлі тұтыныстар 
әлеуметтік-экономикалық прогрестің басты критериі болмақ.

Экономикалық өсу процесі өзара байланысты бірнеше факторларға 
байланысты. Макроэкономикада экономикалық өсу факторларының 3 
тобын бөліп қарастырады:

1) Ұсыныс факторлары:
– табиғи ресурстардың сапасы мен көлемі;
– еңбек ресурстарының сапасы мен көлемі;
– негізгі капитал қорының көлемі;
– технология деңгейі.
2) Сұраныс факторлары:
– баға деңгейі, тұтыну шығындары, инвестициялық шығындар;
– мемлекеттік шығындар, таза экспорт.
3) Бөлу факторлары:
– ресурстарды өндірісте толық әрі ұтымды пайдалану;
– ресурстарды пайдаланудың тиімділігі.
Экономикалық өсуде ең маңызды орынды ұсыныс факторлары алады. 
Экономикалық өсуді өлшеу үшін нақты өнімнің жалпы (ЖҰӨ, ЖІӨ) 

немесе адам басына шыққандағы көлемінің абсолютті өсімі мен өсім 
қарқыны қолданылады.
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∆У = Уt – Уt-1 немесе Уt = ∆Уt / Уt-1

мұндағы: t – уақыт индексі.
Экономикалық өсу көрсеткіштері:
• Өсу коэффиценті = есептік кезең көрсеткіші/ базистік кезең 

көрсеткіші;
• өсу қарқыны = өсу коэффиценті х 100%;
• өсім қарқыны = өсу қарқыны – 100%.
 Қоғамдық өндірістің типіне байланысты өнімнің өсу жылдамдығы 

мен өндіріс факторлары көлемі өзгерісінің арасындағы сәйкестік әртүрлі 
болуы мүмкін. Соған байланысты экономикалық өсудің бірнеше типтерін 
ажыратады:

Экономикалық өсуді екі типке бөледі:
Экстенсивті – тұрақты техника негізінде еңбектің орташа өнімділігін 

сақтай отырып қосымша қорларды пайдлану арқылы өнім көлемін 
көбейту.

Интенсивті (қарқынды) – бұл технология деңгейін көтеру арқылы 
өнім көлемін көбейту, яғни өндіріс факторларының тиімділігін арттыру 
арқылы өнімді ұлғайту.

Аралас – факторлардың өсуімен қатар техника мен технологияның 
жетілдірілуі арқылы ұлттық өнім көлемінің өсуі.

Экономикалық өсу факторларын көбінесе экономикалық өсу типіне 
қарап топтастырады. Мысалы, экстенсивті факторларға капитал көлемін, 
еңбек көлемін ұлғайту, ал интенсивті факторларға технологиялық про-
гресс, масштаб арқылы үнемдеу, жұмысшылардың білім деңгейін көтеру, 
ресурстарды бөлуді жақсарту т.б. жатқызады.

Экономикалық өсудің тиімділігі мен мен сапасы Қазақстан үшін 
маңызды мәселе. Ұзақ мерзім бойы еліміздің экономикалық дамуының 
нәтижесі жалпы қоғамдық өнімнің сан жағынан өсу арқылы бағаланып 
отырды. Кәсіпорындардың қалыптасуы мен дамуы іс жүзінде олардың 
өздерінің өнімдерін сатудан түскен табыстар есебінен шығындарын өтеу 
қабілетімен байланысты болмады. 

Экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі мелекеттің ролі туралы 
әртүрлі көзқарастар қалыптасқан. Олардың негізгілері:

– ең алдымен қоғамда заңдылық пен тәртіпті орнату қажеттілігі. 
Заңдардың сақталмауы еңбек ресурстары мен табиғи ресурстардың 
дұрыс пайдаланбауына әкеледі;

– әлеуметтік тауарлар мен қызметтердің тапшылығы, инфрақұрылым-
ның жеткілікті деңгейде дамымауы экономикалық өсуге тежеуші 
болады. Ал қоғамдық тауарлар мен қызметтерді тек мемлекет қам-
тамасыз ете алады; 
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– міндетті жинақ пен капитал салымдарын мелекет тарапынан 
реттеудің қажеттігі.

Қазақстан Республикасының жүргізіп отырған экономикалық саяса-
тының негізгі мақсаты – шет ел инвестициясы мен ішкі жинақтың жоғары 
деңгейіндегі экономикалық ашықтық негізінде экономиклық өсуге қол 
жеткізу. 

Экономикалық өсуге қол жеткізу барысындағы міндеттер:
1. Мемлекеттің белсенділігімен қатар экономикаға араласуды шектеу.
2. Қатаң монетарлық, фискалдық шектеулер қою.
3. Шетелге қаржылық инвестиция шығару туралы стратегия құру.
4. Құқықтық қорғау.
5. Энергетикалық және басқа да табиғи ресурстарды өңдеу.
6. Инвестициялық саясатты жүзеге асыру.
7. Индустриалдық технология стратегиясын жетілдіру.
8. Өндірісті әртараптандыруды жетілдіру.
9. Өндіріс салаларының бәсекелік қабілеттілігін дамыту. 

5.2 Өнеркәсіптік саясаттың мәні, түрлері, 
факторлары және принциптері

Өнеркәсіп саясатындағы мәселелер соңғы кезде оқу әдебиеттерде салы-
стырмалы қарала басталды. Бірақ ғылыми әдебиеттерде «өнеркәсіптік 
саясат» ұғымына көптеген анықтамалар берілген. Сол анықтамаларға 
талдау жасау арқылы өнеркәсіптік саясаттың объектісін, субъектісін, 
мақсатын және құралдары мен құрылымын анықтауға болады. 

Өнеркәсіп саясатының объектісі негізінде елдің барлық өнеркәсіптік 
кешені анықталады. Оған өнеркәсіп саласының ғылыми-техникалық 
деңгейіне әсер етуші құрылымдық білім және барлық сала бірлестіктері 
мен оның құрылымдарын жатқызуға болады. Сондықтан «өнеркәсіптік 
саясат» туралы сөз қозғалса, салалық, құрылымдық, ғылыми техника-
лық, инновациялық саясат қарастырылады, себебі олар барлығы бір 
жиынтықты құрайды және мақсаттары да ұқсас.

Өнеркәсіптік саясаттың субъектісі – мемлекет және оны құраушы 
барлық деңгейдегі басқару органдарынан басқа, көптеген басқа да шаруа-
шылықтар болуы мүмкін. Олар ірі корпорациялар, қаржылық өнеркәсіптік 
топтар, акционерлік қоғам және ірі құрылымдық шаруашылықтардан 
құралады. Олардың өзіндік мүдделері, мотивтері, өнеркәсіптік сая-
сатты жүргізушілік мүмкіндігі болуы керек және олар ірі капитал иелері 
болғандықтан, өз тарапынан өнеркәсіптік саясат жүргізу мүмкіншілігіне 
ие.
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Дегенмен, басты субъект ретінде мемлекеттің рөлі жоғары болуы 
шарт. Ол ұлттық экономиканың барлық мүддесін мемлекеттік деңгейде 
мақұлдап, өнеркәсіп дамуының жалпы бағыттарын қарастыру, барлық 
шаруашылық субъектілерінің өнеркәсіптегі мүмкін болатын үлесін 
анықтау керек. Өнеркәсіптік саясатты қалыптастыру кезіндегі ең негізгі 
мемлекеттің рөлі – бұл саясатты қалыптастырудың мақсатын дұрыс 
таңдау. Өнеркәсіптік саясатына нақты негізі қолданылатын құралдар 
мен басымдықтар жүйесі және оның нақты мазмұнын айқындаумен бай-
ланысты. Өнеркәсіп саясатындағы басты шарт – шынайы нәтижелік, 
экономикадағы күрделі шаруашылық жағдайларды есепке алу. Сондықтан 
кейбір авторлар көзқарасы дұрыс болып саналады. Олар өнеркәсіптік 
мақсаттарды төмендегідей бөлді. 

Басты мақсат ретінде келесі мақсат алынады: аграрлық шикізатты 
қалыптастыру және тиімді олигополиялық нарықтық құрылымды қалып-
тастыру, ол жоғары деңгейлі техникалық-технологиялық өндіріс арқылы 
жүзеге асырылады.

Орташа деңгейлі мақсат – бұл халық щаруашылығының индустри-
алды базисінің құрылымдық және технологиялық өзгеруі, өндірістің 
кеңеюі.

Тактикалық мақсат – болып жатқан жүктемелердің орындалу жағ-
дайын реттейді, яғни өндіріс құлдырауын қадағалайды, экономикалық 
өзгерістерге, тұрақты өсуге ерекше сипаттама береді. 

Өндірістік саясаттың негізгі әдістерін былайша топтастыруға болады: 
заңды – құқықтық, қаржы-несиелік, әкімшілік.

Өнеркәсіптің экономикалық индустриалды деңгейін көтеру үшін және 
ішкі, сыртқы өзгерістерге қабілеттілігін нығайту үшін заңды құқықтық, 
қаржы-несиелік және әкімшілік әдістерді үйлесімді қолдану керек.

Өнеркәсіптік саясат типтері бір саясаттың әртүрлі аспектісі болып 
табылады. Жалпы сызба 5.1-суретте берілген. 

Өнеркәсіптік саясат өндіріс дамуын анықтайды және өнеркәсіптің 
басты буындарының дамуына әсер етеді. Ол саясаттың басқа саясатпен 
салыстырғанда өзіндік ерекшеліктері мен бағыттары бар. Соған сәйкес 
өнеркәсіптік саясатты экономикалық әдебиеттерде әр түрлі жіктейді:

Экономикалық өсу сипаттамасы бойынша – теңестірілген (баланстан-
дырылған) және теңестірілмеген (баланстандырылмаған) өнеркәсіптік 
саясат.

Әсер ету әдісі бойынша – белсенді және пассивті.
Бағыты бойынша – жалпы жүйелік және селективті.
Мазмұны бойынша – өндірістік саясаттың экспорттық, импорттық 

және инновациялық түрі бар.
Ауқымы бойынша – жалпы ұлттық және аймақтық.
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5.1 – сурет Өнеркәсіптік саясат 
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Өнеркәсіптік саясатты жүргізу елдегі нақты жағдайға және ұлттық 
экономиканың ерекшеліктеріне байланысты. Шаруашылықтың өндіріс-
тік тәжірибесінде өнеркәсіптік саясаттың іріктелген түрлері мен оның 
өндіріске сәйкестігін анықтау арқылы қолданылады. Мысалы, өнер-
кәсіптік өнімдерді экспорттауға әсер ету әдісі бойынша белсенді 
немесе пассивті болып келеді, бағыты бойынша – жалпы жүйелік және 
селективті баланстандырылған әдістер қолданылады. Олар бір уақытта 
қолданылуы мүмкін, бірақ әртүрлі салаға, аймаққа, мекемеге байланысты 
дифференцияланған түрде жүргізіледі.

Селективті әдісті сыртқы нарықта бәсекелестік қабілеті бар саламен 
және мекемемен жұмыс істеуде қолдануға болады. Өнім өндіру кезінде 
белсенді, пассивті әсер ету әдістерін қолдануға болады. Қазақстандық 
экономистердің пікірінше, көбінесе өнеркәсіптік саясаттың баланстан-
дырылмаған түрі кеңінен қолданылуда, өйткені қаржылық ресурс арқылы 
барлық өнеркәсіп саласын қамтамасыз ету мүмкін емес.

Ұлттық экономикалық өмірде өнеркәсіптің жалпы мәні және рөлі 
келесі факторлар арқылы анықталады.

Біріншіден, өнеркәсіптік өндіріс ЖІӨ құрылымының, ішкі тұтыну 
тауарларының және экспорттық тауарлардың қайнар көзі болып табылады. 
Экономикасы жақсы дамып келе жатқан мемлекеттерде ЖІӨ көлемінің 
40 пайызын өнеркәсіптік өнімдер құрайды. Қазақстан Республикасында 
2009 жылы өнеркәсіптік өнімдердің үлесі 28,9 пайызды құрады.

Бұрынғы КСРО экономикасында 90 жылдары ол көрсеткіш 60 пай-
ызды құрады. Өнеркәсібі жақсы дамып келе жатқан мекемелерде жалпы 
жұмыс күшінің 40 пайызы осы сала бойынша жұмыспен қамтылады.

Екіншіден, өнеркәсіптің рөлі экономиканың негізгі саласы ретінде 
келесідей анықталады: яғни ол барлық қалған салалармен қоғамдық 
өндіріс салалары үшін жетекші факторы болып табылады. Өнеркәсіп 
аталған салалардың техникалық-технологиялық деңгейін, ғылыми-
техникалық база құрылымын, сала ішінде және салааралық бірлестіктер-
дің құрылымын анықтайды. Нәтижесінде өнеркәсіп осы саладағы 
өндіріс көлеміне белсенді әсер етеді. Яғни ұлттық өндірістегі ЖІӨ-нің 
бәсекелестік деңгейін, мемлекеттік бюджеттің қалыптасуын, жұмыс 
күшінің жұмыспен қамтылу деңгейін, халықтың өмір сүру деңгейі мен 
сапасын анықтайды.

Үшіншіден, көптеген салалар мен өнеркәсіптік бірлестіктер және 
қоғамдық топтар өнеркәсіптік өнімдер мен қызметтерді тұтынушы болып 
табылады. Сондықтан олардың төлем қабілеттілігін анықтай алады. ЖІӨ 
құрамындағы өнеркәсіптік өнімдерді тұтыну көлемін анықтай отырып, 
экономикалық тепе-теңдікті ұстап тұрады. 
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Әлемдік тәжірибеде өнеркәсіптік саясаттың ең басты принциптеріне 
төмендегілерді жатқызуға болады.

▲ ұлттық экономиканың өзгеруімен байланысты сапалы жетістіктерге 
жету;

▲ өнеркәсіптік өндірістің дүниежүзілік критерияларға бағытталуы;
▲ басым салалар мен өнеркәсіптік өндіріс сферасын анықтау;
▲ өндірістік өнімге жаппай сұраныс пен рентабельділікті анықтау;
▲ өнеркәсіптік саясатты құраушы барлық элементтердің өзара 

байланыстылығы;
▲ сыртқы экономикалық іс-әрекеттермен байланыстылығы;
▲ өнеркәсіптік әлеуетке иелік етуге сенімнің болуы;
▲ кәсіпорындар мен ведомстволар арасындағы өнеркәсіптік саясаттың 

ерекше қызмет бөлімдері мен оны жасақтау жағдайы.

5.3 Мемлекеттің тиімді өнеркәсіптік 
саясатты қалыптастыру жағдайы

Әр елдің экономикалық жағдайы көбінесе оның өнеркәсібінің даму 
деңгейіне байланысты. Елдің өнеркәсіптік жиынтығының құрылымын 
және даму динамикасын стратегиялық және тактикалық тапсырмалардың 
тиімді орындалу мүмкіндігімен анықтайды. 

Яғни экономикалық тәуелділікті, ұлттық қауіпсіздікті басқару, халық-
тың өмір сүру деңгейін қалыптастыру және жоғарылату, қоршаған орта-
сын экономикалық сауықтандыру, тең талаппен және тең пайда әкелетін 
жағдай арқылы дүниежүзілік экономиканы интеграциялау.

Экономикалық өмірде өнеркәсіптің рөлі маңызды және жан-жақты 
болғандықтан, дамыған елдер өздерінің өнеркәсіптік-өндірістік бірлес-
тігіне көп мән береді. Өйткені өнеркәсіп – ұлттық экономиканың негізін 
қалаушы, барлық елдердің экономикалық даму деңгейін сол анықтайды. 
Сондықтан олар экономиканы белсенді, жан-жақты, реттеуші саясаттың 
бірі ретінде өнеркәсіптік саясатты таниды.

Көрнекті орыс экономисі Л.Абалкиннің айтуынша, мемлекеттік өнер-
кәсіптік саясатты құру және жүзеге асыру мемлекеттің негізгі және 
басты экономикалық қызметтерінің бірі болып табылады, ол қоғамның 
прогрессивті жетілуіне байланысты. Ресей үшін өнеркәсіптік саясат 
қажет болғандықтан, кейбір авторлар мынаны жазады: «Өнеркәсіптік 
саясат болу немесе болмау мәселесі Ресейде қоғам арқылы қабылданған, 
ғылыми дәлелденген, ал өнеркәсіптік саясаттың салтанатты түрде болу 
немесе болмау мәселесі біздің елде XXI ғасырда индустриалды дамыған 
дүниежүзілік державалардың қатысуымен қабылданады».
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Өнеркәсіптік саясатты қалыптастыру мен құрылымын өзгертіп заң-
дастыру Қазақстан үшін басты жағдай болып табылады. Өнеркәсіптің 
рөлі экономикалық өмірде ауқымды және жан-жақты болғанымен эконо-
микалық құлдырау кезінде ең көп зиян шегетін сала. Сонымен қатар 
өнеркәсіптегі өндірістік технологиялық апаттар көбінесе – ескі, орташа 
деңгейдегі, қолдану мерзімі 20 жылдан асқан, тозу деңгейі 45-50 пай-
ызды құрайтын құрал-жабдықтардың қолданыста болуымен байланы-
сты. Ондай жағдайлар өндірістік зардаптар мен техногендік зияндарды 
туғызуы мүмкін.

Кейбір аймақтардың тек шикізат өнімдеріне мамандандырылуы –
олардың тек бір салаға мамандануына әкеледі, олар тек ішкі нарықта ғана 
қызмет атқарып, әлеуметтік экономикалық қайшылық туғызады және 
республикалық көрсеткіштермен салыстырғанда даму деңгейі мен өнім 
сапасы басқа аймақтардың өмір сүру жағдайымен салыстырғанда артта 
қалғандығын көрсетеді. Осы немесе басқа теңсіздіктер мемлекет тарапы-
нан белсенді араласуды талап етеді.

Мемлекеттің өнеркәсіптік саясатының мақсаты – өнеркәсіптегі эко-
номикалық күрделі және маңызды қатынастарға, елдің перспективті 
қызығушылығына, халықаралық еңбек бөлінісіне қатысу сияқты 
мақсаттарға біржақты бағытталу.

Қазақстан жағдайындағы өнеркәсіптік өзгеріс – бұл ұзақ мерзімдік 
және көп сатылы үрдіс. Сондықтан өнеркәсіптік саясатты қалыптастыру 
кезінде ең маңызды жағдайды есепке алу керек. Олар: елдің өнеркәсіптік 
құрылымының күрделі салаларын, оның техникалық жобасын, шаруашы-
лық байланыстар нысандары, түрлері және өнеркәсіптік мекеме мөлшерін 
мамандандыру. Бұл жағдайлар өндірістік дамуда ұзақ мерзімдік қайта 
бағалауды қажет етеді. Сондықтан өнеркәсіптік саясатты қалыптастыру 
үшін қойылған мақсаттардың орындалуына қарай оны нақты кезеңдерге 
бөлуге болады. 

Өнеркәсіптік саясаттың алғашқы тәжірибесі 1998 жылы Қазақстан 
Республикасы Үкіметінде қабылданды. Онда арнайы әлеуметтік құжат 
бекітіліп; «ҚР-ның 1999-2003 жылғы өнеркәсіптік саясаты» атты Мемле-
кеттік бағдарлама бекітілді Бұл құжаттың негізгі мақсаты – қалыптасқан 
мәселелердің сапалылығына жағдай жасау. Оның ең бастылары:

Өнеркәсіптің барлық салаларының тиімді және диверсификация жолы-
мен дамуы, экспорт және импорттың дамуы. Техникалық жаңартулар мен 
ғылыми өндірістердің дамуы.

Ішкі және сыртқы нарықта Қазақстандық өнеркәсіп өнімдерінің 
бәсекелестік қабілеттілігін арттыру т.б.
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Ол 2003 жылы қабылданған «ҚР-ның 2003-2015 жылдарға арналған 
стратегиялық индустриалды-инновациялық даму» құжаты бойынша 
негізгі мақсат ретінде мыналар қаралды: «Елдің тұрақты дамуы үшін 
экономика саласына да диверсификация жолын таңдау, бұл шикізат 
бағытынан бас тартып, ұзақ мерзімді жоспар бойынша сервисті-
технологиялық экономикаға жол бастау». Негізгі жүктемелер, сатылар 
мен өңдеу кезеңі, қажетті ресурстар және қаражат көзі, болашақтағы 
нәтижелер есепке алынып, алдын ала қаралуы шарт. Яғни Қазақстан 
өнеркәсіпті реформалау жолын іздестіруде – шикізат бағытын өзгерту, 
тең құқықты, тең пайдалы жағдайда интеграциялау.

2009 жылы құрамына Индустриялық-инновациялық дамудың 
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының, «Қазақстанның 30 
корпоративтiк көшбасшысы» бағдарламасының, сондай-ақ индустри-
яландыру саласындағы басқа да бағдарламалық құжаттардың негiзгi 
тәсiлдерiн бiрiктiру негізінде «Қазақстан Республикасының 2010-2014 
жылдарға арналған үдемелі индустриалды-инновациялық даму бойынша 
мемлекеттік бағдарламасы» (ҮИИДМ) қабылданды. 

Бағдарлама экономиканы әртараптандыру және бәсекелестікке қабі-
леттілігін арттыру арқылы оның тұрақты дамуын қамтамасыз етуге 
бағытталған. 2015 жылға дейін қарқынды индустрияландыру саясатының 
негізгі бағыты экономиканың экспортқа бағытталған секторларында ірі 
инвестициялық жобаларды жүзеге асыру, шағын және орта кәсіпкерлік 
үшін жаңа мүмкіндіктер тудыру. 

ҮИИДМБ іске асырылған жылдары өңдеуші өнеркәсіп дамуға 
айтарлықтай серпін алды. Өндірістің нақты көлемінің индексі 2008 
жылға қарағанда тау-кен секторын (20%) басып озып, 24,2%-ға өсті. 
Еңбек өнімділігі нақты мәнде 1,9 есе ұлғайды, ал ЭЫДҰ елдерінің 
орташа деңгейінен айырмашылық 69%-дан 55%-ға дейін қысқарды. 
Өткен 5 жылға қарағанда, өңдеуші өнеркәсіпке шамамен 3 есе артық 
ТШИ тартылған, ал олардың жалпы көлемдегі үлесі 10%-дан 15,5%-ға 
дейін (2012 жылы – 12%, 2013 жылы – 10,6%) 1,5 есе өсті. 20-дан аса жаңа 
маңызды секторлар пайда болды, ал қосымша 50 тауар салыстырмалы 
артықшылықпен (RCA индексі) экспорттала бастады.

Қазақстан факторлар ілгерілететін экономикадан инвестициялар 
ілгерілететін экономикаға өту кезеңінде тұр. Сонымен қатар, қалыптасқан 
макроэкономикалық жағдайда индустрияландыру және инвестиция-
лар тарту процесінде Қазақстан объективті шектеулерге тап болды. 
Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) елдер бойынша 2013 жылғы 
қыркүйектегі есебіне сәйкес экономикада «голланд кеселінің» белгілері, 
атап айтқанда, сауда-саттықта қолайсыз жағдайлардың қалыптасуы, 
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экономикадағы шығындар деңгейінің өсуі және институционалдық про-
блемалар байқалған. Бұдан басқа, Қазақстан «орташа кіріс тұзағы» – 
біліктілігі мен инновациялары жоғары дамыған экономикалармен де, 
кірісі төмен, жалақы деңгейі төмен әрі өнеркәсіптік тауарлардың өндірісі 
арзан экономикалармен де бәсекеге түсуге қабілетсіздік проблемасымен 
бетпе-бет келді. (Дерек көзі: ХВҚ елдік есебі № 13/291, қыркүйек 2013 
жыл).

Нәтижесінде, жалпы ішкі өнімнен (бұдан әрі – ЖІӨ) негізгі капиталға 
инвестициялар деңгейі 2005 жылғы рекордтық 32%-дан 2014 жылы 16%-
ға дейін түсіп кетті. Осыған ұқсас экономикадағы ақша көлемінің деңгейі 
2009 жылғы ең жоғары 40,5%-дан 2014 жылы 32%-ға дейін төмендеп 
барады, әрі осы көрсеткіш бойынша Қазақстан көптеген елдерден едәуір 
артта қалып қойды. Урбандалу деңгейі өте төмен, бұл сұранысты кең-
байтақ аумаққа шашыраңқы орналастырады және адами капиталдың 
сапасына әсер етеді, бизнесті жүргізу шығындарын ұлғайтады.

Жеке бастама әлсіз күйінде қалуда, оған бірнеше фактор әсер етеді: 
мемлекеттің экономикаға қатысуының жоғары болуы, бірқатар сала-
лардың жоғары монополиялануы, жұмыс істемейтін кепілдеме активтер 
үлесінің жоғары болуы, қаржыландыруға шектеулі қолжетімділік, қор 
нарығының дамымауы және жоғары валюталық тәуекелдер.

Инфрақұрылымдық шектеулер мен күрделі кедендік рәсімдер экспорт-
тық мүмкіндіктерді төмендетеді. Көлік арналарының жеткіліксіздігі, 
логистиканың тиімсіздігі, көлік инфрақұрылымының тозуы және сауда 
инфрақұрылымының дамымағандығы, жоғары көліктік шығындар қазақ-
стандық бизнестің бәсекелік артықшылықтарын айтарлықтай шектейді.

Еңбек ресурстарының төмен сапасы және шетелдік қызметкерлерді 
жалдау қиындығы индустрияландыруды жүргізу мен бизнесті дамыту 
үшін шектеуші факторлар болып табылады.

Металлургия және химия өнеркәсібі сияқты салаларда Бағдарлама 
үшін мамандықтарға деген қажеттілік жоғары оқу орындарын аяқтаудың 
межеленген мөлшерімен тиісінше 96% және 89% сәйкес келеді. Бұл ретте, 
тамақ өнеркәсібі және машина жасау сияқты салаларда оқытып шығару 
бойынша жоспар Бағдарлама салаларының қажеттігінен 1,5-2 есе жоғары.

2014 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 
тамыздағы № 874 Жарлығымен «Қазақстан Республикасын индустриялық-
инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» қабылданды.

Бағдарламаның негізгі міндеттері:
1) дәстүрлі секторлардағы кәсіпорындарды жаңғырту есебінен тиімді 

базалық индустрияны құруды аяқтау;
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2) сала түзуші ірі жобаларды іске асыру арқылы индустриялық өсудің 
жаңа нүктелерін қалыптастыру;

3) экспортқа және (немесе) өз еңбегінің өнімділігін үнемі арттыруға 
бағдарланған тиімділігі жоғары индустриялық кәсіпкерліктің пайда 
болуы үшін жағдайларды қамтамасыз ету;

4) инновациялық белсенді бизнестің сындарлы мөлшерінің пайда бо-
луы үшін алғышарттар жасау.

Бағдарламаны жүзеге асырудағы нысаналы индикаторлар:
1) өңдеуші өнеркәсіп өнімі экспортының құндық көлемінің 2015 

жылғы деңгейге қарағанда 19%-ға өсуі;
2) өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің 2015 жылғы деңгейге 

қарағанда нақты мәнде 22%-ға өсуі;
3) өңдеуші өнеркәсіптің негізгі капиталына инвестициялар көлемі 
 4,5 трлн. теңге сомасында;
4) өңдеуші өнеркәсіптегі энергия сыйымдылығының 2014 жылғы 

деңгейге қарағанда кемінде 7%-ға төмендеуі.
Осы көрсеткіштерге қол жеткізу жаңа өндірістік технологияларды 

жалқы енгізуден жаппай енгізуге өтуге, ең заманауи ғылым мен инжене-
рия негізінде жоғары тиімді индустриялық кәсіпкерлік құруға мүмкіндік 
береді.

Осылайша, біртіндеп жылдамдатылған эволюциялық жолдың сәтті 
болу мүмкіндігі мейлінше жоғары. Мұны Оңтүстік Кореяның, Қытайдың 
және басқа да елдердің тәжірибесі дәлелдейді.

Атап айтқанда, Оңтүстік Кореяның индустриялық-инновациялық 
қалыптасуына 1962 жылдан бастап 1991 жылға дейін экономикалық 
дамудың жүйелі және кезеңдік бесжылдық жоспарларын іске асыру 
есебінен қол жеткізілді. Бұл ретте бірінші онжылдық кезең (1962 жыл-
дан бастап 1972 жылға дейін) өнеркәсіптік инфрақұрылым мен базалық 
салаларды: тоқыма өнеркәсібін, қара металлургияны, ауыр машина 
жасауды, химия өнеркәсібін дамытуға бағдарланды. Екінші онжылдық 
кезең (1972 жылдан бастап 1981 жылға дейін) инфрақұрылымды одан әрі 
дамытуға, базалық салаларды қайта құрылымдауға және технологиялық 
қабілеттілікті дамыту үшін негіздер құруға бағытталды. Келесі 
онжылдық кезеңде (1982 жылдан бастап 1991 жылға дейін) салалардың 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жоғары технологиялық өндірістерді 
дамыту және инновациялық даму үшін негіз құру мақсаты көзделді.

Қазіргі уақытта білім экономикасын құру Оңтүстік Кореяның эконо-
микалық саясатының ұзақ мерзімді басымдығы болып табылады.

 Қытайда әзірленіп жатқан «China Manufacturing 2025» бағдарламасы 
2050 жылға қарай өңдеуші өнеркәсіпте әлемдік көшбасшылыққа қол 
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жеткізу жолындағы 3 онжылдық жоспардың біріншісі ғана болып табы-
лады. Бұл ретте 1949 жылы тәуелсіздікке қол жеткізген кезден бастап 
Қытай өнеркәсібі дамудың отыз жылдағы 2 кезеңінен өтті:

1952-1978 жылдар – ауыр өнеркәсіпке назар аудара отырып, базалық 
индустрия құру;

1979-2014 жылдар – ауқымды (сандық) индустрияландыруды дамыту.
«China Manufacturing 2025» Қытайдың өңдеуші өнеркәсібінің бәсекеге 

қабілеттілігін одан әрі арттыруға бағытталған. Ол Қытай өңдеуші 
өнеркәсібіндегі «Қытайда жасалған» басымдығынан «Қытай жасаған» 
басымдығына, жылдамдықтан сапаға және өнімдерден брендтерге өтуді 
меңзейді. Қытай экономикасының «орташа кіріс тұзағына» түсу қаупін 
еңсеруі, сондай-ақ оның орташа даму мәртебесінен жоғары даму мәрте-
бесіне көшуі бұл бағдарламаны іске асырудың жалпы тиімділігі болуға 
тиіс.

5.4 Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіпті қолдаудың 
жалпы және мақсатты экономикалық шаралары

Өнеркәсіптік саясатта өнеркәсіпті қолдау шараларының заңдық 
жүйесіне көп көңіл бөлінеді. Мұнда өндіріс дамуының жалпы 
және мақсаттық шараларымен, инвестициялық және инновациялық 
іс-әрекеттері белгіленеді. Жалпы шаралар – барлық өндірістік кәсіпорын-
дарға, ал мақсатты шаралар – ішкі тұтыну немесе мемлекеттік басым-
дықтағы тауарлар мен ірі шаруашылық субъектілер үшін жеке тауар 
тобын өндірушілерге бағытталады. Олар мемлекеттік қаржылай қолдау 
нәтижесінде шаруашылықтың белсенді іс-әрекетін қамтамасыз етеді.

Жалпы шаралардың ішіндегі ең тиімдісі келесідей:
♦ Өнеркәсіпті ынталандыру механизмін салықтық жүйе арқылы 
 реттеу; 
♦ Салық жеңілдіктері, бәсекелестік өнімді өндіруші кейбір кәсіпо-

рындарды салықтан босату және т.б.
♦ Монополияға қарсы қорды пайдалану мақсатын қадағалау.
♦ Жеке инвестициялық кәсіпорындарды ынталандыру.
♦ Өнеркәсіпті инвестициялау үшін несие беру жағдайын өзгерту.
Мақсаттық шаралар нақты кәсіпорындарда өндірістің негізі мен соған 

сәйкес критерийлердің тиімді бірлестігі негізінде қолданылады. 
Бұл мынадай критерийлер болуы мүмкін: 
– кәсіпорынның болашақтағы тауарларға мамандануы; 
– бюджеттің қалыптасуына араласуы; өндіріс базасының материал-

дық-техникалық құрылымы; 
– инвестициялау тиімділігі және басқалар.
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Мақсаттық шаралардың ішінде келесілер көбірек қолданылады:
1. Өнеркәсіптік кәсіпорынның борыштарын қайта есептеу шаралары.
2. Салықтық – несие немесе салықтан босату арқылы айналым құрал-

дарын толықтыру.
3. Бекітілген мемлекеттік инвестициялық бағдарламада атқарылатын 

жұмыстар үшін инвестициялық және басқа да шараларды ұсыну.
4. Мемлекет тарапынан отандық және шетел инвесторларына кепіл-

діктің берілуі. 
Аталған жағдайлар атаулы мекеменің таңдауы арқылы жүзеге асады. 

Оларға сәйкес критерийлер таңдалынып, маркетингтік талдау жолымен 
болашақтағы нәтиже анықталады.

Материалдық өндіріс – оның материалдық-заттық нысанындағы өнім-
нің қайта пайда болуы немесе жасалуымен байланысты қызмет түрі. 
Материалдық өндіріс кезінде жаңа құн жасалады (өнеркәсіпте, ауыл 
шаруашылығында, құрылыста) немесе бұрын шығарылған өнімнің (сау-
дада, көлікте) құны өседі.

Материалдық өндірістің құрамы он төрт саладан тұрады: өнеркәсіп, 
ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жүк көлігі, өндіріске қызмет 
ететін байланыс, құрылыс, сауда және қоғамдық тамақтандыру, материал-
дық-техникалық қызмет және өткізу, жылжымайтын мүлікпен операция-
лар, маркетинг (нарықтың қызмет етуін қамтамасыз ету бойынша жалпы 
коммерциялық қызмет), геология, жер қойнауын бақылау, дайындау, 
ақпараттық қызмет ету. Ірі салалардың құрамында салалық бөлімдерге 
бөлінеді. 

Осындай өнеркәсіп екі ондаған салалық бөлімдерді ұстайды: электро-
энергетиканы, машина құрылысын, жеңіл, тамақ химиясы, мұнай хими-
ясы және т.б.

Материалдық өндіріс, сондай-ақ мына салааралық кешендерден 
тұрады: жанармай-энергетикалық кешені, агро-өнеркәсіп кешені, мемле-
кеттік машина құрастыру кешені, машина құрастыру, әскери-өнеркәсіптік 
кешен, химия-орман, көлік және т.б.

ЖІӨ-дегі өнеркәсіптің үлесі 20 пайызға жуық. Өнеркәсіп саласында 
40 пайыздан артық ЖҰӨ шығарылады. Қазақстанда барлық ЖІӨ-нің 
үштен бір бөлігін республиканың еңбекке жарамды тұрғынының әрбір 
төртіншісі жұмыс істейтін өнеркәсіп өнімдері құрайды. Соңғы уақытта 
тоқырау-тұралау дәрменсіздік салдарын жеңіп, тұрақты өсу сатысына 
шыққан кәсіпорындардың саны тұрақты өсуде.

Өнеркәсіптің кейбір жеке салаларында жоғары өсу қарқыны сақталуда. 
Сөйтіп, тау-кен өнеркәсібі өндірісінің көлемі – 12 пайызға, өңдеуші 
өнеркәсіп – 8,9 пайызға; өндірісте және электр энергиясын, газды және 
суды бөлу көлемі – 3,5 пайызға өсті. Алайда, келесіге назар аударған жөн.
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Өсуге негізінен шикізат саласы арқылы қол жетіп отырғанын атап 
өту керек. Мұнайды, газды және металды өндіру барлық өнеркәсіп 
өндірісінің 70 пайызын құрайды, ал олардың экспорты – 90 пайызға 
жуық. Экономиканың кейбір секторының өсуінің жоғары көрсеткіштері 
ұзақ құлдыраудан кейінгі төмен базалы салыстырумен түсіндіріледі. 
Мұндай жағдайдың барлық уақытта сақталуы мүмкін емес. Сондықтан, 
оны өнеркәсіптік саясатты жүргізе отырып, экономиканың моноөнім 
мен әртараптанған отандық өнеркәсіптің тәуелді мәселелерді жеңуге 
мүмкіндік беретін жағдайды қайта түзету қажет.

Минералдық-шикізаттық кешеннен жоғары технологиялы өнеркәсіптік 
өндіріске табыстарды салу жолымен өндіріс әртараптандыруға және 
экспортқа жетуге бағытты өзгерту, яғни жаңа мақсаттар қою қажет.

Тұжырым үш факторға негізделген:
– Бәсекелестікке қабілеттілік.
– Адам факторы.
– Минералдық-шикізаттық кешен (МШК). 
Индустриалдық саясат бәсекелестікке қабілетті кәсіпкерлікті және 

тиімді ұлттық өнеркәсіпті қалыптастыру үшін мемлекет қолайлы 
жағдай тудыратын және қолдау көрсететін кешен, шаралар мемлекеттік 
өнеркәсіптік саясат оның құрылымын қайта құру мен жұмыс істеуге 
қабілетті тұрғындардың көбірек толық жұмыспен қамтамасыз етілуі 
мүмкіндігі негізіндегі экономикалық өсуге көмектесуді қосқанда, 
өнеркәсіптің қалыпты жұмыс істеуіне бағытталған.

Әлеуеті тоғыз триллион долларға бағаланатын, дамыған шикізат 
базасы негізінде қазіргі заманғы өнеркәсіп құру қарастырылады. Бұл 
мемлекетке әлемдік жүйеде және аймақтық интеграцияда өзінің эконо-
микалық орнын алуға мүмкіндік береді.

Индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы Қазақстан мемле-
кетінің 2015 жылға дейінгі кезеңге экономикалық саясатын қалып-
тастыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама дамудың шикізаттық бағытынан 
кетіп, ұзақ мерзімді жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға 
көшу үшін жағдай жасауға, экономика саласын әртараптандыру арқылы 
Қазақстанның тұрақты дамуына ықпал етуге бағытталған.

Бағдарламаның басты мақсаты – өнеркәсіпті даму мен модернизация-
лау арқылы тәжірибе жүзінде елдің барлық экономика салаларының қыз-
метін жақсарту және реформалауды қамтамасыз ету.

Әрбір жаңа үкімет өзінің іс бағдарламасында басым бағыттарды 
айқындайды:

♦ жанармай-энергетикалық күштердің әрі қарай теңестірілген дамуы, 
бар ресурстарды тиімді және ұтымды пайдалану;
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♦ дамыған мұнай-химия өнеркәсібін және соның негізінде өндіріс 
құру, сондай-ақ қосымша құнның жоғары деңгейімен өнімдерді 
шығару үшін, қара және түсті металдарды өңдеу бойынша өндіріс 
құру (құбыр өндірісі, сұрыптық прокат, кабельдік өнімдер және 
т.б.).

♦ ИСО сапалы халықаралық стандартты енгізу, ресурс жинағы бой-
ынша шараларды жүзеге асыру және еңбек өнімділігін көтеру 
есебінен, өнеркәсіптің бәсекелестік қабілетін арттыру;

♦ мұнай-газға, тау-кен металлургияға, электр-энергетикалық және 
елдің көліктік кешеніне қажетті құрал-жабдықтарды өндіру бойын-
ша күштерді дамыту;

 ♦ бар әлеуетті жүзеге асыру мен қажетті ауыл шаруашылығы маши-
налары құрылысы өндірісін құру. Мұндағы басты басымдылық –

 ауыл шаруашылығы өндірісін және соған жақын салаларды дамы-
ту, ауылдардың жағдайын жақсарту – ауыл шаруашылық жұмыс-
тарының барлық түрін өткізу үшін, аграрлық секторды қазіргі 
заманғы техникамен қамтамасыз ету міндетін қояды;

♦ құрылыс материалдары мен тетіктерінің қазіргі заманғы түрлерін 
өндіруді ұйымдастыру.

Мемлекет көмегімен нақты кезеңде жұмыс істемейтін салаларды 
көтеру қарастырылған, мысалы, Жапония мен Корея мысалдары бойынша 
артта қалған салаларды өзіне тартатын, экономика «локомотивтерін» құру 
керек. Мысалы, Индонезияда – бұл мұнай және мұнай өңдеу өнеркәсібі, 
Таиландта – автомобиль өндірісі, ал Тайваньда аграрлық сектор елеулі 
рөл атқарады.

Қазақстанда негізгі салаларды таңдау қалай анықталады? Бұл 
мәселелерге қатысты ғалымдардың пікірлері түрлі болды. Біреуі жеңіл 
өнеркәсіпті «локомотив» қылуды ұсынды. Бұл – төтенше көп еңбек 
сіңіруді қажет ететін сала, ол әйелдердің жұмыссыздық мәселелерін 
шешуге мүмкіндік береді, яғни ауыл шаруашылығымен, химиялық 
өнеркәсіппен байланысты отбасының бір мүшесінің табысын қамтамасыз 
етеді. 

Экономика мен индустрия министрлігі есептегендей, кен шығаратын 
өнеркәсіптің бірыңғай дамуымен байланысты, мұндай тәсіл кері 
үйлесімсіздікті жоюға көмектеседі.

Басқалары, керісінше, «локомотив» санатында мұнай-газ секторын 
алға шығаруды ұсынды. Өнеркәсіптегі жағдайдың қайшылығы мен ерек-
шелігі, олардың ойынша, тек шикізаттық ресурстарға сүйеніп, эконо-
мика минералды-шикізатты кешеннің үлкеюінен қалыптан шығып кету 
мүмкіндігіне байланысты.
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Индустриалдық саясаттың басымдылығы барлық бәсекелестікке 
қабілетті және экспортқа бағытталған экономиканың шикізат саласын-
дағы өндіріс болып табылады. Ұзақ мерзімді стратегиялық міндеттерді 
шешу мақсатында, ғылымды қажетсінетін және жоғары технологиялық 
өндірісті дамыту үшін, жағдай жасау үшін ерекше назар аудару қажет.

Бұл тәсіл экономиканың әр саласындағы кәсіпкерлер үшін іс жүзіндегі 
өндірісті техникалық жетілдіруді ұйымдастыруға және экспортқа бағыт-
талған жаңа өнім түрлерін жасауға жол ашады.

Нақты ұсыныстар жеке секторда пайда болуы тиіс, ал арнаулы әдістер 
негізінде дамыған екінші деңгейдегі банктер және құрылған инвести-
циялық және мемлекеттік қаржылық институттар жеке секторда олардың 
әлеуетті әріптестігін жүзеге асыру мақсатында ұсынысты талдайды.

Нарықтық экономикалы елдердің заңы, оның ішінде Қазақстан Респу-
бликасы бюджет қорынан жеке кәсіпорындарды қолдау үшін қаржылық 
және инвестициялық қолдау көрсетуге тыйым салады. Халықаралық 
заңға сәйкес, нақты жеке компанияға қаржылық қолдау көрсету мемлекет-
тік коррупцияның көрінісі ретінде бағаланады.

Мемлекет нақты компанияға қаржылық қолдау көрсетумен айналы-
суға тиісті емес, бірақ ол экономиканың бәсекелестік қабілетін көтеру 
мәселесінде катализатор және бастаушы ретінде көрінуі тиіс, жеке 
кәсіпорынды жаңғырту және инновациялық белсенділікке жақындатуы 
қажет, ол кәсіпорындарға өзінің өндірістік және бәсекелестік әлеуетін 
жақсартуға және құруға мүмкіндік береді.

Шикізат саласынан табыстардың түсуін тұрақтандыру, экономиканың 
дағдарыстық жағдайында резервтік активтерді құру, келешек ұрпақтар 
үшін жинақты қалыптастыру мақсаты болып табылатын Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қоры жұмыс істей бастады.

Мемлекеттік даму институттарына – Инвестициялык және Иннова-
циялық қорлар, Қазақстан даму банкі, Инжениринг пен технология 
трансферті Орталығы, экспортты сақтандыру бойынша Мемлекеттік кор-
порация – Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық 
даму стратегиясын жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады.

Қазақстанның Инвестициялық қоры – компанияның (акционерлік 
қоғам) жарғылық капиталын инвестициялайтын инвестициялық мекеме. 
Бұл жаңа өндірістік алаңында құрылған кәсіпорын немесе қызметін 
кеңейту үшін қосымша инвестиция колемін талап ететін компания болуы 
мүмкін.

Даму банкі – бұл кепілдігі бар кредиттелген компанияға қарсы кредит 
беру тәртібін реттеу бойынша және оның ішінде банк қызметін реттеу 
мөлшеріне келетін банк мекемесі.
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Даму институты арқылы, өндіріс жүйесінің тұтастығын құруға 
бағытталған, бәсекелестікке қабілетті өнім шығара алатын, экономикалық 
қосымша құн тізбегі (ҚҚТ) және жалғасатын технологиялық дамудағы 
мемлекеттік жобаларға қатысу қарастырылады. Бұл барлық парамет-
рлерге жауап беретін, бәсекелестікке қабілетті соңғы өнімге жұмыс 
істейтін, көп салалы кәсіпорындарды құруға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта елде әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар (ӘКК) –
мемлекеттің қатысуымен бәсекелестікке қабілетті өндірісті қалыптас-
тырудың катализаторы ретінде қабілетті, тұрақты бизнес құрылым-
дарының бірлестіктері құрылуда.

Осындай «Сарыарқа» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы Карағанды 
облысында (елдің орталығында) 2007 жылдың қаңтарынан бастап жұмыс 
істейді. Ол Ақмола, Қарағанды облыстары мен Астана қаласының эконо-
микалық дамуына ықпал етуді көздейді «Сарыарқа» корпорациясы 
«Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация) Ұлттық компаниясының» АҚ ныса-
нында құрылған.

Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясын құру мақсаттары:
• аймақта экономикалық қызметтің белсенділігін арттыру;
• аймақтық бизнестің бәсекелестікке қабілеттілігін жоға-рылату;
• аймақтың экономикалық жағдайын дамыту жолымен әлеуметтік 

міндеттерді шешу, жаңа бәсекелестікке қабілетті өндірісті және 
жаңа жұмыс орындарын құру, әлеуметтік жауапты бизнесті қалып-
тастыру, әлеуметтік-маңызды объектілерді құруға және жүзеге 
асыруға қатысу;

• аймаққа инновация және инвестицияны тарту үшін қолайлы 
экономикалық ортаны қалыптастыру;

• халықаралық нарыққа шығу;
• шағын кәсіпкерлікті дамыту;
• пайдалы емес кәсіпорындардың құрылымын қайта кұру жолымен 

бәсекелестікке қабілетті жаңа өндіріс құру.
Қазақстанда өнеркәсіптік саясат жүйесі қабылданған және қол-

данылады.
Бүгінде өнеркәсіптік саясаттың жүзеге асу мәнін құрайтын, бес басты 

фактор мен бес құралы бар:
♦ Өнеркәсіптік өндірістің макроқұрылымын соңғы өнім шығаратын, 

ішкі тауар рыногында бәсекелестікке қабілетті және халықаралықта 
келешегі зор салалар пайдасына шұғыл өзгерту; импорт орнын тол-
тыратын өнімдерді шығаруды көбейту.

♦ Республикада шығаруға болатын, импорт тауарларын қысқарту 
үшін, импорт орнын толтыратын бағдарлама жасалған.
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♦ Шетелден өндірістік сала аппаратын жаңарту, еңбек тиімділігін 
арттыру мақсатында бәрінен бұрын техно-логиялық инвестиция 
тарту.

♦ Ғылымды кажет ететін өнеркәсіп саласы – машина жасау саласын, 
әсіресе ауыл шаруашылығы және тау-кен металлургиясын дамы-
ту. Ол үшін материалдық-шикізаттық және еңбек ресурстарының 
белгілі бір үлесін шоғырландыру қажет.

♦ Еңбектің халықаралық бөлісін нақты анықтау және еңбек бөліні-
cінде халықаралық үдеріске лайықты түрде бірігу қажет.

♦ Ауыл шаруашылығы өнімдерін өнеркәсіптік өңдеу саласын тікелей 
ауылдық жерде дамыту.

5.5 Дамыған елдерде экономикалық өсуді мемлекеттік 
реттеу мен ынталандыру тәжірибесі

1950-1960 жылдары мемлекеттердің көпшілігі өз саясатын жүргізу 
кезінде тиімді дамуды қамтамасыз етудегі мемлекеттің шешуші рөлінен 
басталды.

80-ші жылдардағы қарыз дағдарысынан кейін бұл тұжырымдама қатал 
сынға ұшырады және мемлекеттің рөлі туралы минималистік көзқарас 
пайда болды: ол меншік құқығын қамтамасыз етуі, жауапты ақша-кредит 
саясатын жүргізуі, әлеуметтік кепілдемелердің белгілі бір миниму-
мын қамтамасыз етуі және инфрақұрылымды ішінара қаржыландыруы 
керек, бірақ одан бас тартуы керек. субсидиялар, жеңілдетілген несиелер, 
өндіріске мемлекеттік инвестициялар және т.б. арқылы экономикалық 
өсуді ынталандыруға тырысу. Латын Америкасы мен Африка елдеріндегі 
реформалар және 1980-ші жылдардың аяғы мен 1990-шы жылдардың 
басында бұрынғы социалистік елдердегі нарықтық көшу стратегиялары.

Ұтымды экономикалық саясат әмбебап бола алмайтындығын атап өту 
керек, өйткені ол елдің экономикалық және әлеуметтік даму деңгейіне 
сәйкес келуі керек, өйткені ұтымды экономикалық басқару стратегиясы 
жүйенің экономикалық, институционалдық және мәдени параметрлерінің 
функциясы болып табылады. Сонымен бірге, біз модернизацияның бір 
кезеңінен екінші кезеңіне өткен сайын ұтымды саясаттың мазмұны 
өзгереді.

Атап айтқанда, тарифтерді төмендету, валюталық резервті жинақ-
таудан бас тарту, капитал ағындарын ырықтандыру, қаржы нарықтарын 
реттеу, мемлекеттік бақылаудың әлсіреуі және бәсекелестікті ынта-
ландыру сияқты шаралар өте нәтижелі болуы мүмкін деген болжам 
экономикалық дамудың сатысына байланысты әртүрлі нәтижелерге 
әкелуі мүмкін.
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Үкіметтің араласуы көбінесе шешім қабылдау тиімділігін анықтау 
процестерінің күшеюіне байланысты жағдайды нашарлатады. Бұрынғы 
социалистік блок елдерінің тәжірибесі және Африка мен Латын Амери-
касы елдеріндегі экономиканы реттеудің сәтсіз әрекеттері бізге ради-
калды жүргізудің ұстанымын минималисттердің көзқарасынан гөрі осал 
деп санауға мүмкіндік береді. 

Екі түрдің де «сәтсіздіктері» бар екенін мойындай отырып, үкіметтің 
араласуының белгілі бір түрі тиімді болатын жағдайларды анықтау қажет.

Мемлекеттік экономикалық өсуді ынталандыру көбінесе инвестиция-
лық саясатпен байланысты екенін атап өткен жөн. Қазіргі уақытта 
жедел экономикалық даму мәселесін шешудің төрт тәсілі бар және бұл 
процесстегі мемлекеттің рөлін анықтауда.

Біріншіден, статистикалық модель, оған сәйкес мемлекет негізгі 
шаруашылық жүргізуші субъект болып табылады және тек инвестиция-
лық процеске жауапкершілік алады.

Мұнда мемлекеттің қолындағы қаржылық ресурстардың шоғырлануы 
және ұлттық басымдықтарға сәйкес қайта бөлу қарастырылған. Бұл 
модельде сонымен бірге протекционизм отандық өндірушілерді күшті 
шетелдік фирмалар бәсекелесінен қорғаудың бір тәсілі болып табылады.

Осылайша, бұл модель сөздің дәстүрлі мағынасында белсенді «индус-
триялық саясатты» болжайды.

Екіншіден, ірі компаниялар конгломераттарының – қаржылық және 
өндірістік топтардың (FIGs) немесе интеграцияланған компаниялардың 
(бизнес топтар – IBG) инвестициялық рөлін арттыру. Мұндай субъектілер 
ресурстардың шоғырлануын (қаржылық, интеллектуалдық), сондай-ақ 
қаржылық, өндірістік және зерттеу ұйымдарының бірігуіне байланысты 
транзакциялық шығындарды азайтады деп болжанады.

Үшіншіден, экономикаға бюджеттік ауыртпалықты күрт төмендету, 
оны экономикалық дамудың ұқсас деңгейіндегі елдердің сипаттамала-
рына сәйкес келтіру, атап айтқанда кеңейтілген үкімет үшін бюджеттік 
ауыртпалықты ЖІӨ-нің 36-38-ден 20-22%-ке дейін төмендету тәсілдері.

Төртіншіден, кәсіпкерлік белсенділікті ынталандыруға, ішкі және 
шетелдік инвесторлар үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған 
белсенді мемлекеттік саясатқа негізделген өсу. Бұл тиісті заңнама мен 
тиімді құқық қорғау жүйесін қоса алғанда, институттардың барабар 
жүйесін құруды талап етеді. Алғашқы екі науқанды іс-шаралар ретінде 
біріктіруге болады, ал екінші екеуін либералды деп айтуға болады. Бұл 
жұптар бір-бірімен өте тығыз байланысты.

Экономикалық даму проблемаларын шешудің өлшемдері тұрғысынан 
либералды көзқарастар постиндустриалды дәуірдің қиындықтарына көп 
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дәрежеде жауап береді. Алайда, қазіргі жағдайда экономикалық өмірді 
мемлекеттік реттеудің екі негізгі бағыты мен, атап айтқанда, кәсіпкерлік 
қызметтің арасында күрт күрес жүріп жатыр.

Сонымен бірге, инвестициялық саясатты зерттейтін авторлар эконо-
микалық проблеманы тарихи және институционалдық тұрғыдан тыс 
қарапайым деп санайтындықтан, бір-біріне қайшы келетін қорытындыға 
келеді. Экономикалық модернизацияның әртүрлі кезеңдерінде оны ынта-
ландырудың әртүрлі құралдары мен әдістері тиімді. Төрт кезеңді бөлген 
жөн:

– модернизацияның бастапқы кезеңі;
– экспортқа бағытталған өсудің басталу кезеңі;
– жедел дамуды ынталандыру сатысы;
– дамыған нарық кезеңі.
Модернизацияның кезеңді сипаты және экономикалық саясаттың тиісті 

кезеңдері «экономикалық ғажайыптың» елдерінде – Жапонияда, Оңтүстік 
Кореяда, Тайваньда, б.з.б. соңғы 50 жылда дамушы елдерден дамыған 
елдерге бет бұрған адамдар аз. Еуропаның және бұрынғы ағылшын 
отарларының экономикалық тарихындағы кезеңдер соншалықты байқал-
майды, олардың көпшілігі екі ғасыр бойы көшбасшылардан қатты 
қорғалмаған.

Басқа елдер барлық кезеңдерден өтпеді және олардың көпшілігі 
өздерінің даму деңгейіне сәйкес келмейтін экономикалық саясатты 
таңдағандықтан модернизацияны жүзеге асыра алмады.

Модернизацияның алғашқы кезеңінде ел алдына отандық өндірісті 
қайта жарақтандыру міндеті қойылды. Осы мақсатта машиналар мен 
жабдықтар шетелден сатып алынады. Импорт күшті сыртқы әсерге 
ие, бұл ұлттық ауыр индустрияны жақсарту үшін қажетті білім мен 
дағдылардың жинақталуына ықпал етеді.

Технология белсенді түрде тартылуда. Импорт отандық кәсіпорын-
дарды құрады, олардың ауқымы артып келеді. Бұл кезеңде ұтымды 
саясат инвестициялық тауарлардың импортын ынталандыруы керек, 
демек, олардың импортына төмен тарифтер, құрал-жабдықтарды импорт-
таушыларға субсидиялар, қарыз алудың жоғары деңгейі және мүмкін, 
импортшыларға көмектесетін нақты бағамның жоғарылауы қажет. 
Алайда, дайын өнеркәсіптік өнімдердің импортын шектеген жөн.

Меншікті саланың дамуымен импортталатын сыртқы фактор-
лар маңызды рөл атқаруды тоқтатады және жас отандық өндіріс, тіпті 
кедендік баждармен қорғалған, шектеулі ішкі нарыққа тап болады, 
бұл оның тиімділігі мен сапа стандарттарының халықаралық деңгейге 
жақындауына кедергі келтіреді.
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Екінші кезең басталады – экспортқа бағытталған өсуді бастау кезеңі. 
Негізгі міндет – сыртқы нарыққа шығу.

Экспорттаушы фирмалар жетекші елдердің өндірушілерімен бәсекелес 
болуға мәжбүр, сондықтан олар жаңа технологиялар мен басқарудың 
әдістерін енгізуге, жоғары сапа стандарттарын ұстануға және маркетингті 
үйренуге мәжбүр. Экспорттаушылардың жинаған білімі өндірістің басқа 
салаларындағы жағдайға әсер етеді.

Экспорттық сыртқы факторлар маңызды рөл атқарады. Бұл кезең, 
әдетте, нарықтық институттардың әлсіздігімен, адам капиталы мен 
технологияның дамуының салыстырмалы түрде төмен деңгейімен сипат-
талады. Жылдам өсу траекториясына өткен елдер экспортты жылжыту 
және импортты шектеу үшін өнеркәсіптік саясаттың таңдамалы да, 
таңдамайтын да құралдарын тиімді пайдаланды; мемлекеттік техникалық 
қайта құру бағдарламалары; ірі кәсіпорындарды қолдау; тікелей субсиди-
ялар; нарықты қатаң реттеу. Бұл жағдайда маңызды мақсаттар нарықтық 
инфрақұрылым құру және экономиканы біртіндеп орталықсыздандыру 
болды.

Үдемелі дамуды ынталандыру сатысы мемлекеттің экономикаға 
тікелей араласуының төмендеуімен, таңдамалы құралдардың селективті 
емес құралдармен алмастырылуымен, импорт пен экспорттағы кедергілер-
дің біртіндеп қысқаруымен, шағын кәсіпорындарды қолдаумен, капитал 
нарығын реттеумен және инвестицияларды тартуға баса назар аударумен 
сипатталады.

Дамыған нарық кезеңінде таңдамалы инвестициялық саясаттың 
көптеген құралдары өз құнын жоғалтады немесе тек төтенше жағдайларда 
қолданылады. Әдетте, дамыған елдердің үкіметтері құлдырау кезеңінде 
экономикаға араласуды күшейтіп, қолайлы конъюктура кезеңінде 
әлсіретіп, «контрциклділік принципін» ұстанады. Мемлекеттік инвести-
циялық саясат әрдайым экономиканың дамуына айтарлықтай әсер етеді 
және әр түрлі тарихи кезеңдерде мұндай әсердің сипаты жағымсыз да, 
жағымсыз да болуы мүмкін. Инвестициялық саясаттың мақсаттарына 
жету үшін Тинберген қағидаттарына сәйкес кем дегенде бірқатар тиісті 
құралдар болуы керек, ал инвестициялық саясаттың шаралары мазмұны 
таңдалған мақсатқа сәйкес келуі керек (Р.Манделл нарықты тиімді жіктеу 
қағидаты).

Дамыған және дамушы елдердің – Ұлыбританияның, Австралияның, 
Канаданың, Қытайдың, Израильдің, Норвегияның орталық банктері, 
сондай-ақ Еуропалық орталық банк (ЕОБ) және басқалары экономикалық 
өсуге жауап береді. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, барлық елдердің 
орталық банктері (қазіргі уақытта мұны жасамайтындарды қосқанда) 
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индустриялық саясатты жүзеге асыруға қатысып, жекелеген салаларды 
қолдады және бұл кездейсоқ эпизод емес, бірақ олардың ондаған жыл-
дардағы қызметінің негізі болды.

Ең жарқын мысал – АҚШ. АҚШ заңы Федералды резервтік жүйенің 
(бұдан әрі ФРЖ) экономикалық өсуге ықпал етуі керек дегенді білдір-
мейді, бірақ оның мақсаты экономикалық өсуді қамтамасыз ететін дең-
гейдегі жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету болып табылады. 

2008 жылы экономиканы ақшамен қанықтыру және экономикалық 
өсуді қолдау мақсатында ФРЖ ставканы нөлге дейін – 4,75%-дан 0,25%-
ға дейін төмендетті. Сонымен қатар, экономикаға үлкен өтімділікті енгізу 
туралы шешім қабылданды. Бен Бернанке Федордың басшысы болғаннан 
кейін Джаннет Йеллен бұрынғыдан бұрынғы жұмсақ ақша-кредит саяса-
тын қолдайды.

Қазіргі Ресей болып табылатын экономикалық даму кезеңінде Батыс 
елдерінің орталық банктері өздерінің валюталарының тұрақтылығынан 
гөрі экономиканы ынталандырумен көбірек айналысты.

«Өз дамуының алғашқы кезеңінде АҚШ, Англия, континентальды 
Еуропа елдерінде және әлемнің басқа да аймақтарындағы ақша-несиелік 
органдар мемлекеттік шығыстарды қаржыландыруға қатысты, валюта 
бағамын реттеді және« тікелей »құралдардың көмегімен экономиканың 
жекелеген секторларын қолдады.

Бұл функцияларды жүзеге асыру ақша-несие органдарының негізгі 
міндеті болды, және көбінесе оларды жүзеге асыру қажеттілігі осы 
институттардың пайда болу себептерінің бірі болды.

Осылайша, орталық банктер жүргізетін саясатқа қатысты «неолибе-
ралистік» ұсынымдар осы институттардың тарихи тәжірибесінен мүлдем 
қайшы», – дейді Джералд Эпштейн, Массачусетс университетінің Саяси 
экономикалық зерттеулер институтының тең директоры (АҚШ).

Көптеген елдерде мемлекеттік саясатты іске асыруға және экономи-
калық дамуды ынталандыруға орталық банктердің қатысуы айтарлықтай 
нәтижелер берді.

Джеральд Эпштейн атап өткендей, жаңа мақсаттарға қол жеткізу үшін 
олар несиелеу процестерін белсенді түрде реттеп отырды және көптеген 
жағдайларда олардың саясатын қолдау үшін капиталды бақылауды 
орнатты.

– АҚШ-та ФРЖ 30-шы жылдардың соңында үкіметтің қатаң 
бақылауына алынды, содан кейін Екінші дүниежүзілік соғыс 
басталған кезде Федералды қазынашылық әскери шығындарды 
төмен пайыздық мөлшерлемелермен қаржыландыруға көмектесті. 
1951 жылдан кейін ФРЖ үкіметтің ықпалына түсе бастады, ол 
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соғыс кезінде жинақталған АҚШ үкіметінің міндеттемелері үшін 
нарықтың тұрақтылығын сақтағысы келді. Сонымен қатар, Федера-
циядан инфляцияны төмендету кезінде жоғары жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ету талап етілді.

– Еуропа елдерінде, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін үкіметтердің 
бақылауында болған орталық банктер экономикалық дамуды 
ынталандыруға қатысты.

Мәселен, Біріккен Корольдікте несие беру көлеміне, қолайлы шарт-
тармен қаржыландыруға басымдықты бағыттар – кеме жасау, экспорт 
және өндіріс салалары бойынша сандық шектеулер қойылды. Сонымен 
қатар, несиелеу шектеулі секторлар анықталды – мысалы, тұтынушылық 
шығындар және импорт операциялары.

Францияда, Италияда және Бельгияда басқаша саясат жүргізілді. Бұл 
жерде орталық банктер берілген қарыздардың параметрлерін және несие-
леу бағытын реттеді.

Францияда несие беруді реттеу саясаты жалпы индустриялық саясат-
тың бөлігі болды және басым салаларды несиелеуді ынталандыруға 
бағытталған (белгілі бір салалардағы кәсіпорындарға несие беру талап-
тарын жеңілдету арқылы және т.б.). Италияда мұндай саясаттың басты 
мақсаты елдің оңтүстік аймақтарын дамыту болды.

Алайда, 90-шы жылдары бұл бағдарламалардың көпшілігі тоқтатылды, 
олардың орнына неолибералдық тәсіл келді. Бұл, біріншіден, біртіндеп 
мемлекеттік реттеуді жеңілдету талабын туындатқан Батыстағы эконо-
микалық өсудің ұзақ кезеңі мен халықтың өмір сүру деңгейінің артуына 
байланысты танымал болды.

Екіншіден, жаһандану және нарықтардың ашылуы халықаралық 
экономикалық қатынастарды дамыту үшін мемлекеттік реттеуді жеңіл-
детуді қажет ететін рөл атқарды.

Осылайша, ұлттық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
ететін тұрақты бағытты сақтау Жапония мен Қытайдың дамыған 
индустриялық секторын қалыптастыруда маңызды рөл атқарды.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Экономикалық өсу
Өнеркәсіптік саясат
 Дүниежүзілік державалар
Өнеркәсіптік әртараптандыру (диверсификация)
Өнеркәсіп саясатының объектісі мен субъектісі
Белсенді өнеркәсіптік саясат 
Пассивті (енжарлы) өнеркәсіптік саясат
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Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Экономикалық өсу дегеніміз не, оған қандай факторлар әсер етеді 
және оның қайнар көзі неде.

2. Экономикалық өсудің экстенсивті және интенсивті түрлерінің бір-
бірінен айырмашылығы.

3. ЖІӨ-нің ЖҰӨ-нен айырмашылығы неде?
4. Өсу қарқыны мен өсу қалай есептеледі?
5. Экономиканың индустриалды секторы қандай рөл атқарады ?
6. Индустриалдық саясатқа қандай басымдылық беріледі?
7. Мемлекеттік даму институты дегеніміз не және оның құрылымдық 

қайта құрылудағы рөлі қандай ?
8. Өнеркәсіптік саясаттың мәні неде?
9. Өнеркәсіптік өндірісті жандандыратын құралдарды сипаттаңыздар.
10. Өнеркәсіптік өндірісті реттеудің негізгі шараларын атап өтіңіздер.
11. Мемлекеттің өнеркәсіптік саясатының мақсаты не?
12. Оңтүстік Корея мен Қытайда индустриялық-инновациялық саясат-

ты жүзеге асыруға қандай жоспарлар негіз болды?
13. Әлемдік тәжірибедегі өнеркәсіптік саясаттың ең басты принциптері. 

Кейс: Сингапурдың экономикалық өсуі 

Дерек көзі: www.nizrp.narod.ru

60-жылдардың басында Лондон «Суэцтің шығысындағы» әскери 
қатысуын толығымен қысқартуға шешім қабылдады, бұл оның Синга-
пурдағы базасын 1968 жылға дейін жабады деген сөз. 1965 жылы Син-
гапур мемлекеті Малайзия Федерациясынан шығарылды, яғни іс жүзінде 
оның еркіне қарсы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Тәуелсіздік 
жарияланғаннан кейін Сингапурдың жағдайы жай ғана күрделі және про-
блемалы болған жоқ – оны көрші елдерден шикізаттың әр түрлі түрлерін 
бастапқы өңдеумен, сұрыптаумен және буып-түюімен, содан кейін Еуропа 
мен Америкаға экспорттайтын Шағын мемлекет деп атауға болады. Бұл 
көрші елдер Сингапурдан қосымша делдал ретінде құтылуға бел байлады. 
Қаланың ең ірі жұмыс берушісі – 40 мың азаматты жұмыспен қамтыған 
британдық әскери-теңіз базасы тоқтап қалмақ болды. Сингапурдың 
премьер-министрі Ли Куан Ю бұған қатты алаңдады, дегенмен сенім мен 
оптимизмді оятуға тырысты.

60-жылдардың басында Лондон «Суэцтің шығысындағы» әскери 
қатысуын толығымен қысқартуға шешім қабылдады, бұл оның Синга-
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пурдағы базасын 1968 жылға дейін жабады деген сөз. 1965 жылы Син-
гапур мемлекеті Малайзия Федерациясынан шығарылды, яғни іс жүзінде 
оның еркіне қарсы тәуелсіз мемлекет болып жарияланды. Тәуелсіздік 
жарияланғаннан кейін Сингапурдың жағдайы жай ғана күрделі және 
проблемалы болған жоқ – оны көрші елдерден шикізаттың әр түрлі 
түрлерін бастапқы өңдеумен, сұрыптаумен және буып-түюімен, содан 
кейін Еуропа мен Америкаға экспорттайтын Шағын мемлекет деп 
атауға болады. Бұл көрші елдер Сингапурдан қосымша делдал ретінде 
құтылуға бел байлады. Қаланың ең ірі жұмыс берушісі – 40 мың аза-
матты жұмыспен қамтыған британдық әскери-теңіз базасы тоқтап қалмақ 
болды. Сингапурдың премьер-министрі Ли Куан Ю бұған алаңдап, сенім 
мен оптимизмді оятуға тырысты.

Ол тікелей: «Әлем бізді тамақтандыруға міндетті емес!» деп жари-
ялады. Ли Куан Ю бұл жағдайдан қалай шыққаны туралы өзі айтып 
берді. Оның «Сингапур тарихы: 1965-2000 жж. Үшінші әлемнен бірінші 
дүниеге» кітабы осыған арналған. Келесі мәтінде: «Біздің көршілеріміз 
Сингапурмен экономикалық байланыстарын шектемекші болғандықтан, –
өндірушілерді Сингапурде кәсіпорындар құруға тарту және өнімдерді 
дамыған елдерге экспорттау үшін – біз дамыған елдермен: Америка, 
Еуропа, Жапония байланыс орнатуға тура келді. 60-жылдары трансұлттық 
корпорациялар кедей елдердің ресурстарын пайдаланып қана қоймай, 
оларды одан да кедейлікке ұшыратады деген пікір болғанына қарамастан, 
Ли Куан Ю шетелдік компанияларды белсенді тартуды ұйғарды. «Син-
гапурде ТҰК пайдалана алатын табиғи ресурстар болған жоқ. Бізде 
барлығы еңбекқор адамдар, жақсы инфрақұрылым және адал әрі білікті 
болуға шешім қабылдаған үкімет болды. Біздің міндетіміз – екі мил-
лион сингапурлықты күнкөріспен қамтамасыз ету және егер ТҰК 
жұмысшыларымызға жұмыс орындарын құрып, оларды техникалық, 
инженерлік және басқару дағдыларына үйрете алса, онда біз ТҰК-мен 
жұмыс істеуге тура дайын болдық». Сингапурға әлемнің ең дамыған 
елдерінен трансұлттық корпорациялар ретінде тартылу үшін ТҰК-лар 
өзері тілек білдіру керк.

 «Егер мен Сингапурдың неге сәтті болғанын бір сөзбен айтып 
беруім керек болса, онда бұл сөз «сенім» болар еді». Өмір сүру үшін 
күресте «Сингапур аймақтағы басқа елдерге қарағанда ұйымдасқан, 
тиімді, жігерлі болуы керек» деген қағиданы басшылыққа алдық. Егер 
біз көршілеріміз сияқты жақсы дамыған болсақ, кәсіпкерлерге Синга-
пурде бизнес құруға ешқандай негіз болмас еді. Біз ішкі нарық пен табиғи 
ресурстардың болмауына қарамастан, инвесторларға Сингапурде сәтті 
және тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік жасауымыз керек еді».
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Лидің билікке келгеннен кейінгі алғашқы жобасы – жол, электр қуаты, 
су және басқалармен қамтамасыз етілген қаланың сыртындағы жаңа 
индустриалды аймақ – Джуронг. Өндірістік құрылысты бастауға дайын 
жер әлеуетті инвесторларға номиналды сыйақыға берілді. 1961 жылы 
Экономикалық даму агенттігі құрылды, уақыт өте келе ол бүкіл әлемге 
«Сингапурдың бір терезесі» деген атаққа ие болды. Ли Сингапурдағы 
шетелдік инвестор көптеген министрліктермен, қызметтермен, ведом-
стволармен және ведомстволармен емес, бір агенттікпен, осы агенттіктің 
бір шенеунігімен – белгілі бір шетелдік инвестордың кураторымен жұмыс 
жасауы керек деп сенді. Шенеуніктің қызметі шетелдік инвестордың 
бизнестегі жетістіктеріне байланысты бағаланды. «Бұл агенттік инве-
сторлар тап болған барлық мәселелерді, жер мәселесінен бастап элек-
трмен және сумен қамтамасыз етуге дейін, қоршаған ортаны қорғаудан 
бастап, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге дейін шешуі керек еді». Бұл 
оларды шешті және әлі де шешілуде!

«Біз кез-келген инвесторды құшақ жая қарсы алдық, бірақ өсуі 
ықтимал үлкен инвестор тапқан кезде, біз оған өндірісті бастауға аянбай 
көмегімізді бердік». Ли Куан Юның Сингапурда билік еткен жылдарында 
жемқорлық дерлік болған жоқ. Бір жағынан, шенеуніктер өте жоғары 
жалақы алады: қазір бұл елдің премьер-министрі айына 50 мың дол-
лар жалақы алады, бұл әлемдегі ең жоғары жалақы алатын мемлекеттік 
қызметші (екінші орында – 33 мың АҚШ президенті). Екінші жағынан, 
кез-келген сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін жаза сөзсіз және өте 
қатал. Тәуелсіздіктің барлық жылдарында ең жоғары деңгейдегі шенеунік 
пара алу кезінде ұсталды – ол ұлттық даму министрі Дэ Цзинванг бол-
ды – ол Ли Куан Юмен байыпты әңгіме жүргізгеннен кейін, қылмыскер 
үйіне барып, өзін-өзі асып өлді.

Егер Сингапур бірінші дүниежүзілік елдерде қабылданған қоғамдық 
және жеке қауіпсіздік, денсаулық сақтау, білім беру, телекоммуника-
циялар, көлік және қызмет көрсету стандарттарына қол жеткізе алса, 
онда ол біздің аймақта бизнес жүргізгісі келетін кәсіпкерлер мен инже-
нерлер, менеджерлер және басқа мамандар үшін базалық лагерге айна-
лады». Сингапур, шын мәнінде, осы стандарттардың бәріне қол жеткізді 
және «базалық лагерьге» айналды. Рас, бірден емес. Алғашқы бірнеше 
жыл Джуронг бос болды. 60-жылдардың аяғында Гонконг пен Тайвань-
нан тоқыма және ойыншық өндірісін құрған алғашқы инвесторлар пайда 
болды. 1968 жылы алғашқы жоғары технологиялық американдық компа-
ниялар Сингапурға келді.

«Дженерал Электрик» Сингапурда алты ірі кәсіпорынды бір жылда 
құрған 1970 жыл болды. 1971 жылы Британдық әскери базаның жабы-
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луы (Ли Куан Ю бұрынғы отарлаушыларды бұл оқиғаны үш жылға 
кейінге шегеруге көндіре алды), еңбек нарығы іс жүзінде байқамады. 
1972 жылы таза экспорт Сингапурде алғаш рет реэкспорттан асып түсті. 
«Біз өзіміздің жас қызметкерлерімізге адалдық пен парасаттылыққа, тіпті 
іскерлік тәжірибеміз жетіспейтін болса да сендік». 

Біз жыл сайын мектептердің үздік түлектерін іріктеп, Ұлыбритания, 
Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, Германия, Франция, Италия, Жапо-
нияның ең жақсы университеттеріне жіберіп отырдық, ақырында, ақша 
табылғаннан кейін АҚШ-қа жібердік. Біз өз кәсіпкерлерімізді Neutur-
nitorlines (Shipping Company) және Singapore Airlines сияқты дамыған 
компанияларды құруға шақырдық. «Біз технологиялық серпіліс бола-
тын салаларға инвестиция салуға тырыстық, бірақ тәуекелдерді әрта-
раптандырдық. Біздің жұмысымыз ауқымды және ұзақ мерзімді 
экономикалық міндеттерді қоюдан тұрды. Біз жоспарларды үнемі 
қарастырып, түзетіп отырдық. Тиісті министрліктердің қолдауымен 
көптеген жаңа компаниялар құрылды. Олар сәтті болған кезде біз кейбір 
мемлекеттік монополияларды жекешелендірдік».

Бүгінгі таңда Сингапур – электроника және дәл аспаптар жасау, 
оптикалық аспаптар мен линзалар шығару, ұшақ өндірісі және мұнай мен 
газ өндірісі, компьютерлік жабдықтар мен кеме жасау, металлургия және 
мұнайхимиясы үшін ең озық бұрғылау платформалары. Сингапур порты 
(дәлірек айтқанда, қаланың ішінде орналасқан бес порт) Роттердам, 
Йокогама және Кобеден кейінгі жүктерді тасымалдау бойынша әлемде 
төртінші болып табылады. Сингапур – Нью-Йорк пен Лондоннан кейінгі 
әлемдегі үшінші қаржы орталығы. Бірнеше ондаған жылдар бұрын 40% 
сауатсыз болған Сингапур бүгінде Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ең ірі 
ғылыми орталық болып табылады, онда 170 ғылыми орталық жоғары 
технологияны дамытады, екі жоғары сыныптар және екі политехникалық 
институт бар. «Біз әлемдік сауданың кеңеюін пайдаландық, инве-
стициялар тартылды және сингапурлықтардың ұрпақтары бойында 
үшінші әлемнен бірінші орынға көтерілді». Сингапур әлемдегі ең таза 
қалалардың бірі және сөзсіз Азиядағы ең таза қала. Ол бұған қарапайым 
тұрғындар арасындағы көпжылдық тәрбие жұмысының ғана емес, соны-
мен қатар санитарлық нормалардың сақталмағаны үшін өте қатал және 
сөзсіз жазалаудың нәтижесі.

Сонымен, тротуарға лақтырылған темекінің заң бұзушысына 600 
АҚШ доллары қажет болады. Егер жергілікті тұрғынның немесе шетелдік 
туристің қалтасында бір пакет сағыз бар болса және жергілікті билік бұл 
туралы білген болса, онда мұндай «қорқынышты қылмыс үшін» 1000 
доллар төлеуге тура келеді. Себебі, 30 жыл бұрын, Сингапурде алғашқы 
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метро желісі іске қосылған кезде, вагондардың тоқтап қалуымен байланы-
сты бірнеше оқиғалар автомобильдердің есіктеріндегі сенсорлар сағызбен 
жапсырылған кезде тіркелді. Ли Куан Ю проблеманы түбегейлі шешіп, өз 
елінде сағыз қолдануға тыйым салды. Бірақ үнемі ақшамен бәрін сатып 
алуға болмайды: Сингапурде 15 грамм героин иесін дарға асу күтеді. 
Батыс машинасы 20-30 мың доллар тұрады, сингапурлық 80-100 мың 
тұрады: автомобильдің өзінен басқа, ол оны пайдалануға лицензия сатып 
алуға мәжбүр болады, оның бағасы көліктің қаладағы кептелуіне бай-
ланысты өзгереді. Сондықтан Сингапур билігі кептелістермен күресуде. 
Артық салмақты сингапурлық жас армияға шексіз қызмет ете алады – 
жас жігіт өз Отанының нағыз қорғаушысы болу үшін жеткілікті салмақ 
жоғалтқанша оның мерзімі ұзартыла береді..

Ли Куан Ю қызмет еткен алғашқы күндерінен бастап тәуелсіз Синга-
пурды коммунист болмаса да, «екінші Қытайға» айналдыру әрекеттеріне 
үзілді-кесілді қарсы болды. Оның елі Қытайдың өзінен басқа әлемдегі 
жалғыз тәуелсіз мемлекет екеніне қарамастан, онда Қытайдан басқа, 
халықтың басым көпшілігін құрайды (бүгінгі таңда сингапурлықтардың 
79%-ы этникалық қытайлардың, 13%-ы – малайзиялықтар және 7%-ы –
үнділер). Ли Куан Ю әр түрлі қанды иммигранттардың қоспасынан жаңа, 
біртұтас ұлт – сингапурлықтар құруды ұйғарды. Сингапурдағы мем-
лекеттік тіл – малай, ал барлық мемлекеттік органдардың жұмыс тілі – 
ағылшын. Әр түрлі орта мектептер қытай, тамил, малай және ағылшын 
тілдерінде сабақ береді. Ағылшын тілін оқу әр мектепте міндетті 
болып табылады. Қытайдан шыққан сингапурлықтардың көпшілігі 
төрт оңтүстік қытай диалектісінде сөйлейтін. Бүгінгі таңда Ли өзінің 
қандастарынәдеби қытай тілінің пайдасына аталарының диалектілерінен 
бас тартуға белсенді үгіттейді. Алайда Сингапурдың барлық жоғары оқу 
орындарында оқыту тек ағылшын тілінде жүргізіледі. Арал халқында 
және көрші елдерде үлкен қарсылыққа Сингапурдың екінші университеті 
- Нанянгтың ағылшын тіліне аудармасы себеп болды, ол өз кезегінде тек 
Сингапурде ғана емес, сонымен қатар Оңтүстік-Шығыс Азияның басқа 
елдерінде тұратын Қытайдан келген иммигранттарға арналған ұлттық 
жоғары білім беру орталығы ретінде пайда болды. Ли Куан Юдің өзі 
айтқандай: «Менің мінезім шыдамды. Егер мен бір нәрсеге сенімді бол-
сам, мен бәріне қарсы болып, жер менің аяғымның астына түсіп жатқанын 
сезсем де, мақсатқа жету үшін өзіме қаражат салып, қол жеткіземін. Бұл 
көшбасшының миссиясы».

Ли Куан Ю үкіметінің өткен ғасырдың 60-жылдарында қабылдаған 
алғашқы шараларының бірі – күйзелген аумақтарды қирату болды, 
онда сингапурлықтардың 65% ел тәуелсіздік алған кезде пальма 
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жапырақтарымен қапталған қораптардан жіңішке тақтайшалар салынған 
бауларда өмір сүрді. Сонымен бірге, Малай мен Тамилдің жекелеген 
облыстары болды, тіпті Қытайдың әртүрлі провинцияларынан көшіп кел-
гендер өз қандастарының қасында ғана тұрды.

 Жаңа көпқабатты тұрғын үй кешендерінің әрқайсысында этникалық 
қауымдастық өкілдері қоныстанды. Сонымен қатар, бірнеше жыл өткен-
нен кейін, малайзиялықтар мен үндістер пәтер алмасу арқылы әртүрлі 
үйлерде қайтадан «шоғырлануға» кіріскен кезде, Үкімет шектеулер 
енгізді – мысалы, қазір қаланың кез-келген ауданында, кез-келген пәтер 
ғимаратында тұрғындардың үлесі, мысалы, малай тектес адамдар 25%-
дан аспауы тиіс. Осы көп пәтерлі кешендердің әрқайсысында Халық 
партиясының ұяшықтары жастарды жұмысқа белсенді тартады және 
келесі учаскелік сайлауда өз учаскелері тұрғындарының дауыс беру 
нәтижелеріне жауап береді.

Тәуелсіз сауалнамаларға сәйкес, бүгінгі күні арал штаты тұрғында-
рының 96%-ы өзін бірінші кезекте сингапурлықтар, ал содан кейін – 
қытай, малай және басқа да халықтар деп санайды. Ли Куан Ю нағыз ұлт 
құра алды.

«Батыс журналистері, әсіресе адам демократиясын жақтаушылар 
біз дәл солар сияқты болуымыз керек деп санайды, – деп жазады 
Ли. Мен біздің бастан кешкен тарихымыз және басқа да әлеуметтік 
құндылықтарымыз басқа екенін түсіндіруге тырысамын. Осы басқа 
құндылықтар экономиканың қарқынды өсуіне ықпал етті ».

Талқылауға арналған сұрақтар

1. Экономикалық өсудің қандай факторлары Сингапурдың жедел да-
муына ықпал еткенін атап өтіңіз?

2. Тәуелсіздік алған кезде Сингапур экстенсивті және қарқынды 
экономикалық өсудің қандай факторларына ие болды?

3. Мемлекеттік экономикалық саясат Сингапурдың экономикалық 
өсуін қалай ынталандырды?

4. Сингапур үшін экономикалық өсу шығындары қандай?
5. Сингапур үкіметі экономикалық өсу шығындарын қандай шаралар-

мен азайтады?
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VI ТАРАУ

ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 
ҚЫЗМЕТІНІҢ БАСТЫ САТЫСЫ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БОЛЖАУ МЕН ЖОСПАРЛАУ

6.1 Мемлекеттік жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі 
6.2 Мемлекеттік жоспарлау түрлері 
6.3 Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжаудың мәні, түрлері 
 және әдістері
6.4 Экономикалық болжаудың әдістері, принциптері және 
 көрсеткіштері

6.1 Жалпы мемлекеттік жоспарлаудың 
мәні мен қажеттілігі 

Жоспарлау – басқару жүйесінің басты элементі, мемлекеттің әлеумет-
тік-экономикалық саясатын жүзеге асырудағы маңызды құралдардың бірі.

Жалпы мемлекеттік жоспарлаудың қажеттілігі көптеген себеп-
терге байланысты, мысалы: жоспарсыз мемлекеттің әртүрлі аймақтары 
мен шаруашылық субъектілерінің мүдделерін бір-біріне қисындау мен 
сәйкестендіру мүмкін емес.

Нарықтық жүйенің сұраныс пен ұсыныс (нарықтық баға), бәсеке 
негізінде өздігінен реттелетін қабілеті бар. Алайда, кейбір салаларда өзді-
гінен реттелу жеткіліксіз, мысалы: сыртқы ортаны қорғау мен табиғатты 
пайдалануда. Нарық аймақтар арасындағы инвестициялық, қаржылық, 
еңбек ресурстарын бөлуде тепе-теңдікті сақтай алмайды. 

Еркін нарық экономиканың макроэкономикалық тұрақтылығын 
қамтамасыз ете алмайды. Бұл мәселелердің тек жоспарлау негізінде, 
экономикаға мемлекеттік реттеу шараларын жүргізу арқылы ғана шешуге 
болады. 

Жалпы мемлекеттік жоспарлау – әлеуметтік-экономикалық жүйелер-
дің негізгі даму бағыттарын анықтайды, сондай-ақ нақты міндеттер мен 
қойылған мақсаттарға жету шараларын белгілейді.

Нарықтық экономикада жалпы мемлекеттік жоспарлау бюджеттік 
жоспарлау, мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық бағдарламалар, мем-
лекеттік тапсырыс, мақсатты кешенді бағдарламалар, мемлекеттік сектор-
дың даму жоспарларынан құралады.

Жоспарлаудағы негізгі шарты – мақсаттарды белгілеу мен оған жету 
жолдарын анықтау.
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Жоспар нақты сандық параметрлерге (көрсеткіштерге) негізделеді. 
Сандық көрсеткіштер әлеуметтік-экономиканың дамуындағы соңғы және 
аралық нәтижелерін, ресурстарға шығындарды бейнелейді. 

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау басқарудың барлық деңгейінде 
дайындалады, олар:

► федералдық және аймақтық жоспарлау – бұл жоспарды мемле-
кеттік басқару органдары құрады.

► жергілікті жоспарлау – бұл жергілікті басқару органдары арқылы 
жүргізіледі.

► кәсіпорын жоспары – кәсіпорынның өз мүмкіндіктерін ескере оты-
рып жасалады.

6.2 Мемлекеттік жоспарлау түрлері 

Болжаудың негізгі мақсаты экономикалық дамудың балама бағыт-
тарын және олардың әлеуметтік – экономикалық сандарын анықтау 
болғандықтан, ол экономиканы жоспарлаудың алғашқы сатысы болып 
табылады. 

Жоспарлау – экономиканың объективті заңдары мен заңдылықтарын 
зерттеп түсіне білу, әлеуметтік – экономикалық дамудың жоспарла-
рын ғылыми негізде дайындау мен олардың орындалуын ұйымдастыру 
процесі. Жоспарлаудың негізгі мақсаты – экономикада баланстық үйлесім 
мен макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін белгілі бір 
пропорциялар мен пропорционалдыққа қол жеткізу. Жоспарлау төменде 
көрсетілген міндеттердіатқарады:

Қоғамның әлеуметтік – экономикалық дамуының басыңқы бағыт-
тарын анықтау. Жоспарлы кезең экономикасының сандық және сапалық 
сипаттамаларын белгілеу.

 Материалдық еңбек және қаржы ресурстарын орынды пайдалану 
арқылы ғылыми – техникалық әлеуметтік және экономикалық мәселе-
лерді шешудің тиімді жолдарын таңдау. 

Жекелеген салалар мен аумақтардың даму қарқынын анықтау. 
Жоспарлаудың ғылыми негіздеріне объективті экономикалық заң-

дарды тану және саналы түрде қолдану ұдайы өндіріс теориясы, 
жүйелілік, кешенділік, жоспар жасау тәсілі мен әдістері жатады.

Жоспар жасау логикасы – барлық деңгейде мемлекеттік жоспарларды 
әзірлеумен байланысты нақтылы әрекеттердің тәртіпке бағындырылған 
реті. Жоспар жасау логикасының негізгі элементтеріне төмендегілер 
жатады. 
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а) Жоспарлау кезеңіндегі экономика дамуының мақсаттарының жүйе-
сін қалыптастыру.

ә) Базистік кезеңдегі экономика дамуын талдау және оның деңгей-
лерінің параметрлерін анықтау;

б) Қоғамның қор көлемін, қаржылық мүмкіндіктерін анықтау;
в) Жоспарлы кезеңдегі қоғамның қажеттіліктерінің көлемі мен 

құрлымын анықтау;
г) Қоғамның қорлары мен қажеттіліктерін үйлестіру және жоспарлы 

кезеңдегі экономика дамуы жоспарының жобасын әзірлеу.
д) Жоспар жобасын талқылау және бекіту. 
Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау. Жалпы түрде 

жоспарлау, бастапқы ақпараттарды өңдеу және өзіне таңдауды қосатын 
және мақсатты ғылыми дайындау, қаржыны анықтау және оған жету 
жолын қарастыруға негізделген, дайындалу үдерісі мен қабылданған 
басқару шешімін көрсетеді.

Жоспарлаудың жасалу нысаны бойынша келесідей түрлері болады:
– директивті; 
– тактикалық; 
– индикативті; 
– стратегиялық (6-1 сурет).

 

6.1-сурет. Жоспарлаудың жасалу нысаны бойынша түрлері 

Директивті жоспарлау – заңды күші бар жоспарларды құру үрдісі. 
Директивті жоспарлаудың ерекшелігі – нақты мекенжайға бағытталуы, 
яғни ол жоспарды орындау міндетті. Ол жоспарды жүзеге асырудағы 
орындаушылардың жауапкершілігі қаралған. Қазіргі кезде дерективті 
жоспарға макродеңгейдегі қаржы жоспары мемлекеттік бюджет, аймақтық 
мақсатты бағдарламалар мемлекеттік мұқтаж үшін, азық-түлік тапсыру 
жоспары жатады. Әрбір кәсіпорынның өз жоспары дерективті жоспар 
болып табылады.
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Индикативті жоспарлау – мемлекеттің әлеуметтік экономикалық 
дамуын нақты параметрлер арқылы (индикаторлар) анықтау үрдісі мен 
белгіленген индикаторларды жүзеге асырудағы жанама мемлекеттік 
экономикалық шараларды әзірлеу. Индикаторлар – экономиканың 
құрылымы мен тиімділігін, қаржы жағдайын, ақша айналымын, тауар 
рыногы мен құнды қағаздар нарығын, баға деңгейін, жұмысбастылықты, 
халықтың өмір сүру деңгейін, сыртқы экономикалық байланыстарды 
бейнелейтін көрсеткіштер.

Бұл жоспарлаудың ерекшелігі – оның тек кеңес берушілік сипатта 
болуы. Шаруашылық субъектілеріне ол жоспарды орындау міндетті емес, 
алайда мемлекет экономикалық әдістер (салықтар немесе субъсидиялар 
т.б.) арқылы, сондай-ақ құқықтық актілер т.б. әдістер арқылы индикативті 
жоспарды жүзеге асырады. Көптеген елдерде дайындалатын индикативті 
жоспарлар болжау түрінде болады. Мысалы, Франция экономикасының 
жоспары – мемлекет пен жеке кәсіпкерлер арасындағы ақпарат алмасу, 
соның негізінде олардың жоспарларының бір-біріне сәйкестігін анықтау 
мен оның экономикалық дамуын, өзара қолайлы жалпы стратегиясын 
дайындау болып табылады. 

Индикативті жоспарды әзірлеуде әртүрлі субъектілер тең құқылы, 
жоспар көрсеткіштерін орындау міндетті емес, қызметті ұйымдастыруда 
бағыт-бағдар беруші сияқты ерекшеліктерімен сипатталады.

Индикативті жоспарлау – жоспарлы кезеңдегі мемлекеттік эконо-
микалық саясаттың негізгі мақсаттары мен бағыттарына сай міндеттерді, 
басымдықтарды, әлеуметтік – экономикалық дамудың индикаторларын 
қалыптастыру процесі және көзделген нәтижелерге қол жеткізу үшін 
әлеуметтік және экономикалық жағдайларға әсер ететін мемлекеттік 
шараларды анықтау болып табылады. 

Индикативті жоспарлау – бұл нарық экономикасының қызметіне 
ықпал етудің негізгі әдістері, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық сая-
сатын жүргізу құралы. Ол мемлекет шараларының ықпалынсыз қиын 
тиетін, тек нарықтық әдістермен жүзеге асырылуға тиісті, экономикалық 
өмірдің көптеген мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді. Индикативті 
жоспарлау параметрлердің жүйесін қалыптастыру үдерісін көрсетеді. Бұл 
серпін, құрылым, экономиканың тиімділігі, қаржы жағдайы, ақша айна-
лымы, тауарлар нарығы және бағалы қағаздар, баға қозғалысы, жұмыспен 
қамтамасыз ету, өмір сүру деңгейі және т.б. тәрізді көрсеткіштер болуы 
мүмкін. 

Индикативтік жоспарлау нарық экономикасының жағдайы мен 
мемлекеттік реттеу әдістерінің бүкіл әлемде кең тарауы үшін ең қолайлы 
болып табылады.
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Индикативті жоспарлаудың негізгі мақсаты – ұлттық экономиканың 
бірқалыпты дамуын, оның құрымдылық өзгерістерін дағдарысты 
жағдайлардың алдын алу және олардың ықпалын жұмсарту, елдің 
экономикалық және саяси тәуелсіздігін қамтамасыз ету. Сондықтан 
индикативті жоспарлау төмендегі талаптарға сай болуы шарт: 

а) Республика экономикасын мемлекеттік реттеуде қолданылатын 
құралдардың тиімді болуына қол жеткізу;

ә) Нарық механизмдерінің әрекеті негізінде экономиканың өзін –
 өзі реттеу деңгейінің жоғары болуын қамтамасыз ету және 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің өзіндік экономикалық 
белсенділігін пайдалануына кеңінен жағдай жасау;

б) Әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылып жүрген және тиімділігі 
дәлелденген экономикалық талдау, болжау мен реттеу әдістерін 
пайдалану;

в) аумақтық экономикалық саясаттың тиімділігін қамтамасыз ету.
Стратегиялық жоспарлау – экономиканың дамуындағы басты 

басымдылықты таңдау. Оның негізгі мақсаты – мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық дамуының басты бағыттарын анықтау және ұлттық 
экономиканың табысты дамуын қамтамасыз ету. Стратегиялық жоспар-
лау ұзақ мерзімге бағытталады. Стратегиялық жоспарлау біртұтас 
болғанымен оның нақты жағдайларға байланысты икемді болу қабілеті 
бар.

Стратегиялық жоспарлау – көптеген мемлекеттер, ірі және орта 
компаниялар соңғы кездері қеңінен қолданылып жүрген арнаулы білім 
(қызмет) саласы. Ол басқаруда ертеден қолданылып келеді, бірақ жиі 
және кең көлемде қолданылуы екінші дүниежүзілік соғыс кезінен және 
тек әскери емес, сонымен қатар азаматтық қызмет пен бизнес сферасында 
да кеңінен қолданылғандықтан, қазіргі кезде жеке ғылым саласы ретінде 
қалыптасты.

Республика Президенті Н.Назарбаевтың 1997 жылғы Қазақстан 
халқына жолдауында жарияланған «Қазақстан – 2030» жоспары 
стратегиялық жоспарға жатады.Стратегиялық жоспарлар ұзақ мерзімге 
жасалады және ұлттық экономика дамуының ұзақ мерзімдік мақсаттарын, 
мәселелерін, басыңқыларын анықтайды және оларды жүзеге асыру 
кезеңдері мен мемлекеттік әлеуметтік – экономикалық саясаттың жалпы 
бағыттарын белгілейді. Қазақстан Республикасының стратегиялық 
жоспарлау және реформалау жөніндегі Агенттігі әзірлеген «Министр-
ліктер мен ведомстволарға арналған жылдық стратегиялық жоспарларды 
дайындау» жөніндегі әдістемелік ұсыныстарына (1997 жылдың мамыр 
айы) сәйкес стратегиялық жоспарлар төмендегі бөлімдерден тұрады:
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• Саланың ағымдағы жай-күйіне баға беру;
• Жоспарлы кезеңдегі министрлік жұмысының мақсатын анықтау;
• Басымдықтар;
• SWOT – мақсаттарға қол жеткізу мүмкіндіктерін талдау;
• Мақсаттарға қол жеткізу стратегиясы;
• Стратегияларды жүзеге асыру кезеңдері, немесе аралық мақсаттар.
Тактикалық жоспарлау - стратегиялық мақсаттарға жетуде нақты опе-

рацияларды жоспарлау мен оны жүзеге асыруға қажетті ресурстардың 
көлемін анықтау. Тактикалық жоспар қысқа және орта мерзімге жасалады. 

Жоспарлауды мерзімге қарай: қысқа, орташа, ұзақ мерзімдік деп 
бөледі. Ең алдымен ұзақ мерзімдік мақсаттар белгіленеді, кейін оны 
жүзеге асыру үшін орташа және қысқа мерзімдік жоспарлар құрылады.

Тактикалық жоспарлау – кәсіпорын басшылығында негізгі қызмет-
тердің бәрі ғана емес, оның өзі жеке төрт қызметі түрінде кездеседі:

1. Ұйымдастыру.
2. Кадрлармен жұмыс істеу.
3. Басшылық ету.
4. Бақылау.
 Басшы ұйымдастырады, кадрлармен жұмыс істейді, бағыттайды және 

басшылық етеді, сондай – ақ көздеген мақсатқа бақылау жүргізеді.

6.3 Әлеуметтік-экономикалық дамуды болжаудың мәні,
 түрлері және әдістері

Жалпы мемлекеттік жоспарлау ғылыми негізделген болжамдарға 
сүйенеді. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау- жоспар-
лық шешімдерді қабылдаудағы алғашқы кезең болып табылады.

Мемлекеттік болжау – мемлекеттің әлеуметтік – экономикалық 
даму бағыттары туралы ғылыми негізделген жүйесі. Мемлекеттік бол-
жау даму болашағын алдын ала анықтауға ғана емес, кәсіпорындар мен 
компанияларға мемлекеттің іс-әрекеті жөнінде саяси ақпараттар беріп 
отыруға да мүмкіндік береді.

Болжамды келесідей топқа бөледі: 1. Базалық 2. Әлеуметтік-
экономикалық (6.2 сурет).

Зерттеу логикасына немесе функционалдық белгілеріне байланысты 
болжауды: ізденушілік және нормативтік деп бөледі.

Ізденушілік болжам экономикалық көрсеткіштердің бүгінгі өзгерісін 
сақтай отырып, болашақтағы мүмкін жағдайларды анықтайды, бұл бол-
жауға базалық кезең тән.
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Нормативтік болжам – болашақтағы белгілі мақсатқа жету үшін 
қазіргі кезеңде қандай өзгерістер болу қажеттігін болжайды. Нормативті 
болжау күрделі қойылған мақсаттың қаншалықты мүмкін екендігін, 
оның жолдары мен тәсілдерін анықтайды. Бұл болжауға мақсатты кезең 
тән. Болашақты негізгі деп алады.

 

6.2-сурет. Болжауды топтау

Мерзіміне қарай болжауды төмендегідей жіктеуге болады:
Қысқа мерзімдік болжам – жылдық және 5 жылдық оперативтік бол-

жам.
♦ Айлық, тоқсандық 1 жылға дейін.
♦ Қысқа мерзімдік болжам- жылдық немесе 3 жылға дейін.
♦ Орта мерзімдік болжам – 3-5 жылдық.
♦ Ұзақ мерзімдік болжам – 5-10 жылдан жоғары.
Жоспарды жүзеге асыру кезеңіне сәйкес келеді. Ол қаржы айналысы, 

баға өндірісі, халықтың төлем қабілеті, ауыл шаруашылығы өндірісіндегі 
өзгерістердің экономикаға әсері сияқты ағымдағы үрдістерді болжауға 
негізделеді.

Орта мерзімдік болжау – экономиканың қарқынын, факторлары мен 
құрылымын инвестициялық үрдістерді қарастырады.

