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Научно-практический журнал «Транзитная экономика» яв-
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экономического развития. В редакционный совет входят ведущие 

ученые-экономисты Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. 

Периодичность выхода журнала – один раз в 3 месяца. 

Подписку на журнал можно оформить во всех почтовых отде-

лениях «Казпочта», в подписных агентствах «Евразия-Пресс», «Эв-

рика-Пресс», «КазПресс».  

Индекс подписки 75781. Подписная цена на год для физиче-

ских и юридических лиц – 6800 тенге. 

 

Издатель ИП «ХАНШАЙЫМ»: 

ИИК KZ90826А1KZTD2020958, КБЕ 19  

в Филиале АО «АТФ Банк» г. Алматы: 

БИК ALMNKZKA, БИН 721019401132 

  

 

Условия подписки и размещение статьи: 

Обращаться в редакцию по адресу: 

050050, г. Алматы,  ул. Сатпаева, д.30а, офис 62 

Сайт: www.tranzek.kz 

E-mail: tranzit_ek@mail.ru, aijan1910@mail.ru 

Телефоны: (727) 301 50 40,  моб. (8 701) 373 93 26 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aijan1910@mail.ru


2 
 

 

ТРАНЗИТНАЯ ЭКОНОМИКА                                      

                                                                                                                                                  

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

 

Ысқақов Ұ.М., Гусева И.А.          

Қоғам дамуындағы әлеуметтік-

экономикалық үндестік заңының 

маңыздылығы................................... 

 

Тинасилов М.Д., Уркумбаева А.Р. 

Эффективность возобновляемых 

источников энергии в условиях 

зеленой экономики………………... 

 

 

ГЛОБАЛЬНАЯ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Арын Ә.А. 

Қазақстан Республикасында 

азаматтардың жылжымайтын 

мүлкін міндетті сақтандыруды 

енгізу мәселелері мен алғы  

шарттары.......... 

 

Аташева Д.О., Муратова Д.Б.  

Продовольственная безопасность  

региона и методы прогнозирования.. 

 

Утепбергенов Ж.К., Кабдешова А. А. 

Банктердің активі және пассиві  

арқылы ӛтімділікті қамтамасыз ету... 

 

Кульшиков А.Ш. 
Риск-менеджмент на предприятии... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

40 

 

 

 

46 

 

 

 

55 

  

 

 

Научно-практический 

журнал 

«Транзитная экономика» 

 

Издается с июля 

1997 года 

 

Учредитель: 

ИП «Ханшайым» 

 

Главный редактор 

Айжан Асилова 

 

Редакционный совет: 

Узан Искаков  

(Казахстан) 

Жанар Аубакирова  

(Казахстан) 

Валентина Бондаренко  

(Россия) 

Асан Сатмурзаев  

(Казахстан) 

Петя Колева  

(Франция) 

Айгуль Садвакасова  

(Казахстан) 

Ерканат Темирханов  

(Казахстан) 

Жангельды Шимшиков  

(Казахстан) 

Раушан Азбергенова  

(Казахстан) 

Салима Барышева  

(Казахстан) 

 

Журнал 

зарегистрирован 

в Министерстве 

связи и информации 

Республики Казахстан 

 

Cвидетельство 

№ 14503-Ж 

 

№ 1 (101) 2015 



3 
 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

 

Аташева Д.О., Муратова Д.Б.  

Қазақстанда  қоғамды әлеуметтік-

экономикалық жаңғырту мәселесі... 

 

Жакупова А.А., Алмат А. 

Государственные финансы форма  

Организации денежных отношений... 

 

Тусаева А.К. 

Бағалы қағаздар нарығындағы 

фундаменталдық талдау: NYSE 

қор биржасы мысалында……....... 

 

 

ИНСТИТУТЫ  И ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Байтанаева Б.А., Оспанова А.К.  
Стратегическое планирование в  

коммерческом банке как  

предпринимательской организации 

 

Болжанбаева Р.С. 
Совершенствование организации  

потребительского кредитования  

в Республики Казахстан…………. 

 

Шахидулла Т. М .,  
Адами капиталға инвестиция тарту 

Қазақстан экономикасы 

дамуының қарқынды ӛндіргіш 

факторының кепілі 

ретінде…………........... 

 

Требования к содержанию  

и оформлению статей ……………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

73 

 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

104 

 

 

108 

 

За содержание 

публикуемых в 

журнале авторских 

материалов и 

рекламы редакция 

ответственности не несет. 

Мнение автора 

не всегда совпадает 

с мнением редакции. 

 

 

Подписной индекс 

75781 

 

Формат 70×108 1/16. 

Бумага офсетная 

Печать Riso 

Тираж 500 экз. 

Цена договорная 

 

 

050050, г. Алматы, 

ул. Сатпаева, д. 30а, 

офис 62 

 

Тел.: (727) 301 50 40, 

моб. (701) 373 93 26 

 

www.tranzek.kz 

tranzit_ek@mail.ru, 

aijan1910@mail..ru 

 

 

 

Отпечатано в  

издательском 

центре журнала 

«Транзитная экономика» 

 

©Транзитная экономика 

2014 

 

 

mailto:aijan1910@mail..ru


4 
 

 

 

 

 

УДК 330 

 

Ұ.М. Ысқақов,  
Т. Рысқұлов атындағы  

Жаңа экономикалық 

университетінің «Бизнеске 

арналған ғылым» 

зертханасының директоры, ҚР 

еңбек сіңірген қайреткері, ҚР-

ның ҰИА-ның акдемигі, 

Алматы қ. 

