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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ МЕХАНИЗМІ 

 

А.С. АКМАГАНБЕТОВА 

(Теміртау қ, Қарағанды мемлекеттік индустриалық университет) 

 

Қазақстан экономикасын әртараптан-

дыру идеясы жаңадан пайда болған нәрсе 

емес. Ел билігі мұндай қадамдар туралы 

бұрыннан айтқан болатын. Алайда Елбасы-

мыз қабылдаған бағдарламалар дағдарыстан 

кейін нақтырақ, шынайырақ бола түсті және 

ӛңдеу ӛнеркәсібінде, ауыл шаруашылығында 

бұрынғыдан да жоғары қайта жаңғыр-

туларға, инфрақұрылымдық мәселелерді 

шешуге мумкіндік туғызды. Басқа экспорт-

тық инфрақұрылым – жолдар, порттар салу 

республика үшін үлкен мәнге ие. Еуропаны 

Қытаймен біріктіру, транзит мемлекеттің 

рӛлін арттыру арқылы әлемдік экономика 

интеграциясы жаһандық міндет тұрғысынан 

ғана емес, сонымен қатар, бірінші кезекте 

меншік шикізат ӛнімдері мен ӛңделген, 

дайын ӛнімдерді экспорттауды дамыту 

жолының дұрыс жолға қойылғандығының да 

маңызы ерекше. Қазақстан әлемдік еңбек 

нарығында ӛзіне лайық орнын әлдеқашан – 

ақ тапқан. Мен бұл мемлекет қазіргі жаңа 

Қытай немесе Тайвань тәрізді ел болады 

ойламаймын, бірақ, республика бар мүмкін-

діктерін толық пайдаланып, шикізат сала-

сынан ӛңдеу саласына басатын болса, 

Қазақстан бұдан да жоғары беделге ие 

болары анық. [2] Елімізде тек қана шикізат 

ғана емес, сондай – ақ тарихы бай метал-

лургия саласы да бар екені белгілі. 

Қазақстан соңғы онжылдықта экономиканы 

дамытудың кӛрнекті нәтижелеріне қол 

жеткізді. Стратегиялық бағдарды сауатты 

және дәйекті түрде іске асырудың арқасында 

елдің экономикалық әлеуеті артып, соңғы 

әлемдік қаржы – экономикалық дағдарыстан 

тиімді шығуға мүмкіндік берген қажетті 

ресурстар жинақталды. Алдағы он жылдық 

кезеңінде экономиканы кең кӛлемді 

жаңғырту және әртараптандыру маңызды 

міндет болмақ, бұл ұзақ мерзімдік, орнықты 

және сапалы ӛсуді одан әрі қамтамасыз етуге  

мүмкіндік береді. Осы міндетті шешуде 

басты күш – жігерді мына бағыттарға 

жұмылдыру қажет. 

Экономиканың ӛнімділігін кешенді түр-

де арттыруға,оны әртараптандыруға және 

шикізаттық емес басым салаларды дамытуға 

бағытталған елді жедел индустрияландыру; 

шикізат ӛндірісінен қосылған құны неғұр-

лым жоғары тауарлар ӛндіруге кӛшу; Ауыл 

шаруашылығында еңбек ӛнімділігін кемінде 

4 есе арттыру және агроӛнеркәсіптік кешен 

ӛнімдерінің экспортын ӛсіру; ӛңірлерді 

дамыту бағдарламаларының орындалу 

барысын бақылауды күшейту, қаржылық 

қамтамасыз ету және бюджеттік шығыс-

тардың тиімділігін арттыру, ӛңірлерде 

инвестициялық саясатты іске асыруда рес-

публикалық және жергілікті бюджеттердің 

есебінен жобаларды бірлесіп қаржыландыру 

қағидаттарын жетілдіру; кӛлік, ӛндіріс, және 

энергетика инфрақұрылымын дамыту, тран-

зиттік тасымал кӛлемін 2 еседен астам 

арттыру, ішкі ӛндіріс есебінен электр энер-

гиясымен толық қамтамасыз ету, тұты-

нушылар топтары бойынша және тұтыну 

кӛлеміне қарай сумен жабдықтау қызметінің 

және тұтыну кӛлеміне қарай электр энер-

гиясының сараланған тарифтерін барлық 

жерде қолдану; экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру: 2020 жылға қарай 