Ұзақ мерзімдік болжау – ең алдымен демографиялық үрдістермен 
байланысты, сондай-ақ ірі әлеуметтік міндеттерді шешу, ғылыми тех-
никалық үрдістерді дамыту, табиғи ресурстарды пайдалану үрдістерін 
қарастырады.
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Болжамды ақпаратты беру тәсіліне қарай: нүктелік және аралық 
(интервалдық) деп бөледі. Нүктелік болжамдар: мысалы. ЖҰӨ көлемі 
5 пайыз өседі. Аралық (интервалдық) болжамдар: мыс. ЖҰӨ көлемі 5-7 
пайызға дейін өседі. 

Сонымен кез келген мемлекет жоспарлау мен болжаусыз мемлекет 
болашағын анықтай алмайды. Мемлекеттік жоспарлау мен болжаудың 
маңыздылығы осында. 

6.4 Экономикалық болжаудың әдістері, 
принциптері және көрсеткіштері

 Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылдың 13 қазанында 
қол қойылған, «Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының 
жүйесін жетілдіру және қызметтерін анықтау туралы» Жарлығына сәйкес 
жоғарыда аталған функцияны қайта құрылған экономика және сауда 
министрлігі атқарады.

 Экономикалық болжамдар негізінде қоғамның даму мақсатын, сол 
мақсатқа жетуге қажетті экономикалық ресурстар көлемін – ұзақ, орта, 
қысқа мерзімдік жоспардың тиімді варианттарын, үкіметтің эконо-
микалық, техникалық саясаттарының негізгі бағыттарын анықтау үшін 
қажет.

Сондықтан, қоғамның даму үрдістерін болжау деңгейі неғұрлым 
жоғары болса, экономиканы басқару ісі де соғұрлым тиімді болады. Бол-
жам дегеніміз белгілі бір объектінің болашақтағы жай – күйі, даму жол-
дары туралы ғылыми – дәлелді пікір. Болжамдарды зерттеп дайындау 
процесі болжау деп аталады. Болжау – қоғам өмірінің барлық саласында 
теория мен практиканы байланыстырып тұратын өте маңызды түйін 
болып саналады. 

Ол негізінде екі мағынадан тұрады. Біріншісі болжап айту, жай – 
күйін суреттеп, бейнелеп беру. Екіншісі, – болжап көрсету, ескерту, яғни 
мәселенің болашағы туралы барлық ақпаратты тиімді пайдалана отырып, 
оны шешу жолдарын көрсету, анықтау.

 Қоғам дамуын болжаудың негізгі бір бағыты болып экономикалық 
болжау танылады. Экономикалық болжау объектісі – қоғамдық ұдайы 
өндіріс процесі, ал зерттеу заты – экономикалық (зерттеулердің, объекті-
лердің даму заңдылықтары, болашақ жай – күйі және экономикалық 
болжамдар жасау, әзірлеу әдістері. Экономикалық болжау дегеніміз 
экономикалық прогностикалық барлық әдіс – тәсілдерін, құралдарын 
қолдануға және экономикалық құбылыстарды зерттеудің ғылыми 
әдістемелеріне негізделген экономикалық болжамдар жасау процесі.
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Зерттеу жүргізу амалдарының қолданылуына және болашақ жай – 
күйдің айқындалу деңгейіне байланысты болжау, болжап көрсетудің үш 
формасы бар. Олар гипотеза (жалпы ғылымдық болжау), болжам, жоспар. 

Гипотеза – жалпы теория деңгейіндегі ғылыми болжауды бейнелейді. 
Болжам гипотезамен салыстырғанда, әлдеқайда нақты сипаттама береді, 
өйткені ол сапалық қана емес, сандық өлшемдерге негізделген.

Экономикалық болжаулар төмендегі классификацияға сәйкес төрт 
топқа жіктеледі.

♦ Болжау кеңістігіне байланысты: макроэкономикалық, құрылым-
дылық, экономикалық кешендер және салалық және аймақтық бол-
жамдар.

♦ Болжау мерзіміне байланысты оперативті; қысқа мерзімдік, орта 
мерзімдік, ұзақ мерзімдік, алыс мерзімдік болжамдар.

♦ Зерттеу объектісіне байланысты: өндірістік қатынастардың даму 
болжамы, ғылыми – техникалық прогрестің даму болжамы, халық 
шаруашылығының дамуының динамикасы; еңбек ресурстарының 
даму болжамы; табиғи ресурстарды пайдалану болжамы.

♦ Функционалдық белгісі бойынша: барлау болжамдары, нормативтік 
болжамдар.

Ұлттық болжау ұлттық экономиканы дамыту бағыты туралы ғылыми 
негізделген жүйенің қалыптасу үдерісін көрсетеді. Оның мазмұны ұлт-
тық экономиканың дамуының мүмкін түрлі нұсқаларының спектрін 
анықтауда оңтайлы шешім қабылдауға байланысты. 

Болжау – әлеуметтік – экономикалық үдерістердің дамуын ғылыми 
алдын ала көру қағидалары, әдістері туралы ғылым. 

♦ Болжау – объекті жағдайының ғылыми негізделген гипотезасы.
♦ Болжау – стратегиялық жоспарлаудың ғылыми сатысы; алдағы 

кезеңдегі экономиканы реттеу бойынша үкіметтің атқарымдық 
шешімдері және жоспарлы ғылыми базасы. 

Ұлттық болжаудың мақсаттары:
► экономиканың даму үрдісіне ғылыми талдауды қосатын, ғылыми 

алғышартты құру;
► қалыптасқан үрдіс, белгіленген мақсаттар ретінде есептелетін, алда 

тұрған қоғамдық ұдайы өндірісті алдын ала көре білу нұсқасы
► қабылданған шешімдердің мүмкін нәтижелерін бағалау;
► басқару шешімдерін қабылдау үшін әлеуметтік-экономикалық және 

ғылыми-техникалық даму бағыттарын негіздеу. 
Аралықтары бойынша болжаулар жедел (ай, тоқсан), қысқа мерзімді 

(1-3), орта мерзімді (5-7 жыл), ұзақ мерзімді (15-20 жыл) және алыс 
мерзімді (20 жылдан жоғары) болуы мүмкін.
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Экономикалық және әлеуметтік дамудың барлық жақтары, жоспар 
мен болжау мақсаты мен талаптары, қоғамдық өндірістің салалары мен 
құрылымдарының дамуындағы сандық және сапалы өзгерістер бірімен – 
бірі тығыз байланысқан көрсеткіштер арқылы беріледі.

Көрсеткіштер жүйесі мынадай талаптарға сай болуы керек:
1. Экономикалық және әлеуметтік даму үдерісінің заңдылықтары мен 

мұқтаждығын ескеру керек.
2.  Болжам мен жоспардың мақсаты мен міндетін жеткілікті дәрежеде 

көрсетуі шарт.
3. Адрестік негізде, яғни жоспарлардағы - көрсеткішті орындаушыны 

анық, нақты көрсетуі керек.
4. Кешенді негізде, яғни (жоспарлардағы) ұдайы өндіріс пен әлеуметтік 

дамудың барлық жақтарын қамтуы шарт.
5. Аймақтар мен салалардың ерекшеліктерін ескеріп, көрсетуі керек.
6. Қоғамдық өндірістің жоғары тиімділігіне және істің сапасына қол 

жеткізуді ынталандыруы шарт.
7. Ақпарат мен жоспарды, салалар мен аймақтардың дамуын салы-

стыра зерттеу үшін, көрсеткіштер біріңғай, яғни әр көрсеткіш бір 
ғана мағынада қолданылуы шарт.

8. Жоспар көрсеткіші диагноз басқару шешімінің нақтылы бір тап-
сырмасын санмен көрсету формасы. Жоспарлық көрсеткіштер 
өзінің сыртқы белгісіне және атқарар міндетіне байланысты 
бірнеше топқа бөлінеді. Олар сандық және сапалық; натуралдық 
және құндық; абсолюттік және салыстырмалық; нормативтік және 
есептік көрсеткіштер. 

Болжаудың көрсеткіштері мен әдістері 6.3-суретте берілген.
Сандық көрсеткіштер жоспардағы тапсырманың сандық белгісін 

көрсетеді. Олар көлемдік және сандық болып екіге бөлінеді. Көлемдік 
көрсеткіштер, мысалы, өндірілген өнімнің көлемін көрсетсе, тармақтық 
көрсеткіштер мектептердің, кітапханалардың т.б. санын көрсетеді. 
Сапалық көрсеткіштер өндіріс тиімділігі, экономикалық құбылыстар мен 
процестердің сапалық белгілерін көрсетеді.

Мемлекеттік экономикалық бағдарламалау – елдің әлеуметтік-эконо-
микалық дамуын мемлекеттік реттеудің ең жоғары нысаны. Мемлекеттік 
бағдарламалау бір уақытта экономика дамуының ғаламдық мақсатын 
қамтамасыз ету үшін экономикалық ресурстарды кешенді пайдалану әдісі 
болып табылады. 

Бағдарламалау – жоспарлаудың ең көп тараған нысаны. Жоспарлау, 
болжау, бағдарламалау экономиканы мемелекеттік реттеу құралдары. 
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6.3-сурет. Болжаудың көрсеткіштері мен әдістері 

Мемлекеттік бағдарламалау – стратегиялық жоспарлаудың маңызды 
құралы. 

Бағдарлама – директивтіктің белгілі бір дәрежесіне тән нақты 
құжат. 

Бағдарламада анықталатындар: 
▼ Реттеу мақсаты;
▼ Мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін, экономикалық саясаттың 

нұсқалары;
▼ Жобаларды, олардың бюджетін, басқару жүйесін және бағдарламаны 

жүзеге асыруды бақылауды ресурстық жабу;
▼ Экономикалық саясаттың оңтайлы нұсқасын таңдау критерийі. 
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Бағдарламалар бір және көп мақсатты, аймақтық, құрылымдық, ұлт-
тық және интернационалдық сипатта болуы мүмкін. 

Экономиканы жоспарлау және болжау тәсілдері:
– жүйелі – кешенді 
– бағдарламалы – мақсатты. 
Жүйелі кешенді тәсіл – ғылыми негізделу және тиімді басқару 

қағидасы бойынша құрылады. 
Бағдарламалық – мақсатты тәсіл – мақсатты бағыттың, белгіленген 

шаралардың кешенділігін, тапсырманың мекенжайын, міндеттілігін және 
шараларды жүзеге асыру мерзімінің белгіленгенін, реурстардың негізгі 
көздерінің қатаң бірлігін көрсетеді.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Директивті жоспарлау 
Индикативті жоспарлау
Стратегиялық жоспарлау
Тактикалық жоспарлау
Базалық болжам
Әлеуметтік – экономикалық болжау
Ізденушілік болжау
Нормативтік болжау
Оперативтік болжау
Нүктелік болжау 
Аралық болжау

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Жалпы мемлекеттік жоспарлаудың мәні мен қажеттілігі.
2. Мемлекеттік жоспарлаудың түрлері.
3. Мерзіміне қарай мемлекеттік жоспарларды қалай бөлеміз?.
4. Әлеуметтік-экономикалықдамудыболжаудыңмәні.
5. Барлық болжамдарды топтастырыңыз.
6. Зерттеу логикасына немесе функционалдық белгілеріне.
7. Байланысты болжам түрлері.
8. Мерзіміне қарай болжам түрлері.
9. Жалпы мемлекеттік жоспарлаудың түрлері.
10. Халық шаруашылығын кешенді жоспарлауды жақсарту шаралары.
11. Экономиканың өндірістік, инфрақұрылымдық, әлеуметтік салалар 

дамуын индикативті жоспарлау.
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Кейс: Жапонияда ұлттық экономиканы жоспарлау

Дерек көзі: https://studbooks.net/1184154/menedzhment

Жапонияда ұлттық жоспарлаудың басым нысаны – бұл елдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының ұлттық жоспарларын кезең-кезеңмен 
жасау. Бұл процеске экономикаға қатысты барлық мемлекеттік орган-
дар, ең алдымен Қаржы министрлігі мен Сыртқы сауда және өнеркәсіп 
министрлігі қатысады. Жоспарларды жасауға көптеген ғылыми-зерттеу 
ұйымдары, сонымен қатар тәжірибелі мамандар мен сарапшылардың 
кең тобы қатысады. Олардың дамуында негізгі үйлестіруші рөлді Эко-
номикалық жоспарлау басқармасы, ал консультативтік-атқарушы – 
Экономикалық кеңес атқарады.

Экономикалық жоспарлау басқармасы Министрлер Кабинетінің 
маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және оны Мемлекеттік 
министр дәрежесімен Бас директор басқарады. Оның құрылымындағы 
басқа бөлімшелер арасында жоспарлау бюросы бар, оның негізгі қызметі 
ұзақ мерзімді экономикалық жоспарларды әзірлеуді ұйымдастыру болып 
табылады. Сонымен бірге, ол экономикалық жоспарда қарастырылған 
аса маңызды шараларды жүзеге асыруда үкіметтің барлық әкімшілік 
құрылымдарының әрекеттерін үйлестіреді; елдің жалпы әлеуетін тал-
дайды және бағалайды; энергияны дамытуға байланысты негізгі 
іс-шаралар мен бағдарламаларды жоспарлайды және үйлестіреді; Ұлттық 
болжамды зерттеулер институтын басқарады.

Экономикалық кеңес ресми түрде экономикалық жоспарлау басқар-
масы жанынан құрылады, бірақ іс жүзінде тікелей премьер-министрге 
есеп береді. Оның негізгі функциялары – Премьер-Министрдің тапсыр-
масы бойынша экономикадағы жағдайды зерделеу және оның дамуы 
туралы пікір қалыптастыру, сондай-ақ ұзақ мерзімді жоспарларды әзірлеу 
және экономикалық саясаттың басқа мәселелері бойынша материалдар 
дайындау.

Осылайша, Кеңес – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының ұлттық 
жоспарларын тікелей әзірлейтін Премьер-Министрдің жанындағы кеңесу 
органы. Кеңеске көмектесу үшін әрбір жеке жоспарды әзірлеу үшін, 
әдетте, қоғамның түрлі секторларының бірнеше жүздеген өкілдерін 
қосқанда бірнеше комитеттер құрылады.

Жоспарды әзірлеу Премьер-министрдің экономикалық жоспар-
лау басқармасына ресми түрде жаңа экономикалық дамудың ұлттық 
бағдарламасын дайындауға өтініш беруінен басталады. Шын мәнінде, 
бұл өтініш тікелей жоспарды дайындау бойынша жұмысты бастайтын 
тікелей экономикалық кеңеске жіберіледі. Оның бастамасына кедергі 
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жасамау және шығармашылық белсенділік үшін жағдай жасау үшін 
премьер-министрдің бұйрығы (әдетте экономикалық жоспарлау бөлімі 
алдын-ала тұжырымдалған) өте жалпы болып табылады және болашақ 
жоспарды шектейтін қандай да бір нақты нұсқаулар жоқ. Оны іске асыру 
нәтижесінде қол жеткізуге болатын жалпы мақсаттар ғана анықталады. 
Әр түрлі бағдарламаларда олар экономикалық дамудың нақты шарттары 
мен мақсаттарына байланысты өзгеріп отырады.

Экономикалық кеңес жоспарлауды бастағанда ең алдымен осы 
мақсаттарды (елдің экономикалық тәуелсіздігіне қол жеткізу, өсімді 
ұлғайту, ұлттық табысты екі есе арттыру және т.б.) анықтайды. 
Әлеуметтік-экономикалық дамудың ұлттық жоспарлары кешенді ұзақ 
мерзімді мемлекеттік бағдарламалардың нақтыланған экономикалық 
бөлігін білдіреді.

Мұндай жоспарды әзірлеуге бірнеше ай қажет, содан кейін 
Экономикалық кеңес оны Премьер-министрге есеп түрінде ұсынады, ол, 
әдетте, жоспарды өзгеріссіз бекітеді. Қажет болған жағдайда белгілі бір 
өзгерістер мен түсіндірулер енгізіледі. Дәстүр бойынша соңғы нұсқаны 
Министрлер Кабинеті ұлттық экономикалық жоспар ретінде бекітеді, 
баспасөзде жариялайды және барлық мемлекеттік органдардың назарына 
жеткізеді. Тәжірибе көрсеткендей, жапондық компаниялардың көпшілігі 
(әсіресе ірі компаниялар) жоспардың орындалуына өз үлестерін қосады, 
және олардың көпшілігі өз құрылымын және нұсқаулықтарына сүйене 
отырып жоспарлайды.

Ерекше көңіл аударатын жағдай: Жапондық ұлттық жоспарлаудың 
жақсы ойластырылған және алдын-ала анықталған икемділігі. 
Қолданыстағы жоспарлардың ешқайсысы бастапқы жоспарланған 
мерзімді сақтап қалған жоқ. Алайда, оларды мерзімінен бұрын жаңа 
бағдарламалармен ауыстыру сәтсіздікке әкелмейді, бірақ негізгі 
мақсаттық индикаторлардың қысқа мерзімде асып кетуіне немесе 
толық қол жеткізілуіне байланысты. Бұл өзгеретін ішкі және сыртқы 
жағдайларға сәйкес келетін жаңа нұсқаулықтарды әзірлеуді қажет 
етті. Тұтастай алғанда, Жапонияның нарықтық жағдайда ұлттық 
экономикалық жоспарлау саласындағы тәжірибесі оның экономиканы 
мемлекеттік-монополиялық реттеудің ерекше, өте икемді және тиімді 
түрі екенін көрсетеді.

Талқылауға арналған сұрақтар

1. Жапонияда ұлттық экономиканы жоспарлауға қандай органдар 
қатысады?

2. Әлеуметтік-экономикалық дамудың ұлттық жоспарын кім бекітеді?
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3. Экономикалық кеңес жоспарлауды бастағанда ең алдымен қандай 
мақсаттарды көздейді?

4. Жапондық ұлттық жоспарлаудың орындалу мерзіміне байланысты 
қандай өзіндік ерекшелігі бар?

5. Сіздің ойыңызша бекітілген ұлттық жоспар бастапқыда белгіленген 
мерзімде қатаң орындалуы тиіс пе?
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VII-ТАРАУ

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСТІҢ 
БАҒЫТТАРЫ МЕН ОНЫ ЖЕДЕЛДЕТУДЕГІ 

МЕМЛЕКЕТТІҢ РӨЛІ

7.1 Ғылыми-техникалық прогрестің әлеуметтік-экономикалық 
 астары мен оның негізгі бағыттары 
7.2 Шетелде ғылыми-техникалық прогресті мемлекеттік реттеу 
 тәжірибесі (АҚШ және Жапония мысалында)
7.3 Инновациялық саясат және оны дамыған елдерде жүзеге 
 асыру ерекшеліктері 
7.4 Индустриалды-инновациялық дамуды және экономиканы 
 әртараптандыруды мемлекеттік қолдау
7.5 Экономиканы цифрландырудағы жетекші елдер тәжіри-
 бесі және Қазақстанда цифрлық технологияны дамыту 
 бағыттары

7.1 Ғылыми-техникалық прогрестің әлеуметтік- 
экономикалық астары мен оның негізгі бағыттары

Өндіргіш күштердің тарихи өркендеуінің нәтижесі қазіргі ғылыми-
техникалық прогресс (ҒТП). Сондықтан, қазіргі заман ғылыми-техни-
калық немесе технологиялық революция заманы. Бұл құбылыстың басты 
көрінісі 20 ғ. 50-ші жылдарынан басталған. 

ҒТП-тің өзіне тән бірнеше көріністері және ерекшеліктері бар. Олар: 
ҒТП кең ауқымды, әмбебап сипатқа ие болды. Ол қоғам өмірінің барлық 
жақтарын қамтиды, тұрмыс жағдайына да, ұдайы өндіріс фазаларына 
да ықпал етеді. Өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру және басқару жүйесін 
мүлдем өзгертті, сапалық жаңалықтар енгізілді.

Ғылым мен өндірістің интеграциялық қатынасы жоғары дәрежеге 
жетті. Экономика өсу факторлары мен қайнар көздерін, шаруашылық 
құрылымын және т.б. жағдайдларды күрт өзгертті. Жаңа принципті тех-
ника мен технология жасалып, өндіріске енгізілуде. Сапалық жаңа өндіріс 
аппараты қалыптасып келеді. Бірлескен жұмыс күші даму үстінде. 

Қазіргі ҒТП ерекшеліктерінің бірі – микроэлектрониканың жедел 
қарқынмен дамуы және пайдаланылуы.

ҒТП-тің қарқынды дамуы қоғамдық өндірісті алға бастыруда 
ғылымның рөлінің өскендігінің айқын көрінісі. Ғылым мен өндіріс 
қосылып біртұтас процеске айналды. Осының негізінде-қалдықты аз 
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қалдыратын немесе тіпті қалдықсыз технология өмірге келді. Мұның 
экономикалық және экологиялық маңызы өз алдына ерекше, өнді-ріске 
озық технологияны пайдалану қазіргі ғылыми – техникалық рево-
люцияның негізгі көріністерінің бірі, машина компонентіне және элемент-
теріне жаңа сапалық өзгерістер енді. Бұл жағдай адамның өндірістегі 
орны мен рөлін өзгертті, жұмысты күрделендірді, жаңа биік талаптар 
қойылды. 

Қазіргі ҒТП өте тапшы шикізаттарды жасанды жолмен алған заттар-
мен алмастырудың негізгі бағыттарының біріне айналдырып отыр. Бұл 
материалдарды өңдеудің жаңа әдістерін одан сайын жетілдіріп және іс 
жүзінде пайдалануды тездетті. Ғылыми-техникалық революция жұмыс 
күшінің сапасын жақсартуға жол ашады. 

Демек, бұл білім беру жүйесінде де революциялық өзгерістер енгізеді. 
Ғылыми-техникалық революцияның дүниежүзілік шаруашылық жүйесіне 
тән ортақ жағдайлары мен заңдылықтары бар.

Олардың негізгілері мыналар: 
► шаруашылық салаларының және экономиканың құрылымдық 
► бірлескен жұмыс күшінің кәсіптік- мамандық құрылымының 

өзгеруі; жұмыс күшінің сапасына деген талаптың өсуі т.б. 
ҒТП-тің 2 нысаны бар. Олар: эволюциялық және ревалюциялық 

нысандар. 
1-ші нысанда өндіріске енгізілген техника мен технологияны жетілдіру 

және тарату процестері сол бұрынғы ғылыми-техникалық принципке 
негізделген. 

2-ші нысаны өндірісте жаңа сападағы ғылыми-техникалық 
принциптерді пайдалануға негізделген.

Қазіргі ҒТП қоғамдық өндірістің материалдық негізін түбегейлі 
өзгертті. Өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру, басқару, еңбек жағдайын 
жақсарту және т.б. әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге қадам 
жасалды. Ғылыми-техникалық революцияның ықпалымен нарықтық 
қатынасқа байланысты еңбекшілердің қоғам алдына қоятын талапта-
рының ауқымы өсті, түрлері көбейді. 

ҒТП қоғамдық дамудың, оның әлеуметтік мәні мен мазмұнын жоя 
алмайтын, бірақ болып жатқан барлық құбылыстарға орасан зор ықпал 
ететін табиғи, объективті процесс. Адам – өндіргіш күштің басты эле-
менті, өндірістің субъективті жеке факторы. Адамның өндірістегі орны, 
рөлі, адамға қойылатын өндірістік, әлеуметтік және т.б. талаптар күшейді. 
Өндірістегі адам факторының даму заңдылықтарының бірі- жиынтық 
жұмыс күшінің қалыптасуы. Ол әлеуметтік-экономикалық салдар, байла-
ныс қатынастарын сипаттайтын ерекше сапалық бірігу процесі.
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Адамның өндіріс факторы ретіндегі дамуының негізгі бір заңды-
лығы – оның жалпы және кәсіби білімінің өсуі. Келесі заңдылығы-
адамның өндірісте атқаратын қызметінің өзгеруі. 

Ғылыми өндіргіш күштердің тікелей элементіне айналу процесі 
бірлескен жұмыс күшінің құрамын өзгертіп қана қоймайды, олардың 
шегін ұлғайтады. Оған әсер ететін жағдай – материалдық емес саладағы 
еңбек сипатының өзгеруі және осы салалардың өндіріске тигізетін оң 
әсерлерінің барған сайын артуы.

 Біріккен жұмыс күші шегінің ұлғаюына экономиканы басқару сала-
сында жұмыс істейтіндердің еңбек сипатының өзгеруі де әсер етеді. 

Еңбек белсенділігін арттырудың сан алуан жолдары бар. Олардың 
негізгілері: моральдық және материалдық ынталандыру, еңбек жағдайын, 
қоғамдық қатынастарды жақсарту, өндіргіш күштерді жетілдіру, қол 
еңбегін азайту, әлеуметтік қорғау, әділдік принциптерін нығайту, жаңа 
типтегі адамдарды қалыптастыру, жаңаша ойлау және жаңа коммер-
циялық шаруашылық механизмін іске қосу және т.б. Еңбек белсенділігін 
арттырудың жолдары қоғам дамуының барлық сатыларына тән. Алайда 
оларды іске асыру әдістері әр түрлі. 

7.2 Шетелдерде ғылыми-техникалық прогресті мемлекеттік
 реттеу тәжірибесі (АҚШ және Жапония мысалында)

Ғылыми-техникалық прогресс нарықтық экономикасы бар барлық 
елдерде реттеледі. Бұл ғылыми-техникалық проблемаларға және ғылыми-
техникалық жобалардың ауқымына кешенді көзқарасты талап етеді және 
көбінесе жеке капиталдың әсерінен тыс болады. Мемлекеттік реттеу 
мыналарды қамтиды:

Ғылыми-техникалық прогрестің ұзақ мерзімді және стратегиялық 
бағыттары;

• жаңа өндірістердегі үлкен түбегейлі өзгерістер;
• жаңа өндірістер құру;
Макро деңгейде ғылыми-техникалық прогресске капитал ағындарын 

үйлестіру;
Ғылыми-техникалық прогресті дамытуды ынталандыру;
Ғылыми-техникалық прогрестің салдары: табиғи ресурстардың тез 

сарқылуы, қоршаған ортаның ластануы және т.б.
Мемлекет ғылыми-техникалық прогресті ұйымдастырушы, басқара-

тын және қаржыландыратын институт ретінде әрекет етеді. Шет елдер-
дегі мемлекеттік реттеу ғылыми және технологиялық процестерге 
мемлекеттің тікелей араласуы түрінде (ғылым мен техниканың даму 



136                                                                                            

перспективаларына байланысты ұзақ мерзімді проблемаларды шешу 
қажеттілігіне байланысты), сондай-ақ жанама реттеу арқылы жүзеге асы-
рылады. 

Жанама реттеу салықтық, несиелік және амортизациялық төлемдердің 
жиынтығы арқылы жүзеге асырылады. Мемлекеттік реттеу құралдарын 
таңдау әр елдің әлеуметтік-экономикалық жүйесіндегі мемлекеттік орган-
дардың жалпы рөлі мен орнына байланысты.

 Ғылыми-техникалық прогресс саласындағы ең үлкен жетістіктер 
АҚШ пен Жапонияда қол жеткізілді, сондықтан бұл елдердегі мемлекеттік 
реттеу тәжірибесі бізді қызықтырады. Америка Құрама Штаттары 
капиталистік әлемнің ғылыми-технологиялық дамуының негізгі орта-
лығы болып қала береді және ғылыми-техникалық әлеуеттің жалпы 
деңгейі, іргелі зерттеулердің алдыңғы жағының кеңдігі және ғылыми-
техникалық прогрестің негізгі бағыттары бойынша олар басқа елдерден 
асып түседі. Мемлекеттің ғылыми-техникалық прогресті реттеу функци-
ясы – Америка Құрама Штаттары мен Жапонияда өзара байланысты екі 
негізгі бағытта жүзеге асрылады: зерттеулер мен экономикадағы иннова-
цияларды құру процесі. АҚШ-та да, Жапонияда да ұйымдастырушылық 
және инновациялық процестердің басты тұғыры жаңа технологиялар мен 
өнімдерді енгізу болып табылады.

Сонымен қатар, «зерттеу – әзірлеу – енгізу» кезеңдерінде инвестици-
яларды бөлудің келесі құрылымдық үлесі оңтайлы ретінде пайдаланы-
лады: 1: / 2-3 /: / 6-7 /.

Осылайша, АҚШ-та бұл пропорция 25 жыл ішінде тұрақты болып 
табылады және келесідей көрінеді: ұлттық қордың 12-13%-ы іргелі 
жұмыстарға, 22%-ы қолданбалы зерттеулерге және 65-66%-ы әзірлеу 
мен енгізуге жұмсалады. Бұл құрылым экономиканың қажеттіліктеріне, 
дамыған ғылыми-зерттеу потенциалы жұмысының ішкі заңдылықтарына 
сәйкес келеді.

Ғылыми-техникалық циклдің кез-келген кезеңінің үлесінің күрт 
кеңеюі немесе төмендеуі теріс нәтижеге әкелуі мүмкін, өйткені бүкіл 
жүйе қалыптасқан артта қалушылықтарды жеңе алмайды немесе олар 
жеткіліксіз болады. Іске асыру процесі көп капиталды қажет етеді: ол 
дизайнды, пилоттық өндіріс, персоналды оқыту, тестілеу, іске қосу және 
техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруды қамтиды. АҚШ-та да, 
Жапонияда да ғылыми-техникалық прогресті реттеу тетігі мемлекеттің 
ынталандырушы қызметін күшейту бағытында үнемі жетілдіріліп оты-
рады. Ғылыми және технологиялық инновацияларды енгізуді ынталан-
дыру және ескірген қорларды жаңарту:
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• үкіметтің белсенді ынталандыру саясатын жүргізу;
• өнім сапасының стандарттарын үнемі жаңартып отыру және 

ескірген өнімдерді өндірістен шығару;
• жаңа технологияларды тәжірибелік әзірлеуге және енгізуге бағыт-

талған фирмалардың, әсіресе ұсақ фирмалардың инновациялық 
қызметі үшін жеңілдікті қаржылық жағдайлар жасау;

• өнім сапасына қарамастан міндетті сатып алуды қоспағанда, 
мемлекеттік тапсырыстардың келісімшарттық жүйесін жетілдіру;

• ғылыми байланыстарды (ғылыми, білім беру және өндірістік ұйым-
дар) мемлекеттік ынталандыру, өндірістік фирмалармен ғылыми 
зерттеулер мен әзірлемелерді қаржыландыруды ынталандыру;

• фирмалардың күрделі өнімдер өндірудегі ішкі және халықаралық 
ынтымақтастығын кеңейтуге мемлекеттік ынталандыру;

• еңбек мобильдігін және оның жаңа инновациялық фирмаларға 
келуіне жағдайлар жасау (жалақы, зейнетақылар және т.б.):

• үнемді жаппай өндіріске қол жеткізу жолындағы кедергілерді 
еңсере отырып, озық технологияларды жедел енгізуді ынталандыру 
(ресурстарды, несиелерді және т.б. бюджеттік қайта бөлу негізінде);

• ішкі және халықаралық еңбек бөлінісі негізінде фирмалардың 
нарығын кеңейту үшін үкіметтің белсенді ынталандырулары.

АҚШ пен Жапония үшін ортақ нәрсе – ғылыми-техникалық 
прогресті жеделдетудің маңызды факторы болып табылатын күрделі 
өнімдері бар жоғары технологиялық фирмалардың аумақтық зерттеуі 
мен өндірістік шоғырлануы. Жалпы ерекшеліктерімен қатар АҚШ пен 
Жапонияда мемлекеттік реттеудің көптеген айырмашылықтары бар. 
Тарихи тұрғыдан алғанда, осы екі елдің ұлттық ғылыми-техникалық 
әлеуетін қалыптастыру әр түрлі мақсаттарды көздеді: АҚШ-та ғылыми-
техникалық көшбасшылыққа және әскери үстемдікке қол жеткізу, Жапо-
нияда өнеркәсіптің ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін және жаңа 
жағдайларға сәйкес қайта құрылымдауды қамтамасыз ету.

Олардың мақсаттарына жету тәсілі айтарлықтай әр түрлі. АҚШ-та 
бұл ғылыми және технологиялық жетістіктер мен соңғы жаңалықтар 
мен өндірістерді қолдау жолы. Сонымен бірге, Америка Құрама Штат-
тарын басқа дамыған елдерден ерекшелейтін ресурстармен қамтамасыз 
ету ауқымы күрделі ғылыми және техникалық мәселелерді шешу үшін 
ресурстардың қажетті «жаппай массасын» тез құруға мүмкіндік береді.

Жапонияда бұл, біріншіден, ғылыми-техникалық және экономикалық 
дамудың негізгі салаларында ресурстарды шоғырландырудың, екіншіден, 
ғылыми-техникалық прогресс саласындағы шетелдік тәжірибені белсенді 
түрде тартудың жолы (лицензия алу арқылы да, басқа нысандар арқылы 
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да, мысалы, қажетті жабдықтар мен технологиялар тікелей сатып алу). 
Америка Құрама Штаттары дамыған теориялық зерттеулерді мемлекеттік 
қаржыландырудың жүйесімен және олардың жетістіктерін жеке бизнеске 
еркін таратумен сипатталады.Жапонияда мұндай жүйе 70-жылдардың 
ортасынан бастап қалыптаса бастады және қиыншылықтарға тап 
болды, өйткені Жапонияда ғылыми-зерттеу жұмыстарына ұлттық 
инвестициялардың 78%-ы (АҚШ-та – 52%) жеке қаржы көздері арқылы 
жабылады, ал нәтижелердің белгісіздігі және ұзақ мерзімге ақталу кезеңі 
теориялық әзірлемелерге инвестициялар құйуды бизнес үшін тартымды 
емес етеді. АҚШ пен Жапония ғылыми-техникалық прогресті дамытуға 
мемлекеттің араласу деңгейімен айтарлықтай ерекшеленеді. АҚШ-та 
ғылыми және технологиялық әлеуетті дамытудағы мемлекеттің негізгі 
қызметі инновацияларды, инновациялық кәсіпкерлікті жанама ынталан-
дыру және олар үшін тиісті жағдай жасау болып табылады.

Америка Құрама Штаттарында ғылыми-техникалық прогресті дамы-
туға үкіметтің араласуы келесідей бағыттарда жүзеге асырылады:

– Америка Құрама Штаттарындағы мемлекет көбінесе бастапқы 
кезеңдерге, ең алдымен іргелі зерттеулерге, сондай-ақ жалпы 
мүдделер тұрғысынан қажет болатын бірқатар салаларға (денсау-
лық, энергетика, ауыл шаруашылығы, экология) тікелей жауап 
береді;

– мемлекет мемлекеттік ресурстарды ғылыми зерттеулердің 
әртүрлі секторлары арасында бөледі және мемлекеттік ғылыми 
басымдықтардың құрылымын анықтайды, ғылыми зерттеулер мен 
әзірлемелер мемлекеттік ғылыми орталықтарда жүзеге асырылады;

– мемлекет салықты, амортизацияны, монополияға қарсы, патенттік, 
сыртқы сауда саясатының көмегімен ғылым мен оның экономи-
каның жеке секторындағы жетістіктерін жанама түрде ынталан-
дырады; ғылыми-техникалық прогрестің қарқыны мен тиімділігі 
тұрғысынан қажетті бәсекелестік деңгейін қолдайды;

– мемлекет экономикада инновациялық климат пен ғылыми-тех-
никалық ақпарат, стандарттау, статистика, шетелдік тәжірибені 
және халықаралық ынтымақтастықты зерделеудің ұлттық қызмет-
терін қоса алғанда, ғылыми-техникалық дамуды және инфрақұ-
рылымды жасайды; ғылыми және технологиялық дамуды болжай-
ды; ғылыми-техникалық прогрестің теріс салдарын бағалайды, 
ғылыми-техникалық жетістіктер туралы оң пікірлерді оятады;

– мемлекет кадрларды даярлау және қайта даярлау стратегиясымен 
айналысады. 
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Жапон мемлекетінің қызметінде келесі ерекшеліктерді бөлуге болады:
– бір ерекшелігі – екі тәсілдің белгілі бір синтезі – мемлекеттік бағ-

дарламалау және инновация процесін ынталандыратын экономи-
калық, әлеуметтік және саяси сипаттағы жанама шаралар жүйесін 
қолдану;

– мемлекет ғылыми-техникалық дамудың бірыңғай стратегия-
сын қалыптастыруға және елдің «ғылыми-технологиялық ре-
волюция жағдайына» айналу саясатын жариялаудан бастап, 
ғылыми-техникалық басымдылықтарды қалыптастыратын, 
қызығушылықты реттейтін және ынталандыратын мемлекеттік 
органдардың кеңейтілген жүйесін құрумен және фирмалардың 
ғылыми-техникалық прогресс қарқынын жеделдетудегі басым 
бағыттарын таңдауға әсер етеді;

– Жапонияның ғылым және технологиялар жөніндегі директо-
ратының, комитеттер мен бірлестіктердің барлық түрлері арқылы, 
экономиканың түрлі салаларындағы мамандар арасындағы бейрес-
ми қатынастар арқылы ақпарат алмасудың негізінде фирмалардың, 
орталық жергілікті билік органдарының және ғылыми қоғамдас-
тықтардың мүдделерін келісу механизмін қолдану.

АҚШ пен Жапонияда мемлекеттік реттеудің құрылымы әртүрлі. 
Мәселен, АҚШ құрылымында үш деңгей бар: 

1. Ғылым мен техниканың даму стратегиясы, ұлттық басымдықтарды 
айқындайтын, ғылыми-техникалық прогресті ынталандыру үшін заңна-
малық шаралар қабылдайтын ең жоғарғы мемлекеттік орган – Конгресс, 
ел Президенті және басты кеңесші орган – құрамында Ғылым және тех-
нологиялар жөніндегі кеңесі бар Ғылым және технологиялар саясаты 
басқармасы.

Ғылыми зерттеулердің жүргізілуін бақылауды тәуелсіз орган ретінде 
Ақ үй әкімшілігінің атқарушы аппаратының құрамына кіретін әкімшілік 
және бюджеттік әкімшілік жүзеге асырады. 

2. Ортаңғы мемлекеттік деңгей ғылыми салалар, зерттеулер түрі 
және аймақтар бойынша нұсқаулық береді. Бұл деңгей қорғаныс, энерге-
тика, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер, 
еңбек, білім, ішкі істер, көлік министрліктері, Ұлттық аэронавтика және 
ғарыш әкімшілігі, Қоршаған ортаны қорғау агенттігі, Ұлттық ғылым қоры 
және федералды тәуелсіз агенттіктермен ұсынылған (Сауда министрлігі, 
Ғылым министрлігі және т.б.). Бұл бөлімдер зерттеу және аймақ түрлері 
бойынша ұзақ мерзімді ғылыми-техникалық бағдарламаларды әзірлейді, 
конкурстық негізде «тапсырыс портфелін» қалыптастырады және субси-
диялар бөледі және олардың орындалуын бақылайды.
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Ұлттық ғылыми қор іргелі ғылымға жетекшілік етеді, ғылым 
министрлігімен және ұлттық академиялармен бірлесіп, мемлекеттік 
ғылыми-техникалық саясаттың ұзақ мерзімді кешенді бағдарламаларын 
әзірлейді. 

3. Төменгі мемлекеттік деңгей бағдарламалардың немесе олардың 
бөліктерінің орындалуына тактикалық жедел бақылауды қамтамасыз 
етеді және мемлекеттік немесе аралас зертханаларда тікелей ғылыми 
зерттеулер жүргізеді. 

Төмен деңгей мемлекеттік зертханалармен (750-ден астам) және феде-
ралды қаржыландыратын ғылыми-зерттеу орталықтарымен ұсынылған. 
Мемлекеттік зертханалар, әдетте, өз бөлімшелерінде жұмыс істейді және 
тиісті департаменттермен субсидияланады.

Субсидиялардың тиімділігі төмендегілерді сипаттайтын көрсеткіштер 
жүйесімен бағаланады:

Ғылыми зерттеулерге салынған инвестициялар көлемі;
• тікелей зерттеу нәтижелері;
• инновациялық процестің аралық нәтижелері;
Зерттеудің қайталама әлеуметтік-экономикалық әсері, инновациялық 

процестің соңғы нәтижелері.
Америка Құрама Штаттарындағы мемлекеттік қаржыландыру мақ-

сатты және тікелей (нақты зерттеулерге бөлінетін қаражат) және жанама 
(тиісті бағдарламалар мен оқытуға, құрал-жабдықтар сатып алуға, 
ғылыми инфрақұрылымды дамытуға қаражат) бөлінеді.

Салықтық жеңілдіктер екі жолмен жүзеге асырылады:
– салық салынатын кіріс сомасынан салық төлеушінің негізгі 

өндірістік немесе сауда қызметіне байланысты «зерттеу және тәжі-
рибелік шығындар» шегеру жолымен;

– өткен жылдармен салыстырғанда ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
шығындар құнының 20% өсуіне салықтық жеңілдік беріледі.

Америка Құрама Штаттарында тікелей және кепілдендірілген несие-
лер, субсидиялар, салықтық жеңілдіктер, жеделдетілген амортизацияны 
қамтамасыз ететін инновациялық сектордағы венчурлік кәсіпкерлікке 
мемлекеттік көмек көрсетудің несиелік және қаржылық тетігі тиімді 
жұмыс істейді. Сарапшылардың пікірінше, Американдық мемлекеттік 
реттеу және ғылыми-технологиялық әлеуеттің дамуын қаржыландыру 
жүйесі екі маңызды артықшылыққа ие: біріншіден, кез-келген нысанда 
мүмкін емес ғылыми қызмет түрлерінің кең спектрін ұсынады; екіншіден, 
қаржыландыру тетігін таңдау мүмкіндігі ғылыми қоғамдастықтың 
тәуелсіздігін мемлекеттік органдардағы саяси өзгерістерден қорғайды.

Жапонияда ғылыми-техникалық прогресті дамытуды төрт өкілетті 
орган реттейді:
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– Премьер-Министр Кеңсесінің жанындағы Ғылым және техноло-
гиялар басқармасы (ҒТБ). Ол бүкіл ел бойынша ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын үйлестіреді және бағыттайды, әсіресе маңызды өнер-
кәсіптік зерттеулерге, әсіресе ядролық энергетика мен ғарыштық 
технологиялар саласындағы жұмыстарға жетекшілік етеді. ҒТБ 
сыни кеңес беру органдары

– Ғылым және технологиялар жөніндегі кеңес, Атом энергиясы 
жөніндегі комиссия және Ғарыш қызметі жөніндегі комиссия;

– Білім беру министрлігі, оның құрамында кеңесші орган – Ғылыми 
кеңес бар. Министрлік мемлекет пен 96 университеттің іргелі зерт-
теулерінің айтарлықтай бөлігін қаржыландырады;

– Сыртқы сауда және өнеркәсіп министрлігі (ССӨМ) – оның кеңесші 
органы – өнеркәсіп құрылымы бойынша Кеңес. Шындығында, мем-
лекет тек осы министрлік арқылы ғылым мен технология саласын-
дағы барлық қызметті үйлестіреді.

Оның негізгі функциялары: 
• ұлттық ғылыми-техникалық саясатты әзірлеу (8-10 жыл);
• экономиканың салалық құрылымын жетілдіру;
• ірі ғылыми жобаларды ұйымдастыру және жеке қаржыландыру;
• табысқа салынатын салықтың жеңілдік ставкаларын енгізу арқылы 

ғылыми-техникалық прогресті ынталандыру; 
• бюджеттік субсидиялар бөлу;
• патенттерді тіркеу және тарату;
• экологиялық және санитарлық нормаларды, қауіпсіздік ережелерін 

құру;
• сенімді ақпараттарды жинау және жариялау. 
Жапонияның инновациялық саласына мемлекеттің әсер етуінің 

негізгі құралдары экономикалық құрылым мен ғылыми-технологиялық 
даму бағдарламасы туралы ұзақ мерзімді болжамдар болып табылады. 
Бағдарламалар сипаттамалық сипатта болады және индикативті жоспар-
лаудың жапондық нұсқасы болып табылады. Мемлекет жеке секторды 
ҒЗТКЖ-ны кеңейтуге ынталандыратын және оларды дұрыс бағытта 
бағыттайтын экономикалық ынталандыру жүйесі негізгі зерттеулерге, 
салықтық және амортизациялық жеңілдіктерге, жаңа технологиялар 
әзірлеу мен дамыту жағдайында қаржылық делдалдық пен кепілдіктерге 
мақсатты субсидияларды пайдаланады.

Жапон мемлекетінің ұлттық ғылымды дамытудағы рөлінің өсіп келе 
жатқанын атап өткен жөн. Мемлекеттік органдардың жоспарлы реттеуші 
функциялары күшейтілді, ғылыми зерттеулердегі өнеркәсіптің, ака-
демия мен үкіметтің өзара іс-қимылы күшейтілді, ғылыми-зерттеу 
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жұмыстарына қаржы ресурстары ұлғайтылды, ғылыми кадрлар даяр-
ланды, іргелі ғылымды ынталандыру жақсарды, ғылыми-техникалық 
ақпараттың таралуы жақсарды, халықаралық ғылыми қызмет күшейтілді.

Жапон мемлекеттік ғылыми-технологиялық саясатының негізі үш 
бағыттан тұрады:

• жеке секторға сенім,
• инновацияларды тез тарату,
• компаниялар арасындағы бәсекелестік.
Сонымен, жоғарыда қаралған елдердің ғылыми-технологиялық әлеует-

тің дамуының әртүрлі кезеңдерінде болғанына және оны қалыптастыру 
мақсаттары мен оларды іске асыру тетіктері әр түрлі болғанымен, олардың 
ғылыми-техникалық прогресті басқарудағы бірқатар ортақ белгілері бар 
екенін байқауға болады.

7.3 Инновациялық саясат және оны дамыған
елдерде жүзеге асыру ерекшеліктері

Экономикалық қатынастардың жалпы жүйесiнде инновациялық 
қызметтiң түпкi нәтижелерi – өндiрiс тиiмдiлiгiн арттыру, еңбек өнiм-
дiлiгi мен капиталдың өсуi, жоғары технологиялы өнiм көлемi – елдiң 
экономикалық қуатын айқындайтын болғандықтан, оған басты рөл 
берiледi.

Дамыған индустриялы елдерде технологиялардан, құрал-жабдық-
тардан, кадрлар даярлаудан, өндiрiстердi ұйымдастырудан көрiнiс таба-
тын жаңа iлiмдер үлесiне ІЖӨ өсiмiнiң 80-нен 95%-ына дейiн келедi. Бұл 
елдерде жаңа технологияларды енгiзу нарықтық бәсекелестiктiң өзектi 
факторы, өндiрiс тиiмдiлiгiн арттырудың және тауарлар мен қызметтер 
сапасын жақсартудың негiзгi құралы болып отыр.

 Қазiргi уақытта ғылымды көп қажетсiнетiн отандық өндiрiстi дамыту, 
бәсекеге қабiлеттi өнiмдердi алуға бағдарланған жаңа ақпараттық техноло-
гияларды әзiрлеу мен игеру және республиканың өнеркәсiп пен ғылыми-
техникадағы әлеуетiн сақтау мен дамыту есебiнен ұлттық экономикалық 
қауiпсiздiк мүдделерiн қамтамасыз ету Қазақстан экономикасының өзектi 
стратегиялық мiндеттерi болып табылады.

Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық үрдіс-
тердi жандандыруға, жаңа технологиялық құрылымдарды енгiзуге, 
өңдеушi өнеркәсiптегi жаңа қайта бөлiстердi игеруге, ұлттық ғылыми-
техникалық әлеуеттi жандандыруға, ғылым мен өндiрiс арасындағы 
алшақтықты еңсеруге, индустриялық қызметтi ынталандыруға, озық 
шетел технологиясының нақты трансфертi мен халықаралық стандарт-
тарды енгiзудi қамтамасыз етуге бағытталуы керек.
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Ғылыми техникалық салада кәсiпкерлiк секторды қалыптастырмай 
инновациялық қызметтi дамыту мүмкiн емес. Соңғы жылдар iшiнде 
өнеркәсiп өндiрiсi көлемiнде және жұмыспен қамтылу санында шағын 
бизнес секторының үлесi өзгерiссiз қалып отыр және тиiсiнше 2,8-3,2% 
және 12,4-14,0%-тi құрап отыр, бұл индустриясы дамыған елдердегiден 
бiрнеше есе аз.

Шағын инновациялық кәсiпкерлiктiң дамуы тежелуiнiң негiзгi себебi 
шағын кәсiпорындардың әдетте, iрi кәсiпорындармен салыстырғанда 
бәсекеге қабiлеттi өнiмдер шығара алмауында болып отыр.

Шағын кәсiпкерлiктi iрi кәсiпорындармен бiрiктiру (кооперация-
лау) мақсатында табиғи монополия субъектiлерiнiң негізгi қызметiне 
қатыссыз қызметтер көрсету жөнiндегi функцияларын шағын бизнес 
субъектiлерiнiң бәсекелестiк ортасына беру тетiгiн әзiрлеу қажет. Бұдан 
өзге, шағын бизнесте инновациялық және ғылымды көп қажетсiнетiн 
өндiрiстердi, оның iшiнде лизинг бойынша құрал-жабдықтар мен техно-
логияларды сатып алу және шағын және iрi бизнестiң франчайзингтiк 
қатынастарының кең таралуы есебiнен дамыту үшiн жағдай жасау керек.

Қазақстандық өндiрушiлерге ғылыми әзiрлемелердi нарықтық тауар 
деңгейiне жеткiзу тәжiрибесi жетпейдi, менеджмент, маркетинг және 
талдау саласындағы жоғары бiлiктi мамандар жеткiлiксiз. Осыған бай-
ланысты қазақстандық мамандарды жетекшi шетелдiк ғылыми-зерттеу 
институттары мен компанияларына тағылымдамаға жiберу және отандық 
кадрлар даярлау үшiн республикаға жоғары бiлiктi шетел мамандарын 
тарту тәжiрибеге енгiзiлетiн болады.

Қазақстандағы ғылымның қазiргi таңдағы жағдайы аяқталған ғылыми 
әзiрлемелер мен қажетсiз өндiрiстер санының көптiгiмен сипатталады. 
Бұл айтарлықтай үлкен әлеует және оны пайдалану инновациялық 
қызметтi дамытудың негiзгi мiндеттерiнiң бiрi болуы тиiс. Зияткерлiк 
меншiктi пайдалану мен құқықтарын қорғау инновациялық қызметтi 
дамытудың маңызды факторы болып табылады. 

Құқықтық қатынас субъектiлерiнiң құқықтары мен мүдделерiнiң 
теңдестiру есебiнен зияткерлiк меншiктiң тиiмдi шаруашылық айна-
лымы зияткерлiк меншiк жемiсiне сұраныс пен ұсыныс бiрлiгiн, ғылыми-
техникалық зерттеулердi дамытуды, оларды өнеркәсiпте iске асыруды, 
бәсекеге қабiлеттi жаңа тауарлар мен қызмет көрсету өндiрiсi мен 
тұтынуды қамтамасыз ете алады. 

Инновациялық дамудың базалық моделi негiзiнде iшкi (өcipу) және 
сыртқы (трансферт) инновация көздерiнiң арасындағы қатынас жатыр. 
Инновацияларды өсiру стратегиясы iргелi және қолданбалы жеке зерт-
теулерге негiзделген өзiндiк технологияларын белсендi жетiлдiретiн 
алдыңғы қатардағы елдерге (АҚШ, Германия, Англия, Жапония) тән. 
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Барлық индустриалды елдердегі мемлекеттік органдар тарапы-
нан инновациялық қызметті ынталандырудың әр түрлі нысандары мен 
әдістерін ескере отырып, инновациялық саясатты келесідей етіп бөлуге 
мүмкіндік беретін ортақ нәрсе байқалады.

– мемлекеттік реттеу жүйесінің нақты элементі;
– ұлттық экономиканың үдемелі дамуын қамтамасыз ету тәсілі;
– экономикалық өсуді ынталандыру құралы.
Инновациялық саясаттың ең негізгі қаржылық құралы сол салаға 

мемлекеттік бюджет қаражаттарын қолдану болвп табылады.
Шетелдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай әлемнің дамыған елде-

рінде ҒЗТКЖ қаржыландыруға ұлттық жиынтық шығындардың 30% 
жұмсалады екен, соның ішінде 50-70% іргелі зерттеулерге жұмсалады. 
Қазіргі таңда әлемдегі ҒЗТКЖ бөлінетін қаржының 80% мына бес мемле-
кетке тисілі, олар: АҚШ, Япония, Франция, Германия және Ұлыбритания. 
Сонымен қатар әлемдегі 50% ғылыми персоналдар осы мемлекеттерде 
жұмылдарылған.

Инновацияны мемлекеттік қолдау шараларының мазмұнын түсіну 
үшін инновациялық саясат үлгілерінің ерекшеліктерін қарастырған жөн.

АҚШ-тың инновациялық саясат үлгісі
Америка Құрама Штаттарында мемлекеттік инновациялық саясатты 

қалыптастыру принциптері мыналарды қамтиды:
1) іргелі зерттеулерді мемлекеттік қолдау және сол уақытта қолдан-

балы зерттеулерге кететін шығындардың көп бөлігін жеке секторға 
көшіру. Әкімшілік болашақта мемлекет үшін үлкен маңызы бар 
ұзақ мерзімді қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелерді (ҒЗТКЖ) 
қолдайды;

2) ғылым мен техника саласындағы басымдықтарды белгілеу негізінен 
әкімшілік және бюджеттік басқаруға жүктелген. Сонымен бірге, 
басымдықтарды қалыптастыру ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
бөлінуді кеңейтуге және олардың таралуын реттеуге бағытталған;

3) экономиканы жандандыру жоспарына сәйкес саланы қайта құры-
лымдауды ынталандыру, бұл іс жүзінде жеке сектордың ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жанама қаржыландыру болып табылады.

Салықтық жеңілдіктер арқылы инновациялық қызметті жанама реттеу 
және жеке секторға қолайлы жағдайлар жасау үшін бірнеше шараларды 
қолданады:

1. Кәсіпорындағы ҒЗТКЖ кеткен шығындарды шығарылған өнімнің 
өзіндік құнына қосу.

2. Ғылыми зерттеулерге қажет жабдықтарды шығарғанда жылдам-
датылған аммартизацияны қолдану.
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3. Ғылыми-техникалық және тәуекелі жоғары жобаларды несиелеуде 
жеңілдіктер беру.

4. Инновациялық қызметпен айналысатын кәсіпорындарға мемле-
кеттік меншіктегі жылжымайтын мүлікті немесе қажетті жертө-
лелерін ақысыз түрде беру.

5. Сыртқы сауда саясатын жүргізу және ғылыми сыйымдылығы 
бар өнімдер мен жоғары технологиялы қызметтердің экспортын 
бақылау, тікелей шетелдік инвестициялар тарту.

6. Елдегі инновациялық үрдістерді заңнамалық қамтамасыз ету, яғни 
патенттер беру және авторлық құқықтарын қорғау.

7. Монополияға қарсы заңдарға өзгертулер енгізу.
АҚШ-тағы іргелі зерттеулердің айтарлықтай бөлігін университеттер 

жүзеге асырады. Бұл әзірлемелердің көпшілігін федералды үкімет фан-
том жүйесі арқылы қаржыландырады. Құрама Штаттардағы атқарушы 
билік ұлттық инновациялық саясаттың жүргізушісі болып табылады. 
Сонымен бірге, федералды үкіметтің ғылыми дамуды басқарудың 
орталықтандырылған органы жоқ және бұл қызметті бірнеше агенттіктер 
мен компаниялар арқылы жүзеге асырады. ҒЗТКЖ нәтижелерін ком-
мерцияландыру 20-дан астам заңдармен және президенттің жарлық-
тарымен реттеледі, бұл ҒЗТКЖ-ның негізгі инвесторы ретінде жеке 
компаниялардың – ғылыми-зерттеу жұмыстарының тұтынушылары, уни-
верситеттер мен мемлекет мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз етеді.

АҚШ-тағы инновацияны дамытудағы мемлекеттік саясатты іске 
асырудың маңызды бағыты шағын инновациялық кәсіпкерлікті қолдау 
болып табылады. Осы мақсатта Америка Құрама Штаттарында жыл 
сайын 5 миллиардтан астам доллар жұмсалады. мемлекеттік қаражаттан 
және 935 млн. – жеке сектордан. Қолдаудың негізгі нысандары:

• шағын инновациялық кәсіпкерлікті қолдаудың арнайы бағдар-
ламасы;

• инновацияны мемлекеттік қолдау желісінен алынған несиелер;
• мемлекеттік қаржылық инвестициялар;
• венчурлық қорлардың кең желісін құру;
• жеке сектордан қаржыландыру және т.б.
Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің шығыс-азиялық 

үлгісі. Бұл көбінесе Жапония, Оңтүстік Корея және Қытай елдерімен бай-
ланысты.

Жапонияның инновациялық саясат үлгісі
Жапонияда мемлекеттік басымдықтар саясаты екі жолды қарастырады: 

біріншіден, лицензияларды сатып алу арқылы шетелдік тәжірибені игеру, 
екіншіден, өзіндік зерттеулер мен әзірлемелерді дамыту.
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Жапонияның жоғары бәсекеге қабілеттілікке жету тәжірибесін 
ғалымдар «экономикалық ғажайып» ретінде сипаттайды, оны жедел 
экономикалық өсу, халықаралық нарықтағы өзгерістерге икемді бейім-
делу және инновациялық қызметті шығармашылықпен және тиімді 
жүзеге асыру қабілеттілігі нәтижесінде ақтайды.

Сондықтан әлемнің дамыған елдерінің ішінде Жапонияның инно-
вациялық стратегиясы ерекше.

Жапониядағы инновациялық саясаттың негізгі бағыттары:
1. Зерттеушілерді қолдау және ғылыми-техникалық базаны жақсарту.
2. Білім беру жүйесін реформалау және жаңа заманауи инфрақұрылым 

құру.
3. Тиімді ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды ұлғайту.
4. Интеллектуалдық меншікті субсидиялау мен қорғауды қоса алған-

да, жеке ғылыми-зерттеу жұмыстарын жан-жақты қолдау.
5. Халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты қолдау.
6. Техникалық университеттерде білім беру сапасын арттыру.
7. Жеке сектор мен университеттер арасындағы байланысты нығайту.
Оңтүстік Корея Республикасы ғылым мен техника саласын соңғы 

50 жылда өте қарқынды дамыта білді. Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін әлемдегі ең кедей елдердің бірі болып тұрған ол, соғыстан кейін 
ғылыми зерттеулердің басым бөлігін ядролық, қорғаныс және космостық 
салаларға бағыттады. Оңтүстік Корея Республикасы ғылыми-техникалық 
саясатын 60-жылдарының ортасында ғана қолға ала бастады. 

Бай табиғи ресурстардың болмауы, тиімді ауылшаруашылығына 
жарамды аумақтың шектеулілігі, артық жұмыс күшінің, қолайлы сауда-
географиялық орналасудың және климаттық жағдайлардың болмауы 
жағдайында Корея Республикасы экономиканы жаңғыртудың негізгі 
факторы ретінде инновациялық саясатқа негізделген әлеуметтік-эконо-
микалық даму стратегиясын таңдады.

Корея Республикасының тәжірибесі «білім экономикасын» құрудың 
негізгі жолдары мен тетіктерін және қазіргі индустриализацияда ұлттық 
индустрияландырудың ұлттық стратегияларын әзірлеуде инновацияны 
арттыруға арналған түрлі шаралардың тиімділігін көрсететін жан-жақты 
жүйелік модернизацияны жүзеге асыратын елдер үшін қызықты.

Кореяның жаңа индустриялық саясатының (2004-2008 жж.) алғашқы 
қадамдары Ұлттық экономиканың инновациялық-бағдарлы дамуының 
негізін қалыптастыруға (қазіргі индустриалды саясаттың орталық 
нүктесі – «4 + 9» жобасы) инновациялық құрылымның жұмыс істеуі үшін 
өндірістік-техникалық базаны, механизмдер мен ортаны құрылымдауға 
бағытталды.
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Алғашында елдің ғылым мен техника саласындағы саясаты негі-
зінен шетелдік технологияларды енгізуге, дамытуға және қолдануға 
бағытталды. 2000 жылдан бастап инновация бірінші кезекте елдің 
алдында тұрған міндеттердің бірі болды. Индустрияға жаңа технологи-
яларды енгізу үшін Корея Республикасы кәсіпкерлікке қолайлы жағдай 
жасауға және ірі компаниялар мен шағын және орта бизнес арасындағы 
ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған саясат жүргізді. 2007 жылдың 
аяғында ғылым мен техниканы дамытуға салынған инвестициялардың 
жалпы көлемі 33,6 млрд. АҚШ долларын құрады, бұл ЖІӨ-нің 3,47% 
-ын құрады. Корея Республикасы сонымен қатар халықтың әл-ауқатын 
жақсартуға және өмір сүру сапасын жақсартуға ықпал ететін технологи-
яларды дамытуға, сонымен қатар жаңа өндірістерді құруға алып келетін 
технологиялағар белсенді түрде инвестиция салуда. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің еуропалық үлгісі
Ол ұзақ мерзімді интелектуалдық және ғылыми дәстүрге негізделеді. 

Екінші дүние жүзілік соғыстан кейін Батыс Еуропа мемлекеттері (Ұлы-
британия, Германия, Франция, Италия) өзінің ғылыми-техникалық 
қызметінің бағытын құнды ғылыми-техникалық ақпаратты жеңіл жолмен 
алуға өзгертті. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеудің еуропалық моделін 
келесідей ерекшеліктері бар: ғылымды мемлекет тарапынан қаржыланды-
рудың жоғары деңгейі; инновациялық технологиялардың кең көлемде 
енгізілуі; ЕО жағыры органдарымен, Еуропалық комиссия және Еуро-
палық ғылыми қормен ғылым мен инновацияны қаржыландырудың 
біртіндеп кеңейуі.

Батыс Еуропада инновациялық процестерді мемлекеттік қолдау 
негізінен мыналарға бағытталған:

– инновациялық процестерді ынталандыру;
– университет пен компания аралық ынтымақтастықты көтермелеу;
– зияткерлік меншікті қорғау жүйесін жетілдіру;
– ақпараттық қызметтерді жетілдіру;
– монополияға қарсы заңдарды жетілдіру.
Инновациялық процестерді қаржыландырудың көп бөлігі жанама 

қаржыландыру деп аталады, оған мыналар кіреді:
– ғылыми-зерттеу жұмыстарына шығындарды төмендететін және 

жеңілдетілген салық салуды қолданатын субсидиялар бөлу (тікелей 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының орнына);

– венчурлік қаржыландыру жүйесін дамыту;
– қор нарығын дамыту;
– институционалдық (зейнетақы) қорларды нығайту;
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– жеке инвестицияларды жылжыту;
– білім беруді дамыту;
– кәсіби және басқарушы кадрларды даярлау;
– консалтингтік басқару фирмаларын құру;
– ғылыми-техникалық ақпараттық орталықтар құру;
– иммиграциялық заңның дамуы.
Еуропа мемлекеттері делдал (брокер) ретінде әрекет ететін инно-

вацияны тұтынатын университеттер мен коммерциялық компаниялар 
арасындағы ынтымақтастықты дамытуға ұмтылады. Бұл елдерде дәстүрлі 
тікелей қаржыландыру қарастырылған ғылымның басым бағыттарын 
қолдау бағдарламалары бар. 

Кластерлік философия кең таралған. Кластерлік философия – инно-
вацияны қолдауға және бұрын ғылыми зерттеулерді алға жылжыту үшін 
бір-бірімен өзара әрекеттеспейтін компаниялар мен университеттер ара-
сында жаңа кооперативті байланыстарды құруға үкіметтің күш-жігерінің 
шоғырлануы. 

Кластерлік философия кең таралған – инновацияны қолдауға және 
бұрын бір-бірімен өзара байланысы жоқ компаниялар мен универси-
теттер арасында белгілі бір салалардағы зерттеулер мен аумақтардың 
өнеркәсіптік дамуына ықпал ету үшін жаңа кооперативті байланыстарды 
құруға үкіметтің күш-жігерінің шоғырлануы.

Кластерлер кәсіпорындарға бәсекеге қабілетті болуға көмектеседі, 
өйткені бір немесе бірнеше интеграцияланған кластерлер жаңа өнім мен 
оны өндіруге арналған жабдықты дамытуда. Кластерлердің мақсаты – 
өнімді, шикізатты, материалдар мен жабдықтарды дайындаудың жаңа 
құрылымын әзірлеу және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің 
әлеуетті тұтынушыларын табу.

Еуропалық елдерде патенттік құқықтың дамуына және оны іс 
жүзінде қолдану аспектілеріне көп көңіл бөледі. Мысалы, инновациялық 
кәсіпкерлікпен айналысатын шағын және орта бизнесті қолдау 
мақсатында Еуропа мемлекеттері шағын және орта бизнеске патенттік 
ақпараттарды ақысыз ұсынуды енгізді.

Германияның инновациялық саясат үлгісі
Германия – инновациялық дамудың алдыңғы қатарындағы ел болып 

саналады, ол Еуропалық Одақтың мүшесі болып табылады және ғылыми-
зерттеу жұмыстарына жұмсалатын шығындардың абсолютті мәні бой-
ынша әлемде үшінші орын алады. Германияның федералды бюджетінен 
ҒЗТКЖ 35-45% қаржыландырылады. Сондай-ақ ғылыми-зерттеулерді 
қаржыландырудың басты көзі – жеке бизнес болып табылады. Неміс 
ғылымын бизнестен қаржыландыратын 307 қор бар. 
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Мемлекет өз кезегінде салықтық жеңілдіктер беру арқылы қорлар 
үшін жағымды жағдай туғызып отыр.

Сондықтан Германияда елдің инновациялық және технологиялық 
дамуын алға жылжыту ғылыми және инновациялық қызметті мемлекеттік 
қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру арқылы да, Германияның 
экономикалық саясатының басым бағыттарының бірі болып табылатын 
жеке инвестицияларды ынталандыру арқылы да жүзеге асырылып отыр.

Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалатын шығындар деңгейіне 
сәйкес олар ІЖӨ-нің 2,5% құрайды және Германия бұл көрсеткіш бой-
ынша экономикалық дамыған елдердің ішінде бірінші орынға ие.

Технологиялардың трансфертi стратегиясы iргелi және қолданбалы 
жеке әзiрлемелерi жоқ және бұл мақсаттарға арналған ресурстары 
шектеулi елдерде де iске асырылады. 

Сонымен, инновациялық қызмет саласындағы мемлекеттiк саясат-
тың негiзгi бағыттары:

► мемлекеттiң қатысуымен маманданған венчурлiк қорлар құру және 
венчурлiк капиталды ғылыми-техникалық және инновациялық 
салаға тарту;

► инновациялық қызмет субъектiлерiн мемлекеттiк қолдау нысанда-
ры мен әдiстерiн әзiрлеу;

► инновациялық қызметтiң мемлекеттiк, салааралық, салалық 
және өңiрлiк сипаттағы маманданған субъектiлерiн құру және 
инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру;

► инновациялық сала үшiн кадрлар даярлау және қайта даярлау;
► өнеркәсiптiң базалық салаларында жаңа технологиялық құрылым 

қалыптacтыру;
► технологиялардың өркениеттi рыногы үшiн жағдайлар жасау, 

яғни авторлық құқықты, патенттер мен сауда белгiлерiн қорғау 
саласындағы барлық халықаралық конвенцияларды тану арқылы 
шетел технологиясының трансфертiн ынталандыру;

► отандық кәсiпорындардың үздiк әлемдiк тәжiрибеге сәйкес сапа 
стандарттарына өтуiн жандандыру;

► халықаралық донор ұйымдардың, мүдделi қаржы-кредит және 
шаруашылық құрылымдарының гранттарын тарту болып табылу 
тиiс.

7.4 Индустриалды-инновациялық дамуды және экономиканы 
әртараптандыруды мемлекеттік қолдау

Қазақстандағы Индустриалды-инновациялық даму стратегиясы 
мемлекеттің ғылым және инновациялық саладағы саясаты арқылы 
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елімізде жоғары технологиялық экономикалық құрылымдарды құруға 
бағытталған. 

 Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, инновациялық қызмет мемлекеттік 
басқаруды және едәуір қаржыны салуды талап етеді. Инновациялық 
қызметке төмендегі факторлар әсер етеді: ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
жұмсалатын шығын көлемі; ғылыми сыйымдылығы жоғары өнімді 
жасауға қабілетті ғылыми қызметкерлердің саны; бітіруші мамандардың 
саны мен сапасы; инновациялық қызметтің инфрақұрылымы; иннова-
ция негізінде еңбек, материал және қаржы қорларын тиімді қолдануға 
қабілетті салалық басқаруды ұйымдастыру. Мынаны ескеру қажет, 
егер экономикасы жоғары дамыған елдерде техникалық әзірлемелердің 
инновациялық кезеңнің ұзақтығы 5-6 жылды құраса, дамушы елдерде 
15-тен 25 жыл аралығында болуда.

Қазақстанның қазiргi таңдағы экономикасында мынадай мәселелер 
орын алуда: 

♦ Экономиканың шикiзат бағыттылығы;
♦ Әлемдiк экономикаға ықпалдасудың әлсiздiгi;
♦ Ел iшiндегi салааралық және өңiраралық экономикалық ықпал-

дасудың босаңдығы;
♦ Өңдеушi өнеркәсiп өнiмдiлiгiнiң төмендiгi;
♦ Ішкi нарықта (шағын экономика) тауарлар мен қызметтерге деген 

тұтыну сұранысының мардымсыздығы;
♦ Өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымның жеткiлiктi дәрежеде 

дамымауы;
♦ Мұнай-газ және кен-металлургиялық кешенге жатпайтын экономи-

ка салаларында негiзгi қорлардың тез тозуы;
♦ Кәсiпорындардың жалпы техникалық және технологиялық 

тұрғыдан артта қалуы;
♦ Ғылым мен өндiрiс арасында ұтымды байланыстың болмауы;
♦ Ғылыми-зерттеу, конструкторлық жұмыстарға қаржының аз 

бөлiнуi;
♦ Индустриялық саясаттың бәсекелестiк артықшылықтарды қалып-

тастыруға бағытталуы.
Экономикалық қатынастардың жалпы жүйесiнде инновациялық 

қызметтiң түпкi нәтижелерi – өндiрiс тиiмдiлiгiн арттыру, еңбек өнiм-
дiлiгi мен капиталдың өсуi, жоғары технологиялы өнiм көлемi – елдiң 
экономикалық қуатын айқындайтын болғандықтан, оған басты рөл 
берiледi. 

Дамыған индустриялы елдерде технологиялардан, құрал-
жабдықтардан, кадрлар даярлаудан, өндiрiстердi ұйымдастырудан көрiнiс 
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табатын жаңа iлiмдер үлесiне ІЖӨ өсiмiнiң 80-нен 95%-iне дейiн келедi. 
Бұл елдерде жаңа технологияларды енгiзу нарықтық бәсекелестiктiң 
өзектi факторы, өндiрiс тиiмдiлiгiн арттырудың және тауарлар мен 
қызметтер сапасын жақсартудың негiзгi құралы болып отыр. 

Қазiргi уақытта ғылымды көп қажетсiнетiн отандық өндiрiстi дамыту, 
бәсекеге қабiлеттi өнiмдердi алуға бағдарланған жаңа ақпараттық техноло-
гияларды әзiрлеу мен игеру және республиканың өнеркәсiп пен ғылыми-
техникадағы әлеуетiн сақтау мен дамыту есебiнен ұлттық экономикалық 
қауiпсiздiк мүдделерiн қамтамасыз ету Қазақстан экономикасының өзектi 
стратегиялық мiндеттерi болып табылады. 

Қазақстанның ғылыми-технологиялық саясаты инновациялық про-
цестердi жандандыруға, жаңа технологиялық құрылымдарды енгiзуге, 
өңдеушi өнеркәсiптегi жаңа қайта бөлiстердi игеруге, ұлттық ғылыми-
техникалық әлеуеттi жандандыруға, ғылым мен өндiрiс арасындағы 
алшақтықты еңсеруге, индустриялық қызметтi ынталандыруға, озық 
шетел технологиясының нақты трансфертi мен халықаралық стандарт-
тарды енгiзудi қамтамасыз етуге бағытталуы керек. 

Ғылыми техникалық салада кәсiпкерлiк секторды қалыптастырмай 
инновациялық қызметтi дамыту мүмкiн емес. Соңғы жылдар iшiнде 
өнеркәсiп өндiрiсi көлемiнде және жұмыспен қамтылу саласында шағын 
бизнес секторының үлесi артып отыр және тиiсiнше 2,8-3,2% және 12,4-
14,0%-тi құрап отыр, бірақ бұл индустриясы дамыған елдердегiден 
бiрнеше есе аз.

2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриялық-инновациялық 
даму (ҮИИДБ) бойынша мемлекетті бағдарламада ірі кәсіпорындар 
мен шағын және орта бизнестер үшін бизнесті кешенді қолдаудың 
«Өнімділік-2020», «Инвестор-2020», «Экспорт-2020», «Бизнестің жол кар-
тасы-2020» бағдарламалары, Бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауық-
тыру бағдарламасы, Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді 
қолдау бағдарламасы жасалып және іске қосылған болатын. 

Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігінің 
мәліметтері бойынша индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын 
жүзеге асыру туралы баяндамасында, қазіргі кезде аталған бағдарла-
малардың оң нәтижелер бере бастады. Мысалы, б2010 жылы іске қосылған 
Бизнестің жол картасы бойынша, жалпы құны 194,2 миллиард теңгенің 
500-ден астам жобасы субсидиялауға мақұлданған. 175 кәсіпорын үшін 
өндірістік инфрақұрылым салынуда және қайта жаңартылуда.

Кәсіпкерлер үшін ең көп жоба мына салаларда қолға алынуда: 
агроөнеркәсіптік кешенде – 131 жоба, жеңіл өнеркәсіп және жиһаз 
өндірісінде – 98 жоба, металлургия, металл өңдеу, машина жасау сала-
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сында – 78 жоба. Жалпы алғанда, Бағдарламаның барлық бағыты 
бойынша жұмысшыларының жалпы саны 67 мыңнан асатын 600-дей кәсі-
порынға қолдау көрсетілуде. Оған қоса, осы кәсіпорындарда 14 мыңнан 
астам жаңа жұмыс орнын құру жоспарланған. 

Сондай-ақ өндірістерді жаңғырту және жаңа өндірістер құру мақса-
тында ағымдағы жылы «Өнімділік-2020» бағдарламасы қолға алынған. 
Бұл бағдарлама дамуға ниетті және оған әлеуеті жеткілікті өндірістерге 
қолдау көрсетуге бағытталған. 

Онда жаңғырту жоспарын жасауға көмектесу, заманауи басқарушы 
технологиялар енгізу, заманауи жабдықтар жеткізіліміне ұзақмерзімдік 
лизингтер беру, қажетті жоғары білікті кадрларды тартуға кеткен 
шығындарды өтеу, инновациялық гранттар беру, т.б. шаралар қарас-
тырылған

Бүгінгі таңда кәсіпорындардың инновациялық қызметтерін шектейтін 
бірнеше негізгі факторларды атап көрсетуге болады:

– өмірдің талаптарына сәйкес туындайтын мәселелер – өнідірісті 
қайта жарақтандыру, ғылыми-техникалық мәліметтерді іздеп табу, сатып 
алу, мамандарды қайта оқытып үйрету, нарықтық коньюктурасын алдын-
ала сараптау, жаңа өнім бойынша экспертиза, патенттеу, сертификаттау 
тағы с.с. жұмыстарын жүргізу үшін шығындар қажет, ал кәсіпорындар 
қолдарында бар қаржыларын аталған мәселелерді шешуге емес, қазіргі 
өндіріс процесінде кездесетін ұсақ ақауларды жөндеу үшін жұмсауға 
мәжбүр;

– жаңа техника мен технологияның құны өте қымбат болып 
келгендіктен, бұл техниканы, технологияны қолданып шығарылған 
өнімін немесе қызметтің бағасы тым жоғары болып, жалпы тұтынушылар 
оны сатып ала алмайды және кеңінен қолдана алмайды;

– екінші дәрежедегі банктерден несие алу қиыншылықтары. Соңғы 
жылдары екінші деңгейлі банктердің несиені пайдалану пайызы тым 
жоғары болды. Жоғарыда айтып өткендей жаңа технологиялардың құны 
жоғары және құнның өтелу мерзімі ұзақ болғандықтан, кәсіпорындардың 
өз бетінше оны сатып алу мүмкіндігі шектелген;

– негізгі қорлардың физикалық және моралдық тозуға ұшырауы 
кәсіпорындардың жалпы өндіріс потенциалының төмендеуіне алып 
келіп отыр. Сонымен қатар негізгі қорлардың жаңару коэффициенті тым 
төмен. Ескірген техника мен технология негізінде жоғарғы сапалы тағам 
немесе халық тұтынатын өнімді шығару мүмкін емес. Бүгінгі күні біздің 
еліміздің Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кірер алдында инновациялық 
технологиялар негізінде бәсекеге қабілетті, сапалы өнімді шығаруға 
міндеттіміз;
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– кәсіпорындардағы ғылыми-техникалық мамандардың ағымдылығы 
да инновациялық – технологиялық процестерге кері әсерін тигізіп отыр. 
Ғылымның жалпы дамуына, технологиялық прогресті ынталандыру 
жүйесіне жұмсалатын шығындар реформа жылдарында күрт азайып 
кетті. Бұл саланы реформалауда мемлекет тарапынан саясат жүргізілуі 
тиіс;

– жаңа технологиялар, технология нарығы жөнінде мәліметтердің 
жоқтығы, жетіспеушілігі, кәсіпорындардың бұл мәселе бойынша өзара 
байланыстарының болмауы да кәсіпорындардың инновациялық қызметін 
шектейді. Бүгінгі күні қалыптасқан отандық инновация нарығы ашық, 
мөлдір емес, оның қатысушылары, қатысу ережелері белгісіз болып отыр. 

Аталған негізгі мәселелерді кәсіпорындар өз бетінше жақын арада 
шеше алмайды. Сондықтан кәсіпорындардың инновациялық қызметтерін 
реттеу үшін үш принципке негізделген экономикалық механизмді 
құрастыру қажет.

Біріншіден, кәсіпорын қызметінен қандай түрлерін инновацияларға 
жатқызып, қазіргі жағдайда ғылыми-техникалық және технологиялық 
прогрестің қандай жетістіктерін маңызды, осы өндіріске қажетті деп есеп-
теу. Оларды анықтау үшін келесі шарттар орындалуы тиіс: инновациялық 
жобаның коммерциялық тиімділігін анықтау; жаңа енгізулердің жалпы 
мемлекеттік және әлеуметтік маңыздылығын, қажеттілігін зерт-
теу; ғылыми және техникалық жаңалық деңгейін белгілеу; нақтылы 
салада актуалды техникалық немесе технологиялық мәселені шешуге 
бағыттануын және өзара байланысқан салаларға жаңа технологияны иге-
руге ықпалын тигізіуін анықтау; қаржыландырудың бірнеше көздерден 
тарта білу; қоршаған ортаға тигізетін әсерін және жобаның тәуекелдік 
деңгейін анықтау. 

Екіншіден, белгіленген инновациялық қызметке мемлекет тарапы-
нан салмақты, заңды түрде нақтылы экономикалық және саяси қолдау 
көрсету қажеттілігі. Оларға инновациялық дамудың алдыңғы қатарлы 
іс-шараларын белгілеу және инновациялық бағдарламаны дайындау; 
инновациялық қызметті іске асыру мақсатымен инвестицияларды тарту 
үшін қажетті ұйымдастырушы және экономикалық жағдайды тудыру, 
мемлекеттік бюджеттен арнайы қаржыландыру; бәсекелі өндірісті 
ұйымдастыруда мемлекеттің тікелей қатысуы тағы с.с. жатады.

Үшіншіден, кәсіпорындардың осы қызметін, негізгі инновациялық 
іс-шаралардың орындалуын, іске асуын мұқият қадағалау. Оларға иннова-
циялық қызметті белсендіру үшін ынталандыру жүйесін ұйымдастыру; 
инновация нәтижелерін қажетті ету мақсатымен қоғамның инновациялық 
мәдениетін арттыру; мемлекет тапсырысы бойынша орындалған иннова-
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циялық өнімді кепілді түрде сату жүйесімен қамтамасыз ету; отандық 
инновацияларды сыртқы нарыққа шығару бойынша көмек көрсету тағы 
с.с. жатады. Сонымен кәсіпорындардың инновациялық қызметіне мемле-
кет тарапынан тікелей және жанама түрде қолдау көрсету қажет.

Жоғарыда айтылып кеткен мәселелерді уақытылы шешу үшін келесі 
шараларды жүзеге асыру қажет:

– мемлекет тарапынан кәсіпорындардың инновациялық – техноло-
гиялық қызметін қолдайтын заңдылық базасын жетілдіру;

– кәсіпорындардың инновациялық кәсібіне ұлттық және шетелдік 
инвестицияларды тарту мақсатымен қажетті жағдай, нақтылы 
кепілдік және ынталандыру жүйесін қалыптастыру;

– инновациялық дамудың мақсатты бағдарлама шеңберінде алдыңғы 
қатарлы жоғарғы технологиялық, ішкі және сыртқы нарықта 
бәсекелі, импорттың орнын басатын, экспортқа бағытталған өнімді 
шығаратын өндірісті қолдау;

– инновациялық кәсібінің мәліметтік және ғылыми-техникалық 
инфрақұрылымын жетілдіру;

– халықты сапасыз, бағасы төмен тамақ және күнделікті тұтынатын 
өнімдерінен сақтау мақсатымен тауарларды стандарттау және 
сертификаттау органдарының қызметін жетілдіру, өнім сапасын 
халықаралық стандартқа сәйкестендіру.

Елiмiздегi инновациялық саланы мемлекеттiк қолдаудың негізгі 
бағыттары ҚР-ның «Инновациялық қызмет» туралы Заңында берілген. 
Ендігі міндет осы басым бағыттарды жүзеге асыру механизмін жетілдіру. 
Инновациялық қызметті жетілдірудің басты жолы – бұл нақты саясаттың 
алғышарттарын қалыптастыру және инновациялық қызмет субъектілерін 
ұйымдастыру. 

Экономиканы әртараптандыруды мемлекеттік қолдау макро және 
секторлық деңгейлерде экономикалық саясаттың жүйелі шараларын, 
сондай-ақ экономиканың нақты секторларын және жобаларды қолдаудың 
селективті шараларын іске асыру арқылы жүзеге асырылатын болады.

Экономикалық саясаттың жүйелі шаралары қолайлы макроортаны 
және инвестициялық ахуалды қалыптастыруға, ұлттық экономиканың 
өнімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру жөніндегі шараларға 
шоғырланатын болады. Селективті шаралар басым секторлар мен жоба-
ларды қаржылық және қаржылық емес қолдау шараларының құрам-
дастырылған пакеті негізінде жүзеге асырылатын болады.

Мемлекет өзінің бизнеспен өзара іс-қимылын республикалық және 
өңірлік деңгейде де тиімді ынтымақтастық институттарын қалыптастыру 
негізінде жүйелі түрде құрады.
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Экономиканың объективті жағдайына барабар болатын 2015 жылға 
дейінгі индустрияландыру саясатының траекториясы ресурстық, инфра-
құрылымдық, институционалдық және технологиялық шектеулермен 
ішкі келісушілікте болады. Бағдарламаға енгізілетін экономиканы әрта-
раптандыруды және технологиялық жаңғыртуды ынталандыратын тетік-
тердің жүйелік сипаты:

а) қолайлы макроэкономикалық жағдай жасауды;
б) бизнес-ахуалды жақсартуды және инвестициялар ағынын ынталан-

дыруды;
в) жаппай технологиялық жаңғыртуды және ұлттық инновациялық 

жүйені дамытуды; адами капитал сапасын арттыруды қамтамасыз 
етеді.

Экономиканың басым секторларын дамытуға мемлекет пен бизнес 
ресурстарын шоғырландыру мемлекет пен бизнес шешімдерін келісудің 
интерактивті процесімен, мониторингтің қазіргі заманғы ақпараттық 
жүйелері мен іске асырудың нақты құралдарын пайдаланумен бірге 
жүреді.

7.5 Экономиканы цифрландырудағы жетекші елдер тәжірибесі 
және Қазақстанда цифрлық технологияны дамыту бағыттары

Әлемдік өнеркәсіп төртінші технологиялық революция қарсаңында. 
Әлемде өндірісті модернизациялауға және сандық өндіріс, ортақ эконо-
мика, «Uberization», бұлтты есептеу моделі, желіні басқарудың моделі 
және басқа құбылыстардың пайда болуы түбегейлі өзгеруде. Осылайша, 
4.0 индустриясы – бұл толықтай автоматтандырылған зияткерлік цифрлық 
өндіріске көшу, бұл тауарлар мен қызметтерді ғаламдық өнеркәсіптік 
желіге біріктіру перспективасы. Индустрия 4.0 тұжырымдамасы бойынша 
әр 50-60 жылда күрт технологиялық серпіліс беретін ауқымды қайта 
құру жатыр.

Цифрландыру процестері ғаламдық болып табылады. Әлемдік 
жетекші сарапшылардың болжамдары бойынша, 2020 жылға қарай әлем-
дік экономиканың 25%-ы цифрлы болады, ал мемлекет үшін, бизнес пен 
қоғамның тиімді өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін экономика үшін 
цифрландыру технологиялары ең үлкен және серпінді үрдіске айналады. 
Бүгінгі таңда цифрландырудың ұлттық бағдарламаларын 15-тен астам ел 
жүзеге асыруда: Дания, Норвегия, Ұлыбритания, Канада, Германия, Сауд 
Арабиясы, Үндістан, Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея, Малайзия, Сингапур, 
Австралия, Жаңа Зеландия және Қазақстан.
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Ірі елдер өздерінің өндірістік секторын қорғауға кірісті. Сонымен, Гер-
манияда олар Industrie 4.0 бағдарламасын әзірледі, басқа елдер өздерінің 
өндірістік бағдарламаларын, соның ішінде ақылды өндірісті және 
цифрлық секторды дамытуды мақұлдады. Қытайда «Made in China 2025» 
жобасы, АҚШ-та «Manufacturing USA Program», Үндістанда «National 
Policy on Electronics», Жапонияда «Future Vision of Innovative Industrial 
Structures» бағдарламалры қабылданды. Ресейде – Индустрияны дамыту 
және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, TechNet, РФ цифрлық эконо-
мика бағдарламасы жүзеге асырылуда. Ұлттық бағдарламаларға сәйкес, 
елдер білімге негізделген құзіреттілікті қалыптастыруға ұмтылады.

Қытай, Сингапур, Оңтүстік Корея сияқты ұлттық экономиканы циф-
рландыру саласындағы жетекші елдер цифрлық өндірістерді қолда-
нудың әртүрлі тәсілдерін қолданады. Осылайша, Қытай цифрлық 
индустрияның дәстүрлі өндірісімен үйлеседі, Сингапур ақылды эконо-
мика жүргізеді, ал Канада Торонтода АКТ орталығын құрады. Оңтүстік 
Корея адами капиталды, кәсіпкерлікті дамытуға және АКТ саласындағы 
жетістіктердің таралуына назар аударады, ал Дания мемлекеттік сек-
торды цифрландыруға көңіл бөледі. 

Айта кету керек, Сингапур жекешелендірудің сандық тәсілінің айқын 
мысалы болып табылады. Осылайша, 2014 жылы мемлекет Smart Nation 
тұжырымдамасын әзірлеуге бастамашы болды және бизнес пен сарапшы-
лар қауымдастығын нақтылау және енгізу бойынша ынтымақтастыққа 
шақырды.

Мемлекет жоғары технологиялардың жедел дамуына байланысты 
елде «сандық секірісті» қамтамасыз ете алады. Қаржы менеджментінің 
осындай стратегиясынан алынған кіріс Нидерландыда қолданылатындай 
адами капиталды дамытуға бағытталған.

DigitalEvolutionIndex 2017 танымал рейтингі әлем елдеріндегі цифрлық 
экономиканың даму тенденцияларын көрсетеді. Олардың зерттеулерінің 
нәтижелері бойынша Сингапур, Ұлыбритания, Жаңа Зеландия, БАӘ, Эсто-
ния, Гонконг, Жапония және Израиль «сандық заң шығарушы» болды. 
Сандық экономикасы ең дамыған елдердің қатарында Еуропа елдерін, 
Азия мемлекеттерін де атап өтуге болады. Бұл Норвегия, Швеция, Швей-
цария, Дания, Финляндия, Сингапур, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания, Гон-
конг және АҚШ.

Сандық экономиканың қазіргі жағдайы мен даму қарқыны туралы 
ғалымдардың зерттеуі көрсеткендей, осы бағыттағы басымдылықты 
анықтай отырып, елдер цифрландырудағы жетістік деңгейіне сәйкес 
шартты түрде 4 топқа топтастырылған:
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1. Жетекші елдер: Сингапур, Ұлыбритания, Біріккен Араб Әмірліктері, 
Жаңа Зеландия, Гонконг, Эстония, Жапония, Израиль.

2. Өсуі төмен елдер: Оңтүстік Корея, Австралия, Батыс Еуропа және 
Скандинавия.

3. Болашағы бар елдер: Қытай, Ресей, Малайзия, Үндістан, Кения, Фи-
липпин, Индонезия, Бразилия, Мексика, Колумбия, Чили.

4. Сандық дамуы төмен және баяу өсумен байланысты проблемалар 
бар елдер: Оңтүстік Африка Республикасы, Египет, Перу, Греция, 
Пәкістан.

Бұл топтастыру цифрлық экономиканың дамуына ұмтылатын басқа 
елдердің дамуы үшін «маяк» немесе «мақсаттарды» анықтайды. Қазақ-
стан АКТ дамытудың жаһандық рейтингінде жоғарыда аталған топқа 
кірмеген көптеген елдер сияқты, 2016 жылы 175 орыннан 52-ші орынға 
ие болды. Бүгінгі таңда мемлекеттің осы рейтингте өз орнын 2022 жылға 
қарай 30 орынға, 25 орынға тұрғызу жоспары бар, 2025 жылға қарай және 
2050 жылға қарай 15 орын.

Халықаралық электрбайланыс одағының 2017 жылғы ақпараттық 
және коммуникациялық даму индексі туралы есебіне сәйкес Қазақстан 
әлемнің 176 елі арасында 52-ші орында. Сонымен қатар, Қазақстан ТМД 
кеңістігінде Беларусьтен (32 орын) және Ресейден (45 орын) кейін үшінші 
орын алып, көшбасшылардың үштігіне кіреді.

Негізгі талпыныстар мен тәсілдердегі кейбір айырмашылықтарға 
қарамастан, ТМД елдері бастапқы орында және сандық процестерді 
үндестіруге тырысуда. Белгілі бір қиындықтар ЕАЭО елдерінің негізгі 
IT инфрақұрылымын және кәсіби кадрлардың жетілуін, мобильді 
технологиялардың ену деңгейін, тұрғындарға мемлекет ұсынатын 
электрондық қызметтердің дамуын, электронды коммерцияны, стар-
таптарды және венчурлік қаржыландыруды заңнамалық тұрғыдан 
қамтамасыз етуде әркелкілік тудырады. 

Алайда бұл мәселені ТМД-да дамытуды қарастыруға болады. 
ТМД-да бұл саладағы бірқатар мемлекеттік стратегиялық құжаттар 
қабылданды және сәтті жүзеге асырылуда. Сонымен, Қазақстанда 
«Ақпараттық Қазақстан – 2020» мемлекеттік бағдарламасы, «Білім беру 
ұйымдарын ақпараттандыру» бағдарламасы, аймақтарды ақпараттан-
дыру бағдарламасы және басқалары қабылданды. Ресейде «Ақпараттық 
қоғам» (2011–2020) мемлекеттік бағдарламасы қабылданды және 
«Ресей Федерациясындағы ақпараттық қоғамды дамытудың 2017-2030 
жылдарға арналған стратегиясы». Беларусь Беларусь Республикасын 
ақпараттандырудың «Электронды Беларусь» мемлекеттік бағдарла-
масын қабылдады. Сондай-ақ Өзбекстанда «Өзбекстан Республи-
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касын ақпараттандыру тұжырымдамасы» қабылданды, «Беларусь 
Республикасының ұлттық ақпараттық-коммуникациялық жүйесін 
дамытудың кешенді бағдарламасы» қабылданды.

Қырғызстанда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
дамыту бағдарламасы, «Қырғыз Республикасының ауылдық аймақ-
тарында 2010 жылға дейінгі ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді 
дамыту» мемлекеттік бағдарламасының іс-шаралар жоспары, Қырғыз 
Республикасының байланыс және ақпараттандыру саласын дамытудың 
2009-2011 жылдарға арналған бағдарламасы және басқа бағдарламалар 
жарияланды. Осылайша, цифрландыруды ақпараттандыруды дамытудың 
жаңа кезеңі деп түсінуге болады және бұл жаңа жабдықтар мен 
бағдарламалық шешімдердің пайда болуы мен таралуына байланысты 
болатын ақпаратты құру, өңдеу, беру, сақтау және визуализация үшін 
цифрлық технологиялардың басым қолданылуымен сипатталады.

Негізгі түсініктер мен терминдер 
Ғылыми – техникалық прогрес
Ғылыми-техникалық саясат
Инновация
Инновациялық саясат
Технологиялар трансфертi
Венчурлiк қорлар
Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы (ҮИИДБ) 

Бизнестің жол картасы
«Өнімділік-2020» бағдарламасы
Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 

(ҒЗТКЖ)

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Ғылыми – техникалық немесе технологиялық революция заманы-
ның басты көрінісі қай жылдары басталған. 

2. ҒТП-тің өзіне тән қандай көріністері мен ерекшеліктері бар?
3. ҒТП-тің қандай нысандары бар және еңбек өнімділігін арттырудың 

қандай жолдары бар?
4. Ғылыми-техникалық және инновациялық қызмет саласындағы 

мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттары.
5. АҚШ, Жапония елдерінде ғылыми-техникалық прогресті мемлекет-

тік реттеу қалай жүзеге асырылады?
6. Кәсіпорындардың инновациялық қызметтерін шектейтін негізгі 

факторлар.
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7. Инновациялық саясатты мемлекеттік реттеудің шығыс-азиялық 
үлгісінің басқалардан айырмашылығы неде?

8. Батыс Европа елдерінде кең таралған кластерлік философияның 
мәні неде?

9. Қандай кезеңдер «технологиялық серпіліс» деп аталады?
10. Цифрландырудағы жетістік дәрежесі бойынша 4 топқа сипаттама 

беріңіз. 
11. Қай ел сандық жекешелендіру тәсілін қолдануда мысал бола алады?
12.  Цифрландыруды дамыту үшін Қазақстанда қандай мемлекеттік 

бағдарламалар қабылданды?
13. ТМД елдерінде цифрландыру бойынша қандай мемлекеттік бағдар-

ламалар қабылданды? 

Кейс: Ғылым және инновацияны 
дамытудың американдық үлгісі

Дерек көзі: Булава А.С. Опыт США в форировании инновационной эко-
номики и развитии человеческого капитала // Международный студен-
ческий научный вестник. – 2017. № 3.; URL: http://eduherald.ru/ru/article/
view?id=17289

АҚШ-тың ең үлкен ғылыми және технологиялық әлеуеті бар. Олар 
ҒЗТКЖ бойынша әлемдік шығындардың 50% құрайды. АҚШ-тың әлемдік 
экономикадағы көшбасшылығы ғылыми және инновациялық саланың 
тиімді дамуымен қамтамасыз етіледі. 1950-70 жж. ҒЗТКЖ-ға мемлекеттің 
қатысуы ғылыми зерттеулерді қаржыландыру мен жүзеге асыруда, білім 
беруді қолдауда, ұлттық ғылыми орталықтарды құруда болды.

Зерттеудің көп бөлігі ведомстволық зертханаларда және жеке ком-
паниялармен жасалған келісім-шарт бойынша жүргізілді. Осы кезеңде 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының жалпы шығындарындағы мемлекеттің 
үлесі басым болды – 50-67%. 80-ші жылдардың басынан бастап мемле-
кет жеке, жеке сектордағы зерттеулерді ынталандыратын және иннова-
цияларды құру мен таратудағы кедергілерді алып тастайтын әкімшілік, 
құқықтық, қаржылық құралдарды белсенді қолдана бастады. Федералды 
үкімет негізгі инвестор және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді 
тоқтатты және оларды қаржыландыруда жеке сектордың үлесі 90% дейін 
өсті.

 Мемлекет әлеуметтік жетістіктерді шешу үшін ғылыми жетістіктерді 
тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді. Мемлекеттік органдардың, 
корпорациялардың, шағын кәсіпорындардың, университеттердің қызметін 
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біріктіру арқылы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, ақпараттық тех-
нологиялар, нанотехнологиялар және энергетика проблемаларын шешу 
саласында ауқымды бағдарламалар жүзеге асырылуда.

Ұлттық бәсекеге қабілеттілік кеңесінің ұсыныстарын басшылыққа 
ала отырып, Америка Құрама Штаттары мемлекет өзінің күш-жігерін үш 
бағытқа жұмылдырды:

– Білім беру жүйесін жетілдіру – жоғары білікті кадрлар даярлау, 
шетелдік профессорлар мен үздік студенттерді тарту; мектеп-
тен бастап постдокторальды білімге дейінгі, оның ішінде кәсіби 
біліктілігін арттыруды қоса алғанда, халықтың барлық топтарын 
қамтитын білім беру бағдарламаларын іске асыру (қазіргі уақытта 
Ұлттық ғылыми қор 48 білім беру б-ағдарламасын жүзеге асырады);

– ҒЗТКЖ-ға және жаңа технологияларды дамытуға инвестицияларды 
кеңейту – іргелі зерттеулерді қаржыландыру, әсіресе физика, био 
және нанотехнологиялар, ақпараттық және эксперименталды техно-
логиялар, энергияның үдемелі көздерін дамыту;

– инновацияларға қолайлы инфрақұрылым мен ортаны құру – 
ғылыми-зерттеу және материалдық-техникалық базаны жақсарту, 
зертханаларды жаңарту және жаңа ғылыми орталықтар құру.

Сонымен, қазіргі АҚШ-тың инновациялық жүйесі мыналарды 
қамтиды:

– алдыңғы қатарлы университеттер – жоғары технологиялар саласын-
дағы мамандарды даярлау, технологиялық әзірлемелерді құру және 
коммерциализациялау (1980 ж. Ғалымдар өздерінің жаңалықтары 
арқылы өз нарықтарына шығуға, жеке компанияларын құруға не-
месе басқа компанияларға технологиялық лицензияларды сатуға 
ынталандыруға арналған). яғни университеттерді өз зерттеулерін 
нақты кіріске айналдыруға ынталандыру; заң қабылданғанға дейін 
АҚШ үкіметі академиялық зерттеулердің 60% қаржыландырды 
және 28000 патентке ие болды, бірақ олардың тек 4% пайдалан-
ды өндірісте Ана, патенттер нақты өндірісінде пайдаланылатын 
санының қолданысқа университет негізінде, 10 есе өсті, өйткені 
технологияларды коммерцияландыруда 2 мыңнан астам компа-
ниялар құрылды, және АҚШ-тың бюджет 40-50 миллиард доллар 
жылдық Get айналды) ...;

– ұлттық зертханалар – мемлекеттік тапсырыстарды орындау;
– инновациялық кластерлер немесе технопарк – белгілі бір аумақта 

ғылыми орталықтар мен жоғары технологиялық өндірістердің 
шоғырлануы. Әлемдегі технопарктердің жалпы санының 50%-дан 
астамы АҚШ-та орналасқан (150 технопарк).
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Олар жеке адамдардың немесе жеке ұйымдардың бастамасы бой-
ынша немесе жекелеген мемлекет үкіметтерінің бастамасы бойынша 
пайда болды. Ең танымал және тиімді жұмыс істейтін технопарктер 
бірінші типке жатады. Олардың ішінде – Калифорниядағы Стэнфорд 
университетінің жанындағы Санта-Кларадағы Силикон алқабындағы 
технологиялық парк; Массачусетс технологиялық университеті мен Гар-
вард университетінің жанында орналасқан Boston Road 128 технопаркі; 
Солтүстік Каролинадағы үшбұрыш паркі, шамамен үш университет 
құрған: Дьюк университеті, Солтүстік Каролина университеті және 
Солтүстік Каролина университеті.