И.А. Гусева,  
Ресей Федерациясының Үкіметі 

жанындағы Қаржы 

университетінің «Қаржы 

нарығы және қаржы 

инжинирингі» кафедрасының 

профессоры, Мәскеу қ. 

  
 

 

ҚОҒАМ ДАМУЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ҮНДЕСТІК ЗАҢЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

«Мәселені жеке сәттілікке  

ие болған ғалым емес,  

толыққанды нәтижеге  

жететін ғалым  шешеді» 

А.Ф. Иоффе 

 
ТҮЙІН 

Бұрын  белгісіз болған ашық заңның мәні – зерттеу нәтижелерінің  заманауи 

ғаламдық дүниенің дамуының тенденцияларын болжау, қоғамдық-экономикалық  

процесстер және олардың зардаптарына талдау, сондай-ақ алдағы қоғамдық 

экономикадағы және  мемлекетті, экономиканы, қоғамды және жаһандану 

үдерісін зерттейтін басқа да ғылыми пәндердегі теорияларды әзірлеу барысында  

қолданылу мүмкіндігі болып табылады. 

Түйін сӛздер: «Саяси-экономикалық үйлесім заңы», объективті заңдылық, 

рухани қажеттіліктер, саналы материалдық қажеттілік, әмбебап үйлесім заңы, 

үйлесімсіздік, қоғамдық-экономикалық дамудағы сызықсыздық және 

кӛпфакторлылық, демократия, демография, демоэкономика. 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
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 Халықаралық экономикалық ғылым, Қазақстандық ғалымы, 

ҒҰА академигі Баймұратов О.Б. ашқан,  бұрын белгісіз болған 

«Әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңының» пайда болғанына 

куә болды [1].  

Академик О.Б. Баймұратовтың есімі жалпы әлемдік жаһандық 

мегатрендтер мен тарихи талаптарға жауап беретін жаңа идеялар 

мен ойлардың пайда болуымен байланыстырылады. Сондықтан, 

академик О.Б. Баймұратовтың ашқан «Әлеуметтік-экономикалық 

Үндестік заңы» Ғылыми ашулар мен ӛнертабыстар авторларының 

халықаралық академиясымен қатар, ғылыми қауымдастық 

тарапынан мойындалуы заңды болса керек. Оның ӛмірлік 

ұстанымы: еш дамылсыз еңбек ету. Осы тұста Майкл Джон 

Бобактың сӛздері еріксіз еске келеді: «Барлық даму жайлылық 

аймағынан тыс уақытта болады». 

Үндестіктің пайда болу және даму мәселелері Ораз 

Баймұратовтың жақында АҚШ-та шыққан «Harmony of economy and 

society: the Paradigm of «D+3D», laws and problems» атты 

монографиясында толыққанды баяндалады [2].  Аталған тамаша, 

бұрын-соңды болмаған ғылыми жетістіктің мағынасы  келесідей 

болып табылады: «екі жақты әлемнің кӛрінісі мен қажеттіліктер 

түрлерінің арасындағы қатынасты ескеретін, индевидтердің біркелкі 

рухани қажеттіліктерінің саналы материалдық қажеттіліктері мен 

ықыласынан доминантты жоғары болуын тұжырымдайтын, бұрын-

соңды белгісіз болған әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңы 

анықталды»  [3].  

Ашылған «Әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңы» 

экономикалық теориядағы қазіргі таңда бар олқылықтарды жауып, 

және міндетті түрде салмақты ӛзектілікке ие болып отырған заң. Ол 

рухани және ғылыми білімнің синтезі, статистикалық 

ақпараттардың анализі, сонымен қатар, жүргізіліп жатқан 

бақылуылар негізінде құрылған.  

Бүгінгі таңда ғалымдар мен зерттеушілердің, саясаткерлердің 

назары түбірі жалпы әлеуметтік-экономикалық дисфункцияда 

жатқан, жаһандық экономикалық және мәдиеттану мәселелеріне 

аударылып отырғандығы бекер емес. Ӛйткені, адамзаттың барлық 

ӛмір сүру уақытында Үндестіктің әмбебап заңы болған және болады 

да. Ӛз зерттеулерінде ашылған заңның авторы қоғамда, оның 

экономикалық қызметінде адамдардың руханилығына негізделген, 

Үндестіктің болуы қажет екендігін дәлелдейді. Және қазіргі таңда 

әлемде пайда болып жатқан мәселелер қоғамдағы үндестіктің 

бұзылуының салдарынан туындап жатыр. Қоғамның үндестік 

векторы бойынша ӛзгеруінде жеке адамдардың рухани және 

адамгершілік қасиеттерінің дамуы ерекеше рӛл ойнайды.  

Қазіргі таңда «жаңа әлеуметтік шындықтың тууы» туралы 

идеясын құрушылар  «синхросигнал» режимінде әлемнің түкпір-
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түкпірінен шығуда. Және аталған эхо-сигналдар қоғамның даму 

тенденциясын  келісушілік пен интеграцияланудың одан ары 

артуына алып келетін, әртүрлі ғылым салаларында кӛптеген 

концепттер мен теориялардың пайда болуына түрткі болып 

табылады (жүйелер теориясы, мета жүйелілік тәсіл, кванттық 

психология және т.б.) [4].  

Шыңдыққа негізделген оптимизм бүгінгі күні ғалымдар мен 

зерттеушілердің жаңа кӛздерді іздеудегі салынған күштің бекер 

еместігіне сенімділікті арттырушы, үндестік бағытындағы ары 

қарайғы жасаушы қызметке күш-жігер беруші, конструктивті ыңғай 

болып табылады.  