ӛңдеу ӛнеркәсібінде еңбек ӛрімділігін кемін-

де 2 есе арттыру, инновацияны кең ауқымды 

дамыту және енгізу, инновациялық белсенді 

кәсіпорындардың үлес салмағын жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындар санының 20% - на 

дейін арттыру, жалпы ішкі ӛнімнің 

энергетикалық сыйымдылығын кемінде 

25%-ға дейін кеміту, қазіргі бар ӛндірістерді 

технологиялық жаңарту. Макраэкономика-

лық жағдайлар жасау, қаржы жүйесінің 

тұрақты жұмыс істеуі мен дамуы. Мемле-

кеттік  активтерді  (ұлттық  басқару холдинг- 
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тері, ұлттық холдингтер, ұлттық серіктес-

тіктер) басқару тиімділігін арттыру. Концес-

сиялар туралы заңнаманы қолдану тиімділігі 

мен нәтижелілігін арттыру, оны қолдану мен 

пайдалану ауқымын кеңейту. 

Бизнес – ахуалды жақсарту, бизнеске 

мемлекеттің қысымын азайту, бизнестің 

операциялық шығындарын кемінде 50% ға 

азайту, рұқсат беру рәсімдерінің санын 30%-

ға және бұған қоса жоспарлы тексеріс санын 

10% – қысқарту.Шағын және орта бизнесті 

дамыту, олардың жалпы ішкі ӛнімге үлесін 

ұлғайту, мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдар, ұлттық холдингтер жүйе құраушы 

компаниялардың тауарларды, жұмыстар мен 

қызметтерді сатып алуда «қазақстандық 

қамту» үлесін арттыру.[3] 

Қазақстандық экспортты сыртқы нарық-

тарға ілгерілетуге бағытталған салиқалы 

сыртқы экономикалық саясатты одан әрі 

жүргізу, әсіресе Кедендік одақ пен Бірыңғай 

экономикалық кеңістік шеңберінде экономи-

калық ықпалдастықты тереңдету.Бүгінгі 

таңда Қазақстанды әлемдік қоғамдастық 

нарықтық экономикаға сай мемлекет ретінде 

мойындап отырғанын атап ӛту керек, ол 

ТМД елдерінің ішінде бірінші ел болып 

инвестициялық рейтингіне ие болды. Дүние-

жүзілік банк Қазақстанды әлемдегі инвес-

тиция салуға ең тартымды 20 елдің қатарына 

қосты. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан 

экономикасына 50 млрд. астам АҚШ 

доллары тартылды.Стратегиялық тұрғыдан 

алғанда қабылданған үлгіге сәйкес Қазақ-

стан бәсекелестікке және әлемнің барлық 

елдерімен ӛзара тиімді ынтымақтастық 

орнатуға негізделген тауарларды, қызмет-

терді, капиталды және жұмыс күшін 

экспорттауға бағдарланған ашық экономика-

лы ел ретінде қалыптасып келеді. 2000-2005 

жылдары ішінде ЖІӚ-нің орташа жылдық 

ӛсу қарқыны 9,2% құрады.Сонымен қатар 

Қазақстан отын және минерал шикізатының 

ірі әлеуетін шоғырландырған шағын эконо-

мика ретінде ӛндірістің ӛңдеуші салаларына 

инвестициялар үшін қолайлы емес. Бұл ши-

кізат ресурстарына жағдаяттың ӛзгеруіне 

қатысты ел экономикасын осал әрі тәуелді 

етеді. Әлемдік тәжірибе кӛрсеткендей, шикі-  

зат ресурстарына бай кейбір дамушы елдер 

тұрақты экономикалық дамуға қол жет-

кізбей, шикізаттың әлемдік тауар нарығында 

жағдаяттың ӛзгерістеріне тым тәуелді болып 

қала береді. Экономиканың шикізат секто-

рынан едәуір табысқа ие бола отырып, 

мемлекет пен жеке сектор экономиканың 

жаңа салаларын дамытуға ұмтылмайды. 

Сонымен бірге ресурстар қоры мардымсыз 

немесе тапшы елдер ілдебайлап күн кешу 

шегінде болғандықтан, экономиканың жаңа 

секторларын дамытуға үнемі әрекет 

жасайды.  