АҚШ-тың заманауи инновациялық жүйесінің өзіндік ерекшелігі – 
салық жеңілдіктері, бастапқы капиталды алу немесе жаңа идея үшін 
грант түрінде мемлекеттік қолдауға ие шағын инновациялық бизнесті 
дамыту. Мемлекет инновациялық нарықтың инфрақұрылымын құруға өз 
үлесін қосады, және бюджеттік зерттеулер барысында патенттелген және 
федералды үкіметке тиесілі өнертабыстарды коммерциялық мақсатта 
пайдалануға лицензия беру практикасы қолданылады.

АҚШ-та шағын инновациялық кәсіпорындарды қаржыландыру бой-
ынша бірнеше мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырылуда, оларды 
АҚШ-тың Шағын бизнес әкімшілігі үйлестіреді.

Осылайша, АҚШ-тың ғылыми және инновациялық даму моделі іргелі 
және қолданбалы ғылымның, әртүрлі қаржыландыру құрылымдарының 
және инновацияларды коммерцияландырудың қалыптасқан жүйесінің 
өзара әрекетін көздейді. АҚШ-тың инновациялық даму стратегиясы 
жетілдірілуде, шешілетін міндеттердің тереңдігі мен ауқымымен, АҚШ-қа 
ондаған жылдар бойы жоғары технологиялық өнімдер нарығында 
көшбасшы болуға мүмкіндік беретін бағдарламалық мақсаттарды іске 
асыру тетіктерімен байытылуда.

Талқылауға арналған сұрақтар

1. Ғылыми-инновациялық сала АҚШ-тың экономикалық дамуына 
және әлемдік экономикадағы жағдайына қалай әсер етеді?

2. Мемлекет ғылым мен өндірістің өзара байланысын қалай қамта-
масыз етеді?

3. Неліктен американдық технопарктердің көпшілігі университет-
тердің жанында құрылды?

4. Иммиграция АҚШ ғылымы мен инновациясының дамуына қалай 
әсер етті?

5. АҚШ-тағы ғылым мен инновацияның дамуындағы шағын бизнестің 
рөлі қандай?
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VIII-ТАРАУ

ХАЛЫҚТЫ ЕҢБЕКПЕН ҰТЫМДЫ ҚАМТУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК 
НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

8.1 Жұмысбастылықтың әлеуметтік-экономикалық мәні, құры-
 лымы мен принциптері
8.2 Еңбек нарығын реттеу механизмі. Жұмыссыздықпен күресу 
 шаралары
8.3 Жұмысбастылық пен еңбек нарығын мемлекеттік реттеудің 
 негізгі бағыттары мен әдістері
8.4 Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының ерекшелігі 
 және оны мемлекеттік реттеу
8.5 Еңбек нарығының әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері
8.6 Еуропалық Одаққа кіретін елдерде еңбек нарығын реттеудің 
 заманауи тәсілдері

8.1 Жұмысбастылықтың әлеуметтік-экономикалық 
мәні, құрылымы мен принциптері

 Жұмысбастылық – еңбекке қабілетті адамдардың толық жұмыспен 
қамтылуы. Жұмысбастылық ел экономикасының және халықтың тұрмыс 
жағдайының ең бір маңызды белгісі болып табылады. Елдегі эконо-
миканың даму қарқыны, ЖІӨ көлемі мен халықтың табысы, төлем 
қабілеті бар сұраныс деңгейі, қоғамдық қажеттіліктер қоғам мүшелерінің 
еңбек үрдісіне қатысуы мен олардың еңбектерінің қаншалықты тиімді 
пайдалануына тәуелді. Сондықтан әрбір мемлекеттің экономиканы 
реттеудегі маңызды мақсаты – еңбекке қабілетті адамдарды толық және 
тиімді жұмыспен қамтамасыз ету. 

Жұмысбастылық деп адамдардың еңбектерінің нәтижесінде өзіне және 
қоғамға пайда әкелетін, қоғамдық қажеттіліктерді қанағат-тандыратын 
іс-әрекеттердің жиынтығын атауға болады.

Адам іс-әрекеттерінің нәтижесін әртүрлі белгілері бойынша (бірнеше) 
ажыратуға болады. Осы белгілерге қарап, жұмысбастылықты 3 топқа 
ажыратуға болады:

1) Экономикадағы ақылы түрдегі жұмысбастылар- олар қоғамның 
негізгі байлығын (рухани және заттық) құрайды. Осы іс-әрекет-
терінің нәтижесінде алынған табыстың арқасында олар өздерін әрі 
қарай дамытуға мүмкіндік алады, сонымен қоғамға пайда әкелетін 
аумақтардың дамуын қамтамасыз етеді.
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2) Әскер қатарында жүргендер еңбек нәтижесіне қарай табыс алмайды, 
бірақ олар мемлекеттің қауіпсіздігін сақтайды, экономикада жұмыспен 
қамтылған халықтың бейбіт еңбек етуіне жағдай жасайды.

3) Өндірістен тыс оқып жүргендер еңбек қоры ретінде табиғат заңы 
бойынша жұмысқа қабілеті жоқ адамдардың орнын толтырады.

Экономикалық үрдістерге қатысуы бойынша жұмысбастылық 3 топқа 
бөлінеді:

1) Жалдамалы жұмыскерлер – еңбек күшін сатуға бағытталған 
 адамдар.
2) Жұмыс берушілер – бұл қозғаушы күш. Оларға кәсіпкерлер, меншік 

иелері, өз кәсіпкерлік қабілетін жүзеге асырушылар жатады.
3) Өзіндік жұмысбастылар – өз есебінен жұмыс істейтіндер, жалдама-

лы жұмыс күшін пайдаланбайтын өндірістік кооператив мүшелері. 
Мемлекеттің маңызды міндеттерінің бірі жұмысбастылықты реттеу 

болып табылады. Жұмысбастылықты мемлекет тарапынан реттеу бір-
неше принциптерге негізделеді:

1) Адамдардың еңбекті өз еркімен таңдауы немесе қабілеттерін өз 
еркімен пайдалану. Әрбір адам кез келген жұмысты өздігінен таң-
дайды, оларды күштеп еңбекпен қамтуға жол берілмейді.

2) Мемлекеттің адамдарға еңбекке деген жеке құқығын және еркін 
таңдауына тең жағдайлар жасап кепілдік беру..

3) Ұзақ мерзімді ұлттық қызығушылықтарды қамтамасыз ету. Мем-
лекет ұлттық қызығушылықтарға сәйкес келетін салалардағы 
жұмысбастылыққа ықпал жасауы тиіс.

4) Жұмыс орындарындағы аймақтық, ұлттық-этникалық, салалық 
ерекшеліктер мен қажеттіліктерді ескеру. Мемлекет елдің үлкен 
территориясы, тұрғындардың көп ұлтты құрамы, экономика 
субъектілерінің арасында ерекше бақылауды ескеруі қажет. 

5) Мемлекеттің жалпы жұмыссыздық мәселесін шешуге араласуының 
қажеттілігі т.б.

Сонымен қатар мемлекет еңбекке жарамды жұмыс күшінің сапасын 
анықтау, жұмысбастылықтың перспективалық бағыттары мен оған қажет 
құрылымдық өзгерістерді даярлау, жұмыс күшінің ішкі және сыртқы 
еңбек нарығындағы бәсекелестік қабілетінің мүмкіндігін көтеру сияқты 
бірқатар қызметтерді атқарады.

8.2 Еңбек нарығын реттеу механизмі. 
Жұмыссыздықпен күресу шаралары

Еңбек нарығы – бұл жұмыс күшін тауар ретінде сату – сатып алу 
туралы экономикалық қатынастардың жүйесі. Нарықтардың басқа да 
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түрлері сияқты еңбек нарығында жұмыс күшіне деген ұсыныс пен 
сұраныс туады. Еңбек нарығында екі жақты байланыс болады: Жұмыс 
күші иесі – еңбекті сатушы, жұмыс беруші – еңбекті сатып алушы.

Еңбек нарығында жұмыс күшін сатушы мен сатып алушылар 
арасындағы қатынас заңды түрде – келісім-шарт арқылы және еңбек 
заңдарына сәйкес тіркеледі. Еңбек ұсынысы нақты жалақы өскен сайын 
өсіп отырады.

Американ экономисі П.Самуэльсонның теориясы бойынша қоғамдағы 
жұмыс күшінің жиынтық ұсынысы төмендегі көрсеткіштермен анық-
талады:

– халықтың жалпы санымен;
– жалпы халық санының ішіндегі еңбекке қабілеті бар халықтың 

үлесімен;
– белгілі бір мерзімдегі жұмыс уақытының орташа санымен (апта, ай, 

жыл);
– халықтың сапалық құрамымен, яғни мамандық дәрежесінің 

құрамына сәйкес. (Самуэльсон П..Экономика Т.1. М.: НПО «Алгон», 
1992.)

Еңбек нарығына тән қасиеттер:
– жұмыс орындарын ұсынатын кәсіпорындардың санының мол бо-

луы (жұмыс күшіне сұраныс);
– әртүрлі мамандықтағы жұмысшылар санының мол болуы (жұмыс 

күшінің ұсынысы);
– еңбек нарығында бірде-бір кәсіпорын және бірде-бір жұмысшының 

үстемдік ете алмауы;
– жұмыс күші жалақының мөлшерімен бағаланады.
Еңбек нарығының негізгі компоненттері: сұраныс, ұсыныс, жұмыс 

күшінің бағасы. Жұмыс күші тауар болып табылады және белгілі бір 
құны бар. Жұмыс күші бағасы еңбекақы, әлеуметтік төлем және кәсіптік 
оқыту шығыны мөлшерінде есептелінеді. Еңбек сұранысы осы немесе 
басқа салалардың қажеттілігі нысанында көрсетіледі. Жұмыс күшінің 
ұсынысы еркін құқыққа ие кәсіпорынның қажеттіліктерге орай біліктілік 
пен кәсібіне байланысты белгілі бір құнға еңбек ұсыну.

Еңбек нарығының қызметтері:
• еңбек қатынасы субъектісі мәселелерінің экономикалық келісімдері;
• жұмыс күшін ұдайы сала мен аймақ бойынша дұрыс орналастыру, 

қайта орналастыру;
• еңбекке сұраныс пен ұсыныстың икемділік тепе-теңдігін сақтау;
• айналым сферасында қосымша жұмыс күштерінің қалыптасуы;
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• еңбекке ынталандыру қатынастарын белгілеу және еңбек құнының 
ең тиімді көлемін анықтау;

• кадрлардың кәсіптік-білімдік деңгейінің жоғарылығына әсер ету;
• жеке еңбек потенциалының өту шартына әсер ету.
Еңбек нарығындағы тұрақтылықты сақтау үшін келесі шарттарды 

орындау керек:
1. Қызметкерлер мен жұмысберушілердің экономикалық еркіндігі 

және қызметтегі тұрақтылығының сақталуы, 
2. Жұмыс берушінің жұмыс күшінің саны, сапасы жөнінде хабардар 

болуы, шешім қабылдау еркіндігі мен жұмыс күшін жұмысқа алу 
және жұмыстан босату құқығы;

3. Жалақының өсуіне кедергінің болмауы, себебі ол сатып алушы мен 
сатушы арасындағы басты реттеуші болып табылады;

4. Жұмыс күшінің еркін қозғалысы, оның қоғамдық қажеттіліктерінің 
өзгеруіне сәйкес біліктілігінің өзгеруі және миграциялық қатынасы.

Мамандардың еңбек нарығындағы сұранысы пен ұсынысы жұмыс 
күші мен жұмыс орнына байланысты анықталады. Мамандарға сұраныс 
әртүрлі бағыттарда қалыптасады. Жұмыс күші сұранысының көтерілуіне 
және төмендеуіне әсер ететін факторлар деп екіге бөлінеді. 

 Өндірістік емес сферадағы жұмыс күші сұранысын төмендетін 
факторлар: 

1.  Орталық өкілеттіліктер мен салалық министрліктер қызметтерінің 
оқшаулануы басқару аппараттарының қысқартылымына әкелді;

2. Өндірістік емес салаларда кәсіпорындар мен ұйымдардың құры-
лымын қайта құру – бұл жағдайдың өзі әкімшілік басқару персо-
налдары санының азаюына әкелді;

3. Жаңа құрал-жабдықтарды енгізу, электронды есептегіш техника-
лар ендіру, көлік байланыс, ақпарат, іскерлік көрсететін салаларда 
жұмыспен қамтылғандар санының азаюына әкелді;

4. Салалық ғылыми зерттеулер, білім беру, мәдениетте даму жағдайын 
сұрыптау жасау бюджетті ұйымның көптеген ғылыми зерттеу ин-
ституттарын жабуға әкелді;

Материалдық емес қызметтердің нарықтық қажетті өзгерістеріне 
жоғары сезімталдығы көптеген тұрақты қызметкерлер, мәселен, тұрақсыз 
жұмыс графигі, толық емес жұмыс күні күндерін біріктіріп жұмыс 
жасауға әкелді.

Мамандардың жұмыс күші сұранысы көтерілуіне әсер ететін фак-
торлар:

• материалды емес қызмет көрсету саласындағы дәстүрлі сала-
да техникалық меңгерудің өсуі (білім беру, денсаулық сақтау) 
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нәтижесінде жұмыспен қамтылғандардың білімі көтеріледі, тех-
никаға байланысты жаңа мамандар пайда болады;

• қоршаған ортаны қорғау және үй шаруашылығын жөндеу аума-
ғындағы туындайтын жаңа қызметтер (суды тазалау, ауланы 
көгалдандыру, радиация мөлшерін өлшеу, т.б.);

• материалды өндірістегі еңбек өнімділігінің өсуі, уақыттың азаюына 
әлеуметтік мәдени қызметтерді, күнделікті қызметтердің пайдала-
ну деңгейі мен сапасын арттыруға әсер етеді;

• ақпараттық қызмет саласының дамуы, компьютерлік қателіктерді 
және техникалық жұмыссыздықты аластату, кадрлардың білік-
тілігін дайындау көлемін арттыру қажеттілігі нәтижесінде білім 
беру саласындағы жұмыспен қамтылғандарды арттыру;

• өндіріс көлемін қысқарту және материалды саладағы жұмыссыз-
дардың артуы өндірістік емес сала жұмыссыздарын қайта орна-
ластырудың негізгі каналы болып табылады.;

• нарықтық экономикаға қатысты құрылымдардың қатысуы, кіші 
бизнестің дамуы.

Арнайы факторлардың даму нәтижесіндегі қызметтердің дамуы. 
Жетекші ұйымдарды (материалдық емес саладағы), білім беру, денсаулық 
сақтау, мәдениет, адамның ішкі және сыртқы қорғанысы, қоғамдық игілік 
ретінде қарастырамыз, себебі бұл ұйымдардың барлығы мемлекеттің 
есебінен қаржыландырылады.

Жұмыс күші ұсынысына мыналар кіреді: өндірістік емес халық 
шаруашылығы, жалдама жұмыс жасайтын жұмыспен қамтылған маман-
дар саны, өзін-өзін жұмыспен қамтитын мамандар саны, өндірістік 
емес сферадағы жұмыс істегісі келетіндер, жұмыспен қамту қызметінде 
тіркелген жұмысшы мамандардың саны, жұмыссыздар қатарына кір-
мейтін материалды емес сферадағы жұмыс істеуші мамандар саны. 

Сұраныс пен ұсыныс көрсеткіштері тікелей немесе жанама бағалау 
негізінде есепке алуға болады. Баланстық әдістер мамандардың жұмыс 
күшінің экономикалық белсенділердің санын салыстыру еңбек нарығы-
ның сыйымдылығы, коньюнктуралық бағалау, т.б. 

Жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныс коэффициенттері еңбек нары-
ғының баланстық дәрежесін сипаттайды. Мамандардың жұмыс күші 
нарығы құрылымының көрсеткіштері белгілері бойынша жұмыс күшіне 
ұсыныс пен сұраныс сегменттеледі: аймақтық, салалық, кәсіптік-
біліктілік, жыныстық және жас мөлшері аралық. 

Әкімшілік-территориялық бөлімі бойынша экономикалық кеңістік 
мынадай аймақтық сегменттерге бөлінеді: экономикалық дамыған аудан, 
аграрлы аудандар, жаңа өнеркәсіптік меңгеру аудандары. Әрбір осын-
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дай сегментте мамандардың жұмыс күші ұсынысына оның құрылым 
деңгейіне әсер ететін сыртқы факторлардың ерекше жүйесі қалыптасады. 
Оларға жататындар: ұлттық-мәдени, аймақтық-экономикалық, әлеуметтік-
саяси және табиғи-климаттық факторлар.

 Қазақстан Республикасының «Халықты жұмыспен қамту туралы 
Заңында» (2001 ж. 23 қаңтардағы № 149-ІІ), «жұмыссыздық» және 
«жұмыссыздар» түсініктеріне анықтамалар берілген:

– жұмыссыздық – экономикалық тұрғыдан белсендi халықтың 
бiр бөлiгiнiң еңбек рыногында қажет болмай қалуына байланысты 
әлеуметтiк-экономикалық құбылыс; 

– жұмыссыздар – өздерiне байланысты емес себептер бойынша 
табыс әкелетiн еңбек қызметiмен айналыспайтын, жұмыс iздеп жүрген 
және еңбек етуге әзiр, еңбекке жарамды жастағы адамдар.

Жалпы айтқанда жұмыссыздық дегеніміз еңбекке қабілетті, еңбек 
жасындағы адамдардың жұмыспен қамтылмау үрдісін айтады. Жұмыс-
сыздықтың туындау себептері:

1. Экономикалық дағдарыс;
2. ҒТП (қол жұмысының ғылыми техникалық машинасына ауысты-

рылуы);
3. Кәсіпорынның жұмысты тоқтатуы (банкротқа ұшырауы);
4. Өз еркімен жұмыстан босатылуы;
5. Кәсіпорындарда жүргізілетін өзгерістер (қайта құрылымдау), т.б.
Жұмыссыздықтың түрлері:
1. Фрикциондық жұмыссыздық (уақытша жұмыссыздық);
2. Құрылымдық жұмыссыздық;
3. Циклдік жұмыссыздық;
4. Жасырын жұмыссыздық;
5. Мерзімдік жұмыссыздық, т.б.
Фрикциондық жұмыссыздық – бір жұмыс орнынан екінші жұмыс 

орнын тапқаннан кейінгі аралық уақытша жұмыссыз жүруді айтады.
Құрылымдық жұмыссыздық – технологияның дамуына байланы-

сты, ғылыми техникалық жетістіктеріне байланысты, құрылымдық 
өзгерістерден туындаған кәсібінің қажет болмай қалуына байланысты 
жұмыссыздардың пайда болуы. 

Циклдік жұмыссыздық – үлкен экономикалық дағдарысқа байланы-
сты пайда болатын жұмыссыздық. 

Жасырын жұмыссыздық – еңбек биржасында тіркелмеген адамдар. 
Мерзімдік жұмыссыздық – мерзіміне байланысты жұмыссыздар 

(ауыл шаруашылық, құрылыс).
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Жұмыссыздық мәселесі бойынша еңбек биржасы, жұмыссыздықты 
тіркеу орталықтары жұмыс істейді. Мемлекет тарапынан тіркелген 
жұмыссыздарға жәрдемақы, оларды заман талабына сай қажетті кәсіпке 
қайта даярлауға, сонымен бірге кәсібін жоғарылатуға, жаңа жұмыс орнын 
ашуға, білімі бойынша жұмыс орындарын тауып беруге мүмкіндік беру-
мен еңбек биржалары айналысады. Жұмыссыздықты болдырмау шарала-
рына жатады:

• біліктілікті көтеру;
• жабылатын кәсіпорындарды басқа салаға ауыстырға дайындау;
• жұмыссыздардың білімдерін қайта даярлау;
• аймақтық инфрақұрылымды қайта жетілдіру;
• мемлекет тарапынан жұмыссыздарды тіркей отырып, жаңа жұмыс 

тапқанша жәрдемақы беру;
• жаңа кәсіпорындардың ашылуына мүмкіндік беру;
• салықтық жеңілдіктер, субсидия, дотация беру;
• ауылдық жерлерде жұмыссыздық деңгейін төмендету үшін ынта-

ландыру жұмыстарын жүргізу.

8.3 Жұмысбастылық пен еңбек нарығын мемлекеттік 
реттеудің негізгі бағыттары мен әдістері

Еңбек нарығы тек жұмыс күшін сату, сатып алу үрдісі емес, сондай-ақ 
сұраныс пен ұсынысты қанағаттандыру үшін жағдай жасайды. Яғни, 
еңбек нарығы мемлекет, жұмыс берушілер және жұмысшылар арасындағы 
күрделі қатынастар жүйесін құрайды:

■ жұмыс күшінің ұдайы өндіру үшін қажет өмірлік қорға қажетті 
еңбекке жеке қабілеттілік алмастыру жөнінде;

■ тауар өндірісі мен айналым заңы бойынша қоғамдық еңбек бөлінісі 
жүйесінде жұмысшыларды орналастыру, қайта орналастыру жөнін-
де қатынасты көрсетеді. 

Еңбек нарығын реттеуде мемлекет тікелей араласады: ол еңбек 
туралы заң қабылдайды, еңбекақының ең төменгі мөлшерін белгілейді, 
жұмысбастылық, қайта даярлау бағдарламаларын қабылдайды, еңбек 
субъектілері арасындағы келіспеушіліктерді делдал ретінде келістіреді 
және т.с.с. Сондықтан еңбек нарығы өзіндігінен реттеле алмайды. 

Осы жағдайлар қазіргі кезде еңбек нарығында 3 субъект бар екендігін 
білдіреді: жалдамалы жұмыскерлер, жұмыс беруші фирмалар және мем-
лекет. 

Жұмысбастылық пен еңбек нарығын реттеудегі мемлекеттің негізгі 
бағыттары мен әдістері өте көп. Олар елдегі нақты экономикалық 
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жағдайға байланысты еңбек нарықтарында пайда болатын мәселенің 
күрделілігіне қарай анықталады. Олардың ішіндегі ең көп қолданылатын 
бағыттар мынадай:

1. Жаңа жұмыс орындарын құру. Ол әртүрлі жолдармен іске асыры-
лады: болашағы бар және жоғары мультипликаторлық әсер беретін өндіріс 
салаларында жаңа тиімді жұмыс орындарын ашқан жұмыс берушілерді 
ынталандыру; еңбекпен қамтамасыз ететін органдарды қаржыландыру 
және т.б. 

Бұл мақсатта салықтық және несиелік жеңілдіктер, мемлекеттік тап-
сырыстар, амортизациялық жаңартулар және т.б. құралдар қолданылады.

2. Шағын бизнесті қолдау және дамыту. Жұмыс орындарының 
(жұмыспен қамтамасыз етудің) ең көп санын шағын кәсіпкерліктің дамуы 
қамтамасыз ететіні белгілі. Әсіресе, жеке еңбек іскерлігі, кооператив-
тер құру, шаруа қожалықтары сияқты нысандарды дамытуда үлкен рөл 
атқарады. Сондықтан шағын бизнесті қолдау негізгі бағыттардың бірі 
болып табылады. Мәселен, көптеген дамыған елдерде жеке кәсіпорын 
ашамын деушілерге субсидиялар; жеңілдіктер мен арендаға ғимараттар 
алу және лизинг негізінде техникамен қамтамасыз етуге көмектер беру 
қарастырылған. Кәсіпкерлікті белсенді қолдау саясаты нәтижесінде 
АҚШ-та шағын кәсіпорындар санының өсу қарқыны халық санының өсу 
қарқынынан асып түскен. 

3. Кадрларды кәсіптік дайындау мен қайта дайындау ауқымының 
кеңеюі. Бұл екі мәселені бірден шешуге мүмкіндік береді: жұмыс күшінің 
ұсынысын азайту және экономиканың өзгеріске толы жағдайында оның 
білім деңгейі мен тәжірибесінің жоғарылауына мүмкіндік береді.

4. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру. Бұл бағыт көбінесе ұзақ 
уақыт бойы жұмыссыз жүрген адамдарға арналған. Қоғамдық жұмыстар 
жоғары біліктілікті қажет етпейді және толық емес жұмыс күні болады. 

Қоғамдық жұмыстардың негізгі қызметі өзара байланысты салаларда 
жұмыспен қамтуды ынталандыру. Мысалы, Германия мамандарының 
есептеулері бойынша қоғамдық жұмыс саласында 100 жұмыс орнының 
қалыптасуы экономиканың басқа салаларында 30-40 жұмыс орын-
дарының пайда болуына әкеледі. 

Бұл бағдарламалар тікелей және жанама әдістерді қолдану арқылы 
жүзеге асырылады. 

Тікелей әдістерге: әлеуметтік-еңбек қатынастарына қатысушылардың 
қызметін реттейтін заңдық-құқықтық актілер мен ережелер, қаржы-
ландыру көздері көрсетілген жұмыспен қамтудың мемлекеттік бағдар-
ламалары жатады.
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Жанама әдіске: мемлекеттік салық, ақшалай-несиелік жеңілдіктер, 
амортизациялық саясат жатады. Бұлардың барлығы жалпы экономикалық 
реттеуші шаралар болып табылады. Сондықтан олар жұмысбастылыққа 
жалпы экономикалық жағдаят (конъюнктура) арқылы әсер етеді.

Әлеуметтік саясат – бұл барлық азаматтардың жан-жақты дамуы, 
тұрмыс жағдайы, әл-ауқатын жоғары деңгейде қамтамасыз етуге бағыт-
талған экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды бағыттарының бірі 
болып табылады. 

Еңбек нарығындағы әлеуметтік саясаттың маңыздылығы жұмыс 
күшін ұдайы өндіру процесіне, еңбек өнімділігін арттыруға, еңбек 
ресурсының білім және мамандық деңгейін көтеруге, өндіргіш күштердің 
ғылыми техникалық деңгейіне, қоғамның мәдени және рухани өміріне 
байланысты анықталады.

Еңбек нарығындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары:
– жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау;
– мемлекеттің жұмыспен қамту саясаты. 
Жұмыссыздықтан әлеуметтiк қорғау – Қазақстан Республикасының 

«Халықты жұмыспен қамту туралы Заңында»және өзге де нормативтік 
құқықтық актiлерде белгiленген тәртiппен мемлекет жүзеге асыратын 
шаралар кешенi.

Заңға сәйкес мемлекет жұмыссыздықтан әлеуметтiк қорғаудың мына-
дай түрлерiн көрсетедi:

1) жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;
2) кәсіби даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру;
3) қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру және толық емес жұмыс 

уақыты режимінде жұмыспен қамтылған, қоғамдық жұмыстарға 
қатысатын қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу;

4) табысы аз азаматтарға жататын жұмыссыздарға заң актілеріне 
сәйкес мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек көрсету.

Жұмыспен қамтудың белсендi саясатын жүргiзу Қазақстан Республи-
касының Үкiметi қызметiнiң негiзгi әлеуметтiк басымдықтарының 
бiрiне жатады. Жұмыспен лайықты қамтуды қамтамасыз ету – халықты 
әлеуметтiк қорғаудың негiзi, адами ресурстар әлеуетiн дамыту мен iске 
асырудың маңызды шарты, қоғамдық байлықтың артуы мен өмiр сүру 
сапасын жақсартудың басты құралы.

 Әлеуметтiк-экономикалық өзгеру барысында елде қарқынды дамушы 
еңбек нарығы құрылды, халықтың экономикалық белсендiлiгi мен 
жұмыспен қамтылу деңгейi тұрақты өсуде. Соңғы 10 жылда жұмыспен 
қамтылған халық саны 6698,8 мыңнан 8141,4 мың адамға артты, ал 
жұмыссыздық деңгейi 2001 жылғы 12,8%-дан 2013 жылдың ортасында 
5,3%-ға дейін төмендедi.
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 Әлемдiк тәжірибеде жұмыспен қамту мәселелерін реттеу үшін еңбек 
нарығындағы белсендi бағдарламалар (бұдан әрi – ЕНББ) қолданылады. 

ЕНББ келесідей міндеттері арқылы жүзеге асырылады: 
– еңбек ресурстарын дамыту (кәсiптiк даярлау және қайта даярлау), 
– жұмыс күшiне деген сұранысты арттыру (жалақыны /жұмыспен 

қамтуды субсидиялау, 
– қоғамдық жұмыстар), еңбек нарығын реттеудi жетiлдiру (жұмыспен 

қамту қызметтерiн құру, ақпараттық қолдау), еңбек күш-жiгерiн 
жандандыруды мемлекет жүзеге асыратын әлеуметтiк қолдау 
жүйесiмен үйлестiру («құқықтар мен мiндеттер» немесе «өзара 
мiндеттемелер» стратегиялары, бұл жағдайда мемлекет жұмыспен 
қамту және оқыту бойынша жоғары сапалы қызметтер көрсетуге 
мiндеттенедi, ал ЕНББ-ға қатысушы жұмысты қарқынды iздеудi 
жүзеге асыруға мiндеттенедi).

ЕНББ экономикалық тұрғыдан – жұмыспен нәтижелi қамту ықтимал-
дығының артуын, еңбек өнiмдiлiгi мен жалақының өсуiн, әлеуметтiк 
тұрғыдан – жұмыссыздықтың төмендеуiн, еңбек белсендiлiгiнiң артуы 
мен адам әлеуетiнiң дамуын болжайды.

Бастапқыда мұндай бағдарламалар экономикалық күйзелiс кезінде 
және жұмыссыздық деңгейi жоғары кезде қолданылған, ал қазiргi уақыт-
та – экономикасы өтпелі елдердегi өнеркәсiптiк қайта құрылымдаудың 
керi әсерiн жұмсарту және еңбек нарығынан барынша шалғай халықтың 
осал топтарын кiрiктiру үшiн қолданылады.

Жол картасы шеңберiнде жұмыс орындарын сақтау және жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесудiң арнайы шараларын әзiрлеу және iске асыру 
әлемдiк қаржы-экономикалық дағдарыстың әсерiне байланысты уақытша 
экономикалық қиындық жылдары да (2008-2010 жылдар) жұмыспен 
қамтудың жоғары деңгейiн сақтауға мүмкiндiк бердi.

Қазiргi уақытта жүзеге асырылып жатқан үдемелi индустриялық-
инновациялық дамуға көшу, бiр жағынан, жұмыспен қамтудың одан әрi 
өсу мүмкiндiктерiн кеңейтедi, екiншi жағынан – еңбек нарығына жұмыс 
күшiнiң iшкi резервiн тартудың, еңбек ресурстарының сапасы мен 
экономикалық белсендiлiгiн арттырудың жаңа тәсiлдерiн әзiрлеудi және 
iске асыруды талап етедi.

8.4 Қазақстан Республикасы еңбек нарығының 
ерекшелігі және оны мемлекеттік реттеу

Қазақстан Республикасы еңбек нарығының жағдайы елдегі жалпы 
экономикалық жағдаймен анықталады. Қазіргі кезде елдің еңбек нарығы 
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жұмыссыздықтың азаюымен, жұмысбасты адамдар санының көбеюімен 
сипатталады. 

 Қазақстан Республикасында еңбек нарығын және жұмыспен қамту 
саласын реттеу 1991 жылдан бастап негiзiнен халықты жұмыспен 
қамтудың арнайы бағдарламалары шеңберінде жүзеге асырылды: 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 маусымдағы № 833 
қаулысымен бекiтiлген «Кедейлiкпен және жұмыссыздықпен күрес 
жөнiндегi 2000 – 2002 жылдарға арналған бағдарлама», Қазақстан Респу-
бликасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 наурыздағы № 296 қаулысымен 
бекiтiлген «Қазақстан Республикасында кедейлiктi азайту жөнiндегi 
2003-2005 жылдарға арналған бағдарлама» және Қазақстан Республи-
касы Үкiметiнiң 2005 жылғы 27 қаңтардағы № 68 қаулысымен бекiтiлген 
«Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың 2005-2007 
жылдарға арналған бағдарламасы»

2008-2010 жылдарға жұмыссыздықтың өсуiнiң алдын алуға, жұмыспен 
нәтижелi қамтудың өсуіне жәрдемдесуге, жұмыс күшiнiң сапасын 
арттыруға және ұлттық еңбек нарығын қорғауға бағытталған Қазақстан 
Республикасының халықты жұмыспен қамту жүйесiн жетiлдiру жөнiндегi 
iс-шаралар жоспары әзiрленiп, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 
жылғы 20 қарашадағы № 1114 қаулысымен бекiтiлген болатын.

2011 жылы наурызда Үкімет Қаулысымен «Жұмыспен қамту 2020 
бағдарламасы» қабылданды. 

 Бағдарламаны iске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге асы-
рылады:

 1. Оқыту және жұмысқа орналасуда жәрдемдесу.
 2. Кәсiпкерлiктi дамытуға жәрдемдесу.
 3. Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру.
 4. Ауылдық елдi мекендердi дамыту.
Алайда әлемдiк қаржы-экономикалық дағдарыстың әсерiмен 2008 

жылғы күзден бастап Қазақстан Республикасында өндiрiс қарқыны 
төмендей бастады, инфляцияның өсуi байқалды, жұмыспен қамтудың 
төмендеуi және тиiсiнше халық табысының азаюы белең алды. 264 
кәсiпорын өндiрiсiн толық немесе iшiнара тоқтатты. Қырық мыңнан 
астам қызметкер iшiнара жұмыспен қамту режимiне ауыстырылды не 
ақысы төленбейтiн демалыстарға жiберiлдi. Жұмыссыз халық саны 559,3 
мың адам болды (немесе экономикалық белсендi халықтың 6,6%).

Жұмыссыздықтың өсуi, қызметкерлердiң одан әрi босатылуы, әсiресе 
өндiрiстiң экспортқа бағытталған салаларында болжанды. Құрылыс, 
сауда, көлiк және байланыс салаларында да жұмыс орындарының қысқару 
қаупi күтілді.
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Осындай жағдайда Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 
Қазақстан Республикасының Үкiметi жұмыспен қамтуға, жұмыссыз-
дықтың айтарлықтай өсуiне жол бермеуге, жұмыс орындарын сақтауға 
және жаңаларын құруға бағытталған арнайы Жұмыспен қамту және кад-
рларды қайта даярлау стратегиясын (Жол картасын) әзiрледi.

Жол картасы шеңберiнде жұмыспен қамтуға жәрдемдесудiң белсендi 
нысандарын (әлеуметтiк жұмыс орындары, жастар практикасы, қайта 
даярлау және бiлiктiлiктi арттыру) кеңiнен қолдану халықтың ныса-
налы топтары құрамындағы азаматтардың белсендiлiгiне ықпал еттi, 
ал жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейi (4,7%) алғаш рет елдегi 
жұмыссыздықтың жалпы деңгейiнен төмен көрсеткiште белгiлендi.

Жол картасының негiзгi нәтижелерi: шамамен 9 мың жоба iске асы-
рылды; 392 мың жұмыс орны құрылды; шамамен 150 мың адам даярлауға 
және қайта даярлауға жiберiлдi, олардың жартысына жуығы жұмысқа 
орналастырылды; 192 мыңнан астам адам әлеуметтiк жұмыс орындарына 
және жастар практикасы шеңберiндегi жұмыс орындарына орналасты-
рылды.

Дағдарыс жағдайында iске асырылған халықты жұмыспен қамтудың 
қысқа мерзiмдi стратегиясы – Жол картасы жұмыссыздық деңгейiнiң 
өсуiне жол бермеумен катар, оның деңгейiнiң 2010 жылы 5,8%-дан 2015 
жылы 5,1%-ға дейін төмендеуiне қол жеткiзуге мүмкiндiк бердi.

Алайда оң өзгерiстерге қарамастан, ұлттық еңбек нарығы 
теңгерiмді емес. Жұмыссыздар бар болғанына қарамастан бос жұмыс 
орындарының толықтырылмауы сақталып отыр, экономика салаларының 
мамандарға деген қажеттiлiгiнiң объективтi болжамы жоқ. Еңбек 
ресурстары сапасының төмендiгiне және өндiрiс пен оқудың арасында 
нақты байланыстың болмауына байланысты жұмыс күшiнiң, бiрiншi 
кезекте бiлiктi кадрлардың, техникалық және қызмет көрсету еңбегi 
қызметкерлерiнiң тапшылығы байқалып отыр. Жұмыспен қамтылған 
халықтың шамамен үштен бiрiнiң кәсiптiк бiлiмi жоқ.

Жұмыспен қамтылған халық құрылымында 2016 жылы өз бетiнше 
жұмыспен айналысатындардың үлесi – 33,3% немесе 2,2 млн. астам 
адамды құрады. Өз бетiнше жұмыспен айналысушылардың негiзгi 
бөлiгi ауылдық жерлерде тұрады және жеке шаруашылығын жүргiзумен 
айналысады, одан түсетiн табыс тiршiлiк етуге жеткiлiктi деңгейде 
ғана болады. Өз бетiнше жұмыспен айналысушылардың басым бөлiгi 
әлеуметтiк қорғау және қолдау жүйесiмен қамтылмаған.

Ауыл жастарының жағдайы ерекше алаңдаушылық тудырып отыр, 
кәсiптiк бiлiм алуға қолжетiмдiлiгi шектеулi болғандықтан, олар ресми 
еңбек нарығында iс жүзiнде бәсекеге қабiлетсiз болып табылады.
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Еңбек нарығында қалыптасқан мұндай ахуалдың тiкелей салдары 
кедейлiктiң сақталуы болып табылады, 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай 
бойынша 0,9 млн. астам адамның табысы ең төмен күнкөрiс деңгейiнен 
аз.

Өткен ғасырдың 90 жылдарының соңында жұмыспен қамту 
қызметтерiне жүргiзiлген институционалдық қайта құрулар еңбек 
нарығын реттеу тиiмдiлiгiн төмендеттi.

Осылайша қалыптасқан жағдай кедейлiктi төмендету қарқынын баяу-
латып қана қоймайды, сонымен қатар экономикалық өсудің жаңа кезеңiне 
өту жағдайында жұмыс күшiне деген сұраныстың артқанына қарамастан, 
елде бар еңбек ресурстарының толық пайдаланылмайтынын білдіреді. 

Қазақстан еңбек нарығының өзіндік ерекшеліктері мынадай:
1. Материалдық өндіріс саласына бағыттап, жұмыс күшін қайта ор-

наластыру. Әсіресе, соңғы кезде құрылыста және өнеркәсіптегі 
жұмысбастылықтың азаюы байқалады. Осылайша, 2016 жылы 
материалдық өндіріс саласында 71,9 пайыз жұмыскерлер жұмыс 
істеді, ал материалдық емес өндрісте 28,1 пайыз адам болды. 

2. Өндіріс салаларының ішінде жұмысбастылық арасында қайта 
бөлудің құрылымдық өзгерістері болды. Қайта бөлу экспорттық 
бағыттың өзгеруіне байланысты отындық-энергетикалық кешенге, 
түсті және қара металл саласына бағытталды.

3. Экономиканың мемлекеттік секторының қысқаруы жұмыс күшінің 
мемлекеттік емес секторға және өзін-өзі жұмыспен қамту саласына 
ауысуына әкелді, 2016 жылғы мәліметтер бойынша, барлық жұмыс 
істейтін халықтың 75 %-ы жеке секторды құрады.

4. Ауыл жастарының әр түрлі себептермен қалаға кетуіне байланы-
сты ауылдық жерлерде маманданған жұмыс күшінің тапшылығы 
байқалды.

5. Ел аймақтарындағы жұмысбастылықтың бір қалыпта болмауы. 
Мамандар аймақтардағы жұмысбастылықтың бірнеше деңгейлерін 
атап көрсетеді: шекті (жоғары) деңгей, орташа және төмен деңгейдегі 
жұмысбастылық.

Шекті (жоғары) деңгейдегі жұмысбасты аудандарға жұмыссыздық 
деңгейі орташа республикалық деңгейден төмен (2016 жылы 9,3%) Шығыс 
Қазақстан облысы – жұмыссыздық деңгейі 7,3%, Қарағанды – 8,3%, Пав-
лодар облысы – 8,7%, Солтүстік Қазақстан – 8,0% Астана қаласы – 8,7% 
жатады.

Орташа деңгейдегі жұмысбастылыққа жұмыссыздық деңгейі орташа 
республикалық деңгейге жақын: Алматы қаласы – 9,6 пайыз, Ақмола 
облысы – 9,2%, Ақтөбе облысы – 9,2%, Қостанай – 9,3%, Маңғыстау – 
9,8%, Оңтүстік Қазақстан – 9,4% жатады.



175

Төмен деңгейдегі жұмысбастылық аймақтарына жұмыссыздық дең-
гейінің ең жоғарғы дәрежесі бойынша Алматы облысы – 10,7 пайыз, Жам-
был – 12,3%, Батыс Қазақстан – %, Қызылорда – 12,5% жатады.

6. Тіркелмеген жұмысбастылықтың өсуі. Өмір сүру деңгейінің төмен-
деуі жұмысшылардың жиі жұмысқа тұруына мәжбүр етеді. Осының 
негізінде көлеңкелі еңбек нарығы пайда болады. 

Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық дамудың болжамдары бой-
ынша экономикада құрылымдық өзгерістердің болуы күтілуде. Соған 
сәйкес еңбек нарығында да, өндірісте де, агроөнеркәсіп кешенінде де, 
нарық инфрақұрылымында да және тұрғындарға тұрмыстық, сервистік 
қызмет көрсету салаларында да жұмысбастылықтың көбеюі байқалады. 
Сонымен қатар еңбек ресурстарының сапасын жоғарылату, шағын және 
орта бизнесті дамыту, кәсіпкерлерді қолдау нәтижесінде жұмыссыздық 
мәселесін тиімді шешуге мүмкіндік бар.

8.5 Еңбек нарығының әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштері

Еңбек нарығын экономикалық талдау үшін мемлекеттік статистикалық 
және басқа да мемлекеттік органдармен еңбек нарығы зерттеліп, оның 
индикаторлары мен көрсеткіштері анықталады. Сол көрсеткіштер 
негізінде мемлекет еңбек нарығын реттеуде толықтырулар енгізу арқылы 
халықты жұмыспен қамту саясатының бағыттарын өзгертіп отырады. 

Еңбек нарығын талдауда көрсеткіштер кешені қолданылады:
1. Экономикалық тұрғыдан белсенді және енжар халық саны.
2. Халықтың экономикалық тұрғыдан белсенділік деңгейі, пайызбен
3. Жұмыспен қамтылу мәртебесі бойынша жұмысы бар халық саны.
4. Өз бетінше жұмыспен қамтылғандар саны.
5. Экономикалық қызмет түріне байланысты халық саны (ауыл шаруа-

шылығы, өнеркәсіп, құрылыс, сауда, көлік, байланыс т.б.).
6. Ірі және орташа кәсіпорындардағы жалдамалы жұмысшылар саны.
7. Ірі және орташа кәсіпорындардағы мәжбүр толық емес жалдамалы 

жұмысшылар саны.
8. Ірі және орташа кәсіпорындардағы жұмысшылар санының 

қозғалысы.
9. Ірі және орташа кәсіпорындардағы жұмысшылардың нақты жұмыс 

уақытының ұзақтығы.
8. Жасына және жынысына байланысты жұмыссыздар (15-24 жас, 25-

39 жас, 40-64 жас).
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10. Білім деңгейіне байланысты жұмыссыздар (жоғары, аяқталмаған 
жоғары, орта кәсіптік (арнаулы), жалпы орта, жалпы негізгі, жалпы 
бастауыш).

11. Себептеріне байланысты жұмыссыздар (қысқарту, кәсіпкерлік 
қызметін аяқтау, үй шаруашылығын жүргізу, оқу орнын бітіргеннен 
кейін жұмыссыз болу т.б себептер).

12. Жұмыссыз болу мерзіміне байланысты жұмыссыздар (1 айдан 6 
айға дейін; 6 айдан 12 айға дейін, 1 жыл және одан көп, ешқашан 
жұмыс істемеген).

13. Жұмыссыз болып тіркелген азаматтар саны.
14. Жұмыссыздық деңгейі, пайызбен
15. Жұмысқа орналастыру органдары арқылы жұмыс тапқан адамдар 

саны (жұмысқа тұрғандар, кәсіптік дайындыққа, қайта дайындауға 
және біліктілігін көтеруге жіберілгендер).

16. Жастар жұмыссыздығының деңгейі, пайызбен т.б.
Қазақстан Республикасындағы еңбек нарығының негізгі индикатор-

лары 8.1 кестеде берілген.

Кесте – 8.1 Қазақстан Республикасындағы 
еңбек нарығының негізгі индикаторлары

 2001 2005 2010 2015 2016
1 2 3 4 5 6

Жұмыс күші, мың адам 7479,1 7901,7 8610,7 8 887,6 8 998,80
Жұмыспен қамтылған 
халық, мың адам 6698,8 7261 8114,2 8 433,3 8 553,40

Жалдамалы қызметкерлер, 
мың адам 3863,3 4640,5 5409,4 6 294,9 6 342,80

Өз бетінше жұмыс істейтін 
қызметкерлер, мың адам 2835,5 2620,4 2704,8 2 138,4 2 210,50

Жұмыссыздар, мың адам 780,3 640,7 496,5 454,2 445,5
Жұмыссыздық деңгейі, % 10,4 8,1 5,8 5,1 5,0
Жастар жұмыссыздығының 
деңгейі, % (15-24 жас)1) 19,1 13,4 5,2 4,2 3,8

Жастар жұмыссыздығының 
деңгейі, % (15-28 жас)2) 16,1 11,5 6,6 4,4 4,1

Ұзақ мерзімді жұмыссыздық 
деңгейі, % 7,6 4,3 2,2 2,5 2,2



177

Кестенің жалғасы

1 2 3 4 5 6

Жұмыссыздықтың орташа 
ұзақтығы3), айлар … 14,6 8,9 6,8 6,9

Жұмыс күші құрамына 
кірмейтін адамдар, мың 
адам

3175,8 3476,9 3487,7 3 867,4 3 855,00

Дерек көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика агенттігі мәліметтері бойынша құрылған. Қазақстан 2016 
жылы / Статистикалық жылнамалық, Астана, 2017. – 478 бет.

Жоғары және орта кәсіптік (арнаулы) білімі барлар 5,7 мың адам, 
бұл жұмыспен қамтылған халықтың 66,2% құрайды. Ерлермен салыс-
тырғандағы жоғары және орта кәсіптік білімі бар жұмыспен қамтылған 
әйелдердің үлесі жоғары. 

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің мәліметтері бой-
ынша 2016 жылы экономикалық тұрғыдан белсенді халықтың саны шама-
мен 9,0 млн. адамды құрады, бұл 2010 жылғы тиісті кезеңге қарағанда 
4,3%-ға көп. Республика экономикасында 8,5 млн. адам жұмыспен қам-
тылды немесе 15 және одан жоғары жастағы халықтың 67,8%. 2010 жыл-
мен салыстырғанда олардың саны 439 мың адамға (5,1,0%-ға) артқан.

2016 жылғы жұмыссыздар саны (табысты жұмысы болмаған, оны 
үздіксіз іздеген және оған кірісуге дайын болған 15 және одан жоғары 
жастағы адамдар) 445,5 мың адамды құрады және 2010 жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда 51 мың адамға қысқарды. Жұмыссыздық 
деңгейі 5,0% (2010 жылғы – 5,8%) құрады.

Жастар арасындағы (15-28 жас) жұмыссыздық 2001 (16,1 %) жылмен 
салыстырғанда 2016 жылы 3,5-есеге қысқарып 4,1 % құрады. 

Бұл Европа және ТМД елдерімен (18%-40%) салыстырғанда өте төмен. 
Бұл нәтижеге «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасы, «Жасыл ел», 
«Дипломмен ауылға» жобалары шеңберінде қол жеткізілді. 

Экономикалық тұрғыдан белсендi халық (жұмыс күшi) – еңбекке 
жарамды жастағы адамдар (экономикада жұмыспен қамтылғандар және 
жұмыссыздар).

Экономикалық тұрғыдан енжар халық – экономикалық тұрғыдан 
белсендi халықты есепке алу үшiн белгiленген жасқа толмаған адам-
дарды да қоса алғанда, жұмыс күшi құрамына кiрмейтiн халық, 
жұмыс iстемейтiн және жұмыс iздемейтiн азаматтар, оның iшiнде: үй 
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шаруасындағы әйелдер, жұмыс iстемейтiн мүгедектер, жұмыс iстемейтiн 
зейнеткерлер, оқушылар мен студенттер, күндiз оқыту нысанындағы 
бөлiмдердiң тыңдаушылары мен курсанттары (магистратураны қоса 
алғанда), рантье, сондай-ақ жылжымалы немесе жылжымайтын мүлiктi 
жалға беруден кiрiс алатын өзге де тұлғалар.

Экономикалық белсенділік деңгейі – жалпы халық санындағы 
экономикалық тұрғыдан белсендi халықтың алатын үлесі (пайыздық 
мөлшердегі).

Жұмыспен қамтылған халыққа:
1) еңбек шарты бойынша жұмыс iстейтiн, соның iшiнде жұмысты 

сыйақы үшiн толық не толық емес жұмыс уақыты жағдайларында 
орындайтын немесе ақы төленетiн өзге жұмысы (қызметi), табысы 
бар;

2) кәсiпкерлiк қызметпен шұғылданатын;
3) өз бетiнше жұмыспен айналысатын;
4) қосалқы кәсiпшiлiкпен айналысатын және өнiмдi шарттар бойынша 

өткiзетiн;
5) жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орын-

дайтын адамдар, сондай-ақ өндiрiстiк кооперативтердiң мүшелерi;
6) ақы төленетiн қызметке сайланған, тағайындалған немесе бекi-

тiлген;
7) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, басқа да әскерлерi 

мен әскери құралымдарында қызмет өткерiп жүрген;
8) қоғамдық бiрлестiктердi, қоғамдық қорларды және дiни бiрлестiк-

тердi қоспағанда, ұйымдардың құрылтайшылары (қатысушылары) 
болып табылатын, мүлкiне құрылтайшылардың (қатысушылардың) 
мүлiктiк құқықтары сақталмайтын адамдар жатады.

8.6 Еуропалық Одаққа кіретін елдерде еңбек 
нарығын реттеудің заманауи тәсілдері

Еуропа елдері жұмыспен қамтуды және еңбек нарығын реттеудегі 
көзқарастарында әр түрлі. Мысалы, Франция, Германия және Скан-
динавия елдерінде жалдау, жұмыстан шығару және еңбек жағдайлары 
мәселелерінде жұмыс берушілер мен жұмысшылар арасындағы 
қатынастарды қатаң реттейтін еңбек заңнамасы жеткілікті қатаң. Кәсіби 
одақтар еңбек нарығында өз позициясын сақтаудың түрлі шараларын 
қолдана отырып – салалық ұжымдық келісімдер қабылданғаннан бастап 
ереуілге дейін өткізуге заңмен рұқсат етілген белсенді рөл атқарады. 
Мысалы, Германияда кәсіподақтар кәсіпорындарды басқаруға тікелей 
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қатысады, егер компанияның директорлар кеңесі шешім қабылдауға 
немесе қабылдамауға қажетті мөлшерде кәсіподақ ұйымының өкілдерін 
қосса.

Солтүстік Еуропа елдері (Швеция, Финляндия, Норвегия) жеке аза-
маттардан емес, мемлекеттің жалпы кірістерінен қаржыландырылатын 
барлық азаматтарды әлеуметтік қолдаудың кең жүйесін құрумен сипат-
талады. Бұл жүйенің мақсаты – негізгі әлеуметтік жеңілдіктерге тең қол 
жетімділік негізінде теңсіздік пен әділетсіздікті азайту. Швеция және Нор-
вегия сияқты мемлекеттерде мемлекеттің жұмыспен қамтудың белсенді 
саясаты жұмыссыздарды қолдау шараларымен бірге жұмыссыздықты 
болдырмауға бағытталған. Бұл елдердегі жұмыспен қамту саясаты төрт 
негізгі элементтерді қамтиды:

1) жалақыны көтеруде олардың арасындағы инфляциялық бәсеке-
лестікті азайту мақсатында аз кірісі бар кәсіпорындарды қолдауға 
және жоғары рентабельді компаниялардың пайдасын шектеуге 
бағытталған шектеулі фискалдық саясат;

2) кәсіпкердің немесе серіктестіктің қаржылық жағдайына қарамастан, 
бірдей жұмыс үшін бірдей жалақыға қол жеткізуді көздейтін жалақы 
саласындағы ынтымақтастық саясаты;

3) жаңа жұмыс орындарын, сондай-ақ кадрларды даярлау және қайта 
даярлау орталықтарын құруды ынталандыру;

4) экономикалық көрсеткіштері төмен, бірақ сонымен бірге маңызды 
әлеуметтік мәселелерді шешуді қамтамасыз ететін экономика сала-
ларында селективті (таңдаулы) қолдау. 

Ұлыбританиядағы еңбек нарығын реттеу мемлекет пен кәсіподақ-
тардың минималды қатысуымен жүзеге асырылады. Егер жұмыс беруші 
еңбек шартының талаптарын жалақыға, жұмыс жағдайына немесе жұмыс 
уақытына қатысты бұзса, қызметкерлер өздерінің мүдделерін қорғау 
мақсатында еңбек даулары бойынша сотқа немесе сотқа жүгінуге құқылы. 
Барлық еңбек даулары судьялар мен алқабилер жұмыскер мен жұмыс 
беруші арасындағы келіспеушіліктердің себептері мен жағдайларын 
мұқият зерттеп, шешім қабылдаған кезде іс бойынша заң аясында 
қаралады. Бұл жүйе Ұлыбританияның бүкіл тарихында қалыптасты және 
Ирландия, АҚШ, Канада, Австралия және басқаларында қолданылады. 
Бұл елдегі әлеуметтік сақтандыру жүйесі жұмыссыздық кезеңінде 
табыстың деңгейін ұстап тұруға кең мүмкіндіктер береді.

Мемлекет азаматтарға беретін жеңілдіктер, негізінен, жұмыс беру-
шілер мен қызметкерлердің міндетті сақтандыру жарналары есебінен 
қаржыландырылатын мемлекеттік ұлттық сақтандыру бағдарламасы 
бойынша беріледі. Жұмыссыздық бойынша жәрдемақы бір жыл 
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ішінде жұмысынан айрылған және жаңа кәсіп іздеп жүрген азаматтың 
сақтандыру сыйлықақыларынан төленеді. Бір жылдан кейін жұмыссыздар 
жәрдемақылардан айтарлықтай төмен әлеуметтік төлемдерді ала алады. 

Мемлекеттік бағдарламалардан басқа, осы елдегі қаржы институт-
тары ұсынатын жұмыссыздықтан сақтандырудың қосымша қосымша 
схемалары көбірек қолданылуда. Ұлыбритания кәсіби дайындыққа үлкен 
мән береді: жастарға арналған бағдарламалар, сондай-ақ жұмыссыз ере-
сектерге білім беру және толық емес жұмыс күндері жұмыс істейтін 
бағдарламалар бар, ал жұмыссыздарға жұмыс тәжірибесін алу үшін 
жұмыс ұсынатын жұмыс берушілерге субсидиялар төленеді. Ұзақ уақыт 
жұмыссыз жүрген азаматтар үшін олардың еңбек нарығына шығуын 
ынталандыратын бағдарламалар іске асырылуда. 

Қазіргі жағдайда, экономиканың тұрақтылығы оның өзгерістерді 
қабылдау, оларға бейімделу қабілетімен, сондай-ақ дамуға ықпал 
ететін немесе кедергі келтіретін жағымсыз және жағымсыз тенденция-
ларды анықтаумен байланысты болған кезде, әлеуметтік-экономикалық 
процестерді, оның ішінде жұмыспен қамту және нарық саласында да 
жаңа тәсілдерді әзірлеу қажеттілігі туындайды. еңбек. Экономикалық 
кеңістікті біріктіру ЕО құрамына кіретін мемлекеттер үшін жұмыспен 
қамтудың бірыңғай саясатын қалыптастыруға серпін берді.

2000 жылы Лиссабон Стратегиясы қабылданды, онда экономикалық 
өсу мен жұмыспен қамтуды қолдауға бағытталған экономикалық, 
еңбек нарығы және әлеуметтік саясат реформалары қарастырылған; Ол 
жұмыспен қамту деңгейін, оның ішінде қарт азаматтар мен жастардың 
есебінен арттыру, сондай-ақ әйелдер арасындағы жұмыссыздықты азайту 
міндеттерін қойды. Алайда бұл міндеттер әлі толық шешілген жоқ. 

Қазіргі уақытта еңбек нарығындағы проблемаларды шешу жол-
дарын анықтайтын және қазіргі жұмыспен қамту саясатының негізгі 
аспектілерін құрайтын бірнеше бағыт бар:

• жастарды, әйелдерді және зейнет жасындағы азаматтарды 
жұмыспен қамту саласына тарту арқылы экономикалық тұрғыдан 
белсенді халық санының көбеюі (адамдардың осы санаттарының 
еңбегін пайдалануды реттейтін, икемді жұмыспен қамтуды ынта-
ландыратын, гендерлік сегрегациямен күресетін және басқаларын 
реттейтін заңнамаға өзгерістер енгізу);

• жастардың еңбек нарығына ертерек енуін ынталандыру арқылы 
белсенді жұмыс жасының ұзақтығын арттыру, сондай-ақ егде 
жастағы адамдарды еңбек саласында ұстап қалу (зейнет жа-
сын төмендету, ерте зейнетке шығарудан бас тарту, жұмысқа 
орналасудың икемді нысандары және басқалар);
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• жұмыссыздарды сақтандыруды қоса алғанда, әлеуметтік сақтандыру 
жүйесін өзгерту арқылы жұмыссыздарды еңбек нарығына шығуға 
ынталандыру;

• көші-қон саясатының өзгеруіне және оның ЕО елдері мен басқалары 
арасындағы еркін жүруді қамтамасыз етуге бағытталғандығына 
байланысты Еуропалық Одақ ішінде еңбек ұтқырлығын арттыру.

Жұмыспен қамтудың икемді саясатының негізгі шаралары:
• өмір бойы жұмысшыларды кәсіби даярлауға және екінші кәсіп 

бойынша оқуға ынталандыру, еңбек нарығының конъюнктурасы 
өзгерген жағдайда жұмысқа орналасу мүмкіндігін арттыру;

• еңбек нарығында барлығына тең мүмкіндіктерді қолдау;
• еңбек жағдайларының икемділігі: жұмысты және жұмыс уақытын 

ұйымдастыру, жалақыны қалыптастыру тетіктері, қызметкерлердің 
ұтқырлығы;

• жұмыс берушілер мен жұмысшылардың қажеттіліктерін ескере 
отырып, еңбек шарттарының нысандарын өзгерту;

• жұмыстың икемді нысандарын енгізу үшін қазіргі заманғы 
ақпараттық технологияларды қолдануға ықпал ету;

• жұмысшылардың еңбек ұтқырлығын қолдау үшін әлеуметтік 
қорғау жүйелерін бейімдеу.

Осылайша, көптеген дамыған елдерде жұмыспен қамтудың белсенді 
саясаты жүргізілуде, еңбек нарығының дамыған институттары, сондай-ақ 
еңбек нарығына бағдарланған кәсіптік оқыту және әлеуметтік сақтандыру 
жүйелері бар. 

Негізгі түсініктер мен терминдер 

Жұмысбастылық
Жалдамалы жұмыскерлер
Жұмыс берушілер
Өзіндік жұмыс бастылар
Еңбек нарығы
Жаңа жұмыс орындарын құру
Шағын бизнесті қолдау мен дамыту
Кадрларды кәсіптік дайындау мен қайта дайындау

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Жұмысбастылықтың әлеуметтік – экономикалық мәні, оның құры-
лымы мен принциптері.
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2. Іс-әрекет нәтижесінің әртүрлі белгілері бойынша жұмысбасты-
лықтың түрлері.

3. Экономикалық үрдістерге қатысуы бойынша жұмысбастылық 
түрлері.

4. Еңбек нарығы түсінігі мен оны реттеу механизмі. Еңбек нарығына 
тән қасиеттер мен алғы шарттар.

5. Қазақстан Республикасының еңбек нарығының ерекшелігі.
6. Жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары менә-

дістері қандай? 
7. Еңбек нарығын мемлекеттік реттеудің негізгі іс-шараларын 

атаңыздар.
8. Жұмыспен қамту мен жұмыссыздық көрсеткіштерін атап өтіңіздер.
9. Кедейшілікпен және жұмыссыздықпен күрес жүргізу бағдарла-

масының мәні неде? 
10. Германияда кәсіподақтардың кәсіпорындарды басқаруға тікелей 

қатысуын қалай түсінесіз?
11. Лиссабон Стратегиясының маңызы неде?
12.  Ұлыбританиядағы еңбек нарығын реттеу қалай жүзеге асырылады?

Кейс: Жұмыссыздықпен күресу жолдары

Дерек көзі: Эксперт, №32, 2015

 «Росстат» 2014 жылдың қазан айында жұмыссыздықтың айтарлықтай 
өсуін тіркеді. Бір айда 151 мың адам жұмысынан айырылды. Қыркүйек 
айында жұмыссыздық 4,9%-ды құрады, ал қазан айында оның деңгейі 
экономикалық белсенді халықтың 5,1%-на жетті.

Тұтастай алғанда республика бойынша халықты жұмыспен қамту 
қызметтерінде тіркелген жұмыссыз азаматтардың саны 2015 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша 885,6 мың адамды құрады, бұл 2014 жылғы 
1 желтоқсанға қарағанда 821,8 мың адам, 7,8% артық – деп хабарлайды 
«Роструд».

Өндірістің тұрақты дамуы жеке кәсіптердің біртіндеп жойылып 
кетуіне, жұмысшылардың біліктілігінің өзгеруіне, заманауи техноло-
гияларға негізделген жаңа өндірістердің пайда болуына әкеледі. Бұл сөзсіз 
жұмыспен қамтылған жұмысшылардың бір бөлігі өндіріске қажет емес, 
олардың білімі мен жұмыс тәжірибесі кез-келген кәсіпорында қолданыла 
алмайтындығына әкеледі. Қайта жұмыс орнына толыққанды өтініш 
беруші болу үшін қызметкер қайта даярлаудан өтуі керек – біліктілігін 
көтеруі немесе мамандығын толығымен өзгертуі керек.
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Өздеріңіз білетіндей, әлеуметтік өндіріс циклді түрде дамиды, 
сондықтан қалпына келтіру кезеңдерімен қатар өндірістің құлдырау 
кезеңдері болуы мүмкін. Бұл жағдайда барлық салаларда өндірістің 
қысқаруы басталады, кейбір жұмысшылар қажетсіз болып, жұмыссыз-
дардың армиясын толықтырады.

Сонымен, АвтоВАЗ 2014 жылы жұмысшылар санын 20,4%-ға, 55 057 
мың адамға дейін қысқартты, ғылыми-зерттеу жұмыстарына шығындар 
30%-ға, 4,265 млрд рубльге дейін өсті, өндірісті модернизациялауға 15,962 
млрд рубль бөлінді, бұл бір жыл бұрынғыға қарағанда 11% артық – деп 
айтылған компанияның есебінде.

Волгоградтағы «Красное Октябрь» көне зауытында 2014 жылғы 4 
желтоқсаннан бастап алғашқы электр болат балқыту цехының жұмысы 
тоқтатылды. Жақын айларда компания басшылығы өндірісті тағы екі 
цехта тоқтатуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды «Коммерсант» газеті. 
Төменгі Еділ» 4 желтоқсан.

Осылайша, желтоқсан айының соңына дейін, қолданыстағы келісім-
шарттарды орындағаннан кейін, термиялық калибрлеу цехы жабылуы 
мүмкін. Металлургия зауытының атқарушы директоры Вадим Лебен-
зонның айтуынша, цехтың өндірісі «әрқашан тиімсіз болған» және 
«қайырымдылық жұмысын тоқтатудың» уақыты келді.

Зауыт басшылығы кейбір цехтарда өндірісті тоқтатуды елдегі жалпы 
экономикалық жағдайға байланысты мәжбүрлі оңтайландыру деп атады. 
Алайда, осындай «оңтайландыру» нәтижесінде 500-ге жуық жұмысшы 
жұмыссыз қалуы мүмкін».

Көптеген кәсіпорындар жабылуда немесе ішінара жұмыс істейді. Бұл 
проблема көптеген адамдарды алаңдатады. Жұмыссыздық мәселесін 
шешуде консенсус жоқ. 

Талқылауға арналған сұрақтар

1. Бұл проблема халықтың қай бөлігін көбірек алаңдатады (әсер 
етеді)?

2. Әлемдік тарихтағы жұмыссыздықтың өсуімен күрестің қандай 
түрлерін білесіз?

3. Сіздің ойыңызша, жұмыссыздықтың өсуіне не себеп болды?
4. Жұмыссыздықты азайту және жаңа жұмыс орындарын құру үшін 

билік қандай шаралар қолдануы керек? Бұл шаралар елдегі қазіргі 
жағдайда тиімді ме?

5. Жұмыссыздықтың өсуін тек билік қана тоқтата алады деп ойлайсыз 
ба?
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ІX-ТАРАУ

БӘСЕКЕЛЕСТІК ОРТАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ 
МОНОПОЛИЯҒА ҚАРСЫ РЕТТЕУ

9.1 Бәсекелестік ортаның қалыптасуы және бәсекелестіктің 
 артықшылығы
9.2 Монополияға қарсы саясаттың мәні және түрлері
9.3 Қазақстан Республикасындағы монополияға қарсы саясат
9.4 Шетелдердегі монополияға қарсы реттеу тәжірибесі

 
9.1 Бәсекелестік ортаның қалыптасуы және 

бәсекелестіктің артықшылығы

Нарық механизмінің негізгі элементтерінің бірі – бәсеке. Бәсеке –
нарықта реттеуші қызмет атқарады. А. Смит бәсекені нарықтың 
«көрінбейтін қолы» деп атаған. Бәсеке арқылы нарықтық субъектілері 
өз пайдасына қарай әрекет етіп, тұтас болғанда қоғам үшін тиімділіктің 
негізін қалайды. Осы айтылған элементтердің өзара қатынасы арқылы 
нарық қалыптасады. Бәсеке – нарық субъектілерінің пайданы барынша 
ұлғайтуға, яғни қойылған мақсатты жүзеге асыру жолында өндірістің аса 
қолайлы жағдайлары үшін кәсіпкерлердің өзара күрес қатынастар ретінде 
көрінетін экономикалық жарысы. 

Әрбір кәсіпкердің басты мақсаты пайданы жоғарылату, олардың әр 
біреуі өздерінің кәсіпкерлік іс-әрекетінің ауқымын кеңейтуге тыры-
сады. Ал өндірістің кеңеюі, яғни тауардың қажеттілігі осы тауарға деген 
сұраныстан көрінеді. Кәсіпкерлер бәсекеге түскенде өндіріске пайда 
әкелетін жағдай жасайды.

Өздерінің шығындарын кемітіп, өнім көлемін жоғарылатуға, бағаны 
төмендетуге ұмтылады. Яғни басқа бәсекеге қарағанда тауарға сұранысты 
жоғарылатуға көз салады. Бірақ бағаның төмендеуі болашақта ұсыныстың 
болуын төмендетеді. Егер сұраныс ұсыныстың болуын жоғарылатса, онда 
бәсекеге сатып алушы түседі. 

Егер сатып алушы тапшы тауарды сатып алғысы келсе, онда сатып 
алушы басқа тауарларға қарағанда жоғары баға қойып, тауарды өзі 
алуы мүмкін. Баға өскендіктен ұсыныста өседі. Ұсыныс сұраныспен 
теңескенше өсе береді және бағаның теңесуіне ықпал етеді. Қандайда бір 
сұраныс, қандайда бір ұсыныстың өзгерісі бағаның өзгерісіне байланы-
сты. Сонымен бәсеке нарықтық тепе-теңдікті ұстап тұрады, қоғамдық 
үйлесімділікті белгілейді.
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Бәсекені бірнеше белгілері бойынша мынадай түрлерге бөлуге болады:
1. Даму ауқымы бойынша:
– Жеке бәсеке – жеке бір қатысушы нарықтың аса қолайлы жағ-

дайларын таңдап алуға тырысады.
– Жергілікті бәсеке – жергілікті қайсыбір территорядағы тауар 

иелерінің жарысы.
– Сала ішіндегі бәсеке – сала ішіндегі жарыс.
– Сала арасындағы бәсеке – әртүрлі сала субъектілерінің жарысы.
– Ұлттық бәсеке – ел ішіндегі жарыс.
– Ғаламдық бәсеке – әртүрлі мемлекет субъектілерінің жарысы.
2. Жүргізу әсеріне қарай:
– Бағалық бәсеке – бағаны төмендету арқылы 
– Бағалық емес бәсеке – тауар сапасы, жарнама, қызмет көрсету 

арқылы.
3. Бәсеке даму сипатына қарай:
– Жетілген бәсеке нарығы – кез келген ұқсас (бір-бірін ауыстыратын) 

тауарларды сататын сатушылар мен сатып алушылардың көптеген 
құрамынан тұрады. Бірде бір сатып алушы мен сатушы жеке дара 
сұранысты, нарыққа тауардың түсуін немесе оның бағасын бақылай 
алмайды. Сатушы бағаны нарықтық бағадан жоғары қоюға дәрмені 
жетпейді. Себебі сатып алушы өзіне қажетті мөлшерде тауарды 
нарықтық бағамен еркін ала алады. Әрбір сатушы бір ғана тауар 
өнімін сатады. Бұл нарыққа кіру де, шығу да жеңіл. 

– Жетілмеген бәсеке нарығы – бәсеке қандай да тауарлар мен қыз-
мет түрін өндірудегі ерекше өндірушінің пайда болуы. Жетіл-
меген бәсекенің бірнеше түрлері бар: монополия, олигополия, 
монополиялық бәсеке. 

Монополия – ерекше тауардың бір ғана сатушысы, монопсония – 
тауарды бір ғана сатып алушының болуы. Сипатына және пайда болу 
себептеріне байланысты монополияны бөлуге болады:

♦ Табиғи монополия – сирек кездесетін және өндірілмейтін өндіріс 
факторына билік ету жағдайында пайда болады (тұтынушыларға – 
су отын, энергия қуатын, газ беру және т.б. фирмалар).

♦ Жасанды монополия – фирмалардың бірігу және келісу нәтижесінде 
пайда болады.

♦ Кездейсоқ монополия – өз шеңберіндегі тұтынушылар сұранысының 
ұсыныстан уақытша артуы және бәсеке нәтижесінде кейбір кәсіпо-
рындардың нарықтан кетуі жағдайында пайда болады.

 Шаруашылық жүйедегі кез келген бәсеке болып жатқан экономикалық 
үрдіске әсер етеді. Қандай да бір кәсіпкердің өмір сүруі оның өндірісті 
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ұстап тұруына ғана байланысты емес, ол оның перспективасын көрсете 
алуына және болашақта сұранысты қалыптастыруына байланысты. 
Бәсекенің басты экономикалық артықшылығы мынада:

Бәсекелестік күрес арқылы қоғамдық талаптарға сәйкес шектеулі 
ресурстарды бөлу тиімді жүргізіледі, яғни сұранысқа байланысты 
өнім өндіріледі. Бұл құбылыс Парето бойынша тиімділік деп аталады. 
(италиандық экономист және социолог Вильфредо Парето аты берілген). 

Ол «Бәсеке ресурстарды тиімді бөледі» деген қағиданы дүниеге 
әкелген. Қазіргі кезде ресурстарды Парето бойынша белсенді бөлу деп 
атайды.

Бәсеке кәсіпкерлерге өз өндірісін қадағалап отыруға ықпал етеді. 
Өнім бірлігіне кететін шығындарды төмендетеді, бұл төмен бағаны ұстап 
тұруға мүмкіндік береді. Бұл сатып алушыларға пайдалы, өйткені олар 
төмен бағаға жоғары сұраныспен қарайды. Сатып алушылардың ақшасы 
үшін күресте кәсіпкерге жаңадан шығындарды төмендететін қорлар іздеу 
қажет, шектеулі ресурстардан пайда табу үшін оны дұрыс қолдану қажет. 
Өмір сүру ұзақтығын сақтау үшін ол сапалы өнімді шығаруы қажет. 
Қоғамда қабылданған стандарттарды (талаптарды) жүзеге асырады. Бұл 
өндірістің тиімділігін өсіреді.

Кәсіпкер шығындарды төмендету әдісі арқылы жаңа, сапалы өндіруші 
техниканы және жаңа технологияны қолданады. Өзінің нарықтық 
сегментін берік ұстайды жаңа ұйымдастырушылық әдістерді қолданады. 
Бұған ғылыми-техникалық инновацияны есепке ала отырып қана жетуге 
болады. Бұл бәсекелестік – кәсіпкерлерге ғана пайда әкелмейді, бұл 
барлық қоғамға, прогрессивті қозғалысқа әсер етеді.

Сатып алушылармен күресте кәсіпкер өз фирмасын қорғайды, өзін 
қайырымды және әділетті бизнесмен ретінде көрсетеді. Бұл қоғам 
үшін бәсекенің нәтижесі болып табылады. Тауар мен қызметтің сапа-
сын біліп қана қоймау керек, оның мәртебесін көтеретін сыртқы фир-
маларды қадағалау қажет. Фирма өз пайдасын ғана ойлап қоймайды. 
Олар бағаны төмендетеді, сыйақы және неше түрлі мерекелік кештер 
мен жәрмеңкелер ұйымдастырады. Бұның бәрі қоғамда қайтарымдылық 
жағдай туғызады: білімді бизнесмендерді қалыптастырады, әлеуметтік 
кедергіні төмендетеді.

Міне, бұл экономикалық артықшылықтар нарықтық экономиканы 
басқа экономикалық ұйымдарға қарағанда тиімді жасайды.

Бәсеке бір жағынан қоғамда жағымсыз жағдайларға әкеп соғуы да 
мүмкін. Бәсеке Парето бойынша ресурстарды белсенді бөлуде әлеуметтік 
қателіктерге көңіл бөледі. Қоғам дегеніміз бұл бизнесмендер ғана емес, 
онда әртүрлі сатылы халық бар, олар аурулар мен кәрілер, балалар мен 
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жұмыс істейтін адамдар болуы мүмкін. Әлеуметтік кедергіні төмендету 
үшін ресурстар мен кірістердің бөлінуін түзету керек. Бәсекелестік нарық 
өз бетінше қателікпен күресе алмайды. Сондықтан оған мемлекеттік рет-
теу шаралары жүргізілуі қажет.

Бәсеке кезінде экономиканың тепе-теңдігі сақталуына және сала 
мен өндіріс арасындағы белсенді қатынастың қалыптасуына нарық-
тық үрдістің дамуы әсер етеді. Сонымен нарықтық тепе-теңдік қоғам-
дық еңбек өндірісі жүзеге асырылса ғана тұрақты болады және ірі 
шаруашылық субъектілер пайда болуына көмектеседі. Бұл жүйенің пайда 
болуы монополияның қалыптасуына тосқауыл болады.

9.2 Монополияға қарсы саясаттың 
мәні және түрлері

Мемлекет бәсекелестік ортаны қадағалайды және қажет болған 
жағдайда монополияға экономикалық шаралар қолданады, мұндай жағ-
дайлар монополияның қарқынды дамуына кедергі жасайды. Жоғарыда 
атап көрсеткендей: монополия – бұл өнім, қызмет, ресурс өндірілуін 
шектейтін өнеркәсіп фирма немесе мекеме. Ол нарықтық бағаға, ұсыныс 
көлеміне, тауар және қызмет сату бағытына зор әсер етеді. 

Монополиялар ірі компаниялар, мекемелер түрінде болады. Монополия 
және ірі компания синоним сөздер сияқты көрінбейді. Бірақ практикада 
олар бірдей болып көрінеді. Ірі компания ұғымы оның нарықтығы тауар 
өндіруші фирмасының бөлігі ретінде, немесе абсолютті көрсеткіші, яғни 
актив мөлшері, пайда, жұмыспен қамтылған адамдар саны және акцио-
нерлер санының көрсеткіші ретінде көрсетіледі. Көп жағдайда абсолютті 
көрсеткіші фирма нарықтың көп бөлігін бақылайды. Сондықтан өзін 
монополия ретінде көрсетеді.

Нобель сыйлығының лауреаты, американ экономисі Ф. Хайектің жазу-
ында: «Монополия негізі жаман емес, бәсекенің тоқырауы жаман». 

Монополия бәсекеге тосқауыл жасау арқылы қоғамға көптеген 
жағымсыз жағдайлар туғызады. Оның негізгілері: 

▲ Біріншіден, қоғамның талабы бойынша ресурстарды тиімді бөлмеу, 
баға мен ұсыныс көлеміне монополиялық үстемдік болса, онда 
бағаны ұстау үшін өндірістік ресурстарды шектеулі етіп көрсету 
т.б.

▲ Екіншіден, жоғары баға болғанда, сатып алушылар өнім алу үшін 
көп қаражатын жоғалтады. 

▲ Үшіншіден, монополия өндірістің техникалық тоқырауына, еңбек 
жағдайының төмендеуіне әкеледі.
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Қазіргі мемлекет экономикадағы монополиялық жағдайды болдырмау 
үшін монополияға қарсы саясат жүргізе бастады. Бұл саясаттың негізгі 
мақсаты- мемлекет билігіндегі монополияға қарсы құралдар жиынтығын 
қолдану арқылы монополиялық іс-әрекетті болдырмауға, шектеуге 
бағытталған шаралар жиынтығы. Барлық шаруашылық субъектілерге тең 
бәсекелестік жағдай жасау және әділетті бәсекені қалыптастыру. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу (іс-әрекетін) жүргізу бойынша 
қазіргі кездегі монополиялардың түрлері мыналар:

♦ Нарықты монополиялау – егер қандай да бір компания нарықтың 
үлкен бөлігіне бақылау орнатса.

♦ Бағаны тіркеу бойынша – салалар бағаның деңгейі және өндірістің 
көлемі туралы шешім қабылдайды.

♦ Компаниялардың қосылуы бойынша вертикальдық және 
горизонталдық қосылу кезінде пайда болған компания саладағы 
бәсекені шектейді.

♦ Біріккен директораттар – екі немесе бірнеше компанияның билігін 
бір адам жүргізеді және бір бағалы саясатты ұстайды.

♦ Бағалық дискриминация – өндірушілер өз тауарын әртүрлі бағамен 
сата алады. Заң бойынша оны бір бағамен сатуы қажет.

Монополиялық күрес елдер арасында қатаң және әртүрлі бағытта 
жүреді. Жалпы мемлекеттік монополияға қарсы реттеу 2 бағытта 
жүргізіледі:

1. Арнайы монополияны реттейтін заң құру және қабылдау.
2. Жүйелік органдардың қалыптасуы. 
Сондай-ақ монополияға қарсы реттеу және монополияға қарсы заңның 

орындалуын бақылау. 
Бұл ерекшелікті түсіну үшін нақты елдің жалпы экономикалық 

саясатының контексін қарау керек. Яғни сол елдің экономикасының даму 
деңгейін қадағалау керек. Мұның көбі дүниежүзілік нарықтағы бәсеке 
арқылы, халықаралық сауда режимінің өзгеруі және басқа факторлар 
арқылы көрінеді. Сондықтан монополияға қарсы заңдар қоғам дамуына 
сәйкес өзгереді және мемлекеттің сыртқы, ішкі жағдайларының өзгеруіне 
бейімделеді. Қазіргі кезде монополияға қарсы заңдардың екі үлгісі туралы 
айтуға болады: американдық және батыс еуропалық үлгі.

Американдық үлгі – монополияға қарсы саясатта ірі компаниялардың 
қандайда бір формасының қосылуына қатаң түрде тыйым салды. 

Вертикальды және горизонтальды ірі компаниялардың қосылуын 
әртүрлі әдіспен бақылайды. Мұндай ірі компаниялардың қосылуына 
келісім мына жағдайларда беріледі, егер ірі компаниялардың қосылуы 
кезінде нарықтық бәсеке төмендемеген жағдайда, баға деңгейі немесе 
сату көлемі туралы шешім қабылданған компаниялардың іс-әрекеттері 
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қатаң қадағаланады. Монополияға қарсы санкциялар қолданылады. 
Мұнда қылмыстық істерді, келеңсіз жағдайларды жою ретінде түрмелік 
тұжырым да қабылданған.

Монополияға қарсы реттеудің батыс еуропалық үлгісі либералды 
болып саналады. Шаруашылық субъектілерге бәсекелестік тәртіп туралы 
бағыт беріп отырады. Әр монополиялық кәсіпорындар заңды болып 
саналмайды, тек әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық маңызды ірі компа-
ниялар ғана заңдастырылады. Нарықтағы бәсеке арнайы әкімшілік орган-
дар арқылы бақыланады. Кейде бұл органдар түзетуші, реттеуші және 
бекітуші шараларды да тікелей қолданады.

 Соңғы кезде жапондық монополияға қарсы саясат көптеген 
бәсекелестерді қызықтырады. Жапония ұлттық монополияны ашық ұстап 
тұрады. Ол көбінесе жоғары технологиялық салаларға көмектеседі. Бұл 
жаңа ақпараттық технологияларға көшуден көрінеді. Экспорттаушы 
фирмалар қосылып, ал депрессивті салалар нақты картельдер ретінде 
құрылады. Осы үлгілерді негізге ала отырып, барлық мемлекеттер арнайы 
монополияға қарсы заңды қолдану арқылы бәсекелі экономиканың негізін 
қалыптастыруда.

9.3 Қазақстан Республикасындағы монополияға 
қарсы мемлекеттік саясат

Монополияның пайда болуының басты себебі – өндірістің және 
капиталдың бір ортаға шоғырлануы (9.1-сурет).

9.1 – сурет Өндірістің шоғырлануы

Монополияны ұйымдастыру нысандары:
1. Картель – өндірістің көлемі туралы, бағалар туралы келісу.
2. Синдикат – кәсіпорындардың тәуелсіздігі сақталып, бірлесіп тауар 

өткізу мақсатымен ұйымдасқан бірлестік.
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3. Концерн – бірнеше бағыттағы формалардың бірыңғай қаржы 
орталығына бірлесуі.

4. Конгломерат – шаруашылық іс-әрекетіне байланысы жоқ компа-
ниялардың бірлесуі.

Монополияны шектеуге және тыйым салуға монополияға қарсы 
заңнамалар қолданылады.

Қазақстан ТМД елдерін ішінде бірінші болып 1991 жылдың маусы-
мында «Бәсекенің дамуы туралы және монополиялық іс-әрекетті шек-
теу туралы» Заң қабылдады. Он жылдың ішінде бұл заң практикалық 
тәжірибені жинай отырып, толықтырылды, жетілдірілді және де басқа 
монополиялық іс-әрекеттерді реттейтін құжаттар қабылданды.

Кейін тиімді монополияға қарсы саясатты қалыптастыру бары-
сында маңызды мәселелердің көлемін көрсететін онжылдық дәлелдер 
жинақталып, 2001 жылы «Бәсеке және монополиялық іс-әрекетті шектеу 
туралы» жаңа Заң қабылданды. 

Бұл құжаттардың басты мақсаттары:
• бәсекені реттеу мен қолдау көрсету;
• шаруашылық субъектілерінің, тауар нарығындағы экономикалық 
• билігі бар басқарушы органдардың қызметін жүргізуді бақылау;
• тұтынушылардың құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау;
• шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау көрсету.
Мамандардың пікірі бойынша Қазақстан Республикасының 

монополияға қарсы заңы өз мақсатына сай батыс еуропалық үлгілерге 
сәйкес жасалған: «монополиямен күресу, монополияға қарсы бағыт, 
оларға қарсы бәсекелестіктік, шектеулер және нұсқаулар, оның жүктеме 
көлемін кеңейту». Қабылданған құжаттардың жиынтығы толығымен 
төмендегі реттеулермен қамтамасыз етіледі:

1. Нормативтік реттеу.
2. Ұйымдастырылған реттеу.
3. Заңға тәуелді реттеу.
Экономиканы монополияға қарсы реттеу жүйесі келесі элементтерден 

тұрады:
• Монополияға қарсы заңның сапалық және сандық көрсеткіштері 

бойынша монополистің көзқарасы; 
• мемлекеттік реттеуге жататын монополиялық іс-әрекеттің түрлері.
• әділетсіз, тыйым салуға тиіс бәсеке формалардың тізімі;
• монополияға қарсы органдардың қызметтік құрылымын анықтау, 

яғни, олардың мақсаты, функциялары және өкілдігі.
 монополияға қарсы заңды бұзғаны үшін жауапкершілік шешімдер.
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Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында орталық монополияға 
қарсы орган болып: Үкіметтің құрамына кіретін Қазақстан Республикасы 
агенттігінің бәсекені қорғау органдары мен табиғи монополиялық агент-
тіктерді жатқызуға болады. Аталған Агенттік 1999 жылы Қазақстан 
Республикасы Президентінің ұсынысы бойынша құрылған. Оны рефор-
малау және қайта ұйымдастыру ұзаққа созылды және қазіргі кезде оның 
атауы, ұйымдастыру құрылымы және кейбір қызметтері өзгерді. Бұл 
өзгеріс тиімді болды және оның іс-әрекетін белгілі бағытқа өзгертті.

Қазіргі уақытта аталмыш Агенттік өз қызметінің негізгі екі бағытын 
анықтады:

Біріншіден – антимонополиялық заңның сақталуын қадағалау және 
бағаның қалыптасу заңымен тұтынушылардың құқықтарын қорғауды 
бақылау.

Екіншіден – нақты монополиялық іс-әрекет пен монополистік субъек-
тілердің шаруашылықты жүргізу жағдайын реттеу.

Бұл бағыттар ТМД және басқа республикалардың тәжірибесінің негі-
зінде жинақталған. Олардың әрқайсысында нормативті және әдіс-темелік 
қайтарым бар.

Сонымен қазіргі уақытта заңды ұйымдастыру мен материалдық 
базаны құрайтын маңызды мәселелерді шешуді әрі қарай жетілдіру керек.

9.4 Шетелдердегі монополияға қарсы реттеу

Әлемнің әр түрлі елдері жүргізетін монополияға қарсы саясаттағы 
заңнамалық актілер мазмұнының түбегейлі ұқсастығымен кейбір айыр-
машылықтар бар.

Мәселен, АҚШ-та бәсекеге қабілетті емес фирмааралық ынтымақ-
тастыққа тыйым салынады, ал Еуропада оған жол беріледі. Еуропада 
сонымен қатар түпкілікті өнімді жеткізушілер мен өндірушілер арасын-
дағы вертикальды бәсекелестік емес байланыстарға жол беріледі. АҚШ 
пен Ресейде бұған тыйым салынған. Мемлекетаралық қатынастарда, 
трансұлттық корпорациялардың қызметінде бәсекелестікті қорғауға 
қойылатын талаптар іс жүзінде жоқ.

Мемлекеттердің монополияға қарсы қызметі белгілі бір дәрежеде әлем-
дік нарықтағы еркін бәсекелестікке қарай қозғалысты дамытып отырған 
монетарлық саясатты жүргізу болып табылады.

Бірақ, ұлттық өндірушілердің мүдделерін қорғау қажеттілігі және 
мемлекеттің барлық елдерде болып жатқан сыртқы экономикалық 
қызметке белсенді қатысуы және үлкен өндірісті артық пайдаға тарту 
есебінен, бұл саладағы еркін бәсекелестік талаптары орындалмайды. Бұл 
олардың монополияға қарсы саясат тәжірибесінде көрінеді.
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Сонымен, 80-ші жылдардан бастап барлық дерлік экономикалық 
дамыған елдердің үкіметтері халықаралық бәсекелестік бостандығын 
шектейтін экономика мен сыртқы сауданы мамандандыру саласындағы 
ұлттық корпорациялардың бірлескен әрекеттерін қолдайды.

Олардың жалпы саясаты ұлттық экономиканы қолдау болып табылады 
және отандық тауар өндірушілерге ішкі нарықта сыртқы өндірушілермен 
бәсекелестік артықшылықтар беруге бағытталған. Барлық елдер ұлттық 
өндірушілерді қолдайды. Халықаралық қатынастар саласында адал сауда 
ережелері қолданылмайды.

Мәселен, Рейган әкімшілігі экономикалық саясат жүргізген кезде, 
монополияға қарсы органдардың шешімдеріне үкіметтің адал бәсекелестік 
қағидаларын бұзғанына қарамастан, экономиканың тиімділігін арттыруға 
деген көзқарасы әсер етті.

АҚШ монополияға қарсы саясаттың маңызды қағидалары 
«Монополияға қарсы заң» деп аталатын іскери заңнамасының арнайы 
кодексінде тұжырымдалған. Ол үш негізгі заңнамалық актілерге 
негізделген:

1) Шерман заңы (1890).
Бұл заң АҚШ-тың экономикалық өміріндегі монополияға қарсы 

саясаттың негізін құрайды. Заңнан тыс «сенімгерлік нысандағы немесе 
басқа нысандағы кез-келген келісім-шарт пен қауымдастық, сондай-ақ 
мемлекеттермен немесе шет мемлекеттермен сауданы шектеуге 
бағытталған жасырын келісім» жарияланды. Сондай-ақ, заңда «моно-
полия жасаған немесе монополия жасауға тырысқан әр адам ... бірнеше 
мемлекет арасындағы немесе шет мемлекеттермен сауда-саттықтың кез-
келген саласы құқық бұзушы болып саналады» делінген. 1974 жылғы осы 
заңға енгізілген түзетуде оның баптарының бұзылуы «ауыр қылмыс» деп 
сипатталған.

АҚШ федералды үкіметі, осы заңға сәйкес, фирмалар мен 
кәсіпорындарды жауапқа тартуға құқылы, ал ықтимал жазалардың 
ауқымы өте кең: айыппұлдардан бастап бас бостандығынан айыруға 
дейін, ал 1974 жылғы түзету енгізілгеннен кейін соңғы шара кең таралды. 
Кінәлі серіктестіктің іс-әрекеті ескертуге ұшырауы мүмкін, ал ерекше 
жағдайларда сот компанияны орталықсыздандыру және бірқатар шағын 
кәсіпорындарға бөлу туралы шешім шығаруы мүмкін.

Сонымен қатар, Шерман Заңын біреудің бұзуы салдарынан шығынға 
ұшырады деп есептейтін барлық жеке тұлғалар сотта іс қозғауға құқылы 
және егер талаптары дәлелденсе, оларға келтірілген залалдың құнынан 
үш есе көлемінде өтемақы ала алады. Жақында мұндай істер шетелде сот 
органдарының қызметінде кеңінен таралған.
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2) Клейтон актісі (1914) және Федералды сауда комиссиясының 
заңы.

Шерман заңының орындалуын бақылайтын федералды мемлекеттік 
органдар кейбір жағдайларда монополияларға қарсы бағдарламаларды 
сәтті жүзеге асырды. Бұл жолдағы ең есте қаларлық кезеңдер – 1911 
жылғы Standard Oil және American Tobacco-тің монополиясыздандыру 
және бөлшектеу. Дегенмен, сол кезде бірқатар шенеуніктер Шерман 
заңымен реттелетін оқиғалардың жан-жақты екендігіне күмән келтірді. 
Бұл заң актісінде бірігу нәтижесінде пайда болған монополиялардың 
жай-күйі туралы ештеңе айтылмаған. Сонымен қатар, еркін нарықтағы 
бәсекелестікті шектейтін көптеген әрекеттер түсініксіз түсіндірілді. 
Сондықтан 1914 жылы Клейтон актісі қабылданды

Оның негізгі ережелері:
1. Баға белгілеуде кемсітудің барлық түріне тыйым салынды;
2. Мәжбүрлі ассортименті бар тауарларды сатуға және сатуға шектеу-

лер қойылды;
3. Егер мұндай әрекеттер бәсекелестікті төмендетсе, бәсекелестердің 

акцияларын сатып алу арқылы фирмаларды біріктіруге тыйым са-
лынады;

4. Түрлі фирмалар мен бизнес кәсіпорындардың директорлар кеңесінде 
лауазымдарды біріктіруге тыйым салынды.

3) Робинсон-Питман заңы (1936) – сауда саласындағы шектеулі 
іскерлік практикаларға тыйым: «баға қайшылары», бағаны кемсітушілік 
және т.б.

1950 жылға қарай Клейтон заңымен заңсыз бірігу ұғымын түсіндіретін 
Селлер-Кефовер түзетуі қабылданды. Сонымен, активтерді сатып алу 
арқылы қосылуға тыйым салынды. Егер Клейтон заңы ірі фирмалардың 
көлденең бірігуіне тыйым салса, Селлер-Кефовер вертикальды бірігуді 
шектеді.

АҚШ-тың қазіргі монополияға қарсы заңнамасының бірқатар ерек-
шеліктері бар. Монополияға қарсы заңның басты ерекшелігі олигополия 
деп аталатын нарықтық механизм ретінде қорғауға бағытталған. Оли-
гополия деп өнеркәсіптің (немесе жергілікті нарықтың) осындай ұйымы 
түсініледі, онда ірі өндірушілердің шектеулі саны өнеркәсіп өнімдерінің 
едәуір немесе басым бөлігін өндіреді және осыған байланысты олар 
тәуелсіз монополия саясатын жүргізе алады немесе бірыңғай нарықтық 
саясат бойынша монополиялық келісім жасай алады. 

Екінші ерекшелігіне келетін болсақ, қазіргі кезеңде трестерге 
қарсы заңнамасы негізінен компанияның өзі де, оның қызметі де таза 
популистік тұрғыдан монополистік деп түсіндіруге болатын принцип-
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терге негізделген, бұл экономика тиімділігіне әсер ету тұрғысынан 
бағаланады. Егер мұндай әрекет тиімділікті арттыруға көмектеседі деп 
танылса, онда монополияға қарсы санкциялар қолданылмайды.

Монополияға қарсы заңнаманың үшінші ерекшелігі – оны жүзеге 
асырудың екі жолының – сот-заңнамалық және әкімшілік. Заңнамалық 
реттеу әділет министрлігіне және соттарға жүктелген, ол монополияға 
қарсы заңнаманы бұзғаны үшін қудалау мен жазалауды қарастырады, 
ал талапкер мен жауапкер кез-келген жеке немесе заңды тұлға болуы 
мүмкін – жеке азамат, жеке компания немесе мемлекеттік ұйым. Егер 
респондент компания монополияға қарсы заңнаманы бұзғаны үшін 
кінәлі деп табылса, оған қарсы қылмыстық немесе азаматтық санкция-
лар қолданылады. Соңғы жылдары мұндай санкциялар көбінесе қазіргі 
кезде пайда болған баға келісімдерінің ерекше түрі – мемлекеттік келісім-
шарттар бойынша сауда-саттықтағы ставкаларды белгілеуге байланысты 
қолданылады.

ЕО елдерінің Американдық монополияға қарсы заңнан айырма-
шылығы, әдетте, бұл заңның ережелерін ұстануды мақсат етеді, «ақыл-ой» 
қағидаты Еуропаның монополияға қарсы саясатында мемлекеттің Еуропа 
елдері үшін шешуші рөлін атқарады. 

Көптеген Еуропа елдерінің монополияға қарсы саясатының негізгі 
мақсаты бәсекелестікті кеңінен дамыту арқылы өнім сапасын жақсарту 
болып табылады.ң саясаты мемлекетаралық келісімдерде бағаны реттеу 
әдістерін қолданады. Әлемдік нарықта Еуропалық қоғамдастық елдері 
бір-бірімен үйлеседі және бәсекелестік еркіндігіне зиян келтіретін эконо-
мика тиімділігін арттыру саясаты қалыптасқан.

Сонымен бірге, ЕО аясында бәсекелестікті қорғаудың жалпы 
ережелері бәсекелестіктің жалпы ережелерін көрсететін ЕО құру туралы 
шартта қолданылады. Монополияға қарсы шараларды Еуропа Кеңесі 
бірауыздан белгілейді. Егер шара бірауыздан қабылданбаса, шешім 
білікті көпшілікпен қабылданады.

Кәсіпорындар арасындағы кез-келген келісімдер, кәсіпорындарды 
біріктіру туралы шешімдер және ЕО елдері арасындағы саудаға зиян 
келтіруі мүмкін кез келген үйлестіру қызметі жалпы нарықпен үйлеспейді 
деп саналады.

Бәсекелестік бұзушылықтар бойынша жауапқа тартылуда, оған баға-
ларды белгілеу, өндіріс пен маркетинг, техникалық даму немесе инвести-
цияны шектеу кіреді. Нарықтарды немесе жеткізу көздерін бөлу қолайсыз 
болып саналады. Сауда серіктестеріне тең емес көзқарасты қолдануға 
немесе келісім-шартқа бәсекелестерді тең емес жағдайға келтіретін 
шартқа қатысы жоқ қосымша талаптарды енгізуге тыйым салынады.
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Үстем жағдайды теріс пайдалану, атап айтқанда, бағаны белгілеу, 
өндірісті, маркетингті немесе техникалық дамуды шектеу тұтынушыларға 
зиян келтіруге жол бермейді. Алайда, егер тыйым салынған шаралар 
экономикалық немесе ғылыми-техникалық прогреске ықпал етсе, онда 
олар заңды деп танылуы мүмкін және кәсіпкер пайдадан тиісті бөлігін 
алады. Монополияға қарсы осы негізгі ережелерді ЕО-ның барлық елдері 
басқарады.

Батыс Еуропаның монополияға қарсы заңнамасы Ұлыбританияда, Гер-
манияда, Францияда, Австралияда, Жаңа Зеландияда, Оңтүстік Афри-
када қолданылады (басқаша айтқанда, тек Еуропа елдерінде ғана емес) 
және бәсекелестік үстемдік пен нарықтардың монополиясына қатысты 
анағұрлым либералды ұстанымға ие. Заңнаманың бұл түрі әдетте картель-
дерге қарсы деп аталады – ондағы қарсы әрекет объектісі кәсіпкерлердің 
барлық кәсіподақтары емес, тек картель түрінде пайда болатын және 
нарықтың белгілі бір саласында бәсекелестік мүмкіндіктерін айтар-
лықтай шектейтіндер. Мысалы, тресттер мен холдингтер тиым салу 
объектілеріне кірмейді, өйткені олар кейде «үстемдік етуге лайықты» 
құқығын сақтайды, ал бұл американдық заңда мүлдем мүмкін емес.

ЕО-да жалпы нарықтағы демпингті анықтауға және алдын алуға 
көп көңіл бөлінеді. Сауда комиссиясы жеке өндірушілер мен елдердің 
нарықтарындағы мінез-құлықты бақылайды. Егер демпинг анықталса, 
оны тоқтату туралы ұсыныстар жасайды.

Егер демпингтің жалғасы болса, Сауда комиссиясы зардап шеккен 
елдерге ол анықтайтын қорғаныс шараларын қабылдауға рұқсат береді. 
ЕС шеңберіндегі бәсекелестікті бұзатын немесе қауіп төндіретін белгілі 
бір фирмалардың кез келген мемлекеттік қолдауы Ортақ нарықпен 
үйлесімсіз деп танылады.

Негізгі әлемдік бәсекелестер деңгейінде (АҚШ, ЕО, Қытай, Жапония) 
мемлекеттік протекционизм шаралары өз өндірушілеріне қолданылады. 
Реттеу ішкі шаралар мен сыртқы келісімдер (кедендік кедергілер немесе 
жеңілдіктер, өзара жеткізілім, эмбарго және т.б.) арқылы жүзеге асыры-
лады.

Трансұлттық корпорациялардың арасында еркін бәсекелестік ереже-
лері мүлдем қолданылмайды. Бұл корпорациялар өнімнің белгілі бір 
бағытына ие (мысалы, трансұлттық мұнай корпорациялары). Олардың 
арасында әлемнің аумақтық негізде бөлінуі бар. Жаңа нарықтар үшін 
күрес немесе квоталардың өзгеруі олар дербес жүзеге асырылады.

Әлемдік тәжірибеде ұлттық өндірістердің технологиялық дамуының 
әртүрлі деңгейлері негізінде халықаралық еңбек бөлінісінің дамуы 
нәтижесінде қалыптасқан нарықтық монополия бар.
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Осылайша, технологиялық бағдар және ұлттық өндірістің жоғары 
тиімділігі Жапонияға бәсекеге қабілетсіз тауарларды сапалы, қымбат 
емес тауарлармен қанықтыру арқылы электронды өнеркәсіп өнімдерінің 
нарықтарын монополиялауға мүмкіндік берді.

Қорытындылай келе, монополияларға қарсы қызмет нарықтық эконо-
миканың негізгі ережелерінің дамуын қамтамасыз етеді, оның тиімділігін 
арттырудың көзі болып табылады және мемлекеттік реттеудің тиімді 
тетігі болып табылады.

Оны жүзеге асыру тек заңнамалық және нормативтік-құқықтық базаға 
ғана емес, сонымен бірге оның санкциялардың орындалуын бақылаудың 
тиімді жүйесіне негізделуі керек. 