Академик О.Б. Баймұратовтың ашқан «Әлеуметтік-

экономикалық Үндестік заңы» объективті заңдылық ретінде жеке 

адамдардың шынайы рухани қажеттіліктері мен ықыластарының, 

олардың материалдық қызығушылықтары-нан маңыздырақ болуы 

және жоғары тұруымен байланысты. Аталған жоғары тұрушылық 

адамдардың іштей («қондырылған») механизмнің болуымен 

ескерілген. Ол ӛз кезегінде ойлар мен іс-әрекеттер кӛрінісімен 

қатар, қажеттіліктер мен оларды жалпы әлеуметтік табиғатпен 

сәйкестіре отырып қанағаттандырудың тәсілдерін реттейді.    

Адамның әлеуметтік табиғатын дамыту әрдайым ғылымның 

барлық бағыттары бойынша зерттеулерде орын тапқан және осы 

зерттеулердің қорытындыларын елемеу, материалдық жағдайды 

ӛмір сүрудің басты мақсатына айналдыратын, Үндестіктің 

индивидтің ішінде, сонымен қатар, жалпы қауымдастықтың ішінде 

бұзылуына алып келеді. Осылайша, «Әлеуметтік-экономикалық 

Үндестік заңы» адамның ӛмір сүруді қамтамасыз етудің (игілікті 

тұтыну) алғышарттары (жағдайлары) турасында мақсатты 

нұсқамасының (рухани даму және ӛзін-ӛзі дамыту) болуына 

басымдылық жасайды [5].  

Ӛз кезегінде руханилық пен адамгершілікке негізделген, 

«Әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңы»  әлеуметтік-

экономикалық, қоғамдық ғылым мен тәжірибелік қызметтің 

дамуына принципиалды әсер ете алады.   

«Әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңы»  нақтылығы кез 

келген уақытта кез келген қызмет, соның ішінде ӛндіріс саласы да, 

сыртқы алғышарттармен қатар ішкі алғышарттарға байланысты 

болғанын және болатынын тарихи мәліметтермен, бар 

артефакттармен дәлелденді. Осы сынды ішкі алғышарттарға 

сонымен қатар, танымдық қажеттіліктер – ішкі белсенділікті 

қозғаушы қажеттіліктер де жатады.  

Танымдық қажеттіліктердің, дамуға деген талпыныстың пайда 

болуы қоршаған ортаға жеткілікте деңгейде әрекеттесу және 

мақсатты түрде ӛңдеу мен ӛзгерту үшін, ол жайлы объективті және 

жеткілікті ақпарат алуға деген қажеттілікпен байланысты. Әлемді 

және ӛзін-ӛзі тануға, әлеуметтануға, басқа да адамадармен тиімді 
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қарым-қатынасқа түсудегі икемдері дамытуға бағытталған, адамның 

ӛзіндік табиғатында салынған белгілі бір код  болады.  

Тіпті ежелгі тарихты зерттеушілер ежелгі адамдардың ұжым-

дық әрекеттесудің синергиялық жетістіктерге жету дағдыларына 

кӛңіл аударады [Benedict R. Synergy: Patterns of the good culture]. 

Адам әлемнің дамуымен қатар, жүйелілікке талпынған білім 

жинытығы да дамып жатыр. Тану барған сайын, белігілі бір объек-

тивті заңдылықтармен дамитын, адам қызметінің дербес күйіне ай-

налып бара жатыр. Тануға деген қажеттіліктер әлемнің, әлем құры-

лысының заңдылықтарын, адамдардың қатар ӛмір сүру заңыдылық-

тарын түсінуге алып келеді. Тану үрдісінің ӛзі шекшіз. Бірақ, қоғам-

дық қауымдастықпен үйлесімді ұйымдастырылған рухани және 

адамгершілік принциптері, терең конвергенционды зерттеулердің 

арқасында, соның ішіде О.Б. Баймұратовтың да жасаған 

зерттеулерінің арқасында, барынша айқындалда, әрі негізделуде [6].  

Әлеуметтік Үндестік саласында жасаған зерттеулердің 

нәтижелерімен корреляцияға түсетін, гуманитарлық және 

әлеуметтік ғылымның жетістіктері қатарына әрбір жеке адамның 

ӛзіндік бақытты болу сезімінің түсінігі жатады. Зерттеулер «бақыт» 

түсінігін тек қана материалдық игіліктерді қанағат-тандырумен, 

материалдық игіліктерге қол жеткізумен байланыстырғандар, 

мақсаттарына жеткен соң белігілі бір қанағатсыздық және кӛңілдің 

қалуы сынды сезімдерді қайтадан бастан ӛткізе бастайтынын 

кӛрсетеді.  

Академик О.Б. Баймұратовтың ашқан рухани қажеттіліктер 

ӛмірдің материалдық қажеттіліктерінен жоғары тұратындығы 

жайлы заңы келесілерді анықтайды:   

 тану мақсаттарының алғышарттылығының терең 

объективті заңдылығын, рухани және адамгершілік даму, қоғамның 

тек қана материалдық қажеттіліктерге деген кӛз-қарасын; 

 әлеуметтік әлемнің себептері мен салдарының арасындағы 

жанама тәукелділікті.  

Бұрын белгісіз болған ғылыми ашу қазіргі замандағы 

әлеуметтік-экономикалық зерттеулерде кең әрі негізді түрде 

қолданылып жүрген  жүйелер теориясымен келісілген (мысалға, 

соның ішінде мақсаттар мен құралдардың қатынасының, олардың 

орындалуының шарттары мен алғышарттарын  негіздеу). 