Алайда ұзақ мерзімді келешекте шикізат 

қоры сарқылады.Бұл пайдалы қазбалардың 

кен орындары толықтай пайдаланылғаннан 

кейін тұрақты даму тұрғысынан алғанда 

елеулі мәселелер туғызады. Экономиканың 

шикізат секторынан алынатын ірі кіріс-

терден шектен тыс қауіпін ескере отырып 

және мұнай бағасының күрт тӛмендеуінің 

зардаптарын болжау негізінде Қазақстанда 

Ұлттық қор құрылды, онда мұнай мен түсті 

металдарға әлемдік баға деңгейінің белгі-

ленген қалыпты шектен асып кетуінен 

түсетін кірістер жинақталады. Бұл шара, 

сондай-ақ қазақстандық қаржы жүйесіне 

түсетін валюта қысымын жоюға және 

экспортты ыеталандыратын және дайын 

ӛнімнің импортын тежейтін теңгенің айыр-

бас бағамын қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. Құрылымдық-институттық реформа-

лар саласындағы жетістіктерді, қаржы 

секторы сенімділігінің артуын және елдің 

экспорттық әлеуетінің жедел қарқынмен 

ӛсуін айта отырып, ӛнеркәсіптің ӛңдеуші 

салалары, сондай-ақ ӛндірістік сипаттағы 

қызметтер кӛрсететін салалар тиісінше 

дамымай отырғанын атап ӛту керек.Ӛңдеуші 

ӛнеркәсіпте металлургия ӛнеркәсібі ғана 

сыртқы нарықта бәсекеге түсе алады. Ал, 

тамақ ӛнеркәсібінің кейбір ӛнімдері осыған 

ұқсас шетелдік ӛнімдермен ішкі нарықта 

бәсекелес болады, ал ӛңдеуші ӛнеркәсіптің 

қалған ӛнімдері бүгінгі таңда тікелей және 

жанама субсидиялардың есебінен отыр. 2003 

жылға дейін ӛнеркәсіптің кейбір (машина 

жасау, тоқыма, тігін, былғары аяқ киім, 

резина және пластмасса бұйымдарын ӛндіру,  



Раздел 6. «Экономика. Общеобразовательные и фундаментальные 
дисциплины»  

 

 
105 

 

химия ӛнеркәсібі) салаларына бюджет ал-

дында жол берілген бұрынғы берешектерін 

тӛлеу ӛсімі есептелмей кейінге қалдырылды. 

Тоқыма, тігін, былғары аяқ киім ӛнеркәсібі 

салаларының ӛзі ӛндірген ӛнімді ӛткізуге 

2002 жылға дейін ҚҚС нӛлдік мӛлшерлеме 

бойынша салынды.Қазақстанның қазіргі таң-

дағы экономикасында мынадай мәселелер 

орыналуда: 

• Экономиканың шикізаттық бағытты-

лығы; 

• әлемдік экономикаға ықпалдасудың 

әлсіздігі; 

• ел ішіндегі салааралық және ӛңіра-

ралық экономикалық ықпалдасудың босан-

дығы; 

• ӛңдеуші ӛнеркәсіп ӛнімділігінің 

тӛмендігі; 

• ішкі нарықта (шағын экономика) 

тауарлар мен қызметтерге деген тұтыну 

сұранысының мардымсыздығы; 

• ӛндірістік және әлеуметтік инфрақұ-

рылымның жеткілікті дәрежеде дамымауы; 

• мұнай-газ және кен-металлургиялық 

кешенге жатпайтын экономика салаларында 

негізгі қорлардың тез тозуы; 

• кәсіпорындардың жалпы техникалық 

және технологиялық тұрғыдан артта қалуы; 

• ғылым мен ӛндіріс арасында ұтымды 

байланыстың болмауы; 

• ҒЗТКЖ-қа қаржының аз бӛлінуі; 

• Отандық ғылымның нарықтық эконо-

мика жағдайларына нашар бейімделуі, 

ғылыми-техникалық ӛнімді тауар деңгейіне 

дейін жеткізудің ықпалды тетіктерінің бол-

мауы, соның салдарынан тұтастай алғанда 

инновациялық ұсыныстар деңгейінің тӛмен 

болуы; 

• Мамандарды және жұмыскер кадр-

ларды даярлау мен қайта даярлаудың қазіргі 

заманғы жүйесінің болмауы; 

• Экономиканың ӛңдеуші секторла-рына 

инвестициялар салуға отандық қаржы 

институттары үшін ынталандыру кӛздерінің 

болмауы; 

• Менеджменттің экономиканы жаһан-

дану үрдістеріне және сервистік-техноло-

гиялық экономикаға ӛтуге бейімдеу міндет-

теріне сәйкес келмеуі.[1]  

ЖІӚ-нің бір долларына электр энергия-

сының жұмсалу деңгейі бойынша, сондай-ақ 

экономика салаларындағы еңбек ӛнімділігі 

бойынша кейбір индустриялық дамыған 

елдерден 7-10 еседен астам артта қалып 

отырмыз. Қазақстан кәсіпорындарының 

негізгі қорлары құлдырау алдында. 2001 ж. 