Монополистің сөз байласуы мен бірігуіне қарсы тұру
Монополияға қарсы заңдардың жиі кездесетін бұзылуы монополиялық 

жоғары (төмен) бағаны белгілеу, бәсекелестердің нарыққа кіруіне жол 
бермеу немесе оны монополиялаудың басқа тәсілдері болып табылады. 
Бұл сөз байласуға қарсы тұруды қажет етеді.

Әдетте, фирмалардың сөз байласып жасаған қастандығы құжат-
талмайды, сондықтан оны дәлелдеу қиын. Алайда сөз байласудың белгілі 
бір әдістері жасалып, қолданылады. Қастандықты растайтын құжат 
болса, монополияға қарсы органдардың шешімі қосымша негіздеме талап 
етпейді.

Мысалы, 80-жылдардың аяғында Польшада қант бағасының екі есе 
өсуі отырыста қабылданған қант зауыттарының 76 директорларының 
шешімі нәтижесінде (хаттама жасалған) жүзеге асырылған. Осы хат-
таманың негізінде Польшаның монополияға қарсы органдары жиналысқа 
қатысушыларға қарсы шаралар қабылдады, бұл келісімнің күшін жоюға 
әкелді.

Кейде келіспеушілік статистикалық және бағалық ақпаратты тал-
дау негізінде дәлелденуі мүмкін. Бұл Канададағы ұн сататын алты 
серіктестікке қатысты болды. Монополияға қарсы органдар бірнеше 
жыл бойы талдау жүргізді және әртүрлі фирмалар саудаға жеткізетін 
ұн бағасының бір мезгілде өсуі байқалды. Монополияға қарсы органдар 
жасаған ұн бағасының қозғалыс кестесі бәсекелестік ережелеріне қарсы 
сот үшін дәлел болды.

АҚШ заңы бойынша, келіссөздер дәлелдері бәсекелес фирмалар 
басшыларының (өкілдерінің) кездесуінде (сөйлесуінде) бейтарап негізде –
түскі ас, қабылдау кезінде, қоғамдық жерде және т.б., егер белгілі бір 
уақыттан кейін сөз байласу белгілері анықталса, келісіледі.

Бірақ, көбінесе жауапқа тарту үшін негіз және ақпараттың көзі болып 
компания қызметкерлерінен немесе осындай ақпаратқа ие басқа адамдар-
дан алынған құпия хабарламалар болып табылады.
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Америка Құрама Штаттарының, Англияның және басқа елдердің 
заңдары монополияға қарсы заңдардың бұзылуын келтірілген залал 
мөлшерінде анықтауға көмектескені үшін сыйақы қарастырады (заң 
бұзушыға салынатын айыппұл залалдың мөлшерінен үш есе көп екені 
маңызды).

Монополияларды бөлу
Тәжірибеде монополиялық нарықтарды монополиясыздандыру нысаны 

ретінде бірнеше бөлікке бөлу сирек қолданылады. Алайда, әлемдік 
тәжірибеде бұл орын алады.

Мысалы, мұнай өнімдері нарығындағы ең ірі монополист американдық 
ірі мұнай компаниясы Standard Oil 1908 жылы бөлінді. 70-жылдардың 
ортасына дейін ATT (American Telephone & Telegraph). байланыс нары-
ғында монополист болды.

Америка Құрама Штаттарында компания ATT байланыс жүйелерінің 
жұмыс істеуін қамтамасыз ететін барлық жұмыстарды (байланыс, соның 
ішінде үйлерде – жөндеу жұмыстарының барлық түрлері, тек корпорация 
зауыттарында өндірілетін байланыс құралдарын монтаждау және т.б.) тек 
корпорация жүзеге асыратын тәртіп орнатты. 

Сонымен қатар, ATT американдық абоненттердің басқа елдермен бай-
ланысын монополиялады, бұл монополияны анықтауға себеп болды.

Сыртқы байланыстарды төлеу кезінде Англиядан АҚШ-қа телефон 
қоңырауының құны қайтарудан үш есе арзан екендігі айтылды. Бұл 
ATT-ге қарсы іс қозғауға мәжбүр етті. Айыппұлдарды болдырмау үшін 
компания бөлінуге келісіп, 7 тәуелсіз компанияға бөлінді. Осыған ұқсас 
шешім Pan-american авиакомпанияны бөлу туралы шешім қабылдады. 

Сонымен монополияға қарсы реттеу қазіргі экономиканың маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады деп айтуға болады. Оның қолданылу 
саласы өндірушілердің ғана емес, сонымен бірге тұтынушылардың 
мүдделерін қозғайды, олардың біріне нарықта бәсекелестік жағдайында 
өз тауарларын сату мүмкіндігін, ал екінші жағынан тауарлар мен 
қызметтердің оңтайлы бағаларын ұсынады.

 
Негізгі түсініктер мен терминдер 

Сала ішіндегі бәсеке 
Сала арасындағы бәсеке 
Ұлттық бәсеке 
Ғаламдық бәсеке
Парето бойынша тиімділік
Табиғи монополия 
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Жасанды монополия 
Кездейсоқ монополия
Картель 
Синдикат 
Концерн 
Конгломерат
Монополияға қарсы заң
Монополияларды бөлу
Шерман заңы
Клейтон актісі
Робинсон-Питман заңы

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Бәсекелестік ортаның қалыптасуы және оның мәні.
2. Бәсекелестіктің артықшылығы. 
3. Монополия бәсекенің дамуына қандай кедергілер келтіреді?
4. Антимонополиялық саясаттың мазмұны және үлгілері.
5. Монополияның шоғырлануының бағыттары.
6. Монополияның ұйымдастыру формалары.
7. Қазақстан Республикасында монополияға қарсы саясат.
8. «Бәсеке және монополиялық іс-әрекетті шектеу туралы» Заң қай 

жылы қабылданды және оның маңызы неде?
9. Қазақстан Республикасындағы монополияға қарсы органның 

құрамы мен қызметтері 
10. Еуропалық Одақ елдерінде қандай монополияға қарсы реттеу ере-

желер бар?
11. «Монополияларды бөлу» ұғымының мәні неде және оның қандай 

мысалдары бар?

Кейс: «Газпром» нарықты бөлісуге мәжбүр

Дерек көзі «Эксперт, №45, 2010

2010 жылы үкімет газды құбыржолдары арқылы тасымалдау қызметін 
ұсынатын табиғи монополиялар субъектілерінің ақпараттарды ашудың 
стандарттарын бекітті және жариялады. Алғаш рет «Газпром» өзінің 
монополиялық қызметтері мен бәсекелестермен қарым-қатынасын 
ашық етуге міндеттелді. Газпромның тек иелігінде болатын құбыр 
инфрақұрылымына қол жетімділік осы уақытқа дейін үшінші тарап 
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ойыншыларының ішкі газ нарығына кіруіне негізгі кедергі болып келді. 
Қазір ол көбінесе жойылды.

Ресейдегі барлық магистральдық газ құбырлары бір компанияға - 
Газпромға тиесілі. Ол сонымен бірге газ экспортына монополияға ие. Ол 
кез-келген ресейлік тұтынушыға деген көзқарасты толығымен басқарады. 
«Газпромның» тек өндіріс саласындағы үстемдігі толық емес: жер 
қойнауынан шыққан газдың 20% монополияға тәуелді емес деп атала-
тын ондаған компанияларға тиесілі. Бұл жеке газ өндірушілер және ірі 
мұнай компаниялары, (Лукойл, Роснефть, TNK-BP (Тюмень мұнай ком-
паниясы және British Petroleum) олардың бір бөлігі газды негізгі бизне-
ске перспективалы қосымша ретінде қарастырады, ал екіншісі жай газ 
өндіруге мәжбүр, өйткені бұл мұнай өндірісіне қосымша өнімі болып 
табылады. Бұл тәуелсіз компаниялар өз газын тек Газпром құбыры 
арқылы түпкілікті тұтынушыларға жеткізе алады, сондықтан монополия-
мен тығыз байланыста және оған толықтай тәуелді.

Газпром үшін біртұтас газбен жабдықтау жүйесіне (ГЖЖ) кіруді шек-
теу бәсекелестердің дамуын тежейтін негізгі құрал болып қала берді. 
Мысалы, компания қуаттылықтың жетіспеушілігінен газды айдау туралы 
келісім жасаудан бас тартуы мүмкін немесе ол «тәуелсіз компанияларға» 
ең аз тиімді (арақашықтық пен тариф бойынша) тасымалдау маршрутын 
ұсына алады.

Бұл жағдайда «тәуелсіз компаниялар» ұзақ мерзімді жоспарлар мен 
тұтынушылармен қарым-қатынас жасай алмады. Бірқатар жағдайларда 
компаниялар контрагенттер алдындағы міндеттемелерді бұзуға мәжбүр 
болды және Газпромды Федералдық монополияға қарсы қызмет (ФАС) 
арқылы сотқа шағымдануға тырысты. Бірақ осы уақытқа дейін ол аз 
төлемдермен құтылды. Ақырында, «тәуелсіз компанияларға» ГЖЖ-не 
жаңа кен орындарын қосуға рұқсат етілмеді. Оның мысалы ретінде 
TNK-BP компаниясы Шығыс Сібірдегі алып басты газ қоймасы Ковыкта 
кен орнынын, оның өткізу нарықтарына жақындығына қарамастан 
ГЖЖ-не қоса алмағанын айтуға болады.

Мұндай тәжірибе» Газпромға» айтарлықтай қосымша пайда әкелді. 
«Тәуелсіз» газ өндірушілердің бірқатар ірі активтерін монополия арзан 
сатып алды. Көптеген ойыншылар Газпроммен қол қойылған келісім-
шарттарға қол қойып, газды ГЖЖ-не кіреберісіне мың текше метріне 
20-30 доллардан жеткізуге келісті (өндірістік алаңдардағы газдың қазіргі 
бағасы 50-70 долларды құрайды). Біреулер жоспарларын қайта қарады 
және газ өндірісіне инвестиция салуды азайтты..

Ең таңқаларлығы, мұндай шектеулерге қарамастан соңғы онжылдықта 
«Газпром» бәсекелестері газ өндірісі мен нарықтағы үлесін екі есеге арт-
тырды.
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«Газпромның» бизнесті жүргізу қағидаттарын өзгерту қажеттігі көпке 
белгілі болды. Тек үкіметтің жаңа актісі қабылданғаннан кейін ғана оны іс 
жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік туды. Бұдан былай «Газпром» мүдделі 
тараптардың сұранысы бойынша біртұтас газбен жабдықтау жүйесінің 
жеке бағыттары бойынша бос қуаттардың болуы туралы ақпаратты үнемі 
жариялап отыруға және жіберуге міндетті. Сонымен қатар, компания 
газды соруға және құбырға қосылуға өтінімдерді тіркеу барысы туралы 
ақпаратты ашуға мәжбүр болады. Мемлекеттік компаниялар барлығына 
ГЖЖ-не кіру және шығу пункттеріндегі тарифтер туралы ақпарат беріп 
отыру міндеттелді.

Бұрын «Газпром» реттеушілерді тарифтерді шығындар негізінде 
көтеру қажеттілігіне сендіре алды (шығындарымыз өсіп келеді деп). 
Енді мұны жасау әлдеқайда қиын болады. Жаңа стандарттарға сәйкес 
компания газды тасымалдаудың қаржылық-экономикалық нәтижелері 
туралы, атап айтқанда, тиісті қызметтердің өзіндік құны туралы толық 
ішкі корпоративтік ақпаратты ашуға міндетті. Енді «Газпром» төселген 
құбырдың әр шақырымы мен әр компрессорлық станцияның құнын есеп-
теуге міндетті.

Газпромға ақпаратты толығымен ашып көрсету керек: жалақы, амор-
тизация және т.б. ГЖЖ-не қосылудағы жасанды кедергілер жойылғаннан 
кейін тәуелсіз компаниялар газ өндірісін кеңейту жобаларына белсенді 
кірісті. 2020 жылға қарай тәуелсіздер кем дегенде 200 млрд текше метр 
газ өндіріп, олардың ішкі нарықтағы үлесін 50% дейін арттыруы мүмкін. 
Егер «Газпром», әрине, «бағалық соғыстарды» өзгеше етпесе, өте тиімді 
нарықпен бөлісуге мәжбүр болады. Ол үшін жоғалтқан пайда мөлшері 
жыл сайын шамамен 10 миллиард долларды құрауы мүмкін.

Талқылау сұрақтары

1. Табиғи монополиялардың экономикалық тиімділігі неде және олар 
міндетті мемлекеттік реттеуді қажет ететіндігін Газпром мысалын-
да түсіндіріңіз. 

2. Газпромның монополиялық артықшылықтары қандай болды және 
олар Газпромның монополиялық кірісіне қалай үлес қосты?

3. Газ тасымалдау саласына, сондай-ақ газ өндіру саласына кіруге жа-
санды және табиғи кедергілерге мысал келтіріңіз.

4. Табиғи монополияларға ақпаратты ашуға арналған стандарттар 
енгізілгеннен кейін газ өндіру саласын нарықтық құрылымның қан-
дай түріне жатқызуға болады?

5. Табиғи монополияларға ақпаратты ашу стандарттарын енгізу газ 
саласындағы бәсекелестікті арттыруға қалай көмектесті?
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X-ТАРАУ

АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІН 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

10.1 Ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіп кешенінің 
 ерекшеліктері
10.2 Агроөнеркәсіп кешенін мемелекеттік реттеудің объективті 
 қажеттілігі
10.3 Аграрлық секторды мемелекеттік қолдау механизмі және оны 
 реттеу
10.4 Жерді тиімді пайдалануды ұйымдастырудағы мемлекеттің 
 рөлі
10.5 Аграрлық саланы мемлекеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі

10.1 Ауыл шаруашылығы және агроөнеркәсіп 
кешенінің ерекшеліктері

Нарықтық экономикада мемлекеттің экономиканы реттеудегі негізгі 
объектілерінің бірі – ауылшаруашылығы. Себебі, бірінші қажеттіліктегі 
тұтыныс өнімдерінің шамамен 70 пайыздық түрі ауылшаруашылығы 
шикізаттарынан жасалады немесе бұл өнеркәсіпті шикізаттармен, ал 
халықты азық-түлікпен қамтамасыз ететін сала

Қазақстанның ауыл шаруашылық жерінің жалпы көлемі 222,3 мил-
лион гектар, оның ішінде егістік жер 36 миллионнан астам гектар және 
шабындық жер 5 миллионға жуық гектар құрайды. Әрбір жан басына 
шаққанда шамамен 2,2 гектар жерден келеді. Бұл дүние жүзіндегі ауыл 
шаруашылығы жағынан дамыған көптеген елдердегіден әлдеқайда көп. 
Соңғы жиырма жылдың ішінде жыл сайын орташа есеппен 24 миллион 
тоннаға жуық астық, 1,5 миллион тоннаға жетеғабыл ет, 3,5 миллион тон-
надан астам сүт және 100 мың тоннаға жуық жүн өндіреді.

Қазақстанда ауыл шаруашылығы дақылдарының 60-қа жуық түрі 
өсіріледі, сүтті және етті ірі қара, жүнді, етті-майлы және қаракөл қойлар, 
жылқы, түйе, шошқа, құстың бірнеше түрлері, марал, сондай-ақ, ара мен 
балық, мамық жүнді аң шаруашылығы бар. 

Ауыл шаруашылығының халық шаруашылығының көптеген сала-
ларынан өндірістік ерекшелік жағдайында айырмашылығы бар: жер –
өндірістің негізгі қоры; жұмыс маусымдық сипатта болады; еңбек үдерісі 
жанды организммен байланысты; жұмыс кезеңі өндіріс кезеңімен сәйкес 
келмейді; инвестицияны жүзеге асыру мен тиімділікті алу арасында 
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уақыт бойынша елеулі айырмашылық бар; оның бағасына байланысты 
өнімге сұраныс үйлесімді емес; жоғары капитал және энергия қажеттілігі; 
төмен пайдалылығы және ақыр соңында табиғи-климаттық жағдайға 
қатаң тәуелділігі.

Ауылшаруашылық өндірісі бірқатар табиғи жағдайларға тәуелді, 
олардың ішінде аса маңыздылары ауа райы, топырақтың қасиеті, ауылша-
руашылығында пайдаланатын жердің құрылымы. Табиғи шаруашылық 
жағдайларды ескермей жеке аймақтың ауылшаруашылық ұйымдастыру 
жүйесін ғылыми дәлелсіз құру мүмкін емес. 

Ауылшаруашылық салаларын интенсивтендіру, мамандандыру, тиімді 
ұштастыру және аулшаруашылығында пайдаланатын жерлерді өзгерту 
шаралары табиғи-шаруашылық жағдайды ескеруді қажет етеді.

Қазақстанның ауылшаруашылық өндірісі ТМД елдерінің көптеген 
аудандарымен салыстырғанда қолайсыз жағдайда. Шөл далада жылдық 
ылғалдық көлемі 90 мм шамасында болса, Алатау және Алтай биік таулы 
және тау бөктерлерінде 1000-1600 мм болады. Тегіс егін шаруашылық 
жылдық ылғал 250-400 мм көлемінде. Оңтүстікте жаз мезгілі мамыр 
айының ортасында түссе, ал Солтүстікте маусым айының басында түседі.

Осы ерекшеліктер ауылшаруашылығын жүргізу жүйесіне және 
ауылшаруашылық өндірісінің кеңістікте орналасуына көп әсер етеді.

Аграрлық өндірістің тағы бір ерекшелігі дұрыс пайдаланған жағдайда 
тозбайтын, айырбастауға келмейтін ең басты мәңгілік қоры, басты 
құрал-жабдық – жердің ерекше орны болып табылады. Оның сапасынан 
және оны тиімді пайдаланудан ауылшаруашылығының түпкі нәтижесі 
байланысты. Жердің құнарлығындағы айырмашылық еңбек пен капи-
талды бірдей жұмсағанның өзінде де өндіріс пен табыстың арасында 
айырмашылықты туғызады. Осыдан барып, жер рентасы және табысты 
реттеу, сондай-ақ, жақсы ауыл шаруашылық жерлердің шектелу пробле-
малары туады.

Өндірістің ерекше саласы ретінде ауыл шаруашылығының ерекше 
белгісі онда өндірілген өнім (тұқым,жем, малдың төлі, органикалық 
тыңайтқыш және басқалар) одан әрі өнімді көбейту үшін қолданы-
латындығы болып табылады. Биологиялық факторлар мен тірі организм-
дерді пайдалануға негізделетін ауыл шаруашылығында бұл жағдай оның 
өндіріс технологиясының да ерекшелігін де білдіреді.

Өнеркәсіпте өндіріс және өндіріс процесі көбінесе үздіксіз жүреді. 
Бұлай болатын себебі техниканың, технологияның және өндірісті ұйым-
дастырудың жетілдірілуін қамтамасыз етуде жатыр. Агроөнеркәсіптік 
өндірісте экономикалық үдеріс өнім шығаруды жеделдету мен көбейтуді 
төтенше шектейтін табиғи-биологиялық факторлармен тығыз бай-
ланысты. Көп жағдайда ауыл шаруашылығындағы бірқатар табиғи 
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процестерді қысқарту өте қиын, тіпті мүмкін емес. Сондықтан табиғи-
биологиялық фактор өндірістің тиімділігін анықтауда, технологияны 
таңдауда ең басты факторы болып саналады. 

Ауыл шаруашылығының маусымдық қасиеті оның табиғи ерек-
шеліктері болып табылады. Мұның өзі өндіріс кезеңі мен жұмыс 
кезеңінің тура келмеуін тудырып, жыл бойы жұмысшы күші мен 
материалдық-техникалық ресурстардың тепе-тең пайдалануына кедергі 
жасады. Бұл салыстырмалы түрде аз ғана уақыт жұмыс істейтін техни-
каны пайдаланудың қажеттілігі сондай-ақ, өндірістің қуат көздерін көп 
керек ететіндігі тұрақты капиталдың жоғары үлесін қажет етеді.

Аграрлық өндірістің жоғарыда айтылған ерекшеліктері, оның 
қоршаған ортамен тығыз байланысы, ауа райы мен жер бедері 
жағдайларының әр түрлілігі, шаруа еңбегінің ерекше мәнде болуы өз бой-
ында іскер-қожайын, басқарушы-менеджер және жұмысшы-орындаушы 
сияқты үш қасиетті жинақтаған ерекше жұмысшының жұмыс істеуін 
талап етеді. 

Республика экономикасында агроөнеркәсіп кешенінің (ары қарай АӨК) 
маңызы өте зор. Өйткені осы уақытқа дейін халыққа қажетті затардың 
2/3 бөлігін, ұлттық табыстың 30%-ін, бюджет кірісінің 1/3 бөлігін, 
негізгі қордың 40%-ін АӨК құрап келді. Жеңіл өнеркәсіптің 50%-і, тамақ 
өнеркәсібі түгелдей АӨК шикізаттары арқылы жұмыс атқаратындығын 
ескерсек мемлекетіміздің аграрлық-индустриалды республика екендігі 
көзге түседі.

АӨК-тің өндірістік және экономикалық мүмкіндігі аса жоғары. 
Ауылшаруашылық тауар өндірушілердің пайдалануында барлығы 197,3 
млн.га жер, оның ішінде 35,3 млн.га егістік бар. Халық шаруашылығында 
еңбек ететін халықтың 35%-ті АӨК-те шоғырланған. 

Агроөнеркәсіптік кешен құрылымы негізгі үш сфераны (саланы) 
біріктіреді (10.1 сурет).

10.1-сурет. Агроөнеркәсіптік кешен құрылымы



204                                                                                            

І – сфераға ауыл шаруашылығы үшін өндіріс құралдарын шығаратын 
және соған сәйкес қызмет көрсететін қор құраушы салалар кіреді 
(трактор және ауыл шаруашылығы машиналарын жасау, минералдық 
тыңайтқыштар және өсімдік пен малды қорғаудың химиялық құралдары, 
ауылдық құрылыс, өндірістік мал азығын өндіру және микробиология, 
сондай-ақ, суландыру құрылысы сияқты қорды қажет ететін салалар).

ІІ – сфераға таза ауыл шаруашылық өндірісінің салалары – егін 
шаруашылығы, мал шаруашылығы және ауыл шаруашылық (өндірістіктен 
айырмашылығы бар) мал азығын өндіру жатады.

ІІІ – сфера ауылшаруашылығы шикізаттарын дайындау, тасымал-
дау, сақтау, өңдеу мен өткізуді қамтамасыз ететін салалар мен өндірістің 
жиынтығы болып табылады. 

Кей жағдайларда бірқатар мамандар тасымалдауды, сақтауды және 
байланысты өндірістік инфрақұрылымның салалары ретінде өздігінше, 
жеке төртінші сфераға (ІV) жатқызып жүр.

Агроөнеркәсіптік кешеннің құрылымын ретке келтіру мақсатында 
Азық-түлік бағдарламасы қабылданып, агроөнеркәсіптік өндірісті басқару 
қайта құрылды.

АӨК-де республиканың тәуелсіздігі жарияланған сәттен бастап елдің 
бүкіл экономикасында едәуір құрылымдық өзгерістер болды. Орталық 
жоспарлы экономикадан бас тартқаннан кейін саланың түпкілікті қайта 
қалыптастыруға бағытталған шаралар кешені жүзеге асырылды.

Жалпы қайта қалыптастырудағы саяси қорытындыда мемлекеттік 
меншік жеке меншікке өзгертілді, сондай-ақ нарықтық экономиканың 
құқықтық негізі құрылды. Экономикалық салдары өндірістік және жер 
қатынастарының өзгеруі, баға белгілеуді кредит жүйесін ырықтандыру, 
бәсекелі нарықтық инфрақұрылым құру болып табылды.

10.2 Агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік 
реттеудің объективті қажеттілігі

Көптеген дамыған елдерде аграрлық сала нарық заңдарымен емес, 
мемлекеттің көмегімен реттеледі. Ол үшін мемелекет салықтық жеңіл-
діктер арқылы тікелей және жанама көмектер береді, ауыл шаруашылығын 
қолдау және басқа да арнайы құралдар мен тетіктер арқылы тиімді саясат 
жүргізеді. 

Аграрлық секторды реттеуді аграрлық-өнеркәсіптік кешеннің дамуы-
мен байланысты қарастыру қажет.

Республикамыздың агроөнеркәсіп кешені экономиканың аса маңызды 
саласы және экономикалық дағдарысты жою, тамақ және жеңіл өнеркәсіп-
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терін дамыту, саяси әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында 
шешуші роль атқарады.

Агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеу – бұл мемелекеттің 
ауылшаруашылық өнімдері мен шікізатты өндіру, өңдеу және өткізу, 
сондай-ақ аграрлық өндіріске өндірістік-техникалық қызмет көрсету 
мен материалдық-техникалық қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін 
экономикалық шаралар жиынтығы. 

Агроөнеркәсіптік өндірісті мемлекеттік реттеу келесі бағытта жүр-
гізілуі тиіс:

1. Мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 
2. Аграрлық өндірісті қаржыландыру, несиелеу, сақтандыру және 

салық салу.
3. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп арасындағы ғылыми негізделген 

баламалы қатынастарды орнату.
4. Ғылыми-техникалық бағдарламалардың жетістігін кеңінен ендіру 

үшін жағдай жасау, ауылда ауыл шаруашылығы ғылымы мен 
әлеуметтік саланы дамыту.

5. Сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде, отандық та-
уар өндірушілердің мүддесін қорғау.

6. Ауылдық жерлерде әлеуметтік сала мен инфрақұрылымды дамыту.
Республикада мемлекеттік қолдау шаралары жалпы сипаттағы 

шараларға және арнаулы шараларға бөлінеді.
Жалпы сипаттағы шаралар – бұлар диагностиканың, мониторингтің 

және өсімдіктер мен жануарлардың ерекше қауіпті ауруларына қарсы 
күрес; зертханалық және карантиндік өнімдерді фитосанитарлық тал-
дау; ауыл шаруашылығы дақылдарын сұрыптық сынақтан өткізу; суар-
малы жердің мелиоративтік жағдайын бағалау; астықтың мемлекеттік 
резервін сақтау; элиталық тұқым шаруашылығы мен асылдандыру 
тұқым ісін сақтау мен дамыту; минералдық тыңайтқыштарды алу; 
агроөнеркәсіптік кешеннің ақпараттық жүйесін дамытуға; қолданбалы 
ғылыми зерттеулерді өткізуді мемлекеттің қаржыландыруы.

Жалпы шараларға сол сияқты ауыл шаруашылығы тауарларын 
өндірушілерге жеңілдетілген (заңды тұлға үшін патент және шаруа 
қожалығы үшін бірыңғай жер салығы) салық салуды жатқызуға болады.

Арнаулы шаралар нақты салалар мен өндірісті қолдауға бағытталған. 
Олар ережедегідей, құндық (жаза) сипатта болады және ры ноктың 
тұрақты шаруашылық жүргізуші субъектісіне арналған.

Арнаулы шараларға жататындары: мемлекеттік ресурстарға астық 
сатып алу; ауыл шаруашылығы техникасы лизингісін несиелеу; көктемгі 
далалық жұмыстар мен жинау жұмыстарын өткізу үшін жергілікті 
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бюджетті несиелеу; ауылдық кредиттік серіктестіктер жүйесін несиелеу; 
экспорттық-импорттық тәртіпті реттеу кезіндегі тарифтік саясат.

Агроөнеркәсіптік кешенде негізгі мәселелерді шешу бірқатар әлеу-
меттік – экономикалық маңызды міндеттерді орындаумен байланысты.

Біріншіден, елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет. 
Қазақстан үшін, азық-түлікпен өзін-өзі қамтамасыз ету керекті деңгейде 
жауап бермейтін жағдайда, азық-түлік тәуелсіздігіне жету экономикалық 
қауіпсіздікті тұтастай қамтамасыз ету ең бір маңызды бағыт болып табы-
лады.

Екіншіден, тұрғындарының 45 пайызы ауылды жерде тұратын ел үшін, 
ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту ауылдық жерде жұмыссыздық про-
блемасын шешеді. Жұмыспен қамтамасыз етудің жоғары деңгейі, тұрақты 
табыс әлеуметтік тұрақтылыққа көмектеседі. Сонымен бірге, мемлекетте 
ауылдың әлеуметтік проблемаларын шешуді мойнына алуға ресурстар 
жеткілікті емес, ол ауыл шаруашылығы өндірісін дамыту үшін жағдай 
туғызуы қажет.

Үшіншіден, ауыл шаруашылығы саласын дамыту нәтижесіндегі барлық 
экономика үшін елеулі мультипликативті әсерді есепке алу керек. Ауыл 
шаруашылығы жоғары деңгейде астық пен ет өндіруші, ішкі сұраныстың 
қуат көзі болып табылады. «Жаңа өнеркәсіп саясатын» жүргізу бары-
сын талдау, ауыл шаруашылығының құлдырауы мен төлеу қабілетінің 
жоқтығы өнеркәсіптік саланың тұрақтануын (машина құрылысы, 
химиялық, жеңіл тамақ, мал азықтарының) және тұрақты өсуге көшуді 
тежейді. 

Ауыл шаруашылығы дамымаған жағдайда, онымен ілеспелі салалар-
дың көтерілуі мүмкін болуы екіталай. Яғни, саланы мемлекеттік қолдау 
елдің үдемелі экономикалық дамуы үшін тұтастай маңызды.

Төртіншіден, Қазақстанның ауыл шаруашылығын дамыту және 
отандық өнімдерді сыртқы нарыққа шығару үшін, барлық қажетті табиғи 
ресурсы бар. Келешекте сала нақты валютаның шынайы және елеулі 
көзі бола алады. Ол үшін мемлекет өнімнің бәсекеге қабілетті түрлерін 
көтеруге, республиканың ішкі және сыртқы рыногында көліктік байланы-
стар проблемасын шешуге барлық жағдайды қамтамасыз етуі тиіс.

Сонымен, ауыл шаруашылығы саласының дамуы елдің тұтастай 
экономикалық дамуы үшін маңызды. Агроөнеркәсіптік кешен эконо-
микалық өсудің, елдің сауда және төлем балансының жақсаруына 
қосымша негіз бола алады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (АШМ) 
қойылған мiндеттердi тиiмдi шешу үшiн басшылықты, сондай-ақ 
заңнамада көзделген шектерде өзiнiң құзыретiне жатқызылған қызмет 
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саласында салааралық үйлестiрудi жүзеге асыратын және өзiне Қазақстан 
Республикасының Конституциясымен, заңдарымен, өзге де нормативтiк 
құқықтық кесiмдерiмен жүктелген функцияларды орындайтын Қазақстан 
Республикасының орталық атқарушы органы болып табылады. 

Министрлiктiң (АШМ) негiзгi мiндеттерi: 
♦ Мемлекеттiң аграрлық және өңiрлiк саясатын, стратегиялық жо-

спарларын, реттелетiн саладағы, атап айтқанда агроөнеркәсіптік 
кешен, ауыл, балық және су шаруашылығы, өсiмдiктер мен жа-
нуарлар әлемiнiң өсiмiн молайтуды және пайдалануды, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау саласындағы мемлекеттік 
және өзге де бағдарламалар мен жобаларды, ауылдық аумақтарды 
дамыту, егіншілік, тұқым шаруашылығы мен астық рыногын рет-
теу, өсімдік шаруашылығында міндетті сақтандыруды мемлекеттік 
қолдау, өсiмдiктердi қорғау, агроөнеркәсіп кешенiн техникалық 
жарақтандыру, мал шаруашылығы, мелиорация, жердi суландыру 
және дренаж, ауыл шаруашылығы ғылымы мәселелерiн қалып-
тастыру және т.б

♦ Бәсекеге қабілеттi ауыл шаруашылығы тауары өндiрiсiн құрудың 
негізiн жасау, Қазақстан Республикасының азық-түлiктік қауiп-
сiздiгі мен жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету.

♦ Реттелетін саланы мемелекеттік бақылау, қадағалау және басқаруды 
қамтамасыз ету.

♦ Агроөнеркәсіп кешенiн ақпараттық-консультациялық қамтамасыз 
ету болып табылады.

10.3 Аграрлық саланы мемелекеттік 
қолдау механизмі және оны реттеу

 АӨК елдің азық-түлік және экономикалық қауіпсіздігін, сондай-ақ 
ауылдық аумақтардың еңбек және қоныстанушылық әлеуетін қалыптас-
тыратын экономиканың маңызды секторының бірі болып табылады.

 АӨК-н әрі қарай дамыту үшін жақсы перспективаларға ие: майлы, етті 
секторлардың экспорттық позициясы күшеюде, ал астық пен ұн бойынша 
Қазақстан қысқа мерзімде әлемдегі ірі экспорттаушы елдердің қатарына 
кірді. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа (бұдан әрі – 
ЕАЭО) және Дүниежүзілік сауда ұйымына (бұдан әрі – ДСҰ) мүшелігі 
мүмкіндіктер ашады және сонымен бірге ішкі нарықта да, сыртқы 
нарықта да бәсекеге қабілеттілікке жоғары талаптар қояды. Осыған бай-
ланысты, АӨК-ні мемлекеттік реттеудің рөлі аса маңызды.
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Тәуелсіздік кезеңінде тоғыз бағдарламалық құжат әзірленді, олардың 
негізінде АӨК саласындағы мемлекеттік саясат іске асырылды: 

1991-1995 жылдарға және 2000 жылға дейінгі кезеңге арналған «Ауыл» 
әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасы, 

АӨК-ні дамытудың 1993-1995 және 2000 жылға дейiнгi кезеңге 
арналған тұжырымдамалық бағдарламасы, 

Ауыл шаруашылығы өндірісін дамытудың 2000-2002 жылдарға 
арналған бағдарламасы, 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік 
аграрлық азық-түлік бағдарламасы,

Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы, АӨК-ні тұрақты дамытудың 2006-2010 жыл-
дарға арналған тұжырымдамасы, 

ҚР АӨК-сін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған 
тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар бағдар-
ламасы, 

АӨК-ні дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарлама 
және ҚР АӨК-сін дамыту жөніндегі 2013-2020 жылдарға арналған «Агро-
бизнес-2020» бағдарламасы.

Алайда, еліміздің АӨК-де әлі де болса, бірқатар кемшіліктер орын 
алады – саланың құрылымды-технологиялық жаңғырту қарқынының 
төмен болуы, нарықтық инфрақұрылым дамуының қанағаттанғысыз дең-
гейі, ауыл шаруашылығы өндірісінің ұсақ тауарлығы, саланың қаржылық 
тұрақсыздығы, саланы дамытуға жеткіліксіз жеке инвестициялардың 
кіруі, білікті кадрлардың тапшылығы және т.б.

10.2 суретте АӨК саласын SWOT талдау берілген.

Кесте 10.2 АӨК саласын SWOT талдау

Күшті жақтары Әлсіз жақтары
1 2

– Қазақстан аумағы бойынша әлемде 
   тоғызыншы орынды иеленеді;
– Қазақстан жан басына шаққандағы 
   жыртылған жерлердің алаңы бой
   ынша әлемде екінші орынды 
   иеленеді;
– Қазақстан астық пен ұн бойынша ірі 
   экспорттаушылардың қатарына 
   кіреді;
– ауыл халқының көптігі (барлық

– елдің ЖІӨ-сінің төмен үлесі (4,8%);
– сауданың, оның ішінде экспорттық 
   сауданың дамымағандығы;
– ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
   конструкторлық жұмыстарды 
   енгізудің төмен деңгейі;
– ветеринария және тамақ қауіпсіздігі 
   деңгейінің төмендігі;
– жоғары капитал сыйымдылығы;
– өзін-өзі ақтау мерзімінің ұзақтығы;
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Кестенің жалғасы

1 2

   халықтың 43%-ы), жұмыспен 
   қамтылғандардың жоғары үлесі 
   (жұмыспен қамтылған халықтың 
   18%-ы);
– ТМД және Орталық Азия елдерінің 
   өткізу нарықтарының азық-түлік 
   өнімдеріне деген жоғары әлеуетті 
   сұранысы;
– АӨК жалпы өнімінің тұрақты өсімі;
– органикалық өнім өндірісі мен 
   экспортының жоғары әлеуеті.

– табиғи-климаттық жағдайларға  
   тәуелділік;
– төмен еңбек өнімділігі;
– АШТӨ табысының төмен деңгейі.

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер
– халық санының өсуіне және 
   тамақтану құрылымының өзгеруіне 
   байланысты ауыл шаруашылығы 
   өнімдерінің барлық түрлерінің 
   көлемін ұлғайту мүмкіндігі;
– АШТӨ-ні және ауыл шаруашылығы 
   кооперативтерін тиімді мемлекеттік 
   қолдауды қалыптастыру;
– перспективалы салалар бойынша 
   жеткізілімдер географиясын және  
   экспорт көлемін кеңейту.

– табиғи-климаттық жағдайлардың 
   қолайсыз өзгерістері, ауа-райы 
   жағдайларының тұрақсыздығы;
– жануарлар мен өсімдіктер 
   ауруларының таралуы және табиғи 
   ортаның ластануы;
– ДСҰ-ға кіруге байланысты 
   жекелеген өнім түрлері бой
   ынша халықаралық нарықтардағы 
   бәсекелестіктің өсуі;
– саланы тиімсіз мемлекеттік реттеу 
   тәуекелі.

Дерек көзі: «Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 
894 қаулысы.

Тамақ өнімдерінің анағұрлым сұранысқа ие түрлеріне баса назар 
аудара отырып, ауыл шаруашылығы өндірісінің көлемін ұлғайту және 
қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын дамыту 
мақсатында бәсекеге қабілетті өнімді бастапқы қайта өңдеу, сақтау мен 
өткізу үшін қолайлы жағдай және инфрақұрылым жасау жолымен ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілерді (бұдан әрі – АШТӨ) мемлекеттік 
қолдаумен барынша қамтуды қамтамасыз ету қажет.
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Осыған орай Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 
29 желтоқсандағы №894 қаулысымен «Қазақстан Республикасының 
агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасы» қабылданды. 

Бағдарламаның мақсаты – нарықтарда сұранысқа ие, бәсекеге 
қабілетті агроөнеркәсіптік кешен өнімін өндіруді қамтамасыз ету. 

Бағдарламаның мақсатына жету үшін мынадай міндеттерді 
шешу көзделеді:

1) ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру;
2) ішкі нарықты отандық өніммен молықтыру;
3) экспорттық әлеуетті дамыту;
4) ішкі нарықты молықтыру, экспорттық әлеуетті іске асыру және 

мал шаруашылығы үшін азықтық базаны кеңейту үшін өсімдік 
шаруашылығы өнімінің басым түрлерінің өндірісін үдету;

5) мал шаруашылығы өнімінің қайта өңделуі мен экспортын ұлғайту 
үшін оның басым түрлерінің өндірісін үдету;

6) ішкі нарықты молықтыру үшін бағалы балық түрлерін өсіру көле-
мін ұлғайту;

7) ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі сала-
ларын дамыту;

8) мемлекеттік қаржылық қолдау шараларын тиімді пайдалану;
9) су ресурстарын тиімді пайдалану;
10) жер ресурстарын тиімді пайдалану;
11) техникалық жарақтандырылу деңгейін арттыру;
12) топырақ құнарлылығын сақтау мен жақсарту және өсімдік шаруа-

шылығындағы түсімділікті арттыру үшін қажетті тыңайтқыштар 
өндірісін ұлғайту және ассортиментін кеңейту;

13) сауда-логистикалық инфрақұрылымды дамыту;
14) тиімді шетелдік технологиялар трансферті;
15) ақпараттық-маркетингтік қамтамасыз ету;
16) ғылыми және кадрлық қамтамасыз ету.
Нысаналы индикаторлар.
2021 жылы мынадай көрсеткіштерге қол жеткізу қажет:
1) ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігінің 2015 жылдың дең-

гейіне қарағанда нақты мәнде 34%-ға өсуі;
2) ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтерінің) 

2015 жылдың деңгейіне қарағанда нақты мәнде 30%-ға өсуі;
3) өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісінің 2015 жылдың деңгейіне 

қарағанда нақты мәнде 33%-ға өсуі;
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4) мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің 2015 жылдың деңгейіне 
қарағанда нақты мәнде 27%-ға өсуі;

5) акваөсіру өнімдері өндірісінің 2015 жылдың деңгейіне қарағанда 
нақты мәнде 6,5 есеге өсуі;

6) азық-түлік тауарлары көтерме саудасының 2015 жылдың деңгейіне 
қарағанда 29%-ға өсуі.

Сұраныс пен ұсыныс арасындағы теңдікті, ауылдың құрылымдық 
және әлеуметтік қайта құрылуын қолдауға бағытталған мемлекеттік 
реттеудің экономикалық шаралары қолданылады.

Экономикалық шаралар ұсыныстың тұрақтылығын және тұрғындар-
дың азық-түлік және басқа да тауарларға төлем төлеуге қабілетті сұра-
нысын қамтамасыз ететін, сәйкесті баға деңгейі мен баға теңдігін қолдау 
жатады.

Бағаның мемлекеттік реттеу сызбасы, бағаның жоғарғы және төменгі 
шегін және мемлекет қолдауға тиісті, шартты бағаларды бекітуге саяды.

Қаржылық қолдау шараларының арасында демеу қаржы мен өтемақы, 
жеңілдетілген несиелеу және салық салу, шетелдік бәсекелестердің 
жаппай басып кіруінен қорғау, несиені мемлекеттік кепілдендіру, азық-
түліктерді мемлекеттік сатып алу болуы мүмкін.

Мемлекет өндіріс көлемін жоспарлауды тікелей енгізу тәрізді бағалық 
тетіктер қызметін нарықтық емес (әкімшілік) тетіктермен түзетуді 
қолдануы мүмкін.

Мемлекет өзінің жоспарлау, реттеу және бақылау қызметтерін жүзеге 
асыру арқылы қоғамдағы әлеуметтік – экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз етудің, экономикадағы кең көлемдегі теңгермешіліктің 
қалыптасуының, ұдайы өндірістік – технологиялық процестердің дамуын 
қамтамасыз етудің негізгі тетіктерін өз қолында ұстауы қажет. 

Ауыл шаруашылығының кейбір ерекшеліктерін ескере отырып, мемле-
кеттік салық және қаржы – несие саясаты аграрлық секторға қатысты 
мынадай екі қағиданың негізінде құрылуы қажет:

а) ауыл шарушылығының басымды түрде дамуы;
ә) шаруашылық жүргізудің барлық ұйымдық – экономикалық түрле-

рінің теңдігі. Осылайша азық – түлік пен шикізаттың сатып алу 
бағасын едәуір төмендету арқылы халықты әлеуметтік қорғау 
жүйесін жүзеге асыруға болады.

Мемлекеттік реттеу жүйесі төмендегідей қызметтерге негізделеді: 
– бағыт – мақсаттарды ғылыми негіздеу және оларға жетудің негізгі 

тактикалық жолдарын таңдау;
– аса – маңызды макропропорцияларды теңгеру және қоғамдық еңбек 

бөлінісінің қарама – қайшы өзара байланыстарын сәйкестендіру;
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– өндірістік дамудың қозғаушы және ынталандырушы күштері мен 
тетіктерін жетілдіре пайдалану. 

Нарық ауыл адамдарына әлеуметтік – әділеттілік кепілдігін бере 
алмайды. Сондықтан бұл кемшілікті жою үшін мемлекеттің әлеуметтік 
саясатын жүзеге асырып отыру керек. 

Оның негізгі бағыттары: 
● барлық еңбекке қабілетті адамдарға табыс табуы және өзіне қажетті 

игіліктер мен қызмет түрлерін пайдалану ауыл үшін кәсіпкерлікпен 
айналысуға шексіз мүмкіндіктер мен жағдайлар туғызу керек. 

● табысты салық арқылы қайта бөлу, зейнетақы, жәрдемақы, меди-
циналық көмек, т.б. арқылы еңбекке жарамсыз және табысы аз 
адамдарын әлеуметтік қорғау; 

● мемлекеттік реттеу арқылы бюджеттік қорлар шетел инвестици-
яларын және басқа да мүмкіндіктерді келесі бағыттарды қаржы-
ландыруға пайдалану аса қажет:

 • табиғатты қорғау шаралары;
 • жолдардың, электр куатын беру жүйелерінің, магистральды газ 
   және су құбырларының, телефон коммуникациясының, канализа-
   ция жүйелерінің құрылысы;
 • ауылдың денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, бала-бақша 
   объектілерінің құрылысымен оларды қамтамасыз ету;
 • жоғары білімді мамандар дайындау және күрделі ғылыми зертте-
   улер мен оның жетістіктерін, жаңа технологияны өндіріске енгізу. 

10.4 Жерді тиімді пайдалануды ұйымдастырудағы
 мемлекеттің рөлі

Ауыл шаруашылығының ресурстар жүйесінде негізгі орынды жер 
ресурстары алады. Жер ауыл шаруашылығында теңдесі жоқ, басты 
өндіріс құралы болып табылады. 

Ауыл шаруашылық алқаптар құрылымында жайылымдар мен 
шалғындар (81,7%) және егістік жерлер (18%) басым. Еліміздегі негізгі жер 
пайдаланушылар – мемлекеттік емес ауыл шаруашылық кәсіпорындары. 

Нарықтық қатынастарға көшуге байланысты Қазақстанда 1995 жыл-
дан бастап, жер реформасы жүргізілді, оның негізгі мақсаты – жер 
қатынастарын өзгерту мен жаңа жер пайдаланушыларды құру, сондай-ақ 
жер нарығын қалыптастыру. 

Үкімет шешіміне сәйкес қазіргі кезеңде жекешелендіруге жатпай-
тын, ғылым мен білім жүйесіндегі ауыл шаруашылық кәсіпорындары 
мемлекеттік болып қалды. 
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Жер қатынастары сипатының өзгеруі ауылда шаруашылық жүргізудің 
жаңа түрлері құрылуына әсер етеді. Шаруа қожалықтарының біразы тұтас 
бірге жер пайдалану негізінде ассоциацияларға бірікті. Мемлекеттік ауыл 
шаруашылық кәсіпорындары түріндегі жер пайдалану, жеке қосалқы 
шаруашылықтар мен бау-бақша серіктестіктері сақталды. 

Ауыл шаруашылық жерлерінің ең үлкен алаңдары, 80 пайыздан көбі 
кооперативтер мен шаруашылық серіктестіктерінде, сондай-ақ мемле-
кеттік емес басқа кәсіпорындарда шоғырланған. Азаматтардың және 
шаруа қожалықтарының меншігіндегі жерлер 12,1 пайызды құрайды. 
Ауыл шаруашылық алқаптарының 6,1 пайызы мемлекеттік ауыл шаруа-
шылық кәсіпорындары үлесіне тиеді. 

Жерге орналастыру жерді ұтымды және тиімді пайдалануды ұйым-
дастыруға, сондай-ақ жер қорғауға бағытталған мемлекеттік шараларды 
қамтиды. 

Мемлекеттік жерге орналастыру орындары мынандай істермен айна-
лысады: 

1. Жер пайдаланушыларды ұйымдастыру, қайта ұйымдастыру және 
ретке келтіру;

2. Игеру үшін алқаптарды өзгертіп ауыстыруға жаңа жерлерді 
айқындау;

3. Жер учаскелерін бөліп беру және қолданыстан алып тастау;
4. Қалалар мен өзге тұрғын мекендердің шекараларын белгілеу және 

өзгерту;
5. Топографиялық-географиялық, топырақ қорғау, геоботаникалық 

ізденістер жүргізу және басқа қызметтер көрсету. 
 Алға қойылған міндеттер мен істі жүргізу әдістерін ескере отырып, 

жерге орналастыру екі түрге бөлінеді;
► Шаруашылық-аралық жерге орналастыру 
► Шаруашылықтың өз ішінде жерге орналастыру. 
Шаруашылықаралық жерге орналастыру кезінде жер иемдену және 

жер пайдалану туралы актілерге сәйкес жер учаскелері шаруашылық 
субъектілеріне бекітіліп беріледі. Шаруашылықаралық жерге орнала-
стыру ынталы жеке және заңды тұлғалардың сұраныстары бойынша 
немесе нұсқаулы орындардың шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

Шаруашылықтың өз ішінде жерге орналастыруды шаруашылықаралық 
жерге орналастыру нәтижесінде кәсіпорындарға немесе жер иемденушіге 
бекітіліп берілген барлық жерлерде жүргізіледі.

Шаруашылықтың өз ішінде жерге орналастыру шешуге тиісті негізгі 
міндеттер мыналар болып табылады:
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• өндірістік және шаруашылық орталықтарын, магистрал жол жүйе-
сін орналастыру және жол жабындарының тұрпатын анықтау;

• алқаптардың құрамы мен ара қатынасын, ауыспалы егіс түрлері са-
нын белгілеу;

• ауыспалы егістер мен көпжылдық бау өсетін аумақтарды ұйым-
дастыру; 

• шалғындар мен жайылымдарды ұйымдастыру;
• жол жүйелерін ұйымдастыру және басқалар. 
Жерді дұрыс пайдалану республиканың Жер кодексімен реттеледі. 

«Жер туралы» мынадай негізгі баттардан тұрады:
Жалпы ережелер. Мұнда жер туралы заң, жерге меншік құқығы, 

жерлердің құрамы, жер иемдену мен жер пайдалану негіздері, жер салығы 
мен жердің аренда ақысын анықтау тәртібі мазмұндалған. 

1. Жер иемденушілер мен пайдаланушылардың құқықтары мен мін-
деттері. Жер пайдаланушылар мен жер иемденушілер жердің арна-
луына сәйкес шаруашылық іс-әрекетті дербес жүргізуге құқылы, 
өнімге дербес иелік етеді, үй-ғимарат және алуан құрылыс сала ала-
ды, сондай-ақ жерді ұтымды пайдалану мен қорғау жауапкершілігін 
арқалайды. 

2. Азаматтардың жер иемденуі мен жер пайдалануы. Тұрғын мекен-
дер жері. Олардың пайдаланудың құқықтық негіздері мен тәртібі. 

3. Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жерлері. Оларды пайдалану 
ерекшеліктері мазмұндалған. 

4. Табиғат қорғау, жақсарту, тыңайту, тарихи-мәдени мақсаттағы жер-
лер. Оларды ұтымды пайдаланудың заңдылық негіздері келтірілген. 

5. Орман қоры, су қоры мен мемлекеттік қордың жерлері, мұндай жер-
лерді пайдалану мен иемденудің ерекшеліктері белгіленген. 

6. Жер қорғау мен оның орындалуын бақылау. Жер қорғаудың мақсаты, 
мағынасы мен тәртібі анықталған, экологиялық талаптар, топырақта 
химиялық заттардың ең шекті мүмкін шоғырлану нормативтері, 
жерді пайдалану мен қорғауды бақылау мазмұндалған. 

7. Жер иемденушілер шеккен зияндар мен ауыл шаруашылығы және 
орман шаруашылығы өндірісі шығындарының орнын толтыру. 

8. Жер кадастры және жерге орналастыру. Жердің сапасы мен са-
нын есепке алу, топырақ сапасын айыру мен жерді экономикалық 
бағалау тәртібі келтірілген. Жерге орналастыруды қалай жүзеге 
асыруы тиіс. Жерге орналастыру жобаларын қарастыру мен бекіту 
тәртібі. 

9. Жер дауларын шешу және жер туралы заңды бұзғаны үшін жауап-
кершілік. 
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10. Халықаралық шарттар. Мұнда қатысушы – Қазақстан болып та-
былатын халықаралық шартта басқа тәртіп көзделген болса, онда 
халықаралық шарттың нормалары қолданылатыны ескерілген. 

Ауыл еңбеккерінің жерді сенімді пайдалануы үшін республикамыздың 
Ата – заңына сәйкес жерді ұзақ мерзімге жалға немесе өмірлік мұра-
герлікке беру өте тиімді екенін баса айту керек. 

10.5 Аграрлық саланы мемлекеттік 
реттеудің шетелдік тәжірибесі

Қазақстанда ауыл шаруашылығының тұрақты дамуын қамтамасыз ету 
үшін теңгерімді мемлекеттік баға мен қаржы-несие саясатына негізделген 
экономикалық механизм қажет.

Экономиканың аграрлық секторын мемлекеттік реттеудің міндеттері 
ауылшаруашылық өндірісті тұрақтандыру және дамыту, ауылшаруа-
шылығы мен экономиканың басқа секторлары (өңдеу, машина жасау, 
тыңайтқыштар мен пестицидтер өндіру, энергетика және т.б.) арасын-дағы 
экономикалық теңгерімді сақтау, шаруашылықтарды айналым қаражат-
тарымен қамтамасыз ету, ауылшаруашылық және өндірістік жұмысшылар 
кірістерін (жалақыларды) теңестіру, отандық өндірушілерді қорғау, мал 
шаруашылығы мен егін шаруашылығы өнімдеріне баға кепілдігі болып 
табылады. 

Салыстырмалы артықшылық теориясы бойынша көптеген елдерде 
ауыл шаруашылығы өндірісі тиімсіз болғанына қарамастан, көптеген мем-
лекеттер оны қолдауға көп ақша жұмсайды. Олар азық-түлік қауіпсіздігін 
сақтау, өнеркәсіп пен жұмыс орындарын дамыту үшін шикізат базасын 
сақтау қажеттілігін мойындайды. Қазіргі жағдайда ауыл шаруашылығын 
қолдауға жаһандану және сауданы ырықтандыру әсер етеді.

Қазақстанның аграрлық секторын дағдарыстық экономика жағдайында 
тиімді мемлекеттік реттеу бәсекеге қабілетті ауылшаруашылығымен 
дамыған нарықтық қатынастар дамыған елдердің тәжірибесін зерттеуді 
талап етеді.

Әлемнің көптеген елдерінде ауыл шаруашылығын мемлекеттік рет-
теудің қажеттілігі ғана мойындамай, нақты заңдар қабылданды, соның 
негізінде ауылшаруашылық өндіріс салаларының ғана емес, сонымен 
бірге барлық қызмет салалары мен ауыл тұрғындарының өмір сүру 
жағдайларын қамтамасыз ететін тиімді бағыттар мен бағдарламалар 
қабылданған.

Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың маңыздылығын ескере оты-
рып, әртүрлі елдерде (және олардың бірлестіктерінде) теориялық негіз-
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дер жасалды, мемлекеттердің аграрлық саясатында тәжірибеде кеңінен 
қолданылатын агроөнеркәсіптік кешеннің, ең алдымен ауылшаруа-
шылық өндірісінің экономикасын мемлекеттік реттеудің қажеттіліктері 
мен заңдары анықталған. Барлық дамыған елдерде мемлекет әртүрлі 
экономикалық және қаржылық әрекеттер мен әдістер арқылы ауыл-
шаруашылығына өнеркәсіп секторынан түсетін кірістерді қайта бөлу 
арқылы тұрақты қолдау көрсетеді.

Мұндай әдістер субсидиялар мен өтемақылар жүйесі, салықтан 
босату, тұтынылатын ауылшаруашылық ресурстарына тарифтерді төмен-
дету, бюджеттен өтемақы төленетін несие және сақтандыру жүйесі және 
басқалары болып табылады. 

Дамыған және ірі дамушы елдерде мемлекеттің ауылшаруашылық 
өндірісіне үздіксіз қатысуы экономика мен әлеуметтік тұрақтылықтың 
тиімді жұмысының алғышарты болып саналады. Мемлекеттік қолдау 
мен реттеусіз АҚШ, ЕО елдері, Қытай және басқа елдердегі бұл сектор 
мұндай жоғары деңгейге көтерілмес еді.

Шет елдердің мемлекеттік субсидияларының құрылымында ең көп 
үлес бағаны қолдау қорларына тиесілі. Нарықтық экономикасы дамыған 
елдерде ауылшаруашылық өнімдеріне баға белгілеудің қазіргі заманғы 
тұжырымдамаларында бағаны қалыптастыру мен реттеуге мемлекеттің 
белсенді араласуы байқалады.

Дамыған елдердегі ауылшаруашылық бағалары мен ауылшаруашылық 
кірістерінің саясаты ең алдымен бірқатар экономикалық индикаторлардың 
динамикасына мониторинг жүргізуді ұйымдастыруды көздейді : 
мамандандырылған шаруашылықтар топтары бойынша (ЕО елдері) 
немесе өндіріс түрлері бойынша (АҚШ) өндіріс шығындары; өнеркәсіптік 
және ауылшаруашылық өнімдеріне бағалардың тепе-теңдігі; фермалар 
мен салалардың кірістілігі.

Нәтижесі – бұл, біріншіден, нарықтық бағаларға тұрақты әсер ету үшін, 
екіншіден, өндіріске, табыс деңгейіне, жинақтарға, инвестицияларға әсер 
ету үшін қажет егжей-тегжейлі ақпараттық-статистикалық мәліметтер 
жүйесі қалыптасады.

Мысалы, АҚШ ауыл шаруашылығында мемлекеттік қолдау бағасының 
екі түрі бар: мақсатты (кепілдендірілген) және кепілдік.

Мақсатты бағалар ең маңызды ауылшаруашылық өнімдеріне қолданы-
лады. Олар шығындарды қалпына келтіруге (фермерлік капитал мен қай-
тарылған жерді қайтарудың орташа мөлшерлемесі кіретін) және белгілі 
бір табысқа бағытталған.

Ауылшаруашылық өнімдері нарықтық бағадан жоғары, төмен немесе 
мақсатты бағаларға тең болуы мүмкін. Жыл соңында фермер мақсатты 
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баға мен сату бағасы арасындағы айырмашылықты алады, егер соңғысы 
төмен болса.

Белгіленген бағамен қамтамасыз ету үшін фермер барлық өнімді 
тауарлық несие корпорациясына (TKK) кепілдікпен жалға береді, егер 
нарықтық бағалар кепілдік бағасынан төмен болса. Егер кепілзат мерзімі 
ішінде (әдетте 12 ай), нарықтағы бағалар кепіл бағасынан жоғары 
көтерілсе, онда фермер өз тауарларын сатып алып, нарықта сата алады. 
Егер нарықтық бағалар кепілден төмен болса, онда өнім сатып алын-
байды және корпорацияның меншігіне айналады.

АҚШ-тағы бағаны реттеу ауылшаруашылығын қолдаудың маңызды 
құралдарының бірі болып табылады, дегенмен басты назар біртіндеп 
тікелей төлемдердің пайдасына ауысады. Бағаны реттеу тауарлық несие 
бағдарламалары, мемлекеттік сатып алулар, импорт тарифтері және 
экспорттық субсидиялар арқылы қамтамасыз етіледі.

Еуропалық Одақ (ЕО) елдері ауылшаруашылық өнімдері мен қара 
металлургия бағаларының 15% шамасында ұлттық деңгейден жоғары 
реттеуді жүзеге асырады. Максималды және ең төменгі бағалар деңгейі 
туралы, сондай-ақ ауылшаруашылық өнімдеріне қолдау бағалары туралы 
шешімді Еуропалық Одақ (ЕОК) комитетінің ұсыныстары бойынша осы 
елдердің ауыл шаруашылығы министрлерінен тұратын ЕО Министрлер 
Кеңесі қабылдайды. Бағаны реттеу сараланған тәсілмен жүзеге асыры-
лады және фермерлердің кірістері мен жинақталу деңгейлерін, демек, 
ауыл шаруашылығында көбею процесін реттеуге мүмкіндік береді.

Бағаны реттеу Қытайда ауылшаруашылықты дамытуда маңызды рөл 
атқарады, кепілді бағаларды енгізу және мемлекеттік сатып алу жүйесін 
келісілген бағамен реформалауды тереңдету түрінде, бұл тауарлар мен 
өндіріс құралдарына сатып алу бағаларының индексінің сәйкестігін 
қамтамасыз етуге көмектеседі.

Бағалар өндірістің орташа және қолайлы жағдайларында ғана қанағат-
танарлық табысты қамтамасыз етеді. Сондықтан, бағадан басқа, Батыс 
елдерінде өнімнің бағасына немесе санына байланысты емес тікелей 
төлемдер, үстеме төлемдер тетігі көбірек қолданылады. Дамыған елдердегі 
ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеудің маңызды көрсеткіштерінің 
бірі – өндірілген өнімге ауылшаруашылық бағаларын бюджеттік қолдау 
деңгейі. Бұл индикатор жекелеген ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге 
және сатуға (оның ішінде экспортқа) арналған барлық бағалық және 
бағалық емес бюджеттік субсидиялардың олардың шаруашылық бағасына 
қатынасын көрсетеді.

ЕО елдеріндегі субсидиялар фермерлер өндіретін тауарлық өнім 
құнының 45-50% құрайды, Жапония мен Финляндияда – 70, Ресейде – 
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тек 3,5%. АҚШ-та басқа салаларға қарағанда ауылшаруашылық саласын 
дамытуға өнімнің бірлігіне 30% көбірек инвестиция салынады. Сонымен, 
американдық фермерлерге федералдық субсидиялар 1995 жылдан 2010 
жылға дейін. 270 млрд долларды құрады.

Еуропалық Одақ елдерінде ауыл шаруашылығына қолдау тек ұлттық 
деңгейде ғана емес, мемлекетаралық деңгейде де көрсетілетінін атап өту 
маңызды. Сондай-ақ экспорттық фирмаларға белсенді көмек көрсетіледі, 
бұл әлемдік нарықтардағы қарқынды бәсекелестік жағдайында олардың 
жағдайын айтарлықтай жеңілдетеді.

Тек 2010 жылдың өзінде Еуропалық Одақтың ауыл шаруашылығын 
дамытуға субсидиясы 57 миллиард еуроны құрады, оның 39 миллиард 
еуро ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне тікелей субсидиялауға 
жұмсалды. Норвегия, Финляндия, Швеция сияқты елдердегі шаруаларға 
мемлекеттік субсидиялар ауылшаруашылық кірістерінің 70% құрайды, 
яғни мемлекет ауылшаруашылық өнімдерін екінші рет төлейді. 1 га егіс 
алқабы үшін бір ауылға субсидия Норвегияда 3500 доллар, Финляндияда 
1600 доллар, АҚШ-та 200 доллар, Ресейде 200 доллардан төмен.

АҚШ-тың ауыл шаруашылығын субсидиялау тәжірибесі ерекше назар 
аудартады [3]. Соңғы 6 жыл ішінде АҚШ-тағы фермерлерге тікелей 
қолдаудың жалпы сомасы 81 миллиард доллардан немесе жылына 
13 миллиард доллардан асты. 2012 жылға дейін күшіне енетін жаңа 
ауылшаруашылық заңына сәйкес, тек антициклдік төлемдер жылына 
35 миллиард долларды, ал тікелей төлемдер 9,5 миллиард долларды 
құрайды, жаңа заңда қарастырылған жалпы шығындар 182,8 миллиард 
долларды құрайды. құрады, бұл бұрын пайдаланылғаннан 78% (80 млрд. 
доллар) артық. Мемлекеттік қолдауға бөлінетін қаражат 2 еседен астамға 
өсті. Алдағы 8 жылда фермерлердің таза кірісі $4,5 млрд-қа артады, 
олардың 85%-ы бағаның оңтайлы деңгейін қолдау арқылы алынады, ал 
қалғаны қоршаған ортаны қорғауға жұмсалады.

В АҚШ-тың ауыл шаруашылығына бюджеттік шығындары экономи-
калық жағдайға байланысты: дағдарыс жылдарында олардың мәні күрт 
артады, неғұрлым тұрақты кезеңдерде мемлекеттік субсидиялар деңгейі 
айтарлықтай төмендейді. Бюджет қаражаты келесі бағдарламаларды 
қаржыландыруға бөлінеді: 

– ауылшаруашылық зерттеулер; 
– маркетингті ұйымдастыру және нарықтар мен бағалар туралы 

ақпарат;
– несиелеу; 
– жерді сақтау және алып тастау; бағаны қолдау, сатып алу, өтемақы 

төлемдері; 
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– ауылшаруашылық жабдықтау және маркетингтік кооперативтерді 
қолдау, нарықтық тапсырыстар; 

– азық-түлік субсидиялары; экспорттық субсидиялар; 
– халықаралық азық-түлік көмегі.
Айта кету керек, АҚШ-тағы көмек көлемінің үлкен бөлігі (бюджет 

қаражатының шамамен 70%) жоғары өндіріс тиімділігін қамтамасыз 
ететін салыстырмалы түрде ірі фермалар алады, және іс жүзінде аме-
рикандық фермалардың үштен бірі бюджеттік қаржыландырумен қам-
тылған.

Қытайда өндірушілерге тікелей бюджеттік төлемдер жалпы ауылша-
руашылық қолдау құрылымында маңызды орын алады – ол жалпы 
қолдаудың 50%-ға дейінгі көлемін құрайды. Қытайлық өндірушілерге 
тікелей төлемдер негізінен фермерлік кірістерді қолдауға, өндірісті шек-
теуге және шығындарды өтеуге бағытталған.

Шетелде ауылшаруашылықты бюджеттік қолдаудың әр түрлі түрле-
рімен аграрлық несие жүйесі де кең дамыған.

АҚШ ауылшаруашылық кәсіпорындары барлық шығындардың 35-тен 
70%-на дейінгі несиемен қаржыландырылады. Ауылшаруашылық несие 
жүйесін құратын институттардың негізгі тобын коммерциялық банктер, 
сақтандыру компаниялары, фермерлер әкімшілігі, тауарлық-несиелік коо-
перация – барлығы 800-ден астам банктер мен қауымдастықтар ұсынады. 
1987 жылдан бастап АҚШ-та аграрлық несие банкі жұмыс істейді, ол 
фермерлерге ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді несиелеумен тікелей 
айналысатын бірлестіктерге несие береді. Болашақ дақылмен қамтамасыз 
етілген фермерлерге қысқа мерзімді несиелеу кеңінен қолданылады.

Қытайда ауыл шаруашылығын қаржылық-несиелік реттеуді Аграрлық 
банк, Ауыл шаруашылығын дамыту банкі және Мемлекеттік даму банкі 
жүзеге асырады. Бұл банктер негізгі ауылшаруашылық өнімдерін сатып 
алуға, оларды сақтауға, қайта өңдеуге, кедей ауылдық жерлерге көмек 
көрсетуге, ресурстарды дамытуға несиелер береді.

Қытайдағы ауылшаруашылық несиелендірудің екінші маңызды 
арнасы – ауыл тұрғындарының несие кооперативтері, олар 2000-шы 
жылдардың басында шаруалардың қажеттіліктерін жақсарту үшін 
коммерциялық банктерге айналды. 2005 жылы алғашқы ауылдық 
сақтандыру компаниясы құрылды, оның қызметі ауа-райының қолай-
сыздығы жағдайында дақылдарды зақымданудан сақтандыру болып 
табылады. Сонымен бірге сақтандыру сыйлықақыларының 65%-ын 
шаруа, қалған 35%-ын мемлекет пен ауыл әкімшілігі төлейді. 2006 жыл-
дан бастап ел ауылдық қаржы нарығының дамуын ынталандырды, 
нәтижесінде 2007 жылы жаңа үлгідегі ауыл қаржы институттары (ауыл-
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банктер, несиелік серіктестіктер, өзара ақшалай көмек бойынша ауылдық 
кооперативтер) ашыла бастады, өндірістік қажеттіліктер үшін шаруаларға 
шағын несиелер берілді. Қаржы-экономикалық дағдарыс жағдайында 
қаржылық-несиелік реттеудің міндеті шаруаларға несие беруді жеңілдету 
және тегін көмек көрсету болды.

Батыс елдерінде ауылшаруашылық тауар өндірушілеріне несие 
беру туралы барлық ақпарат, соның ішінде кепілзат құны ресми сайт-
тарда орналастырылған, бұл банк жүйесі мен нақты сектор арасындағы 
қатынастардың ашықтығын қамтамасыз етеді және осы саладағы 
алаяқтықтың алдын алады.

Шет елдердің тәжірибесі туралы айта отырып, ауылшаруашылық тауар 
өндірушілерін несиелік қолдаудың негізгі нысаны кооперация екенін атап 
өткен жөн, өйткені ауылшаруашылығы ұжымдық кәсіпорындар емес, 
көбінесе фермалармен ұсынылған. Бұл саланың ең көрнекті өкілдері: 
Rabobank (Голландия), Reiffeisen-banken желісі (Германия), Credit Agricole 
(Франция), Farm Credit System (АҚШ).

Ауыл шаруашылығының шетелде ойдағыдай жұмыс істеуіне 
мүмкіндік беретін факторлардың бірі – салық режимі, бірақ дамыған 
елдерде ауылшаруашылығына экономиканың басқа салалары сияқты 
салық салынады. Сонымен қатар, дәстүр бойынша, ауылшаруашылық 
саласына белгілі бір салықтық жеңілдіктер, сонымен қатар белгілі бір 
өндірістік ерекшеліктермен байланысты салық салудың арнайы режимі: 
маусымдық, ауа-райына тәуелділік және шағын отбасылық өндіру-
шілердің басым болуы жатады.

Қытайдың сауда саясатындағы елеулі өзгеріс ауыл шаруашылығына 
салық қысымынан ауылшаруашылық өндірушілерді белсенді қолдауға 
және ауылшаруашылық өнімділігін арттыруға ауысу болып табылады. 
2006 жылы Қытай ауылшаруашылық салықтары, союға салынатын 
салықтар және ауылшаруашылық өнімдерінің арнайы түрлеріне салы-
натын салықтар сияқты көптеген салықтарды алып тастады. Сонымен 
қатар, ауылдық барлық түрлері алынып тасталды: жинақтаушы қорға, 
әлеуметтік қорға және ауыл деңгейіндегі әкімшілік басқару қорына, соны-
мен бірге білім беру, жол құрылысына қосымша төлемдер мемлекеттік 
бюджеттен жабыла бастады .

АҚШ фермерлерінде жеңілдікті салық ставкасы жоқ, олар басқа салық 
төлеушілерге ұқсас мөлшерлеме төлейді. Салық салудың артықшылығы –
фермерлердің көпшілігінің ауылшаруашылық емес секторлардағы табы-
стармен салыстырғанда табысы төмен, сондықтан олар барлық салық 
төлеушілер үшін қабылданған ең төменгі ставка бойынша табыс салығын 
төлейді.
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ЕО елдерінде (Германия, Франция, Италия) салық салуда ең көп 
қолданылатын реттеуші режим қолданылады, ол шаруашылықтардың 
жалпы санының 60-80% құрайды. Мысалы, Францияда салық салына-
тын кіріс мөлшерін есептеу жер кадастрының деректері, өндіріс құнының 
орташа көрсеткіштері, өндіріс шығындары, егін шығымдылығы және мал 
өнімділігі негізінде нормативтік әдіс бойынша жасалады.

Германияда салық салудың нормативті әдісі экономиканың фискалдық 
мәні туралы ұғымды қолданады, ал салық белгіленген бөлік немесе осы 
шаманың пайыздық мөлшерімен белгіленеді. Физикалық салық пен 
салықты есептеу кезінде фермер егіс алқабын, оған тиесілі жер телімін, 
жалданған және жалға берілген жердің ауданын мәлімдейді.

Осылайша, өндірушілерді жан-жақты қолдау арқылы экономиканың 
агроөнеркәсіптік секторын мемлекеттік реттеу көптеген дамыған елдердің 
аграрлық саясатындағы басымдық болып табылады. Қазақстанда дамы-
ған елдерге қарағанда біршама ерекшеленетін жағдайға қарамастан, жоға-
рыда аталған тәжірибе пайдалы.

Әрине, Қазақстан өзінің географиялық орналасуы мен климаттық 
жағдайларын ескере отырып, ауылшаруашылық өндірісін дамыту мен 
басқарудың батыстық үлгісін көшірмеуі керек. Дегенмен, аграрлық сек-
тордың тиімділігін арттыру үшін Батыста жасалып жатқан барлық 
жағымды істерді қабылдау қажет.

Негізгі түсініктер мен терминдер 

Аграрлық өндіріс
Агроөнеркәсіптік кешен
АӨК-ның инфрақұрылымы
Азық-түлік тауарлары
Жер қоры
Өнімді стандарттау жүйесі
Ветеринарлық бақылау
Жалпы сипаттағы шаралар
Арнаулы шаралар

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Ауыл шаруашылығының халық шаруашылығының басқа салалары-
нан өндірістік айырмашылықтары.

2. Агроөнеркәсіптік кешен құрылымы қандай сфералардан тұрады?
3. Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жө-

нінде қандай бағдарламалар жүзеге асырылды? 



222                                                                                            

4. 2017-2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 
жөніндегі бағдарламаның мақсаты мен міндеттері, нысаналы инди-
каторлары.

5. Мемлекеттік реттеу шараларын жүзеге асыру ісінде мемлекеттік 
басқару органдарының атқаратын қызметтері.

6. Агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеудің мәні.
7. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың күшті және әлсіз жақтарын си-

паттайтын факторлар.
8. Агроөнеркәсіп кешенінің мүмкіндіктері мен қауіптері қандай? 

Аграрлық өндірісті мемлекеттік реттеу қандай бағыттарда жүр-
гізіледі?

9. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
(АШМ) мақсаты мен мiндеттері.

10. Жерді тиімді пайдалануды ұйымдастырудағы мемлекеттің рөлі 
қандай?

11. Қазақстан Республикасының «Жер туралы» заңы қашан 
қабылданды? 

12. АҚШ-та ауыл шаруашылығында мемлекеттік қолдау бағасының 
қандай түрлері бар?

13. Еуропалық Одақ елдерінде ауыл шаруашылығына қолдау қандай 
бағдарламалар арқылы жүргізіледі?

14. Қытайлық өндірушілерге тікелей төлемдер қандай шығындарды 
өтеуге бағыттылған?

Кейс: Ресейдің агроөнеркәсіп кешені

Дерек көзі: http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=870

 Агроөнеркәсіп кешенінің алдында тұрған маңызды міндеттердің 
бірі – елді өз азық-түлікімен қамтамасыз ету. Қазір Ресей өзін өсімдік 
майымен 58%, қантпен 42%, жемістер мен жидектермен 28%, көкөністер 
мен бақша өнімдерімен 50%, нанмен 80%, сүт және ет өнімдерімен 50-58% 
қамтамасыз етеді.

Ресейлік ауылшаруашылығының басты кемшіліктерінің бірі – жинау 
және сақтау кезінде өнімнің айтарлықтай жоғалуы: астықтың 30% дейін, 
картоптың 50%, зығырдың 20% және т.б. Жиналған өнімдер нашар 
өңделеді. 1 т. азық-түлік шикізаты дамыған елдермен салыстырғанда 
20-30%-ға аз алынады. Қолданылмайды 50% жабық және майсыз сүт, 93% 
қан. Мұның бәрі өңдеуші салаларды қаржыландырудың жеткіліксіздігінің 
салдары.
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Ресейде өңдеуші салалар және ауыл шаруашылығына салынған 
инвестициялардың қатынасы 1:10 құрайды. Ал АҚШ-та – 1,24: 1. 
Солтүстік Еуропаның, Сібірдің және Қиыр Шығыстың тамақ өнеркәсібі 
өте нашар дамыған. Ауыл шаруашылығының маңызды міндеті – ауылдық 
жерлерде меншіктің әртүрлі нысандарын дамыту. Соңғы жылдары жеке 
сектордың үлесі 40% дейін өсті. Алайда, бұл көрсеткіш ауылдық жер-
лерде өндірістің құлдырауын өтеу үшін өте аз. Ресейде фермер болу қиын: 
100 ферманың ішінде 48-і қалады. Тек шаруашылықты ұйымдастырудың 
әртүрлі формаларының болуы ғана ішкі ауыл шаруашылығындағы еңбек 
өнімділігін арттыру мәселесін шеше алады. Ресейліктердің денсаулығы 
мен өмір сүру деңгейі агроөнеркәсіп кешенінде қалыптасқан мәселелерді 
шешуге байланысты. Ресей тұрғындарының тамақтану калориялылығы 
үнемі төмендеп отыр. Осы көрсеткіш бойынша (тәулігіне 2600 ккал) 
Ресей дамушы елдермен қатарлас. Көптеген өнімдерді шетелден әкелу 
өте тиімді, өйткені олар отандық тауарларға қарағанда арзан. Бірақ есте 
сақтау керек: әлемнің барлық дамыған елдерінде ең алдымен отандық 
ауылшаруашылық өнімдерін шетелдік өнімнен қымбат болса қолдайды.

Талдау сұрақтары

1. Жинау және сақтау кезінде өнім шығынын қалай азайтуға болады?
2. Ауыл шаруашылығында шаруашылықты ұйымдастырудың қандай 

түрлері бар?
3. Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін қалай арттыруға 
 болады?
4. Ауыл шаруашылығының дамуы тұрғындардың денсаулығы мен 

өмір сүру деңгейіне қалай әсер етеді?
5. Неліктен дамыған елдер өздерінің ауылшаруашылық өнімдерін 

қолдайды?
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XII-ТАРАУ

БЮДЖЕТТІК-САЛЫҚ ЖҮЙЕСІН 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

11.1 Экономиканы реттеудегі мемлекеттік бюджеттің рөлі және 
 бюджеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі
11.2 Салықтар және салық жүйесі. Дамыған елдерде қалыптасқан 
 салықтық жүйе ерекшеліктері
11.3 Қазақстан Республикасының бюджеттік-салық саясаты және 
 оның әлеуметтік-экономикалық маңызы
11.4 Бюджет теңдестіру мәселесі және мемлекеттік қарыз

11.1 Экономиканы реттеудегі мемлекеттікбюджеттің
рөлі және бюджеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі

Қаржы жүйесінің негізгі буыны мемлекеттік бюджет болып табылады. 
Мемлекеттік бюджет – мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары. Ол 

мемлекеттің шығыны мен табыстарының балансы. Бюджет ұғымы (фран-
цуздың сөзі «budget») табыс пен шығындарды бөлу. 

Мемлекеттік бюджет бірнеше принциптерге (қағидаларға) негізделіп 
құрылады.

1. Бірлік принципі – бюджетте мемлекеттің барлық кірісі мен шығы-
сының шоғырлануы. Ол мемлекетте бірыңғай бюджеттік жүйені, 
бірыңғай қаржы құжаттары мен бюджеттік жіктемелердің (класси-
фикация) болуын білдіреді.

2. Ақиқаттық принципі – мемлекеттің кірісі мен шығыс бөліктерінің 
шынайы нақты мәліметтерді көрсетуі.

3. Ашықтық принципі – халықты кіріс көздері мен шығындардың 
жұмсалуы туралы хабардар ету. 

Соңғы жылдары көптеген елдерде мемлекеттік бюджеттен басқа да 
әлеуметтік қорлар, қаржылай ерікті мемлекеттік құрылымдар (несиелік, 
ғылыми-техникалық, т.б.) мен бюджеттік емес қорлар қалыптасты. 
Қазақстанда зейнетақы қоры, сақтандыру қорларынан басқа Қазақстан 
Республикасының 2015 жылға дейінгі индустриалдық-инновациялық 
стратегиясын жүзеге асыру мақсатында Қазақстанның инвестициялық 
қоры, инновациялық қор, Қазақстанның даму банкі, экспортты сақтан-
дыру коорпорациясы құрылды. Мұндай құрылымдардың негізгі ерекше-
ліктері-олардың белгілі мақсаттарды жүзеге асыруға қажетті жеке 
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кіріс көздері бар. Бірақ олардың қызметі мемлекеттік бағдарламалар 
шеңберінде болуы тиіс.

Мемлекеттік бюджеттің негізгі қызметтері:
Қаржы ресурстарын аймақтар, экономиканың қажетті салалары мен 

халықтың топтары арасында бөлу мақсатында мемлекеттік органдарға 
шоғырландыру.

1. Маңызды басым бағыттарда экономикалық өсуді қамтамасыз ету.
2. Халықтың тұрмысы төмен және кедей топтарына әлеуметтік қорғау 

кепілдігін қамтамасыз ету.
3. Мемлекеттік басқару қызметін атқаратын институттарды қар-

жыландыру.
Қазақстанның бюджеттік жүйесі екі деңгейлі: республикалық және 

жергілікті. Бұл бюджеттер өздігінен әрекет етеді және әрқайсысы 
заң жүзінде белгіленген табыс көзі мен шығындарды жұмсау бағыты 
қалыптасқан.

Мемлекеттік бюджет табысы ең алдымен жергілікті және орталық 
билік органдары алатын салықтардың есебінен, әлеуметтік сақтандыру 
бойынша түсімдердің есебінен, капитал мен операциялардан түсетін 
кірістер т.б. есебінен қалыптасады.

Мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігі: экономиканы қаржыландыру, 
әлеуметтік-мәдени, ғылыми бағдарламалар, мемлекеттік басқару, қорға-
ныс, сыртқы экономикалық қызметті іске асыру, мемлекеттік қарыздарды 
жабу бағыттарында жұмсалады.

Мемлекеттік бюджеттен төленетін төлемдер төмендегідей: қаржыны 
бөлу – мекемелер мен кәсіпорындарды қаржыландыруға берілетін 
ақшалай қаржы, субсидиялар – мемлекеттік ақшалай көмек түрі, субвен-
циялар – дамудың нақты мақсаттарына арналған мемлекеттік ақшалай 
көмек, дотациялар – шығындарды жабуға арналған ақшалай қаржы.

Мемлекеттік бюджет экономиканы реттеудің ең маңызды құралы 
және оны тиімді пайдалану арқылы экономикадағы көптеген мәселелерді 
шешуге болады. Сонымен қатар бюджет, шаруашылық конъюнктураға 
ықпал етудің, дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асырудың қуатты 
құралы болып табылады. 

Бюджеттік жоспарлау – қаржылық жоспарлаудың құрамдас бөлігі. 
Бюджеттік жоспарлаудың негізі – республиканың әлеуметтік – эконо-
микалық даму жоспарлары мен болжамдары және оның мақсатты бағдар-
ламаларының көрсеткіштері мен болжамдары.

Бюджеттік жоспарлауға оның кең мағынасында тек бюджетті жоспар-
лау ғана емес, сонымен қатар оның атқарылуы да жатады. Өйткені 
бюджеттің құрылуы мен орындалуы бір принципке негізделгендіктен, 
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бірін – бірі толықтырады, белгілі бір үдерістің өзара байланысты екі 
бөлігі. Алдағы жылға тікелей бюджет құрау ағымдағы жылдағы орын-
далу барысына қарай және шаруашылық органдарға жіберілген қаржы 
нормалары мен нормативтері негізінде жүргізіледі.

Бюджеттік жоспарлауды бюджет процесінен айыра білген жөн. Бюд-
жет процесі – бюджеттің сан алуан жұмыстары кезеңінде құрылып, 
орындалу тәртібі, бұл жұмыстың орталық пен жергілікті жерлерде 
ұйымдастырылуының нақты формалары хақында, республиканың бүкіл 
аумағындағы мемлекеттің шаруашылық, басқару органдары, жоспар-
лау – қаржы органдары, банкілері, бірлестіктер, кәсіпорындар, ұйымдар, 
мекемелер арасында бюджетті құрау мен барлық қаржы жоспарларының 
теориясы және әдістемелік мәселелері енеді. Мемлекеттік бюджетті 
құраудың екі кезеңі бар:

1. Жиынтық бюджеттік жоспарлау. Оның барысында жоспарлы 
жұмыстың негізгі бағыттары, қаржы ресурстарын жинаудың 
жолдары мен әдістері анықталып, мемлекеттің алдағы жылдағы 
белгіленген кірістері мен шығыстарын байланыстыру мүмкіндіктері 
іздестіріледі. Оның негізінде жиынтық қаржы балансы жасалады. 
Негізінен жиынтық бюджеттік жоспарлау мемлекеттік бюджет жо-
басын алдын ала әзірлеу кезеңінде жүзеге асырылады. Жиынтық 
бюджеттік жоспарлау қаржы жүйесінің орталық буынында 
қолданылады.

2. Екінші кезеңде бюджеттік жоспарлау нақтыланады, яғни халық 
шаруашылығындағы барлық қаржы жоспарының бюджетпен нақты 
байланыстары орнатылады. Содан соң қаржы міндеттемелері фор-
масын қабылдайды.

Бюджеттік жоспарлау мынадай принциптермен жүзеге асырылады:
– бюджеттік және халық шаруашылықтық жоспарлаудың бірлігі;
– ресурстарды салалық, ведомстволық, аумақтық жоспарлауды 

ұштастыру;
– еңбек, материал және қаржы ресурстары шаруашылық – мәдени 

құрылысының барлық учаскелерінде пайдалану кезінде үнем 
тәртібін сақтау;

– халық шаруашылығы, әлеуметтік – мәдени, қорғаныс, басқару ша-
раларын қаржыландыру тәртібімен бюджет қаржысын мақсатты 
жұмсау.

Бюджеттік жоспарлауда оның кіріс және шығыс бөліктерінің нақ-
тылық, біртұтастық, ауқымдылық негізінде баланс әдісі кең қолданылады.

 Бюджеттік жүйедегі реформалар өзінің дамуын 1996 жылы шыққан 
Қазақстан Республикасының «Бюджеттік жүйе туралы» Заңынан бастады. 
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Ол заңда Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесі туралы негізгі 
принциптері, бюджетті құру, оның мақұлдануы мен бекітілуі, орындалуы 
мен бақылануы туралы егжей-тегжейлі қарастырылған. Сондай-ақ жаңа 
заңға бұрынғы заңда болмаған субвенция, субсидиялар, ресми трансфет-
тер, мемлекеттік кепілдік, мемлекеттік займдар, үкімет пен жергілікті 
органдардың резервтері деген жаңа түсініктер мен терминдер енгізілді. 

Мемлекеттік қарызды басқару мақсатында заңды түрде мемлекеттік 
қарыз алуға қатаң шектеулер белгіленді. Бұл шаралар кейін бюджеттік 
тапшылыққа қатысты үкімет қарызын (ішкі және сыртқы) айтарлықтай 
қысқартты.

Бюджетті орындаумен айналысатын мемлекеттік органдардың құры-
лымы өзгерді; бюджетті орындау қызметі Қаржы министрлігіне берілді, 
бұрын бұл қызметті Ұлттық Банк пен Қаржы министрлігі атқарған бола-
тын. Басты Қазыналық басқармасы ұйымдастырылды. Оған бюджетті 
орындауды ұйымдастыру мен бақылау, қаржы туралы мәліметтерді өңдеу 
және талдау, мемлекеттік қарызды орындау және үкіметке есеп беруді 
қамтамасыз ету міндеттері жүктелді. 

1997 жылы халықаралық стандарттар талаптарына негізделген Қазақ-
стан Республикасының кірісі мен шығысының жаңа бюджеттік жіктемесі 
енгізілді. Ол мемлекеттің барлық деңгейдегі бюджеттік шығындарын 
мемлекеттің бағдарламаларымен өзара байланыстыруға мүмкіндік берді.

2000 жылы Қазақстанда Бюджеттік кодекс құрылды. Оның негізгі 
мақсаты бюджеттік қатынастарды реттейтін заңнамалардың құқықтық 
нормаларын біріктіру мен жүйелендіру, бюджеттік жүйе қатынастары 
принциптері мен ережелерінің бірыңғай тұтастығын қамтамасыз ету, 
бюджеттік үрдіске қатысушылар мен олардың құзырларын анықтау, 
бюджеттік құрылым мен бюджеттік үрдісті жүйелеу. 

Бюджеттік реттеудің шетелдік тәжірибесі
Унитарлық мемлекеттерде (мысалы, Ұлыбританияда, Францияда 

және т.б.) бюджеттік жүйелер мемлекеттік бюджеттен және жергілікті 
үкіметтердің бюджеттерінен, федералды штаттардан – орталық феде-
ралды бюджеттен, федерация мүшелерінің бюджеттерінен (АҚШ-та – 
штаттар, Швейцарияда – кантондар, т.б.) тұрады. Германия – жер және т.б.) 
және жергілікті бюджеттер. Өндірістің шоғырлануын арттыру, капиталды 
орталықтандыру, монополиялардың күшін нығайту, бюджеттік жүйені 
бюрократиялық орталықтандыру орын алады. Табыс көздерінің өсіп келе 
жатқан бөлігі шығыстардың негізгі баптарын анықтайтын мемлекеттің 
қолында шоғырланған, ал жергілікті бюджеттердің орталыққа қаржылық 
тәуелділігі артып келеді. Жергілікті бюджеттер инфрақұрылымды дамы-
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туға, экономиканы реттеуге және кәсіпорындарды жұмыс күшімен қамта-
масыз етуге көбірек пайдаланылуда. 

Дамыған елдердің өзіне тән ерекшелігі – жекелеген ұйымдардың 
көптеген автономды бюджеттерінің болуы, бюджеттен тыс смета-
лар мен парламенттердің бекітуіне жатпайтын қорлардың болуы, 
бұл монополистік капиталға мемлекеттік қазыналық қаражаттарды 
бақылаусыз өз мүдделеріне пайдалануға мүмкіндік береді. Мәселен, 
АҚШ-та жалпы қазынашылық қор мен мемлекеттік бюджеттен басқа 
бюджеттен тыс қорлар бар: Халықаралық ынтымақтастық басқармасы, 
Азаматтық авиация әкімшілігі, соғыс ардагерлері бюросы және басқа да 
несиелік қорлар. 

Бюджеттен тыс қорларға сонымен қатар мемлекеттік мүлік пен 
мемлекеттік қарыздың бір бөлігін өтеу үшін пайдаланылатын бағалы 
қағаздарды сатудан түскен кірістер де кіреді. Саяси және экономикалық 
тәуелсіздікті нығайту жолындағы күреске кіріскен дамушы елдерде 
бюджет жүйесін ұйымдастыру феодализмнің қалдықтары мен отаршыл-
дықтың салдарын жою міндеттеріне бағынады. Ұлттық буржуазияның 
әлсіздігіне және капиталдың жетіспеушілігіне байланысты бұл елдердегі 
маңызды экономикалық және мәдени іс-шаралар (мысалы, Біріккен Араб 
Республикасында, Үндістанда, Бирмада және т.б.) мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылады. Сонымен бірге, ұлттық экономикалық және саяси 
мәселелерді шешуге қатысуға халықтың кең топтарын тарту мақсатында 
осы елдердің үкіметтері жергілікті билік органдарының бастамалары мен 
бюджет қаражатын дамыту саясатын жүргізуде.

Бюджеттік реттеуде жоғары тұрған мемлекеттік органдар билікке және 
тиісті аумақтық бөлімшелерге жүктелген міндеттер мен функцияларға 
негізделеді, мемлекеттік минималды әлеуметтік стандарттарды сақтау 
қағидатын басшылыққа алады және бюджеттік реттеу әдістерінің 
олардың фискалдық саясатына ынталандырушы әсерін ескереді.

Әлемдік тәжірибеде әртүрлі деңгейдегі бюджеттер арасында әр 
түрлі қаражатты қайта бөлуден тұратын бюджеттік реттеу әдісі кеңінен 
қолданылады. Бірқатар елдерде (мысалы, Германия, Австрия) қосымша 
құн салығы бюджетті реттеу үшін кеңінен қолданылады, федералды бюд-
жет пен федерация субъектілерінің бюджеттері арасында уақытша негізде 
бөлінеді.

Бюджеттік реттеу әр түрлі деңгейдегі бюджеттер арасында заңмен 
бекітілген, яғни мемлекеттік бюджет кірістерін бөлудің қосымша тәртібі 
(әр түрлі деңгейдегі бюджеттер арасында қаржы ресурстарын ішінара 
қайта бөлу). Бюджеттік реттеу әдістерінің төрт тобы бөлінеді: 
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1) бюджет кірістерінің реттеуші көздерін құру және бөлу. Нормативтік 
кіріс көздерін жоғары деңгейдегі аумақтардың өкілді органда-
ры анықтайды (бекітеді). Бюджеттер арасында кірістің реттеуші 
көздерін бөлу осы кірістерден шегерудің бекітілген нормативтері 
арқылы жүзеге асырылады; 

2) бюджет көздерін қайта бөлу. Оларға мыналар жатады: а) жоғары 
өкілді органдардың тиісті төменгі аумақтық деңгейдегі бюджет-
терге кез-келген реттеуші кірістің ұзақ мерзімді (кемінде бес жыл) 
негізде толық немесе белгіленген пайызбен берілуі: б) жоғары 
өкілді органдардың тиісті төменгі деңгейдегі бюджетке аударуы. 
олардың тұрақты кірісі;

3) жоғары тұрған бюджеттер есебінен төменгі бюджеттерге өтеусіз 
көмек. Бұл әдістер тобына: субсидиялар, субвенциялар және субси-
диялар; 

4) басқа бюджеттерден бір бюджетке бөлінген қарыздар.
Шет елдердің бюджеттік құқығын дамытудағы жалпы көзқарастар, 

ең алдымен, оның негізгі қағидаларында көрінеді. Олардың бірі – өкілді 
орган қабылдаған акт түріндегі бюджетті міндетті түрде инвестициялау 
талабы. Көбінесе бюджет тиісті заң түрінде қабылданады, ол, әдетте, 
конституциялық деңгейде бекітіледі. «Бюджет бюджет туралы заңмен 
бекітілді ...» (Германияның Негізгі Заңы); «Мемлекеттік бюджет заң 
түрінде қабылданады ... Бюджеттің жобасы бюджетті қаржыландыру 
көздерін бағалау арқылы толықтырылады» (Израильдің «Мемлекеттік 
экономика туралы» Негізгі Заңының 3-бабы) және басқалары. Бюджеттің 
заңнамалық тұжырымдамасы әдетте парламенттік жүйенің салықты 
алуға келісім қағидатымен байланысты.

Кейбір елдерде (Норвегия, Финляндия және т.б.) бюджетті бекіту 
заң қабылдау арқылы емес, парламенттің арнайы қаулысымен жаса-
лады. Америка Құрама Штаттарында бюджет палаталардың келісілген 
қарарымен қабылданады, оның жобасын Өкілдер палатасы мен Сенаттың 
бюджеттік комитеттері дайындайды және Конгресс қабылдайды. Фран-
цияда парламент «әр күнтізбелік жыл ішінде мемлекеттің ресурстары 
мен шығыстарының жиынтығын қалыптастыруды және пайдалануды» 
қарастыратын жыл сайынғы қаржылық заңын қабылдайды (1959 жылғы 
Қаржы қаулысының 2-бабы). Сонымен бірге, бюджеттік құжаттың өзі 
тұтастай заң шығарушы тармақпен мақұлданбайды, бірақ жыл сайын 
жалпы бюджетті, көптеген арнайы қазынашылық шоттарды және ілеспе 
бюджеттерді механикалық түрде біріктіретін көмекші, техникалық құжат 
ретінде жасалады.



230                                                                                            

Шет елдердің бюджет заңнамасының тағы бір маңызды қағидаты –
бюджеттің толықтығы туралы талап, оған сәйкес барлық кірістер мен 
шығыстар бюджетке толық көлемде ұсынылуы керек. Үкімет бюджетте 
қарастырылғаннан басқа кірістер мен шығыстар болмауы керек. Толық 
бюджет «қара жәшіктер» деп аталатындардың болуын болдырмайды. 
Үкіметтен барлық кірістер мен шығыстарды міндетті түрде өкілдік 
биліктің рұқсатын алып, оның бақылауында болатындай етіп қысқартуға, 
шегеруге немесе қоспастан шығаруға міндетті.

Қаржы заңнамасындағы бюджеттің толықтығы талабы барлық 
мемлекеттік кірістер мен шығыстарды бір әмбебап бюджет ішінде бірік-
тіруге бағытталған бюджеттің біртұтастығы қағидасымен толықтырылды. 
Бюджеттің бірлігі бюджеттік жүйенің біртұтастығында, кірістер мен 
шығыстардың бір жіктеу схемасы бар бюджеттік құжаттаманың біртұтас-
тығында көрінеді.

Шетелдік заңгерлер бюджеттік заңның маңызды қағидаты ретінде 
мемлекеттік шығындардың басымдылығын атап өтеді. Кең мағынада, бұл 
принцип мемлекеттік және жеке қаржыны бөлудің негізгі критерийлерінің 
бірі болып табылады. Соңғылары белгілі бір шығыстардың көлемі 
алынған табыстың мөлшерімен анықталады деп есептей отырып, пайда 
табудың экономикалық заңдарымен реттеледі. Мемлекеттің функция-
ларды жүзеге асыруы жинақталған кіріс мөлшеріне тікелей тәуелді емес, 
сондықтан мемлекет шығындарының көлемін басымдық ретінде анықтай 
отырып, мемлекет алынған нәтижелерге сәйкес мемлекеттік кірістердің 
қаржылық тепе-теңдігі үшін қажетті мөлшерді есептейді.

Бюджеттік жобаларды тиімді талқылау, қаржы саясаты мен шығар-
машылық стандарттардың ашықтығын қамтамасыз ету, сондай-ақ 
бюджеттік бақылауды ұйымдастыру мақсатында шет мемлекеттердің 
заңнамасы бюджеттің сенімділігі мен көріну принципін белгілейді. 
Бюджеттің нақтылығы мен нақтылығының талабы бюджеттік тізімдердің 
бұрмалануына қарсы тұруға бағытталған, онда банктердің және іскер 
топтардың қызығушылық танытатын, қазынашылықтың жай-күйі 
туралы толық және бұрмаланбаған ақпаратты талап етеді. Бюджеттің 
сенімділігі, ең алдымен, экономикалық болжау нәтижелеріне және 
ағымдағы бюджеттің атқарылуы туралы ақпараттың болуына байланы-
сты. Бюджеттің көрінуі, б.а. оның ең ақпараттық және түсінікті түрінде 
ұсынылуы парламенттік өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін үлкен маңызға 
ие. Көріну парламентарийлерге бюджетті бекіту кезеңінде жылдың 
негізгі қаржылық құжатын «оқып», содан кейін оның орындалуын 
бақылауға мүмкіндік береді: кіріс көзін, мөлшерін білу; осы немесе басқа 
шығыстарды көздейтін мақсаттар; нақты мемлекеттік тапсырмалар мен 
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жобаларды қаржыландыруға бөлінетін шығыстардың мөлшері. Бюджеттің 
жариялылығы мен жариялылығы ережелерінен айрықша болуға жоғары 
мемлекеттік мүдделер үшін ғана рұқсат етіледі және мемлекеттік және 
әскери құпияларды сақтаумен байланысты.

Жыл сайынғы бюджетті бекіту қағидаты уақыт өткен сайын қаржы 
жүйесінің жұмыс істеуінің маңызды сипаттамасы болып табылады. 
Жалпы ереже бойынша, мемлекеттік бюджет бір қаржы жылына қабыл-
данады (кейбір елдерде, мысалы, Лихтенштейн, оны әкімшілік жыл деп 
атайды). Әр түрлі елдерде қаржы жылының басталуы әр түрлі жолмен 
жүреді, бұл шет елдердегі бюджеттік процестің асинхрондылығына 
арналған түсіндірмелердің бірі. Францияда, Нидерландыда, Швейцарияда 
және Бельгияда қаржы жылы күнтізбелік жылмен бірдей; Ұлыбританияда, 
Канадада және Жапонияда ол 1 сәуірден басталады; Италияда және 
кейбір Скандинавия елдерінде – 1 шілде, ал АҚШ-та 1 қазаннан бастап 
есептеледі. Жеңілдік кезеңінің ұзақтығымен көбейтілген қаржы жылы – 
жеке бағдарламаларды қаржыландыруды аяқтау және қаржылық есептерді 
жабу үшін қол жетімді уақыт – есептік кезең тұжырымдамасын құрайды. 
Есепті кезең бюджеттің нақты орындалу кезеңін көрсетеді. 

XIX-XX ғасырлар тоғысында көпжылдықтан жылдық бюджетке 
көшу. Мақсат, ең алдымен, үкіметтің қаржылық қызметіне парламенттік 
бақылауды күшейту болды. Сонымен қатар, бірнеше елдердің қаржылық 
заңнамасы көп жылдық бюджеттердің болуына мүмкіндік береді. «Бюд-
жет бюджет туралы заңмен бірінші қаржылық кезеңге дейін немесе 
бірнеше жылға, жылдар бойынша бөлек бекітіледі. Бюджеттің кейбір 
бөліктерінде олардың әсерін есеп беру жылдарындағы әртүрлі уақыт 
кезеңдерінде болжауға болады», – деп жазылған Германияның Негізгі 
Заңында (110-бап). 

Грекия Конституциясы (79-бап, 6-тармақ) заңға «екіжылдық бюджетті 
құру мүмкіндігін» белгілеуге мүмкіндік береді. Кейбір елдер бірнеше 
жыл бойы бүкіл бюджетті қабылдамайды, бірақ оның кейбір бөліктері 
ғана. Мысалы, Германияда әскери бюджет Рейхстагтың жыл сайынғы 
есебімен 7 жылға қабылданды. Ұлыбританияда 17 ғасырдың аяғында 
мөлшері жылдық шығыстарға қосылмаған кірістер мен шығыстарды қоса 
алғанда, шоғырландырылған қордың пайда болуы. Парламенттің олар 
туралы рұқсаты жаңа заңдарға өзгерістер енгізілгенге дейін күшінде 
қалады.