 Адамзат ӛмірінің оның әлеуметтік табиғатына сай негіз 

болатын мақсаты рухани мен адамгершілік дамуымен және 

жетілдіруімен тығыз байланысты. Адам аталған бұйрықты түсіну 

деңгейіне сай әлеуметтік Үндестік заңы кеңейеді. Бұл үрдістер 

қазіргі заманның адамдарының адамгершілік құндылықтарға, 

әлемдегі ӛз орын табуға деген қызығушылықтарымен расталып 

отыр.  

Аталған ашылу әлеуметтік-экономикалық дамудың жанама, кӛп 

векторлылық туралы; тіпті бір қарағанда тек қана материалдық құн-
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дылықтар мен тұтынушылық ұмтылысқа негізделген қазіргі 

заманда, рухани, адамгершілік қажеттіліктер доминант ретінде 

шығатын, әлемнің құрылуындағы жүйе құрастырушы принциптері 

мен тәжірибесі туралы эволюциялық теорияларының кӛрінісіне 

жаңа тәртіп енгізеді.   

Әлеуметтік-экономикалық ғылымда қалыптасқан ұғым (оның 

классикалық және қазіргі заманғы бағыттардағы) жаһандық 

әлемдегі қоғамдағы, экономикадағы, саясаттағы, үздіксіз бақыланып 

отырған теңсіздіктегі дағдарыстық үрдістерге анықтама бермейді.   

Жоғарыда айтылғандай, әлеуметтік Үндестік парадигмасының 

негіздемесі айналада болып жатқан жағдайлардың себептерін терең 

талдауға мүмкіндік береді [7]. Автордың зерттеулерінің 

негіздемелері материалдық емес, рухани және адамгершілік 

құндылықтар мен қызығушылықтар болып табылады. Аталған 

ашылу маңызды, принципиалды жаңа ғылыми бағыт болып 

табылады: әлеуметтік Үндестіктің конвергенциялық зерттеуі, оның 

заңдылықтарын, тенденциялары мен алғышарттарын зерттеу.    

Әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңы арқылы басты 

стратегиялық қауіпсіздік мәселелердің жаңа шешуші алғышарттары 

ашылады. Бұл заң, басқа да объективті заңдар сияқты жұмыс 

жасайды, бірақ адам оны есепке алмаса – жаман бағытта кетуі 

мүмкін. Мысалы, дағдарыстар, диспропорциялар, коллапстар 

арқылы. 

Осылайша, әлемдік деңгейде орын алған әлеуметтік 

шиеленістің болу салдарынан, топтар, мемлекеттер, саяси 

партиялар, қоғамдар мен билік құрылымдарының арасындағы  

шиеленісті шешу механизмдерін табу әрдайым жүріп жатыр. Бүгінгі 

күні кез-келген мемлекеттің қоғамдық ӛмірінде «шиеленіс» және 

«бәсеңдету» ұғымдары бірін-бірі толықтырушылар деген ой әбден 

сіңіп кеткен. Және осы жағдайды ӛз деңгейінде елемеу тек қана 

қоғамдық толқуларға ғана емес, сонымен қатар қоғамның 

деградацияға түсуіне, яғни оның шиеленісу күші «тобырға» әсер 

етуіне, демократияның охлократияға ауысуына алып келеді. Қазіргі 

таңдағы әлемдік ғалымдардың ойынша, әлемдік радикалды 

ӛзгерістердің болуы туралы ӛзінің тұжырымын жалпы адамзаттың 

құндылығы болып табылатын әлеуметтік экономика тұрғысынан 

жасауы бекер емес. Қазіргі әлемдік қауымдастықтың жаһандану 

жағдайында тек қана сол даму мүмкіндігіне және әлемнің кез келген 

ӛңірінде ӛзінің әрекет ету аумағының кеңеюіне мүмкіндік алады.  

Аталған бағыттар ӛз халқының әлеуметтік мәселелерін ойдағыдай 

шешуге бағыттаған кӛптеген ӛркениетті мемлекеттердің 

әрекеттерімен дәлелденеді. «Әлеуметтік-экономикалық Үндестік 

заңын» ашқан автор қоғам дамуындағы Үндестік заңының «куп» 

дәрежесінде құрылуын қамтамасыз ететін, басқа да «D» 

«тіректерінің» (демократия, демография, деэкономика сынды) 
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болуын дәлелдей отырып,  әлеуметтік экономиканың негізі ретінде  

рухани даму деп қарастырады («D») [8]. 

Осылайша, саяси сананың демократизациялануы 

экономикалық-әлеуметтік Үндестіктің бір тірегі болып табылады. 

Адамзатпен таңдалған саяси модернизацияны жалпы 

стандарттардан кӛруге болады; адам құқығын, билік 

құрылымдарының ұйымындағы кӛзқарастар плюрализмі, қоғам мен 

биліктің ӛзара әрекеті және т.б. тәрізділерді сақтау. Сондықтан 

саяси қауіпсіздік Үндестік тұрғысында халықаралық қақтығыстар 

мен қарама-қайшылықтар талаптарында да достық, ӛзара пайдалы 

ішкі және сыртқы саясат ӛткізуді жеке немесе мемлекет топтары 

алдын ала қарастырады. Осының дәлелі ретінде, үлкен саяси 

қызметкерлердің  қазіргі заманғы сыртқы саяси ұстанымы, 

территориалды талаптар, энергетикалық ресурстар шеңберінде 

қазіргі заманғы қарама-қайшылықтардағы барлық мүшелердің 

амбициялары мен қызығу-шылықтарының тепе-теңдігін іздеу мен 

серіктестік саясаты жатады. Сонымен қатар, қоғамның кәдімгі 

жағдайы адаммен бақылана алмайтын табиғаттың күштері әсерінен, 

аз уақыт ішінде ӛзгеріп кетуі мүмкін: ауа-райы ӛзгеруі, 

ресурстардың азаюы, су тасқыны, жер сілкінуі және т.б. Және 

табиғи апаттардың тәуекелі адам қызметімен байланысты, әлемдік 

құрылым, табиғатта адамның ӛз орнын табуы мен түсінуі, ол рухани 

адамгершілік қаситеттерге бола азаяды. 