басында негізгі капиталдың тозу дәрежесі 

орта есеппен 29,7% құрады. Бірқатар сала-

ларда негізгі капиталдың нақты тозуы 50% 

және одан астам деңгейге жақындауда. 

Қазіргі уақытта қолданылып жүрген кәсі-

порынның қарауында қалған пайда есебінен 

негізгі капиталды жаңартуға қаржы ресурс-

тарын жинақтау тәртібі сапалық жағынан 

ескірген жабдықты ауыстыруға ынталылық 

туғызбайды және оны жаңартуда белгілі бір 

дәрежеде тежеуші болып отыр. Бұл жаб-

дықтың шығарылу жылына қарай және сапа-

лық тұрғыдан алғанда ескіруге, ел экономи-

касының бәсекеге түсу қабілетінің тӛмен-

деуіне душар етеді. Егер Қазақстанда ЖІӚ-

нің бір долларын ӛндіруге 2,8 киловатт-сағат 

жұмсалатын болса, Ұлыбритания, Германия, 

Италия және Жапония сияқты елдерде бұл 

кӛрсеткіш 0,2-0,3; АҚШ, Франция, Түркия, 

Кореяда- 0,4-0,6; Канада мен Қытайда- 0,8-

1,2 киловатт-сағатты құрайды. Қазақстанда 

қаржы ресурстары бар, алайда банктер үлкен 

қауіп-қатерлер болуына байланысты мұндай 

операцияларға бара алмай отыр. Шағын ашық 

экономика болып табылатын Қазақстан 

әлемдік бағаларға әсер ете алмайды, сондық-

тан оларды сол қалпында қабылдауға тиісті. 

Осының салдарынан ел ӛз экономикасына 

пәрменді ықпал ету құралдарының шектеулі 

мӛлшерін ғана қолдана алады. Осыған бай-

ланысты экономиканың сыртқы факторларға 

дәрменсіздігін азайту үшін елде жоғары тех-

нологиялық ӛндірістерді құру аса ӛзекті мә-

селеге айналуда.Ӛткізуден түсетін табыстың 

бір теңгесіне жұмсалатын шығындардың 

кӛрсеткіші еңбек және материалдық ресурс-

тарды пайдалану тиімділігін бағалаудың 

индикаторы болып табылады. 

Міне, осы баяндалған экономикалық 

мәселелерді есепке ала отырып, экономика 

тиімділігін ынталандырудың механизмінің 

мына моделін ұсынамыз: 
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Экономикалық ӛсімді ынталандыру механизмінің моделі 

 

 
Сурет 1. 

 

Модельден экономикалық ӛсімді 

ынталандыру механизмінің экономикалық 

тиімділіктің ӛсуіне бағытталып тұрғанын 

аңғаруға болады. Механизм тиімділігінің 

критерилері экономикалық ӛсімнің сапалық  

анықтамсын кӛрсетеді, яғни экономикалық 

ӛсім үнемі экономикалық дамуды қамтама-

сыз ету қабілетіне байланысты және халық-

тың ӛмір сүру деңгейінің кӛтерілуіне, ӛмір 

сапасының жақсаруына жақсы әсер етеді. 
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Без тесного взаимодействия с работода-

телями, использования их базы для подготов-

ки  специалистов  высшей школе трудно под- 

держивать качество образования. Необхо-

димо активно привлекать ведущих отрасле-

вых специалистов, руководящих работников  
 

Экономиканың 

тиімділігі 

Экономикалық 

дамуды қамтамасыз 

ету 

Сапалы 

экономикалық ӛсу 

Сандық 

экономикалық 

ӛсу 

Тұрғындардың әл-ауқатының артуы, ӛмір 

сүру сапасының  жақсаруы, халықтың тұрмыс 

деңгейі бойынша жіктелуінің кемуі  

Мазмұны, даму 

механизмінің негізі 

және мақсаты 

Адам капиталына, 

білім беруге,  озық 

технологияларға 

негізделген 

экономикалық ӛсуді 

ынталандыру 

механизмі 

Тиімділік 

механизмінің 

критериі 