Шет елдердегі бюджеттік бақылау процедурасының жалпы белгілері 
де, елдік ерекшеліктері де бар. Біріншісі бюджеттің орындалуы туралы 
есепті парламенттің бекітуінің міндетті тәртібін қамтуы керек. Есеп заң 
түрінде немесе арнайы бақылау органының есебін мақұлдайтын шешім 
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арқылы қабылдануы мүмкін. Мұндай органдардың ұйымдастырылуы 
мен қызметі елдің маңызды ерекшеліктерімен ерекшеленеді. АҚШ-та 
бұл Бас Аудит Кеңсесі, Ұлыбританияда – Бас Аудитор Кеңсесі. Бірқатар 
елдерде қаржылық бақылаудың квазимемлекеттік органдары құрылады –
Аудит палаталары (Франция, Германия, Нидерланды және т.б.). Бюджет-
тік бақылаудың тағы бір кең таралған нысаны – Мемлекеттік реви-
зор немесе бақылаушы (кейбір Скандинавия елдерінде, мысалы, 
парламент аудиторлардың бүкіл тобын сайлайды). Олардың міндеттеріне 
қаржылық есептерді зерделеу, мемлекеттік бюджеттен қаражаттың 
дұрыс жұмсалуын, бюджетке түсімнің дұрыс және уақтылы болуын 
бақылау кіреді. Олар басқару органдарынан барлық қажетті ақпарат пен 
құжаттарды талап етуге құқылы. Бюджеттік бақылау органдары парла-
менттерге мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы жыл сайынғы есеп-
терге түсініктеме береді.

11.2 Салықтар және салық жүйесі. Дамыған елдерде 
қалыптасқан салықтық жүйе ерекшеліктері

Салықтар – нарықтық экономиканы реттеудің ең тиімді нысаны 
болып табылады. Салық жүйесі арқылы мемлекеттік бюджеттің табыс 
бөлігі қалыптасады, мемлекеттің кәсіпкерлік мүмкіндіктері анықталады. 

Салық дегеніміз – жеке адамдардың, кәсіпорындардың жеке мекеме-
лердің мемлекеттік немесе жергілікті бюджетке төлейтін міндетті төлемі. 
Салықтың қайнар көздері: пайда, пайыз, жалақы, дивидент, рента, т.б.

Салықтар бірнеше қызметтер атқарады: фискалдық, реттеу және қайта 
бөлу. 

Фискалдық қызмет – мемлекет табысын қалыптастыру. 
Реттеу қызметі – экономиканың кейбір салаларын дамытуды ынта-

ландыру немесе тежеу арқылы экономиканы реттеу.
Қайта бөлу қызметі – салық жүйесі арқылы мемлекеттік бюд-

жетке ұлттық өнімнің едәуір бөлігінің жұмылдырылуына байланысты. 
Сондай-ақ салық арқылы білім беру мен денсаулық сақтау салаларына, 
экология жағдайына, зейнетақыға, әлеуметтік мәселелерді шешуге қаржы 
бөлінеді.

Салықтар өндіріп алу тәсілі бойынша: тікелей және жанама деп 
бөлінеді.

Тікелей салықтар – мемлекет тарапынан кәсіпорындар мен тұрғындар 
табысына салынады (корпоративті салық, жеке табыс салығы, жер 
салығы, мүлікке салық т.б.). 
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Жанама салықтар – бағаға қосылады және тауарды сатқанда тұтыну-
шылардан өндіріліп алынады. Оларға акциздер, қосымша құнға салық, 
кеден салығы жатады.

Салық көлемін анықтау тәсілі бойынша: пропорционалды (тұрақты), 
прогрессивті (үдемелі), регрессивті (кемімелі) болады.

1. Пропорционалды – табыс көлеміне қарамастан салық мөлшер-
лемесі өзгермейді.

2. Регрессивті (кемімелі) – табыс өскен сайын салық мөлшерлемесі 
азаяды.

3. Прогрессивті (үдемелі) – салық мөлшерлемесі табыстың өсуіне 
қарай өсіп отырады.

Салық ұғымымен «салық жүйесі» ұғымы тығыз байланысты және эко-
номиканы мемлекеттік реттеуде салық жүйесі белсенді рөл атқарады.

Салық жүйесі – мемлекеттен алынатын салық түрлерінің, оны құру 
мен алудың нысандары мен әдістерінің, салық қызметі органдарының 
жиынтығы.

1991 жылға дейін, яғни КСРО ыдырағанға дейін елде көбінесе эко-
номиканы басқарудың әміршіл-әкімшіл жүйесіне, бағаларға қатаң 
мемлекеттік реттеуге сәйкес келетін салық жүйесі қызмет етті. 

Кейін салықтық жүйе үлкен өзгерістерге ұшырады. 1991 жылы шыққан 
Қазақстан Республикасының «Салық жүйесі туралы» бірінші Заңы Ресей 
заңнамасының көшірмесі болатын. Салықтардың көптігі (43 түрлі: 16 
жалпы мемлекеттік, 10 жалпы міндетті және 17 жергілікті салықтар мен 
төлемдер), заңнаманың тұрақсыздығы, есептік негізі өзіндік құн болатын 
көптеген төлемдер, көптеген жеңілдіктердің қолданылуы (20-дан аса), 
салық жүйесін басқару бойынша тиімсіз құбылысқа айналдырды. 

Осыған байланысты «Салық және бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер туралы» 1995 жылғы сәуірдің 24-інде Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің заң күші бар жарлығы шықты. Оны дайындауға 
халықаралық ұйымдардың өкілдері мен эксперттері қатысты. Енді 
бұрынғы 42 салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны 
небәрі 11 болып қалды.

Осындай өзгерістер нәтижесінде салықтық жүктеме төмендеді. Ол 
бюджеттік кіріс бөлігінің ЖІӨ-ге қатынасы арқылы анықталады, 1993 
жылғы 28,1%-дан 2002 жылы 22,6%-ға төмендеді.

Қазақстан Республикасының 2006 жылдың 12 маусымындағы №210-П 
«Салықтар және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
заңының шығуымен байланысты салық заңдылығы жетілдірілді, 
жетіспеушіліктер жойылды, салықтар мен алымдар құрылымы жеңіл-
детілді. 
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Салық жүйесінің мақсаты – экономика субъектісінен мүмкін бол-
ғанша қомақты көлемде және міндетті түрде бюджетке алынатын қаржы 
сомаларын анықтау және олардың түсімін қамтамасыз ету.

Фирмалардың іскерлік экономикалық белсенділігіне нұқсан келтірмеу 
және ынталандыру.

Салық жүйесіндегі экономикалық саясат мынадай принциптерге 
негізделеді:

1. Салық жинау жүйесі өте ықшам, оған жұмсалатын шығындар 
мүмкін болғанша төмен, ал тиімділігі жоғары.

2. Салық төлеушілер үшін төлем уақыты мен әдісінің ыңғайлы болуы
3. Салық көлемін шамадан тыс арттырып, кәсіпкерлердің белсен-

ділігіне нұқсан келтірмеу.
4. Салықты алу принципі табыстың әділетті бөлу принципіне жақын 

болуы.
5. Жеке тұрғындардың салық төлеу мүмкіншілігін анықтағанда еркін-

дік құқығына қайшы келмейтін минималды көлемдегі мәліметтерді 
талап ету.

Мемлекеттің салық жүйесі арқылы экономикаға әсер етуінің бірнеше 
құралдары бар. Оның негізгісі – 1) салықтық жеңілдіктер: 

♦ кейбір кәсіпорындарға салық мөлшерлемесінің төмендетілуі. Ондай 
жеңілдіктер аймақтық ерекшеліктерге (экологиялық, депрессиялық) 
байланысты анықталады. 

♦ салықтық несиелер – алдыңғы салықтардан тарифтік жеңілдіктер 
жасау. 

♦ салық төлеуден босату – кейбір шағын және жаңадан құрылған 
кәсіпорындар бастапқы 2-3 жылға салық төлеуден босатылады;

♦ жеделдетілген амортизация – бұл кәсіпорындарға тозған капитал 
құнын моралдық тозуға дейін қайтаруға, ал амортизациялық төлем-
дер өндірістік аппаратты жаңартуға мүмкіндік береді.

Салық мөлшерлемесін өзгерту барлық дамыған елдердің салық 
жүйесінің міндетті құралы. Мемлекет экономикада қалыптасқан жағ-
дайларға, ғылыми-техникалық прогресті дамыту мен құрылымдық 
ілгерілеуді қамтамасыз етуге байланысты салық мөлшерлемесін өзгертуі 
(төмендетуі немесе өсіруі) мүмкін. 

Жоғары прогрессивті салық жүйесі инвестиция мен қор жинағы 
деңгейіне кері әсерін тигізеді, ол барлық экономикалық жүйеге нұқсан 
келтіруі мүмкін. Ал төмен салық мөлшерлемесі ғылыми-техникалық 
дамуды ынталандыруы мүмкін, алайда бұл саясат мемлекетке түсетін 
түсімдерді қысқартады. Ол өз кезегінде бюджеттік тапшылыққа әкеледі. 
Сондықтан салық жүйесі терең ойластырылған және икемді болуы керек.
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Мемлекеттің бұл салықтық реттеуі, іс жүзінде, бір жағынан, кәсіп-
керлікті дамытуға әсер етеді, екінші жағынан, салық төлеушіге ыңғайлы 
жағдай жасайды. Жалпы осы екі деңгейде де салық жеңілдіктерінің орны 
бөлек.

Салық жеңілдіктері – бұл салық төлеушінің салық ауыртпалық-
тарынан босатылуы немесе салық салу режіміне қарағанда оның 
экономикалық реттеу әдістерінде салықтарды қолдау арқылы салық 
жеңілдіктері әлеуметтік мақсатта ұсынылуы.

Салық жеңілдіктері әдетте салық заңымен белгіленеді. Салықтық 
жеңілдіктер арқылы мемлекет кәсіпорындардың өнімінің артуын, керек 
тауарларды шығаруға, техникалық прогресстің өсуін, капиталды жұмсау 
мөлшеріне ықпал етеді. Салық жеңілдіктері кәсіпорын қызметтеріне 
төмендегі жолдар арқылы әсерін тигізеді, олар:

– өтімділікті жоғарылату;
– өндірілетін өнім түрін көбейту;
– кәсіпорындардағы керексіз және нәтижесіз өнімдерді қысқарту;
– ғылыми-техникалық прогрессті ынталандыру;
– табыстарды жинақтау мен пайдалану мақсатын толықтыру;
– экологиялық режимді сақтау және кәсіпорындардан басқа салалар-

ды дамыту.
Одан басқа салық жеңілдіктерін қолдана отырып, мемлекет аймақ 

аралық өндірістік күштерді бөлу және ондағы инфраструктура объек-
тілерін ұйымдастыруды іске асыра алады.

Экономикалық тоқырау кезеңінде кейбір мемлекеттер салық жеңілдік-
тері арқылы өндіріске ақша қаражатын тартуды ынталандырады, өздеріне 
керекті тұтыну және инновациялық тауарларды шығаруға көмектеседі. 
Бұған мысал ретінде АҚШ мемлекетінің Президенті Р. Рейганның 1980 
жылдардағы салықтар саласындағы шешімін алуға болады. Оған салықты 
қысқарту арқылы өндірісті тоқыраудан шығаруға болатынын американың 
экономисі А. Лаффердің теориялық бағдарламасы негіз болды.

Салық жеңілдіктері салық салудың әртүрлі жақтарына қатысты болуы 
мүмкін және әртүрлі негіздері бойынша белгілене алады. Осыдан жеңіл-
діктер көп түрлі және формасы бойынша әртүрлі.

Оның үстіне салық жүйесінің бір орында, өзгеріссіз тұрып қалуы 
мүмкін емес. Ел экономикасының дамуы, нарықтық қатынастарға көшу 
жолында қалыптасатын іс-тәжірибелер, экономикасы дамыған елдердің 
тәжірибелерін енгізу барысында, салық жүйесі де өзгеріп, дамып отыра-
тыны белгілі.

Жалпы ҚР салық түрлері ішінде жеті салық бойынша жеңілдіктер 
қарастырылған. Одан басқа елімізде шағын кәсіпкерлікті дамыту 
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үшін шағын бизнес субъектілеріне салық салудың арнаулы салықтық 
режимдері қолданыста, олар: шағын бизнес субъектілеріне; шаруа қожа-
лықтарына; ауылшаруашылғы өнімдерін өндіретін заңды тұлғалар және 
кәсіпкерліктің кейбір түрлеріне арналған салық режимдері.

Экономиканы дамытудағы салық жеңілдіктерінің тек ынталандыру 
үшін емес, тұрақтандыру үшін де қажет. Салық жеңілдіктері бойынша 
механизмді қолдану тиімділігі мемлекеттің ішкі салықтарының орнын, 
олардың өзгерту заңдылықтарын, қарама-қайшылықтарын ескеруге бай-
ланысты шараларындағы базистік қатынасты құрудың әмбебап құралы 
болып табылады.

Осы реттеудің көмегімен кәсіпорын мен кәсіпкерлердің сыртқы және 
ішкі қызметтерінде жалпы салықтың климатын құру, және артықшылығы 
бар салалық бағыттардағы қаржылық ресурстар қозғалысына салықтық 
ынталандырумен оң жағдай жасау болып табылады.

Сонымен бірге салық жеңілдіктері мемлекеттің экономикалық және 
әлеуметтік саясаттарын жүзеге асыратын құралдарының бірі. Бұл мәсе-
лелерді шешу арқылы тікелей салықтық түсімдерінің көлеміне ықпал 
ете алады. Осыдан бюджеттегі салық түсімдерінің көлемі, салық салы-
натын базаның даму қарқыны мен оны құрайтын элементтері негізі 
экономикалық ведомствалар мен қаржылық ұйымдарының барлық 
басқару деңгейлерінің маңызды мәселелері болып табылады.

Барлық мемлекеттерде шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, оларға 
салық жеңілдіктерін берумен шешіледі. Бұл жерде бірден салық ставка-
ларын төмендету емес, тек қана салық жүйесін реформалау арқылы осы 
саладағы экономиканы көтеру.

ҚР тәуелсіздік алған жылдары мемлекет бюджетті нығайту мен 
орындауда шағын бизнеске назар аударып, оның құқықтық-нормативтік 
негіздері жасалған. Шағын және орта кәсіпкерлікке салық жеңілдіктері 
арқылы салық төлеуден толық немесе жартылай босату, салық салынбай-
тын минимум, шегерістер, салық төлеу мерзімін ұзарту, салық ставка-
сын төмендету тәрізді тетіктері арқылы бір жағынан, нақты бір кезеңдегі 
салық түсімдерінің сомасы кемітілсе, екінші жағынан өндірістің, 
кәсіпкерліктің одан әрі дамуына және болашақтағы салық түсімдерінің 
артуына әсер ету жолдары белгіленген.

Дамыған елдерде салық жүйесін мемлекеттік 
реттеу ерекшеліктері

Әлемдік бизнес тәжірибесінің жалпыланған талдауы дәлелдейтін 
әр елде салық жүйесін құрудың өзіндік ерекшеліктерін ажыратуға 
болады. Бұл оның барлық деңгейдегі бюджеттердің кірістер базасын 
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қалыптастырудағы рөліне әсер етеді. Қазіргі уақытта әлеуметтік бағдар-
ланған нарықтық типтегі экономикасы бар елдерде халықтың табысының 
30%-дан 50%-на дейінгі салық салық есебінен алынады.

Халықаралық салық практикасындағы жеке табыс салығы рөлін 
атап өту керек, оның негізінде мемлекет мемлекеттік кірістердің 30%-
дан 45%-на дейін қайта бөледі. Сонымен қатар, төмен деңгейдегі 
бюджеттердің кірістер базасын қалыптастырудың негізі ретінде осы 
салықтың маңыздылығы салық салынатын салық ставкаларының парал-
лель және бір мезгілде төмендеуі аясында тұрақты өсу тенденциясына 
ие. Осылайша, Америка Құрама Штаттарында 50-жылдардың аяғы мен 
60-жылдардың басында табыс салығының ставкасы 91%-ды құрады, 
60-жылдардың аяғынан 80-жылдардың басына дейін ол 70%-ға дейін 
төмендеді, ал 1981-1985 жж. Ол 50%-ды құрады.

80-жылдардың аяғында АҚШ-тағы салық жүйесін реформалау жеке 
табыс салығы бойынша 14 ставканың орнына тек екеуі жұмыс істей 
бастады: төменгі шекте – 15%, жоғарғы шекте – 28%.

Әлемнің экономикалық дамыған елдеріндегі мемлекеттік салық 
саясатының тағы бір басты бағыты – мемлекеттік бюджеттің кірісте-
ріндегі корпоративті табыс салығының үлесін үнемі төмендету тенден-
циясы, сонымен бірге осы салықтан түсетін кірістің абсолютті мөлшерін 
ұлғайту. Шет елдердегі корпорациялар үшін салықтық жеңілдіктер, 
негізінен, салықтық несиелер жүйесін (салық сомалары инвестициялар 
үшін корпорациялардың иелігінде қалады) және салықтық демалыстарды 
(белгілі бір мерзімге бюджетке салық аударымдары) пайдалану арқылы 
жеделдетілген амортизацияны енгізумен байланысты, және сонымен қатар 
пайдалы қазбалардың сарқылуы үшін төлемдерге жеңілдіктер, зерттеу-
лер мен әзірлемелерден түскен пайдаға салықтан босату, негізгі қорларға 
инвестициялар және т.б. жартысына жуығы корпоративтік жалпы кірістің 
шамамен 2/3 корпорациялар жалпы кірістің бағалау процесінің алынып 
тасталады Ұлыбританияда салық емес. Кері жағдайлар болса да. Мысалы, 
Швецияның тәжірибесі, онда корпоративті пайдаға салық салу үлесі 
абсолютті шамаға жақын (салық салынатын пайдаға пайыз ретінде).

Шет елдердегі барлық деңгейлердегі бюджет кірістерін қалыптас-
тыруда жанама салықтар үлкен рөл атқарады, олардың ішінде ҚҚС 
және акциздер ең көп мән алды. Мысалы, Францияда ҚҚС барлық 
жанама салықтардың 80% құрайды, ал басқа елдерде оның мәні 30-50% 
аралығында.

Бюджет ресурстарын мемлекет аймақтарында бөлу процесінде пайда 
болатын өзгерістер олардың деңгейіндегі қолданыстағы заңнамамен 
тығыз байланысты, бұл жергілікті билік органдарының осы саладағы 
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өкілеттіктері мен міндеттерін бөлуді анықтайды. Сонымен қатар, 
олардың қызметінің нормативтік-құқықтық базасының мазмұны әр 
түрлі деңгейлер мен билік тармақтары арасындағы бәсекелестік пен 
ынталандыруға және оның аумағында қолайлы экономикалық режим 
құруға бағытталған. Мәселен, шағын және орта бизнес құрылымдарын өз 
аумақтарына тарту, тауарлар мен инвестициялардың аймақтық нарығын 
біртіндеп реттеу мақсатында қала билігі оларға ең жоғары салық 
мөлшерлемесін мүмкіндігінше төмендету құқығын қолданады.

АҚШ-тың жергілікті бюджеттерін федералды қаржыландырудың 
дәйекті төмендеуі жағдайында, төменгі деңгейдегі бюджеттердің тәуел-
сіздігі мен жауапкершілігі, сондықтан жергілікті билік әлеуметтік про-
блемаларды шешуде, қоршаған ортаны қорғау шараларында, аймақтағы 
ең қолайлы экономикалық жағдайды жасауда және т.б.

Өңірлер экономикасындағы экономикалық тұрақсыздықтың жағымсыз 
салдарын жоюдың және басқа мәселелерді шешудің ең тиімді әдісі – салық 
көздерін әртараптандыру және аумақтардың салық базасын кеңейту.

Еліміздің аумақтық құрылымдары шегінде салық ставкалары мөлше-
рінің ауытқуларына жол берілгендігіне ерекше назар аударылады. Соны-
мен қатар, мамандар мөлшердің айырмашылығын атап өтті

Шет елдерде бизнесті дамыту үшін қарыз қаражатын тарту үшін 
ұйымдардың да, жеке тұлғалардың да салықтық жеңілдіктері кеңінен 
қолданылады. Ұйымдар шығындарға пайыздардың толық көлемін қосады, 
өйткені, әйтпесе экономикалық пайдаға салынатын салық мөлшерлемесі 
артады, ал таза пайданың төмендеуі компанияның қарыз капиталын тарту 
мүмкіндігін шектейді. Көптеген елдерде жеке тұлғаларға өнеркәсіптік 
инвестициялар үшін алынған несиелер бойынша төленген пайыздар сома-
сына салық салынатын салық сомасын азайтуға мүмкіндік беріледі. Атап 
айтқанда, мұндай салық жеңілдіктері Бельгияда, Германияда, Грецияда, 
Данияда, Испанияда, Канадада, Норвегияда, Нидерландыда, Финлянди-
яда, Швецияда қолданылады. Жеке тұлғалардың кәсіпкерлік мақсаттар 
үшін алған қарыздары бойынша салықтық жеңілдік Австралияда, Фран-
цияда, Түркияда, Ирландияда, Жапонияда, АҚШ-та енгізілген (белгілі 
бір мөлшермен шектелген), ал Ұлыбритания кәсіпкерлік мақсаттар үшін 
немесе бизнес-заттарды сатып алу үшін берілген несиелер бойынша пай-
ыздарды ғана ұстайды.

Салық салу жеке тұлғалардың несие, әсіресе ипотекалық және тұты-
нушылық несие алуға деген қызығушылығына айтарлықтай әсер етеді. 
Шет елдерде жеке тұлғалардың несиелік ресурстарды пайдаланғаны үшін 
салықтық жеңілдіктер қолдану практикасы кеңінен таралды. Сонымен, 
үй сатып алуға немесе жақсартуға берілген несиелер бойынша пайыз-
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дарды салық салудан Нидерланды, Дания, Ирландия, Испания, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, АҚШ, Швеция, Швейцария, Францияда 
толықтай шегерім қолданылады (жылдық салықтың белгілі бір пайызына 
қосымша салықтық несие қолданылады) жаңа үй сатып алуға инвестици-
ялар). Жәрдемақылардың максималды мөлшері Финляндия мен Италияда 
белгіленген (бірінші рет тұрғын үй сатып алғанда).

Несие бойынша пайыздар Нидерланды, Дания, Ирландия және 
Финляндияда салықтан толықтай босатылған; белгілі бір шекте – 
Люксебургте, Нидерландыда, Норвегияда, Швецияда және Швей-
царияда. Сонымен бірге, Австралияда, Бельгияда, Ұлыбританияда, 
Германияда және бірқатар басқа елдерде тұтынушылық несие беру бой-
ынша жеңілдіктер жоқ.

Іс жүзінде барлық елдерде экспорттық қызмет үшін, жаңа өндірістік 
қуаттылықтарға инвестициялар салу, жаңа жұмыс орындарын құру, салы-
стырмалы түрде аз дамыған аудандарда құрылған кәсіпорындар үшін 
және т.б. салықтық жеңілдіктер бар (немесе тікелей субсидиялар мен 
өтемақылар).

Көптеген елдер (АҚШ, Ұлыбритания, Франция және т.с.с.) өз ком-
панияларына шетелде алынған табысқа салық төлеуді елге оралғанға 
дейін кейінге қалдырады. Мұндай кідіріс шын мәнінде шектеусіз болуы 
мүмкін, және пайыздық ставкалардың қазіргі деңгейінде салықты 7-8 
жылға кешіктіру салықтан толық босатылумен тең келеді.

11.3 Қазақстан Республикасының бюджеттік-салық саясаты 
(фискалдық) және оның әлеуметтік-экономикалық маңызы

Әр елдің қаржы жүйесі мемлекетпен бақылауға алынып реттелмесе, 
оның тұрақты әрі тиімді қызмет етуі мүмкін емес. Біздің мемлекетіміз 
жалпы қаржы секторын реттеуде көптеген әдістерді қолданады. Соның 
ішіндегі ең негізгі әдістері – бюджет-салық (фискалдық) саясаты және 
ақша-несие (монетарлық) саясаты. Осы саясаттар арқылы мемлекет 
қаржы жүйесін реттеп, жалпы экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз 
етіп отырады.

Фискалдық саясат – мемлекеттік бюджетті, салық жүйесін, мемле-
кеттің қаржы ресурстарын басқаруға, реттеуге, тиімді жұмсалуын 
ұйымдастыруға бағытталған іс-шаралар жиынтығы. Бұл саясат мем-
лекетке қажетті ақша құралдарының мобилизациялануын, тартылуын, 
таратылуын, олардың тиімді қолданылуын жүзеге асыру үшін пайдала-
нылады.



240                                                                                            

Фискалдық саясаттың жалпы міндеттері:
1. Салық-бюджет жүйесінің орнықтылығын қамтамасыз ету, фис-

калдық тәртіпті арттыру, мемлекеттік шығыстардың қалыпты қатаң 
саясатын жүргізу және ұлттық қордың активтерін тиімді басқаруды 
жүзеге асыру.

2. Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салықтық 
рәсімдерді оңайлатуға және олардың ашықтығын арттыруға бағыт-
талған салық саясатын жүргізу жолымен шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мен халықтың іскерлік белсенділігінің өсуін ынталан-
дыру.

3. Бюджет қаражатының мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық 
саясаттың негізгі міндеттерін шешуге жұмсалуын қамтамасыз ету.

Фискалдық саясат келесі принциптерге сәйкес жүзеге асырылады: 
● фискалды саясат мақсаттары мен тапсырмаларының және салық 

төлеушінің барлық шығындарының ашықтығы;
● фискалды саясатты жүзеге асырудағы тұрақтылық және оның 

экономикаға әсері;
● мемлекеттік ақшалай қаражаттарды бөлудегі жауапкершілік; 

шынайылығы;
● фискалды саясатты қалыптастыру мен жүзеге асырудың тиімділігі, 

мемлекеттің шығындары мен кірістерін басқару.
Қазақстан Республикасының фискалды саясаты келесі бөлімдерден 

тұрады:
– кірістер саясаты;
– шығындар саясаты;
– бюджеттік кредит беру;
– қаржы активтерімен жасалынатын операциялар; 
– бюджетаралық қатынастар;
–  мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен қарызды 

басқару.
Қазіргі заманғы фискалды саясат экономиканы реттеудің тікелей және 

жанама қаржылық тәсілдерінен тұрады.
Тікелей тәсілдерге бюджеттік реттеу тәсілдері жатады. 
Бюджеттік тапшылық үкіметтің фискалды саясатты жүргізуіндегі 

ерекше мәселесі болып қалып отыр. Ірі бюджеттік жетіспеушіліктің 
болуы (мемлекеттік шығыстардың кірістер көлемінен артып кетуі) 
сыртқы және ішкі мемлекеттік қарыздардың өсуіне әкеліп соқтырады, 
мемлекеттің ақша жүйесін тұрақсыздандырады, инфляцияны туында-
тады.
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Мемлекеттің бюджеттік жетіспеушілікті ақша массасын шығара оты-
рып өтеуге ұмтылуы болашақтағы қарызға әкеліп соқтырады. Сондықтан 
да теңдестірілген мемлекеттік бюджетті қалыптастыру үшін бюджеттік 
саясат мемлекеттік кіріс және шығыс саясатымен тығыз байланыста 
болуы керек.

Бюджет есебінен келесілер қаржыландырылады: кеңейтілген қайта 
өндіріс шығындары; мемлекеттің өндірістік емес шығындары; инфрақұ-
рылымдарды, ғылыми зерттеуге және т.б. дамыту; құрылымдық саясатты 
жүргізу; әскери-өнеркәсіп кешенін ұстау және басқалар.

Мемлекеттік кірістер саясаты мемлекеттік бюджетке түсетін ақшалай 
қаражаттардың потенциалды қайнар көздерін, осы қайнар көздерді 
пайдаланудың шекті мүмкіндіктер есепке ала отырып жүзеге асы-
рылады. Мемлекеттік бюджет негізінен салықтық түсімдер есебінен 
толықтырылады, сондықтан да мемлекеттік кіріс саясататы салық саяса-
тымен тығыз байланыста болады.

Салық саясаты салық түрлерін, салық салу объектілерін, салық 
салу ставкаларын белгілеу, салық салу мен салық жеңілдіктерін беру 
жағдайы арқылы анықталады. Осы параметрлердің барлығын мемле-
кет салық ретінде түсетін ақшалай қаражаттар мемлекеттік бюджетті 
қаржыландыруға жететіндей етіп реттеп отырады.

Жанама тәсілдер көмегімен тауар өндірушілер мен тұтынушылық 
сұраныс шамасының қыржылық мүмкіндіктеріне әсер етуге болады. Бұл 
жерде маңызды рольді салық салу алады. Кірістердің әртүрлі түрлеріне 
ставканы, салықтарды өзгерте отырып, салық жеңілдіктерін ұсына оты-
рып, кірістердің салық салынбайтын бөлігін төмендете отырып мемле-
кет экономикалық өсудің тұрақты қарқынына қол жеткізе алады және 
өндірістің кенеттен шарықтауы мен құлдырауына жол бермейді.

Мемлекеттің шығыстар саясаты ең алдымен мемлекеттік сектордың 
сұранысын қанағаттандыруға, яғни бюджеттің кіріс баптарында сипат-
талған, мемлекеттің кейінге қалдырылмайтын шығындарына деген 
қажеттілікті қанағаттандыруға бағытталады.

Бюджеттік федерализм теориясы халықтың мемлекеттік қызмет-
терге қажеттілігін максималды түрде қанағаттандыруға мүмкіндік 
беретін бюджеттік құрылғы үлгісін іздеуге бағытталған.

Бюджеттік федерализм ұсынады:
– бюджеттік жауапкершілікке, бюджеттік табыстарға және билік 

деңгейлерінің арасындағы шығындар саласындағы өкілеттікке 
айқын шек қою;

– бюджеттердің өз басқару бөлімдеріндегі жоғары дербестілігі;
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– төменгі тұрған бюджеттердің вертикалды және горизонтальды 
баланстылығын қамтамасыз ету;

– орталықпен келісілген бірыңғай салықтық және бюджеттік саясат-
ты жүргізу;

– территориялық бірліктердің бюджеттік құқықтарының теңдігі.
Фискалдық федерализм саясаты жергілікті басқару органдарының 

орталықтан қаржылық тәуелділігін төмендетуге бағытталған. Бұл тек 
жергілікті бюджеттердің ғана емес, сонымен бірге мемлекеттік бюджеттің 
де тапшылығын төмендетуге, жергілікті әлеуметтік мәселелерді шешудегі 
нақты дербестікке әкеледі. Оған аймақтардың салықтық дербестігі, оларға 
жалпымемлекеттік салықтарға қосымша жергілікті салықтарды алу 
құқығын беру немесе меншік салықтарын (экологиялық, мүліктік, жер, 
мұраға салық) белгілеу есебінен қол жеткізіледі. Бұл жағдайда орталық 
бюджеттен трансферттік қаржыландыру, құралдарды тиімді қолдануға 
мүдделі болмайтын жергілікті органдар қысқарады. 

Дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырандай қазіргі замандағы 
фискалды саясат (салық жүйесі) ғылыми-техникалық прогрессті ынта-
ландыруға, ресурстар мен жұмыс күшінің құрылымдық өзгерісін ретте-
уге, өнім өндіру мен кәсіпкерлікті дамытуға бағытталуы қажет. Сонымен 
қатар ол монополизм, шығындардың өсуі, алып сатарлық белсенділік, 
инфляция сияқты жағымсыз жағдайлардың болуына жол бермеуі қажет.

Ортамерзімді кезеңде Өкіметтің қуаты Қазақстанның халықаралық 
бәсекеге қабілеттілігін және мемлекет азаматтарының өмірін жақсарту 
үшін институционалды және эrономикалық жағдай жасауға бағытталады. 
Бұл Қазақстанның әлемдегі 30 бәсекеге қабілетті елдің қатарына кіру 
бойынша стратегиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

2008-2010 жылдардағы мемлекетік бюджеттер шығындары құрамын-
дағы адами капиталдың өсуін қамтамасыз ететін шығындар қатарындағы 
артықшылықты бағыттар экономиканың әрі қарай диверсификацияла-
нуын қалыптастыратын шығындар – инфраструктураның, аграрлы және 
индустриалды секторлардың дамуы болып табылады. 

Республикалық бюджеттің шығындар жүйесінде Қазақстан экономи-
касының нақты секторының әр түрлі салаларды қаржыландыруға кет-
кен шығындар маңызды орын алады. Қаржыландырудың көп бөлігін 
транспорт және байланыс алады. ҚР Өкіметімен қаржыландыруы 
республикалық бюджет қаражатынан жүзеге асатын, стратегиялық 
маңызды мәнге ие болып келетін экономика секторларын дамытудағы 
Мемлекеттік бағдарламалар жасалды. Осылай тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылығын (ЖТКШ), жағармай энергетиалық комплексті, сонымен 
қатар көлік және байланыс ұйымдарын қаржыландыру ұлғайды. 
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Бюджеттік несиелендіру 2008-2010 жылдардағы әлеуметтік-эконо-
микалық дамудың Ортамерзімді жоспарында көрсетілген мемлекеттік 
және салалық бағдарламалар құрамында жасалынған жобалар шегінде 
жүзеге асады. Экономикалық және әлеуметтік тиімділік критерийлерін 
міндетті түрде орындау бюджеттік несиелерді ұсынудың негізгі 
бағыттары:

♦ Инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) несиелендіру;
♦ Мемлекеттік кепілдіктер мен кепілгерлік бойынша міндеттемелерді 

орындау;
♦ Жергілікті орындаушы органдарды жергілікті бюджеттің жетіспеуі 

болжамданған кезде несиелендіру;
♦ Қаржылық агенттік статусына ие дамудың қаржылық институтта-

рына несиелік ресурстарды ұсыну.
Жаңа экономикалық жүйені құрумен қатар экономиканың дамуына 

әсер ететін қаржылық нысандар өзгерді. Қаржылық құралдар көмегімен 
келесідей мәсеселер шешіледі:

– материалдық өндіріс сферасында қолданылатын қаржылық ресурс-
тардың жалпы деңгейін реттеу;

– өндіріс сферасындағы монополиялық қызметтің экономикалық 
шегін белгілеу;

– кәсіпорындардың құқықтық және келісілген тәртіпті орындауды 
қамтамасыз ету;

– сыртқы экономикалық қызметті реттеу;
– мекемелердегі өндірісті дамытуды материалдық ынталандыру;
– мекемелердің ақша ресурстарын бөлуде ішкі өндірістік пропорция-

ларды реттеу;
– мемлекет, аймақ, сала, өнеркәсіп ауқымындағы инвестициялық 

және инновациялық үдерістерді дамытуды қамтамасыз.
Орта мерзімді фискалды саясатты жасау мен бекіту үш сатыдан 

тұрады:
• ұйымдастырушылық, 
• жасау,
• келісу және бекіту.
Фискалды саясатты әзірлеу, іске асыру және бақылау кезеңдерін 

төмендегіше сипаттауға болады. 
Орта мерзімді фискалды саясатты әзірлеуге Қазақстан Республика-

сының Бюджеттік Кодексі мен Орта мерзімді фискалды саясатты әзірлеу 
тәртібі құқықтық негіз болып табылады.

Орта мерзімді фискалды саясатты жасаудың негізі болып келесілер 
табылады:
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• Республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді 
жоспары;

• Мемлекеттік, салалық бағдарламалары;
• Қазақстан Республикасы Үкіметінің бағдарламалары;
• Президенттің жыл сайынғы жолдаулары;
• Салық және бюджеттке басқалай міндетті төлемдер туралы Кодекс;
• Өткен жылға бекітілген орта мерзімді фискалды саясат; 
• Орындалу туралы талдау, өткізуді бағалау.
Орта мерзімді фискалды саясат бөлімдерінің жіктемесі келесідей 

сипатталады:
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайын 

талдау және болжау – жоспарланып отырған кезеңге Қазақстанның 
немесе аумақтың негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 
бағыттары мен болжамын, Қазақстанның немесе аумақтың қысқаша 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын сипаттайды.

2. Орта мерзімді фискалдық саясаттың мақсаттары мен міндет-
тері – фискалды саясаттың мақсаттары елдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуының орта мерзімді және стратегиялық жоспары негізінде 
қалыптасады, ал тапсырмалары алға қойылған мақсатқа ең тиімді жолмен 
жетуін қарастырады.

3. Бюджет жүйесін жетілдіру – Орта мерзімді кезеңде бюджеттің 
кірістерінің қалыптасу саясатының мақсаттары мен тапсырмаларының 
толық орындалуын қамтамасыз ету.

4. Кірістер саясаты – Орта мерзімді кезеңде бюджеттің кірістерінің 
қалыптасу саясатының мақсаттары мен тапсырмаларын, сонымен қатар 
мемлекеттің экономикалық саясатыннннның мақсаттарын жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін, салық ауыртпашылығының мүмкін справедли-
вый деңгейіне бағытталған, бюджетке кірістердің түсуін тұрақтандыру 
жөніндегі шараларды қамтиды.

5. Шығыстар саясаты – өткен уақытқа бюджеттік бағдарламаларды 
жүзеге асырудың тиімділігін бағалау нәтижелерін, мемлекеттің қызметін 
орындау мен республикада мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды сипат-
тайтын, шығын бөлігіндегі бюджеттік саясаттың мақсаттары мен тапсыр-
маларын, шығындардың функционалды белгілері бойынша үш жылға 
басым бағыттарын, қамтиды.

6. Бюджеттік несие беру беру – үш жылдық мерзімге бюджеттік 
несиелеудің мақсаттары мен тапсырмаларын анықтайды, оның ішінде 
бюджеттік несиелерді беру мен қайтару.

7. Бюджет аралық қатынастар – үш жылдық мерзімге жоғарғы және 
төменгі бюджет арасындағы бюджет аралық қатынастардың дамуын рет-
теу мен бағыттау формаларын белгілейді.
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8. Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген және жалпы сыртқы 
қарызды басқару саясатының мақсаттары мен тапсырмалары, сонымен 
қатар осы көрсеткіштердің үш жылдық болжамы.

11.4 Бюджет тапшылығы және 
мемлекеттік қарыз

Бюджеттік үдеріс мемлекеттің кірістері мен шығыстарын балан-
стайды. Бірақ қазіргі кезде көптеген елдерде мемлекеттің шығыстары мен 
оның кірістері мен табыстарына қарағанда тез өсуде. 

Егер шығыстар табыстардан асып кетсе, онда бюджет тапшылығы 
пайда болады. Оның негізгі себептері: 

– мемлекеттік аппарат шығындарының көбеюі, 
– әскери мақсаттарға шығындардың көбеюі, 
– мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық қызметінің кеңеюі, 
– шектен тыс өндіру нәтижесінде бюджетке түсетін салық көлемі аза-

яды, сол кезде мемлекет әлеуметтік қажеттіліктерге шығындарын 
көбейтуге мәжбүр болады (жұмыссыздарға жәрдем ақы беру).

Бюджет тапшылығын жою үшін табыс бөлігін толтыру қажет немесе 
мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігін қысқартқан жөн.

Бюджет тапшылығының тұрақтандыру денгейіне әсері қаржыландыру 
тәсілдеріне байланысты.

Мемлекеттік бюджеттің тапшылығын қаржыландыру тәсілдері:
♦ Ақша-несие эмиссиясы (ақша шығару);
♦ Займ шығару;
♦ Мемлекетке түсетін салық мөлшерін көбейту. 
Мемлекетке түсетін салықтар (мемлекет табысы) мемлекеттік шығын-

дардан жоғары болған жағдайда бюджет артықшылығы пайда болады. 
 Бюджет артықшылығы экономикалық өрлеу кезінде болады. Сон-

дықтан қаржының бір бөлігі халыққа төлемақы ретінде берілетіндіктен 
сұраныс инфляциясы өседі. 

Мемлекеттік қарызды талдамай бюджеттік тапшылық деңгейін 
анықтау мүмкін емес. 

Мемлекет Ұлттық банктің несие қорынан, тұрғындардың халықтық 
банктегі салымынан, сақтандыру қоғамдары қорына белгіленген бөлігін 
алып отырады. Олардың жиынтығы мемлекеттік қарызды құрайды. Бұл 
-мемлекеттің ішкі қарызы .

Бюджет тапшылығын бәсеңдету үшін мемлекет тек қана ішкі мүмкін-
діктермен ғана шектелмей, сыртқы зайымдарды да пайдаланады. Ол 
мемлекеттің сыртқы қарызын құрайды.
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Мемлекеттік қарызды басқару шаралары:
1) Жаңа займдар шығару;
2) Конверсия – табыстылығына қатысты займдардың шарттарын 

өзгерту;
3) Консолидация – қысқа мерзімдік облигацияларды орташа және ұзақ 

мерзімдікке ауыстыру. 
Мемлекеттік қарыз жеке адамның несие беруінен айтарлықтай ерекше. 

Соңғы жағдайда бұл өндірістік мақсаттарға бағытталады. Бұл несие бой-
ынша процесс өндіріс процесіндегі құнның өсуімен байланысты төленеді. 
Бюджеттік тапшылықты жоюға бағытталған мемлекеттік несие көп 
жағдайда өндірістік қызметпен байланысты емес. Сондықтан мемлекет 
өзінің борышын негізінен бюджетке келіп түскен төлемдердің есебінен 
төлейді. 

Мемлекеттік қарыздарды басқарудың күрделі механизмін пайда-
лана отырып, қазыналық бюджеттік тапшылықты жою үшін үлкен 
көлемде қаржы ресурстарын қолданады. Бюджеттік және қаржы – ақша 
саясаты макроэкономикалық реттеудің көлемдегі мәселелерін шешуге 
бағытталған. Олардың қатарына дағдарысқа қарсы саясат жүргізу, 
жұмыспен қамту, төлеу қабілеті бар сұраныс дәрежесін және жалпы 
іскерлік белсенділікті реттеу жатады. 

Республиканың сыртқы қарызды басқару саясатының міндеттері:
• елдің мемлекеттік қарызының деңгейін тұрақты бақылауда ұстау.
• ЖІӨ-ге қатысты бюджет тапшылығын 2015 жылғы 2,2%-дан 2019 

жылы 1,0%-ға дейін төмендету.
Мемлекеттік қарыз аз мөлшерлі деңгейде қалуға тиіс. Бұл қағидатты 

міндет, өйткені, еліміз әлемдік тұрақсыздық жағдайында бюджетіміздің 
тұрақтылығын және ұлттық қауіпсіздігімізді тек осы жағдайда ғана 
қамтамасыз ете алады.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Мемлекеттік бюджет
Бюджеттік-салық (фискалдық) саясаты
Кірістер саясаты
Шығыстар саясаты
Субсидиялар
Субвенциялар 
Дотациялар
Бюджет тапшылығы
Бюджет артықшылығы
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Конверсия 
Консолидация 
Салық жүйесі
Салықтық жеңілдіктер 
Салық мөлшерлемесін өзгерту

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Мемлекеттік бюджет қандай маңызды қызметтер атқарады?.
2. Мемлекеттік бюджет қандай негізгі принциптерге негізделеді?.
3. Шетелдерде бюджеттік реттеу қандай қағидалаға негізделеді?
4. Салықтың түрлері мен атқаратын қызметтері.
5. Салық жүйесінің негізгі принциптері.
6. Дамыған елдердегі салық жүйесінің қандай ерекшеліктері бар?
7. Қазақстан Республикасы бюджеттік-салық жүйесінің дамуының 

негізгі тенденциялары.
8. Бюджет тапшылығы қандай жолдармен қаржыландырылады?

Кейс: Мемлекеттік бюджет. Әлеуметтік салаға шығындар

Дерек көзі: «Эксперт», №42, 2010

2008-2009 жылдардағы экономикалық дағдарыстан кейін де Ресей 
Федерациясының мемлекеттік бюджеттік тапшылығы ЖІӨ-нің 4%-ынан 
аспайды. Басқа елдермен салыстырғанда, бұл онша көп емес, мысалы, 
АҚШ-та тапшылық ЖІӨ-нің 9-10% құрайды. Ресей бюджетінің бір-
шама төмен балансының себебі мұнайдың күтілетін бағаларымен 
салыстырғанда жоғары. 2011 жылы Ресей Федерациясының бюджеті 
барреліне мұнай долларының бағасымен теңестіріледі. Салыстыру үшін: 
2007-2008 жылдардағы бюджеттер мұнайдың барреліне сәйкесінше 41 
және 65 доллар деңгейінде теңгерілді.

Мұнай бағасының бюджетті екі есеге жуық «теңгерімдеуі» соңғы 
дағдарыс кезінде мемлекет қабылдаған қосымша шығынды міндет-
темелердің нәтижесі болып табылады. Бұл шығыстардың көп бөлігі 
әлеуметтік сипатқа ие және әлеуметтік реформаларсыз тез арада 
қысқартылуы мүмкін емес (мысалы, зейнет жасын көтеру, бюджет сала-
сын қысқарту және т.б.). 2009 жылғы дағдарыс жылында да халықтың 
нақты ақшалай табыстары дағдарысқа дейінгі деңгейде қалды. Мәселен, 
зейнетақы мөлшері төрт есе өсті және 35 пайызды құрады. Әлеуметтік 
міндеттемелердің артуы мемлекеттік бюджет құрылымының өзгеруіне 
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әкеледі. Трансферттердің өсуі сөзсіз инвестициялық шығындардың аза-
юына әкеледі.

Бүгінгі таңда міндет – бюджет тапшылығын болдырмау үшін бюд-
жет тапшылығын 2009 жылға қарағанда 2013 жылға екі есеге – ЖІӨ-нің 
2,9%-ға дейін азайту. 2011-2015 жылдарға арналған бюджет жобасына 
сәйкес бюджет шығыстарының ЖІӨ-ге қатынасы тұрақты түрде төмен-
дейді. Егер 2010 жылы федералды бюджеттің шығыстары ЖІӨ-нің 
22,7% құраса, 2011 жылы ол 21,2% құрады, ал 2013 жылы ол 19,7% дейін 
төмендейді. Нақтырақ айтсақ, 2013 жылға қарай функционалды жіктеу 
бойынша олар бюджет шығыстарының 14 бабының 12-іне азаяды. Тіпті 
әлеуметтік саясатқа шығындар да келесі екі жылда қысқарады. Тұрақты 
өсу тек «Ұлттық қорғаныс» және «Мемлекеттік қарызға қызмет көрсету» 
баптары бойынша жоспарланған.

Бюджет тапшылығының негізгі қысқаруы негізінен салықтың 
өсуі есебінен жоспарланған. Табиғи газды өндіруге салық (ПҚӨС) 
(2011 жылдан бастап 61%-ға), мұнай өнімдеріне, темекіге және алко-
гольге акциздер өседі және мыс пен никельге экспорттық баж салығын 
енгізу жоспарлануда. Мемлекеттік әлеуметтік шығындардың азаюы, 
ең алдымен, зейнетақы, медициналық және әлеуметтік сақтандыру 
қорларының тапшылығын азайтуға мүмкіндік беретін сақтандыру 
сыйлықақыларының өсуіне байланысты.

Осылайша, мемлекеттің әлеуметтік міндеттемелері төмендетілмейді, 
бірақ салық жүктемесін ұлғайту арқылы бизнеске ауысады – және жалпы 
өсу жалғасуда. Жоба аймақтық бюджет тапшылығын (ЖІӨ-нің 0,9%-
ынан 2012 ж. – 0,5%, 2012 ж. – 0,2%) бір мезгілде азайтуды және олардың 
қарызын 2011 жылдың 1 қаңтарынан 923,9 млрд. рубльден 2014 жылдың 1 
қаңтарына 597 млрд. дейін төмендетуді қарастырады.

Бұған негізінен шағын бизнеске салынатын салық есебінен қол 
жеткізіледі. 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап есептелген кірістерге 
бірыңғай салық түріндегі салық жүйесінің қолданылуы кезең-кезеңімен 
қысқартылатын болады. Патенттік салық жүйесінің қызмет түрлерін 
69-дан 92-ге дейін кеңейту жергілікті бюджетке түсетін түсімді көбейтеді, 
ал есептелген кірістерге бірыңғай салықты қолдану көлемін азайту жалпы 
салық салу режиміндегі салық төлеушілер санын көбейтеді, бұл олардан 
облыстық бюджеттерге түсетін салық түсімдерін арттырады.

Талқылау сұрақтары

1. Неліктен Ресей Федерациясындағы бюджет тапшылығының неме-
се профициттің мөлшері бірінші кезекте әлемдік нарықтағы мұнай 
бағасымен анықталады?
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2. Ресей экономикасын дамыту үшін қандай басымдықтар бар? 
Жоғарыда сипатталған мемлекеттік бюджеттің құрылымы осы 
басымдықтарға қол жеткізуге қаншалықты ықпал етеді?

3. Әлеуметтік трансферттерді ұлғайту кезінде инвестицияларды 
азайтудың макроэкономикалық механизмін түсіндіріңіз.

4. Сіздің ойыңызша, өндірістің (ЖІӨ) тұрақты деңгейінде мемлекеттік 
әлеуметтік шығыстардың артуына не әкеледі?

5. Әлеуметтік төлемдер алушылардың кірістерін төмендетпей мемле-
кеттік бюджеттің әлеуметтік шығыстарын қалай азайтуға болады?
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XII-ТАРАУ

 МЕМЛЕКЕТТІҢ АҚША-НЕСИЕ САЯСАТЫ 
ЖҮЙЕСІН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

12.1 Мемлекеттің ақша-несие саясатының теориялық негізі
12.2 Ақша-несие саясаты: мәні, мақсаты мен міндеттері, түрлері, 
 құралдары 
12.3 Банктік жүйені мемлекеттік реттеу 
12.4 Мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты
12.5 Ақша-несие жүйесін мемлекеттік реттеудің шетелдік 
 тәжірибесі

12.1 Мемлекеттің ақша-несие саясатының 
теориялық негізі

Мемлекеттің ақша-несие саясатының негізін ақша теориясы құрайды. 
Ол экономика жағдайына ақша мен ақша-несие саясатының әсер ету 
үрдісін зерттейді. Сондықтан ақша-несие саясаты экономиканы жанама 
реттеудің маңызды құралы болып табылады. Ол ақшаның экономикадағы 
рөлі мен оның макроэкономикалық көрсеткіштерге (экономикалық өсу, 
жұмысбастылық, баға деңгейі, төлем балансы т.б.) әсері туралы белгілі 
экономист ғалымдардың теорияларына негізделеді.

Ақшаның рөлі туралы макроэкономикалық дамуда үш теориялық үлгі 
қалыптасқан:

Неоклассикалық мектеп – нарықтық экономиканы өздігінен реттелетін, 
экономикалық үрдістерге мемлекеттің араласуын шектейтін теория 
ретінде қалыптасты. Ал ақша тек жалпы ішкі өнім, табыстар, инвестиция, 
баға т.б. сияқты көрсеткіштердің номиналды (атаулы) көлемін көрсету 
үшін қажет құрал ретінде қарастырылды. Ал ол көрсеткіштердің дина-
микасы мен нақты көлеміне әсер ете алмайды, өйткені ұлттық өндірістің 
нақты көлемі экономикада бар өндірістік ресурстарға байланысты.

Экономикадағы ақша көлемінің өзгерісі тек ішкі баға деңгейіне ғана 
әсер ете алады. Бұл қағида И. Фишердің теориясында ашық қаралды. 
Фишер ақшаның атаулы көлемінің пропорционалды өзгерісі бағаның 
абсолютті деңгейінің өзгерісіне әкелетінін дәлелдеді. Ол байланыс 
Фишердің теңдеуінде бейнеленген: 

М х V = P x Q; 
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мұндағы М – айналыстағы ақша саны; 
 V – айналыс жылдамдығы; 
 Р – тауарлар мен қызметтердің орташа бағасы; 

► тауарлар мен қызметтердің көлемі. Сондықтан неоклассиктер ақша 
саясатының тиімсіздігі туралы шешім қабылдағанда ең алдымен 
мемлекеттік бюджеттің тепе-теңдігі мен төлем балансының теп-
теңдігін қамтамасыз ету керек екендігін айтты.

1929-1933 жылдардағы Ұлы депрессия классикалық мектептің көптеген 
тұжырымдамаларына, оның ішінде, дағдарыстың болмайтындығы мен 
нарықтық экономикада жұмыссыздықтың орын алмайтындығы туралы 
қағидалары күдік тудырды. Ақшаның сандық теориясының тоқырауға 
байланысты пайда болатын проблемаларды шешуге қабілеті болмады. 
Сондықтан экономиканы реттейтін, оның ішінде, ақша жүйесінде 
қолданылатын мемлекеттік шараларды енгізу қажеттігі туды.

Кейнстік теория. Дж.М.Кейнстің «Жұмысбастылық, пайыз және 
ақшаның жалпы теориясы» (1936 ж.) еңбегінің шығуымен байланысты 
макроэкономикалық саясатқа, сондай-ақ ақша саясатына көзқарастар 
түбегейлі өзгеріске ұшырады. Дж. Кейнс экономикадағы жиынтық сұра-
нысты өзгертуге мүмкіндік беретін ақша-несие саясаты мен бюджеттік-
салық саясаты әдістерін қолдану арқылы экономикаға мемлекеттің 
араласуының қажет екендігін айтты. 

Кенйстік теория мынадай теңдеуге негізделді: 

Y = C + I + G + NX; 

мұнда Y – ЖҰӨ-нің номиналды көлемі; 
 C – тұтыну шығындары; 
 I – инвестициялық шығындар, 
 G – мемлекеттің тауарлар мен қызметтерді сатып алуы; 
 NX – таза экспорт. 

Мұнда инвестициялық сұранысқа маңызды орын берілді, өйткені 
инвестициядағы өзгерістер мультипликатор әсері арқылы өндіріс пен 
жұмысбастылықта айтарлықтай нәтижелерге әкеледі. Ал инвестиция 
деңгейі, көбінесе, пайыз мөлшерлемесіне байланысты. Демек пайыз мөл-
шерлемесінің өсуі инвестицияны қысқартады, ол өз кезегінде өндіріс 
көлемі мен жұмысбастылықты төмендетеді. Ал пайыз мөлшерлемесі 
ақша жиынының деңгейімен анықталады. Ақша жиынының өсуі пайыз 
мөлшерлемесінің төмендеуіне және инвестицияның өсуіне әкеледі 
және керісінше, төмендеуі пайыз мөлшерлемесін өсіреді, инвестицияны 
қысқартады. Яғни ақша айналысының жағдайы пайыз мөлшерлемесінің 
өзгерісі арқылы экономикаға үлкен әсер етеді. 
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Ақша-несие саясатының әдістерін қолдану арқылы мемлекет пайыз 
мөлшерлемесіне, ал ол арқылы инвестицияға әсер ете алады, сөйтіп 
жұмысбастылық пен экономикалық өсуді қамтамасыз етеді.

Ақшаның монетарлы – сандық теориясы. ХХ ғасырдың 60-шы жыл-
дары Кейнстік теорияның әлсіздігі байқалды. Ол инфляциялық үрдістерді 
ескерген жоқ және мемлекеттік шығындар мен бюджеттік тетіктер 
рөлін тымкүшейтіп жіберді. Бұл жағдай экономикадағы ақшаның рөлін 
қайта қарауды қажет етті. Монетаристердің өкілі М.Фридмен мен оның 
ізбасарлары ақшаның қазіргі сандық теориясын ұсынды. Оның негізгі 
қағидалары:

Нарықтық экономика автоматты түрде өздігінен реттелді. Эконо-
микадағы келеңсіз жағдайлар мемлекеттік органдардың қате шешім-
дерінің нәтижесі.

«Бірде бір үкімет нарықтан өткен ақылды емес». Сондықтан мына 
себептерге байланысты мемлекеттің экономикаға араласуын шектеу 
қажет: а) мемлекет экономиканы тепе-теңдікке әкелетін автоматты құрал-
дарға кедергі жасайды; ә) ол қысқа мерзімге бағытталған, ал экономика-
дағы қиыншылықтарды шешу үшін уақыт қажет, ал ұзақ уақытта тек 
нарық шеше алады; б) мемлекет сұранысты тудыра алады (салықтар, 
мемлекеттік шығындар т.б. арқылы), бірақ тауар ұсынысын көбейте 
алмайды. 

Ақша өзінің әр түрлі қызметіне байланысты экономикалық үрдістердің 
стихиялы реттеушісі бола алады. Бұл жағдайда ақша жиыны мен оның 
көлеміне, ақша айналысының өсу қарқыны мен жылдамдығына көңіл 
аудару қажет.

М. Фридменнің «ақша ережесі» бойынша, экономикадағы жағдаяттық 
(коньюктуралық) және циклдық ауытқуларға қарамастан Орталық 
банк ақша жиынын 3-5 пайызға тұрақты өсіріп отыруы қажет. Бұл сая-
сат нақты өндіріс көлемін өсіріп, келеңсіз инфляциялық үрдістерге жол 
бермейді.

Қазіргі ақша теориясы кейнстік теорияның, монетаризмнің, неоклас-
сикалық теорияның «ұсыныс экономикасын» қамтитын үлгілер жиын-
тығын құрайды. 

12.2 Ақша-несие саясаты: мәні, мақсаты 
мен міндеттері, түрлері, құралдары 

Ақша-несие саясаты елдегі макроэкономикалық тұрақтылыққа қол 
жеткізуге және экономикалық өсу үшін қолайлы жағдайлар жасауға 
бағытталған мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды құрамдас 
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бөлімдерінің бірі болып табылады. Ақша-несие саясаты – бұл айналыстағы 
ақша жиынын, несие көлемін реттеу мақсатында мемлекеттің ақша-несие 
саласында қолданатын өзара байланысты шаралар жиынтығы. 

Мемлекет өндірістік салаға тікелей әсер ете алмайды, ол кәсіпкерлік 
шешімдерге тек жанама реттеу арқылы әсер етеді. Сондықтан ақша-несие 
саясаты мемлекеттің өндіріске әсер етуінің тиімді әрі икемді әдісі болып 
табылады. Ақша-несие саясатының мақсаты – ұлттық шаруашылықтың 
тұрақты дамуы мен тепе-теңдікте болуын қамтамасыз ету. 

Мемлекеттің ақша – несие саясаты мемлекеттің белгілі мақсаттарына 
жету үшін қолданылады. Ақша-несие саясатының мақсаттарын ақырғы 
және аралық деп топтастыруға болады. 

Мемлекет ең алдымен ақырғы (негізгі) мақсатты: яғни, экономиканың 
тұрақты өсуін, толық жұмысбастылық, бағаның тұрақтылығы мен 
төлем балансының тепе-теңдігін қамтамасыз ету жағдайларын көздейді. 
Ақырғы мақсатқа ұзақ уақыт, ақша-несие саясатының шараларын бірнеше 
жылдар бойы жүргізу арқылы қол жеткізуге болады. Соған байланы-
сты ағымдық ақша-несие саясаты неғұрлым нақтырақ, ауқымы жағынан 
шағын аралық мақсаттарға бағытталады: айналымдағы ақша жиынының 
оңтайлы көлемі, пайыз мөлшерлемесін өзгерту, тұрақты айырбас бағамы, 
міндетті резерв деңгейін анықтау т.б.

Мемлекеттің ақша-несие саясатына жалпы сипаттама бере отырып, 
оның мазмұнын былайша нақтылауға болады. Ақша-несие саясаты – 
Ұлттық Банктің ақша айналымы мен несие қатынастары саласында 
жүргізетін макроэкономикалық үрдістерді мемлекеттік деңгейде реттеу 
мен дамытуға бағытталған шаралар жиынтығы.

Бүгінгі күні ақша-несие жүйесін одан әрі жетілдіру үрдісі жалғасуда 
және мемлекет алдында жаңа маңызды, ауқымы зор міндеттер тұр:

♦ Ақша-несие саясатының инфляциялық аргеттеу принципіне өту 
арқылы инфляция деңгейін төмен деңгейде (жылына 3-4 пайыз 
деңгейінде) ұстап тұру.

♦ Теңгенің шетел валютасына қатысты нақты бағамының өсуін тежеу 
арқылы әлемдік нарықта қазақстандық тауарлар мен қызметтердің 
бәсекеге қабілеттілігін көтеру.

♦ Нақты секторды несиелеуді өсіру және оның ресурстық базасын 
кеңейту арқылы банктік жүйе мен сақтандыру рыногының тұрақты 
дамуын қамтамасыз ету.

♦ Қаржы рыногына қатысушылардың бақылау қызметтерін Ұлттық 
Банкке жұмылдыру арқылы олардың мемлекеттік реттеудегі қыз-
метін жетілдіру.
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♦ Қазақстанның төлемдік жүйесін Еурокеңес стандарттарына жақын-
дату арқылы ТМД елдері арасындағы жалпы төлемдік жүйені қа-
лыптастыру. Мұнда Ұлттық банк электрондық ақшаларды енгізу 
мен дамытуды жоспарлайды.

Экономикалық саясатта мақсатты бағыттылығына байланысты ақша – 
несие саясатының екі типі болады:

► Рекстрикциялық ақша – несие саясаты;
► Экспанциялық ақша – несие саясаты.
 Рекстрикциялық (тежеуші) ақша – несие саясаты – екінші деңгейдегі 

банктердіңнесиелік операциялар көлемін шектеуге және қатаң шарт 
белгілеуге, сондай – ақ пайыз мөлшерлемесінің деңгейін арттыруға 
бағытталатын шаралар жиынтығы.

 Экспанциялық (ынталандыратын) ақша – несие саясаты – несие беру 
көлемін кеңейтумен, айналымдағы ақша жиынының өсуімен, бақылаудың 
әлсіздігімен және пайыз мөлшерлемесінің төмендеуімен сипатталады. 

Соңғы жылдардағы ақша – несие саясатының басты көздеген бағыты-
инфляцияны төмендету және теңгенің тұрақтылығын қамтамасыз ету.

Ұлттық Банк мемлекеттің ақша-несие саясатын жүзеге асыруда 
құралдар жиынтығын қолданады. Ол құралдар ақша-несие саласына 
жанама әсер ету әдістерінен құралады. Бірақ кейбір операцияларды 
жүргізгенде Ұлттық банк ақша- несие саласына тікелей араласуы да 
мүмкін.

Ұлттық банк тікелей әдісті қолданғанда коммерциялық банктердің 
банктік емес секторға несие беруіне шектеу қояды. Нақтырақ айтқанда, 
белгілі уақыт аралығында коммерциялық банктердің несие операци-
ялары арқылы өтетін ақша сомасына пайыздық норма белгіленеді. Ол 
норма сақталмаған жағдайда айып-пұл салынады. Оның көлемі несие 
көлеміне өскен сомаға тең болады. Бұл әдістің жағымды жақтары 
мен қатар кемшіліктері де бар. Ол өте икемсіз, өйткені Ұлттық Банк 
белгілеген норма экономиканың қысқа мерзім кезіндегі несие ресурста-
рына сұранысын қанағаттандыра алмайды. Сөйтіп ол нарықтық эконо-
мика заңдарына қайшы бола тұра бір мәселені шешу нәтижесінде басқа 
проблемаларды тудырады. Тікелей әдіс тек жанама әдістер нәтиже бер-
мегенде немесе ол әдістерді қолдану нәтижелерін ұзақ уақыт күтуге 
мемлекеттің мүмкіндігі болмаған жағдайда қолданады.

Ақша-несие саясатының жанама әдісінің құралдарына мыналар 
жатады:

► есептік мөлшерлемені өзгерту (дисконттау);
► ашық нарықтағы операциялар;
► міндетті резерв нормасын өзгерту; 
► еркін келісімдер.
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Есептік мөлшерлемені өзгерту (дисконттау). Бұл әдіс ақша-
несие саласында жақсы зерттелген әдіс. Мұнда Ұлттық Банк басқа 
коммерциялық банктерге негізгі несие беруші ретінде қаралады. Ұлттық 
Банк белгілеген есептік мөлшерлемені ресми есептік мөлшерлеме деп 
атайды. Ұлттық Банк есептік мөлшерлемені кез- келген уақытта өзгерте 
алады. Ұлттық Банк есептік мөлшерлемені өзгерту арқылы капитал 
нарығындағы сұраныс пен ұсынысты реттей алады. Есептік мөлшерлемені 
өсіру арқылы несие «бағасын» көтереді, сөйтіп коммерциялық банктер 
тарапынан сұранысты қысқартады және керісінше, есептік мөлшерлемені 
төмендету арқылы несиеге сұранысты ұлғайтады. Осыған сәйкес 
экономикадағы инвестиция көлемі де өзгеріп отырады. 

Ашық нарықтағы операциялар – Ұлттық Банк құнды қағаздарды 
сату және сатып алу арқылы ақша несие қатынастарының дамуына 
әсер етеді. Мұндай операциялар Ұлттық Банктің ақша-несие саласына 
белсенді араласуына мүмкіндік тудырады. Есептік мөлшерлеме саясатын 
жүргізгенде Ұлттық банктің рөлі енжарлы (пассивті), өйткені онда несие 
алу туралы шешімді коммерциялық банктер қабылдайды, ал Ұлттық 
Банк олардың шешімдерін күтуге мәжбүр болады Ал ашық нарықта 
Ұлттық Банк нарықтың басқа да агенттіктері сияқты саудаға қатысады. 
Сондықтан ашық нарықтағы операциялар әдісі ақша-несие саясатының 
ең тиімді құралы болып табылады. 

Бұл әдістің артықшылығы – Ұлттық Банктен экономиканың қаржылық 
емес секторларына қызмет ете алады. Қаржылық емес құрылымдар ҰБ 
құнды қағаздарын сатып алу арқылы өздерінің коммерциялық банктердегі 
депозиттерін қысқартады. Сөйтіп Ұлттық Банк коммерциялық банктердің 
рөлін төмендете отырып, қаржылық емес құрылымдардың іс-әрекеттеріне 
әсер ету мүмкіндігіне ие болады. Ал аталмыш әдістің кемшілігі – 
уақыттың шектеулілігі. Оның ұзақтығы шығарылған құнды қағаздың 
мерзіміне байланысты. Егер құнды қағаздар ұзақ мерзімге шығарылса, 
бұл құралды қолдану мерзімі де ұзақ болады.

Міндетті резерв нормасын өзгерту. Міндетті резерв – бұл коммер-
циялық банктердің Ұлттық Банкте арнайы шотта сақтайтын ақша қоры. 
Ол негізгі екі қызмет атқарады: 1) коммерциялық банктердің өз салым-
шылары алдында міндеттерін орындау кепілдігін беру; 2) ақша массасын 
реттеу құралы. 

Міндетті резерв нормасы туралы тәртіп ең алғаш рет АҚШ-та 1933 ж.
енгізілді. Қазақстанда 1993 жылы 1 қаңтарда енгізіліп, «Қазақстан Респуб-
ликасының коммерциялық, кооперативтік және жеке банктердің қызметін 
реттеу туралы» нұсқауға сәйкес, міндетті резерв нормативі 18-20% 
мөлшерінде бекітілген болатын. Қазіргі уақытта ол төмендеп, 10,5%-ды 
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құрайды. Міндетті резерв нормасы коммерциялық банктің ҰБ-гі міндетті 
салымының сол банктің мерзімдік міндеттемесіне қатынасы арқылы 
анықталады.

 МRН = міндетті салым көлемі 
     мерзімдік міндеттеме

Мысалы, МRН = 20%, коммерциялық банктің мерзімдік міндеттемесі 
1 млн долл. болса, онда ол 200 мың доллар резерв сақталуы тиіс. Егер 
келесі айда мерзімдік міндеттемесі 1 млн. долл. көбейсе, онда резерв 
көлемі 400 мың долларға өсуі тиіс. Ұлттық Банк резервтік норма көлемін 
көтеру арқылы коммерциялық банктердің қызметін шектейді, керісінше 
төмендету арқылы ынталандырады. Міндетті резерв нормасының жиі 
өзгеруі мүмкін емес, өйткені бұл жағдайда банктер мен басқа қаржылық 
құрылымдар арасындағы тепе-теңдік бұзылады. Сондықтан оны ҰБ сирек 
қолданады немесе есептік мөлшерлеме саясатымен бірге қолданады. 

Еркін келісімдер әдісі жоғарыда берілген құралдар жиынтығын 
толықтырады. Мұндай келісімдер ҰБ пен коммерциялық банктің ара-
сында жасалады. Еркін келісімдерге сақтандыру қоғамдары, зейнетақы 
қорлары және мемлекеттік институттар қатыса алады. Коммерциялық 
банктер еркін келісімдер жасау арқылы өз еркімен өз қызметтеріне шек-
теулер қояды. Мысалы: олар өздерінің несие беру көлемін белгіленген 
шекте ғана кеңейте алады, ал ҰБ өз тарапынан банктерге кейбір қаржы 
операциялары (мыс.валюталық операциялар) мен олардың өзгерісі туралы 
алдын-ала мәліметтер беріп отыруға міндеттеме алады. Сөйтіп еркін 
келісімдер арқылы ҰБ коммерциялық банктерінің қызметіне бақылау 
орнатады. 

Әлемдік тәжірибеде еркін келісімдерден басқа «моральдық әсер» 
деп аталатын әдіс қолданылады. Бұл әдіс бойынша ОБ тарапынан 
коммерциялық банктер мен қаржылық емес құрылымдарға кеңестер, 
түсініктемелер, жолдаулар жіберіліп отырады. Осындай әдіс арқылы 
ОБ коммерциялық банктер мен басқа да қаржылық емес құрылымдарды 
түрлі күтпеген жағдайлардан қорғау мақсатында алдын ала ескертіп 
отырады. Қазақстанда және басқа да ТМД елдерінде бұл әдісті қолдану 
тәжірибесі әлі қалыптаспаған. Себебі еліміздің ҰБ жүйесінде кеңестер 
беру емес, нұсқаулар жасау әлі де басым.

12.3 Банктік жүйені мемлекеттік реттеу

Банктік жүйені реттеу банктердің қызметтеріне бағытталған 
мемлекеттің мақсатты іс-әрекеттері: 
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– Банктік қызметті реттейтін заңдық және нормативтік базаны 
әзірлеу; 

– Банктік жүйені дамытудың тұжырымдамалары мен бағдарла-
маларын дайындау;

– Бактік қызметті жүзеге асыру үшін банктік бизнестің инфра-
құрылымын дамытуға жағдайлар жасау; 

– Банктік салымдарға мемлекеттік кепілдік жүйесін дамыту;
– Ел территориясындағы шетел банктерінің қызметін банктік жүйе-

нің тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету;
– Банктік сектор ішінде ашық бәсекелестің дамуын және ірі шоғыр-

ланудың болмауын қамтамасыз ету;
– Банктік қаржының нақты секторға бағытталуын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасында банктік қызметті мемлекеттік реттеу 

ролін Қазақстан Р еспубликасының Ұлттық банкі (ары қарай ҚР ҰБ) және 
Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігі (2003 жылы құрылды) атқарады.

(ҚР ҰБ) – ақша-несие саясатының негізгі субъектісі. Ол үкіметтік 
институт болмағанымен, оның нұсқауларын орындайды.

Алайда, Ұлттық Банктің мемлекеттік саясатты жүзеге асырудағы рөлі 
мен маңызына көңіл аударатын болсақ, ол өз алдына дербес ұйым болып 
табылады. Сондықтан оның өздігінен шешім қабылдауға толық құқы бар.

Ұлттық банктің мақсаттары:
1. Валюта жүйесінің бірқалыпты тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
2. Мемлекеттің мүддесін қамтамасыз ету үшін жеке коммерциялық 

банктердің несие қызметін реттеу.
Ол мақсатты жүзеге асыру үшін ҰБ мынадай міндеттер атқарады: 
– мемлекеттің ақша-несие саясатын әзірлеу және жүзеге асыру;
– төлемдік жүйенің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
– валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру.
Ұлттық банк келесі қызметтерді атқарады:
1. Айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен Респу-

бликада мемлекеттік ақша – несие саясатын жүргізеді және бағалы 
қағаздарды эмиссиялайды

2. ҚР Үкіметінің Мемлекеттік қағаздарына қызмет етуге қатысады.
3. Қазақстан аумағында банктердің, еншілес банктердің ашылуы-

на және филиалдары мен өкілеттіліктің ашылуына рұқсат қағаз 
беріледі.

4. ҚР – да несиелер бойынша сыйақы пайыз мөлшерлемесін реттеуді 
жүзеге асырады.
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Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау агенттігінің мақсаты – қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарының қызметтерін реттеу мен қадағалау (санкция жасау 
және шектеулер қою), банктік қызмет жүргізуге лицензия беру. 

Сондай-ақ Агенттіктің құзырына ҰБ-пен бірге банктік қызметті 
реттейтін заңдарға өзгертулер енгізу мен нормативтік актілер әзірлеу де 
кіреді. 

Елімізде қабылдаған банктік заңдылықтарға сайкес, ҚР-дағы банк 
жүйесі екі деңгейден тұрады. ҚР-ның Ұлттық банкі мемлекеттік Орталық 
банк ретінде бірінші деңгейді білдіреді. 

Өзге банктердің барлығы (мемлекеттік даму банкісінен басқасы) - 
екінші деңгейді сипаттайды, сондықтан да оларды іс жүзінде екінші 
деңгейлі банктер деп атайды. 

Ұлттық банк тек қана ҚР Президентінің алдында есеп береді. Есеп 
беру мынаны білдіреді:

• Парламенттің келісімімен ҚР Президенті ҰБ-ның төрағасын 6 
жылға сайлайды және қызметінен босатады.

• ҰБ төрағасының орынбасарларында ҰБ төрағасының ұсынуымен 
ҚР Президенті 6 жылға сайлайды және қызметінен босатады.

• ҰБ-ның жылдық есебін ҚР Президенті бекітеді. 
• Ұлттық валютаның – теңгенің айшығының тұжырымын ҚР 

Президенті бекітеді
• ҰБ – ның ҚР Президентінің сұрауы бойынша өзінің қызметіне бай-

ланысты ақпараттарды беріп отырады.
Екінші деңгейдегі банктерді реттеу мен қадағалау принциптері:
1) Реттеу құралдары мен ресурстарын тиімді қолдану;
2) Қаржылық бақылау органдары мен ұйымдары қызметінің 

ашықтығы;
3) Қаржылық ұйымдарды тәуекелділікті бағалау негізінде ынта-
 ландыру;
4) Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың мүдделерін қорғау және 

жаңа технологияға негізделген қосымша қызметтер жиынтығын 
ұсынуды қамтамасыз етуге жағдайлар жасау;

5) Қаржылық ұйымдар мен органдардың жауапкершілігін қамтамасыз 
ету. 

Екінші деңгейдегі банктерді реттеу мен қадағалаудың мақсаттары:
1) Қаржылық ұйымдарға станадарттар белгілеу және коорпоративтік 

басқаруды жақсартуға ынталандыру 
2) Қаржылық жүйенің тұрақтылығын сақтау үшін қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарына мониторинг жасау;
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3) Тәуекелге бейім қаржылық нарықтарды сақтап қалу мақсатында 
бақылауды күшейту;

4) Қаржылық қызметтерді тұтынушыларға ақпараттың жетімділігі 
мен ашықтығын қамтамасыз ету. 

12.4 Мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты

Құнсызданудың жағымсыз әлеуметтік және экономикалық салдары 
көптеген елдер үкіметтерін белгілі экономикалық саясат жүргізуге мәж-
бүр етеді. Инфляцияға қарсы саясатты сипаттағанда екі әдістемені айтуға 
болады.

1. Белсенді бюджет саясатын жүргізгенде сұранысқа ықпал жасау 
мақсатында мемлекеттік шығындар мен салықтар реттеледі. Инфляция 
жағдайында мемлекет шығындарын қысқартып, салықтарды көтереді. 
Осының нәтижесінде сұраныс қысқарады, инфляция қарқыны төмендейді. 
Бұл экономикада дағдарыс жағдайын қалыптастырып, жұмыссыздықты 
арттыруы мүмкін. Құлдырау жағдайында бюджет саясаты сұранысты 
кеңейтуге бағытталады. Егер сұраныс жеткіліксіз болса, мемлекеттің 
инвестиция бағдарламасы іске қосылады және шығындар артады. 
Салықтар төмендетіледі. Ең алдымен табысы төмен нарық субъектілеріне 
салынатын салық қысқартылады. Мұның нәтижесінде сұраныс тез өседі. 

2. Экономистер бірінші орынға ақша-несие саясаты арқылы реттеу 
әдісін қояды. Бұл әдіс экономика жағдайларына жанама түрде икемді 
ықпал жасайды. Ақша-несие саясатын үкіметке тікелей бағынбайтын 
Орталық банк жүргізеді. Мемлекеттің ұзақ мерзімді саясаты инфляцияны 
жою мақсатын көздейді. Бюджет тапшылығын Орталық банк несиесімен 
қаржыландыру инфляцияны өсіруі мүмкін. 

Қысқа мерзімді саясат инфляция қарқынын уақытша төмендетуге 
бағытталады. Бұл мақсатта мемлекет өз иелігіндегі меншік бөлігін 
жекешелендіріп, бюджетке қосымша түсім түсіреді. Акцияларды сату 
арқылы инфляциялық сұранысты қысқартады, көлемді импорт арқылыда 
ұсынымның өсуін, бағаның тұрақтануын қамтамасыз етеді. 

Кеңестік жүйе ыдырағаннан кейін Қазақстанда тауар тапшылығы 
қалыптасты. 1991-1993 ж. Ресейден тауар алу үшін алынған несие 
көлемі 1,5 млрд. долларға артып кетті. 1993-1996 ж. бағалардың өсуімен 
ақшаның құнсыздануы 2000 пайыздан 20 пайызға дейін төмендеді. Бұл 
кезде Қазақстанда гипперинфляция қалыптасты. Тек өзіміздің валютаны 
енгізгеннен кейін ғана Қазақстан инфляцияға қарсы саясат жүргізді, оның 
деңгейін 3 жыл ішінде 100 есе төмендетті. Бұл өтпелі экономикадағы 
Қазақстанның макроэкономикалық деңгейдегі жетістігі болды. 
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Көптеген елдердің 2008-2009 жылдары қабылдаған бұрын-соңды 
болмаған дағдарысқа қарсы шараларының арқасында әлемдік экономика 
ғаламдық дағдарыстан туындаған рецессиядан шыға бастады. 2010 жылы 
дағдарысқа қарсы шараларды аяқтау жөніндегі «шығу стратегиясын» іске 
асыру дамыған елдердің де, дамушы елдердің мемлекеттік органдарының 
алдында тұратын негізгі мәселелердің бірі болып қала береді. Бұл ретте 
осы бағдарламаларды аяқтау үшін оңтайлы сәтті айқындау айтарлықтай 
күрделі міндет болды.

Бір жағынан, мемлекеттік ынталандыруды мерзімінен бұрын аяқтау 
әлемдік экономикада дағдарыстың жаңа лебін туындатуы және эконо-
мика субъектілері ресурстарының жеткіліксіздігінен қызметін өз бетінше 
белсенді етуге қауқарсыз болуы мүмкін болды.

Екінші жағынан, дағдарысқа қарсы белсенді шараларды одан әрі 
жалғастыру мемлекеттің ресурстарына түсетін жүктемені ұлғайту және 
мемлекеттік бюджеттер дефицитінің едәуір өсуі арқылы экономиканың 
одан әрі дамуы үшін тәуекел қаупін тудырды. Экономиканы көлемді 
түрде қаржыландыру қаржы институттарында артық өтімділіктің жинақ-
талуына әкеп соқты, төмен инвестициялық белсенділік жағдайында ол 
жаңа «көпіршіктердің» пайда болуына әкеп соғуы мүмкін еді. Сондай-ақ 
«жұмсақ» ақша-кредит саясатын жалғастыру қосымша инфляциялық 
тәуекелдерді туындатуы мүмкін болды.

Осылайша, теңдестірілген саясатты жүргізу, яғни мемлекеттің эконо-
микаға одан әрі айтарлықтай қолдау көрсетуден біртіндеп бас тартуы 
баға тұрақтылығын сақтаған жағдайда экономиканың өсу қарқынын 
қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Бұл ретте әлемдік экономикадағы 
экономикалық және қаржылық жағдайлардың 2009 жылдың екінші жар-
тысынан бастап жақсаруына қарамастан өсудің қалпына келуі баяу 
болады.

Қазақстан Республикасының макроэкономикалық дамуында 2009 
жылы да түбегейлі бетбұрыс болды.

2009 жылғы 3-тоқсаннан бастап экономикалық өсудің кейбір қалпына 
келуі байқалды. 2009 жылдың алдын ала қорытындылары бойынша 
нақты ЖІӨ 1,1%-ға ұлғайды. 2009 жылы экономиканың өсу қарқынының 
2007-2008 жылдарға қарағанда төмен болуына қарамастан мемлекеттік 
қолдау шаралары экономика субъектілерінің оң күтулерін қалпына 
келтіруге және экономикалық ахуалды тұрақтандыруға мүмкіндік берді.

Қазақстан Республикасының экономикасындағы инфляция қарқыны-
ның тұрақты төмендеуі байқалды. 2009 жылдың қорытындылары бой-
ынша 6,2% деңгейінде (2008 жылы желтоқсанда – 9,5%) қалыптасты.
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2010 жылы Қазақстан Республикасындағы тұтынушылық сұраныстың 
кеңеюі бюджеттен төленетін жалақыны, әлеуметтік жәрдемақыларды 
және зейнетақыларды 2010 жылы жоспарлы түрде көтерумен қамтамасыз 
етілді. 

Елдің нарығындағы ахуал 2010 жылы біртіндеп жақсарды, алайда 
экономикалық және қаржы тәуекелдерінің сақталуына байланысты 
банктердің кредиттік белсенділігі бірден артпады.

Әлемдік және ішкі нарықтардағы тұрақсыздықтың және белгісіздіктің 
сақталуы жағдайында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ақша-
кредит саясатының бір жылға – 2010 жылға арналған негізгі бағыттарын 
әзірлеуге шешім қабылдады. Белгісіздіктің төмендеуіне қарай Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі ақша-кредит саясатының үш жылдық 
кезеңге арналған негізгі бағыттарын әзірлеу практикасына оралатын 
болады.

Инфляцияның өсу деңгейіне бірқатар факторлар себепші болды, 
олардың ішінде әлемдік тауар нарықтарындағы тұрақсыз ахуал, шикізат 
пен азық-түліктің әлемдік бағалары деңгейінің жоғары болуы, Қазақстан 
ішіндегі баға белгілеу механизмінің тиімсіз болуы, тауарлар мен қызмет 
көрсетулердің жекелеген нарықтарындағы бәсекелестіктің төмен болуы 
ең маңыздылары болды.

Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің негізгі 
мақсаты елде баға тұрақтылығын қамтамасыз ету және инфляция 
деңгейін белгілі шекте ұстап тұру. Соған байланысты Ұлттық Банк 2012 
жылы жылдық инфляцияны 6-8% шегінде сақтауды көздеді. Соның 
нәтижесінде 2012 жылдың қорытындысы бойынша жылдық инфляция 
6,0%, орташа жылдық инфляция 5,1% деңгейді көрсетті (2011 жылы – 
7,4%).

2012 жылы Қазақстанда инфляциялық үдерістерді қалыптастыру 
монетарлық факторлар тарапынан төмен ықпал ету аясында өтті. 2012 
жылы ақша агрегаттары қалыпты қарқынмен өсті. 2012 жылғы қаңтар-
желтоқсанда ақша базасы 1,9% кеңейді, ақша массасы 2012 жылғы қаңтар-
қарашада 7,3% ұлғайды, қолма-қол ақша көлемі 1,0% өсті. Экономикадағы 
ақша ұсынысы жалпы алғанда, экономиканың тиісті өсуі деңгейінде 
сақталды.

12.5 Ақша-несие жүйесін мемлекеттік 
реттеудің шетелдік тәжірибесі

Мемлекеттік қаржы мен банк жүйесі арасындағы нақты алшақтық, 
яғни, үкіметтің Орталық банктің қаражатын пайдалану мүмкіндігін шек-
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теу маңызды болып табылады. Көптеген елдерде тікелей мемлекеттік 
несиелеу іс жүзінде жоқ (АҚШ, Канада, Жапония, Ұлыбритания, Швеция, 
Швейцария) немесе заңды түрде шектеулі (Германия, Франция, Нидер-
ланды).

Мемлекеттік бағалы қағаздардың Орталық банктің балансында салы-
стырмалы түрде жоғары үлесі Орталық банктің мемлекеттік борышқа 
қатысуын білдірмейді, өйткені облигациялар негізінен ақша-несие саяса-
тын жүргізу барысында сатып алынады және сатылады. 

Мысалы, Ұлыбританияда 1981 жылдан бастап Англия Банкінің опе-
рацияларында коммерциялық вексельдерді пайдалануға баса назар ауда-
рылды және олар банкноттардың шығарылуын қамтамасыз етуге негіз 
болды.

Орталық банктер тәжірибесіндегі тағы бір классикалық құрал – бұл 
дисконттау мөлшерлемесі саясаты, яғни орталық банктің коммерциялық 
банктерге беретін қарыздары бойынша сыйақы мөлшерлемелерін белгілеу. 
Коммерциялық банктер бұл несиелерді төлеуі керек. Коммерциялық бан-
ктер Орталық банктің төлем міндеттемелерін – вексельдерді ұсынады. 
Бұл банктің меншікті вексельдері де, банктердің үшінші тараптардың 
міндеттемелері де болуы мүмкін. Орталық банк осы вексельдерді сатып 
алады, белгілі бір пайызды өз пайдасына ұстайды. Егер вексельде 1000 
доллар төлеу міндеттемесі қарастырылса, онда оны Орталық банк 950 
долларға сатып алады. Сонда дисконттау ставкасы 5% құрайды. Орталық 
банктен алынған қаражат коммерциялық банктердің қарыз алушыла-
рына беріледі. Бұл несиенің бағасы – пайыздық мөлшерлеме – дисконттан 
жоғары болуы керек, әйтпесе коммерциялық банктер пайдасыз болады. 
Сондықтан, егер Орталық банк дисконт мөлшерлемесін көтерсе, бұл 
коммерциялық банктердің клиенттері үшін несиелердің қымбаттауына 
әкеледі.

Бұл өз кезегінде несиелерді азайтуға, демек, инвестицияларды азай-
туға көмектеседі. Осылайша, дисконттау мөлшерлемесін басқара отырып, 
Орталық банк өндіріске салынған инвестицияларға әсер ете алады.

Оның негізгі функциялары:
1) экономиканы ақшалай реттеу;
2) несиелік ақша шығару;
3) несие ұйымдарының қызметін бақылау;
4) басқа несие ұйымдарының ақша резервтерін жинақтау және сақтау;
5) коммерциялық банктерге несие беру (қайта қаржыландыру);
6) үкіметке несие және есеп айырысу қызметтері;
7) ресми валюталық резервтерді сақтау.
Заң бойынша, Орталық банк үшін эмиссиялық монополия мемлекеттің 
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өкілі ретінде Батыста банкноттар мен кейбір жағдайларда монеталарға 
қатысты ғана бекітілген.

Батыста қолма-қол ақша айналымы тіпті халық санауында өте аз 
орын алады – әдетте 5-10%-дан аз. Ақша айналымын жоспарлау оның 
мағынасыздығына байланысты болмайды: ақша автоматты түрде бан-
ктер орталық банк филиалдары арқылы «сатылады», өйткені сұраныс 
ұсынылады және мемлекеттік бюджет тапшылығын жабу үшін пайда-
ланылмайды. Банкноттарды шығару, негізінен, мемлекеттік қарызды 
шығарудан ғана ерекшеленеді, бұл банкноттарда – талап етілген век-
сельдер – заңды төлем құралы ретінде қолданыла алады және сіз олар 
бойынша сыйақы төлеудің қажеті жоқ. Қазіргі ақша несиелік сипатқа ие 
болғандықтан, банк шоттары банкноттармен бірдей және айналыстағы 
ақша массасының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады.

Дамыған елдердің орталық банктері көбінесе өндірісте ғана емес, 
сонымен қатар дизайнмен айналысады, банкноттарды жалған ақша жаса-
удан және басқа да техникалық мәселелермен айналысады.

Батыста олар алтынмен, қымбат металдармен және Орталық банктің 
басқа активтерімен қамтамасыз етілгені туралы банкноттарға жазбайды, 
бірақ бұл олардың жарияланған балансында көрінеді. 

Қамтамасыз ету – бұл Орталық Банктің активтері, оның негізгі 
элементтері әдетте валюта резервтері, мемлекеттік және басқа да бағалы 
қағаздар портфолиосы, бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген банктерге 
берілген несиелер болып табылады. Дамыған елдерде банкноттардың 
шығарылымын қамтамасыз ету мәселесі әр түрлі жолмен қарастырылады, 
бірақ ол әрқашан заңды негізге ие, кепіл сипатына ие, сондықтан қағаз 
шығарудың жанама шектері көбінесе заңмен анықталады.

Эмиссия орталығы ретінде Орталық банк функция рөлі көбінесе 
төмен (мысалы, Англия банкі). Бұл функция көбінесе техникалық сипатқа 
ие және көбінесе кассалық жұмыстармен айналысатын банктің филиалда-
рына, сондай-ақ банкноттарды басып шығаратын баспаханаға қатысты. 

Қолма-қол ақшасыз беру белгілі бір проблема болып табылады. 
Орталық банктің мұндай мәселе бойынша ресми немесе нақты моно-
полиясы жоқ және ол коммерциялық банктердің Орталық банктегі 
шоттарындағы қаражатқа балама емес. Орталық банктегі банктер негізінен 
міндетті резервтерден тұрады, оларды билік олардан монетарлық реттеу 
процесінде талап етеді, ал азырақ дәрежеде – есеп айырысуды клиринг 
үшін қаражат. Мұндай депозиттердің мөлшері әдетте Орталық банктің 
балансының 30-50%-ынан аспайды, ал көбінесе одан да аз салмағы бар.

 Қолма-қол ақшасыз беруді тек Орталық Банк жүзеге асырмайды. 
Коммерциялық және басқа банктер ақша ұсынысын Орталық банктің 
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әдістерімен жасай алады. Айырмашылық тек коммерциялық банктер 
мұны өз операцияларын дамыту үшін жасайды, ал Орталық банк – банк 
жүйесінің өтімділігін реттеу үшін қаражаттың жетіспеуімен. Орталық 
банктің баланстарын талдау олардың қолма-қол ақшасыз эмиссиясының 
көлемі басқа банктердің қызметімен салыстырғанда аз екенін көрсетеді.

Капиталистік елдердегі ақша айналымы жүйесінің негізгі белгісі – 
қолма-қол және қолма-қол ақшаның айналымын бөлудің толық дерлік 
болмауы, қолма-қол ақшасыз және қолма-қол ақшаның бірдей сатып алу 
қабілеті бар, бір формадан екінші формаға өту экономикалық агенттердің 
нақты қажеттіліктеріне байланысты. Ақша айналымының бірлігі, 
ақша нарығының тауарлар мен өндіріс нарықтарымен өзара әрекеттесуі 
пайыздық мөлшерлемелерді кәсіпкерлік қызметті реттеуші және мемле-
кетке тиімді құрал болып табылады.

Ең төменгі резервтер саясаты АҚШ-та алғаш рет 30-шы жылдары 
сыналды, ал екінші дүниежүзілік соғыстан кейін оны барлық жетекші 
капиталистік елдердің орталық банктері тәжірибеге енгізді. Минималды 
резервтер – бұл банктің міндеттемелеріне қатысты мөлшері заңмен 
белгіленген банктік орталық банктегі депозиттер. Бастапқыда қаражатты 
резервтеу тәжірибесі коммерциялық банктерді сақтандыру үшін 
арналған. Жағдай туындауы мүмкін, салымшылардың қаражаттарын 
банк толықтай несиелеуге бағыттаған кезде. Сонымен бірге, кейбір 
жағдайларға байланысты салымшылар өздерінің салымдарын сұрай 
алады. Бұл жағдайда банк төлемге қабілетсіз болады. Бұған жол бер-
меу үшін Орталық банк несиеленуге жатпайтын ең төменгі резервті 
жинақтау функциясын қабылдайды. Мұндай резервтің тағы бір функци-
ясы – бұл резервтің пайыздық мөлшерін өзгерту арқылы коммерциялық 
банктердің өндіріске жібере алатын бос ақшаларының мөлшеріне әсер 
етеді. Қайта өрлеу кезеңінде Орталық банк резервтік коэффициентті 
жоғарылатады, ал дағдарыс кезінде, керісінше. Резервтік коэффициентті 
1-2 пайыздық пунктке арттыру несиелік экспансияны шектеу үшін тиімді 
құрал болып табылады. Әдетте, ең төменгі резервтік коэффициент сара-
ланады. Мысалы, АҚШ-та 1972-1976 жж. ол конъюктураға, салымдардың 
түріне және мөлшеріне байланысты 1-ден 17,5%-ға дейін өзгерді. Герма-
нияда ең төменгі резервтердің мөлшері күн сайын дерлік жаңартылатын 
мерзімді депозиттер үшін резервтік міндеттемелердің ең жоғарғы шегі 
30% құрайды. Мерзімді салымдар бойынша ең жоғары мөлшерлеме – 
20%, ал жинақ салымдары бойынша – 10%. Германиядағы барлық несие 
мекемелерінің орташа резервтік мөлшері 1984 жылғы тамызда 6% құрады.

Несиені реттеудің тағы бір құралы – ашық нарықтық саясат. Ол 
алғаш рет Америка Құрама Штаттарында 1920-жылдары іске қосылды. 
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Нарықтың жоғары конъюнктурасы жағдайында орталық банк коммер-
циялық банктерге несиелік мүмкіндіктерін төмендету үшін құнды став-
калар бойынша бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынады. Дағдарыс 
кезінде, керісінше, орталық банк коммерциялық банктер үшін қайта 
қаржыландыру мүмкіндіктерін жасайды және оларды бағалы қағаздарды 
орталық банкке сату тиімді болған жағдайда орналастырады. Осы-
лайша, бағалы қағаздарды сатып алу-сату көлемін және олар сатылатын 
немесе сатып алынатын бағалар деңгейін өзгерту арқылы орталық банк 
коммерциялық банктердің несиелік қызметіне икемді және жылдам әсер 
ете алады.

Ақша айналымын өзгертуге және электронды есеп айырысу жүйесін 
енгізуге байланысты Орталық банктің эмиссиялық монополия және 
есеп айырысу орталығы ретіндегі мәні айтарлықтай төмендеді. Банктік 
қадағалау көбінесе Орталық банкке емес, арнайы органдарға жүктеледі. 
Орталық банктің қазіргі кездегі басты міндеті ақша-несие саясаты сала-
сында жатыр.

Орталық банктің негізгі функциясы – несиелік реттеу. Оны қалай 
жүзеге асыру керек?

Бұл сұраққа жауап беру үшін дамыған екі деңгейлі банк жүйесі бар 
елдердің тәжірибесіне жүгінуге болады. Әкімшілік әдістермен қатар 
(коммерциялық банктердің қызметіне тікелей шектеулер қою, тексе-
рулер мен тексерулер жүргізу, нұсқаулар беру, есептерді жинау және 
қорытындылау және т.б.), Батыстағы орталық банктерде банк секто-
рын реттеудің экономикалық құралдары бар, олардың негізгі құрамдас 
бөліктері: минималды резервтік саясат, ашық нарық және есеп саясаты.

Ақша саясаты, оның негізгі жүргізушісі, әдетте, Орталық Банк болып 
табылады, ол негізінен валюта бағамына, пайыздық мөлшерлемелерге 
және банк жүйесінің жалпы өтімділігіне демек, экономикаға әсер етеді,. 
Осы мақсаттарға қол жеткізу экономикалық өсімнің тұрақтылығына, 
жұмыссыздық пен инфляцияның төмен деңгейіне бағытталған. Орталық 
банк, әдетте, ақша айналымының тұрақтылығы мен ұлттық валютаның 
айырбастау бағамына жауап береді және осы мақсатта өзінің саясатын 
басқа мемлекеттік органдармен үйлестіреді. Көбінесе ақша-несие саясаты 
бүкіл экономикалық саясаттың элементтерінің бірі болып табылады және 
тікелей үкіметтің басымдықтарымен анықталады.

Ішкі деңгейдегі несиелік және қаржылық процестерді реттеу екі 
мақсатты шешеді – қабылданған шараларды жедел түзету мүмкіндігімен 
бірге ұлттық экономикаға кең макроэкономикалық әсерді жүзеге асыру.

Несиелік капитал нарығында мемлекет несие беруші және қарыз 
алушы ретінде әрекет етеді, нарықтың жұмыс істеуінің жалпы ережелерін 
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белгілей алады және олардың жүзеге асырылуын бақылайды, ресми 
ақша-кредит саясатын жүргізеді және т.б. Мемлекеттің ықпалы нарықты 
дамытудың негізгі бағыттарын анықтайды.

Қарыз капиталы нарығына мемлекеттің тікелей әсері екі жолмен 
жүзеге асырылады: әкімшілік, заңнамалық шараларды немесе экономи-
калық құралдарды, ең алдымен мемлекеттік бюджетті пайдалану арқылы. 
Бұл ретте жетекші реттеуші институттар заң шығарушы (парламент) және 
атқарушы (әртүрлі министрліктер: қаржы, сауда және өнеркәсіп және т.б.) 
болып табылады.

Ақылға қонымды бақылау деп бірінші кезекте банктердің қызметіне, 
бағалы қағаздар шығаруға және саудаларға, қор биржасына және т.б. 
қатысты заңнамалық актілердің қабылдануымен байланысты.

Несиелік жүйенің жұмысына үкіметтің араласуының ерекше түрі – бұл 
әдетте бірінші дәрежелі банктер қабылдаған коммерциялық вексельдерді 
есепке алудың арнайы ставкасын белгілеу немесе осы жағдайда соңғы 
тәсілмен несие беруші ретінде әрекет еткен осы банктің несиелері бой-
ынша ең төменгі мөлшерлемелерді белгілеу арқылы елдің орталық банкі 
арқылы пайыздық мөлшерлемелерді реттеу.

Көптеген елдерде пайыздық мөлшерлемелерді қолдану ақша массасын 
бақылаудың маңызды құралы болып табылады. Пайыздық ставкалардың 
өсуі, несие құнының өсуі, мысалы, қолма-қол ақша қалдықтарының 
азаюына, қарыз алу көлемінің азаюына ықпал етеді; сәйкесінше төлем 
құралдарына деген қажеттілік азаяды және сонымен бірге ақша айна-
лымын жеделдету үшін қосымша ынталандыру жасалады. Ақша-несие 
саясатының қажеттіліктеріне сүйене отырып, Орталық банк пайыздық 
мөлшерлемелер саласында, ең алдымен қысқа мерзімді қарыз алу үшін 
тиісті қадамдар жасайды. Ұзақ уақыт қолданылған жоғары пайыздық 
мөлшерлемелер саясаты инфляцияға тұрақтандырушы әсер етпестен, сау-
даны дамытуда белгілі бір қиындықтар тудыруы мүмкін.

Банк жүйесіне тікелей ресми араласудың нұсқасы ретінде бірқатар 
елдер қайта орналастыру шартты саясатының әдістерін қолданады 
(банктердің өтімділігі мен несиелік әлеуетін реттеу мақсатында орталық 
банк несиелік мекемелердің вексельдерін қайта есепке алу көлемін 
шектейді).

Мемлекеттің бірқатар іс-шаралары банк мекемелерінің шетелге жібер-
ген несие капиталы ағынын басқаруға бағытталған. Олар негізінен қауіпті 
инвестициялық аймақтарға капиталдың экспортына белгілі бір шектеу-
лер енгізумен байланысты.

Ресми реттеу шараларының объектісі тұтастай қабылданған несие 
капиталы нарығы ғана емес, сонымен қатар жекелеген несиелік және 
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қаржы институттары болғандықтан, мемлекет оған әсер ету үшін 
бірқатар құралдарды қолданады. Уәкілетті мемлекеттік органдар аудит 
жүргізеді, банк активтерінің сапасын зерттейді, банктің сенімділік 
дәрежесін анықтайды; қажет болған жағдайда мемлекет жекелеген 
несие мекемелерінің жағдайын тұрақтандыру үшін арнайы шараларды 
қолданады (төлем қабілеттілігінің ресми кепілдемесі, қаржылық қолдау 
және т.б.)

Мемлекеттік бақылау несиелік және қаржы институттарының меншік 
құрылымына және олардың қызмет деңгейіне байланысты болуы мүмкін.