Егер де жаңа заңың автор кӛрсеткен екінші «D» «тірегін» 

қарастырсақ, онда ол әлемнің әр түрлі аймақтарында 

демографиялық даму тенденциясын растайды: шығыстағы 

халықтың динамикалық ӛсуі мен оның батыста азаюы. Автордың 

келтірген мынадай тұжырымымен келіспеу мүмкін емес. Кейбір 

дамыған мемлекеттер экономикалық және саяси, білім мен ғылымда 

керемет жетістіктерге жетіп жатқанына қарамастан, олардың 

этностық жағынан азаюына және соның салдарынан ӛркениеттік 

құлдырауға, рухани байлықтың әлсіреуі мен экономикалық ӛсудің 

тӛмендеуіне алып келіп жатыр. Дегенмен, соңғысын олар сыртқы 

еңбек ресурстар миграциясы есебінен қамтамасыз етуде. Мұндай 

жағдай этникааралық негізде әлеуметтік және саяси 

қақтығыстардың негізін құрайды.  

Еуропа мемлекеттерінде (Франция, Германия, Ұлыбритания, 

Италия және т.б.) орын алып отырған халықтың қартаю 

тенденциясы ұлттық экономикаға демография жағынан салмақ 

түсіріп жатыр. Жақын отыз жылда, ресми талдауларға сүйене 

отырып, дамыған мемлекеттердің үкіметтерінің кӛбі жыл сайын 

ЖІӚ-дің 9-тен 16%-ке дейін ӛз азаматтарын қамтамасыз етуге 

жұмсайтын болады. Халық санын ӛзгеруі туралы ақпаратты талдай 

отырып, жер халқының саны 2045 жылға  9,3 млрд-тан астам адам, 

пайыздық кӛрсеткішпен шамамен 27,1%-ті құрайтын болады.  
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90-жылдардағы демографиялық жағдайдың күрт тӛмендеуі 

ТМД мемлекеттерінде де байқалды. Қазақстан, Ресей тәрізді 

мемлекеттердің халқының санының азаюы мемлекеттің ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп тӛндіріп тұр. Мұндай жағдай туудың тез 

тӛмендеуіне, ӛлімнің кӛбеюіне байланысты. Сондықтан, аталған 

мемлекеттерде халықтың даму, оның денсаулығын сақтау, ӛлім 

санын тӛмендету процесстеріне мақсатты заңды және атқарушы 

биліктің араласуы бекер емес. Жәрдемақы беру арқылы балалардың 

туылуын қалай арттыруға болатыны, ана мен бала денсаулығын 

нығайту үшін тиімді шараларды қарастыру, сонымен қатар, баланы 

күту үшін ай сайын кететін шығынды ӛтеу сынды  біршама жүйелік 

шешімдерді мемлекеттер қабылдайды. Мемлекет ішіндегі, сондай-

ақ сыртындағы халық кӛші-қон мәселесі де аса бақылау үстінде 

болады. 

Жаһандану заманындағы Үндестік заңының ӛте маңызды және 

уақытылы болып табылуы тауар мен ақша қатынасының ӛрбіп бара 

жатуында ғана емес, сонымен қатар, толық қаржылану бүкіл 

экономикамен қатар, қоғамдық-саяси ӛмірде де барлық нәрсенің 

ӛлшемі ақша болып табылуда. Және аталған жағдайда қоғамның 

саналы түрде әлеуметтік-экономикалық Үндестік бағытына бет 

бұруы алға жүруге, дамуға мүмкіндік береді. Сондықтан келтірілген 

заң – объективті заң. Демек, егер адамдар Үндестік заңына қарама-

қайшы немесе есепке алмай шешім қабылдаса, қазіргі 

технологиялық және ақпараттық талаптар жағдайында, бірден 

хаосқа, күйзеліске алып келіп соғады және ол әртүрлі формада 

болады: мысалы, Сноуденнің қатысуымен болған тыңшылық 

жанжалдан басталып, соғыс сынды трагедиялық салдарға алып келуі 

мүмкін. Сондай-ақ, күйрету масштабы айтарлықтай үлкен, 

экономикалық соғыстарты да мысалға келтіруге болады (мәселен, 

мұнай бағасының тӛмендеуі, валюта бағамының тӛмендеуі және 

т.б.). 

Әрине әрбір қауіпсіздік мәселесі әлеуметтік-экономикалық 

Үндестік заңына байланысты, сӛзсіз, екі жақты қарым-қатынасты 

сақтау заңдарымен сипатталады. Дегенменде, дәл осы заңда ӛзін-ӛзі 

сақтау, ӛзін-ӛзі қорғау, ӛзін-ӛзі ұйымдастырудың ішкі механизмі 

кіргізілген.  

Принцепиалды маңызды болып мониторигтің келешегі мен 

мүмкіндігі, әлеуеметтік-экономикалық моделдеудің қорытындысы 

бойынша негізгі басқарушылық шешім қабылдау мүмкіндігі 

табылады.  

Бұл тезистің дәлелі ретінде Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері 

және Ресеймен әлеуметтік-экономикалық саясат жүргізуде, оның 

негізгі басымдығы: тек қана макроэкономикалық қызметпен 

қамтамасыз ету ғана емес, сонымен қатар жоғарыда айтылып ӛткен, 

қоғамның әлеуметтік қолайлылығын қамтамасыз етуден кӛруге 

болады. Ӛзгеріп отыратын әлемде әлеуметтік-экономикалық  
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саясатты іске асыруда аванстыққа әсер еттін оперативті шаралар 

қолдану қажет. Осылайша, әлеуметтік-экономикалық және саяси 

турбуленттілігіне қарамастан, бұл мемлекеттер  2007-2009 

аралығында дағдарысқа қарсы тәжірибелерін қолдана отырып, 

әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықтарын сақтап отыр.  

Ашылған заңның маңыздылығы болып, қазіргі заманғы 

жаһанданған әлемнің даму тенденциясын талдауда, сонымен қатар, 

әлеуметтік-экономикалық талдауда, онымен қоса, мемлекет 

зерттейтін басқа да ғылыми пәндерде, экономикада, қоғамда, 

жаһандану процесстерінде қолданылуы мүмкіндігі табылады. 

Үндестік пен әлеуметтік экономикадағы О.Б. Баймуратовтың 

ғылыми еңбектері («Экономикадағы әлеуметтендіру: индивидтен 

мемлекетке дейін» және «Экономика мен қоғамның үндестігі: 

әлемдік парадигма» монографиялары) экономика ғылымның 

дамуындағы серпіліс болып отыр. Бұл баға әдеби кітаптардан 

белгілі, әсіресе,  2010 жылы Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-де 

(Алматы) ӛткен «Қазіргі замандағы ӛркениеттік ӛзгерістер 

талаптарындағы әлеуметтік экономика: парадигмалар мен даму 

векторлары» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік 

конференциядан ӛз кӛрінісін тапты.  

«Әлеуметтік-экономикалық Үндестік заңның» әдістемелік 

аспектілеріне келсек, онда әлеуметтік-экономикалық қарама-

қайшылықтар мен олардың негізгі кӛздері мен динамикасының кең 

масштабты зерттеулер жүргізу үшін қажет екендігін; 

мемлекеттердің экономикалық жүйесінің үндестігінің индексін 

анықтауға кӛмектесетіндігін; әлеуметтік-экономикалық 

механизмдер, құрылымдар мен институттарды құруда қажет 

екендігін; қоғамның үйлесімді дамуының әлеуметтік-экономикалық 

моделін жасау үшін негіз құрайтындығын кӛреміз.  

Аталған ғылыми жетістік бүкіл әлемдік қауымдастықтың 

модернизациясы мен әлеуметтік-экономикалық үндестігіндегі 

тәжірибе барасында іске асырылатын жобалардың үлкен негізі 

болады деп сенеміз!  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются условия достижения устойчивого развития возоб-

новляемых источников электроэнергии. Научно обоснована их практических зна-

чимости при достижении массового производства возобновляемой энергии по 

доступным ценам, которые будет иметь благоприятные эффекты для социального 

и экономического развития Республики Казахстан. В связи с этим, определены 

основные факторы устойчивого развития возобновляемых источников электро-

энергии и их стратегия, структура и конкуренция. Исходя из приведенной оценки, 

рекомендованы устойчивость снабжения электроэнергией и их эффективности в 

общем потенциале ветроэнергетических мощностей.  

Ключевые слова: возобновляемых источников электроэнергии, эффективность 

электроэнергии, устойчивое развития, экономическое развития, снабжения электро-

энергией, чистая электроэнергия, потенциал мощностей, зеленая энергетика. 
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Одним из способов достижения такого устойчивого развития яв-

ляется использование альтернативных или возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ), таких как ветровая, солнечная и гидроэнергия, ко-

торыми также богата наша страна. Благодаря эффективному использо-

ванию бесконечных ВИЭ, Казахстан может достичь устойчивости эко-

номического развития не только путем производства чистой электро-

энергии, являющейся потребительским продуктом с высокой добав-

ленной стоимостью, но создать постоянные и высоко квалифициро-

ванные рабочие места в строительной, электротехнической, машино-

строительной и энергетической отраслях. Большой потенциал ВИЭ, 

располагаемый Казахстаном, позволит не только обеспечить чистой и 

возобновляемой энергией энергетически и ресурсно-дефицитные реги-

оны страны, но и направить ее излишки для диверсификации экспорта 

не сырьевым массовым товаром. 

При достижении массового производства возобновляемой энер-

гии по доступным ценам будет иметь следующие благоприятные 

эффекты: 

1) устойчивый сбыт по доступным и стабильным ценам; 

2) благоприятно эффект для социального и экономического раз-

вития страны; 

3) генерация устойчивой прибыли; 

4) создание новых рабочих мест и отраслей промышленности; 

5) сохранение чистоты окружающей среды; 

6) сохранение не возобновляемых источников энергии для нужд 

будущих поколений. 

Вместе с тем, наиболее эффективное и прибыльное массовое 

производство и концентрация ресурсов возможно только при меж-

дународном разделении труда. Казахстану имеет смысл специали-

зироваться в тех отраслях производства, где он имеет конкурентные 

преимущества в силу природных, географических и традиционных 

отраслевых условий. 