Бірқатар елдерде несие жүйесінің мекемелері үшін шектеулер бар – 
әр жағдайды уәкілетті атқарушы орган әр уақытта жеке бекітеді. Жаңа 
филиалдарды ашуға, ал жаңа банктерді тіркеуге шектеулер ретінде таза 
активтердің ең аз мөлшері енгізілген.

Трестерге қарсы шектеулер бар – банктердің өндірістік кәсіпорындарды 
иеленуге қатысуы, сондай-ақ банк жүйесінің монополиялану дәрежесі 
бақыланады,.

Кейбір жағдайларда мемлекет бақылауды банк директорлары мен 
менеджерлер құрамынан қадағалаушылар тағайындау арқылы да жүзеге 
асыруды көздейді.

Сондай-ақ шоғырландырылған шоттарды пайдалану банктік реттеудің 
маңызды әдісі болып табылады.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Ақша-несие саясаты.
Рекстрикциялық (қатаң) ақша-несие саясаты.
Экспанциялық (икемді) ақша-несие саясаты.
Ашық нарықтағы операциялар.
Міндетті резерв нормалары.
Есептік мөлшерлеме
Еркін келісімдер
Шоғырландырылған шоттар

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Ақша-несие саясатының қандай теориялық үлгілерін білесіз?
2. Ақша-несие саясатының ақырғы және аралық мақсаттары.
3. Ақша-несие саясатының түрлері.
4. Ұлттық Банк ақша-несие саласына тікелей араласа ала ма?.
5. Ақша-несие саясатының жанама әдістері.
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6. Қазақстан Республикасындағы ақша-несие саясатының негізгі 
міндеттері қандай ?

7. Шетелдерде ақша-несие жүйесін реттеудің қандай ерекшеліктері 
бар?

Кейс: Дағдарыста туған: жаңа валюта Қазақстан 
экономикасын қалай сақтап қалды?

Дерек көзі: С. Антонов 16 ноября, 2018 https://www.voxpopuli.kz/history/
tenge-25-let-kak-poyavilas-i-razvivalas-kazahstanskaya-valyuta-13833.html

Еліміздің тарихында теңге Қазақстанның мемлекеттік рәміздерінің 
біріне айналды, ұлттық валютаны енгізу тәуелсіз мемлекеттің 
дамуындағы маңызды кезең болып саналады. Алайда, 1993 жылдың 
қарашасында, бұл қажетті шара және тұңғиыққа түскен жас елдің эконо-
микасын құтқарудың соңғы шарасы болды.

1993 жыл Қазақстан экономикасы тарихындағы ең қиын жылдардың 
бірі болды. КСРО ыдырағаннан кейін, ұзақ жылдар бойы тұрақсыз болып 
көрінетін кеңестік рубль тез құлады. Ондаған жылдар бойы өзгермеген 
өнімдер мен негізгі тауарлардың бағасы он есе өсті. 1992 жылы инфляция 
деңгейі 2500%-дан асты. Бұрынғы кеңестік республикаларда қолма-қол 
ақша жетіспеді, ақша жүйесін реформалаудың шұғыл қажеттілігі туын-
дады. Қазақстан Республиканың басшысы Н. Назарбаев Ресеймен және 
басқа да бұрынғы республикалармен біртұтас экономикалық кеңістік 
құру және жаңа рубль аймағын құруды белсенді қолдады. Алайда Ресей 
басшылығы бұл перспективаға құлшыныс танытпады және келіссөздер 
кейінге қалдырылды. 1993 жылдың тамызында Ресей өзінің ақша рефор-
масын жүргізді және 1961-1992 жылғы үлгідегі банкноттарды жаңа 
рубльге алмастырды. Реформа туралы Қазақстанға оның жүзеге асуына 
үш күн қалғанда хабарланды және бұл республика экономикасына жаңа 
соққы болды.

Мұның бәрі бағаның одан да жоғарылауына, ақшаның құнсыздануына 
және тауарлардың тапшылығына әкелді. Қазақстан бірыңғай валюта 
кеңістігіне бағыт алуды жалғастырды. 1993 жылы 7 қыркүйекте 
Қазақстан, Армения, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан жаңа рубль 
аймағын құру шаралары туралы алты жақты келісімге қол қойды, ал 
23 қыркүйекте Ресей мен Қазақстан ақша жүйесін біріздендіру туралы 
келісім қабылдады. Бұл жоспарлар орындалмады және Ресей тарапының 
талабына байланысты келіссөздер қайтадан тоқтап қалды.
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Ақыры 3 қарашада президент ұлттық валютаны енгізу жөніндегі 
мемлекеттік комиссия құру туралы жарлық шығарды. Үкімет мүшелері 
мен Ұлттық банк төрағасынан тұратын комиссия бірден жаңа валютаны 
енгізу бойынша ауқымды жұмыстарды бастады. Экономикалық жағдайды 
тұрақтандыру мақсатында 5 қарашада «Ақша жүйесін тұрақтандыру 
жөніндегі шаралар туралы» қаулы қабылданды. Іс жүзінде банктерге 
жеке және заңды тұлғалардың шоттарына кеңестік банкноттардағы 
ақшаны қабылдауға тыйым салынды. Олар арнайы шоттарға аударылды, 
олар ақшаның пайда болуы расталғанға дейін тоқтатылды. Бұл шаралар 
жаңадан пайда болған бизнеске қатты әсер етті, көптеген саудагерлердің 
қолма-қол ақшаны тапсыруға еш жері болмады. Кейбір дүкендер мен 
базарлар жай жабылды, ал жұмысын жалғастыратын дүкендер үлкен 
сұранысқа ие болды.

Халық жаңа валютадан не күтетінін білмеді, рубльдің шегі мен бағамы 
белгісіз. Сол кездегі газеттер теңгенің шетел валютасымен жеткіліксіз 
қамтамасыз етілуіне байланысты алты айға созылмауы мүмкін деп ашық 
жазды. Өңірлерде дүрбелең болған адамдар рубль резервінен құтылып, 
қалған дүкендердің сөрелерінен бәрін алып кетті. Өнімдерге қымбат 
баға, ет килограммын 8000 рубльге сатып алыңыз. Жергілікті билік тіпті 
кейбір тауарларды сатуға шектеулер қоюға мәжбүр болды. Басқа өнімдер 
болмаған кезде нан жоғары сұранысқа ие бола бастады. Кезек-кезек соғыс 
жылдарындағыдай дүкендерде кезек-кезек тұрып жатты.

13 қарашада қазақстандықтар ақыры өздерінің жаңа валюталарын 
көрді. Президенттің Қазақстан халқына үндеуі және 12 қарашадағы 
«Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы» жарлығы 
газеттерде жарияланды. Жарлықтардың жанында жаңа ақша үлгілерінің 
суреттері, олардың сипаттамалары көрсетілген. 15 қарашада, дәл 8:00-де, 
ескі валютаны жаңасына айырбастау басталды. Кеңес рублдері 500-ден 
1-ге дейін теңгемен айырбасталды, бірақ 16 жастан асқан бір адам 100 000
рубльден артық алмастыра алады, яғни қолыңызға тек 200 теңге аласыз. 
Банктер сондай-ақ осы шектен асатын барлық қаражатты қабылдады, 
бірақ арнайы шоттарға аударылды, онда олардың пайда болуын тексеру 
керек болды. Шетел валютасына алғашқы айырбастау бағамы белгі-
ленді – 1 доллар үшін 4,75 теңге.

Кәсіпорындар мен әртүрлі мекемелердің қызметкерлері ақшаны 
тікелей жұмыс орнында ауыстырды, ал зейнеткерлер мен жұмыс 
істемейтін адамдар өздерінің теңгелерін жергілікті әкімшіліктер мен 
пошта бөлімшелеріндегі айырбастау комиссияларында алды. Биржа 20 
қарашада 18:00-ге дейін жалғасты. Алматыдағы айырбастау пункттерінде 
толқулар мен кезектер болмады, бірақ жұмыс істемейтін адамдар 
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үшін бірнеше комиссиялар жұмыс істейтін басқа қалаларда кассаларда 
айтарлықтай кезектер жиналды.

Азаматтардың көпшілігі өз қаражаттарын өзгерте алды. Бірте-
бірте тауарлар дүкен сөрелеріне оралды, бағалар жаңа валютаға қайта 
есептелді, дегенмен кейбір жерлерде келеңсіз жағдайлар орын алды. 
Сондай-ақ, Мемлекеттік комиссия бағаларды уақытылы қатаң бақылауға 
алып, жаңа валюта бірден құнсызданбауы үшін бірқатар қажетті тауарлар 
мен қызметтерге бағалардың максималды белгілерін енгізді.

Теңгенің енгізілуі экономикалық реформадан гөрі әскери операцияға 
ұқсас болды. Алғашқы қазақстандық теңге мен тиындар (алғашқы 
тыйындар қағаз ноталар түрінде шығарылды) Harrison & Sonslimited 
ағылшын отбасылық компаниясының зауытында басылды. Кейінірек 
Президент Нұрсұлтан Назарбаев кішігірім басып шығарылғанын, ал 
қалған ақша көлемін валюта енгізу туралы шешім қабылданғаннан кейін 
тез арада қайта басып шығаруға болатындығын еске салды. Банкноталар 
Қазақстанға төрт Ил-76 ұшағында 40 тонналық партиямен жеткізілді. 
Ақша Лондоннан Оралға қатаң түрде жеткізілді, құжатқа сәйкес, мемле-
кет ресми түрде мемлекет басшысының құрылысына арналған жабдық 
ретінде жеткізілді. Оралдан ақша жер асты қоймалары арқылы еліміздің 
барлық аймақтарына жеткізілді. Ақшалар банктер арасында тура 8 күнде 
таратылды. Қазақстанда өзінің банкнот фабрикасының болмауына байла-
нысты қолма-қол ақша тапшылығы әлі де болды. Кейбір ірі кәсіпорындар 
мен облыстық басқармалар нақты теңгені алмастыратын суррогаттар 
(купондар мен векселдер) шығаруға мәжбүр болды.

Талқылау сұрақтары

1. Кеңес Одағы ыдыраған кездегі Қазақстан экономикасының жалпы 
жағдайын сипаттаңыз.

2. Қазақстанның ұлттық валютасын құрудың негізгі себебі не болды?
3. Сіздің ойыңызша, елде ұлттық валютаны енгізу туралы шешім 

экономиканың негізгі проблемаларын шешуге ықпал етті ма? 
4. Бұл реформа Қазақстанның мемлекеттік саясатындағы уақытылы 

қадам болды ма?
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13.1 Әлеуметтік саясат түсінігі, 
мақсаты мен міндеттері

Ғасырлар тоғысында технологиялық, экономикалық, демографиялық 
мәселелерді жан-жақты зерделеу және барлық адамзаттың, оның ішінде 
болашақ ұрпақтардың мүдделеріне сай оңтайлы даму стратегиясын жасау 
қажеттілігі күн сайын өзекті бола түсуде.

Бұл тұрғыда ерекше жауапкершілік мемлекетке, оның қоғамды дамы-
тудың құқықтық, экономикалық тетіктерін қамтамасыз етудегі, қоғамды 
дамытудың экономикалық тетіктерін нығайтудағы, экономикалық байла-
ныстар мен жаңа технологияларды дамытудағы, әлеуметтік тұрақтылыққа 
қол жеткізудегі үйлестіруші рөлі болып табылады. Экономикалық және 
құқықтық реттеу тетіктері арқылы мемлекет әлеуметтік қауіпсіздік саяса-
тын жүзеге асырады, ол соңғы бірнеше онжылдықта әлеуметтік қызметтің 
ажырамас элементіне айналған мемлекет қызметінің маңызды және 
серпінді салаларының біріне айналды. Бұл сонымен бірге Дүниежүзілік 
банктің дүниежүзілік даму туралы есебінде (2002 ж.) мойындалған, 
ол мемлекеттің рөліне арнайы бөлінген және әлеуметтік салада тиімді 
мемлекеттің қажеттілігін баса көрсетеді.

Нарықтық тетіктер, ең алдымен бәсекелестік әлеуметтік әсердің 
пайда болуына ықпал етсе де, нарықтың өзі бүкіләлемдік ауқымда 
әлеуметтік қамсыздандырудың кешенді жүйесін құра алмайды. Соңғы 
онжылдықтардағы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық функциясының 
кеңеюі, нарықтық бостандықтарды, институттар мен тетіктерді сақтай 
отырып, ең алдымен әлеуметтік-экономикалық процестердің күрделене 
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түсуіне және бір жағынан адамның экономикалық және әлеуметтік 
қауіпсіздігіне байланысты мәселелерге, нарықты көптеген мәселелерді 
шешуге қабілетсіздігіне байланысты. қоғамның мәселелері – екінші 
жағынан.

Әлеуметтік мәселелерді реттеу ең алдымен әлеуметтік саясатты қажет 
етеді. Ұлттық табысты мемлекеттің тікелей араласуынсыз, сұраныс пен 
ұсыныс заңына негізделген нарықтық механизм арқылы бөлу, әрине, 
әділетті деуге болады. Алайда нарықтық механизм халықтың барлы-
ғының тұрмыс жағдайын тұрақты қамтамасыз етуге кепілдік бермейді. 
Сондықтан көптеген елдерде әрбір азаматтың тұрмыс жағдайын белгілі 
деңгейде құқықтық қамтамасыз ету міндеті мемлекетке жүктеледі. 
Осыған байланысты мемлекеттің әлеуметтік саясаты қоғамның дамуында 
маңызды рөл атқарады.

Әлеуметтік саясат – бұл барлық азаматтардың жан-жақты дамуы, 
тұрмыс жағдайы, әл-ауқатын жоғары деңгейде қамтамасыз етуге бағыт-
талған экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды бағыттарының бірі 
болып табылады.

Әлеуметтік саясат сондай-ақ мемлекеттің халықтың өмір сүру деңгейін 
өзгертуге, қоғамдағы әділдікті қорғауға, нарықтық экономиканың жағым-
сыз салдарын бейтараптандыруға; халықты әлеуметтік қорғау жүйесін 
құруға бағытталған іс-шараларының жиынтығы.

Әлеуметтік саясаттың маңыздылығы жұмыс күшін ұдайы өндіру 
процесіне, еңбек өнімділігін арттыруға, еңбек ресурсының білім және 
мамандық деңгейін көтеруге, өндіргіш күштердің ғылыми техникалық 
деңгейіне, қоғамның мәдени және рухани өміріне байланысты 
анықталады. Әлеуметтік саясат адамдардың ауруға шалдығу деңгейін 
төмендетіп, өндірістегі экономикалық шығындарды қысқартады. 

Қоғамдық тамақтану, мектепке дейінгі білім беру сияқты әлеуметтік 
салалар халықтың бөлігін үй шаруашылығы салаларынан босатып, 
қоғамдық өндірістегі жұмысбастылықты көтеруге мүмкіндік туғызады. 

Әлеуметтік саясаттың негізгі мақсаты – қоғам мүшелерінің мате-
риалдық, мәдени және рухани қажеттіліктерін, олардың өмір сүру деңгейі 
мен сапасын арттыруды қамтамасыз ету.

Осы мақсатты жүзеге асыруда бірнеше міндеттер атқарылады:
♦ Қоғамдық қатынасты үйлесімді дамыту, халықтың әр түрлі 

топтарының мүдделері мен қажеттіліктерін қоғамның мүддесімен 
келістіру, қоғамдық саяси жүйені тұрақтандыру.

♦ Халықтың материалдық тұрмыс жағдайын көтеруге жағдайлар жа-
сау, қоғамдық өндіріске қатысу үшін экономикалық ынталандыру, 
әлеуметтік мүдделерді теңестіру.
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♦ Халықты әлеуметтік қорғау мен мемлекеттік кепілдік беретін 
әлеуметтік экономикалық құқықты қамтамасыз ету. Оның ішінде 
халықтың табысы аз, тұрмыс жағдайлары төмен бөлігіне қолдау 
көрсету. 

♦ Қоғамдағы еңбекпен қамтамасыз етуге ықпал ету.
♦ Қоғамдағы қылмыс деңгейін төмендету.
♦ Әлеуметтік салаларды (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым, 

мәдениет, тұрмыстық үй т.б.) дамыту.
♦ Еліміздің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

13.2 Мемлекеттің әлеуметтік саясатының 
негізгі бағыттары

 Әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттары:
1. Халықтың өмір сүру деңгейін көтеру, яғни халықты мате-

риалдық және рухани игіліктерімен қамтамасыз ету. Ресейлік ғалым-
дар өмір сүрудің 4 деңгейін атап көрсетеді:

► молшылық – жан-жақты қамтамасыз етілген өмір, яғни өмір сүрудің 
жоғары деңгейі;.

► қалыпты өмір – адамның физикалық және интеллектуалды күшін 
қалпына келтіру деңгейі;

► кедейшілік – еңбекке қабілетін сақтау мүмкіндігі;
► жоқшылық – бұл биологиялық критерий бойынша өмір сүру.
БҰҰ бойынша өмір сүру деңгейінің көрсеткіштер жүйесі құрылған. 

Оған мыналар кіреді:
● Өмірге келу.
● Өмірден кету.
● Өмір сүрудің санитарлық - гигиеналық жағдайы.
● Азық-түлікті тұтыну.
● Тұрғын үй жағдайы.
● Жұмысбастылық.
● Білім деңгейі немесе сауаттылық.
● Мәдениеттілік деңгейі.
● Демалыс.
● Көлікпен қамтамасыз етілуі.
● Адам құқықтарының қорғалуы.
2. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыты әлеу-

меттік қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыру. Халықтың кедей-
шілікке ұшыраған тобына, аурулар, мүгедектер, қарттар, көп балалы 
отбасы-ларға мемлекет тарапынан әлеуметтік көмекті қажет ету жүйесін 
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қалыптастыру. Бұл топтар мемлекеттен өмірге қажетті минималды 
игіліктер мен қамтамасыз етілуі тиіс. Ол үшін түрлі мақсаттағы қорлар, 
арнайы көмектер, тегін мемлекеттік мектептер, тегін медициналық көмек 
көрсетілу сияқты түрлі жеңілдіктер алуға міндетті.

3. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты міндетті түрде еңбек қатынас-
тары мен халықты жұмыспен қамту бағытын қамтиды. 

Мемлекеттік еңбек нарығы тең құқты мамандық таңдау еркіндігіне 
кепілдік беруі тиіс. Ол үшін орта және жоғары білім беру жүйелері бар 
минималды жалақы деңгейі белгіленіп, жұмыс аптасының ұзақтығы, 
демалыс уақыты заңды түрде келісім арқылы белгіленеді. Сондай-ақ 
жұмыссыздықпен күресу, жұмыссыздарға көмек шаралары қолданылады. 
Мұндай бағдарламалармен еңбек биржалары айналысады. 

4. Көші-қон үрдістерін реттеу. Соңғы жылдары көш-қон әлеуметтік 
дамудың маңызды факторы болып табылады. Көші-қон саласындағы 
басты тетік – мақсатты көші – қон бағдарламалары. Ол бағдарламалардың 
басты мақсаты – еркін көшуді қамтамасыз ету, мигранттардың ағымын 
реттеу, оларға жағдайлар жасау, мемлекет мүддесін қорғау, көші – қон 
салдарынан пайда болатын ауыртпашылықтарды жеңілдету.

5. Зейнетақы жүйесін жетілдіру. Қазіргі кезде зейнетақы жүйесін 
реформалау жүріп жатыр. Реформаның негізгі мақсаты – бірыңғай 
зейнетақы бөлуден аралас жүйеге көшу. Аталмыш жүйе зейнетақы 
қорларының басым болуымен ерекшеленеді.

6. Мемлекеттің денсаулық сақтау мен әлеуметтік медициналық 
сақтандыру саласындағы рөлі. Бұл бағыт мемлекет тарапынан тегін 
медициналық көмек берілуін және емдеу сапасының болуын қамтамасыз 
етуді көздейді. 

 Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты жолдауында 
Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері ұсынылды: 

1. Ең төменгі әлеуметтік стандарт.
2. Атаулы әлеуметтік қолдау.
3. Өңірлердегі әлеуметтік теңгерімсіздіктер проблемасын шешу.
4. Жұмыспен қамту және еңбек саясатын жаңғырту.
5. Ананы қорғау. Әйелдерге қамқорлық.
6. Баланы қорғау.
7. Ұлт денсаулығы – табысты болашағымыздың негізі.
8. Денсаулық сақтау саласындағы негізгі басымдықтар.
9. Балалар денсаулығын қамтамасыз етудің жаңа тәсілдері.
10. Медициналық білім беру жүйесін жақсарту.
11. Ауылда медициналық қызмет көрсетудің сапасы.
12. Дене шынықтыру мен спортты дамыту.
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Осыған орай Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының 
стратегиялық міндеттеріне мына мәселелер кіреді:

– әлеуметтік саланы мемлекеттік реттеу мен басқарудың мақсатты 
бағдарламалық әдістерін одан әрі жетілдіру;

– қоғамдағы мүліктік тұрғыдағы жіктелісті тереңдетпеу үшін және 
оны тежеу үшін салық жүйесін жетілдіру;

– саяси билік органдары мемлекеттік әлеуметтік саясаттың үздіксіз 
жүргізілуін және сабақтастығын қамтамасыз ететін саяси тетіктерді 
қалыптастыру;

– денсаулық сақтау саласында ақылы және ақысыз медициналық 
қызметтердің ара жігін ашу жөнінде шаралар қолданылып, халыққа 
тегін медициналық көмек берудің кепілді көлемі толығымен 
жүзеге асырылуы тиіс және ол билік органдары тарапынан қатаң 
бақылауға алынуы. Сол арқылы мемлекеттік тапсырыс шегінде 
халыққа медициналық көмек көрсетудің барлық түріне қол жеткізу 
қамтамасыз ету;

– елімізде ана мен баланы қорғау мәселесіне ерекше көңіл бөліне 
бастағаны белгілі. Дегенмен ана мен баланы мемлекеттің ерекше 
әлеуметтік қамқорлығына алып, оны демографиялық өсудің кепілі 
ретінде қарап ұлттық қауіпсіздік мәселесінің деңгейінде оған саяси 
мән берілуі;

– мемлекеттің жастар саясатында әлеуметтік саясатты толықтырып 
тұрған басым бағыттардың бірі ретінде жастардың еңбек ету-
ге деген, білім алуға деген ұмтылысына әлеуметтік стимул жа-
сау аса маңызды болмақ (баспанамен қамтамасыз ету, ғылыммен 
айналысуға ынталандыру, студенттерге жасалатын әлеуметтік 
көмектің қомақтылығын арттыру және т.б.).

13.3 Әлеуметтік саясат үлгілері және әлеуметтік 
саланы мемелекеттік реттеу әдістері

Әлеуметтік саясат үлгілерінің бір-бірінен айырмашылығы мемлекеттің 
әлеуметтік салаларға араласу деңгейіне, халықтың әлеуметтік қорғалу 
деңгейіне, халықтың әлеуметтік таңдау еркіндігінің қамтамасыз етілу 
деңгейіне, әлеуметтік үрдістер мен әлеуметтік жағдайлардың экономикаға 
әсеріне байланысты анықталады.

Әлеуметтік мемлекеттің қайнар көзі – әлеуметтік саясаттан баста-
лады. Мәселен, дамыған Еуропа елдерінде әлеуметтік саясаттың екі үлгісі 
кеңінен қолданылады. Біріншісі «бисмарктық» әлеуметтік саясат үлгісі 
(неміс канцлері Бисмарктың есіміне байланысты аталған, өйткені ол осы 
үлгінің негізін салған болатын), екіншісі «беверидждік» үлгі. 
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«Бисмарктық» әлеуметтік саясат үлгісі бойынша әлеуметтік көмек 
пен белсенді еңбек қызметі арасында тығыз байланыс орнатылады. Жеке 
адам өзінің белсенді еңбек қызметі барысында келісім – шарт негізінде 
әлеуметтік қорға мөлшерлі аудармаларын жасап отырады. Кейін бұл 
аудармалардан сақтандырушы қорлар құрылып, одан әртүрлі әлеуметтік 
көмек көрсетіліп отырады. Мұндай қорларға мемлекеттік бюджеттен 
қаржы бөлінбейді. Ал, еңбек белсенділігі төмен отбасылар үшін ұлттық 
ынтымақтастық ұстанымы бойынша мемлекеттік органдар арқылы 
әлеуметтік көмек көрсетіледі.

«Беверидждік» әлеуметтік саясат үлгісі бойынша кез келген қоғам 
мүшесі әл-ауқаты мен экономикалық белсенділігінің деңгейіне қара-
мастан денсаулық сақтау, зейнеткерлік т.б. белгілер бойынша мемлекет-
тен минималды әлеуметтік көмек алуға құқылы. Бұл үлгіні ұстанатын 
елдердегі (Ұлыбритания, Швеция т.б.) зейнетақы жүйесінде зейнетақы 
алатын жасқа жеткен әрбір азаматқа белгіленген зейнетақы төленеді, ал 
денсаулық сақтау саласы бойынша әрбір азамат медициналық сақтандыру 
жүйесіне автоматты түрде тіркеледі. Бұл үлгіде де ұлттық ынтымақтастық 
ұстанымы негізінде ұлттық байлықты әділетті бөлудің тұжырымдамасы 
қолданылады. 

Қазіргі кезде көпке танымал патериалистік – социалисттік үлгі. 
Оның негізгі ерекшелігі – мемлекеттің өз азаматтарының әлеуметтік- 
экономикалық даму жағдайына толықтай жауап беруі. Өндіру мен 
бөлудегі мемлекеттің басты рөлге ие болуы, халықтың әлеуметтік 
қорғалғандығына сенімділігі және әлеуметтік тұрақтылық. Бұл үлгінің 
жағымды жақтарымен қатар кемшіліктері де аз емес. Мұндай қоғамдағы 
экономикалық тиімділік төмен болғандықтан, барлық адамдардың 
тұрмыс жағдайын толық жоғары деңгейде қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Сондықтан аталмыш үлгіде бюрократтық элита үшін жеңілдіктер 
мен артықшылықтар беріледі, ал халықтың басым бөлігін әлеуметтік 
қамтамасыз ету деңгейі төмен болады. 

Сондай-ақ адамдардың мемлекетке тәуелділігі жоғары болғандықтан 
қоғамда иждивенділік орын алып, адамдардың белсенділік қабілеті 
төмендейді. Нарық қатынастары дамымағандықтан жұмысшылар өз еңбек 
нәтижелерін толық бағалуға мүмкіндіктері жоқ және қоғамда тұтынушы 
құқығын қорғау жүйесі жұмыс істемейді.

Әлеуметтік саясаттың шведтік үлгісі мемлекеттің әлеуметтік 
саланы реттеу деңгейі мен жауапкершілігінің өте жоғары болуымен 
ерекшеленеді. Кейде оны «шведтік социализм» деп те атайды. Бұл саясат 
халықтың жоғары әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Әлеуметтік 
сала толықтай орталықтандырылып, тұтынушының таңдау еркіндігі 
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шектелген. Сондай-ақ бұл үлгіде кәсіпкерлік пен халыққа салынатын 
салық қысымы жоғары деңгейде болады.

Ауқатты мемлекет үлгісі әлеуметтік саланы жоғары деңгейде рет-
теуге негізделген нарықтық үлгі болып табылады. Мемлекет нарықтық 
тетікті пайдалана отырып, азаматтардың әлеуметтік тұрақтылығын 
қамтамасыз ету міндетін өзіне алады. Ол нарық қамтамасыз ете алмайтын 
әлеуметтік қызметтерді көрсетеді. Бұл үлгіде әлеуметтік қажеттіліктерге 
шығындар жоғары болады. 

Әлеуметтік салаға бағытталған нарық шаруашылығының үлгісі 
еркін кәсіпкерлік пен еркін таңдауға және жеке тұлғаның еркін дамуына 
негізделген. Оның негізін қалаушы Людвик Эркордт. Бұл үлгіде эконо-
микалық еркіндік үстемдік ете отырып, халықтың әлеуметтік қорғалуы 
жоғары деңгейде қамтамасыз етіледі. Әлеуметтік қорғау мемлекеттің ара-
ласуымен табысты қайта бөлу, салық саясаты, құқықтық негіз арқылы 
қамтамасыз етіледі және халықтың өмір сүру деңгейін қамтамасыз ететін 
әлеуметтік құрылымдар жүйесі қолданылады.

Нарықтық-әлеуметтік үлгі әлеуметтік қатаңдыққа негізделген. Бұл 
үлгінің негізгі принципі әлеуметтік саланы мемлекеттің тікелей араласу-
ымен емес, нарықтық әдістер арқылы реттеу. Ол мемлекеттен төленетін 
жәрдем ақшалар, дотациялар, субсидиялар т.б. көмектерді минималды 
деңгейге төмендету және нарықтық құралдарды кеңейту арқылы жүзеге 
асырылады.

Қазақстанның өзіндік әлеуметтік саясатының үлгісі мен тұжы-
рымдамасы қалыптасу үстінде, сондықтан тиімді әлеуметтік саясатты 
құруда барлық үлгілердің басты жетістіктері мен тиімді тетіктері негізге 
алынады. 

 Қазіргі әлеуметтік кешендердің даму деңгейі адам дамуының индексі 
арқылы сипатталады. Бұл көрсеткішті әлемдегі елдерді салыстыру үшін 
ЮНЕСКО енгізді. Оның ішіндегі ең негізгісі – жан басына есептелген 
табыс деңгейі, өмір сүру деңгейі, халықтың білім деңгейі.

 Әлеуметтік саясатты жүзеге асыру үшін мемлекеттік реттеу әдістері 
қолданылады:

Құқықтық реттеу – бұл барлық деңгейде қабылданған құқықтық 
актілер мен нормативтік құжаттардағы міндеттердің орындалуы.

Қаржы – несиелік реттеу – қаржы ағындарын реттеу құралдары, 
яғни әлеуметтік саланы қаржыландыру үшін мемлекеттік бюджетте 
арнайы баптың қаралуы. Сондай-ақ бюджеттен тыс әлеуметтік қорлар 
құру (зейнетақы, әлеуметтік сақтандыру, міндетті медициналық 
сақтандыру, халықты жұмыспен қамту т.б.).
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Жекешелендіру – әлеуметтік саладағы кәсіпорындарды жеке меншікке 
беру шектелген, өйткені мұндай кәсіпорындардың шығындарын көпшілік 
жағдайда мемлекет өтейді. 

Мақсатты бағдарламалар – бұл өте маңызды әлеуметтік мәселелерге 
арналған бағдарламалар. Мемлекет халықты еңбекпен қамту, еңбек 
етуге ынталандыру, мемлекеттік секторларда жұмыс орындарын ашу, 
мүгедектерге көмек көрсету, құқықтық қорғау бағдарламаларын жасайды. 
Мұндай бағдарламалар мемлекеттен қаржыландырылады. Мақсатты 
бағдарламаларға – «Қант диабеті», «Мигрант», «Кедейшілікпен және 
жұмыссыздықпен күрес» т.б. ең өткір әлеуметтік мәселелер бойынша 
әлеуметтік бағытталған бағдарламалар жатады.

Әлеуметтік саясат барлық деңгейде – мемлекеттік, аймақтық, жергі-
лікті және жекелеген өндіріс орындарында ұтымды жүзеге асырылуы 
тиіс. 

Әлеуметтік салада мемлекет негізінен өзін-өзі реттейтін, өзара көмек 
көрсететін және ынтымақтастық танытатын институттарды - әлеуметтік 
сақтандыру серіктестігін, кәсіби қауіп-қатерден қорғау ұйымдарын, өзін-
өзі басқарудың, өзара көмек көрсетудің және ынтымақтастықтың еңбек, 
аймақтық және басқа да жергілікті органдарын құру арқылы дамиды. 

Қазақстан жағдайында әлеуметтік саясат мемлекеттік биліктің барлық 
деңгейінде өзара тығыз байланыста жүзеге асырылуы және әрбір билік 
органы мемлекет алдындағы әлеуметтік-саяси жауапкершілігін терең 
сезінуі шарт. 

Мемлекеттік заң шығарушы билік әлеуметтік саясаттың басым 
бағыттары мен құқықтық негізін айқындап, тиімді әрі орнықты жұмыс 
істейтін заңдар қабылдайды. Сонымен бірге, экономикалық даму 
деңгейіне орай мемлекеттік әлеуметтік кепілдік базасын жасап, оны 
экономикалық даму деңгейінің ерекшеліктеріне байланысты нормативтік 
құжаттар қабылдау арқылы жәрдемақылардың көлемін, тегін немесе 
жеңілдікпен берілетін әлеуметтік көмек түрлерін белгілеуі керек. Әсіресе, 
мемлекеттік бюджетті қабылдаған кезде оның әлеуметтік бағдарлануын 
ерекше қадағалайды. Өйткені, әлеуметтік саясаттың қаржылық бастаула-
рын да негіздейтін осы заң шығарушы билік болып табылады. 

Атқарушы билік мемлекеттік әлеуметтік саясат бойынша қабыл-
данған заңдардың шеңберінде негізгі іс-шараларды жүзеге асырады, 
әлеуметтік саланың экономикалық тетіктерін реттеп отырады және 
әлеуметтік төлемдерді жүзеге асырудың тәртібі мен тиімді жолдарын 
анықтайды. Сондай-ақ, мемлекеттік атқарушы биліктің аса жауапты 
қызметі ол институционалдық құрылымдардың жұмыс бағытын тиімді 
әрі оңтайлы ұйымдастыру болып табылады. 
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Келесі деңгейде жергілікті әкімшілік билік органдары мемлекеттік 
әлеуметтік саясаттың нақты іс-шараларын жергілікті жерлердің 
ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырады. Сонымен бірге, аймақтың 
экономикалық мүмкіндіктері жоғары болған жағдайда халыққа берілетін 
әлеуметтік көмек түрлерін көбейтеді. 

Жұмыс беруші ұйымдар мен өндіріс орындарынан мемлекеттік 
әлеуметтік саясатқа қатысты қабылданған заңдардың қатаң орындалуы, 
еңбек нарығының талаптарын орындау, еңбек ақысының деңгейінің төмен 
болмауы, сақтандыру шараларын жүзеге асыру талап етіледі.

Кәсіподақтар, қоғамдық ұйымдар, саяси партиялар, үкіметтік 
емес ұйымдар халықтың белгілі бір әлеуметтік топтарының мүдделерін 
қорғайды, яғни олар идеологиялық қызмет атқарады. Үкімет пен жұмыс 
берушілер арасындағы диалогқа арқау болады. Бұл жерде үлкен саяси 
іс-шаралар алдында саяси партиялардың саяси-әлеуметтік ролі артаты-
нын ерекше атап кеткен жөн. Мәселен, Президент немесе парламент сай-
лаулары қарсаңында саяси партиялардың бағдарламаларында әлеуметтік 
саясатқа қатысты ұстаным алдыңғы қатарға шығып, электоратты өз 
жағына тартудың саяси технологиялары іске қосылады. 

Сонымен әлеуметтік мемлекет жоғарыда айтқанымыздай өз азамат-
тарының өмір сүруін лайықты жағдаймен қамтамасыз етуге, әлеуметтік 
жағдайының қорғалуына, материалдық және рухани қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға, өндірісті басқаруға, қоғам мен мемлекет арасындағы 
өзара ықпалды күшейтуге ұмтылатын мемлекет. Бұл мәселе – әлеуметтік 
жағдайы төмен топтардың пайдасына, ұлттық табысты қайта бөлудің 
көмегімен, халықты жұмыспен қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, білім 
алу, денсаулық сақтауды, бүкіл қоғамның саяси мәдениетін тағы да 
басқаларын дамыту саясатын жүзеге асыру барысында қол жеткізіліп, 
орындалады. Сондықтан, әлеуметтік мемлекет қоғамдағы экономикалық, 
әлеуметтік, рухани теңсіздіктерді бәсеңдетуге және оны оңтайландыруға 
бар күш-жігерін жұмсайды. 

13.4 Мемлекеттің табысты бөлудегі рөлі және әлеуметтік 
саланы мемлекеттік реттеу құралдары

Әлеуметтік саясаттағы негізгі буын – халықтың табысын қалып-
тастыру саясаты. Табыс деңгейі – адамдардың тұрмыс жағдайының 
маңызды көрсеткіші болып табылады. Өйткені ол адамдардың мате-
риалдық және рухани өмірінің мүмкіндігін анықтайды. Халықтың табыс 
деңгейіне жалақыдан басқа баға деңгейі, нарықтың тұтыну тауарларымен 
қамтамасыз етілуі әсер етеді.
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Халықтың табыс деңгейін бағалау үшін төмендегідей көрсеткіштер 
пайдаланылады:

▲ Номиналды табыс (NY) – бұл адамдардың белгілі уақыт аралығында 
табатын ақша көлемі.

▲ Қолда қалатын табыс (DY) – бұл адамдардың жеке тұтыну мен 
сақтауға жұмсай алатын табысы. Ол номиналды табыстан жеке 
салықтар мен міндетті төлемдерді шегергенде шығады.

▲ Нақты табыс (RY) – белгілі уақыт аралығында қолда қалатын 
табысқа сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтер көлемі, яғни 
мұнда баға деңгейінің өзгеруін ескеру қажет. Салық төлемдері мен 
басқа да салымдар арқылы және халықтың тұрмысы төмен бөлігіне 
көмектер беру арқылы әлеуметтік саясат жүргізу негізінде мемле-
кет табысты әділетті бөлуді жүзеге асырады.

Табыстың бөлу теңсіздігін қалай өлшеуге болады. Экономикалық тео-
рияда оны анықтау үшін Лоренц қисығы пайдаланылады. 

Көлденең сызық бойында алынатын табыстың жиынтық үлесі, ал тік 
сызық бойында ең аз табыс алушыдан бастап, бүкіл халық табысының 
жиынтық үлесі бейнеленген. Егер абсолютты теңдік болса, онда 
халықтың 20%-ы табыстың 20%-ын қамтиды, 30%-30% ... Бұл жағдайда 
абсолютті тең табысты 45 градуста орналасқан ОС сызығы көрсетеді 
(13.1-сурет).

13.1-сурет. Лоренц қисығы 

Алайда, нақты өмірде бұл мүлдем басқаша болуы мүмкін. Мысалы: 
халықтың 40% – 10% табыс алады. 60% халық – 20% табыс алады және 
т.с.с. Бұл жағдайда графикте ОАС қисығы пайда болады. Бұл Лоренц 
қисығы. ОА-дан алыстаған сайын қоғам мүшелерінің табыс айырма-
шылықтары да соншалықты көп болатындығын көрсетеді. 



281

ОАС үшбұрышын ОАВ үшбұрышына бөлу арқылы табысты бөлу 
теңсіздігінің деңгейін анықтауға болады: G = SОАС / SОАВ;

Мұны Джини коэффицценті деп атайды. Ол итальян экономисі Кор-
радо Джинидың атымен аталған. Егер G 0-ге жақын болса, онда қоғам 
теңдік жағдайда болғаны. Ал егер G = 1 болса, онда қоғамның көпшілігі 
кедей, аз бөлігі тым бай болғаны.

ОАС үшбұрышының ауданы өскен сайын Джинни коэффицценті де 
өседі, 1-ге жақындай түседі. 80-ші жылдары Джинни коэффиценті Жапо-
нияда – 0,270, Швецияда – 0,291, Германия – 0,295, АҚШ – 0,329, Брази-
лия – 0,565, Қазақстанда 2016 жылы – 0,278

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының басты міндеті осы айырмашы-
лықты азайтатын қоғамның барлық мүшелерінің материалдық өміріне 
жағдайлар жасау. Мұндай мақсатты жүзеге асырудың нысандары: өнімді 
дұрыс бөлу, трансферттік төлемдер және табыстарды тұрақтандырудың 
мемлекеттік бағдарламаларын жасау.

Әлеуметтік инфрақұрылым сапалы жұмыс күшінің үздіксіз ұдайы 
өндірісін қамтамасыз ететін салаларды (денсаулық сақтау, жолаушылар 
көлігі,коммуналдық-тұрмыстық қызмет көрсету,қоғамдық тамақтандыру, 
демалысты ұйымдастыру,спорт, туризм және т.б.) біріктіреді.

Әлеуметтік саясат жөнінде жұмыссыздар мен кедейлерді әлеуметтік 
қорғау мәселелері қаралғанда «Жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясаты 
және еңбек нарығы» тақырыбында сөз қозғалған. Алайда, әлеуметтік сая-
сат – бұл халықты әлеуметтік қорғау ғана емес, оған өндіріс саласының 
көптеген аспектілері де (жұмыс күнінің ұзақтығын, ең төмен еңбекақы 
қорғауды белгілеу және т.б.) кіреді.

Әлеуметтік қамтамасыз етуге көмектің қандай түрлері жатады? Ең 
алдымен оған халықтың жеке кірісі мен күнкөріс көзі жоқ не олардың 
мөлшері шектелген, жеткіліксіз жекелеген көбінесе еңбекке жарамсыз 
топтары мен санаттарына көрсетілетін материалдық қолдаудың, ақшалай 
көмектің сан алуан түрлері енеді.

Бақытсыздыққа тап болған, табиғи және әлеуметтік апаттардан, 
зілзалалардан зардап шеккен адамдарға жәрдем көрсету әлеуметтік 
экономиканың ерекше саласын құрайды.

Қоршаған ортаның адамдардың тіршілік ету қабілеті мен өмір сүру 
сапасына әсер етуін сипаттайтын экологиялық экономика да әлеуметтік 
экономикаға жатқызылуы тиіс. Бірінші кезекте адамның, отбасының 
қажетін қанағаттандыруға бағытталған және әлеуметтік сұраныстарды 
көздейтін экономика әлеуметтік бағдарланған деп аталады.

Қазақстан Республикасының Конституциясында (1-бап): Қазақстан 
Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
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мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және 
адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары – деп айтылады.

Мемлекеттің әлеуметтік саясаты азаматтардың барлық дерлік қажетін 
емес, олардың өздері объективтік жағдайлар салдарынан қамтамасыз 
етуді көздейтініне назар аудару қажет.

Әлеуметтік саясаттың маңызы адамдардың өз мәселелерін өздері 
шешу үшін ғана оларға жағдай жасауға негізделеді.

Дені сау және еңбекке жарамды адамдардың негізгі көпшілігі өздерінің 
негізгі тіршілік ету қажеттерін өздері қамтамасыз етуі тиіс.

Қоғам, мемлекет және оның институттары тарапынан осы адамдардың 
бөлігіне жұмысқа орналасу, олардың еңбек және Конституциялық 
құқықтары мен мүдделерін қорғауда көмек көрсетілуі мүмкін.

Осылайша, әлеуметтік саясат тек еңбекке жарамды азаматтардың 
өзін-өзі қамтамасыз ету және сонымен қатар еңбек жасына жетпеген 
немесе еңбекке жарамсыз жасқа жеткен және қоғам мен мемлекеттің 
қамқорлығын қажет ететіндерді нысаналы қамтамасыз етудің тиісті 
үдерісін дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасайды.

Мемлекеттің мақсаттары жөнінде мәселе қаралатын теориялардың 
ішінен біздің мемлекеттік құрылымның тәжірибесі мен қоғам 
менталитетіне толық шамада жауап беретін әлеуметтік мемлекет теори-
ясы баса назар аудартады. 

Ол Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болды және құқық 
бұзу оқиғаларын қоспағанда, («мемлекет – түнгі күзетші» теориясы) мем-
лекет қоғамдық өмірге араласпауы тиіс деп айтылатын бұрын болған 
тұжырымдамаға қарама-қарсы болып табылады.

Әлеуметтік мемлекет теориясының мәні мемлекет таптан тыс болады, 
халықтың барлық топтарының мүдделерін білдіреді,олардың лайықты 
өмір сүруін қамтамасыз етеді. Осы теорияға сәйкес қазіргі заманға 
құқықтық дамуының жаңа кезеңі болып табылады. «Классикалық либе-
рализм» дәуірінің құқықтық мемлекеті жеке адамның мүдделерін қоғам 
мүдделерінен жоғары, экономикаға араласпау идеологиясына негізделген 
және құқықтық тәртіпті қорғау қызметін ғана атқарған. Мемлекетті бірте-
бірте әлеуметтендіру адамның лайықты өмір сүруі мен еркін дамуын 
қамтамасыз етуді әлеуметтік мемлекеттің бағдарламалық мақсаты деп 
таныған жаңа тұжырымдаманың бекітілуіне арқау болды..

ҚР Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі әзірлеп ұсынған 
бағдарламаның мақсаты жауапкершіліктің мемлекеттің, жұмыс берушінің 
және қызметкердің арасында бөлінуі, қаржылық жағынан тұрақты, 
экономикалық тиімді, сонымен бірге әлеуметтік жағынан әділетті 
әлеуметтік қамтамасыз етудің үш деңгейлі жүйесін құру болды. Рефор-
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малау жоспарын сараптауды БҰҰ мен ДБ-ның, ДДҰ-ның және Әлемдік 
банктің өкілдері жүргізді.

Әлеуметтік қамтамасыз етудің көп деңгейлі жүйесін қалыптастыру 
әлеуметтік саясат жүргізудегі жаңа тәсіл деп танылады.

Бірінші деңгейге негізгі әлеуметтік төлемдер (қарттыққа байланы-
сты мемлекеттік зейнетақы төлемдері; мүгедектерге немесе асыраушы-
сынан айырылғандарға төленетін жәрдемақылар; жерлеуге төленетін 
мемлекеттік жәрдемақылар) жатады. Бұл төлемдер әлеуметтік қолдаудың 
ең төменгі деңгейін қамтамасыз етеді және еңбек өтілі мен еңбекақыға 
қарамастан төленетін болды.

Екінші деңгейі 2005 жылы міндетті әлеуметтік сақтандырудың (МӘС) 
енгізілуімен байланысты. МӘС жүйесіне қатысушылар негізгі әлеуметтік 
қауіп-қатерлер (еңбек ету қабілетінен, асыраушыдан, жұмыстан айырылу) 
туындағанда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан сақтандыру 
төлемдерін алатын болады.

Үшінші деңгейде жұмыс беруші мен қызметкердің жауапкершілігі 
қарастырылады. Ең төменгі есептік көрсеткіш келмеске кетті. Енді негізгі 
әлеуметтік индикатор ретінде күнкөрістің ең төмен деңгейі қабылданды. 
Ол нені білдіреді?

Күнкөрістің ең төмен деңгейі – бұл бір адамға қажетті ең төмен 
ақшалай кіріс, ол ең төмен тұтынушы қоржынының құнына тең.

Соңғы жылдары халықтың кірісі өсті, бұл тұтынушылар шығыны-
ның мөлшері мен құрылымының да өзгеруіне әкеп соқтырды. Ауыл-
шаруашылық өнімдері және көкөніс, жеміс жидек сияқты түрлі пайдалы 
өнімдермен толықты.

Халықтың жан басына шаққанда азық-түлік және азық-түлік емес тау-
арларды тұтынудың арақатынасы орташа 50%-дан 70%-ды, ал табысы аз 
үй шаруашылықтарында – 60%-дан 40%-ға азайды. Бұл күнкөрістің ең 
төмен деңгейінің мөлшерін анықтау әдістемесін қайта қарау үшін негіз 
болды. 2006 жылдан бастап негізгі зейнетақы енгізілді. 

Ол адамның еңбек етуіне және еңбек етпеуіне қарамастан төленеді. 
Осы шешім кез келген мемлекеттің өркендеп дамуы мен тұрақтылығы 
жасы келгеннен кейін немесе денсаулық жағдайы бойынша жұмыс істей 
алмайтын және өз бетімен кіріс ала алмайтындарға қамқорлық жасау 
қабілетін білдіруіне байланысты қажет болды.

Келешекте үлестірмелі жүйедегі зейнетақыларды арттыру саясатын 
жалғастыру жоспарланып іске аса бастады.

Зейнетақымен қамтамасыз етудің екінші деңгейі – зейнетақы жинақ-
таушы қорлардан төлем төлеу, ал үшінші ерікті және кәсіби зейнетақы 
қорларының дамуымен байланысты.
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Бала туу жөніндегі біржолғы жәрдемақыдан басқа (15АЕК) тұрмысы 
нашар отбасындағы 18 жасқа дейінгі балаларға ай сайын жәрдемақы 
төлеу енгізілді, отбасының кірісіне қарамастан 1 жасқа дейінгі баланы 
күту жөніндегі ай сайынғы төлемдер енгізілде.

Әлеуметтік саясаттың басты мақсаты әлемнің дамыған елдерінің 
деңгейіне ықпал ететін өмір сапасының ұлттық стандартын қамтамасыз 
ету болып табылады. Өткен онжылдықта білімге бөлінетін қаражат 10 
есеге көбейді. 15 жыл ішінде қазақстандықтардың табысы 16 есе өсті. 
Табысы күнкөріс деңгейінен төмен азаматтардың саны 7 есе азайды, 
жұмыссыздар саны екі есе қысқарды. 

Денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыру үшін оны ұйымдас-
тыру, басқару мен қаржыландыру жүйесі реформаланды. Жүктілік 
пен бала туу жөніндегі міндетті сақтандыру енгізіліп, әйелдер сәби 
бір жасқа толғанға дейін күтіп-бағуға берілетін декреттік демалысқа 
болатын кезеңде олардың зейнетақы жинақтауларына қосылады. 2010 
жылдан бастап төрт және одан да көп бала туғанға берілетін біржолғы 
жәрдемақылардың мөлшері өсірілді, тұрғын үй мәселесін шешуге жәрдем 
көрсетіледі.

Соңғы бес жылда ана өлімі шамамен 3 есе азайды, бала туу көрсеткіші 
бір жарым есе өсті. Білім алуға тең мүмкіндіктер жасалуда. Соңғы 
15 жылда білім алуға жұмсалатын қаржы 9,5 есе өсті. Сөйтіп еліміз 
әлеуметтік бағдарланған қоғамның негізін қалады.

Әлеуметтік саясатты жүргізу құралдарына мыналар жатады:
1. Әлеуметтік кепілдік.
2. Әлеуметтік стандарттар.
3. Минималды тұтыну бюджеті.
4. Өмір сүру минимумы.
5. Жалақының минималды деңгейі.
6. Әр түрлі әлеуметтік шектеулер. 
Әлеуметтік кепілдік – мемлекеттің азаматтар алдындағы, азамат-

тардың мемлекет алдындағы міндеттері мен жауапкершіліктерін заңды 
түрде қамтамасыз ету. Мысалы, мемлекеттік бюджеттен отбасы мен 
балаларды қолдау бағдарламасын іске асыруға, білім беру мен мәдениет 
қызметтерін дамытуға қаржы басымдық тәртіппен бөлінеді.

Әлеуметтік стандарттар – Конституцияда қаралған әлеуметтік 
қызмет көрсетудің әр түрлі нысандары мен көлемдері әзірленеді. Әлеу-
меттік стандарттар қаржы нормативтерін белгілеу үшін қажет. Мысалы, 
Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің қаулысымен халық басына 
шаққанда күнкөрістің ең төмен деңгейінің мөлшері белгіленеді.
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Мемлекеттік әлеуметтік стандарттар бірыңғай негізде және жалпы 
әдістемелік принциптерде жасалады.

Ең төменгі (минималды) тұтыну бюджеті – әлеуметтік саясаттың 
маңызды элементі. Оның көмегімен халықтың өмір сүру деңгейі баға-
ланады, кірістер реттеледі, ол әлеуметтік төлемдерде есептеледі. 
Тұрмысы төмен отбасыларға көмек беру үшін, сондай-ақ зейнетақы мен 
жалақының минималды деңгейін белгілеу үшін қолданылады). 

Өмір сүру минимумы – бұл минималды табыс. Ол әлеуметтік саясат-
тың маңызды құралы. Оның көмегімен халықтың өмір сүру деңгейі 
бағаланады, табыстар реттеледі және оларды әлеуметтік төлемдер 
белгілегенде қолданады. Өмір сүру минимумы экономиканың белгілі 
деңгейінде адамның денсаулығын сақтау мен қызметке қабілетін 
қамтамасыз ету үшін қажет. Оның құрамына ғылыми негізделген 
азық-түлік, өндірістік тауарлар мен қызметтердің жиынтық құны және 
салықтар мен міндетті төлемдер кіреді. Минималды өмір сүру миниму-
мын анықтау үшін тұтыну қаржыны қолданады. 

Жалақының минималды көлемі – біліктілігі төмен қарапайым 
еңбекке негізделген жалақының ең төменгі шегі. Оны басқа маман 
жұмыс-шылардың жалақысын белгілеу үшін қолданады.

Зейнетақының минималды деңгейі – нормативті актілер бойынша 
белгіленетін зейнетақының ең төменгі шегі. Ол минималды жалақы мен 
өмір сүру минимумына негізделеді.

13.5 Еуропа мемлекеттеріндегі әлеуметтік 
қамсыздандырудың негізгі бағыттары

Әлемдегі нарықтық дамыған елдердің көпшілігінде әлеуметтік 
қамсыздандырудың мемлекеттік саясаты қазіргі уақытта азаматтардың 
әлеуметтік тұрақтылығы мен экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етудің негізгі факторы болып табылады. Бюджет тетігі арқылы мемлекет 
зейнеткерлерге, мүгедектерге және асыраушысынан айрылған адамдарға 
әлеуметтік кепілдіктердің заңнамамен бекітілген кепілдіктерін жүзеге 
асырады; мұқтаж – өркениетті стандарттар бойынша – азаматтар. Соны-
мен бірге мемлекет жұмыс берушілерді ынталандырумен (салықтық 
жеңілдіктер енгізу арқылы) оларды әлеуметтік шығындарды ұлғайтуға 
және қайта даярлауға немесе жәрдемақы алатын азаматтарды жұмысқа 
алуға шақырады.

Қазіргі Еуропадағы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі бірқатар өте 
маңызды құқықтық құжаттармен ұсынылған жалпыеуропалық реттеуші 
жүйесіз толық болмас еді. Оларға келесі құқықтық актілер кіреді:
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• Әлеуметтік қамсыздандыру туралы Еуропалық конвенция. 
Онда төрт негізгі қағидалар бар: теңдік, заңнаманы қолданудағы бір-
тектілік, құқықтарды сақтау және шетелде жеңілдіктер төлеу. Кон-
венция әлеуметтік қорғаудың келесі салаларына қатысты заңнаманың 
барлық салаларын қамтиды: ауру және баланың туылуына байланысты 
жеңілдіктер, мүгедектік бойынша немесе қартайған кезде, асыраушысы-
нан айрылу жағдайындағы жәрдемақы, өндірістік жарақат пен ауруға, 
өлімге, жұмыссыздыққа төленетін жәрдемақы. және отбасы мүшелеріне 
қолдау көрсету.

• Әлеуметтік және медициналық көмек туралы Еуропалық кон-
венция. Құжатта адамдарға бірдей қарау туралы ереже бар. Оған қол 
қойған әрбір мемлекет осы Конвенцияға қатысушы басқа мемлекеттің 
азаматтарына, оның аумағында заңды түрде орналасқан азаматтарға, өз 
азаматтары сияқты бірдей әлеуметтік және медициналық көмек көрсетуге 
міндеттенді.

• Еңбекші-мигранттардың құқықтық мәртебесі туралы Еуропа-
лық конвенция. Ол жергілікті жұмысшылар мен мигранттардың тең 
құқықтық мәртебесі принципін белгілейді, отбасылардың қайта қосылу 
құқығына кепілдік береді. Оның қолданылуын консультативтік комитет 
бақылайды.

• Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін жетілдіру. Еуропа Кеңесі 
мүше мемлекеттердің әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы жаңа 
тәсілдерінің мысалдарын талдады. Бұл елдер өздерінің ұлттық әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесін қолданған кезде кездесетін мәселелерді жақсы 
түсіну үшін жасалды. Талдау есептері арнайы кітапқа шығарылды.

• Сыртқы көмекке тәуелді адамдар үшін әлеуметтік қамсыз-
дандыру. Еуропа Кеңесі Еуропадағы өмір сүру ұзақтығы және соған 
байланысты әлеуметтік шығындардың артуы проблемаларының әртүрлі 
аспектілерін зерттейді. Зерттеудің тағы бір бағыты – бұл адамдардың 
сыртқы көмекке тәуелділігі, мұнда Еуропа Кеңесі бөтен адамдардың 
немесе сыртқы көмекке тәуелді адамдардың, сондай-ақ оларға 
көмектесетін адамдардың әлеуметтік қауіпсіздігін жақсарту мақсатын 
қояды.

• Жұмыспен қамту саясаты. Еуропа Кеңесінің әлеуметтік келісім 
саласындағы негізгі элементтерінің бірі Ұйымға мүше мемлекеттердің 
жұмыс істемейтін және жұмыс іздеп жүрген азаматтары үшін жұмысқа 
орналасуға жәрдемдесу болып табылады. Жұмыс орнын алуға көмектесу 
жөніндегі сарапшылар комитеті адамдарды қайта даярлау, экономиканың 
жеке және мемлекеттік секторлары арасындағы тиімді серіктестік, 
сондай-ақ жұмыспен қамту мәселелерін шешумен айналысады. Ол жер-
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гілікті деңгейдегі бастамаларды алға тартып, Орталық және Шығыс 
Еуропадағы жағдайға назар аудара отырып, ұзақ мерзімді перспек-
тивада жұмыссыздықпен күресуге ұсыныстар дайындау мақсатында 
осы салалардағы жағымды мысалдарды жинауға шешім қабылдады. 
Ұйымның басқа жобалары жұмыспен қамтудың ұлттық қызметтері 
шеңберінде қызметкерлерді жалдау кезінде кемсітпейтін көзқарасты 
қолдауға бағытталған.

• Қалалардағы әлеуметтік саясат. 1997 жылдан бастап Еуропа 
Кеңесі қалалардағы әлеуметтік саладағы инновациялық тәсілдерді 
зерттей бастады. 50 жобаның тізімін жасап, ұлттық корреспонденттер 
желісі Еуропа қалаларының қазіргі кездегі әлеуметтік-саяси проблемала-
рын зерттеді және оларды шешудің жолдарын түсіндірді. Осы жобаның 
мақсаттарының бірі – Еуропалық қалаларда әлеуметтік қамсыздандыру 
саласындағы муниципалды органдардың оң тәжірибесін тарату.

• Балаларға арналған бағдарлама 1998 жылы басталды. Балаларға 
арналған бағдарлама балалық шақтың әртүрлі мәселелерін қарастырады 
және Еуропалық балалар форумының, семинарлар мен сарапшылар 
тобының іс-шараларын қамтиды. Албания мен Косоводағы балалардың 
ахуалы қаралды, балаларды әлеуметтік қолдау жүйесі және олардың 
балабақшалар мен мектептерде болуы, сексуалдық зорлық-зомбылық пен 
қанаушылық, сондай-ақ көшедегі балалар проблемалары талқыланды. 
Бала құқықтарына назар аудара отырып, ұсыныстар мен ұсыныстар 
жасалды.

• Мүгедектерді біріктіру. Еуропа Кеңесінің мақсаты – мүгедектерге 
арналған медициналық оңалтуға, әлеуметтік интеграцияға және қоғамдық 
өмірге қатысуға ерекше көңіл бөле отырып, келісілген саясат құру. Еуропа 
Кеңесі екі қағиданы: толық азаматтық және тәуелсіз тұру принципін бір 
уақытта қолдануға негізделген бағдарламалық бағдарламаның моделін 
жасады. Ол оны ұлттық деңгейде заңнамалық реформалардың негізі 
және Еуропалық Одақ деңгейіндегі бірнеше бастамалардың негізі ретінде 
еуропалық деңгейде іске асыруға өз үлесін қосты. Мұндай саясаттың 
мақсаты интеграцияға кедергілерді жою, олардың негізіне не жатпайды: 
психология, білім, отбасылық көзқарастар, мәдениет, әлеуметтік, кәсіптік 
немесе қаржылық себептер.

Еуропалық мемлекеттердің әлеуметтік қамсыздандыру модельдері 
қаншалықты әр түрлі болса да, оларды белгілі бір түрлерге топтастыруға 
болады. Мысалы, ағылшын әлеуметтанушысы Г. Эспин Андерсен ұсын-
ған жіктеу кеңінен танымал:

– әлеуметтік көмек институты арқылы жүзеге асырылатын қоғамның 
әлсіз топтарын әлеуметтік қолдауға негізделген неолибералистік 
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(англо-американдық немесе англо-саксондық) модель; үкіметтік 
шаралар зейнетақы сақтандыру саласында төмен біркелкі тарифтік 
ставкаларды белгілеуге бағытталған; Байлықты бөлу нарық 
ұсынатын жағдайға жақын. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының 
мұндай үлгісі Ұлыбритания, АҚШ, Канада және Австралияға тән;

– қоғамдық ұйымдар мәртебесі берілген кәсіби өзін-өзі ұстау ин-
ституттарын (міндетті әлеуметтік сақтандыру) ұйымдастыру және 
жұмыс істеуде жұмысшылар мен жұмыс берушілердің бірлестік-
теріне мемлекетке көмек көрсетуге бағытталған консервативті-
корпоративті (франко-германдық) модель; жалғыз асыраушысы 
бар отбасыларға салық жеңілдіктері және т.б. Осындай әлеуметтік 
жүйесі бар елдердің қатарына Германия, Франция, Италия, Бельгия 
және Австрия жатады;

– әлеуметтік-демократиялық (скандинавтық) модель. Мемлекет бар-
лық азаматтарға мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру шеңбе-
ріндегі кепілдіктер, жеңілдіктер мен әлеуметтік қолдаудың кең 
спектрін ұсынады, олардың отбасылық бюджетке субсидия мөлшері 
жоғары; субсидияланған мемлекеттік әлеуметтік қызметтер; кәсіп-
керлік табыс пен табыс салығы бойынша жоғары салық ставкалары. 
Әлеуметтік саясаты осы үлгіге сәйкес келетін елдер тобына Шве-
ция, Финляндия, Дания және Норвегия кіреді.

Неміс саясаткері Лотар Виттің пікірінше, жалпыеуропалық әлеуметтік 
модель мемлекет пен азаматтық қоғамның барлық азаматтардың (негізгі) 
материалдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға, қоғамға қатысуға және 
әлеуметтік келісімді нығайтуға бағытталған іс-әрекеттерінің ортақтығын 
болжайды.

Барлық Еуропа елдерінде әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі көп функ-
циялы болып табылады. Әдетте, ол адам өмір бойы ұшырасатын негізгі 
әлеуметтік қауіптерге сәйкес келетін 11 функцияны орындайды.

Ауру қаупі: төлемдер еңбекке жарамсыздығынан жоғалған кірістің 
толық немесе ішінара өтелуіне сәйкес келеді; мемлекеттік және жеке 
сектордағы медициналық қызметтерді толық немесе ішінара қамту.

Мүгедектік тәуекелі: еңбек ету қабілетінен толықтай айырылған және 
қоғамда қалыпты өмір сүретін адамдарға зейнетақы мен жәрдемақы төлеу; 
мүгедектікке байланысты медициналық қызметтер; оңалту шығындары.

Өндірістегі жарақат пен кәсіби аурулардың қаупі: зейнетақы мен жәр-
демақыларды, өтемақыларды және тікелей төлемдердің басқа да түрлерін 
төлеу; нақты медициналық көмек; өндірістік оңалтуға және басқа да 
әлеуметтік қызмет түрлеріне байланысты шығыстар.



289

Асыраушысынан айрылу қаупі: асыраушысынан айрылу жағдайын-
дағы зейнетақы мен жәрдемақы, қайтыс болғаннан кейінгі жәрдемақы, 
жерлеу қызметтері.

Жұмыссыздық тәуекелі: толық немесе ішінара жұмыссыздыққа байла-
нысты жәрдемақы; жәрдемақы алмастырушы емес, билік ұйымдастырған 
уақытша немесе кездейсоқ жұмыс үшін ақы төлеу.

Көші-қон қаупі: еңбек ресурстарының қозғалысына, оқуға, қайта 
біліктілікке байланысты шығындар; бұрынғы жұмыссыздардың жаңа 
тұрғылықты жеріне көшуге байланысты жеңілдіктер.

Тұрғын үйден айрылу қаупі: тұрғындардың жекелеген санаттары үшін 
тұрғын үй-коммуналдық қызметтерге субсидиялар.

Ана болу: аналық жәрдемақылар; аналар мен балаларға медициналық 
қызмет көрсету шығындары және жүкті әйелдер мен босанған әйелдерді 
қамтамасыз етудің басқа түрлері.

Отбасылық жәрдемақы: асырауындағы балаларға берілетін жәрдемақы, 
азық-түлік түрінде заттай көмек, жолдама төлеу, үйге көмек және т.б.

Әлеуметтік көмектің басқа түрлері: кедейлерге қосымша қызметтер, 
кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға 
жұмсалатын шығындар, әскери әрекеттер мен табиғи апаттардан зардап 
шеккендерге жәрдемақы және т.б.

Еуропалық мемлекеттердің ұлттық әлеуметтік модельдерін бір-бірінен 
ерекшелендіретін маңызды фактор әлеуметтік қорғаудың (міндетті 
әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік көмек және мемлекеттік әлеуметтік 
қамсыздандыру), медициналық көмек пен білімнің, олардың жұмыс істеуі 
үшін бөлінетін ресурстардың мөлшері мен құрылымы (үйлесімі) болып 
табылады. сонымен қатар әлеуметтік қорғау институттарының бірінің 
үстем рөлін атқарады.

Ұлыбританияда әлеуметтік қорғау институттарының әрқайсысы 
(мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік сақтандыру және 
қосымша жеке сақтандыру) қаржы ресурстарының шамамен тең үлесін 
құрайды.

Ұлыбританиядағы денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесіне кіреді:

– қызметтері елдің барлық азаматтары, сондай-ақ тұрақты тұратын 
мәртебесі бар тұрғындар үшін қол жетімді Ұлттық денсаулық 
сақтау қызметі;

– жергілікті билік органдарының (муниципалитеттердің) қарттарға, 
мүгедектерге, психикалық ауытқулары бар адамдарға, сондай-ақ 
балалары бар отбасыларға жергілікті қызмет көрсететін әлеуметтік 
қызметтер;
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– әлеуметтік қамсыздандыру – бұл, біріншіден, жоғалған немесе 
жұмыс таба алмайтын адамдар үшін негізгі өмір сүру деңгейін 
ұстап тұруға арналған жүйе, екіншіден, отбасылар мен мүгедектерге 
материалдық көмек көрсету.

Бұл ұйымдардың барлығында «мөлдір» бюджет бар, ал олардың 
қызметі Британ үкіметінің негізгі басымдықтарының бірі болып табы-
лады: үкіметтің барлық шығындарының жартысына жуығы оларды 
ұстауға жұмсалады.

Швед моделі. Оның айрықша белгілері: бюджеттің жалпы салықтық 
түсімдерінен әлеуметтік шығыстарды қаржыландыру, үдемелі салық 
жүйесі (халықтың жоғары кірісті топтарының табыстарының 65% -на дейін 
алынады); әлеуметтік саясатты іске асыруда теңдік және ынтымақтастық 
қағидаттарының басымдығы; ұзақ мерзімді жұмыссыздықты болдырмау 
жөніндегі шаралардың белсенді сипаты.

Мемлекеттік бюджеттен міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне 
берілетін субсидиялардың маңызды рөлі мемлекеттің қатаң бақылауында 
болатын осы жүйенің жұмыс істеуінде мемлекеттің белсенді рөлін 
түсіндіреді.

Жалпы әл-ауқатқа және әлеуметтік кепілдіктердің жоғары деңгейіне 
қол жеткізу Швед мемлекетінен үлкен шығындарды талап етеді. Осы 
мақсатта республикада прогрессивті салық жүйесі жұмыс істейді, ол 
мемлекеттік бюджетке үлкен көлемде ресурстар жинауға және сол арқылы 
бастапқы бөлінген кірістің едәуір көлемін қайта бөлуге мүмкіндік береді. 
Осылайша, Швециядағы әлеуметтік шығындар мемлекет шығындарының 
50% құрайды.

Әр түрлі елдердегі белгілі бір төлемдер мен жеңілдіктердің құны 
өте әр түрлі екені анық. Отбасына көмектесудің мысалын қарастыруға 
болады.

Еуропалық елдердің шығыстардың осы тармағындағы айырмашы-
лықтары айтарлықтай. Греция, Италия, Португалия және Испанияны 
қоса алғанда, елдердің бір тобы бұл мақсатқа ЖҰӨ-нің 1%-дан азын 
жұмсайды. Басқа елдер тобы – Германия және Нидерланды – 12,5-тен 
2%-ға дейін, ал қалған елдер – 2%-дан астам.

Көптеген елдер бала туу деңгейінің төмендеуіне алаңдаулы. Осыған 
байланысты көптеген елдер отбасына көмек көрсету саясатына айтар-
лықтай өзгерістер енгізді. Сонымен, Францияда 80-жылдардың басында. 
заңдар көп балалы отбасылардың пайдасына қабылданды. Мысалы, үш 
немесе одан да көп баласы бар отбасы орташа жалақының үштен бір 
бөлігінде жәрдемақы ала бастады.
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Барлық елдерде балаға төленетін жәрдемақы әр жаңа балаға көбеюде. 
Ерекше жағдай – Ирландия, Нидерланды, Португалия және Ұлыбритания, 
онда екінші және үшінші балаға жәрдемақы мөлшері өзгермейді. Бель-
гияда, Германияда, Италияда және, әсіресе, Францияда, екінші баладан 
бастап, төлемдер мөлшері едәуір артады.

Көптеген елдерде аналық жәрдемақылар көбейтілді. Мұндай саясат 
жұмысты, мансапты және үй мен отбасы үшін қамқорлықты үйлестіруге 
жақсы жағдай жасауға бағытталған. Осыған байланысты, соңғы бес 
жылда көптеген елдерде декреттік демалыстың ұзақтығы ұлғайтылды. 
Қазіргі уақытта ең үлкен декреттік демалыс Данияда (28 апта) және 
Францияда (26 апта). Басқа елдерде ол 13-тен 20 аптаға дейін өзгереді.

Көптеген елдерде ата-аналары үшін баласымен ұзақ болғысы келетін 
әлеуметтік жеңілдіктер бар, бірақ олар аз. Мұндай жеңілдіктер Германи-
яда, Бельгияда, Италияда бар. Мысалы, Германияда бұл 2 жасқа толған 
бала үшін жалақының 22% құрайды. Бельгия мен Италияда сәл көп, бірақ 
оларды төлеу мерзімі қысқа.

Еуропадағы толық емес отбасылар мәселесі өткір әрі маңызды. Барлық 
дерлік елдерде мұндай отбасылар үшін ерекше жеңілдіктер бар, бірақ 
төлем шарттары әр түрлі. Мысалы, Грецияда тек ана ғана жәрдемақы 
ала алады, бірақ жалғызбасты әке емес. Испания мен Португалияда тек 
кейбір провинцияларда жергілікті билік мұндай жеңілдіктерді төлейді. 
Францияда жәрдемақы мөлшері 3 жасқа дейінгі орташа жалақының 50% 
құрайды. Басқа елдерде бұл сома әлдеқайда аз.

Соңғы онжылдықтар ішінде болған елеулі демографиялық өзгерістер 
көптеген елдерді егде жастағы азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйесін қайта қарауға мәжбүр етті.

Біріншіден, зейнеткерлік қызметке қатысты проблемалар туды, 
өйткені қартайған зейнеткерлердің саны күрт өсті. Көптеген елдердегі 
жағдай жұмыссыздықтың жоғары деңгейіне байланысты нашарлады. Бұл 
көптеген үкіметтерге жұмыс істейтін жастар үшін жұмыс орындарын 
босату мақсатында ерте зейнетке шығуды ұйымдастырудың жолдарын 
табуға себеп болды.

Ерте зейнетке шығу бағдарламалары 80-жылдардың ортасында дами 
бастады. және Еуропалық Одақтың барлық дерлік елдерінде қабылданған. 
Әр түрлі елдерде екі нақты шешім қабылданды: 1) еңбек ету құқығымен 
мерзімінен бұрын зейнеткерлікке шығу; 2) еңбек ету құқығынан ерте зей-
нетке шығу. Бағдарламалардың көпшілігі Бельгияда, Францияда, Герма-
нияда, аз дәрежеде – Ұлыбритания мен Данияда жүзеге асырылды.

Сонымен, Бельгияда сіз 50 жаста зейнетке шыға аласыз. Егер жұмыстан 
босату компанияның қажеттіліктеріне байланысты болса, қарттар табыс-
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тың 80% мөлшерінде зейнетақы алады. Төлем құралдарының негізгі 
бөлігі жұмыссыздықтан сақтандыру есебінен келеді, бірақ жұмыс беруші 
белгілі бір үлесті ұсына алады. Зейнеткерге қосымша ақша табуға рұқсат 
етіледі, бірақ шектеулі мөлшерде. Бельгияда жұмыссыздардың арасынан 
жас зейнеткердің орнын алу міндеті жұмыс берушілердің бір жас тобы-
нан екінші жасына ауысуды қамтамасыз ету үшін нақты және қатаң түрде 
бекітілген.

Францияда егде жастағы жұмысшылар жұмыстан босатылған жағ-
дайда бұрынғы жалақысының 70% мөлшерінде мерзімінен бұрын зейне-
тақымен қамтамасыз етілуі мүмкін, егер жұмыс беруші оның орнына 
26 жасқа дейінгі жұмыссыздарды жұмысқа тартса. Бұл жәрдемақы 
жұмыссыздықтан сақтандыру қоры мен үкімет қорынан қаржылан-
дырылады.

Германияда 60-тан 65 жасқа дейін зейнетке шыққысы келетіндерге 
ұсынылды, ал кейінірек жеткілікті қаражат жинаған адамдар үшін ең 
төменгі жас 57 жасқа дейін төмендетілді. Жәрдемақыны компаниялар 
қаржыландырды (орташа табыстың 65%). Егер зейнетке шыққан адамды 
жұмыссыз адам алмастырса, компания еңбек басқармасынан грант ала 
алады. Мұның бәрі 1984 жылы шыққан, бес жылдан кейін басқасына 
ауыстырылған «Ерте зейнеткерлікке шығу туралы» Заңда қарастырылған.

Ұқсас деректер басқа елдер үшін де берілуі мүмкін. Алайда, қарт 
адамдардың мерзімінен бұрын шығу нәтижелері өте қарама-қайшы екенін 
атап өткен жөн. Фирмалар көзқарасы бойынша жұмыс күшінің икемділігі 
артады, селективті қысқарту, артық санды тез жою, жұмыс күшін 
жасарту нәтижесінде еңбек өнімділігінің артуы байқалады. Алайда теріс 
нәтижелер бар: тәжірибелі жұмысшылардың жоғалуы, шеберлік. Бұл 
жағдайды қарт адамдардың қабылдауы да екіұштылық: жақсы өтемақы 
мен кейіннен отбасылық жағдайдың өзгеруімен, байланыстардың 
жоғалуы, пайдасыздық сезімімен соқтығысу нәтижесінде оптимизм.

Еуропаның бірқатар елдерінде үкіметтер ерлер мен әйелдердің 
құқықтарын теңестіру үшін әлеуметтік қызметтер саласында белгілі бір 
шараларды қабылдауға мәжбүр болды. Бұл, ең алдымен, қайтыс болған 
жұбайына зейнетақы алу мүмкіндігі туралы болды. Германияда заң 
қабылданды, оған сәйкес тірі қалған жұбайы қайтыс болған жұбайының 
зейнетақысының 60% алуға құқылы болды.

Осылайша, ЕО елдеріндегі мемлекеттік әлеуметтік саясаттың өзегі 
болып табылатын қазіргі заманғы мемлекеттік әлеуметтік қорғау 
жүйелерінің негізі екі негізгі институт болып табылады: әлеуметтік 
сақтандыру және мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру. Олардың 
көмегімен өте үлкен қаржылық ресурстар қалыптасады, олар ЖІӨ-нің 
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30 және одан да көп пайызын құрайды. Сонымен бірге, ЕО елдерінің 
көпшілігінде (Германия, Франция, Бельгия, Италия) әлеуметтік 
сақтандыру үлесі әлеуметтік қорғауға жұмсалатын шығындардың шама-
мен 60-70% құрайды. Скандинавия елдерінде және Ұлыбританияда 
халықтың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландыру және әлеуметтік сақтандыру шығындары шамамен тең.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Әлеуметтік саясат
Патериалистік- социалистік үлгі
Шведтік үлгі
Ауқатты мемлекет үлгісі
Әлеуметтік салаға бағытталған нарық шаруашылығының үлгісі
Нарықтық әлеуметтік үлгі
Адам дамуының индексі
Әлеуметтік кепілдік.
Әлеуметтік стандарттар.
Тұтыну бюджеті.
Өмір сүру минимумы
Жалақының минималды деңгейі
Номиналды табыс
Қолда қалатын табыс
Нақты табыс
Лоренц қисығы
Джини коэффициенті.

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Әлеуметтік саясат дегеніміз не және оның негізгі міндеттері қандай?
2. Әлеуметтік саясаттың қандай үлгілері бар және әлеуметтік саясат-

ты жүргізу құралдары.
3. БҰҰ бойынша өмір сүру деңгейінің көрсеткіштер жүйесі.
4. Әлеуметтік саясаттың негізгі бағыттарын атап көрсетіңіз.
5. Әлеуметтік қорғаудың тиімді жүйесін қалыптастыруды қалай 

түсінесіз?
6. Көш – қон бағдарламасының негізгі мақсаты не ?
7. Халықтың табыс деңгейін бағалау үшін қандай көрсеткіштер 

қолданылады? 
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8. Табысты бөлу теңсіздігін қалай өлшеуге болады ?
9. Еуропа мемлекеттеріндегі әлеуметтік қамсыздандырудың негізгі 

бағыттары ұандай?

Кейс: Әлеуметтік салада мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестікті дамыту

Дерек көзі: https://atameken.kz/ru/pages/566

Бүкіл әлемде мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттесу процесі ретінде 
әлеуметтік-экономикалық процестерді басқарудың тиімді формасына 
инвестицияларды тартудың қарапайым процесі ретінде мемлекеттік-
жеке меншік әріптестікке (ары қарай МЖӘ) көбірек көңіл бөлінеді. 
Қазіргі уақытта Қазақстан мемлекеттік-жекеменшік серіктестік құруға 
қызығушылық танытып отыр.

Ағымдағы жағдайды талдау салыстырмалы түрде қысқа мерзімде 
Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің (құралдар мен 
субъектілердің) әмбебап және прогрессивті жүйесін құрғанын көрсетеді, 
дәлірек айтсақ:

– мемлекеттік қолдау (несиелер, кепілдіктер, преференциялар мен 
жеңілдіктер, қаржыландыру құралдары);

– келісім-шарт құралдары (әр түрін көрсететін концессия, қызмет 
көрсету шарттары);

– инфрақұрылым құралдары (еркін экономикалық аймақтар, инду-
стриалды аймақтар және саябақтар және т.б.);

– корпоративті құралдар (заңды тұлғалардың капиталына мемлекеттің 
қатысуы – холдингтер, ұлттық компаниялар, басқа акционерлік 
қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, даму инсти-
туттары, әлеуметтік және кәсіпкерлік корпорациялар, венчурлық 
және инвестициялық қорлар);

– қор нарығы (инфрақұрылымдық облигациялар);
– және басқалары (жекешелендіруге көшу өлшемдері, жекешелен-

діруден кейінгі бақылау және т.б.).
Қазақстан үкіметі МЖӘ схемасы бойынша ауқымды жобаларға баста-

машы болып отыр. Нормативтік-құқықтық базаның жетілмегендігі және 
инвестициялық құралдардың болмауы оларды жүзеге асыруға кедергі 
келтіруі мүмкін.

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, МЖӘ инфрақұрылымдық сектор-
ларда, оның ішінде әлеуметтік инфрақұрылымда белсенді дамып келеді.
Зерттеуші Е.Семенова жүргізген аналитикалық сауалнаманың деректері 
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бойынша дамыған елдердегі МЖӘ басқа салаларға қарағанда білім беру, 
денсаулық сақтау саласында жиі қолданылады және мұның себептерінің 
бірі – әлеуметтік маңызды проблемаларды шешуге бағытталған ауқымды 
бағдарламалар мен жобаларды жасау мен іске асыруда мемлекет пен 
бизнестің белсенді өзара әрекеттесуінің қажеттілігі. 

Сонымен қатар, әлеуметтік саладағы МЖӘ жобалары, әдетте, 
«құрылыс-қызмет көрсету» моделі негізінде жүзеге асырылады, онда 
нысанды құрылыс аяқталғаннан кейін де, МЖӘ келісімшартының мерзімі 
аяқталғаннан кейін мемлекетке беруге болады. Бұл жағдайда мемлекет 
келісімшарт кезеңінде жеке тарапқа объектінің жедел дайындығына, яғни 
жеке меншік иесі ұсынатын қызметтердің сапасына байланысты төлемдер 
жасайды.

Бұл модель көбінесе денсаулық сақтау, білім беру, спорт саласындағы 
қызметтерді ұсыну, қала аумағы мен демалыс аймақтарын (саябақтар, 
алаңдар) дамыту, халықтың аз қамтамасыз етілген топтарына көмек 
көрсету және басқа жағдайларда қолданылады. МЖӘ-тің бизнеске қатысу 
мотиві – нақты немесе қаржылық емес материалдық пайда алу (бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігін арттыру). Билік үшін МЖӘ қолданудың 
негізгі себебі бизнес ресурстарын тарту арқылы халықтың өмір сүру 
сапасын жақсарту болып табылады.

Алғаш рет «100 мектеп және 100 аурухана салу» жобасы аясында 
Қазақстанда әлеуметтік жобаларды жүзеге асырудың МЖӘ тетіктері 
қолданылды. Жобаны іске асыру схемасы келесідей: ҚР Денсаулық сақтау 
министрлігі денсаулық сақтау нысандарын салуға тапсырыс беруші 
ретінде әрекет етеді, Оңтүстік Қазақстан облысының, Астана және 
Алматы қалаларының әкімдері мектеп құрылысына тапсырыс берушінің 
міндеттерін орындайды, ал жобаны жедел қолдауды «Самұрық-Қазына» 
АҚ жүзеге асырады. 

Қазіргі уақытта білім беруде МЖӘ тетіктерін кеңейту мақсатында 
«Балапан» бағдарламасы жүзеге асырылуда, оның негізгі мақсаты 2020 
жылға қарай жеке отбасылық балабақшалар мен шағын орталықтар салу 
арқылы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100% қамту, оларды ашу 
процедураларын жеңілдету. 

«Балапан» бағдарламасы аясында МЖӘ негізінде мектепке дейінгі 
ұйымдарды құру және ашу жоспарлануда, ол үшін мемлекеттік білім 
беру тапсырысын жеке мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 
республикалық бюджеттен орналастыруды қаржыландыру, сонымен 
бірге ата-аналық төлемдер есебінен балалардың тамақтану құнын өтеу 
қағидасын сақтайды.
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«Балапан» бағдарламасын іске асыру 2015 жылға қарай 662,4 мың 
баланы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға тартуға мүмкіндік береді. 
2010-2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасын іске асыру 
үшін қаржыландыру көлемі 95,9 млрд.теңгені құрайды, оның ішінде 
республикалық бюджеттен 92,3 млрд.теңге және жергілікті бюджеттерден 
3,6 млрд.теңге.

Қарағанды облысы әкімдігінің «Қарағанды облысының МЖӘ 
аймақтық орталығы» АҚ қолдауымен МЖӘ негізінде білім беру нысанда-
рын салудағы тәжірибесі қызықты болып көрінеді. 2010 жылы Қарағанды 
қаласында екі балабақшаның құрылысы басталды, Теміртауда 320 
орындық екі балабақшаның құрылысы аяқталуда, Бұқар жырау ауданы 
Доскей ауылында 140 орындық. 2011 жылы облыста 20 балабақшаның 
құрылысы басталады, оның 15-і МЖС құрамына кіреді.

Тұтастай алғанда, әлеуметтік салаға білім беру, денсаулық сақтау, 
ғылым, мәдениет, әлеуметтік қамсыздандыру (әлеуметтік көмек), түрлі 
әлеуметтік қызметтер жатады.

Қазақстанда МЖӘ-тің әлеуметтік саладағы өзектілігі басқарудың 
алдыңғы қатарлы әдістерін қолдану тұрғысынан оның даму деңгейінің 
төмендігімен байланысты. Көптеген ондаған жылдар бойы тікелей 
мемлекеттік басқарудың объектісі болған бұл сектор қазіргі уақытта 
әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттарына қол жеткізу үшін әртүрлі 
ресурстарға үлкен қажеттілікті сезінуде.

Әлеуметтік сала үшін ең көп таралған және өткір проблема – бұл 
тұрақты және жеткілікті бюджеттік қаржыландырудың болмауы, бұл 
қызметтер сапасының нашарлауына және олардың көлемінің төмендеуіне 
әкеледі. Сонымен бірге қоғамның қажеттіліктері, халықтың сұранысы, 
қызмет көрсету деңгейі және сәйкесінше, мемлекеттің қызмет көрсету 
сапасы мен мекемелердің әлеуметтік-экономикалық тиімділігіне 
қойылатын талаптары артып келеді. Қарама-қайшылық дамыды, оны 
кәсіпкерлік құрылымдардың ресурстарын тарту арқылы шешуге болады.

МЖӘ-нің бір нысанын немесе басқа нысанын қолдану жобаның өзіне, 
оның нақты қатысушыларына, инвестициялық модельге және жобаның 
басқа да сипаттамаларына байланысты анықталады. Сонымен қатар, 
әлеуметтік саланың әртүрлі салаларындағы МЖӘ дамуының қазіргі 
заманғы бағыттарының бірі – бұл тек мемлекет пен жеке сектордың 
ғана емес, сонымен қатар әртүрлі коммерциялық емес ұйымдардың 
қатысуымен серіктестікті дамыту.

Әлеуметтік салада МЖӘ тетігін құруда даму институттарының 
қалыптасуы маңызды рөл атқарады. Бұл институттарға түрлі қорлар, 
кластерлер, технопарктер және басқалар кіреді. Шетелдік тәжірибе 
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көрсеткендей, МЖӘ арнайы институттардың қатысуын талап ететін 
күрделі міндеттерге тап болады, нәтижесінде коммерциялық емес 
ұйымдарды қосатын институционалдық серіктестік құрылады. Соны-
мен, әлеуметтік саладағы жобаларды сәтті жүзеге асыру үшін МЖӘ-нің 
әртүрлі нысандарын біріктіру, бірлескен жобаларды мемлекеттік мақсатты 
бағдарламаларға енгізу, ведомстволық бағдарламаларды қабылдау, даму 
институттарын тарту қажет.

Осылайша, әлеуметтік саладағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
одан әрі дамуды қажет етеді деген тұжырым жасауға болады, бұл 
перспективалық мақсаттарды айқын көруге негізделген жаңа стратегия-
ларды енгізу қажеттілігімен ерекшеленеді. 

Халықаралық тәжірибені ескере отырып, бүгінде дамыған елдерде 
шамамен 2/3 жобалар бар деп атап өту керек және әлеуметтік сала 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік шарттарында жүзеге асырылады, 
бұл серіктестіктің болашағын көрсетеді. Денсаулық сақтаудың әлеуметтік 
салаларындағы жеке капитал мен мемлекеттің арасындағы өзара қарым-
қатынасты мұндай ұйымдастыру, ондаған жылдар бойы шетелде өзін 
дәлелдеген, әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландырудың ішкі 
жүйесінің құрылымын жетілдіруде басымдық ретінде қарастырылуы 
мүмкін.

Талқылау сұрақтары

1. Қазақстанда қалыптасқан мемлекеттік-жеке меншіктің әмбебап 
жүйесін сипаттап беріңіз.

2. МЖӘ жобаларының «құрылыс-қызмет көрсету» моделінің мәні 
неде?

3. Билік үшін МЖӘ қолданудың негізгі себебі неде?
4. МЖӘ тетіктерін кеңейту үшін қабылданған «Балапан» бағдарла-

масының мақсаты неде?
5. Әлеуметтік салада МЖӘ тетігін құруда даму институттары қандай 

рөл атқарады?
6. «100 мектеп және 100 аурухана салу» жобасын сипаттап беріңіз.
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ХІV ТАРАУ
 

АЙМАҚТАР ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ 
ДАМУЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

14.1 Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу қажеттігі және 
 негізгі міндеттері
14.2 Қазіргі кездегі аймақтық саясат ерекшеліктері
14.3 Индустриалдық – инновациялық бағдарламаны аймақтарда 
 жүзеге асыру мәселелері
14.4 Дамыған елдерде аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу 
 ерекшеліктері

14.1 Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеу 
қажеттігі және негізгі міндеттері

 Мемлекеттегі әрбір аймақ өзімен-өзі жеке дами алмайды, өйткені 
басқа аймақтардың дамуына зиянын тигізбес үшін оның ерекшеліктері 
де ескерілуі керек. Сондықтан да экономиканы мемлекеттік реттеу 
жүйесіндегі аймақтық саясаттың маңызы ерекше. 

Аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеу – еліміздің және 
оның жекеленген аймақтарының экономикалық жағдайын қамтамасыз 
етуде қойылған мақсаттарға жетуді көздейтін мәселелерді шешуге 
бағытталған шаралар жиынтығы. 

Аймақтық саясаттың мәні – жалпы ұлттық мақсаттарға жету үшін 
аймақтық дамуды тиімді басқару болып табылады.

 Мемлекет әрбір аймақ үшін бағдарлама дайындап, сол бойынша әрбір 
аймақ өзінің даму бағытын жүзеге асырады. Мемлекет аймақтық сая-
сатты қалыптастыру үшін еліміздің территориясы бойынша себептерді 
көрсету қажет. Оларға төмендегілерді жатқызуға болады:

■ еліміз аймақтарының табиғи – климаттық жағдайының айырма-
шылығы;

■ аймақтың өнімділігін анықтайтын табиғи ресурстарды пайдалану 
бағыты, саласы және ауқымы. Бұл тек ауылшаруашылық, пайдалы 
қазбаларды игеру ғана емес, өнеркәсіпті орналастыру жағдайы мен 
халықтың өмір сүру жағдайын ұйымдастыруға да әсер етеді;

■ аймақтың орналасуының «күрделі» жағдайы, соның әсерінен шы-
ғындар артып, бағаның өсуі байқалады. Бұл аймақтың көлік және 
байланыс қызметтерінің дұрыс дамымауына, оның экономикалық 
дамуына ықпал етеді;
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■ инновация енгізу жағынан артта қалуы, өндірістің ескі құрылымы;
■ елдің экономикалық даму тенденциясы;
■ тауар өндірісіне әсер ететін технологиялық даму сатысы;
■ институционалдық факторлар: жалпы және аймақтық саясаттың
■ нысандары, саяси жағдай, аймақтың даму тарихы т.б.; 
■ орналастырудың физикалық факторлары: аэропорт, көлік жүйесі, 

өндірістік алаңдардың бар болуы немесе жоқ болуы, байланыс
■ жүйелерімен қамтамасыз етілуі, өндірістік инфрақұрылым;
■ әлеуметтік мәдени факторлар. Урбанизация деңгейі, халықтың 

білім деңгейі, ғылыми орталықтардың бар болуы және т.б.;
■ орталықпен жүргізілетін макроэкономикалық саясатта аймақтық 

ерекшеліктердің есепке алынбауы;
■ орталық пен аймақтар арасындағы өкілеттіліктер мен міндеттерді 

жіктеу үрдісінің толықтай аяқталмауы.
Аймақтардың саралануының күшеюі жалпы аймақтық өнім сияқты 

қөрсеткіштер динамикасынан көрінеді. Аймақтық дамудың саралану-
ына байланысты, экономикалық қауіпсіздік факторлары әрбір аймақ 
деңгейінде өзінің аймақтық ерекшеліктеріне ие болады. Әрбір аймақта 
экономикалық қауіпсіздік факторларын анықтау нәтижесінде ғылыми 
негізделген шешімді талап ететін экономикалық қауіпсіздіктің ерекше 
мәселелері туындайды.

Аймақтар дамуына әсер ететін тікелей қатерлерге келесілерді 
жат-қызуға болады:

► Орталық және жергілікті билік органдарының арасындағы өкілет-
тіліктері мен жауапкершіліктердің айқын бөлінбеуі.

► Аймақтардағы реформалардың жүргізілу қарқынындағы айырма-
шылықтар.

► Халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы бойынша аймақтардың са-
ралануы.

► Әлемдік нарықтағы сұранысқа сәйкес Қазақстан экономикасының 
салалық және аймақтық құрылымының өзгеруі, нәтижесінде өнер-
кәсіптік және аграрлық аймақтардан басым шикізат пен отын 
өндіретін аймақтар иерархиясы қалыптасты.

► Аймақтар дамуындағы аумақтық және салалық үйлестіру қағи-
дасының бұзылуы.

Аймақтағы дағдарыстың нақты белгілері мынадай:
♦ өндіріс қарқынының төмендеуі;
♦ халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі (жан басына шаққандағы 

табыстың төмендігі);
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♦ жұмысбастылыққа қатысты жағымсыз тенденциялардың етек алуы 
(жұмыссыздықтың жоғары деңгейі);

♦ демографиялық, экологиялық, әлеуметтік қызметтер көрсету сала-
сындағы мәселелердің күшеюі және т.б.

Барлық аймақтардың дамуы үшін жалпы кедергілер төмендегідей:
♦ жұмыссыздық;
♦ ірі өңдеуші кәсіпорындардың тоқтап қалуы немесе толық қуатында 

жұмыс істемеуі;
♦ экологиялық мәселелердің көбеюі;
♦ шағын қалалардың дағдарысты жағдайы. 
Қазақстан үшін аймақтарды дамыту міндеттері ретінде төмендегілерді 

атауға болады:
● Әрбір аймақтағы халықтың тұрмыс-жағдайының деңгейін 

теңестіру. 
● Дағдарыстық аймақтарды құрылымдық қайта құру. Бірінші 

мақсаттан айырмашылығы теңестіру саясаты жалпы барлық 
мемлекет үшін жүргізілетіндігімен ерекшеленеді. Дағдарыстық 
аймақтарды құрылымдық қайта құру тек ірі, жалпы мемлекеттік 
бағдарлама көмегімен жүзеге асырылады, кейбір аймақтарда атал-
мыш міндетті орындау үшін қажет ресурстардың жетіспеушілігі 
болады. Мемлекеттің негізгі функциясы – артта қалған аумақтарды 
даму деңгейі жоғары аймақтардың қатарына жеткізу, бірақ мұндай 
жағдайлар халыққа өз зардабын тигізбеуі тиіс. 

● Аймақтардың кешенді дамуын жеке аймақтық мақсаттармен 
ұштастыру.

● Аймақтардағы тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз ету. Ре-
спубликамызда соңғы жылдары аймақтық экономикаға, аймақтарды 
дамытуға, дәлірек айтсақ, республикадағы әрбір аймақтың 
экономикалық өсуіне, әлеуметтік жағдайына, қаржы жағдайын 
тұрақтандыруға, халықтың әл-ауқатын көтеруге, отандық және 
шетелдік инвестицияларды тарту және оны тиімді пайдалануға, 
өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын, сонымен қатар шағын және орта 
бизнесті дамыту сияқты мәселелерді шешуге айтарлықтай көңіл 
бөлініп, нақты іс-шаралар кешені жүзеге асырылуда. 

Республикамыздың кең байтақ аумағы мен оның әрбір аймағының 
өзіндік ерекшеліктері бар, яғни, олардың экономикалық әлеуеті, 
республикалық еңбек бөлінісіндегі орны, әлеуметтік-экономикалық 
даму деңгейі нарықтық қатынастарға өткелі бері жүргізіліп жатқан 
реформалардың нәтижесінің әркелкі болуына да байланысты. 
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Аймақтар дамуының қазіргі жағдайын саралау олардың дамуының 
экономикалық қауіпсіздігін бағалауды қажет етеді. 

Аймақтың экономикалық қауіпсіздігі – аймақ экономикасының оның 
дамуының әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге қабілеттілігі, халықтың өмір сүру сапасын жоғары 
әлеуметтік стандарттар деңгейіне жеткізу, табиғат ресурстарын ұтымды 
пайдалана отырып, ішкі және сыртқы қауіптердің ықпалына қарсы тұру. 

Демек, аймақ экономикасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету – тұтас ел 
экономикасы өркендеуінің негізгі шарттарының бірі деп тұжырымдауға 
болады. Осыған байланысты экономикалық қауіпсіздіктің қатерлерін 
аймақтық деңгейде анықтаудың маңызы да арта түспек.

14.2 Қазіргі кездегі аймақтық саясат ерекшеліктері

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының ұзақ мерзімге арналған 
стратегиясы табиғи, әлеуметтік-экономикалық және т.б. аумақтық фак-
торлары толықтай ескеріп, оларды мемлекеттік саясаттың барлық бағыт-
тарында нақтылағанда ғана ғылыми тұрғыдан негізделген және жүзеге 
асу мүмкіндігі.

Қазіргі уақытта республика кеңістігіндегі әлеуметтік-экономикалық 
даму жағдайларының біркелкі болмауы мемлекет тарапынан жүргізілетін 
аймақтық саясат ерекшеліктерін анықтайды. Соған орай мемлекеттің 
аймақтық саясатының мақсаттары мен міндеттері, оларды жүзеге асыру 
механизмдері анықталады.

Мемлекет нарықтық қатынастардың дамуы барысында кәсіпорындарға 
толықтай дербестік бере отырып, олардың шаруашылық қызметіне 
тікелей араласпағанымен де, жанама түрде (салықтар, экологиялық, 
монополияға қарсы шектеулер, т.б,) араласады. Бұл нарық жағдайында 
кәсіпорындардың тиімді қызмет етуінің бір шарты деуге болады. 

Ал егер мемлекет аймақтармен дұрыс өзара қарым-қатынас орнатпаған 
болса, немесе халықтың өмір сүруін қамтамасыз ететін ортасы болып 
табылатын мемлекеттің барлық аумақтарының дамуы үшін жауап-
кершіліктен бас тартатын болса, онда жүргізіліп жатқан реформа-
лардың оң нәтижеге жеткізбейтіндігі анық. Демек, аймақтардың дамуын 
мемелекеттік реттеу олардың дамуының қажетті шарты.

Республиканың қазіргі экономикалық кеңістігі әлеуметтік, эконо-
микалық, экологиялық ерекше мәселелермен сипатталатын әр түрлі 
аумақтарды қамтиды. Осы тұрғыдан алғанда және аймақтардың маман-
дандырылу қағидасына сәйкес республика аймақтарын төрт топқа бөлуге 
болады:
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1. Шаруашылықтарының құрылымы экспортқа бағытталған.
2. Индустриялық дамыған.
3. Агроөнеркәсіптік. 
4. Дағдарыстық.
Бірінші топ – стратегиялық сипаттағы минералды ресурстардың 

айтарлықтай қорларын иеленетін және ғылыми-өндірістік әлеуетінің 
қарқынды дамуына жеткілікті мүмкіндігі бар, бірақ ауылдық аймақтардың 
экономикалық-әлеуметтік артта қалуымен, экологиялық жағдайларының 
нашар болуымен ерекшеленетін аймақтар. Бұл аймақтарға Қазақстанның 
экономикасын дағдарыстан шығару және тұрақтандырудың рөлі беріледі. 
Осы аймақ топтары үшін төмендегідей мәселелер кешенін шешу қажет 
деп атап көрсетуге болады:

– минералдық шикізат және көмірсутек шикізаттарын кешенді өнді-
румен өңдеудің жаңа технологияларын енгізу негізінде страте-
гиялық шикізат түрлеріне бай жерлерді қарқынды игеру;

– отандық және шетелдік инвесторлар үшін қолайлы инвестициялық 
климатты анықтайтын және әлемдік стандартқа жауап беретін 
жоғары дамыған өндірістік, әлеуметтік және нарықтық инфрақұ-
рылымдарды құру;

– ауылдық аймақтардың дамуындағы «жинақталған» күрделі 
мәселелерді (әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, т.б.) шешу.

Екінші топқа – ауыр индустрия салаларына нақты маманданған, 
жоғары технологиялық ғылыми жетістіктер қажетсінетін өндіріс құру 
үшін қолайлы экономикалық жағдайлары және жоғары ғылыми-өндісті 
әлеуеті бар, негізінен қаржылық ресурстармен өзін-өзі қамтамасыз ете 
алатын аймақтар жатады.

Бұл аймақтарды дамытуда шешуді талап ететін мәселелер қатарына 
төмендегілерді жатқызуға болады:

– шетел инвестицияларын тарту жолымен экспорттық әлеуетті 
қалыптастыру;

– жаңа ғылымды қажетсінетін өнімдер шығаруды ұйымдастыру, 
жаңа технологиялар негізінде құрал-жабдықтар мен машиналар, 
электроника құралдары, автомобиль құрылысы жаңа материалдар, 
лазер технологиясын дамыту;

– нарықтық инфрақұрылымды дамытуды жеделдету.
Үшінші топ – ауыл шаруашылығына маманданған агроөнеркәсіптік 

кешенді аймақтар. Бұл топтағы аймақтар үшін халықтың жұмысбас-
тылығын қамтамасыз ету және жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатында 
ауыл шаруашылығы мен оған сабақтаса дамитын салаларда шағын және 
орта бизнесті дамыту қажет.
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Олардың әлеуметтік-экономикалық дамуын тұрақтандыру үшін келе-
сідей мәселелер өз шешімін табуы тиіс:

● ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін тиімді мамандандыруды 
жүзеге асыру;

● ауылшаруашылық өнімінің жоғары сапалылығын және экспорттық 
әлеуетінің өсуін қамтамасыз ететіндей өндірістік үрдістерге жаңа 
технология мен техникаларды енгізу және пайдалану;

● тұтыну нарығын тепе-тең түрде дамыту мақсатында тұтыну затта-
рын өндіретін ауылшаруашылығының және өнеркәсіп салаларының 
материалдық-техникалық базасын нығайту, міндетті түрде өнді-
рістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарды құру.

Төртінші топқа – қысылшаң (экстремальный) табиғи-климаттық, 
әлеуметтік-экономикалық және техника-технологиялық жағдайдағы, 
шаруашылықтың салалық құрылымы ұтымды емес дағдарыстық аймақ-
тар, сонымен қатар экологиялық дағдарысқа ұшыраған аудандар жатады. 
Бұл аймақтарда жинақталған мәселелерден «арылу» үшін мемлекеттік 
реттеудің нақты шаралары қажет. Сонымен бірге осы топтағы аймақ-
тардың дамуы үшін шешілуі тиіс мәселелер келесідей:

– экологиялық дағдарыстың тереңдеу үрдісінің алдын алу;
– осы аймақтарда тұратын халықтардың өмір сүру сапасын және 

деңгейін көтеру үшін материалдық негіз құру жөнінде нақты шара-
лар қабылдау;

– қоршаған табиғи ортасы адамдардың денсаулығына өте қауіпті 
ауылдық аймақтардан, кіші және шағын қалалардан және басқа 
да тұрғылықты жерлерден республикамыздың басқа аймақтарына 
орын ауыстырғысы келетін халықтар үшін қажет жағдайлар жасау;

– шетелдік техникалық және гуманитарлық көмектерді тарту және 
оларды тиімді пайдалану.

Экономиканы нарық жағдайында дамыту елдiң жекелеген аумақтық-
шаруашылық жүйелерiнiң бәсекелiк артықшылықтарын да, сол сияқты 
нарыққа бейiмделудiң әрқилы мүмкiндiктерiне байланысты олардың 
кемшiлiктерiн де анықтап бердi. Бұл жекелеген өңiрлерде өндiрiстiң 
бiршама құлдырауына және тоқтап қалуына, күйзелiске ұшыраған аудан-
дар мен елдi мекендердiң пайда болуына алып келдi. Нәтижесiнде өңiрлiк 
теңсiздiктер тереңдедi және табиғи көшi-қон ағымына қарамастан, ел 
халқының бiр бөлiгi қазiргi уақытта экономикалық перспективалы емес 
аумақтарда тұрады.

Бұрын қалыптасқан таратып орналастыру жүйесi өз тиiмдiлiгiн 
жоғалтты және қазiргi уақытта қалыптасып жатқан елдi кеңiстiктi 
экономикалық ұйымдастыруға сәйкес келмейдi. Бұрын минералдық-
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шикiзат кен орындарының базасында салынған жекелеген шағын қалалар, 
кенттер, сондай-ақ қалыпты өмiр сүру үшiн жарамсыз аумақтардағы 
және даму орталықтарынан шалғайдағы ауылдар перспективасыз болып 
қалды.

Қазіргі кезде 60 шағын қаланың 10-ы күйзелiске ұшырағандар сана-
тына жатқызылды. Әлеуметтiк-экономикалық даму әлеуетi бойынша 
7512 ауылдық елдi мекеннiң (АЕМ) 1204-iнiң (халық саны 1,8 млн. адам) 
жоғары, 5625 АЕК-тiң (5,2 млн. адам) – орташа, 595 АЕК-тiң (189,9 млн. 
адам) төмен даму әлеуетi бар және 88 АЕК-тiң тұрғындары жоқ.

Экономиканы мемелекеттік реттеудің ерекше бағыты ретінде 
қарастырылатын аймақтық саясаттың қазіргі ерекшеліктерін қарастыру 
оның тиімді жүзеге асуына ықпалын тигізетіні негізгі мәселелердің бірі 
болып табылады. Сондықтан да аймақтар дамуындағы қазіргі қалыптасып 
отырған жағдайды саралау және соған орай аймақтық саясаттың бағыт-
тарын айқындау үшін Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 
жылғы 28 тамызда N 167 Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 
2015 жылға дейiнгi аумақтық даму стратегиясы» қабылданды.

Стратегияда елдiң орнықты аумақтық дамуына кедергi болатын 
келесідей негізгі факторлар анықталды:

– өңiрлiк және әлемдiк еңбек бөлiнiсiнде елдiң тар, негiзiнен шикi-
заттық мамандануының, транзиттiк тәуелдiлiгi мен экономикалық 
оқшаулануының нығаюы, тиiсiнше – елдiң даму қарқынының 
тұмшалануы мен экономикалық артта қалуы;

– бәсекеге қабiлеттiлiктiң төмендiгiнiң және өнеркәсiптiң дәстүрлi 
салаларындағы өндiрiстiң тоқтап қалуының салдарынан бiраз 
аумақтардың индустрияланбауы;

– бiрiктiрушi көлiк-коммуникациялық желiнiң дамымауына, өңiрлiк 
аумақтық-шаруашылық жүйелерi үшiн сыртқы тартылыстың 
әртүрлi бағыттылығына (көптеген инфрақұрылымдық жобалар 
транзиттiк экономиканы қамтамасыз етуге анағұрлым бағдарланған 
және елдiң экономикалық кеңiстіктiк кiрiгуiнiң бiртұтастығын 
қамтамасыз етпейдi) байланысты елдiң ыдырау ықтималдығы;

– кең ауқымды трансеуразиялық сауда-экономикалық және көлiк-
коммуникациялық дәлiздердi қалыптастыру бойынша өңiрдiң 
iргелес мемлекеттерi тарапынан болатын, сондай-ақ елде халық-
аралық кiрiгудiң өңiрлiк орталық қалаларын қалыптастыру бой-
ынша көршiлес мемлекеттердiң iрi қалалары тарапынан болатын 
бәсекелестiк;

– елдiң шекара маңындағы өңiрлерiнде көршiлес мемлекеттердiң 
экономикалары үстемдiгiнiң, ауыл тұрғындарының қалаға ағы-
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луының күшеюi және бiраз ауылдық аумақтардың депопуляци-
ясы, демографиялық қысымның және елдiң шекара маңындағы 
өңiрлерiне көршiлес мемлекеттерден санкцияланбаған көшi-
қонының күшеюi;

– экологиялық ахуалдың нашарлауы, табиғатқа антропогендiк 
әсердiң күшеюi салдарынан өмiр сүру ортасының тозуы және соның 
нәтижесiнде өмiр сүруге және шаруашылық қызметке қолайлы 
аумақтардың азаюы.

Стратегияның мақсаты – өңiрлiк және әлемдiк экономикада бәсе-
кеге қабiлеттi мамандануды қалыптастыру, экономикалық әлеуеттi және 
халықты таратып орналастыруды ұтымды кеңiстiктiк ұйымдастыру 
негiзiнде елдiң орнықты дамуын қамтамасыз ету және халықтың тыныс-
тiршiлiгi үшiн қолайлы жағдайлар жасау.

Аймақтық даму Стратегиясының басымдықтары:
♦ Елдегi экономикалық белсендiлiктi өзiне шоғырландыратын және 

елдiң қалған бүкiл аумағы үшiн «локомотив» рөлiн атқаратын «ба-
сып оза» өсу аймақтарын (өcу полюстерiн) қалыптастыру.

♦ Орталық Азиядағы сауда-экономикалық және сервистiк-техноло-
гиялық орталық ретiнде Қазақстанның экономикалық кеңiстiгiн 
әлемдiк шаруашылық жүйесiне кiрiктiру.

♦ Ел аумағын ұтымды игерумен үйлестiре отырып, экономика және 
еңбек ресурстарын экономикалық жағынан перспективалы және 
тыныс-тiршiлiк үшiн қолайлы аудандарға шоғырландыру.

♦ Кластерлiк даму, өзiн-өзi ұйымдастыру және iшкi ресурстарды 
жұмылдыру тетiктерiн енгiзу жолымен өңiрлердiң бәсекеге қабi-
леттiлiгiн арттыру.

Стратегияны iске асырудың негiзгi бағыттары:
Алға қойылған елдi орнықты және серпiндi дамытуды қамтамасыз ету 

мақсатына қол жеткiзу өңiрлiк және әлемдiк экономикада ел мен оның 
өңiрлерiнiң бәсекеге қабiлеттiлiкке мамандануын, елдiң экономикалық 
әлеуетiн және халықты таратып орналастыруды ұтымды кеңiстiктiк 
ұйымдастыруды қалыптастыру жөнiндегi өзара байланысты мiндеттердi 
тиiмдi iске асыруға және соның негiзiнде елдiң барлық аумақтарының 
теңгерiмдi әлеуметтiк-экономикалық дамуының жұмыс iстеуiне байланы-
сты.

Осы Стратегияны iске асыру бағыттары көбiнесе елдiң аумақтық даму 
аспектiлерiн қамтиды. Сонымен қатар Стратегияда елдiң орта мерзiмдi 
даму жоспарлары мен мемлекеттiң басқа да бағдарламалық құжаттарында 
көзделген өзара байланысты шаралар шеңберiнде макроэкономикалық рет-
теу мен қаржы секторын дамыту, қолайлы iскерлiк және инвестициялық 
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климат құру, өндiрiстiң адами капитал, ғылыми-техникалық әлеует және 
басқа да бағыттар сияқты факторларын тұтастай дамыту мәселелерi бой-
ынша жалпы үйлестiру жүзеге асырылатын болады.

Аумақтық дамуды басқару жүйесi орталық және жергiлiктi атқарушы 
органдардың өзара келiсiлген iс-қимылы арқылы қамтамасыз етіледі. 
Аумақтық жоспарлау мәселелерiн әртүрлi ведомстволар реттейдi және 
тұтастай алғанда орталық деңгейде үйлестiрiледi.

14.3 Индустриалдық-инновациялық бағдарламаны 
аймақтарда жүзеге асыру мәселелері

Қазіргі нарықтық экономика заманауи ғылым мен техниканың 
жетістіктерін іскери тәжірибеде қолдануды кеңейту және тереңдету 
арқылы экономикалық өсуге қол жеткізу мүмкіндігін арттырады. Бұл 
бағдар ұлттық және аймақтық экономиканың тұрақты дамуы үшін 
жағдайларды және оның барлық байланыстарын нығайтуға көмектеседі. 
Бұл ұлттық және аймақтық масштабтағы экономикалық өсуді қамтамасыз 
етуге бағытталған өзгерістердің тұрақты назарына сәйкес келеді.

2009 жылы құрамына Индустриялық-инновациялық дамудың 
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясының, «Қазақстанның 30 
корпоративтiк көшбасшысы» бағдарламасының, сондай-ақ индустри-
яландыру саласындағы басқа да бағдарламалық құжаттардың негiзгi 
тәсiлдерiн бiрiктiру негізінде «Қазақстан Республикасының 2010-2014 
жылдарға арналған үдемелі индустриалды-инновациялық даму бойынша 
мемлекеттік бағдарламасы», «Қазақстан Республикасының 2017-2014 
жылдарға арналған үдемелі индустриалды-инновациялық даму бойынша 
мемлекеттік бағдарламасы», «Қазақстан Республикасын индустриялық-
инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы» қабылданды. 

Индустриялық стратегияның негізгі міндеттерінің бірі – аймақтық және 
халықаралық ауқымдағы еліміздің бәсекелестік артықшылығын анықтау 
болып табылады.Бағдарлама аясында қазірдің өзінде ел аймақтарында 
өндіріс орындары ашылып, ел экономикасының өркендеуіне үлес 
қосуда. Бағдарлама қолға алынған 2,5 жылда 443 индустриалды нысан 
іске қосылып, 100 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Сондай-ақ, елімізде 
өнімнің 100-ден аса жаңа түрі шығарылды. Жұмыссыздық деңгейінің 
төмендеуі, тауар мен қызмет көрсету сапасының жақсаруы, ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, бизнесті жүргізу талаптарының 
жақсаруы үдетілген игілікті істің нәтижесі.
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Қазақстан интеграциялық процестерде жүйелі түрде жұмыс істейтін 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында аймақтық және жаһандық 
модернизацияға бағыт алды. 2016 жылға қарай Қазақстан әлемдік 
сауда, логистика және бизнес-хаб ретінде қалыптасуын қамтамасыз 
етуі керек. Қазақстан транзиттік әлеуетті белсенді дамытуда, жұмыс 
күші мен жүк қозғалысын жеңілдетеді және логистикалық және көлік 
инфрақұрылымын жасайды. Осы мақсатта еліміз Батыс Қытай – Батыс 
Еуропа автожолы сияқты ірі жобаларды жүзеге асыруда, біз бизнес және 
қаржы орталығын, Алматы қаласын, туризм мен қызмет көрсету сала-
сын дамытуда. Қазақстан сауда, логистика, бизнес және қаржы орталығы 
ретінде халықаралық хаб құруға ұмтылады.

Еліміздің бәсекеге қабілеттілігінің даму қарқынын бағалау үшін біз 
Қазақстандық индустрияны дамыту институтының талдауын қарас-
тырамыз, соған сәйкес келесі нәтижелер анықталды.

Қазақстан Республикасы өңірлерінің индустриалды даму көрсет-
кіштерінің динамикасын талдау нәтижелері бойынша 2018 жылдың 
бірінші жартыжылдығында 2017 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
Қазақстан облыстары үш деңгейге бөлінді:

– жоғары динамика Ақмола облысында, Астана, Қарағанды, Маң-
ғыстау және Алматы облыстарында байқалды;

– орташа динамика БҚО, Қостанай, Жамбыл, Атырау, Павлодар, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарында анықталды;

– төмен динамика – Алматы, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан облысы, 
Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстарында.

Индустриялық дамуда бірінші орынды барлық көрсеткіштердің 
өсуі нәтижесінде Ақмола облысы иеленді, облыстың елдің өңдеуші 
өнеркәсіптің жалпы қосылған құнға (ары қарай ЖҚҚ) қосқан үлесін 
қоспағанда. Өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларына және өңделген 
экспортқа инвестициялардың айтарлықтай өсуі байқалады, сондай-ақ 
аймақтың елдің өңдеу өнеркәсібінің өндірісі мен экспорты көлеміне 
қосқан үлесі байқалады. 

Өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы өндіріс үлесінің артуы аймақ-
тың әртараптандыру деңгейінің жоғарылағанын дәлелдейді. Астана өсу 
бойынша жетекші орындарға ие болды: қаланың елдің өңдеуші өнер-
кәсіптің ЖҚҚ-ға қосқан үлесі, ЖӨӨ құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің 
жалпы аймақтық өнім (ары қарай ЖАӨ) үлесі. Айта кету керек, өңдеуші 
өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің төмендеуі аймақтың жағдайына теріс 
әсер етті.

Бұл рейтингтегі үшінші орынды Қарағанды облысы үшінші орында, 
елдің өңдеуші өнеркәсіпке қосқан үлесін арттыруда, сонымен қатар 
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өңдеуші өнеркәсіптің аймақтың өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы 
үлесінің өсу қарқыны және облыстың елдің өңделген экспортына қосқан 
үлесі.

Маңғыстау облысы өндіріс өнімдерін өндірудің нақты өсуінің (+10,2%) 
және саладағы еңбек өнімділігінің (+22,9%), облыстың ЖҚҚ-ға (+0,8 
пайыздық тармаққа) және көлемге қарағанда төртінші орында. елдің 
өңдеу өнеркәсібі (+0,5 пайыздық тармаққа). Өңір экономикасындағы 
өңдеу үлесінің артуы (+1,3 пайыздық тармақ) аймақтың әртараптандыру 
деңгейінің жоғарылағанын айғақтайды. Алматы облысы ЖӨӨ 
құрылымындағы өңдеудің ЖАӨ үлесін (+2,8 пайыздық тармаққа) арт-
тыруда, сонымен қатар аймақтағы өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы 
өндіріс үлесінің жоғары өсу қарқынымен жетекші жоғары динамикамен 
(бесінші орында) топты жабады. Облыстың елдің өңдеу өнеркәсібіне 
қосқан үлесі (сәйкесінше +1,6 пайыз және +0,3 пайыздық тармақ). Соны-
мен қатар, өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің едәуір төмендеуі 
байқалды (-27,7%).

Индустриялық даму көрсеткіштерінің орташа динамикасын тал-
дау нәтижелері БҚО өңдеуші өнеркәсіптегі өндіріс индексі 8,9%-ға 
өскен кезде, өңдеу секторындағы еңбек өнімділігі индексінің нақты өсу 
қарқынына және өңделген экспорт көлеміне байланысты екенін көрсетті. 
Сала жұмыскерлерінің азаюы (-7,4%) аймақтың жағдайына теріс әсер етті. 
Қостанай облысы өңдеу өнеркәсібінің нақты өсуі мен саладағы еңбек 
өнімділігінің 8,7% өсуі нәтижесінде жетінші орында. Айта кету керек, 
өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларына салынған инвестициялардың 
20,9% төмендеуі аймақтың одан әрі индустриалды-инновациялық даму-
ына теріс әсер етуі мүмкін. 

Индустрияны әртараптандыру деңгейін 2,2 п.т.-ға арттыра отырып, 
аймақ сегізінші орында, аймақта жұмыспен қамтылғандар санының өсуі 
және ЖӨӨ құрылымындағы өндіріс үлесі бойынша көшбасшылардың 
бірі. Сонымен бірге, өңделген экспорт көлемінің 60,5%-ға азаюы облыста 
байқалды, бұл облыстың елдің өңделген экспортына қосқан үлесінің 2,8 
пайыздық тармаққа төмендеуіне әкелді. Өңдеу өнеркәсібінде жұмыспен 
қамтылғандар санының 1,5 есе артуы, өңделген экспорттың 24,0%-ға 
өсуі және облыстың елдің өңделген экспортына қосқан үлесі нәтижесінде 
Атырау облысы тоғызыншы орынды алады. Бұл ретте өңдеу өнеркәсібінің 
негізгі қорларына салынған инвестициялардың екі есе азаюы байқалады. 

Өңдеу өнеркәсібінің негізгі қорларына салынған инвестицияның 
айтарлықтай төмендеуіне қарамастан, аймақ өңделген экспорттың өсу 
қарқынының (2,5 есе) және оның өңделген экспортқа қосқан үлесінің 
(+8,6 пайыздық тармаққа) арқасында Павлодар облысы оныншы орында 
тұр (-43,8%) және облыстың елдің өндірістік өніміне қосқан үлесі (-0,4%). 
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Өңдеу өнеркәсібінің негізгі қорларына салынған инвестициялардың нақты 
өсуінің ең жоғары қарқынына ие Оңтүстік Қазақстан облысы (3,8 есе) 
өңделген экспорттың жалпы көлеміндегі аймақтың үлесінің азаюының 
нәтижесінде (-0,3 пайыздық тармаққа) он бірінші орында болды. GVA 
(-0,4 пайыздық тармақ) және өңдеу өнеркәсібі (-0,2 пайыздық тармақ).

Төмен динамика Алматы, Ақтөбе, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда 
және Шығыс Қазақстан облыстарында байқалды (12-16 орындар, 
оларда басқа өңірлермен салыстырғанда өнеркәсіп дамуының кейбір 
көрсеткіштерінің айтарлықтай төмендеуі байқалды. Сонымен, Алма-
тыда қаланың үлесі ЖҚҚ көлемінде 0,7 пайыздық тармаққа және өңдеу 
өнеркәсібі 0,6 пайыздық тармаққа төмендеді, қаланың өнеркәсіптік 
өндіріс құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі 2,6 пайыздық тармаққа 
және ЖӨӨ-нің үлесі 0,1 пайыздық тармаққа төмендеді. .p. Сонымен қатар, 
төмендеуі облыстың өңдеуші секторында жұмыспен қамтылғандардың 
саны (-2,1%) Әрі қарай осы топта Ақтөбе облысы атап өтілді, онда 
өңделген экспорт көлемі 46,2% төмендеді, облыстың елдің өңделген экс-
портына қосқан үлесі 8,1 пайыздық тармаққа төмендеді. Дәл осындай 
көрсеткіштер аймақтағы өнеркәсіптік өндіріс құрылымындағы өңдеудің 
(-2,8 пайыздық тармаққа) және ЖӨӨ-де (-0,4 пайыздық тармаққа), 
Солтүстік Қазақстан облысында – IFO сипаттайды. өңдеудің негізгі 
құралдарына инвестициялар 27,1% төмендеді, ХҚҰ 4,3%-ға дейін төмен 
өндіруші roizvoditelnosti еңбек, 0,5 тармаққа өнеркәсіп өндірісі облысында 
өңдеу салаларының үлесі және елдің өңдеу өнеркәсібінің құрылымында 
0,1 п.т., Қызылорда облысында, сонымен қатар, өңдеу секторында 
жұмыспен қамтылғандар санының 34,7%-ға, өндіріс көлемінің 9,2%-ға
және өңдеу өнімдерінің экспорты 10,5%-ға, облыстың өнеркәсіптік 
құрылымындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі (-2,6 пайыздық тармаққа) және 
ЖӨӨ (-0,3 пайыздық тармаққа).

Осылайша, бұл сипаттама әр түрлі көрсеткіштері бар елдің 
өңірлері бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында елдің аймақтық 
және модернизациялау мақсатына қол жеткізудің негізгі міндеттерін 
орындайтындығын көрсетеді. Әрбір жеке салада көптеген ішкі салалық 
мәселелер шешілмейді, бұл өндіріс көлемінің жоғарыда аталған 
төмендеуіне және белгілі бір салаларға инвестициялардың азаюына 
әкеледі.

14.4 Шетелдерде аймақтардың дамуын 
мемлекеттік реттеу тәжірибесі

Барлық дамыған елдерде мемлекеттік даму саясатын іске асыру 
мемлекеттік және муниципалды басқарудың тиімділігін едәуір арттыруға, 
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аймақтық инфрақұрылымдарды жаңғыртуға және дамытуға, аймақтың 
бәсекеге қабілеттілігін күшейту және оның аумағында өмір сүру сапасын 
жақсарту мақсатында тартымды инвестициялық және әлеуметтік-мәдени 
ортаны құруға бағытталған.

Аймақтық экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері екі топқа 
бөлінеді:

1) тікелей (әкімшілік)
2) жанама (экономикалық).
Экономиканы реттеудің тікелей әдістері белгілі бір реттеуші объек-

тінің шаруашылық қызметіне араласуға бағытталған. Оларға мыналар 
жатады: белгілі бір өнімнің (қызметтің) белгілі бір көлемін өндіруге 
мемлекеттік тапсырыс белгілеу және т.б.

Жанама әдістер нақты қарастырылмаған, бірақ нарықтың барлық 
субъектілері үшін міндетті болып табылады. Оларға мыналар жатады: 
салықтық реттеу, қаржылық-несиелік, ақша-несие және т.б. Аймақтық 
экономиканы реттеу үшін мемлекет әдістер жүйесін қолданады. Ол 
аймақтардың ерекшеліктерін, олардың стратегиялық және тактикалық 
міндеттерінің сипатын ескере отырып, икемді, сараланған және интегра-
цияланған болуы керек.

Өңірлердің дамуын реттеу елдерде әртүрлі мемлекеттік-саяси құры-
лыммен жүзеге асырылады. Сонымен қатар, федералды республикаларда 
(АҚШ, Канада, Германия, Австралия және т.б.), унитарлы республи-
каларда (Франция. Италия, т.б.) және патшалықтарда, дәлірек айтсақ 
парламенттік типтегі монархияда (Ұлыбритания, Нидерланды, Испания, 
Швеция және т.б.) аймақтық экономикалық саясаттың сәтті тәжірибелері 
бар.

Кішігірім елдерден басқа барлық елдерде (Андорра, Лихтенштейн) 
мемлекеттік аймақтық басқарудың бір немесе бірнеше деңгейі бар. 
Алғашқы қалыптасқан аймақтар: АҚШ-та – штаттар (50), Австралияда – 
штаттар (6) және автономды аумақтар (2), Германияда – жерлер (16), Фран-
цияда – аймақтар (22), Италияда – аймақтар (20), Испанияда – автономды 
қауымдастықтар (17), Нидерландыда – провинциялар (12) мемлекеттік 
билік вертикалында, аймақтар үш мүмкін мәртебенің біреуіне ие:

1) елдің конституциясында (әкімшілік автономия) бекітілген өз 
өкілеттіктер саласына ие: 

2) өз саясатының агенттері ретінде бейтарап органдарға бағынады;
3) өтпелі кезеңде.
Әдетте, федеративті штаттар унитарлы мемлекеттерден ерекшеленеді, 

өйткені аймақтарда – федерацияның субъектілері унитарлы штаттар-
дағы бірінші дәрежелі аймақтарға қарағанда көп ережеге ие. Алайда 
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федералды штаттар арасында айырмашылықтар өте маңызды. Орталық-
тандырылмаған федерализм моделі дамып жатқан АҚШ-та Конститу-
ция (1787 жылы қабылданған) өзінің үстемдігін, федералдық заңдардың, 
мемлекеттік конституциялар мен заңдардың үстемдігін белгілейді, тек 
федерацияның өкілеттіктерін, сонымен қатар «параллель» өкілеттіктерді 
анықтайды. Мемлекеттік субьектілер тыйым салуды қоспағанда, 
федералдық заңда бекітілмеген. Германияда кооперативті федерализм 
моделі жұмыс істейді.

Германияның негізгі заңы мемлекеттердің жерін федерализм аясында 
таниды. Федералды деңгейдің негізгі саласы – үйлестіру және келісу. 
Еуропа елдерінің мемлекеттік құрылымындағы айырмашылықтарды айта 
отырып, басқаруды орталықсыздандыру тұрғысынан федерациялар, уни-
тарлы штаттар және автономия мемлекеттерінің өзаражақындасу тенден-
циясын байқауғаболады.

Бұл Еуропалық Одақтың аймақтардың рөлін күшейту жөніндегі 
саясатына байланысты. Атқарушы мемлекеттік биліктің вертикалы 
(«орталық – өңірлер») әртүрлі жолдармен ұйымдастырылған. Кейбір 
елдерде аймақтық үкімет басшыларын халық сайлайды (АҚШ-тағы 
губернаторлар), басқаларында – аймақтық парламенттер (Германия феде-
ралды штаттарының премьер-министрлері парламенттік көпшіліктің 
лидерлері ретінде), ал басқаларында оларды орталық тағайындайды 
(Франция облыстарының префекттері, Голландия провинцияларының 
комиссарлары). Аймақтардың барлық елдерінде аймақтық басқармаларға 
бағынбайтын орталық үкіметтің әртүрлі өкілдіктері (федералды 
қызметтер) жұмыс істейді. Өңірлік дамуды реттеу функцияларының үлкен 
көлемі муниципалды (жергілікті) өзін-өзі басқаруға жүктеледі. Жергілікті 
билік жергілікті инфрақұрылымның жұмыс істеуіне, аумақтың орна-
ласуына, белгілі бір дәрежеде – мектепте білім беру, денсаулық сақтау 
және т.б.

Мұнда ұйымдастырушылық формалардың әртүрлілігі ерекше мәнге 
ие. Мысалы: АҚШ-та округтер, қалалық муниципалитеттер, ауылдар, 
қалалар мен поселкалар, арнайы аудандар (қызметтер үшін) және мек-
теп аудандары сияқты әртүрлі аумақтық өзін-өзі басқару бөлімшелері 
бар. Басқа елдерде жергілікті үкіметтер біртұтас: Германиядағы қауым-
дастықтар. Нидерланды, Австралия, Франция мен Италиядағы комму-
налар, Испаниядағы муниципалитет. Кейбір елдерде жергілікті басқару 
әр түрлі деңгейдегі аумақтарға бөлінеді: Францияда – бұл бөлімдер мен 
коммуналар, Испанияда - провинциялар мен муниципалитеттер.

Жергілікті басқару тек мемлекеттік билікпен ғана байланысты 
емес. Мысал ретінде шағын дағдарыс пен депрессиялық бірліктерді 



312                                                                                            

көтерудің ұлттық бағдарламаларын айтуға болады. Ірі өңірлер (Ресейдегі 
экономикалық аудандар сияқты) бірінші дәрежелі әкімшілік-аумақтық 
бірліктерді біріктіретін елдердің аумақтық құрылымында ерекше орын 
алады, бірақ. олардан айырмашылығы, олар аймақтық-мемлекеттік 
басқару органдарының толық құрамына ие емес. Ешбір елде аймақтық 
дамуды реттеуге жауапты орталық мемлекеттік органның монополиясы 
жоқ. Мемлекеттің бұл функциясы бірнеше орталық департаменттерге 
бөлінеді.

Әдетте, бір немесе екі жетекші немесе үйлестіруші орган ерекшеленеді. 
Германияда – бұл Көлік, тұрғын үй құрылысы министрлігі, Италияда – 
бұл Аймақтық істер министрлігі, Испанияда – бұл жоспарлау жөніндегі 
бас әкімшілік кеңес, Нидерландыда – тұрғын үй, физикалық жоспарлау 
және қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Австралияда – бұл қалалық 
комитет. физикалық жоспарлау тапсырмалары. Америка Құрама Штат-
тарында аймақтық саясатты әзірлеу және жүзеге асыру үшін феде-
ралды жауапкершілік көбірек бөлінген. Сауда министрлігінің құрамына 
кіретін Экономикалық даму әкімшілігінің рөлі ерекше. Бұл органның 
негізгі қызметі артта қалған және депрессиялық аймақтарды дамыту 
бағдарламаларын («қалпына келтірілген аудандар», «экономикалық даму 
аудандары», «бизнес-аймақтар» және т.б.) жүзеге асырумен байланы-
сты. Өңірлік мәселелерді сонымен қатар Саясатты дамыту басқармасы 
және ел Президенті жанындағы Басқару және бюджет басқармасы және 
Экономикалық даму жөніндегі Федералды консультативтік кеңес шешеді. 
Экономикалық даму жөніндегі комиссия, мемлекетаралық сауда комисси-
ясы. 

Америка Құрама Штаттарының Президенті федералды аймақтық сая-
сатты әзірлеу және іске асыруда маңызды өкілеттіктерге ие: Федералды 
және жергілікті билік органдарының арасындағы ынтымақтастық туралы 
заңға сәйкес, Президент белгілі бір аймақтардың экономикалық даму-
ына айтарлықтай әсер ететін федералды бағдарламалар мен жобаларды 
әзірлеу және қарау ережелерін белгілейді. Көптеген елдердің жоғары заң 
шығарушы органдары. Олардың аймақтық саясат бойынша және екі пала-
талы жоғары заң шығару органдарында арнайы комитеттері (комиссия-
лары) бар палаталар көбінесе іс жүзінде аймақтардың палаталары болып 
табылады. Осылайша, АҚШ-тың Сенатына әр штаттан екі өкіл сайла-
нады, Германияда әрбір федералды штаттан үш-алтыдан өкіл халқының 
санына қарай сайланады. Францияда қала әкімдері парламенттің жарты-
сын құрайды, мемлекеттік биліктің әкімшілік және заң шығарушы орган-
дарынан басқа, әртүрлі консультативтік, жобалық және сараптамалық 
зерттеу ұйымдары аймақтың дамуын реттеуде маңызды рөл атқарады.
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Негізгі түсініктер мен терминдер

Аймақтық саясат
Индустриялық дамыған аймақтар
Агроөнеркәсіптік аймақтар
Дағдарыстық аймақтар
Аймақтардың саяси жағдайы
Аймақтың даму тарихы
Аймақтық даму мақсаттары
Аймақтың экономикалық қауіпсіздігі
 

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Казіргі кездегі аймақтық саясат ерекшеліктері.
2. Аймақтардың мамандандырылу қағидасына сәйкес Республика 

аймақтарын қалай бөлуге болады?
3. Аймақтағы дағдарыстың негізгі белгілері.
4. Аймақтар дамуының (дамымауының) негізгі себептері.
5. Қазақстан үшін аймақтық дамудың негізгі мақсаттары.
6. Аймақтың экономикалық қауіпсіздігі дегеніміз не?
7. Барлық аймақтардың дамуы үшін жалпы және әлеуметтік кедер-

гілерін көрсетіңіз.
8. Қай өңірде өңдеуші өнеркәсіпте жұмыс істейтіндер санының 

төмендеуі байқалады?
9. Қазақстан Республикасы аймақтарының индустриалды даму 

көрсеткіштерінің динамикасы неше деңгейге бөлінді?
10.  Шетелдерде аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеудің қандай 

әдістері қалыптасқан және олардың ерекшеліктері.
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XV-ТАРАУ 

ТАБИҒИ ҚОРЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

15.1 Табиғи қорларды реттеудегі мемлекеттің рөлі
15.2 Экологиялық мәселелер және экологиялық саясат 
15.3 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі қағи-
 далары мен тұжырымдамалары
15.4 Қоршаған табиғи ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу 
 әдістері
15.5 Қазақстанда табиғатты қорғау қызметінің экономикалық 
 механизмі (мұнай-газ саласында)
15.6 Индустриалды дамыған елдердегі қоршаған ортаны сақтау 
 мен табиғи ресурстарды пайдалануды мемлекеттік реттеу 
 әдістері

15.1 Табиғи қорларды реттеудегі мемлекеттің рөлі

Бүгінгі нарықтық қатынастардың дамуы, экономикалық жетістіктер, 
техникалық-технологиялық жандану белгілі мәселелерді тудырады. 

Ол – экологиялық мәселелердің жыл өткен сайын күрделенуі. Адам-
заттың табиғатты аяусыз да күрделі күйзеліске ұшыратуы соңғы жиырма 
жыл ішінде ғылыми түрде дәлелдене бастады. Мұндай жағдайлардың 
орын алуы-жағымды экологияны, жақсы өмір сүруді қамтамасыз ете 
алатын өте ауқымды экономикалық құқықтық нормаларды құруды, 
тиімді экологиялық саясатты таңдауды қажет етеді. Әрине, бұл шаралар 
мемлекеттік реттеу негізінде жүзеге асады. 

Алғаш рет экология терминін неміс биологы Эрнст Геккель 1866- 
жылы санамызға енгізген және оған «Табиғат пен тірі организмдердің 
өзара қарым-қатынасын зерттейтін ғылым» деп анықтама берген. Деген-
мен, экологияның қалыптасуына төл негіз болған алғашқы ғылыми 
тұжырымдар сонау ежелгі Греция мен Рим кезеңдеріндегі табиғатқа 
құштар философтардың еңбектерінен туындаған болатын. Ежелден 
қалыптасқан дәстүр бойынша экологтар зерттеулерін екі бағытта жүргізіп 
келген. Біріншісі табиғаттың өзін ғана зерттейтін болса, екіншілері 
негізінен адамдардың табиғатқа жасайтын ықпалын зерттеген. Соны-
мен, экология – бұл тек қана табиғаттану ғылымы емес, оның ауқымына 
экономика, құқықтану және басқа да қоғамтану пәндері кіретін көлемді 
ғылым.
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Қазіргі кезде экология мәселесі ең өзекті тақырыптардың біріне 
айналды. Әсіресе, Қазақстан үшін бұл маңызды мәселе. Халықтың 
тұрмыс деңгейі жақсарғанымен, денсаулығы зардап шегуде. Қазіргі 
кезде экологиялық мәселелер адам қолымен жасалып, бүкіл тіршілікке 
қауіп төндіріп келеді. Еліміздегі Арал теңізі мен Семей полигоны қасірет 
шегуде. Өскемен сынды өнеркәсібі дамыған қаланың әлемдегі ең лас 
қалалар қатарына еніп отырғаны бәрімізге белгілі.

Қазақстан аумағында төрт әскери – сынақ полигоны мен «Байқоныр» 
ғарыш кешені жұмыс істейді. Елімізде экологиялық заңдылықтарды аяқ 
асты етіп жүрген қаншама кәсіпорындар мен өндіріс орындары жұмыс 
істейді. Сонымен қатар, Қарағанды мен Теміртау металлургия кәсі-
порындарының табиғатқа келтірген зор шығындары бар. Ең өкініштісі 
сол экономика жетістіктерінің экологиядағы қиянаты күн өткен сайын 
айқын байқалуда.

Қазақстан азаматтарының амандығы экономикалық ахуалға ғана емес, 
сонымен қатар табиғаттың жай-күйіне де қатысты.

Қазіргі кездегі мемлекеттің басты бағыт – бағдары экономика сала-
сындағы, заң жүйесіндегі және бүкіл қоғамдық экология мәселелерін 
шешу болып табылады. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетілуі керек.

Әлемде тұрғындардың жаппай қалаға көшуі ХХ ғасырдың бас кезінде 
басталды. Мысалы, АҚШ-та 1900-жылы қала тұрғындарының үлесі 40 
пайыз болған, 1940-жылы 59 пайыз, 1970-жылы 75 пайыз, ал 1990-жылы 
90 пайызға жеткен.

Қала тұрғындарының тез өсуі, белгілі бір шағын ғана жерде 
миллиондаған адамдардың өмір сүруі қоғамда өте күрделі әлеуметтік-
экономикалық және экологиялық мәселелерді қалыптастырады. Ірі 
қалалардағы миллиондаған адамдардың шектеулі де шағын аймақтарда 
шоғырлануы экология мәселесін тікелей әлеуметтік-экономикалық 
мәселеге айналдырады. Ірі қалаларда көптеген өнеркәсіп орындары, 
транспорт және басқа да өндіріс орындары орналасқан. Соңғы жылдары 
Батыс Еуропа, Солтүстік Америка елдерінде тұрғындардың қала орта-
сынан қаланың шетіне ауысып қоныстануы, қала экономикасында жаңа 
және өте күрделі жағдайлар қалыптастырған.

Аз шығын жұмсап, көп өнімге ұмтылған нарықтық экономика 
жағдайында қоршаған орта өндіріс қалдықтарын тастайтын тегін қойма 
ретінде қаралады. Бұл түптеп келгенде, экономика жағынан алғанда да 
тиімді шешім емес екендігі көрінеді. Экономика дами келе қоршаған 
ортаға ластаушы заттарды көп мөлшерде шығарып, ондағы қалыптасқан 
табиғаттың тепе – теңдігін бұзады, ал бұл болса, адамның денсаулығы 
мен өмір сүруіне қауіп төндіреді. Адам өмірінің төмендеуі, әр түрлі ауруға 
шалдығуы қаржылық шығындар мен әлеуметтік мәселелерді тудырады. 
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Әрине, өндірістің барлық салалары қоршаған ортаға бірдей қауіп 
төндірмейді. Бірақ өндірістің зияндығы – зиянсызына қарамай, оның 
дамуы қоршаған ортаны, су мен жерді, ауаны әр түрлі өндіріс қалдық-
тарымен ластайтыны даусыз.

Осы күндері экология ғылымы қоршаған ортаны танып – зерттеу 
ғылымынан бұрын табиғатты қорғау іліміне айналу қажет. Қазіргі кезде 
экологтар мен экономистердің іс-әрекеттерін сәйкестендіру, олардың 
қөзқарастарын үйлестіру мәселесі туындап отыр. Мысалы, белгілі 
бір аймақтың энергетикалық даму жобасын жасағанда, бұл жобаның 
қоршаған ортаға, табиғатқа әкелетін жағымсыз әсерін есепке алып, өлшеп 
оның экономикалық бағасын анықтау қажет.

Әрқашанда қоршаған ортаның экономикалық кұнын анықтау керек 
және оны кез келген өндіріс жобасының құнына қосып есептеген жөн. 
Кез келген аймақтың өндірістік – экономикалық даму жобасының құнына 
қоршаған ортаның құнын қоса есептеген дұрыс болады.

Экология осы күні табиғаттың экономикасын танып-білу деген 
мағынаға ие болған. Бірақ табиғаттың даму заңдары экономиканың даму 
заңдарына сәйкес келе ме, жоқ па? Қоғамдық игіліктің, мысалы, табиғи 
байлықтардың экономикалық құны осы күнге дейін толық және тікелей 
есептелмеген. Олардың көбі фирмалардың бухгалтерлік есеп жүйесіне 
кірмеген және экологиялық шығындар толық есепке алынбаған.

Ауа, су, жер, т.б. табиғат ресурстары «шексіз», сондықтан олар ғасыр-
лар бойы «тегін» ресурс ретінде пайдаланылып келген. Тек XX ғасырдың 
70-ші жылдарынан бастап (соңғы 25-30 жыл аралығында) өндірісі өте 
дамыған, табиғаты дағдарысқа ұшыраған Батыс Еуропа, Солтүстік 
Америка және Жапония елдері экологиялық шығындарды есепке алы-
нып, олардың құнын анықтап, өндіріс шығындарымен қоса есептейтін 
болды. Қазақстан Республикасында бұл әдіс әлі өндірістік практикада 
қолданылмайды.

Максималды пайда табуға негізделген экономика және одан туындаған 
өркениет (цивилизация) санаулы ғана қысқа тарихи мерзімде табиғаттың 
тепе-теңдігін бұзып, ауа мен суды, жерді ластап, уландырды, адамзаттың 
өмір сүруіне қауіп төндіріп үлгерді. 

Енді бұл жағдайға тосқауыл қоюдың бір ғана жолы бар, ол: –
экономикалық мүддеге ықпал жасау. Экономикалық теорияның негізгі 
қағидасы бойынша кәсіпкердің өндірістен түскен жеке (бухгалтерлік) 
пайдасы қоғам пайдасына сәйкес болуы керек. Яғни мемлекет нарықтың 
қызмет атқару тәртібін анықтап, оның қоғам мүддесіне нұқсан келтір-
мейтін жағдайын қамтамасыз етуі қажет. 
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Ол үшін нарық механизмін қалыптастыру қажет. Нарық механизмін 
мемлекет тарапынан реттеп, жеке мүдделердің бағытын қоғам мүддесіне 
негіздеп отыру керек. Мысалы, егер кәсіпорынның пайдасы қоғамға 
және қоршаған ортаға зиян келтіру арқылы алынатын болса, онда бұл 
заңсыз деп танылып, жеке пайда айып-пұл ретінде бюджетке түсуі қажет. 
Осындай тәртіп заңды түрде қабылданып, іске асырылған жағдайда ғана 
табиғатты қорғап, сақтап қалуға болады. Осы күндері дамыған елдерде 
өндіріс органдарының табиғатқа жасаған теріс ықпалын есепке алу және 
бағалау, айып, салық-салымдар төлету шаралары қолға алынған. 

Экология мәселесі тек Батыс Еуропа елдерінде ғана саяси-экономи-
калық деңгейге қойылып отыр. Егер дамыған елдерде осы күні индус-
триалдық өнімдердің экологиялық құнын анықтап, оны есепке алуға 
көшкен болса, дамушы елдерде бірінші кезекте шетелдік капиталды 
мүмкін болғанша көп тартып, өндірісті дамыту, халықты жұмыспен 
қамтамасыз ету сияқты мәселелер тұр.

Индустриалды дамудың бастапқы кездерінде өндіріс ресурстарының 
ішінде капитал шектеулі деп санаған болса, ендігі заманда ең тапшы 
нәрсе, ол табиғат ресурстары болады деп түсінген жөн. Ал бұл көзқарас 
экономикалық теорияның ең негізгі принциптерін жаңаша түсіндіруге 
мәжбүр етеді. Ғалымдардың айтуынша, «осы күндері ұлттық табыс пен 
ұлттық өнімнің құнын өмір сүру мен қоршаған ортаның жағдайын есепке 
алып, анықтаған дұрыс». 

Экономикалық жүйенің қызмет атқару механизмін экология заңдары-
ның негізінде реттеп, түзетіп, жаңаша құрған дұрыс. Ғылыми -техникалық 
жетістіктер табиғат ресурстарын үнемдеуге, қоршаған ортаны қорғауға, 
экологиялық мәселелерді экономика негізінде шешуге бағытталуы тиіс. 

15.2 Экологиялық мәселелер және 
экологиялық саясат

Бүгінгі таңдағы келелі мәселенің бірі – экологиялық саясатты 
қалыптастыру. 

Экологиялық саясат мемлекеттің жалпы саясатының бір бөлігі болып 
табылады, бірақ саясаттың бұл түрі уақыт өткен сайын өз алдына бір ірі 
саясат болып қалыптасуда. 

Экологиялық мәселелер – ұлтқа ортақ мәселе. Мемлекеттің өркендеуі 
халықтың денсаулығына тікелей тәуелді. Экологиялық жағдайды жақ-
сарту ұлттық қауіпсіздікті жақсартудың негізгі талабы болып табылады. 

Бұл мақсаттарға қол жеткізу – мемлекеттік реттеуді, үкіметтік 
шығындарды арттыру, нақты іс-шаралар жасау арқылы орындалады. 
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Алдымен экологиялық апат аймақтарын сауықтыру саясатын жүзеге 
асыру керек. 

Ол үшін ең маңыздысы – нарықтық заманның ағымына сәйкес 
үйлесімділікті анықтау. Еліміз табиғатты қорғаудың басты концепциясын 
жүзеге асыру мақсатында шетелдік әріптестердің қағидаларына сүйене 
отырып, табиғат туралы заңды қабылдады. Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясаттың негіздері Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1996 жылғы 30 сәуірдегі өкімімен мақұлданған «Эколо-
гиялық қауіпсіздік» тұжырымдамасына енгізілді. 

Онда өтпелі кезеңнің экологиялық басымдылықтары, атап айтқанда, 
жекешелендірудің экологиялық мәселелері, табиғатты қорғаудың заңна-
масы, табиғатты пайдаланудың экономикалық құралдары, қоршаған 
орта мониторингісінің жүйесін құру қажеттілігі туралы мәселелер қарас-
тырылды. 

Аталған тұжырымдаманы қабылдаған сәттен бастап Қазақстан Респу-
бликасында қоғамдық даму бойынша елеулі өзгерістер болды. Онда 
мемлекет дамуының стратегиялық құжаттары, табиғатты қорғаудың 
заңдық негізі, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша бірқатар 
конвенцияларға қол қойылып, табиғатты қорғау қызметін басқару жүйесі 
құрылды. 

Мысалы: табиғатты ұтымды пайдалану бойынша Президенттің 
1995 жылы «Мұнай туралы» заң күші бар жарлығы қабылданды; 1996 
жылы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Заң»; 1997 
жылы «Қоршаған ортаны қорғау туралы», «Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар туралы», «Экологиялық сараптама туралы» Заңдар; 2002 жылы 
«Атмосфералық ауаны қорғау туралы » Заң, 2003 жылы «Орман, Су, және 
Жер Кодекстері» қабылданды.

Заңнаманы жетілдіру мақсатында дамыған елдердің қағидаларын 
негізге алу, халықаралық стандарттарды енгізу бағыты қаралды. 

Экологиялық саясатты қабылдауда ұлттық ерекшеліктерді ескеру 
керек. Қазақстан Республикасы 19 халықаралық конвенцияға қол қойды 
және оларды іске асыру жөніндегі іс-әрекеттің ұлттық жоспарын әзірледі. 

Экологиялық сараптау жүйесі, рұқсат ету және бақылау-инспек-
циялары жұмыс атқара бастады. Бүгінгі күні жас Қазақстан мемлекеті 
жаңа даму жолында тұр. Радикалдық экономикалық реформа, демокра-
тияның дамуы және нарықтық экономикаға көшу экологиялық саясаттың 
жаңадан жасақталуына қолайлы жағдайлар жасалуда. 

Қазақстанның мақсаты әлемдік тәжірибедегі шаруашылық жүргізудің 
жалпы қабылданған принциптеріне өту болып табылады. Осы себеп-
тен Қазақстан Республикасына озық техника мен технологияны енгізіп, 
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шетелдік инвестицияларды тарту керек. Соңғы 2004 жылы Қазақстанның 
экологиялық мәселелерді шешу үшін 300 млн. доллар инвестиция тар-
тылды. 

Экологиялық саясатты қалыптастырудың түп негізі жалпы эколо-
гиялық мәдениетті, экологиялық білім мен тәрбие жұмысын дұрыс жолға 
қоюдан басталады. Бұл салада аса белсенділік танытатын жоғары оқу 
орындары, орта білім мекемелері, мектеп, бала – бақша мекемелері болып 
табылады. Басқа да қоғамдық бірлестіктер осы жұмысқа араласу керек. 
Қаражатты қанша үнемдегенмен экологиялық білім мен дене тәрбие 
жұмысын жандандыру үшін министрлік тарапынан қолдау қажет.

Келешек ұрпақты туған жерін сүйетін, табиғат тағдырына аяулы 
сезіммен қарап, жанашарлық танытатын жастарды тәрбиелеуді уақыт 
өткізбей қолға алу қажет. Табиғат пен оның байлықтары Қазақстан Респу-
бликасы халықтарының өмірі мен қызметінің, олардың тұрақты әлеуме-
ттік-экономикалық дамуы мен әл – ауқатын арттырудың табиғи негізі 
болып табылады.

1997 жылы өзгерістер енгізіліп қайта қабылданған «Қоршаған ортаны 
қорғау туралы» Заң қазіргі және болашақ ұрпақтардың мүдделері үшін - 
қоршаған ортаны қорғаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік 
негіздерін белгілейді және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, 
шаруашылық және өзге де қызметтің табиғи экологиялық жүйе-лерге 
зиянды әсерін болғызбауға, табиғатты ұтымды пайдалануды ұйым-
дастыруға бағытталған.

Қазақстанның экологиялық мәселелері соңғы 20-30 жыл ішінде 
едәуір шиеленісті. Республика аумағында бағыты тар, негізінен ресурс 
тұтынатын, шаруашылық кешендер жұмыс істеген бүгінгі таңдағы, тым 
жағымсыз, ал бірқатар аудандарда айтарлықтай тұрақсыз экологиялық 
жағдай қалыптасты. Табиғатты пайдаланушының жеткіліксіз ойлас-
тырылған стратегиясының, шаруашылықтың қарқынды дамуының, 
антропогендік жүктемелерді ғылыми реттеу қажет жалғасуда.

Су көздерінің экологиялық жай-күйі.
Ең жағымсыз жағдай Ертіс өзенінің бассейнінде қалыптасты. Жеке-

леген учаскелердің ластану деңгейі жол берілетін шекті шоғырлануынан 
(ЖШШ алты валенттік хром бойынша 5-7 есеге, органикалық 
қоспалар бойынша – 1,3-3,5 есеге, мұнай өнімдері бойынша тасталады: 
«Балқашмыс» ӨБ жылына мыс, қорғаныс, сынап тастайды. 

Мұнымен бірге, өзен салалары Балқашқа органикалық заттарды көптеп 
әкеледі. Сондай-ақ Каспий теңізінің жайы да ерекше толғандырады. 
Оның деңгейінің көтерілуіне байланысты бес мұнай-газ орны, комму-
никациялар, елді мекендер мен өнеркәсіп нысандары су басқан аймақта 
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қалды. Каспий теңізінің ластану нәтижесінде суда жүзетін құстардың, 
итбалықтың жаппай қырылу жағдайлары орын алды.

Арал теңізі – экологиялық апат аймағы. Өзен тармақтарының көп 
жылдан бері қысқартуы оның деңгейінің 15 метрге төмендеуіне және 
су құрамында зиянды заттардың молаюына әкеп соқтырды. Жыл сайын 
Қазақстанның аумағына және одан тысқары теңіз түбінен 150 мың тон-
надай шаң-тозаң мен тұз көшіріледі. Теңіз бассейнінде биологиялық 
ортаның азуының қайталанбайтын процестері күшеюде.

Жер ресурстарының пайдаланылуы. Қазақстанның жайылымдары – 
республиканың ұлттық байлығы. Олар 182 млн га ауданда орналасқан 
және сонымен бірге республика аумағының 67%-ын және бүкіл ауыл 
шаруашылығы жайылымының 81%-ын ала отырып, республиканың 
негізгі экологиялық ортасы болып табылады.

Жердегі барлық тіршілік континенттерді жабатын жұқа, берік емес 
қабатқа байланысты. Осы бағалы қабат өте ұзақ уақыт бойы қалыптасады, 
алайда бүлінуі де тым жылдам болуы ықтимал.

«Әлемдік қорғаушы» институтының деректері бойынша, жыл сайын 
континенттер топырақтың сыртқы құнарлы қабатының 24 млрд тоннасын 
(АҚШ-тың бүкіл жыртылатын жерінде соншама) жоғалтады және жағдай 
одан әрі нашарлауда. Африкада 1 млрд га-дан астамы, Азияда да 1,4 млрд 
га аздап немесе тұтастай шөлейттенген, ал Солтүстік Америкада қуаң 
жерлер 74%-ды құрайды; ЕО-ның 15 елі де шөлейттенуден зардап шегуде.

Шөлейттену неден пайда болады және оны не шиеленістіреді? 
Адам қызметінің мына төрт түрі оған тікелей себепкер болады:
► топырақты тым аздыртуға әкеп соқтыратын жерді шамадан тыс 

пайдалану;
► малды топырақты бүлінуден қорғайтын өсімдік жабынын шамадан 

тыс құртатындай жаю;
► жер бетіндегі топырақты ұстап тұратын ағаштарды жойып орман-

сыздандыру;
► суармалы жерлерді тұздандыруға әкеп соқтыратын суландырудың 

қате әдістері.
Шөлейттену – әлемді шөлдердің басуы емес, бұл биологиялық және 

экономикалық өнімділікті жоғалтумен қоса қуаң жерлердің азуы. Негі-
зінен шөлейттену жер ресурстарын ұқыпсыз пайдаланудан (481,1 млн.га) 
және техногендік факторлардан (6 млн) пайда болады.

 Қазақстанда БҰҰ-ның қоршаған орта және даму жөніндегі бағдарла-
масының қолдауымен 1996 жылдан бері Шөлейттенумен күрес жөніндегі 
іс-қимылдардың ұлттық бағдарламасын дайындау жүргізіледі.
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Жерлердің одан әрі азуының алдын-алу; егістіктердің құнарлығын 
қалпына келтіру; орман көлемін кеңейту; ерекше қорғалатын аумақтар 
желісін құру; жер қойнауын ұтымды пайдаланудың экономикалық тетік-
терін әзірлеу; жерлердің техногендік бүлінуінің алдын алу және оларды 
қайтадан өңдеу сияқты іс-қимылдар қарастырылған.

Адам өміріне көп зиян тигізетін жағдайлар:
1. Улы өнеркәсіптік қалдықтарды жинау, құрғату, қайта өңдеу және 

көму мәселелері. Барлығы 2 млрд тонна жиналды, жыл сайынғы 
өсім 73 млн тоннаны құрайды.

2. Шиеліністі радиациялық жағдай. Қазақстан – шикізат өндіру, ядро-
лық оқ-дәрі жасау және сынау, ядролық ракеталарды сынау және 
жою, қалдықтарды көму, ядролық-стратегиялық бағдарламалар 
толық мөлшерде жүзеге асырылған Жер бетіндегі жеке дара орын. 
Мұның барлығы радионуклидтермен, радиозотоптарымен, уран 
кәсіпорындарының, зымыран-ғарыштық.

Қазақстан аумағындағы әскери полигондардың көлемі 20 млн гек-
тарды құрайды; қуаты 50 мегатоннаға жуық 500 әуе және жер асты жар-
лыстары жүргізілді.

Қоршаған ортадағы орын алған өзгерістер халықтың денсаулығына 
өте әсер етеді. Сондай-ақ адамдар топырақ, су, өсімдіктер, мал еті арқылы 
зиянды ықпалға ұшырайды.

Табиғи ортаның тіршілікке қолайлы болуы – қоғамның экономикалық 
және әлеуметтік дамуына әсер ететін қажетті шарт. Экологиялық 
ахуалдың төмендеуі адамдардың тұрмыс деңгейін анағұрлым нашарла-
тады. Бүгінде экологиялық дағдарыстың қауіп-қатерінен құтылу, барлық 
елдер мен халықтардың жан-жақты күш салуымен ғана мүмкін болады. 
Табиғи ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың 
қажеттілігі бірқатар саяси, экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және 
басқа да факторлардың іс-әрекеттеріне сүйенеді:

• қоршаған орта мен адам денсаулығына келтірілген залалдың 
өтелуінің міндеттілігі;

• өндірістік күштерді дамыту мен шоғырландырудың экологиялық-
экономикалық тепе-теңдігі;

• шаруашылық және өзге де қызметтердің қоршаған ортаға әсерін-
осыдан кейінгі кезеңде экологиялық және санитарлық-эпидемио-
логиялық сараптамалармен бағалануының міндеттілігі;

• халықтың экологиялық мәселелер жөнінде толық хабардар болуына 
жағдай жасау және бұқара халықтың экологиялық мәселелерді ше-
шуге қатысуы;

• халықаралық ынтымақтастықтағы әріптестік және халықаралық 
құқықтық нормаларды сақтау.
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Жер қойнауынан жыл сайын 10млрд. тонна руда, отын, құрылыс 
материалдары, оның ішінде 4 млрд тонна мұнай мен табиғи газ, 2 
млрд тонна көмір шығарылады. Егістіктерге 92 млн тонна минералдық 
тыңайтқыштар мен 2 млн тонна улы химикаттар шашылады. 

Атмосфераға 200 млн тоннадан астам көміртек тотығы, 146 млн 
тонна күкірт диоксиді, 53 млн тонна азот оксиді, 250 млн тонна шаң-
тозаң тасталады. Дүниежүзілік мұхитқа жыл сайын 10 млн тоннаға дейін 
мұнай түседі. Жыл сайын 6-7 млн гектар егістік егін шаруашылығы үшін 
жарамсыз болып табылады, сондықтан адамзаттың іс-әрекетін нақтылау 
қажеттілігі айқын.

Табиғатты қорғау – бұл табиғаттың өзіндік жағдайын сақтау немесе 
бұрынғы сипатын қайтадан қалпына келтіру арқылы табиғи ресурстарды 
ысырапсыз пайдалану үшін мемлекеттік жүйедегі қоғамдық шара.

Табиғатты қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін 
құқықтық нормалардың, ережелердің жиынтығы табиғат қорғау құқығы 
болып табылады. Экологиялық қауіпсіздіктен қорғаудың тиімді жүйесі, 
сонымен бірге ол адамдардың және жалпы қоғамның қазіргі кездегі 
бірден-бір аса қажеттілігі болып саналады. 

Қоршаған ортаны қорғау әр саланың маңызды міндеттерінің бірінен 
саналады. Қоршаған ортаға жағымсыз антропогендік ықпалын азайтуға 
және жоюға бағытталған іс-шаралар жасалынып, оларды орындауға әрбір 
сала атсалысуы керек. 

15.3 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 
негізгі қағидалары мен тұжырымдамалары

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, экологиялық мәселелерді тиімді 
шешу мен экологиялық апаттардың алдын алу – кез келген мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық жүйесінің экологиялық қауіпсіздігін сақтау 
болып табылады. Ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бөлігі ретіндегі 
экологиялық қауіпсіздік, елдің тұрақты дамуының міндетті шарты болып 
табылады. Сондай-ақ табиғи жүйелерді сақтауды қоршаған ортаның сапа-
сын көтерудің негізі ретінде қарауға болады.

Экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың мақ-
саты – қоғамның өмірлік маңызды мүдделері мен жеке тұлға құқығының 
қоршаған ортаға антропогендік және табиғи әсерлерінің нәтижесінде 
туындайтын қатерлерден табиғи жүйелерді қорғауды қамтамасыз ету 
болып табылады.

Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді орындау қажет:
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♦ Климаттың өзгеруі мен жердің озон қабатының бұзылуына душар 
ететін антропогендік әсерді азайту.

♦ Биоқұбылысты сақтау және жердің шөлейттенуі мен тозуын алдын 
алу.

♦ Экологиялық апат аймақтарын, әскери-ғарыш полигондары мен 
сынақ кешендерін сауықтандыру (оңалту).

♦ Каспий теңізінің ластануын алдын алу.
♦ Cу ресурстарының сапасыздығын және ластануын алдын алу;
♦ Табиғи ластануларды, әуе кеңістігінің ластануын, радиоактивті, 

химиялық, оның ішінде шекаралық ластануларды жою мен олардың 
алдын алу;

 ♦ Өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтардың жинақталу көлемдерін 
қысқарту;

 ♦ Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын 
алу.

Қойылған міндеттерді шешу үшін төмендегі шараларды орындау 
керек. 

1. Қазақстан Республикасының табиғатты пайдалану заңдарын, 
мемлекеттің экологиялық бақылауының және экологиялық монито-
рингтің экономикалық тетіктерін жетілдіру және бір жүйеге келтіру.

2. Табиғатты пайдаланудың және экологиялық сараптаманың рұқсат 
ету жүйесін оңтайландыру.

3. Қоршаған ортаны қорғау, экологиялық статистика, экологиялық 
білім беру, экологиялық үгіт-насихат қоғамның қатысуы-саласын-
дағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамыту.

4. Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.
Мемлекеттің экологиялық жағынан қауіпсіз дамуы мынадай қағи-

даларға негізделеді:
• табиғи ресурстарды пайдаланудың шекарасын анықтайтын, қор-

шаған ортаны сапалы басқаруды қамтамасыз ететін, шектеу-
лердің, нормативтердің, шаруашылық, өзге де қызметтерді жүргізу 
ережелерінің ғылыми негізделген кешенін енгізу. Сол арқылы 
мемлекеттің тұрақты дамуы үшін барлық қоғамдық қатынастарды 
реттеуге экологиялық жүйелі тәсілін қолдану;

• экологиялық қауіпсіздіктің аймақтық және жергілікті міндеттерінің- 
экологиялық қатерлердің алдын алудың жаһандық және ұлттық 
мақсаттарына бағыныштылығы;

Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы – «Қазақстан-2030» 
стратегиясының басымдылықтарын ескере отырып, Қазақстан Республи-
касы дамуының 2010 жылға дейінгі стратегиялық жоспарларына сәйкес 
әзірленді. 
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Қоршаған ортаның жай-күйінің нормативтік көрсеткіштерін ескере 
отырып, экологиялық қауіпсіздіктің оңтайлы деңгейін қамтамасыз ету - 
осы тұжырымдаманың ережелерін кезең-кезеңмен іске асыруды көздейді. 

Бірінші кезең (2004-2007 жылдар) – қоршаған ортаның ластану 
деңгейін төмендету және оны тұрақтандыру жөніндегі іс-әрекеттер 

Екінші кезең (2008-2010 жылдар) – қоршаған ортаның сапалық 
көрсеткіштерін тұрақтандыру және табиғатты пайдалануға экологиялық 
талаптарды жетілдіру.

Үшінші кезең (2011-2015 жылдар) – қоршаған ортаның сапасын 
жақсарту мен тұрақты экологиялық дамудың қолайлы деңгейіне қол 
жеткізу.

Бұл шаралар мемлекеттің араласуы бойынша жүзеге асатыны бар-
шамызға белгілі. Сондықтан Қазақстан Республикасының Үкіметі қор-
шаған ортаны қорғау саласында төмендегідей қызметтер атқарады:

▼ табиғи ресурстарды пайдаланудың әр түрлі бағыттары бойынша 
ұлттық экологиялық бағдарламалар әзірлеу;

▼ қоршаған орта сапасының нормативтері мен шаруашылық және 
өзге де қызметтерге қойылатын экологиялық талаптарды әзірлеу 
және бекіту тәртібін белгілеу;

▼ қоршаған ортаны ластағаны үшін- табиғи ресурстарды қорғау мен 
толықтыру үшін ақы төлеу тәртібін белгілеу;

▼ міндетті экологиялық сақтандыруды жүргізу тәртібі мен ережесін 
белгілеу;

▼ заңдарда белгіленген жағдайларға сәйкес- табиғи ресурстарды 
пайдалануға беру туралы қаулылар шығару, табиғи ресурстарды 
пайдалану шарттарын жасау, квоталар тағайындау;

▼ қоршаған орта мен табиғи ресурстардың мемлекеттік монторингінің 
құрылымын, мазмұнын және оны жүргізу тәртібін белгілеу;

▼ қоршаған ортаны қорғау саласында ақпарат беру мен мемлекеттік 
статистиканы жүргізу тәртібін белгілеу.

15.4 Қоршаған табиғи ортаны қорғауды 
мемлекеттік реттеу әдістері

Қоршаған табиғи ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу – қоғамды 
әлеуметтік реттеудің бір саласы болып табылады.

Қоршаған табиғи ортаны қорғаудағы мемлекеттік реттеудің 
мақсаты – экологиялық бағдарламалардың, жоспарлардың және қабыл-
данған іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету, қоршаған табиғи 
ортаны қорғау, табиғи қорларды тиімді пайдалануды және салалардағы 
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заң ережелерінің бұзылмауын қадағалау, адам өмірі мен денсаулығына 
табиғи ортаның қолайлы болуына жағдай жасау. 

Қоршаған табиғи ортаны басқаратын органдардың қатарына Қазақстан 
Республикасы Министрлер Кабинеті, Орталық атқарушы органдар және 
жергілікті өкілді органдар жатады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы атқаратын қызметтері:

♦ мемлекеттік экология саясатының негізі бағыттарын, оны жүзеге 
асыру жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды 
әзірлейді; 

♦ табиғатты пайдаланудың әртүрлі бағыттары бойынша ұлттық 
(мемлекеттік) экологиялық бағдарламалар әзірлейді, оларды 
Қазақстан Республикасы Президентінің бекітуіне ұсынады;

♦ қоршаған ортаның сапасының нормативтері мен шаруашылық және 
өзге де қызметтерге қойылатын экологиялық талаптарды әзірлеу 
мен бекіту тәртібін белгілейді;

♦ міндетті экологиялық сақтандыру жүргізу тәртібі мен ережесін 
белгілейді;

♦ табиғатты пайдаланушыларға рұқсат алу қажет болатын табиғатты 
пайдалану түрлерінің тізбесін және осы рұқсатты беру тәртібін 
белгілейді;

♦ қоршаған ортаны қорғау, табиғат пайдалануды басқару және бұл 
салада мемлекеттік бақылау жасау міндеттерін жүзеге асыратын 
арнаулы уәкілетті орнандардың тізбесін бекітеді, олардың қызмет 
тәртібін айқындайды;

♦ халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады және т.б. 
Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстарды пайдалану және оны 

қорғау министрлігінің, сондай-ақ оның жергілікті органдарының атқа-
ратын қызметтеріне төмендегілер жатады:

● қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғатты пайдалануды 
басқарудың экономикалық тетігін іске асыру;

● қоршаған табиғи ортаны қорғау саласында біртұтас мемлекеттік 
ғылыми-техникалық саясат жүргізу;

● мемлекеттік экологиялық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу;
● қоршаған табиғи ортаны пайдалану мен қорғауға және табиғи ре-

сурстар кадастрын дұрыс жүргізуге мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асыру;

● табиғатты қорғау қызметін белгілейтін ережелерді, нормативтерді, 
стандарттарды әзірлеу және белгілеу;

● табиғат қорғау заңдарының сақталуын қамтамасыз ету, олардың 
бұзылғаны үшін экономикалық және әкімшілік шаралар қолдану;
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● халық арасында экологиялық білімді насихаттау ісін ұйымдастыру 
және оған басшылық жасау;

● қоршаған табиғи ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалану саласындағы республикааралық және халықаралық 
ынтымақтастыққа қатысу және т.б. 

Қоршаған табиғи ортаны қорғауды басқарудың мақсаты мен әдістері 
заңдардың негізгі арқауы және қатынастарды реттейтін ережелердің 
мазмұны болып табылады. Бұл салада басқарудың іс-жүзіне асыры-
луы мемлекеттік және қоғамдық құрылымдардың лауазымды адамдары 
мен азаматтардың іс-әрекетіне, қызметіне және олардың құқықтары мен 
міндеттерінің заңдарда толық қамтылуына байланысты болады. 

Бүгінде экологиялық қауіпсіздікке және оны тұрақты дамытуға өту 
Қазақстанның стратегиялық дамуының бірден-бір басты бағыттары 
болып саналады. Оның негізгі мақсаты – қоғам мен қоршаған ортаның 
бір-бірімен келісілген әрекеттеріне қол жеткізу, сол сияқты қолайлы 
экологиялық ортаны тұрақтандыру болып табылады. 

2030 жылға дейін қоршаған ортаны жақсарту жөнінде төрт басымдық 
бағыт белгіленді:

1. Қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін жасау.
2. Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды іске асыру.
3. Түрлі жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтап қалу.
4. Экологиялық білім беру.
 Ұзақ мерзімді стратегия төрт кезеңге бөлінген:
♦ Бірінші кезең – 1998-2000 жылдар аралығы;
♦ Екінші кезең – 2001-2010 жылдар аралығы;
♦ Үшінші кезең – 2011-2020 жылдар аралығы;
♦ Төртінші кезең – 2021-2030 жылдар аралығы.
Әр кезеңдердің өз мақсаттары және оларды іс жүзіне асыру үшін 

жауапты міндеттер қойылған. Экономиканың өсуі және гүлденуі үшін 
мемлекеттің табиғи байланыстарын сапалы әрі жоғары нәтиже көрсете 
алатындай қолдану қазіргі кезде басты мәселе болып табылады. 

Зерттеулер нәтижесі бойынша қорларды шаруашылық қызметтерінде 
қолдану әрқашанда белгілі көрсеткіштердің азаюына әкеп соқтырады. 
Сонымен қатар шикізатты алу дәрежесінде жаңа технологиялармен қуат 
көзімен қамтамасыз ету әрқашанда қорларды сақтау бағытында негізгі 
факторлар болып табылады. Дегенмен, нарықтық экономика жағдайында 
өндірістегі қорытынды нәтижеге көп көңіл бөлініп, өндірістік үрдістердің 
бағдарламалары бірін-бірі ауыстыру тенденциясы күрделене түседі.

Мемлекет алдында қоршаған ортаның жағдайын жақсартудағы мони-
торинг қызметінің өсуін қадағалау тапсырмасы тұр. Яғни, қатысатын 
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басқару ұйымдарының түрлері мен әдістерін кеңейту табиғи байлықтарды 
сақтау мен көбейту мақсатында жауапкершілікті көтеру және оларды 
ұқыпты пайдалану. Бұл жұмыстардың күрделілігі қазіргі кезге дейін 
өндіріс сферасындағы үрдістерде табиғатты қолдану басқару жүйелерінде 
өзіндік жеке элемент болып қарастырылғандығы арқылы түсіндіріледі. 
Бұл табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына әкеп соқтырды.

Жаңа экология-экономикалық жобалар әр түрлі сферада қолданылатын 
жобалар жасау үшін Қазақстанның экология-экономикалық даму кон-
цепциясын құрастыру керек. Бұл барлық өндірістердің және олардың 
басты салаларының мақсаттары мен қызметтерінің толығымен өзгертуін 
талап етеді. Экология-экономикалық даму концепциясын құрастыру 
барысындағы басты міндет табиғат ресурстарын қолдану мөлшерін 
анықтау болып табылады.

Зерттеулер нәтижесі бойынша Қазақстан экономикасында табиғи 
қорларды пайдалану мен экономикалық көрсеткіштер арасында қатаң 
байланыстың жоқтығы анықталады. Демек, мәселе табиғи қорларды 
қолдану ауқымында және өнімді өндіруде емес, оның ұтымды немесе 
тиімді қолданылуында.

Қорлардың саны шектеулі, сол үшін қоғамның жақсы дамуын 
қамтамасыз ететін ұтымды немесе тиімді жол қорларды сақтау болып 
табылады. 

Қазақстан және оның аймақтары үшін қорларды ұтымды пайдалану 
және сақтау – әлеуметтік-экономикалық даму және қамтамасыз ету 
жағынан тиімді және басты жол болып табылады. Көптеген зерттеулерге 
сүйенсек, қорларды бөлуді қадағалап отыру мүмкін емес, сол үшін назар 
шикізат қорларын ұтымды қолдану .

Шикізат ресурстарын ұтымды қолданудағы (ШРҰҚ) жалпы өткізу 
стратегиясының басты принципі нарықтық жағдай мен мемлекеттік 
басқару және қорларды ұтымды тұтынуға кепіл беретін әдістердің 
үйлесімділігі. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйелерін қолдану арқылы мемле-
кет қорларды ұтымды қолдану стратегиясын жүргізеді.

1997 жылдың республикалық бюджет туралы Заңы және 1998 жылға 
арналған осындай Заңға сәйкес табиғатты қорғау қорындағы қаржының 
бір бөлігі (60%) табиғатты қорғау жөніндегі басқару органдарына берілді, 
ал қалғаны (40%) табиғатты қорғауға байланысты құрылыстар мен 
объектілерді қайта жабдықтауға бюджеттен жұмсалады. 

Қорлардың дербес болмауы едәуір қаржылардың бір бөлігін мақсатсыз 
пайдалануға әкеліп соқтырады. Мысалы, 1995 жылы қаржы органдары 
бюджеттен 75% орнына тек 45%, 1996 жылы – 34,7%, ал 1997 жылы не 
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бәрі 19,2% қаржы аударған. Мұның өзі табиғи ортаны қорғауға қаржы 
бөлу механизмінің тиімсіз екенін көрсетеді. 

Осыған орай, «Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау» 
туралы Заңына сәйкес және мемлекеттің бірыңғай экологиялық саясаты 
және оның стратегиялық даму бағдарламасын іске асыру мақсатында, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қоршаған ортаны қорғаудың 
мемлекеттік қорын құрды және қорлардың басқарушы органы болып 
ҚР Табиғатты пайдалану және оны қорғау министрлігі белгіленді. Сол 
сияқты «Мемлекеттік қор жөнінде ереже және қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі» облыстық (қалалық) қорлардың типтік ережелері бекітілді. 
Сөйтіп, бұл қорлар заңды тұлғалар статусына ие болды. 

 Табиғи ортаны қорғау қорларының қаржылары басқа қаржылардың 
көздерін есепке алмағанда мына төмендегі шараларға пайдаланылады:

●  қоршаған ортаның сапасын жақсартуға және халықтың экологиялық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалар мен жо-
баларды жасауға және оларды іс-жүзіне асыруға қатысуға; 

● ғылыми-техникалық зерттеулерге, ресурстарды сақтау және 
экологиялық таза технологияны енгізуге ықпал жасауға; 

● қоршаған ортаның сапасын жақсартуға бағытталған нормативтік-
әдістемелік құжаттарды дайындауға;

● заңды тұлғалардың – табиғатты пайдаланушылардың іске асыруы-
мен құрылыстар, жабдықтар, табиғат объектілерін қайта жаңартуды 
қаржыландыруға;

● мемлекеттік экологиялық сараптаманы қаржыландыруға;
● ластанудың адам денсаулығына және қоршаған ортаға басқа да 

қолайсыз ықпалынан болған зияндардың орнын толтыру мақса-
тында азаматтарға компенсациялық соманы белгіленген тәртіп бой-
ынша төлеуге;

● қоршаған ортаны қорғау жөніндегі атқарушы органдардың мате-
риалдық-техникалық жабдықтарын нығайтуға;

● экологиялық тәрбие және осы жөніндегі білімді дамытуға;
● қорлардың басқару аппараттарын ұстау және олардың материалдық-

техникалық базасын жақсартуға;
● ауыртпашылық апатының салдарын жою және алдын ала ескерту, 

табиғи ортаның тигізген зардабына компенсация беруге жұмсалады. 
Қоршаған ортаны қорғаудың Республикалық қоры жергілікті қор-

лардың аударған ақша қаражаты есебінен құрылады. Қоршаған ортаны 
қорғаудың жергілікті қорлары, қоршаған ортаны ластағаны үшін ақы 
түрінде табиғат пайдаланушылардан түсетін, залалды өтеу туралы 
талап-арыздар бойынша алынған қаражаттан, қоршаған ортаны қорғау 
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туралы заңдарды бұзғаны үшін салынған айып-пұлдардан, аң мен 
балық аулаудың тіркелінген құралдарын, заңсыз алынған өнімді сатудан 
түскен қаражаттан, сондай-ақ, ҚР заңдарына қайшы келмейтін өзге де 
түсімдерден құралады. 

Қоршаған ортаны қорғауды мемлекеттік реттеу әдістерін екі топқа 
бөлуге болады (15.1-сурет):

Әкімшілік-құқықтық әдістер – экологиялық нормаларды белгілеуді, 
шикізаттың немесе өнімнің белгіленген түрін қолдануға тыйым салуды, 
түрлі салаларға арналған сараланған экономикалық стандарттар жүйесін 
белгілеуді қарастырады.

 

15.1-сурет. Қоршаған ортаны қорғауды 
мемлекеттік реттеу әдістері

Қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық әдістері:
1. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды жоспарлау мен 

қаржыландыру.
2. Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін ақы төлеу ол: – ластайтын 

заттарды, табиғатты пайдаланудың жекелеген түрлері үшін жалпы 
мемлекеттік салықтар, жергілікті салықтар мен алымдар, арнаулы 
төлемдер табиғи ресурстарды пайдаланушылардан алынады.

3. Қоршаған ортаны ластағаны, қоғамға зиянды заттарды шығарғаны 
және тасымалдағаны үшін, өндіріс пен тұтыну қалдықтарын 
орынсыз тастағаны үшін ұйымдар мен азаматтардан алынатын 
айыппұлдар.

4. Табиғи ресурстарды қорғау мен толықтыру үшін төленетін ақы ол: 
табиғи ресурстарды пайдаланғандардан аталған қызметті жүзеге 
асыруға жұмсалған бюджеттік шығыстардың орнын толтыру өтемі 
ретінде алынады.
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5. Қоршаған ортаны қорғауды экономикалық жағынан ынталандыру.
6. Экологиялық сақтандыру.
7. Қоршаған ортаны қорғау қорлары – қоршаған ортаны қорғаудың 

шұғыл міндеттерін шешуді, қоршаған ортадағы шығынды қалпына 
келтіру, келтірген зиянды өтеуді және қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы басқа да шараларды қаржыландыру үшін қолда-
нылады.

8. Қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік қорларының қаражатын 
пайдалану.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру 
барлық деңгейдегі бюджеттерде жеке жол болып бөлінеді.

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және ұдайы өндіруді қам-
тамасыз ету үшін жауапты уәкілетті мемлекеттік органдардың қызметтері:

• табиғи ресурстарды басқару;
• қоршаған ортаны қорғауды және жақсартуды жоспарлау;
• экологиялық нормалау;
• қоршаған ортаға әсерді бағалау;
• экологиялық сараптама;
• экологиялық лицензиялау;
• экологиялық аудиттеу;
• экологиялық мониторинг;
• экологиялық бақылау;
• экологиялық тәрбие және білім беру.
Қоршаған ортаның және табиғи ресурстардың мемлекеттік мони-

торингін қоршаған ортаны қорғау мен табиғи ресурстарды пайдалану 
саласында басқарушылық және шаруашылық шешімдер қабылдау 
мақсатында, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалануды басқару 
функцияларын жүзеге асыратын арнайы уәкілетті мемлекеттік органдар 
жүргізіледі.

Экологиялық нормалау – қоршаған ортаны қорғау саласында норма-
тивтер белгілеу.

Экологиялық аудиттеу – кәсіпорындардың табиғатты ұтымды пайда-
лануын қамтамасыз ету жөніндегі қызметінің жай-күйін тексеру.

Қазақстан Республикасында қоршаған ортаны қорғау саласында 
мемлекеттік, ведомстволық, өндірістік және қоғамдық бақылау жүзеге 
асырылады.

Қоршаған ортаны қорғау үшін жауап беретін мемлекеттік органдар 
құқылы:

☻ ұйымдарға және меншік нысанына және бағыныстылығына қара-
мастан басқа да нысандарға (қызметтік куәліктерін көрсетіп) кедер-
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гісіз кіруге, танысу үшін құжаттаманы, талдаулардың нәтижелерін 
және бақылауды жүзеге асыруға қажетті өзге де материалдарды 
сұратуға және тегін алуға;

☻ қоршаған ортаны қорғау мен сауықтандыру жөніндегі жоспарлар 
мен іс-шаралардың орындалуын тексеруге;

☻ мемлекеттік экологиялық сараптама өткізу жөнінде ұсыныс енгізуге 
және оның қорытындыларының орындалуын тексеруге;

☻ республика аумағына экологиялық қауіпті жүктерді (бұйымдарды), 
қалдықтарды және қоршаған орта сапасының және экологиялық 
талаптардың нормативтері бұзылып жүзеге асырылатын шикізат 
ресурстарын әкелуге, сондай-ақ транзиттеуге тыйым салу жөнінде 
ұйғарымнама шығаруға;

☻ қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнаманы бұзу нәтижесінде 
келтірілген зиянның мөлшерін анықтауға және осының нәтижесінде 
кінәлі тұлғаларға осы зиянды ерікті түрде өтеуге талап қоюға неме-
се сотқа талап табыс етуге;

☻ экологиялық сараптама жөнінде қорытынды жасауға тиісті қаржы-
кредиттік ұйымдарға экологиялық сараптаманың жағымды қоры-
тындысыз жүзеге асырылып жатқан шаруашылық немесе өзге 
қызмет нысандарын салуды және пайдалануды қаржыландыруды 
тоқтату туралы ұйғарымнама табыс етуге.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі органдардың нақты жағдайлардағы 
іс-қимылдары құқықтық құжаттарға жауап беруі тиіс. Негізгі құжат 
1997 жылдың 15 шілдесінде қабылданған ҚР «Қоршаған ортаны қорғау 
туралы» Заңы болып табылады.

Осы заңға сәйкес мемлекет экологиялық қауіпсіздіктің жалпы нор-
маларын, стандарттары мен ережелерін айқындайды. Заңда қоршаған 
ортаның сапасын нормалаудың мақсаты экологиялық қауіпсіздікті және 
халықтың денсаулығын қорғауға кепілдік беретін қоршаған ортаға әсер 
етудің ғылыми негізделген шекті жол берілетін нормаларын белгілеу 
болып табылады.

Мемлекеттің қазіргі шаруашылық өмірінде қорларды ұтымды қол-
дану үшін кешенді қарапайым іс-шараларын әзірлеп, ендіру керек, ал 
құрылымы жалпы халық шаруашылығы қорларын сақтау үлгісі болу 
керек.

Қазақстанның мұнай және газ кен орындарын игеруде әр бір аймақтың 
өзіндік экологиялық, географиялық, геологиялық, геодинамикалық, 
технологиялық, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық мәселелері бар. 
Экологиялық жағдайдың көлеңкелі жерінің бірі соңғы уақытқа дейін 
табиғатты қорғау мәселесі мұнай мен газды өндіру жұмыстарының және 
де техника-экономикалық белгіленген жобалардың соңында қалып қоюы.
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Мұнайды өндіру мен өңдеу барысындағы табиғатты қорғауға 
бағытталған таза процестерді құру, өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату, 
мұнай-химиялық өндірістерді газды қалдықтарынан тазарту, тұрып 
қалған суларды тазарту, қоршаған ортаның мұнаймен және мұнайлы зат-
тармен ластану мониторингі және тағы басқа.

Мұнай-газ кешендерінің экономика-экологиялық және технологиялық 
талаптарына сай келесідей қосымша іс-шараларды атқармақ: экономика-
экологиялық және технологиялық саясатты жетілдіру, экономикалық 
тиімділігі жоғары мұнай жобаларына кететін шығындарды анықтау, 
ұйымдық инфрақұрылымның дамуы мен оған сәйкес дәрежені құру, 
мамандарды даярлау, білім және бағдарламалармен алмасу. Бүгінде 
мұнай-газ ресрустарын тиімді басқару жұмыстарынан шығатын негізгі 
қиындық – бұл басқару объектілерінің қарама-қайшылығы.

Қазіргі кезде табиғи қорлар үшін төленетін төлем ақылар Қазақстан 
Республикасының келесі заңдарымен негізделген «Қоршаған ортаны 
қорғау» туралы «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы», 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
(Салық кодексі) және тағы басқа. 

Әр бір қоршаған ортаны қорғау органдарына табиғи ортаға тастала-
тын ластаушы заттар лимиті арнайы бекітілген нормативтер зиянды 
заттардың шекті ұйғарымды мөлшерде шығарылуы (ШҰШ) немесе шекті 
ұйғарымды тасталуына (ШҰТ) негізделген.

 Әр бір аймақтың экологиялық жағдайына және табиғатты қорғау 
жабдықтарына қарай шекті-ұйғарымды жағдайға жету үшін уақыты 
белгіленген шектеулер қойылады. Құрылыс кәсіпорындары үшін ШҰШ 
(ШҰТ) негізіндегі лимиттер қолданылады. Әр жылдағы нормативтік 
деңгейлер аймақтық немесе республикалық табиғатты қорғау бағдар-
ламасымен анықталады. Ластаушы заттардың шығарылу лимиті арқылы 
белгіленген алымдар алынады.

Белгілі аймақтағы кәсіпорынның зиянды заттарды шығаруына байла-
нысты белгілі уақытта төленетін лимит мына өрнекпен анықталады.

.
                                     

 (1)

Мұндағы Зt – жоспардың айналымына Т дейінгі t – жылындағы шығын 
көлемі, ластаушы заттардың алдын алу мен тосқауыл қоюы үшін өте 
маңызды. Сонымен қатар аймақ аралық бағдарламаларды қаржыландыру 
теңге бойынша (мұнда табиғатты қорғау іс-шараларына жеке қорларды 
қолдану көзделмейді);  – ластаушы заттардың тасталуына берілетін 
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лимит, яғни аймақтың t – жылындағы табиғатын қорғауға және табиғатты 
қорғау бағдарламасына негізделген шартты негіз т/жыл болып табылады.

J – кәсіпорынмен t жылында келтірілген жылдық ластаушы заттардың 
лимиті мына өрнекпен анықталады:

.
                                        

(2)

Мұндағы Кi – келтіру коэффициенті, i-ші ластаушы затына қауіпті 
ескеруші. Ол былай анықталады:

Ki = ПОКj.                                             (3)

Мұнда  – i-ші ластаушы заттың шығару лимиті t-жылындағы 
кәсіпорынның натуралды түрдегі өлшемі.

t – жылындағы j-ші кәсіпорынның ластаушы заттарды шығаруын 
көбейткені үшін көрсетілген лимитті мына формуламен анықтаймыз:

.                                         (4)

t – жылындағы j-ші кәсіпорынның ластаушы заттарды шығаруын 
көбейткені үшін көрсетілген лимитті мына формуламен анықтаймыз:

 Пjt = P*Kp*∆m.                                       (5)

Мұндағы Kp – төлемдерді қысқа мерзімде алу, мұнда тазартуға кеткен 
шығындар ескеріледі.

Мұндағы П – коэффициент болып табылады, және де ол ластанудың 
қаншалықты мөлшерде екенін және оның лимитін анықтайды:

                                      (6)

Шығару көлемінің ұлғаюына байланысты лимитті мына формула бой-
ынша есептейміз:

.                                    (7)

Ластаушы заттарды шығаруына байланысты кәсіпорынның жалпы 
сомасы нормативтік және нормативтен тыс шығарылған заттардың 
қосындысы арқылы анықталады. Ерекше атап өтетіні, мұндағы төленетін 
айыппұл көлемі ластану көлемінен жоғары болу керек. 

Ластану төлемінің ұлғаюына байланысты экономикалық қиындықтар 
да туындайды, сол үшін төлем ақыларды қысқа мерзімде алу компен-
сациялық шығындарды да анықтауы керек, себебі кейбір есеп айыры-
сулар белгілі бір шығындар арқылы іске асады. Бұл шығындар ереже 
бойынша шыққан өнім бағасынан әрқашанда жоғары болуы керек.
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Демек, экономикалық-мекемелік басқару әдісін есепке алсақ және 
экология cферасын – қорларды қорғаудағы экологиялық қауіпсіз шаруа-
шылық түрі арқылы, жалпы атап өткенде, табиғатты қолдануды басқару 
өндірісті басқару жұмысымен тікелей байланысты.

Табиғатты қорғау мақсатында шығындарды үнемдеу қоршаған 
ортаның бұзылуына әкеп соғады. Экологиялық қиындықтардың алдын 
алу табиғатты қорғау қызметін шығынға әкеледі. Кәсіпорындардың 
көзқарасы бойынша екі сұраққа жауап беруді үйрену керек, яғни: екі 
түрлі шығынның ұтымды қатынасы қандай? Сол үшін өңдеу барысында 
өндірістік объектілерді жобалау мен қолдану барысында жүзеге асыру 
жұмыстарын экономикалық жағынан негіздеу қажет.

15.5 Қазақстанда табиғатты қорғау қызметінің 
экономикалық механизмі (мұнай-газ саласында)

Табиғатты қорғау жүйесін тиімді жүргізу экономикалық механизмге 
тікелей байланысты. Қазіргі жағдайда табиғат қорғау қызметіндегі 
экономикалық құралдың жүйесі мынаны, яғни қалдықтарды орналастыру 
үшін төлемдерд іқамтиды.

Табиғатты қорғау қызметіндегі экономикалық ынталандырудың 
маңызы – табиғатты қорғауды іс жүзіне асыруда кәсіпорындардың тікелей 
ынталылығын арттыру. Экономикалық ынталандырудың нақтылы шара-
лары объект деңгейіндегі негізгі ынталандыру:

– еңбекақы;
– сыйлықтар;
– материалдық жауапкершілік шаралары;
– кәсіпорындар не салалар деңгейінде – баға, табыс, материалдық ын-

таландыру қоры. 
Қоршаған ортаны қорғаудағы ынталандырудың жүйесінде баға 

құрылымы айрықша орын алады. Себебі, табиғатты қорғау қызметіне 
кеткен шығындар неғұрлым көп болса, соғұрлым өнімнің өзіндік құны 
артады, таза пайда азаяды. Сондықтан, табиғатты қорғау жұмыстарына 
кететін шығындарды барынша азайтқан жөн. Ол үшін қоршаған ортаны 
ластандыруды барынша азайту немесе тіпті болдырмау, олардан алына-
тын төлемдерді қысқарту және т.б. Әр түрлі табиғатты қорғау мерзімде 
орындалатын іс-шараларын салыстыру үшін есептеу әдісін қолдануға 
болады, мұнда іс-шаралардың экономикалық тиімділігі салыcтырмалы 
түрде қарастырылады: таза дисконттық пайда (ТДП) немесе таза 
келтірілген құн (ТКҚ); пайданың индексі (ПИ); инвестиция пайдасының 
ішкі мөлшері (ИПІМ) және басқыншы мерзімі (БМ).
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Қоршаған ортаның ластануынан келіп түсетін экономикалық зиян 
кешенді көлем және зиянның сомасы ретінде анықталады. МНП 
объектісінің жалпы зияннан бас тарту қатынасы былай анықталады:

У = У1 + У2 + У3 + У4                                     (8)

Мұндағы У – МНП объектісінен бас тартқандағы халық шаруашы-
лығының толық зиян шегуі, У1 – кәсіпорынның бас тартудағы өз 
зияны, У2 – мәжбүрлі тұрып қалуынан шеккен зияны, У3 – мұнай өңдеу 
зауыттарының мәжбүрлі тоқталуынан шегетін зияны, У4 – қоршаған 
ортаның ластануынан келген зиян.

Барлық сәйкес келетін зиянды заттарды анықтау мұнайды бөлу және 
қоршаған ортаға таралуы негізгі көзі болып табылады. Есеп айырысу-
лары кезінде шығындарды жабу үшін, ластану салдары арқылы жұмысқа 
байланысты сметалық құны анықталады. Зиян көлемі нақты әдістемеге 
негізделген ластаушы заттардың жиналу мөлшеріне және іс-шараларды 
өткізу уақытына байланысты төмендетілуі мүмкін.

Ұсынылып отырған әдістеменің көрсеткіштері бойынша бұл әдістеме 
мұнай құбыры объектісінің магистральды сенімді бағасы үшін (ММҚ); 
ММҚ-ң сенімділігін арттыру мақсатындағы іс-шараларды экономикалық 
тиімділігі жағынан таңдау жасауда; қолданыстағы әдістер мен құралдарды 
авариялық жағдайда экономикалық тиімді бағалау және олардың салдары 
үшін, әсіресе, қоршаған ортаның ластануы және тағы басқа.

Берілген әдістемені практикада мұнай компанияларының табиғатты 
қорғау іс-шараларын жүргізу үшін экономикалық негізделуінде, мұнай 
құбырларының магистральді объектілерінің жобаларын және өндірісте 
пайдалануы үшін тиімді қолдануға болады.

Тәуелсіздік алғаннан кейін және Қазақстан Республикасының нарық 
жағдайына көшкендігінен экология-экономикалық басқару әдістері кеңі-
нен тарала бастады.

Экология-экономикалық механизм мұнай-газ саласындағы келесі 
негізгі, басты элементтерден тұратынын атап өткен жөн:

• мұнай және мұнай өнімдерінің нарықтық бағасының жүйесі;
• мұнай-газ қорлары мен одан өзге заттардың әлеуметтік-экология-

экономикалық бағасы;
• мұнай-газ қорларын рационалды қолдану іс-шараларын қар-

жыландыру;
• мұнай-газ қорларын игеру кезіндегі экологиялық жағдай мен 

қоршаған ортаны ластағаны үшін төленетін төлемдер жүйесі;
• арнайы табиғатты қорғау мақсатында қорлар құру;
• ішкі мұнайға және алғашқы өңделген өніміне салық салу;
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• минералды шикізат қорларын арнайы экономикалық жағынан 
тиімді қолдану шаралары.

Барлық аталған іс-шаралар аймақтық, республикалық басқару орган-
дарының атсалысуымен атқарылуы керек. Басты атап өтетін жайт, атап 
өтілген экономикалық жүйелер қазіргі кезде толық қызмет ете алмауда, 
оған басты себеп, аталған іс-шаралар практикада дұрыс қолданылмайды.

Мұнай-газ ресурстарының экология-экономикалық басқару меха-
низмінің артықшылығы болып, рационалды жағдай жасау, оның 
элементтерінің арасындағы қарым-қатынастың оңтайлығы. Мұнай-
газ ресурстарының экология-экономикалық механизмі өзара байланы-
сты және өзара тәуелді екі жүйеден тұрады. Бірінші топқа минералды 
қорларды игеруге тікелей әсер ететін элементтер жатады, яғни ұйымдық-
техникалық даму жүйесі; қорларды қолданудағы маркетингтік жүйе; 
шаруашылық келісімдерінің механизмі; экономикалық даму жүйесі 
және де табиғатты қорғау мақсатындағы қорлардың құрылуы мен 
олардың қолданылуы мен қойнауын пайдаланудың қоршаған ортасын 
сақтау талаптарымен теңгерілетін экологиялық экономикаға көшудің 
кезеңі басталуда. Индустриялық-иновациялық саясатты жүзеге асыру 
жағдайларында Қазақстан Республикасы үшін мекендеу мен ұтымды жер. 

Дамыған елдердің экологиялық стратегиясы БҰҰ-ның «Шекарадан тыс 
компаниялар қызметінің жайттары» баяндамасында ашып көрсетілген, 
онда мыналар айрықшаатап көрсетілген: дамыған еледерден түсетін 
шетелдік капиталдың негізгі тасқыны тек экономикалық және саяси ғана 
емес, сонымен бірге экологиялық мақсат тұрғысынан шикізат салаларына 
да жұмсалады, өйткені шикізат салалары әрқашанда табиғи ресурстарға 
айтарлықтай ауыртпалық түсіріп, қоршаған ортаны ластайды.

Шекарадан тыс компаниялардың ашық айтылған мейлінше агрес-
сиялық экологиялық стратегиясын ескере отырып, Қазақстан өзінің 
ұлттық экологиялық үлгісін ұстануы тиіс, оның өлшемдері келісім -шарт-
тарда, өнімді бөлу туралы келісімде, ұлттық (барлау, өндіру) кеніштерін 
пайдаланатын шетелдік компаниялардың инвестициялық жобаларында 
көрініс табуы керек. Қоршаған ортаны қалпына келтіру үшін қажетті 
шығындарды экологиялық инвестициялау үшін нормативтік базаны 
анықтау мониторингі, бақылауды тұрақты түрде ұйымдастыруды, 
инвестициялық жобаларды жобалау кезінде деректерді пайдалануды 
талап етеді, мұның өзі шетелдік инвесторлар ұшін мұнай-газ кеніштеріне 
тартудың қарқынын төмендетпеуге және сонымен қатар Қазақстан эконо-
микасын жер қойнауының әдістерін ұстануына бағыттауы тиіс.

Қазақстан Республикасындағы қоршаған ортаның жай-күйі қанағат-
танғысыз болып қалып отыр, ауаның, топырақ пен судың ластануы 
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халықтың денсаулығына теріс әсер етеді, өнеркәсіп және тұрмыстық қал-
дықтарының жинақталуын, су ағындыларының ластануын жеделдетеді.

Елде ескірген технологиясы бар өндірістің болуы былай деп айтуға 
негіз береді: қоршаған ортаға ластағыш заттардың эмиссиясы жуық 
уақытта бола қоймайды. Сондықтан индустрияны, қала құрылысын, 
инфрақұрылымды дамытудың кез келген инвестициялық бағдарламасын 
талдап шешу кезінде табиғи құрамдастардың экологиялық жай-күйіне 
және адам денсаулығына мүмкін болатын әсерін, қоршаған ортаға әсерін 
бағалаудың осы заманғы әдіснама арқылы кешенді түрде бағалау керек. 

Экономика мен экологияның өзара мүдделерін барынша жақындату 
үшін: жоғары технологиялық өндірістерді дамыту; табиғи ресурстарды 
пайдалану жөнінде мейлінше оңтайлы өндірістерді құру; өнімнің өміршең 
үрдісін экологиялық сертификаттау бағдарламаларын қалыптастыру мен 
іске асыру керек және шеккен залалдар үшін төлемдерді жетілдіру керек. 

Шикізаттар мен қалдықтарды кешенді түрде пайдалану арқылы тұйық 
технологиялар үрдісін құру бәсекеге қабілетті өнім өндіруге, бағалы 
компоненттерді кәдеге жаратуға және сонымен бір мезгілде экологиялық 
ауыртпалықтарды кемітуге мүмкіндік береді. Осымен байланысты мұнай-
газ кеніштерін игеру мен өңдеу жөніндегі инвестициялық жобалардың 
экономикалық тиімділігін есептеулердің нәтижелері негіздеудің үш 
өлшеміне жауап беруі тиіс.

Жобаның қаншалықты техникалық (отандық және шетелдік жобаларға 
ұқсас болуы) сипаты бар?

Барлық экономикалық шығындарды ескере отырып, мемлекет пен 
инвестор қандай экономикалық тиімділікке қол жеткізеді?

Осы инвестициялық жобаны жүзеге асырудан экологиялық зардап-
тарды азайтудың деңгейі қандай?

Экономикалық проблемаларды шешуді барынша есепке алатын жоба 
көмірсутегі кеніштерін игеру жөніндегі кешенді инвестициялық жоба 
ретінде сипатталуы мүмкін. Өйткені инвестициялық мұндай жобалар, 
әдетте, ұзақ мерзімді және 10-40 жылға есептелетін болса, онда кешенді 
жобалардың тиімділігін анықтаған кезде уақыт факторы назарға алы-
нады.

Еліміздің инвестициялық саясаты ірі салымдарды қаржыландыру үшін 
жағдайлар жасауға, тауар өндіру және қызмет етуді жоғары тиімділікпен 
нарық қатынастары субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға 
бағытталуы тиіс.

Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізген күннен бастап экономикалық 
жағдайды тұрақтандыру, ішкі экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету және инвестициялар жөніндегі саясатты белсенді жүргізе бастады. 



338                                                                                            

Қазіргі уақытта жүргізілген нарықтық экономиканың оң нәтижелерін 
көруге болады. Мысалы, 2004 жылы Қазақстан жан басына инвестиция 
тарту көрсеткіші бойынша ТМД елдері ішінде алғашқы орындардың 
бірін иеленді. 

Еліміздің инвестициялық саясаты ірі салымдарын қаржыландыру 
үшін жағдайлар жасауға отандық және шетелдік қаражаттарды келтіруге, 
тауар өндіру мен қызмет көрсетуді үлкен тиімділікпен нарық қатынастары 
субъектілерінің сұраныстарына сәйкес ұлғайтуға бағытталуы тиіс. 