Специализация, лежащая в основе международного и отрасле-

вого разделения труда, позволяют достичь конкурентного преиму-

щества путем концентрации ресурсов на производстве наиболее вы-

годных товаров с точки зрения создания добавленной стоимости на 

единицу трудозатрат. 

Потенциал ВИЭ и в особенности наличие ветровых коридоров, 

где ветер дует только в одну сторону (Ерейментау, Жузымдык) или 

периодически меняет свое направление на противоположенное 

(Джунгарские ворота, Шелек, Кордай), позволяют Казахстану до-

биться еще более низкой стоимости при значительных объемах про-

изводства электроэнергии, достаточных как для внутреннего, так и 

внешнего рынков. 
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Потенциал Казахстана по возобновляемым источникам энергии 

Одним из таких условий, позволяющих Казахстану добиться 

международной конкурентоспособности является не только богатые 

не возобновляемые, но бесконечные возобновляемые ресурсы. Еще 

большая привлекательность ВИЭ в их неисчерпаемости и экологи-

ческой чистоте производства. 

Согласно анализу Майкла Потера, профессора Гарвардского 

университета (США) и видного исследователя в области конкурен-

тоспособности, наличие следующих факторов лежит в основе спе-

циализации, позволяющей создать в стране конкурентоспособной 

отрасли промышленности мирового класса: 

 условия; 

 рынок; 

 связанные и поддерживающие отрасли; 

 стратегия и структура достижения устойчивой конкуренто-

способности. 

Прилагаемый далее анализ факторов Потера свидетельствуют о 

возможности создания в Казахстане зеленной энергетики мирового 

класса, интегрирующей все производственные стадии от проектно-

исследовательских и экспериментальных работ до изготовления, 

строительства и эксплуатации электрогенерирующих мощностей на 

основе ВИЭ: 

ВИЭ особенно богат юго-восток Казахстана. В силу удаленно-

сти от традиционных источников энергии, таких как месторождения 

угля, нефти и газа, снабжение данными видами энергии этого реги-

она требуют транспортировки на многие сотни километров, что со-

пряжено со значительными затратами и потерями. Рынок ВИЭ реги-

она очень емок. Потенциально, экологически чистые источники 

энергии юга Казахстана могут не только с лихвой обеспечивать 

внутренний рынок, но и идти на экспорт в соседние страны, напри-

мер Китай, испытывающий постоянно растущий спрос на электри-

ческую энергию. 

Согласно некоторым оценкам, текущая и будущая потребность 

Китая в электроэнергии составляет около половины производства 

всего электроэнергии Казахстана. По данным Шанхайской органи-

зации сотрудничества (ШОС), КНР выразил заинтересованность в 

импорте около 40 миллиардов кВт-час электроэнергии в год. Ожи-

дается, что цены на электричество в Казахстане и Китае будут по-

степенно расти. В некоторых регионах Китая цены на электроэнер-

гию на 30-50% выше, чем в Казахстане. Устойчивость снабжения 

электроэнергией является одной из жизненно важных задач разви-

тия не только для Казахстана, но и наших ближайших соседей. 
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Таблица 1 – Факторы устойчивого развития ВИЭ в Казахстане 
 

Условия Рынок 

 Ветровой потенциал десятки тысяч 

МВт (от 10 МВт/кв. км. и выше для ком-

пактных инновационных турбин) или 

свыше 1 триллиона кВт-час в год - один 

из лучших в мире по оценке МООС РК и 

ПРООН; 

 Гидроэнергетический потенциал тыся-

чи МВт; 

 Благоприятный солнечный климат; 

 Близость к основным рынкам сбыта 

большой емкости; 

 Удаленность крупных центров потреб-

ления электроэнергии на юге Казахстана 

от традиционных источников энергии; 

 Наличие особенно благоприятных вет-

ровых условий в ветровых коридорах, 

где ветра дуют только в одном (Ерей-

ментау, Жузымдык) или периодически 

меняющихся на противоположенное 

направление (Джунгарские ворота, Ше-

лек, Кордай). 

 Высокий спрос на энергию на 

внутреннем и внешнем рынках со-

седних стран; 

 Потенциальный объем рынка 

электроэнергии до 50 млрд. кВт-ч в 

год и выше. 

 Диверсификация экспортного по-

тенциала за счет не сырьевых ВИЭ; 

 Рынок сбыта квот на выбросы ок-

сида углерода; 

 Переход с традиционных источ-

ников энергии на ВИЭ. 

Связанные и поддерживающие отрасли 

 Развитие ВИЭ приведет к диверсифи-

кации экономики страны; 

 Наличие производственных мощно-

стей и материалов для изготовления, 

монтажу и строительству; 

 Стимулирование исследований и ин-

новаций на создание дешевых и высоко-

производительных технологий. 

Стратегия, структура и конкуренция 

 Стратегия: устойчивое и расши-

ряемое развитие генерации на ос-

нове использования мощных, про-

изводительных и дешевых 

устройств ВИЭ с целью снижения 

потребления и экономии от не воз-

обновляемых углеводородных 

энергоресурсов; 

 Структура: эффективная генера-

ция, аккумулирование и транспор-

тировка электрической и тепловой 

энергии, сезонная синергия и вза-

имное дополнение различных видов 

ВИЭ. Высокая модульность проек-

тов и возможность постепенного 

ввода инвестиций и мощностей; 

 Конкуренция: ядерная, энерге-

тика на основе ископаемых ресур-

сах характеризуются большими за-

тратами и относительной длитель-

ностью ввода в эксплуатацию, эко-

логическими последствиями, боль-

шей технологической сложностью 

и удаленностью от основных цен-

тров потребления, например юга 

Казахстана. 