Жеке инвесторлар мемлекеттік инвесторларға қарағанда коммерциялық 
табысты көбейтуге өте құштар. Олар тауарларды және қызмет көрсетуді 
сұраныстармен ұштастыра отырып арттыруға, өндірістің түрлі жобалары-
мен нағыз тиімділерін пайдалануға тырысады. Міне, сондықтан да, жеке 
инвесторлардың өндірісті дамыту белсенділігін қолдай отырып, мемлекет 
тарапынан оларға қолайлы жағдайлар жасауға, атап айтқанда, салық салу, 
несие беру, кедендік пошлиналар жағынан едәуір жеңілдіктер беруі тиіс.

Қазақстан Үкіметі 1998 жылы 2004-2006 жылдарға арналған 
мемлекеттік инвестициялық бағдарлама қабылдады. Бұл бағдарламаға 
қаржылық секторды, құқықтық реформаны, мұнай және газ өнеркәсібін, 
су ресурстарын, энергетика, көлік, шағын және орта бизнесті қолдауды 
дамытудың жобалары енгізілді.

Соңғы жылдары мемлекетте шетел инвестицияларымен (қаржы-
ларымен) жұмыс істейтін кәсіпорындар санының көбейе түскені 
мәлім. Қазіргі кезде мемлекетте инвестициялық тапшылық аса күрделі 
проблемалардың бірі болып отыр. Осыған орай, өндіріске және меншік 
инвестицияларды уақытша ынталандырудың қажеттігі туындап отыр. 
Нарықтық экономиканың жаңа кезеңінің мақсаттарына тек шетелдік 
инвестициялардың белсенді түрмен қатысуы мен олар үшін барынша 
қолайлы жағдай жасалуымен ғана қол жетеді, өйткені қор жинайтын ішкі 
көздер. 

15.6 Индустриалды дамыған елдердегі қоршаған ортаны 
сақтау мен табиғи ресурстарды пайдалануды 

мемлекеттік реттеу әдістері

Әлемнің барлық елдерінде табиғи ресурстардың сарқылуына бай-
ланысты қалыптасқан дағдарысты жағдайға байланысты, табиғатты, 
табиғи ортаның «сапасын», қолданыстағы және әлеуетті энергия ресур-
старын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін экологиялық сая-
сатты қалыптастыру, табиғатта экологиялық тепе-теңдікті сақтау үшін 
теориялық әзірлеу мен практикалық қадамдардың қажеттілігі мойын-
далды. 
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Қоршаған ортаны қорғау саясаты үкіметтің, жеке сектордың, ғылым 
мен қаржы институттарының өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін 
ірі ұлттық бағдарламалар түрінде жүзеге асырылады. Барлық елдер 
табиғатты және оның жекелеген компоненттерін қорғауға қатысты 
заңдардың барлық кодекстерін қабылдады. Олар экологиялық қызметті 
реттеудегі мемлекеттің жаңа функциясын белгілейді, сонымен қатар 
табиғат пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін анықтайды. 
Заңнамалық пирамидалардың тізбегі, әдетте, табиғатты қорғау туралы 
бірыңғай жалпыға бірдей заңмен бекітілген, ол саясаттың жалпы қағи-
даттары мен мақсаттарын белгілейді және экологиялық менеджмент 
саласындағы барлық заңнамалық практиканың тұжырымдамалық 
біртектілігі мен тұтастығын қамтамасыз етуге арналған. 

Көптеген елдерде экологиялық саясаттың принципі экологиялық 
тепе-теңдікті қалпына келтіру шығындары мен оны қаржыландыру 
өлшеміне емес, қоршаған ортаны ластауға нормалар мен стандарттар 
жүйесі және қоршаған ортаны қорғаудың белгіленген ережелерін бұзатын 
кәсіпорындарға салық салу жүйесіне негізделген.

Табиғатты пайдалануды экономикалық реттеуде дамыған индустри-
алды елдердің тәжірибесі мол. 

Европалық Одақ (ЕО) елдерінде табиғат пайдалануды жанама 
реттеу әдістері, соның ішінде ресурстарды (минералды, су, жер, 
орман) пайдаланғаны үшін төлемдер, қоршаған ортаға зиянды зат-
тар шығаратындарға салықтар, салықтық жеңілдіктер және басқалары 
кеңінен қолданылады. Бұл әдістер тобы фирмаларға экологиялық сая-
сатты жетілдірудің тәсілдері, құралдары мен шарттарын таңдауда тікелей 
реттеу әдістеріне қарағанда көбірек дербестік береді.

ЕО елдерінде экологиялық менеджментті жанама реттеу құралда-
рының ішінде салықтар ерекше орын алады, бұл ретте олардың ынталан-
дырушы және реттеуші функциялары толық қолданылады. Осы елдердің 
салық жүйелері жиынтық сұранысқа ықпал ету құралы ретінде және 
шаруашылық жүргізуші субъектілерді өндіріс факторларын ұтымды 
пайдалану және қоршаған ортаға теріс әсерді азайту үшін ынталандыру 
тетіктері ретінде көбірек қызмет етуде.

Өткен ғасырдың 90-жылдарында Еуропалық Одақтың бірқатар елдері 
(Германия, Швеция, Дания, Финляндия және т.б.) өздерінің салық жүйесін 
қайта құрды, оның барысында жалпы салық ауыртпалығын азайту 
кезінде экологиялық салықтардың саны мен ставкалары ұлғайтылды, 
субсидиялар «экологиялық тұрғыдан» лас салаларға берілетін салалар-
дан субсидиларды (мысалы, ауыл шаруашылығы, көмір өнеркәсібі) алып 
тастады. Басқаша айтқанда, ресурстарды үнемдеуді ынталандыруға және 
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қоршаған ортаның ластануын төмендетуге бағытталған салық жүйелерін 
«экологияландыру» жүзеге асырылды.

ЕО елдерінде сусындарға, полиэтилен пакеттеріне, қуат көздеріне, 
химиялық тыңайтқыштарға және басқаларға қайтарылмайтын орамаларға 
салынатын салықтар кең таралған. Мысалы, Италияда пластикалық пакет-
терге, Нидерланды мен Швецияда сульфат тыңайтқыштарын қолдануға, 
Францияда сусындарды орау контейнерлеріне салықтар бар (қаражат 
қаптаманы жою мәселелерін шешуге жұмсалады). Салықтар мемлекеттің 
экологиялық саясатын жүзеге асырудың тиімді құралы болып табылады, 
өйткені олар көмірқышқыл газының құрамына аз интенсивті энергия 
тасымалдаушыларды пайдалануды ынталандырады, қалдықтардың пайда 
болуын азайтады және оларды жою процесін жақсартады.

Сондай-ақ, ЕО елдері өздерінің практикасында қоршаған ортаны 
ластау қаупін сақтандыру болып табылатын экономикалық қызметті 
экологиялық сақтандыруды қолдану сипатталады, және шаруашылық 
жүргізуші субъектілер өздерінің экологиялық қауіптілік деңгейіне 
қарай сақтандыру төлемдерін жасайды. Арнайы сақтандыру қорларында 
жинақталған мұндай төлемдер қоршаған орта мен алушыларға келтірілген 
зиян үшін кепілді өтемақы үшін негіз болады.

Өз табиғаты бойынша қоршаған ортаның ластану қаупінен сақтан-
дыру ерікті немесе міндетті болуы мүмкін. Міндетті сақтандыру ең 
қауіпті шаруашылық жүргізуші субъектілерге жатады. Барлық басқа 
табиғат пайдаланушылар ерікті экологиялық сақтандыруды жүзеге асы-
рады немесе ластаушы заттардың кездейсоқ шығарылуы жағдайында 
экологиялық және экономикалық зиянды өтеу үшін өздерінің резервтік 
қорын жасайды.

Германияда, Данияда, Нидерландыда және басқа да бірқатар елдерде 
қоршаған ортаны реттеудің нарықтық құралы бар, мысалы, ластау 
құқығын сату (рұқсаттар). Қоршаған ортаның ластануын азайту үшін 
фирмалар шекті шығындардың әр түрлі деңгейіне ие болғандықтан, 
олардың арасындағы шарттар сауда-саттықтың осы түрі үшін объективті 
түрде пайда болады. Ластануды төмендетудің шекті шығындарының 
көлемін рұқсаттардың нарықтық бағасымен салыстыра отырып, фирмалар 
мұндай рұқсаттарды сатып алудың (сатудың) орындылығы мен олардың 
мөлшерін дербес шешеді. Егер компания үшін қоршаған ортаны ласта-
уды төмендетудің шекті құны рұқсаттардың нарықтық бағасынан асып 
кетсе, эмиссияны азайтуға емес, қосымша ластануға рұқсат алу тиімдірек 
болады. Керісінше, рұқсат бағасы ластануды төмендетудің шекті құнынан 
жоғары болған кезде фирмалар ластануға рұқсатты сатады.
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Америка Құрама Штаттарына келетін болсақ, бұл мемлекеттегі эко-
логиялық және экономикалық реттеудің негізгі қағидаттары экологиялық 
зардаптардың алдын алу, оларды залалсыздандыру және келтірілген 
зиянды өтеу болып табылады. Сонымен қатар, 70-ші жылдары қоршаған 
ортаның қолайсыз салдарының алдын-алу және залалсыздандырудың 
негізгі қағидаттары болған, 80-жылдардың басынан бастап өтемақы 
принципіне көп көңіл бөлінді.

Америка Құрама Штаттарындағы мемлекеттік экологиялық және 
экономикалық реттеу заңдар жүйесіне негізделеді және мемлекеттерді 
ұлттық бағдарламада белгіленген стандарттардың сақталуын қамтамасыз 
ететін қоршаған ортаны қорғау жоспарларын әзірлеуге бағыттайды. 70-ші 
жылдары әкімшілік-құқықтық әдістерге басымдық берілді, олардың 
ішінде басты орынды нормалар (стандарттар) және әкімшілік ереже-
лер алды. Мұндай стандарттар белгілі бір сандық нормаларға міндетті 
түрде сәйкес келуді қарастырады - зиянды заттардың ең көп концентра-
циясы, ластаушы заттардың әсер ету уақыты және т.б. Әкімшілік ереже-
лер осы стандарттарға қол жеткізу жөніндегі шаралар бағдарламасының 
негізі болды. Бұл ережелер ақпаратты жинауды және жинауды, салықтан 
босатудың ең төменгі талаптарын анықтауды талап етті және АҚШ-тағы 
ластанудың негізгі көздерінің сыйымдылығын реттеуге арналған.

Бұл ретте экологиялық және экономикалық реттеудің мемлекеттік 
саясатын жүзеге асыру жеке фирмаларға, аймақтық және жергілікті 
билік органдарына тікелей және жанама субсидиялар (инвестиция-
лау және пайдалану шығындарын жабу) кіретін экономикалық ынта-
ландыру әдістерін жасамай және жүзеге асырусыз мүмкін емес; төмен 
пайыздық мөлшерлемелер бойынша несиелер, банктік қарыздар бой-
ынша кепілдіктер; тазарту жабдықтарының және басқа экологиялық 
технологиялардың жедел тозуын қамтамасыз ету; экологиялық техно-
логияны сатуға немесе салық салудан босатуға жанама салықтар бой-
ынша жеңілдікті мөлшерлемелер; экологиялық бағдарламалардан жеке 
кәсіпорындарға түсетін салық жеңілдіктері; қалалық орталықтандырылған 
сарқынды суларды тазарту қондырғыларында ағынды суларды тазартуға 
арналған фирмалар үшін жеңілдікті тарифтер және т.б.

АҚШ-та қазіргі уақытта экономикалық реттеудің нарықтық әдісте-
рінің негізінде «баббл-қағидат» әдіс алынады. Бақылау әрбір жеке 
құбырға, пешке, қоршаған ортаны ластайтын көптеген қондырғылары 
бар бүкіл кәсіпорынға орнатылады. Қандай да бір немесе өзге заттардың 
тасталуының мөлшері анықталады. Кәсіпорын ластанудың тапсырылған 
деңгейі орасан зор күмбездің («құтының») астында және одан аспауға 
тиіс деп қарастырылады. 
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Кәсіпорын осы деңгейдің шектерінде жекелеген құбырлардан шығатын 
зиянды заттардың мөлшерін өзі белгілейді және жалпы нормативке 
жетуге болатын түрлі тәсілдерді өзі тандай алады: отынның бұдан да 
таза түріне көше алады,технологияның бір түрін басқаға ауыстыра алады, 
өндіріс бейінін өзгерте алады, оның мөлшерін қысқартып, ең қауіпті цех-
тар мен учаскелерді жаба алады.

«Баббл-қағидасының» артықшылығы ластаудың жалпы лимиті (немесе 
нормативі) заң жүзінде белгіленген және барлық кәсіпорындарындарға 
қолданылады. Егер бір кәсіпорындар қалдықтарды залалсыздандырудың 
тиімді әрі қымбат емес тәсілдерін тауып, сонымен бірге қалдықтарды 
шығару нормативтен төмен болуын қамтамасыз ете алса, онда басқалар 
олардан орта деңгейден тыс таңдау құқығын (алайда норматив 
шеңберінде) сатып ала алады. 

Батыс Еуропада,сондай-ақ АҚШ-та «Қалдық биржалары» құрылған. 
Бұл қалдық шығарушылар мен оларды ықтимал тұтынушылар арасын-
дағы делдалдық ұйымдар, сондай-ақ олар қалдықтардың қайсысы өнді-
рістік қажетке жарамды екенін қадағалап отырады.

Қалдық биржалары өнеркәсіпшілерді қоқыс тастайтын жерге әкелгенді 
пайдалануға немесе өңдеуге, сонымен бірге бастапқы шикізаттың орнына 
пайдалануға тартуға тырысады. Екінші жағынан, биржалар кәсіпорын-
дарды олардың өздерінің қалдықтарын өздеріне өңдеуге мүдделі етуге 
тырысады,өйткені АҚШ-та қатты қалдықтардың бір тоннасын орнала-
стыру құны 100 долларға, ал өте қауіптілерді орналастыру құны – 2500 
долларға жетеді.

Жоғарыда айтылғандар шет елдерде қоршаған ортаны басқару мен 
табиғатты қорғауды реттеудің әкімшілік, құқықтық және экономикалық 
құралдарын пайдалануда үлкен тәжірибе жинақталғанын көрсетеді. 
Сонымен қатар, қоршаған ортаны реттеудің ең жақсы құралы жоқ: 
олардың әрқайсысы белгілі бір мәселелерді шешуге бағытталған және 
кейбір жағдайларда басқаларына қарағанда анағұрлым қолайлы. Басқаша 
айтқанда, қоршаған ортаны реттеудің әртүрлі әдістерінің жиынтығы шет 
мемлекеттерге тән, бұл мемлекеттерге табиғат пайдаланудың барлық 
деңгейлері мен бағыттарын қамтитын кешенді экологиялық және эконо-
микалық саясат жүргізуге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы үшін шетел мемлекеттерінің тәжірибесінен 
экологиялық сақтандыру тетігін жасау және енгізу өзекті болып көрінеді. 
Сақтандыру объектісі қоршаған ортаны ластау қаупі болуы керек, ал 
шаруашылық жүргізуші субъектілер өздерінің экологиялық қауіптілік 
дәрежесіне қарай сақтандыру төлемдерін төлеуге міндетті. Арнайы 
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сақтандыру қорларында жинақталған мұндай төлемдер қоршаған орта 
мен алушыларға келтірілген зиян үшін кепілді өтемақы үшін негіз 
болады.

Негізгі түсініктер мен терминдер

Экология
Экологиялық заң
Экологиялық ахуал
Қоршаған ортаны қорғау 
Табиғи ресурстар
Табиғат экономикасы
Экологиялық қауіпсіздік
Экологиялық сақтандыру
Қоршаған ортаны қорғау қоры
«Баббл-қағидат» әдісі
Қалдық биржалары

Материалды бекітуге арналған сұрақтар

1. Табиғи қорларды реттеудегі мемлекеттің рөлі.
2. Экологиялық мәселелер және экологиялық саясат. 
3. Экологиялық жағдайды жақсарту үшін алға қойылатын мақсаттар.
4. Табиғатты ұтымды пайдалану саласында қабылданған заңдар.
5. «Қоршаған ортаны қорғау туралы» Заңның мақсаты қандай?
6. Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасының әзірленуі мен 

кезеңдері.
7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қоршаған ортаны қорғау сала-

сында атқаратын қызметтері.
8. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың 

мақсаты
9. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік мақсаттарға қол 

жеткізу үшін орындалатын міндеттер мен шаралар.
10. Мемлекеттің экологиялық қауіпсіз дамуының негізгі қағидалары.
11. Европалық Одақ (ЕО) елдерінде табиғат пайдалануда қандай жана-

ма реттеу әдістері қолднылады?
12. Америка Құрама Штаттарында қандай мемлекеттік экологиялық 

және экономикалық реттеу заңдар жүйесі қалыптасқан?
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Кейс: «Экологиялық бумеранг» немесе үш дәлелді іздеу

Дерек көзі: https://studwood.ru/2007845/

Табиғи ресурстарды негізсіз, ысыраппен пайдалану, жердің сарқылуы 
мен күйреуі, ұтымды басқару арқылы құнарлылығын арттырудың 
орнына, оның толықтай тозуына алып келеді және балаларымызға 
экологиялық өркендеуге мүмкіндік бермейді, біз ата-ана ретінде жерді 
құнарлы және өсіруге қолайлы түрде қалдыруға міндеттіміз.

Т.Рузвельт. АҚШ Конгресіне жолдау, 1907 ж

Қазіргі уақытта адамзат табиғи ортаға мұқият қараудың қажеттілігін 
шынымен түсінді. Табиғат жұмыс істейтін заңдар әрдайым өмір сүріп 
келді, тек адамдар қазір мұны, олардың өмірдің негізгі бағыттарымен 
қайшылықты байланысын, іс жүзінде өлгендерді қайта тірілтуге, 
бүлінгендерді түзетуге, табиғаттың одан әрі жойылуын болдырмауға 
және шектеуге тырысып көрді. 

Пайда болған мәселе, егер маңызды бір жағдай болмаса, ғылым 
тарихында бірнеше рет кездескендей, тез және тиімді шешілетін 
еді. Экологиялық тепе-теңдікті сақтау қоғамның үлкен күш-жігерін 
қажет ететіндігінде. Мұндай күш-жігердің көрінісі табиғат пен қоғам 
арасындағы сапалы жаңа қатынастардан басталуы. Экологиялық тәрбие 
мен білімді дамыту ұзақ процесс: табиғатқа тұрақты «бағындырушы» 
қатынасты өзгерту қажет. Өйткені, адам өзі және оның қажеттіліктері 
үшін жасай алатын барлық нәрсені ол табиғаттан қарызға алады. 
Сондықтан адам қандай да бір табиғи заттарды тұтынбай, биологиялық 
түр ретінде өмір сүре алмайды. Демек, адам оған бастапқыда оның 
болмысының табиғи негізі ретінде берілген табиғи ортасыз өмір сүре 
алмайды.

Мәселе табиғи зат пен табиғи материяның адамы «тұтыну өлшемі» 
бойынша шешіледі. Моральдық критерийлер мен әлеуметтік-этикалық 
заңдардың негізінде бұл әлі мүмкін болмады және жақын болашақта 
табысқа жету екіталай. Кейбір басқару тетіктерін, мемлекеттік реттеудің 
тетіктерін енгізу қажет, өйткені кез-келген экономикалық қызмет жеке 
немесе әлеуметтік қажеттілікті қанағаттандырудың сөзсіз шарты белгілі 
бір түпкілікті өніммен байланысты, өндіріс көлемі үнемі ұлғаюы керек. 
Алайда, табиғаттағы экологиялық тепе-теңдік (белгілі бір жерде, аймақта, 
континентте, жер шарында) пен өндіргіш күштердің даму деңгейінің ара-
сында автоматты байланыс жоқ болғандықтан табиғатты қорғау мен адам 
өмірінің экономикалық және мәдени салаларын реттеу өте қиын.
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Қазіргі уақытта адамзат табиғи ортаға мұқият қараудың қажеттілігін 
шынымен түсінді. Табиғат жұмыс істейтін заңдар әрдайым өмір сүріп 
келді, тек адамдар қазір мұны, олардың өмірдің негізгі бағыттарымен 
қайшылықты байланысын, іс жүзінде өлгендерді қайта тірілтуге, 
бүлінгендерді түзетуге, табиғаттың одан әрі жойылуын болдырмауға 
және шектеуге тырысып көрді. 

Қазіргі уақытта экологиялық тепе-теңдікке антропогендік әсер ету 
процесі әлдеқайда күшті және табиғат әлдеқайда көп зардап шегеді, 
бірақ өмірдің әлеуметтік формаларына кері жүктемелер бірдей өсуде. 
Сондықтан адам өздігінен қорғауға тырысады, өйткені ол әлі саналы 
емес.

Адамзат тарихында бұрын-соңды қоршаған орта Екінші дүниежүзілік 
соғыстан кейінгі жағдай сияқты тез және осындай мөлшерде жойылған 
емес. Табиғи ресурстарға деген иррационалды көзқарас нәтижесінде 
шөлдену, топырақтың табиғи қабатын сілтілеу, орасан зор жерлерде 
орман кесу үрдісі күшейе түсті (шөлейттену процесі жылына шамамен 
600 мың га жылдамдықпен жалғасады). 80-жылдардың басында эрозия, 
сортаңдану және басқа да теріс әсерлердің нәтижесінде 20 миллион гек-
тар жердің сапасы нашарлады, бұл 600-700 миллион адамға аштық қаупін 
тудырды.

Дәл осы уақытта табиғатты қорғау стратегиясы дайындалды, ол мем-
лекеттерге табиғатты қорғау бойынша ұсыныстарды ғана емес, соны-
мен бірге әлемдегі барлық табиғи нысандардың, әсіресе орман флорасы 
мен фаунасының экологиялық тепе-теңдігі туралы нақты ақпараттарды 
қамтиды.

Сарапшылардың пікірінше, қазіргі уақытта құстар мен сүтқорек-
тілердің 1000-ға жуық түрі тез жойылып кету қаупі бар, әлемдегі флора 
түрлерінің шамамен 10% -ы құрып кету қаупі бар. Сондықтан табиғатты 
қорғау стратегиясының негізгі міндеті дамуды қамтамасыз ету және 
сонымен бірге табиғи қалпына келетін ресурстардың өнімділігін сақтау, 
жабайы флора мен фаунаны, генетикалық қорды қорғау болып табылады.

«Экологиялық бумеранг» – ғалымдар қоғамды дамытудағы экология-
лық шектеулерді елемей, табиғи ресурстарды пайдалану заңдарын, 
ережелері мен қағидаларын бұзудан туындайтын экологиялық қиын-
дықтар. Лақтырылған бумеранг өзінің иесіне оралады, бірақ ол өзінің 
қасиеттерін жоғалтпай, дәл сол күйінде оралады. Табиғат, керісінше, өз 
жүйелеріндегі табиғи тепе-теңдікті сақтау, өзін-өзі тазарту және өзін-өзі 
қалпына келтіру мүмкіндігін жоғалтады. Соған байланысты адамның өзі 
өмір сүру жағдайын нашарлатады – бумеранг оралып, оны іске қосқан 
адамға зиян келтіреді.
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Адамның табиғатқа әсер етуімен және табиғаттың адамға және 
оның экономикасына кері әсерімен байланысты кез келген құбылыстар 
экологиялық проблемалар деп аталады. Экологиялық проблема – 
«қоғам – табиғат» жүйесінде, адамдардың өмір сүру жағдайында, 
әлеуметтік-экономикалық, саяси және басқа процестерде туындайтын 
қайшылықтардың көрінісі. Бүгінгі таңда оны бірінші мәселе ретінде мой-
ындау керек.

Пайда болған экономикалық және саяси қарама-қайшылықтардың 
жаңа түйіндері капиталистік елдерді толықтай үйлестіру, үйлестіру 
болмаса, кем дегенде, олардың ұлттық экологиялық саясатын ішінара 
«келістіру» мүмкіндігін іздеуге мәжбүр етеді.

1949 жылы құрылған, 60-шы жылдардың аяғынан бастап Еуропалық 
экономикалық кеңес қазіргі заманғы экологиялық мәселелерді екі декла-
рацияны қабылдау арқылы шешеді: табиғатты қорғау туралы Еуро-
палық декларация (1970) және Еуропадағы қоршаған ортаны жақсарту 
туралы декларация (1980). 70-ші жылдардың басынан Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының (ЭЫДҰ) негізгі мақсаты –
қоршаған ортадағы белгілі бір бұзылулардың алдын алу үшін эконо-
микалық шараларды анықтау және осы шаралардың экономикаға, 
экономикалық өсуге, «бәсекелестік жағдайларын» сақтауға бағытталған 
халықаралық келісімдер мен әкімшілік ережелерді әзірледі. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық 
соңғы жылдары тек батыстық экономикалық және саяси топтар аясында 
ғана емес, сонымен қатар ірі теңіз және өзен бассейндерінде орналасқан 
елдер арасында да белсенді дами бастады. Рейнді ластанудан қорғау 
жөніндегі халықаралық комиссия құрылды, Солтүстік-Батыс Еуропаның 
15 елі Солтүстік теңіздің ластануының алдын алу туралы конвенцияға 
қол қойды.

Батыс елдерінің барлық халықаралық ұйымдары табиғат қорғау 
қызметімен айналысады, бірақ бұл қызметтің тиімділігі әр ұйымда 
әр түрлі. Олардың осы саладағы қызметі ең алдымен осы ұйымдардың 
негізгі саяси міндеттерін орындау мақсатында жүзеге асырылады.

Талқылауға арналған сұрақтар

1. «Экологиялық бумеранг» ұғымының мәні неде?
2. Адамзат үшін экологиялық проблема қазір бірінші мәселе болып 

отыр деп сендіре алатын ең маңызды үш тұжырым жасап дәлелдеу 
қажет.

3. Еуропалық экономикалық кеңес қазіргі заманғы экологиялық 
мәселелерді қалай шешеді? 
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ТҮСІНДІРМЕ СӨЗДІК (ГЛОССАРИЙ)
 
АБСОЛЮТТІК АРТЫҚШЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ – егер кез кел-

ген бір ел, бізді қандай да бір арзан тауармен қамтамасыз ететін болса, 
онда біз үшін өз өнеркәсібіміздің еңбегінің бір бөлігіне сол елдің тауарын 
сатып алған анағұрлым тиімді болады

АБСОЛЮТТІК КӨРСЕТКІШТЕР – өнім, еңбекақы, т.б. көлемде-
рін көрсетеді. Ал салыстырмалық көрсеткіштер салыстырмалы өлшем-
дермен белгіленеді (үлес салмағы, т.б.). 

АВТАКРАТИЯ – белгілі бірелдің (елдер тобының) басқа бір елдің 
экономикасынан шаруашылық тұрғысындағы произведена по его предъ-
явлении или по истечении определенного срока со дня его предъявления.

АЙМАҚТАР ЭКОНОМИКАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ –
еліміздің және оның жекеленген аймақтарының экономикалық жағдайын 
қамтамасыз етугде қойылған мақсаттарға жетуді көздейтін мәселелерді 
шешуге бағытталған шаралар жиынтығы. 

АКЦИЗ – көпшілік тұтынатын тауарларға, көрсетілетін қызметке 
салынатын жанама салықтың бір түрі.

АКЦИЯ – иесіне белгілі бір кіріс алуға (дивиденд), басқаруға 
қатысуға құқық беретін бағалы қағаз. 

АКЦИОНЕР – акционерлік кәсіпорынның тең иесі. Белгілі бір кіріс 
алуға және басқаруға қатысуға құқық беретін акцияның иесі. 

АККРЕДЕТИВ – ақша құжаты, бұл құжат берілген адамға кредит 
мекемесінен (банктен, сақтық банкінен) онда көрсетілген соманы алуға 
құқық береді; банк есеп-шоты түрлерінің бірі.

АКСЕЛЕРАТОР – тұтынушылық шығындар көлемінің өзгерісі 
нәтижесінде экономикаға капиталдың салыну көлемдерінің өзгерісін 
сипаттайтын көрсеткіш. Акселерация принципінің мәні тұтынушылық 
шығындардың динамикасы экономикаға салынатын инвестициялар 
көлемінің динамикасына әсер етеді, тұтынушылық шығындардың өсуі, 
инвестициялық белсенділігін арттырады.

АМОРТИЗАЦИЯ – негізгі қорлар құнының олардың көмегімен 
өндірілген өнім мен қызмет көрсетуге біртіндеп ауысуы; тозығы жет-
кен негізгі қорлардың орнын толтыруға арналған мақсатты ақша 
қаражатының қорлануы.

АННУИТЕТ – жылма – жыл қарызды өтеп және процент төлеп 
тұратын мерзімдік мемлекеттік займ.

АНТИЦИПАЦИЯ – белгіленген мерзімге дейін қарыз міндеттемесі 
бойынша ақша төлеу.
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АРАЛАС ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ – факторлардың өсуімен қатар 
техника мен технологияның жетілдірілуі арқылы ұлттық өнім көлемінің 
өсуі.

АРБИТРАЖ – шаруашылық дауларын шешетін мемлекеттік орган.
АУДИТОР – акционерлік компаниялардың қаржы – шаруашылық 

қызметінің жайын тексеретін адам,оның тиісті компанияның қызметін 
бақылауға мемлекеттік органдардан арнайы рұқсаты болады.

АУКЦИОН – жария сауда-саттық жасау,мұнда тауарлар мен мүлік-
терге ең жоғары баға берген адам сатып алады.

АШЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ – халықаралық еңбек бөлінісіне 
және дүниежүзілік шаруашылық байланыстарға қатынасуға тұтастай 
негізделген жүйе болып табылады. 

АШЫҚ НАРЫҚТАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР – Ұлттық Банк құнды 
қағаздарды сату және сатып алу арқылы ақша несие қатынастарының 
дамуына әсер етеді.

ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ – бұл барлық азаматтардың жан-жақты 
дамуы, тұрмыс жағдайы, әл-ауқатын жоғары деңгейде қамтамасыз етуге 
бағытталған экономиканы мемлекеттік реттеудің маңызды бағыттарының 
бірі болып табылады. 

ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ – жұмыс күшін ұдайы өнді-
ріумен байланысты салалар кешені: денсаулық сақтау, білім беру, 
жеке сауда, жолаушылар тасымалдау көлігі, тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, қоғамдық тамақтандыру, демалысты ұйымдастыру және 
т.б. салалары. 

ӘЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІК – мемлекеттің азаматтар алдындағы, 
азаматтардың мемлекет алдындағы міндеттері мен жауапкершіліктерін 
заңды түрде қамтамасыз ету. Мысалы, мемлекеттік бюджеттен отбасы 
мен балаларды қолдау бағдарламасын іске асыруға, білім беру мен 
мәдениет қызметтерін дамытуға қаржы басымдық тәртіппен бөлінеді.

ӘЛЕУМЕТТІК СТАНДАРТТАР – Конституцияда қаралған әлеу-
меттік қызмет көрсетудің әр түрлі нысандары мен көлемдері әзірленеді. 
Әлеуметтік стандарттар қаржы нормативтерін белгілеу үшін қажет. 
Мысалы, Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің қаулысымен 
халық басына шаққанда күнкөрістің ең төмен деңгейінің мөлшері 
белгіленеді.

БАНК ДЕПОЗИТІ – банктен банкке бұрын эквивалентті мөлшерде 
ақшалай немесе валютамен төленген немесе несие берушінің есебінен 
белгілі бір ақша сомасын алуға құқық беретін салым.

БАНКРОТҚА ҰШЫРАУ – борышкердің сот таныған төлем 
қабілетсіздігі. 
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БАНК – ЭМИТЕНТ – айналысқа ақша белгілерін, бағалы қағаздар, 
төлем – есеп айырысу құжаттарын шығаратын банк.

БИЗНЕС – кез келген ұйымдасқан, заңды қызмет, оның өмір сүру 
мақсатының басты нысаны меншік иесінің пайда табуы болып табылады.

БИЗНЕСМЕН – пайда немесе басқа да тиімділік әкелетін эконо-
микалық қызметтің кез келген түрімен айналысатын коммерсант, 
кәсіпкер.

БИРЖА – нарықтың ұйымдасқан нысаны, мұнда сұраныс пен ұсыныс 
негізінде тауарлармен (тауар биржасы), бағалы қағаздармен (қор бир-
жасы, валюта биржасы) сауда жасайды немесе қызметкерлерді жалдау-
мен (еңбек биржасы) айналысады. Сатушылар мен сатып алушылардың 
мәмілелесу үшін кездесетін орны. 

БОЛЖАУ – қоғам өмірінің барлық саласында теория мен практиканы 
байланыстырып тұратын өте маңызды түйін болып саналады. 

БОНДАР – облигациялар; белгігі бір ақша сомасын алдағы жылдың 
белгілі мерзімінде немесе займ кезеңі ішінде белгіленген баға бойынша 
процент сомасын графикке сәйкес төлеуге жазбаша берілген уәде. 

БРОКЕР – тауарларды, ақша номиналдарын немесе акцияларды басқа 
біреулердің атынан сатып алатын немесе сатып алатын адам.

БЮДЖЕТ – мемлекет, жергілікті басқару органдары, кәсіпорын мен 
мекемелер отбасы немесе жекелеген адам үшін белгілі бір кезеңге арнап 
жасалынған ақшалай кірістер мен шығыстардың (түсімдерді пайдалану) 
балансы. 

БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ – мемелекеттік бюджеттің шығыс 
бөлігінің табыс бөлігінен асып кетуі.

БЮДЖЕТТІК ФЕДЕРАЛИЗМ ТЕОРИЯСЫ – халықтың мемлекеттік 
қызметтерге қажеттілігін максималды түрде қанағаттандыруға мүмкіндік 
беретін бюджеттік құрылғы үлгісін іздеуге бағытталған.

ВАЛЮТАЛЫҚ КУРС – жекелеген елдердің валюталарының арасын-
дағы арақатынас немесе басқа елдің валютасымен өрнектелген белгілі бір 
валютасының «бағасы».

ВЕНЧУР – өнімнің жаңа түрлерін жасауға өндірісті игеруге, енгізуге, 
жаңа технологияларды қолдануға маманданған шағын коммерциялық 
ғылыми-техникалық ұйым.

ГИПОТЕЗА – жалпы теория деңгейіндегі ғылыми болжауды 
бейнелейді.

ДЕБИТОР – борышкер, кәсіпорындарға, ұйымдарға,мекемелерге 
ақшалай қарыздар адам немесе заңды ұйым.

ДЕМПИНГ – тауарлардың ішкі нарықтағы бағаға қарағанда сыртқы 
нарықта неғұрлым төмен бағамен сатылуы.
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ДЕМОНЕТИЗАЦИЯ – заң жолымен немес әкімшілік өкімімен 
монетаны ақша түріндегі қызметінен айырып,оны айналыстан шығару. 
Демонетизацияланған монета оның құрамындағы металдың құнымен 
немесе қандай да болсын басқа бір қасиеті арқылы (сиректігі,тарихи 
құндылығы және т.б.) бағаланады.

ДЕНОМИНАЦИЯ – елде ақша айналысын реттеу,есеп айырысуды 
оңайлату мақсатымен ескі ақша белгілерін белгіленген ара қатынас пен 
жаңа ақша белгілерімен айырбастау жолымен ұлттық ақша бірлігін 
ірілендіру.

ДИРЕКТИВАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР – жоспардағы негізгі тапсыр-
маны, жоғарғы органның төменгі органдарға, кәсіпорындарға бекіткен 
тапсырманы көрсетеді. 

ДИРЕКТИВТІ ЖОСПАРЛАУ – заңды күші бар жоспарларды 
құру үрдісі. Директивті жоспарлаудың ерекшелігі – нақты мекенжайға 
бағытталуы, яғни ол жоспарды орындау міндетті. Ол жоспарды жүзеге 
асырудағы орындаушылардың жауапкершілігі қаралған. 

ЖАБЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ – сыртқы экономикалық бай-
ланысы шектелген тәуелсіз өндірістік шаруашылық жүйе.

ЖАНАМА САЛЫҚТАР – бағаға қосылады және тауарды сатқанда 
тұтынушылардан өндіріліп алынады. Оларға акциздер, қосымша құнға 
салық, кеден салығы жатады.

ЖАЛАҚЫНЫҢ МИНИМАЛДЫ КӨЛЕМІ – біліктілігі төмен 
қарапайым еңбекке негізделген жалақының ең төменгі шегі. Оны басқа 
маман жұмысшылардың жалақысын белгілеу үшін қолданады.

ЖАСАНДЫ МОНОПОЛИЯ – фирмалардың бірігу және келісу 
нәтижесінде пайда болады.

ЖОСПАР – алдағы белгілі бір мақсат қойып, соған жетудің нақты 
жолдарын белгілеу. 

ЖОСПАР КӨРСЕТКІШІ – басқару шешімінің нақтылы бір тапсыр-
масын санмен көрсету формасы. Жоспарлық көрсеткіштер өзінің сыртқы 
белгісіне және атқарар міндетіне байланысты бірнеше топқа бөлінеді: 
сандық және сапалық; натуралдық және құндық; абсолюттік және 
салыстырмалық; нормативтік (директивалық) және есептік көрсеткіштер. 

ЖОСПАРЛАУ – экономиканың объективті заңдары мен заңдылық-
тарын зерттеп түсіне білу және оларды саналы түрде пайдалану арқылы 
әлеуметтік-экономикалық дамудың жоспарларын ғылыми негізде дайын-
дау мен олардың орындалуын ұйымдастыру процесі. 

ЗЕЙНЕТАҚЫНЫҢ МИНИМАЛДЫ ДЕҢГЕЙІ – нормативті акті-
лер бойынша белгіленетін зейнетақының ең төменгі шегі. Ол минималды 
жалақы мен өмір сүру минимумына негізделеді.
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ЕҢБЕК БИРЖАСЫ – жұмыс күшін жалдау кезінде кәсіпкер мен 
қызметкерлер арасындағы делдалдықты жүзеге асыратын мемлекеттік 
мекеме.

ИНДИКАТИВТІ ЖОСПАРЛАУ – жоспарлы кезеңдегі мемлекеттік 
экономикалық саясаттың негізгі мақсаттары мен бағыттарына сай 
міндеттерді, басыңқыларды, әлеуметтік-экономикалық дамудың индика-
торларын қалыптастыру процесі және көзделген нәтижелерге қол жеткізу 
үшін әлеуметтік және экономикалық жағдайларға әсер ететін мемлекеттік 
шараларды анықтау болып табылады. 

ИМИДЖ – тауардың, кәсіпорынның, елдің т.б. бейне белгісі.
ИНВЕСТИЦИЯ – халық шаруашылығының әртүрлі салаларындағы 

кәсіпорындарға ұзақ мерзімді капитал ( ел ішіндегі немесе шетелдегі ) 
жұмсау.

ИНВЕСТОР – инвестицияны жүзеге асыратын жеке адам ,ұйым 
немесе мемлекет.

ИНСТИТУТТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ – экономиканы макроэконо-
микалық реттеуді жүзеге асырушы салалар мен қызмет сфераларының 
кешені. Оған мемлекеттік ақпарат, несиелік-қаржылық сфера және т.б. 
жатады. 

ИНТЕНСИВТІ (ҚАРҚЫНДЫ) ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ – бұл 
технология деңгейін көтеру арқылы өнім көлемін көбейту, яғни өндіріс 
факторларының тиімділігін арттыру арқылы өнімді ұлғайту.

КАРТЕЛЬ – монополия нысандарының бір түрі, нарыққа монопо-
лиялық үстемдік ету және барынша пайда табу мақсатында белгілі бір 
өнеркәсіп саласы кәсіпкерлерінің бірлесуі.

КАПИТАЛДЫҢ ШЕТКЕ ШЫҒАРЫЛУЫ – белгілі бір ұлттың 
айналымында жүрген капитал бөлігін басқа елдің экономикасына тауар 
немесе ақша формасында енгізу процесі.

КВАЗИМЕМЛЕКЕТТІК СЕКТОР – ресми тұрғыда мемлекеттік 
орган болып табылмайтын, бірақ, мемлекеттік органның кейбір қызмет-
терін атқаратын сектор. «Квази» сөзінің этимологиясы: латынша quasi – 
«сияқты, дерлік, тәрізді» дегенді білдіреді.

КЕЗДЕЙСОҚ МОНОПОЛИЯ – өз шеңберіндегі тұтынушылар сұра-
нысының ұсыныстан уақытша артуы және бәсеке нәтижесінде кейбір 
кәсіпорындардың нарықтан кетуі жағдайында пайда болады.

КОНСАЛТИНГ – кәсіпорындардың, фирмалардың, ұйымдардың, 
оның ішінде сыртқы экономикалық салада олардың экономикалық қыз-
меті туралы сатушылар мен сатып алушыларға консультация (кеңес) беру.

КОНСИГНАНТ – комисинер (консигнатор) делдалдығы арқылы 
шетелге сатылатын тауарлардың иесі.



352                                                                                            

КОНСОРЦИУМ – бірнеше банк немесе өнеркәсіп кәсіпорындарының 
арасындағы бірлесіп заемдарды, акцияларды, облигацияларды орнала-
стыру, кең ауқымдағы қаржылық немесе коммерциялық операцияларды 
жүргізу, ірі өнеркәсіп құрылысын жүзеге асыру, өнім өндіруді ұлғайту 
мақсатындағы уақытша келісім

КОНЬЮНКТУРА – экономиканың белгілі бір кезеңіндегі жағдайын 
көрсететін жиынтық белгілер.

КОНВЕНЦИЯ – халықаралық келісімшарт.
КОНДОМИНИМУМ – біртұтас объектіні бірлесіп иелену, иемдену.
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ – технологияның дамуына 

байланысты, ғылыми техникалық жетістіктеріне байланысты, құрылым-
дық өзгерістерден туындаған кәсібінің қажет болмай қалуына байланы-
сты жұмыссыздардың пайда болуы. 

ҚҰНДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР – экономикалық құбылыстар натурал-
дық-заттық құрамынан басқа өлшеммен көрсетеді. Олардың арқасында әр 
түрлі салалар өнімдерін, еңбек шығыны мен оның нәтижесін салыстыруға 
мүмкіндік туады. 

ЛИЗИНГ – арнаулы қаржы (лизинг) компаниясының делдалдық етуі-
мен машиналарды, жабдықтарды, жылжымайтын мүліктерді және негізгі 
капиталдың басқа да элементтерін сатып алуды қаржыландырудың 
өзіндік нысаны

МЕМЛЕКЕТТІК ДИРИЖИЗМ – кейнстік ағымның бір түрі. Олар 
экономикалық үрдісті басқаруға, тиімді құрылымды қайта құруға 
экономикадағы құлдырауды болдырмауға негізделген іс-әрекеттермен 
ерекшеленеді.

МЕМЛЕКЕТТІК БОЛЖАУ – мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 
даму бағыттары туралы ғылыми негізделген жүйесі. Мемлекеттік бол-
жау даму болашағын алдын ала анықтауға ғана емес, кәсіпорындар мен 
компанияларға мемлекеттің іс-әрекеті жөнінде саяси ақпараттар беріп 
отыруға да мүмкіндік береді

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ – өткен жылдардағы бюджет тапшылы-
ғының жиынтық сомасы.

МЕНЕДЖЕР – жалдамалы кәсіби басқарушы; өндірісті басқару 
жөніндегі маман.

МЕНЕДЖМЕНТ – өндірісті басқару – өндіріс тиімділігін арт-
тыру пайданы молайту мақсатында жасалып, қолданылатын өндірісті 
басқарудың нысандары мен принциптерінің, әдістерінің, құралдарының 
жиынтығы.

МИНИМАЛДЫ (ЕҢ ТӨМЕНГІ) ТҰТЫНУ БЮДЖЕТІ – әлеумет-
тік саясаттың маңызды элементі. Оның көмегімен халықтың өмір 
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сүру деңгейі бағаланады, кірістер реттеледі, ол әлеуметтік төлемдерде 
есептеледі. Тұрмысы төмен отбасыларға көмек беру үшін, сондай-ақ 
зейнетақы мен жалақының минималды деңгейін белгілеу үшін қол-
данылады). 

МУЛЬТИПЛИКАТОР – жиынтық сұраныстың бір ақшалай бірлігіне 
жиынтық өндірістің өзгеру коэффициенті. Мультипликациялық механизмі 
нақты инвестициялардың өзгерісіне немесе жиынтық сұраныстың 
басқа өзгерткіштерінің өзгерісіне қатысты нақты жиынтық сұраныстың 
қарқынды өсуін қамтамасыз етеді.

МОНОПОЛИЯ – ерекше тауардың бір ғана сатушы мен нарықта 
үстемелік жүргізуі.

НАТУРАЛДЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР – ұдайы өндіріс процесінің физи-
калық өлшем бірліктермен өлшенетін жақтарын көрсетеді, мысалы, 
өндірілген өнім көлемі (салмағы, ұзындығы бойынша). 

НАҚТЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ – базалық бағамен есептелген 
экономикалық өсу.

НОМИНАЛДЫ (АТАУЛЫ) ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ – ағымдық 
бағамен есептелген экономикалық өсу.

НОРМАТИВТІК БОЛЖАМ – болашақтағы белгілі мақсатқа жету 
үшін қазіргі кезеңде қандай өзгерістер болу қажеттігін болжайды. Норма-
тивті болжау күрделі қойылған мақсаттың қаншалықты мүмкін екендігін, 
оның жолдары мен тәсілдерін анықтайды. Бұл болжауға мақсатты кезең 
тән. Болашақты негізгі деп алады.

ОЛИГОПОЛИЯ – сан жағынан көп емес капиталистік фирмалардың 
компаниялардың өндіріс пен нарықтағы үстемдігі.

ОРТА МЕРЗІМДІК БОЛЖАУ – экономиканың қарқынын, фактор-
лары мен құрылымын инвестициялық үрдістерді қарастырады.

ӨНЕРКӘСІПТІК САЯСАТ – мемелекеттің өнеркәсіп саласында жүр-
гізетін салалық, құрылымдық, ғылыми техникалық, инновациялық т.б 
саясаттар жиынтығы.

ӨНЕРКӘСІПТІК САЯСАТТЫҢ СУБЪЕКТІСІ – мемлект және оны 
құраушы барлық деңгейдегі басқару органдарынан басқа, көптеген басқа 
да шаруашылықтар болуы мүмкін, олар ірі корпорациялар, қаржылық 
өнеркәсіптік топтар, акционерлік қоғам және ірі құрылымдық шаруа-
шылықтардан құралады.

ӨНДІРІСТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМ – өндіріс процестерінің тікелей 
сыртқы жағдайларын қамтамасыз ететін салалар кешені. Оған жүк 
тасу көлігі, көтерме сауда, электрмен, газбен, сумен қамтамасыз ету, 
қойма щаруашылығы, байланыс, ақпарат өңдеу салалары және іскерлік 
қызметтер сферасы жатады. 
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ӨМІР СҮРУ МИНИМУМЫ – бұл минималды табыс. Оның көмегімен 
халықтың өмір сүру деңгейі бағаланады, табыстар реттеледі және оларды 
әлеуметтік төлемдер белгілегенде қолданады. Оның құрамына ғылыми 
негізделген азық-түлік, өндірістік тауарлар мен қызметтердің жиынтық 
құны және салықтар мен міндетті төлемдер кіреді. 

ПАРИТЕТ – валюталардың алтындық құрамына байланысты өзара 
қатысы.

ПОРТФЕЛЬДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАР – шетел акцияларына, облига-
цияларына және т.б. құнды қағаздарға капиталдың жұмсалуы

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – мемлекеттің жергілікті өндірушілерді шетел-
дік бәсекеден қорғау саясаты.

САЛЫҚ – жеке адамдардың, кәсіпорындардың жеке мекемелердің 
мемлекеттік немесе жергілікті бюджетке төлейтін міндетті төлемі

САЛЫСТЫРМАЛЫ АРТЫҚШЫЛЫҚ ТЕОРИЯСЫ – кез кел-
ген елде оның табиғи – климаттық жағдайларына қарамастан кез келген 
тауар өндірісін іске асыруға болады.

САЛЬДО – табыс пен шығын арасындағы айырмашылық.
САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР – өндіріс тиімділігі, экономикалық 

құбылыстар мен процестердіңсапалық белгілерін көрсетеді (еңбек 
өнімділігі, өзіндік құнның азаюы, т.б.). 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ – экономиканың дамуындағы 
басты басымдылықты таңдау. Оның негізгі мақсаты – мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының басты бағыттарын анықтау және 
ұлттық экономиканың табысты дамуын қамтамасыз ету. Стратегиялық 
жоспарлау ұзақ мерзімге бағытталады. Стратегиялық жоспарлау біртұтас 
болғанымен оның нақты жағдайларға байланысты икемді болу қабілеті 
бар.

СУБСИДИЯ – мемлекеттің бір жолғы қайтарымсыз ақшалай көмегі.
СУБВЕНЦИЯ – мемлекеттің бір мақсатта жәрдем беру түрі.
ТАБИҒИ МОНОПОЛИЯ – сирек кездесетін және өндірілмейтін 

өндіріс факторына билік ету жағдайында пайда болады (тұтынушы-
ларға – су отын, энергия қуатын, газ беру және т.б. фирмалар).

ТАКТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ – стратегиялық мақсаттарға жетуде 
нақты операцияларды жоспарлау мен оны жүзеге асыруға қажетті ресурс-
тардың көлемін анықтау. Тактикалық жоспар қысқа және орта мерзімге 
жасалады. 

ТАУАР БИРЖАСЫ – сапасы жағынан стандартқа толықтай сай 
келетін белгілі бір тауарларды сатып алу мен сату үшін ұйымдастыру 
арқылы қамтамасыз ететін сауда.



355

ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯ – инвестордың өз қаржысын жұмсаған 
объектіні басқару және оның қызметін бақылау сияқты құқықтарға ие 
болуы.

ТІКЕЛЕЙ САЛЫҚТАР – мемлекет тарапынан кәсіпорындар мен 
тұрғындар табысына салынады (корпоративті салық, жеке табыс салығы, 
жер салығы, мүлікке салық т.б.). 

ТӨЛЕМ БАЛАНСЫ – белгілі бір кезеңде елдің сыртқы экономикалық 
іс-әрекет балансын айқындайтын статистикалық құжат

ТҮНГІ КҮЗЕТШІ – мемлекет экономиканың дамуы үшін нарықта 
ешқандай жағымсыз жағдайларды болдырмай, сырттан бақылау рөлін 
атқаруы. 

ТРАНЗИТ (лат. transitus-өту) – жүктерді, жолаушыларды апаратын 
жеріне жол-жөнекей аралық бекеттерде түсіріп, қайта тиемей (түсіріп 
қайта отырғызбай) тасымалдау. 

ТРАНЗИТТІК ЭКОНОМИКА – қоғамның өндіргіш күштерінің 
дамуының нақты кезеңдеріне (сатысына) сәйкес келетін транзиттік 
қатынастардың жиынтығы.

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР – елдің валюталық 
заңдылығымен бекітілген валюталық қатынастардың ұйымдастырылу 
формасы.

ҰЗАҚ МЕРЗІМДІК БОЛЖАУ – ең алдымен демографиялық үрдіс-
термен байланысты, сондай-ақ ірі әлеуметтік міндеттерді шешу, ғылыми 
техникалық үрдістерді дамыту, табиғи ресурстарды пайдалану үрдістерін 
қарастырады.

ФИСКАЛДЫҚ (БЮДЖЕТТІК-САЛЫҚ) САЯСАТ – мемлекеттік 
бюджетті, салық жүйесін, мемлекеттің қаржы ресурстарын басқаруға, 
реттеуге, тиімді жұмсалуын ұйымдастыруға бағытталған іс-шаралар 
жиынтығы.

ФРИКЦИОНДЫҚ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ – бір жұмыс орнынан екінші 
жұмыс орнын тапқаннан кейінгі аралық уақытша жұмыссыз жүруді 
айтады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА – әр түрлі елдердегі тауар өндірушілер 
арасындағы байланыс формасы, тауарды шетке шығару, яғни ол 
халықаралық еңбек бөлінісі негізінде қалыптасады және елдердің өзара 
тәуелділігін көрсетеді.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НАРЫҚ – барлық елдердің сыртқы операцияла-
рын жүзеге асыратын сала.

ХАЛЫҚ МИГРАЦИЯСЫ – тұрғылықты жерін өзгерту немесе оған 
қайта оралу мақсатында адамдардың белгілі бір территория шекаралары 
арқылы қозғалуы, ауысуы.
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКА – экономикадағы жалпы заңды-
лықтармен бірге нақтылы болып жатқан құбылыстарды және дүние-
жүзілік шаруашылықтың даму ерекшелігін зерттейтін пән.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕҢБЕК БӨЛІНІСІ – мемлекет ішінде және мем-
лекет аралық еңбектің даму қорытындысы, нақтылы еңбектің бөлінуі, 
еңбекті бөлшектеу және қайта жинақтау.

ІЗДЕНУШІЛІК БОЛЖАМ экономикалық көрсеткіштердің бүгінгі 
өзгерісін сақтай отырып, болашақтағы мүмкін жағдайларды анықтайды, 
бұл болжауға базалық кезең тән.

ЭКОНОМКАНЫ ТІКЕЛЕЙ РЕТТЕУ (ӘКІМШІЛІК-ӘМІРШІЛ-
ДІК) ӘДІСІ – мемлекет тарапынан нақты шаралар қолдану нәтижесінде 
жүзеге асады.

ЭКОНОМИКАНЫ ЖАНАМА РЕТТЕУ ӘДІСІ – үрдістерді тауар 
ақша қатынастарына негізделеді және шаруашылық субъектілерінің 
экономикалық мүдделеріне әсер етеді.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БОЛЖАУ – экономикалық прогностиканың 
барлық әдіс-тәсілдерін, құралдарын қолдануға және экономикалық құбы-
лыстарды зерттеудің ғылыми әдістемелеріне негізделген экономикалық 
болжамдар жасау процесі. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ – ұлттық өнімнің сан жағынан көбейуі мен 
сапа жағынан жетілдірілуі.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ – адам тіршілігінің зиянды 
жақтарының қоршаған ортаны қорғау, қоғам өндірісі дамуының эколо-
гиялық жағдайларын қамтамасыз ету сфералары мен инженерлік құры-
лыстардың кешені. 

ЭКСТЕНСИВТІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ – тұрақты техника 
негізінде еңбектің орташа өнімділігін сақтай отырып қосымша қорларды 
пайдлану арқылы өнім көлемін көбейту.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДI ХАЛЫҚ (ЖҰМЫС КҮШI) –
еңбекке жарамды жастағы адамдар (экономикада жұмыспен қамтылғандар 
және жұмыссыздар).

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ЕНЖАР ХАЛЫҚ – экономикалық 
тұрғыдан белсендi халықты есепке алу үшiн белгiленген жасқа толмаған 
адамдарды да қоса алғанда, жұмыс күшi құрамына кiрмейтiн халық, 
жұмыс iстемейтiн және жұмыс iздемейтiн азаматтар, оның iшiнде: үй 
шаруасындағы әйелдер, жұмыс iстемейтiн мүгедектер, жұмыс iстемейтiн 
зейнеткерлер, оқушылар мен студенттер, күндiз оқыту нысанындағы 
бөлiмдердiң тыңдаушылары мен курсанттары (магистратураны қоса 
алғанда), рантье, сондай-ақ жылжымалы немесе жылжымайтын мүлiктi 
жалға беруден кiрiс алатын өзге де тұлғалар.
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК ДЕҢГЕЙІ – жалпы халық 
санындағы экономикалық тұрғыдан белсендi халықтың алатын үлесі 
(пайыздық мөлшердегі).

SWOT ТАЛДАУ – ағылшын әріптерінің аббревиатурасы. Қазақ 
тілінде күшті (ұтымды) және әлсіз жақтар, мүмкіндіктер мен қатерлер 
мағынасын береді. Ол сыртқы және ішкі жағдайларды жүйелеу негізінде 
алға қойған мақсаттарға жету стратегиясын жасау үшін қолданылады. 



358                                                                                            

ЭКОНОМИКАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ 
ПӘНІ БОЙЫНША ТЕСТІЛЕР

 
1. Мемлекеттік реттеу төмендегі мәселелерді шешеді;
A) толық жұмыспен қамту;
B) экономикалық өсуді жеделдету;
C) елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
D) қоғамдық ұдайы өндірісті қамтамасыз ету;
E) толық жұмыспен қамту, экономикалық өсуді жеделдету, елдің эко-

номикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамдық ұдайы өндірісті 
қамтамасыз ету.

2. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеу:
A) тек қана мемлекеттік әміршіл аппараттың мүддесіне бағытталған;
B) ұлттық қаржы капиталының экономикалық мақсаттарына қызмет 

етеді;
C) ең алдымен әскери-өнеркәсіптік кешеннің мүддесін қорғайды;
D) ағымдағы қоғамды нығайтуда оны өзгермелі жағдайларға бейімде-

уге нарықтық механизм шеше алмайтын мәселелерді шешу арқылы 
қызмет етеді;

E) мемлекеттің құқықтық және қоғамдық органдарының іс-әрекетін 
реттейді.

3. «Жалпы экономикалық тепе-теңдік» жүйесін жасаған кім:
A) Д. Рикардо;
B) А. Маршалл;
C) Л. Вальрас;
D) К. Маркс;
E) Ф. Смит;

4. Экономикалық дамудың төмендегі мақсаттарының қайсысы 
шындыққа жақын, егер қоғам шектеулі өндірістік ресурстар жағ-
дайында қоғамдық өндіріс тиімділігін арттыруға ұмтылса:

А) толық жұмыспен қамтуға жету;
В) экономикалық өсуді жеделдету;
С) тұтыну деңгейін көтеру;
D) елдің экономикалық қауіпсіздігі;
Е) Қаз мұнай газдың бағалы қағазының курсын анықтау.
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5. Экономиканы мемлекеттік реттеудің әкімшілік әдістерін қол-
дану қандай мақсаттарға сай келеді

А) өндірістің өсуінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету;
В) ұлттық валютаны нығайту;
С) орташа жедел түрдегі мемлекеттік жалпы шаруашылықтық бағдар-

ламалардың табысты орындалуына ат салысу;
D) экономикалық құралдармен түзетуге келмейтін жерлерде нарықтық 

механизмдерді қолдану; 
Е) ел экономикасының салалық және аймақтық құрылымында диспро-

порцияны (тепе-теңдікті) реттейді.

6. Елдің экономикалық дамуын сипаттайтын заңды түрде бекі-
тілген құжаттар тізімі

A) экономикалық болжау;
B) әлеуметтік-экономикалық даму ұстанымы;
C) өндірісті дамыту мен орналастырудың басты схемасы;
D) экономиканың болашақ дамуының жалпы ұлттық бағдарламасы;
E) экономиканы дамытудың индикативті жоспары.

7. Экономикалық тиімділік
A) шығынның өндіріс нәтижесіне қатынасы;
B) шығын құндылығының өндіріс нәтижесінің құндылығына 

қатынасы;
C) өндіріс нәтижесінің құндылығының шығын құндылығына 

қатынасы;
D) экономикалық өсуді жеделдету;
E) тұтыну деңгейін көтеру.

8. Нарықтық экономикадағы мемлекет қызметіне кірмейтін 
қызмет:

A) заң шығару;
B) бәсекелестік ортаны қолдау;
C) жеке сектор өніміне баға қою;
D) экономиканы циклге қарсы реттеу;
E) кірісті (табысты) бөлу.

9. Мемлекет мынадай жиынтық шығындар бөлігіне жанама әсер 
етуі мүмкін

A) жеке инвестицияларға;
B) үй шаруашылығы шығындарына;
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C) импортталатын тауарлар мен қызмет көлеміне;
D) мемлекеттік сатып алынған тауарлар мен қызмет мөлшеріне;
E) экспортталған тауарлар мен қызмет көлеміне.

10. «Қазақстан – 2030» стратегиясы қабылданды:
A) 1997 ж.
B) 1998 ж.
C) 1999 ж.
D) 1996 ж.
E) 2000 ж.

11. Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылданды:
A) 1993 ж.
B) 1994 ж.
C) 1994 ж.
D) 1995 ж.
E) 1997 ж.

12. Экономиканы мемелекеттік реттеу концепциясы – бұл:
A) мемлекеттің макроэкономикалық, құрылымды-инвестициялық жә-

не сыртқы экономикалық саясатты жүзеге асыру;
B) жалпы мемлекеттік мақсатқа жетуге бағытталған әлеуметтік-эко-

номикалық даму жоспарларын құру;
C) қоршаған ортаны қорғау мен әлеуметтік тәртіп мәселелерін рет-

ретімен шешу;
D) технологиялық инвестицияны тарту арқылы сыртқы экономикалық 

саясатты мемлекетпен жүзеге асыру;
E) фискалдық саясатты жүзеге асыру.

13. Төмендегі аталған әдістердің қайсысы ЭМР экономикалық әдісі 
болып табылады 

A) фискалды саясатты іске асыру;
B) елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
C) әлеуметтік саясатты іске асыру;
D) заң актілерін дайындау және оның орындалуын бақылау;
E) экономикалық есептеулерде пайдаланылатын стандарттарды жасау.

14. Экономиканы мемелекеттік реттеудің қажеттілігі мынаған 
байланысты:

A) әлеуметтік-экономикалық тәртіп шарасын жүргізумен және қоғам-
дық тауарларға (қызметтерге) қажеттілікті қанағаттандыруға;
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B) тұрғындардың тағам өніміне және басқа да бірінші қажеттілік тау-
арлармен қызметтерге қажеттілігін қанағаттандыруға;

C) жеке бизнесті қолдау үшін несиелік ресурстармен мемлекет қажет-
тілігін қанағаттандыру;

D) шетел инвесторларының алдында мемлекеттік міндеттемелердің 
орындалуымен; 

E) отандық тауар өндірушілер өнімдерін толық қамтамасыз етумен. 

15. Мемлекеттің негізгі заңы:
A) ҚР үкіметінің қаулысы;
B) ҚР Президентінің үкімі;
C) ҚР конституциясы; 
D) ҚР азаматтық кодексі;
E) мемлекеттің экономикалық саясаты.

16. Мемлекет дегеніміз:
А) қоғамдық танымның анықталған формаларына сай келетін, саясат-

тық негізінен көтерілетін нақты базис;
В) ашық билік қызметімен пайда болу нәтижесінде құрылған, қоғам-

ның саясаттың ұйымдастырылу формасы;
С) тарихи анықталған өндіріс тәсілінің өндірістік қатынас жиынтығын;
D) негізінен мемлекеттік билікті пайдаланатын әлеуметтік топтар, 

ұлттар мен таптар арасындағы қатынаспен байланысты қызмет сфе-
расы; 

Е) белгілі әлеуметтік негізде билік күштерін қалыптастыру.

17. Экономиканы тікелей реттеу әдісіне жататындар
A) нормативті-тарифтік реттеу;
B) инвестицияны тауар өндірушілердің жеке қаржысы ретіндегі пайда-

лануға ынталандыру;
C) салықтық реттеу; 
D) мемлекеттік күрделі салымдарды пайдалану;
E) табиғи ресурстарды пайдалану жағдайын реттеу.

18. Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттің атқаратын 
негізгі қызметтерінің құрамына кіреді:

А) экономиканы қайта құрудың құқықтық негізін құру мен рет-
теу, монополияға қарсы реттеу, макроэкономикалық тұрақтануды 
қамтамасыз ету, ресурстарды орналастырумен кірісті бөлістіруге 
ықпал ету;
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В) инфляциямен күресу, баға құрумен, несиелік ресурстарды бөлу, 
бюджеттік қаржыландыруды бөлу;

С) тұрғындарды әлеуметтік қорғау, заңды және физикалық тұлға кіріс 
деңгейін көтеру, сұраныс пен ұсынысты теңестіру, жоспарлар көр-
сеткіштерін бекіту;

D) инвесторларды тарту, ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу;
Е) тауарға баға белгілеу, бірыңғай ғылыми-техникалық саясатты жүр-

гізу, күрделі салымдардың барлық көздерін орталықтандыру, елдің 
экономикалық және әлеуметік дамуының мемлекеттік жоспарын 
дайындау және бекіту.

19. Экономиканы мемелекеттік реттеу ұғымы – бұл:
A) мемлекеттің экономикалық қызметін бағыттайтын заңдар, қаулылар 

және басқа нормативтік актілер қабылдау, олардың орындалуын 
бақылауды жүзеге асыру; 

B) салық салу, ақша-несиелік және қаржылық реттегіштерді, яғни 
реттеудің жанама әдістерін пайдалану жолымен мемлекеттің 
экономикаға араласуы;

C) шетел инвестициясын ынталандыру мен экспорт өнімдерін жоға-
рылату, тауар өндірушілерді қолдау мақсатымен мемлекеттің эко-
номикаға араласуы; 

D) мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігінен қаржылардың түсуін қамта-
масыз ету мақсатымен экономикалық үрдістері мемлекеттің тікелей 
және жанама араласуы; 

E) макроэкономикалық тұрақтылық пен оның тиімді теңестірілуін 
қолдау мақсатымен әлеуметтік-экономикалық үрдіске мемлкеттің 
әкімшілік-экономикалық және ұйымдастыру-құқықтық жолдармен 
араласуы. 

20. Мемлекеттік реттеу құралдарының жиынтығына кірмейтіндер
A) экономикалық болжамдар; 
B) экономикалық дамуды бағдарлау; 
C) экономикалық дамуды бюджеттендіру; 
D) индикативтік жоспарлау;
E) қоғамдық игіліктерді өндіру.

21. Пайыздық ставканың төмендеуімен
A) активтер жағынан ақшаға сұраныс артады;
B) келісімдер үшін ақшаға сұраныс азаяды;
C) болжанбаған жағдайда ақшаға сұраныс төмендейді;
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D) активтер жағынан ақшаға сұраныс төмендейді;
E) ақша массасына сұраныс өзгереді.

22. ҚР «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы 
қашан қабылданды?

А) 2003 ж.
В) 1991 ж.
С) 1993 ж.
D) 1995 ж.
Е) 1997 ж.

23. Аймақтық саясаттың негізгі міндеттері мен мақсаттары:
А) халықтың тұрмыс жағдайы мен даму деңгейi бойынша муници-

палдық ұйымдастырулардың шамадан тыс кейiн қалуының алдын 
алу;

В) қалалық, аудандық, ауылдық басқару деңгейiндегi қоғамдық мәсе-
лелердің әдiстерi мен құралдарын ұйымдастыру;

С) айматардың экономикалық мүмкiншiлiктерiн тиiмдi пайдалану 
және олардың муниципалдық ұйымдастырылуы, аймақтардың эко-
номикалық кооперациясымен территориалдық еңбек бөлiнiсiнiң 
объективтi басымдылығы;

D) ерiктi серiктестiк пен ынтымақтастық негiзiнде аймақтардың iшiн-
дегi горизонталды экономикалық байланыстарды нығайту;

Е) муниципалды ұйымдастыруларды басқарудың жаңа концепциясын 
жасау.

24. Инновация стратегиясын іске асыру мен қаржыландырудың 
негізгі көзі болып табылады:

A) шетел инвестициялары;
B) мемлекеттiк бюджет;
C) банктiк несиелер;
D) венчурлық инвестициялау;
E) кәсiпорынның меншiгiндегi құралдар.

25. Ауыл шаруашылығының маңызы:
А) ауыл шаруашылығы халық шаруашылығының салаларын шикізат-

пен қамтамасыз етеді;
В) ауыл шаруашылығы жеңіл және тамақ өнеркәсібін шикізатпен, 

халықты азық-түлікпен қамтамасыз етеді;
С) ауыл шаруашылығында ҚР халқының негізгі бөлігі жұмыс істейді;
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D) ауыл шаруашылығында тұтыну тауарларының басым бөлігі шыға-
рылады;

Е) ауыл шаруашылығы жеңіл және тамақ өнеркәсібін шикізатпен қам-
тиды және де өзі өнеркәсіп тауарларын шығарады.

26. ҚР «Акционерлік қоғамдар және акционерлердің құқықтарын 
қорғау туралы» Заң қашан қпбылданды?

А) 1991 ж.
В) 1993 ж.
С) 1995 ж.
D) 1996 ж.
Е) 1998 ж.

27. ҚР Конституциясына сәйкес жергілікті атқарушы органда-
рының қызметі:

A) аймақтар шегіндегі халық шаруашылығының басымдылықтарын 
анықтау;

B) сәйкес аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау;
C) шаруашылық субъектілерінің дамуының бағдарламаларын жасау;
D) экономикалық және әлеуметтік бағдарламалардың жоспарларын 

жасау;
E) мұндай қызмет ҚР-ның Конституциясында анықталмаған.

28. ҚР Парламенті алдымен мәжілісте, содан кейін Сенатта жүйелі 
талқылау жолдарымен:

А) республикалық бюджеттің орындалуына бақылау жасайтын төра-
ғаны 5 жылдық мерзімге қызметке тағайындайды;

В) ҚР келесі жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативті 
жоспарын талқылайды;

С) мемлекеттік салықтар мен жинақтарды тоқтатады және белгілейді;
D) республиканың мемлекеттік бағдарламасын бекітеді;
Е) бюджетке толықтырулар мен өзгерістер енгізу, олардың орындалуы 

туралы есепті және республикалық бюджетті бекітеді.

29. ҚР Азаматтық Кодексі қашан бекітілді
A) 1991 ж.
B) 1993 ж.
C) 1995 ж.
D) 1997 ж.
E) 1999 ж.
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30. Жеке еңбек негізінде және мүліктік жарналарын біріктіру 
арқылы ерікті түрде біріккен азаматтардың бірлестігі – бұл: 

A) бірлескен серіктестіктер;
B) шаруашылық серіктестіктер;
C) өнеркәсіптік кооперативтер; 
D) акционерлік қоғамдар;
E) жанұялық-еңбектік кәсіпорындар.

31. Стратегиялық жоспарлау Агенттігінің қызметінің басымды 
бағыттарына жатады:

A) ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарла-
рын құрудың әдіснамалық және ұйымдастырушылық қызметін 
қамтамасыз ету;

B) стратегиялық жоспарларды жүзеге асыру бойынша мемлекеттік ор-
гандар қызметін ұйымдастыру;

C) стратегиялық жоспарлау мен бақылау жүйелерін құру және 
жетілдіру;

D) болжамдық баланстар мен ұлттық есеп шоттар жүйелерін құруды 
жүзеге асыруды ұйымдастыру;

E) индикативтік жоспарларды құру.

32. Стратегиялық жоспарлар құрудың принциптері:
A) «мақсаттар-төмен» – «жоспар-жоғары»
B) «жоғарыдан-төменге қарай»
C) «мақсаттар-жоғары» – «жоспар-төмен»
D) «төменнен-жоғары қарай»
E) «мақсаттар-жоғары» – «жоспар-төмен» және «төменнен-жоғары 

қарай»

33. ҚР "Бәсекелестікті дамыту және монополистік іс-әрекеттерді 
шектеу туралы" Заң қашан қабылданды?

А) 1991 ж.
В) 1993 ж.
С) 1995 ж.
D) 1998 ж.
Е) 2000 ж.

34. Тиімді монополия төмендегі салалардың қайсысында болуы 
мүмкін?

A) бөлшек сауда;
B) су жүргізу жүйесінде; 
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C) қоқысты жинауда;
D) радио және телеарнада;
E) космостық зерттеулерде.

35. Жетілген бәсекелестік жағдайына төмендегі нарықтардың 
қайсысы сай келеді

A) болат нарығы;
B) шаштараз қызметтері нарығы;
C) автомобиль нарығы;
D) фирманың акциялары және облигациялары;
E) бензин нарығы;

36. Монополизмнің негізгі белгілеріне жатпайды:
A) бәсекені шектеу;
B) тұтынушының дикриминациясы (өзгешелік);
C) бағаны жасанды түрде көтеру;
D) өнім шығаруды төмендету;
E) өнім шығаруды арттыру.

37. Әлеуметтік-экономикалық дамудың мақсаттық шарттары:
A) басқарушы топтың әл аухатын жақсарту;
B) халықтың әл-ауқатын жақсарту;
C) халықтың ақша табыстары деңгейін жоғарылату;
D) монетарлық әдіс арқылы инфляциямен күресу;
E) жұмыссыздар санының азаюы. 

38. Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы әлеуметтік-экономикалық 
дамудың реттеушісі болып табылады:

A) өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемі;
B) мемлекеттік күрделі салым көлемі;
C) ауылшаруашылық дақылдар өнімділігі;
D) жұмыссыздың саны;
E) ЖІӨ өсу қарқыны.

39. ҚР «Шектелген және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер 
туралы» Заң қашан қабылданды?

А) 1991 ж.
В) 1992 ж.
С) 1993 ж.
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Д) 1997 ж.
Е) 1998 ж.

40.  Страрегиялық жоспарлаудың төменде келтірілген анықтама-
лырының қайсысы неғұрлым нақты

A) стратегиялық жоспарлау – ұзақ мерзімді болашаққа сәйкес басқару 
объектілерінің тиімді іс-әрекетін қамтамасыз етуді іске асыратын 
шешімдерді жүзеге асыру;

B) стратегиялық жоспарлау – елдің негізгі әлеуметтік шаруашылық 
мақсаттарына жету мен мемлекеттің экономикалық саясатын 
іске асырудағы әдістер мен тәсілдерді анықтаудағы үкіметтің іс-
әрекетінің макродеңгейлік үрдісі;

C) стратегиялық жоспарлау – бұл мемлекеттің әлеуметтік-эконо-
микалық және әлеуметтік-саяси қызығушылықтарын қамтамасыз 
ететін үрдіс;

D) стратегиялық жоспарлау – бұл жобаға жауапты менеджерлердің 
күнделікті қайталанатын және бақыланатын икемді үрдісі

E) индикативті жоспарларды жасау.

41. ҚР «Кәсіпкерлік Кодексі» қашан қабылданды?
А) 1991 ж.
В) 2003 ж.
С) 2009 ж.
D) 2011 ж.
Е) 2015 ж.

42. Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының ағымдық, 
орта және ұзақ мерзімдік дамуын жоспарларының ұйымдық негізі 
анықталады: 

A) ҚР экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігімен;
B) ҚР Президентімен;
C) ҚР үкіметімен;
D) ҚР Парламентімен;
E) ҚР стратегиялық жоспарлау бойынша агенттігімен.

43. ҚР «Әділетсіз бәсекелестік туралы» Заң қашан қабылданды?
А) 1991 ж. 
В) 1999 ж.
С) 2000 ж.
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D) 1995 ж.
Е) 1998 ж.

44. Макроэкономикалық деңгейде стратегиялық жоспарлаудың 
негізгі бағыттары:

A) жобалау, бюджеттік жоспарлау, бағдарлау;
B) нормативтік болжау, индикативтік жоспарлау, бағдарлау;
C) стратегиялық болжау, индикативтік жоспарлау, бағдарлау;
D) стратегиялық болжау, бағдарлау, стратегиялық жоспарларды 
 жобалау;
E) нормативтік болжау, индикативтік жоспарлау.

45. «Қазақстан – 2030» стратегиясы бойынша экономикалық 
өсудің негізі:

A) минералдық ресурстарды экспорттаудың жоғары деңгейде дамыған 
нарықтық экономикасы;

B) жалпы ішкі инвестициялар деңгейі жоғары дамыған нарықтық 
 экономика;
C) шетел инвестицияларының жоғары деңгейі дамыған нарықтық 
 экономика;
D) ауыл шаруашылығы дамыған нарықтық экономика;
E) көлік коммуникациялары жоғары деңгейде дамыған нарықтық 
 экономика.

46. Жобаның экономикалық тиімділігінде кең қолданылатын 
көрсеткіштер

A) қосымша жұмыс орындарын ашу;
B) өндірістік коопреативтер;
C) тиімділіктің ішкі мөлшері;
D) инвестициялардың қайтарылу мерзімі;
E) жұмыссыздар саны.

47. Қазіргі замандағы Республиканың индустриалдық дамуын 
мемлекеттік реттеудің негізін анықтайтын факторларды атаңыз:

A) басқа елдермен тиiмдi ынтымақтасу үшiн табиғи-шикiзат потенци-
алын (қорын) дамыту;

B) импорттың орнын басатын өндiрiс пен машина жасау өнеркәсiбiн 
дамыту;

C) Ғылыми-техникалық жетiстiктер мен жаңа технологияны кең 
қолдану арқылы өнеркәсiптiң өндірістік базасын жаңарту;
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D) өнеркәсiптiң салалық құрылымын, оны өңдейтiн салаларға қатысты 
өзгерту;

E) шет ел инвестициясын тарту.

48. ҚР «Табиғи монополиялар туралы» заң қашан қабылданды
A) 1991 ж
B) 1993 ж
C) 1995 ж
D) 1998 ж
E) 2000 ж

49. Экономиканың аграрлық саласын дамытуда мемлекеттік 
шаралардың қайсысы бүгінгі таңда маңызды болып табылады:

A) ауыл шаруашылық жұмыстарын механизациялауды арттыру;
B)  жеке және ұжымдық меншікке негізделген шаруашылықтардың 

экономикалық өсу механизмін қолдану;
C)  өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын тиімді байланыстыру;
D) егіс алқаптарының және шаруашылықтардың өнімділігін көтеру 

үшін ғылыми потенциалды қолдану;
E) ауылды индустриализациялауды және оны қаржылық-техникалық 

қолдауды жүзеге асыру.

50. Ауыл шаруашылығының ерекшеліктері:
A) Ауыл шаруашылығының негізгі өндіріс құралдары: машиналар, ме-

ханизмдер, жер, өндіріс ғимараттары;
B)  Ауыл шаруашылығы әр түрлі меншікке негізделген;
C) Ауыл шаруашылық өндірісі мерзімдік сипатта;
D) Ауыл шаруашылығы тек азық-түлік өндіреді;
E) Ауыл шаруашылығында жер – негізгі өндіріс құралы, ол биоло-

гиялық объектілерге негізделген, өндірілген өнім одан кейінгі 
өндіріс процесіне қатысады, ауыл шаруашылығы табиғи- климаттық 
жағдайға тәуелді, меншіктің әр түрлі формаларына негізделеді.

51. ҚР Президентінің «Шағын бизнесті қолдау туралы» Жарлы-
ғына қашан қол қойылды?

А) 1991 ж.
В) 1993 ж.
С) 1995 ж.
Д) 1997 ж.
Е) 1998 ж.
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52. ҚР Қазіргі кезеңдегі ауылшаруашылығының негізгі даму 
бағыттары:

А) Ауыл шаруашылығының дамуын тұрақтандыру, фермерлік шаруа-
шылықтарды, жеке шаруашылықтарды, жер қатынастарын дамыту;

В) жеке меншікті, тауар-ақша қатынастарын, құн заңын, құнды қағаз-
дар нарығын дамыту;

С) интенсивтендіруді, кооперацияны, агроөнеркәсіптік интеграцияны 
дамытып нарықтық экономикаға өту;

D) жер нарығын дамыту, нарықтық экономика жағдайында еркін сау-
даға көшу;

Е) шағын және орта бизнесті дамыту.

53. Ауыл шаруашылығын дамытудың негізгі бағыттары:
А) жерді тиімді пайдалану, топырақтың құнарлығын арттыру, ауыл 

шаруашылығын интеграциялау;
В) ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, өңдеу және өткізу;
С) отбасы мүшелерін жұмыспен қамту;
D) табиғатты қорғау және балаларды еңбекке баулу;
Е) кешендік механизацияландыру, химияландыру, жерді суғару, 

интенсивтендіру және агроөнеркәсіптік интеграция.

54. ҚР болашақта қандай экономикалық жүйе тиімді:
A) мәдениет, салт-дәстүрді ескеретін жүйе;
B) әкімшілдік-басқару;
C) жоспарлы;
D) нарықтық;
E) аралас;

55. Агроөнеркәсіптік кешен дегеніміз:
A) ауыл шаруашылық өнімдерін өндіріп, өңдеп, тасымалдап тұты-

нушыға жеткізетін халық шаруашылығының салалар жиынтығы;
B) ауыл шаруашылық өнімдердін өндіріп, өңдейтін интеграциялық 

кәсіпорындар;
C) ауыл шаруашылық өнімдерді өндіретін, өңдейтін ауыл шаруашылық 

өнеркәсіп орындары;
D) мақсаттары бір халық шаруашылығының салалары;
E) ауыл шаруашылығының өндіріс құралдарын өндіретін салалар 

жиынтығы.
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56. АӨК құрамы және құрылымы:
А) АӨК өндіріс құралдарымен қамтамасыз ететін салалар, АӨК қызмет 

көрсететін салалар, ауыл шаруашылық өнімдерді өндіріп, сақтап, 
өңдеп, тұтынушыға жеткізетін салалар;

В) ауыл шаруашылық өндірісінің тиімді қызмет атқаруын және оның 
өнімін тасымалдап, өткізуге ықпал ететін машина жасау, тамақ 
және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындары;

С) ауыл шаруашылығын дамытуға ықпал ететін микробиологиялық, 
химиялық өнеркәсіптер және де дайын өнімді тасымалдап, сақтап, 
өткізетін салалар; 

D) АӨК өнімін өндіріп, өңдеп, тасымалдап, өткізуге ықпал ететін са-
лалар;

Е) өсімдік өсіру, мал шаруашылығы салалары, ет-сүт өнеркәсібі.

57. Салааралық байланыстарды экономикалық реттеу қалай 
жүргізіледі:

А) Cалааралық байланыстар нормативтер мен инструкциялар арқылы 
қалыптасады;

В) Cалааралық байланыстар шаруашылық келісімдер арқылы жүзеге 
асады;

С) Cалааралық байланыстар тауар өндірушілердің мүдделеріне 
негізделеді;

D) Cалааралық байланыстар ауыл шаруашылық кәсіпорындардың 
мүдделері арқылы жүзеге асады;

Е) экономикалық мүдделер негізінде өнеркәсіптік, ауыл шаруашылық, 
машина жасайтын, өнімді дайындап өңдейтін кәсіпорындарды ин-
теграциялау арқылы жүзеге асыру.

58. Ғылыми-техникалық прогресс құрылымы:
A)  өндіріс факторларының шығындарымен салыстырғанда өндіріс 

нәтижелерінің үдемелі өсуі;
B) табиғи және қоғамдық қатынастарды жаңа құбылыстарды анықтау 

арқылы оларды ЖҰӨ өндірісіне қолдану;
C) өндіріс технологиясын дамытудағы прогресс;
D) бағдарламаны мақсатты бағыттау;
E) әр түрлі көрсеткіштер бойынша бағдарламалардың өзара бай-

ланысы.
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59. Ғылыми-техникалық прогресс экономикалық дамудың фак-
торы ретінде көрсетеді

A) ғылым жетістіктерін кең пайдалану негізінде техникалық әдістер 
мен еңбекті ұйымдастыру формаларын және еңбек заттары мен 
құралдарын жетілдірудің тарихи қалыптасқан үрдісін;

B) ғылым мен техника саласындағы ірі масштабтағы мақсаттарға 
есептелген болашақтаға және қайта құруға бағытталған ғылыми-
техникалық саясаттың ұзақ уақыттық бағамын;

C) ғылым мен техникалық прогреске, білімді дамытуды қолдауға 
бағытталған шаралар жүйесін;

D) мемлекеттің ғылыми және ғылыми-техникалық іс әрекетінен 
көрінетін әлеуметтік-экономикалық саясатының құрамдас бөлігін;

E) ортақ мақсатқа біріккен халық шаруашылығының қызмет салала-
рын.

60. Ғылыми-техникалық прогрестің кешенді бағдарламасын дай-
ындау принциптері:

A) бағдарламаның мақсатты бағыты;
B) әр түрлі аспектілер бойынша бағдарлама көрсеткіштерінің өзара 

байланысы;
C) қаржы шығындарын төмендету;
D) бағдарламаның мақсатты бағыты және қаржы шығындарын 

төмендету;
E) бағдарламаның мақсатты бағыты, әр түрлі аспектілер бойынша бағ-

дарлама көрсеткіштерінің өзара байланысы, қаржы шығындарын 
төмендету.

61. Еңбек нарығы – бұл:
A) нарықтық экономика құрылымының құрамдас бөлігі;
B) жұмыс күшін жалдау және ұсынумен байланысты қоғамдық қаты-

нас жүйесі;
C) нарықтық экономика құрылымының құрамдас бөлігі және жұмыс 

күшін жалдау және ұсынумен байланысты қоғамдық қатынас 
жүйесі;

D) бағдарламаның мақсатты бағыты;
E) қаржылай шығындарды төмендетуге ұмтылу.

62. «ҚР зейнетақымен қамту туралы» заң қашан қабылданды?
A) 1992 ж.
B) 1994 ж.
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C) 1996 ж.
D) 1997 ж.
E) 2000 ж.

63. Аймақты дамытудың экономикалық және әлеуметтік бағ-
дарламасын, жоспарларды, жергілікті бюджет пен есеп берудің орын-
далуын бекітеді:

A) ҚР үкіметі;
B) ҚР президенті;
C) жергілікті басқарушы органдар;
D) жергілікті орындаушы органдар;
E) ҚР экономика және сауда министрлігі.

64. «Халықтың өмір суру деңгейі» дегеніміз:
A) өмірдің ұзақтығы, білім деңгейі, интеллектуалдық және мәдени по-

тенциал деңгейі;
B) еңбекпен қамтылу, еңбек ақы және табыстар, тұрмыстық жағдайы, 

әлеуметтік төлемдер жүйесінің дамуы;
C) халықтың қажетті материалдармен және рухани байлықпен қам-

тамасыз етілуі, оларды тұтыну деңгейінің мөлшері және сол игілік-
термен адамдарды қанағаттандыру дәрежесі;

D) өмір сүруге ыңғайлығы қоршаған орта жағдайы;
E) от басының мүліктік қамтамасыз етілуі.

65. Өмір сүру деңгейін анықтайтын тәсілдер:
A) нормативтік;
B) статистикалық;
C) ресурстық;
D) нормативтік-статистикалық (аралас).
E) әлеуметтік.

66. Тұрғындардың өмір сүру деңгейі өседі, егер:
A) ЖҰӨ деңгейі халық санына қарағанда жедел өссе;
B) ЖҰӨ деңгейі мен халық саны бірдей өссе;
C) ЖҰӨ-ге қарағанда халық саныны жедел өссе;
D) өндіріс пен тұтыну азайса;
E) кәсіпке оқытылса.
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67. Еңбек ақы мен еңбек өнімділігін реттейтін мемлекеттің 
тәсілдері:

A) тарифтік ставкалар мен қызметтік төлемдерді белгілеу;
B) өнімнің өзіндік құнына жалақы мөлшерін кіргізуді шектеу және 

тұтынуға кететін қаржыларды шектеу;
C) жалақының төменгі мөлшерін белгілеу;
D) жалақының жоғарғы мөлшерін белгілеу;
E) өнімнің өзіндік құнына жалақы мөлшерін кіргізуді шектеу, 

тұтынуға кететін қаржыларды шектеу және жалақының жоғарғы 
мөлшерін белгілеу.

68. ҚР Үкіметінің жалақы деңгейін реттеуде қолданатын 
көрсеткіші:

A) жалақының төменгі мөлшері;
B) есептік көрсеткіші;
C) өмір сүру деңгейі көрсеткіші;
D) минималдық тұтыну тауарлары көрсеткіші;
E) халықтың нақты табыстарының көрсеткіші.

69. Мемлекеттің әлеуметтік саясатының мақсаты мен мазмұны:
A) әлеуметтік үрдістер мен қатынастардың кешенін және адамдар 

арасындағы қатынасты реттеу;
B) әлеуметтік топтардың, партиялардың қажеттіліктерін көрсету;
C) қоғамда әлеуметтік өмірді қамтамасыз ету;
D) халықтың тиімді еңбекпен қамтылуын қамтамасыз ету;
E) әлеуметтік топтардың, партиялардың қажеттіліктерін көрсету және 

қоғамда әлеуметтік өмірді қамтамасыз ету.

70. Кедейшілік деңгейін реттеуде табыстарды қайта бөлудің үкімет 
қолданатын дәстүрлі шара:

A) кәсіби оқыту;
B) табыстарды индексациялау;
C) жалақының өсуін тоқтату;
D) прогрессивтік салық салу;
E) өмір сүру минимумының көрсеткіші.

71. Нарықтық экономикадағы салықтардың қызметтері:
A) фискальдық;
B) әлеуметтік;
C) реттеушілік;
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D) ынталандырушылық;
E) фискальдық, әлеуметтік, реттеушілік, ынталандырушылық.

72. Төмендегі салықтардың қайсысы соңғы тұтынушыға табысты 
тасымалданады

A) акциздер;
B) акциздер мен қосымша құн салығы;
C) корпорация табысына салық;
D) қосымша құн салығы;
E) жеке табыс салығы.

73. Жер салығын көтеру неге әкеледі?
A) ауыл шаруашылығындағы жұмыспен қамтуды қысқаруына;
B) фермерлердің табысының азаюына;
C) тұрғын үй төлемінің және үйдің құнының өсуіне;
D) жерді толық пайдалануға;
E) ауыл шаруашылық өнімдерінің бағысының өсуіне.

74. Республика бюджетіне түсетін үш негізгі салықтық түсімдерді 
атап көрсетіңіз

A) ҚҚС;
B) табыс салығы;
C) акциздер;
D) табиғи ресурстарға төлем;
E) ҚҚС, табыс салығы, акциздер.

75. ҚР «Салықтар және мемлекеттік бюджетке міндетті төлемдер 
туралы» заң соңғы рет қай жылы қабылданды

A) 1992 ж.
B) 1993 ж.
C) 1995 ж.
D) 1998 ж.
E) 2004 ж.

76. Экономиканы территориялық басқарудың міндеттері:
A) елдің экономикалық тиімділігін арттыруға әкелетін тиімді терри-

ториялық маманданумен қамтамасыз ету;
B) аймақтық шаруашылық кешенін біртұтас жүйе ретінде ұйым-

дастыру;
C) аймақ тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыру;
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D) елдің экономикалық тиімділігін арттыруға әкелетін тиімді 
территориялық маманданумен қамтамасыз ету, аймақтық шаруа-
шылық кешенін біртұтас жүйе ретінде ұйымдастыру және аймақ 
тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыру;

E) жерді тиімді пайдалану.

77. Аймақтық дамуды мемлекеттік реттеудің құралдары:
A) өндірісті дамыту мен орналастырудың негізгі сызбасы;
B) аудандық жоспарлау сызбасы;
C) халық шаруашылығының өндіріс салаларын орналастыру сызбасы;
D) аймақ экономикасын дамытудың кешенді бағдарламасы;
E) өндірісті дамыту мен орналастырудың негізгі сызбасы, аудандық 

жоспарлау сызбасы, халық шаруашылығының өндіріс салаларын 
орналастыру сызбасы және аймақ экономикасын дамытудың кешен-
ді бағдарламасы.

78. ҚР «Жер қойнауы және оны пайдалану туралы» заң қашан 
қабылданды?

A) 1991 ж.
B) 1993 ж.
C) 1995 ж.
D) 1997 ж.
E) 1999 ж.

79. Халықаралық деңгейде экономиканың жағдайын салыстыру 
үшін кең қолданылатын көрсеткіш:

A) номинальды ЖҰӨ көлемі;
B) ЖІӨ өсу деңгейі;
C) нақты ЖҰӨ көлемі;
D) мемлекеттік бюджеттің тапшылығы;
E) жан басына шаққандағы ЖҰӨ көлемі.

80. Кәсіпкерлік – бұл: 
A) өндіріс факторларын тиімді біріктіре отырып жаңалық ашу мақса-

тында тәуекелдікке бел буу;
B) Меншік формасы;
C) Болжамсыз іс-әрекет;
D) Бизнестің кез келген түрі;
E) Тәуекелділікке байланысты іс-әрекет.



377

81. Эвристикалық модельдеу үшін не қолданылады: 
A) жоспарлау;
B) болжау; 
С) экономикалық модельдеу; 
D) экономикалық қызметті талдау және болжау; 
E) экономикалық және математикалық модельдеу.

Еңбек өнімділігі неге қатысты өлшенеді
A) капитал шығынының еңбек шығынына;
B) өнімнің нақты көлемінің халық санына;
C) өнімнің нақты көлемінің жұмыс уақыты сағатының санына;
D) капитал шығынының өнімнің нақты көлеміне;
E) ақшаға деген сұранысқа.

82. Бірінші коммерциялық түрде технологияны пайдалану бұл:
A) инновация;
B) экономикалық өсу;
C) экстенсивті экономикалық өсу;
D) жүйелер теориясы;
E) ойын теориясы.

83. Әлеуметтік шаруашылықтың дамуын мемлекеттік реттеудің 
соңғы мақсаты болып табылады: 

A) макроэкономикалық тұрақтылық пен халық шаруашылығын тиімді 
теңестіруді қолдау;

B) трансферттік төлемдер мен еңбек ақы деңгейін көтеру;
C) капитал салымдарының негізгі қайнар көздерін қалыптастыру мен 

халық шаруашылығының балансын жасау;
D) қоғам дамуының әлеуметтік және экономикалық жоспарын жасау;
E) тауар айырбасының ассортиментін кеңейту.

84. Субвенция қаржылық реттеудің негізгі қозғаушы күші ретінде 
мынаны көрсетеді:

А) нарыққа жаңа товар енгізудегі қолданылатын баға саясатын;
В) шаруашылықтың жеке салаларына немесе жергілікті басқару ор-

гандарына белгілі мақсатта көрсетілген мемлекеттік қаржылық 
көмектің бір түрі;

С) мемлекетпен тығыз қатынаста және ұзақ болатын тұтынушыларға 
көрсетілген бағалық жеңілдіктер;
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D) өнеркәсіптік, саудалық, банктік монополиялардың банкротқа ұшы-
рауының алдын алу үшін өткізілген шаралар жүйесі;

Е) өз арасында немесе мемлекетпен ерекше байланыста болатын заңды 
және жеке тұлғалардан алынатын тұтынуға салынған салықтың бір 
түрі.

85. ҚР «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заң қашан қабылданды?
A) 1991 ж.
B) 1993 ж.
C) 1995 ж.
D) 1997 ж.
E) 1999 ж.

86. Монополияға қарсы Шерман заңы қай елде қабылданды:
А) Германия;
В) Австралия;
С) Нидерланды;
D) АҚШ;
Е) Жапония.

87. Өнеркәсіп өнімдерін өндіру көлемін анықтау үшін жасалы-
нады:

А) капитал салымдарының балансы;
В) материалдық баланс; 
С) негізгі қорлардың балансы;
D) өндірістік күштердің балансы;
Е) жұмысшы күші балансы.

88. Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы әлеуметтік экономикалық 
өсудің индикаторы болып саналады:

A) шикі заттың шығын мөлшері;
B) астықты мемлекеттік сатып алу көлемі;
C) ЖІӨ мен мемлекеттік бюджеттік табыстарының проценті;
D) табыс салығының ставкасы;
E) минималды есептік көрсеткіш.

89. Капитал салымдарын (КС) тиімді қолдану көрсеткіштері 
төмендегі көрсеткіштердің қайсысымен тығыз байланысты:

A) КС технологиялық құрылымымен;
B) КС салалық құрылымымен;
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C) КС ұдайы өндіріс құрылымымен;
D) КС аймақтық құрылымымен;
E) табыс салығының деңгейімен.

90. ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заң қашан қабылданды
А) 1991 ж.
В) 1993 ж.
С) 1995 ж.
D) 1998 ж.
Е) 1996 ж.

91. Нарықтың кейнстік моделіне сәйкес экономикалық өсудің 
негізі бұл:

A) «үй шаруашылығының» жинақтары;
B) кәсіпорын табыстарына салық;
C) мемлекеттік шығындардың өсуі;
D) тауар өндірушілердің табыстары;
E) инвестиция көздері.

92. Инновациялық-инвестициондық саясатты іске асыру мен 
қалыптастырудағы мемлекеттің негізгі рөлі:

А) жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді өтеу мақсатында өндірістің 
өсуін ынталандыру үшін субсидия мен бюджеттік құралдарды 
бөлу;

В) капитал салымдарын ұдайы өндірістік және технологиялық 
құрылымын оларды тиімді қолданылу позициясы тұрғысынан 
қамтамасыз ету;

С) жаңа амортизациялық саясаттың іске асырылуын бақылау мен 
ғылыми негіздеу;

D) кешенді – мақсаттағы бағдарламалардың іске асырылуын және 
макроэкономикалық проблемаларды шешу;

Е) шет елдерден алдыңғы қатарлы технология мен техникаларды 
тартудың қажеттілігі.

93. Ұзақ мерзімді жоспарлауда тасымалданатын жүктер көлемін 
анықтау үшін қолданады:

A) транспорттық сиымдылық коэффициенті;
B) халықтың транспорттық жылжымалы коэффициенті;
C) локомотивтің өнімділігі;
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D) өнімдерді тұтыну мен өндірудегі аудандық баланс;
E) транспорттық баланс.

94. Қытайдағы экономикалық реформа қашан және неден 
басталды?

A) 90-шы жылдардың басында өндіріс құрал-жабдықтарына байланы-
сты меншік реформасынан;

B) 60-шы жылдардың ортасында өнеркәсіптегі еңбек мотивациясынан; 
C) 80-ші жылдардың ортасы, экономиканы басқару реформасымен;
D) 70-ші жылдардың аяғы, ауыл шаруашылығындағы еңбек мотиваци-

ясымен;
E) 20-ғасырдың басында.

95. Капитал салымдарының технологиялық құрылымы төмен-
дегілерге кеткен шығындар сомасы арасындағы қатынасты 
көрсетеді:

A) құрылыс-монтаждық жұмыстар; жобалық қызметтерге байланысты 
құрал-жабдықтарды табу мен құру және басқа да жұмыс түрлері;

B) жаңа кәсіпорындар салу, техникалық қайта жабдықталу, жұмыс 
істеуші күштерді қолдау;

C) жаңарту, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды ұлғайту және қайта 
құру;

D) транспортты, іргелі құрылыстарды, ауыл шаруашылығын, өнер-
кәсіпті және т.б. дамыту;

E) Республика аймақтарын дамыту.

96. Төмендегі көрсетілген мемлекеттік іс-шаралардың қайсысы 
бүгінгі таңда экономиканың аграрлық секторының тиімді дамуын 
қамтамасыз етеді?

А) ауылшаруашылық жұмыстарының механикаландыру деңгейінің 
артуы;

В) ұжымдық меншік пен жеке меншікке негізделген шаруашылықтың 
экономикалық өсуінің ынталандыру механизмін қолдану мен 
анықтау;

С) ауылшаруашылығы мен өнеркәсіп арасындағы тиімді "ұштасуын" 
қамтамасыз ету;

D) фермалар мен егістік жерлердің өнімділігін көтеру саласында 
ғылыми потенциалды қолдану мен дамыту;

Е) ауылды шағын индустриализациялау бағдарламасы мен қаржылық-
техникалық қолдауды жүзеге асыру.
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97. Төменде көрсетілген әдістердің қайсысы болжаудың матема-
тикалық әдісіне жатады?

A) баланстық әдіс;
B) «ми шабуылы» әдісі;
C) экстраполяциялық әдіс;
D) компоненттік әдіс;
E) нормативті әдіс.

98. Жапония экономикасын мемлекеттік монополиялық реттеудің 
негізгі функциясы: 

A) жоғары технологиялық өндірістерді қолдау; 
B) төмен табысты кәсіпорындарды мемлекеттік қолдау; 
C) ел экономикасындағы мемлекеттік меншік үлесінің төмендеуі; 
D) ірі жеке меншік иелерін мемлекеттік қолдау; 
E) дамыған елдерде инновациялық кәсіпорындарды инвестициялау. 

99. Мультипликатор, табыстар мен инвестицияның өзара байла-
нысын сипаттайды. Ол былай анықталады:

А) инвестицияның өсуіне байланысты табыстардың өсуінің сандық 
коэффициенті;

В) инвестицияның кемуіне байланысты табыстардың өсуінің сандық 
коэффициенті;

С) инвестицияның өсуіне байланысты табыстардың өсуінің сандық 
коэффициенті;

D) табыстың абсолютті түрде өсуіне байланысты инвестицияның 
өсуінің сандық коэффициенті;

Е) мұнда өзара байланыс жоқ.

100. «Қазақстан – 2030» стратегиялық жоспары қай жылы 
қабылданды:

А) 1991 ж.
В) 1993 ж.
С) 1995 ж.
D) 1998 ж.
Е) 1996 ж.
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