 Примечание – Составлено автором 
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Вместе с тем, огромные возобновляемые запасы региона, в 

первую очередь ветровые, практически не разработаны. Одной из 

главных причин такого отставания является отсутствие электротех-

нического и машиностроительного производства в Казахстане, не 

позволяющая не строить ни привлечь массовые инвестиции в строи-

тельство объектов ветровой и солнечной энергетики, малых и сред-

них ГЭС на горных реках Заилийского и Джунгарского Алатау. 

Собственные серийные производства электрического оборудования 

и турбин позволили бы сделать строительство и производство энер-

гии более дешевым и доступным для конечного потребителя. 

Таким образом, успешное производство ВИЭ РК будет устойчиво 

только благодаря развитию собственных связанных отраслей промыш-

ленности и технологий. Выбор оптимальной стратегии и технологий 

для достижения конкурентного преимущества ВИЭ. Освоение этих 

ресурсов принесет наибольший экономический эффект при создании 

собственных массовых производств и технологий, наиболее адаптиро-

ванных к местным особенно благоприятным условиям, что позволило 

бы используя новые конструктивные подходы добиться ряда стои-

мостных и производственных преимуществ. 

Для начала масштабного производства ВИЭ в Казахстане, в том 

числе и ветровой энергии, необходимо добиться ее конкурентоспо-

собности по цене и производительности с традиционными источни-

ками энергии. Ветровая энергетика в Казахстане представляет осо-

бый интерес по способности генерировать промышленные объемы 

электроэнергии, которую можно транспортировать по линиям элек-

тропередачи удаленным пользователям, а также использовать для 

генерации тепловой энергии, например в виде горячей воды. 

Например, это возможно с помощью таких специальных и кон-

струкционных и технических решений, которые бы полностью  учи-

тывали, а потому и полностью использовали, особенности и мощ-

нейший потенциал наилучших ветровых регионов Казахстана, таких 

как  Джунгарские ворота и Шелекский коридор, а также целого ряда 

других. 

Производство промышленных объемов ветровой электроэнер-

гии на основе универсальных башенных ветроэнергетических тур-

бин в условиях наиболее богатых по потенциалу участках, как 

Джунгарские ворота, может быть затруднено в условиях экстре-

мальных по силе ветров и больших температурных перепадов. Сре-

ди недостатков таких установок основными является их большая 

масса, значительная высота, делающие их уязвимыми возможным 

землетрясениям и частым ураганным и порывистым ветрам, дости-

гающим скорости свыше 20 м/сек. (абсолютный максимум 50-60 

м/сек), наличие ненужных в условиях однонаправленных ветров си-

стем поиска и разворота на ветер, ломкость пропеллеров при высо- 
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ких скоростях ветра, высокую стоимость установки и обслужива-

ния, а также их низкую плотность размещения с интервалом до 10-

ти радиусов лопасти. 

Кроме того, строительство ВЭС в Казахстане на основе обычных 

башенных ветровых турбин импортного производства потребует вы-

соких затрат, и соответственно высоких или субсидируемых из бюд-

жета для их окупаемости тарифов. Их высокая стоимость, их уязви-

мость в условиях резко континентального климата и сейсмичности 

юго-восточного Казахстана, а также низкие тарифы на электроэнергию 

могут оказаться непривлекательными для инвесторов, а возведение 

будет чрезвычайно дорогостоящим и трудоемким, особенно в услови-

ях экстремальных погодных и климатических условий. 

Для наиболее эффективного освоения наиболее лучших ветро-

вых участков Казахстана, необходимо не только использовать им-

портные технологии, но и разработать и применить такие техниче-

ские решения, которые бы максимально учитывали их особенности 

и были бы свободны от вышеуказанных недостатков. Такие турби-

ны должны характеризоваться более низкой себестоимостью, боль-

шой мощностью и производительностью, простотой строительства, 

монтажа и обслуживания, а также доступностью для производства 

предприятиями РК. 

Разработка таких технологических решений позволит внедрить 

в массовое производство турбин большой мощности для широко-

масштабного освоения ветрового энергетического потенциала 

наиболее перспективных ветровых участков Казахстана для широ-

ких слоев промышленных и частных потребителей. Конечно, ба-

шенные ветровые турбины могут и будут использоваться в Казах-

стане. Однако, высокая стоимость импорта и необходимость дота-

ции высоких тарифов могут сделать такое зеленое развитие эконо-

мически не выгодным и неустойчивым. Для успешного создания 

зеленой индустрии Казахстана необходимо выработать такую стра-

тегию развития, которая бы позволила достичь структурные и цено-

вые конкурентные преимущества, позволяющие создавать долго-

срочные выгоды и добавленную стоимость для всех заинтересован-

ных сторон и общества в целом. 

Стратегия развития ВИЭ должна основываться на позиционном 

анализе потенциала зеленой энергетики РК, которая была бы направ-

лена на преодоление слабых сторон и митигации рисков для соответ-

ствия возможностей и сильных сторон. Важно разработать и приме-

нить такие технологические инновации, которые бы позволили не 

только добиться лучших конкурентных преимуществ по сравнению с 

имеющимися благодаря синергии природных, производственных, 

географических возможностей, которые определят технологическую 

структуру ВИЭ, ее стоимостные и маркетинговые преимущества. 

 



19 
 

 

Казахстану выгоднее не только импортировать готовую про-

дукцию, что скорее еще больше закрепит его роль потребителя им-

порта не самых адекватных и дорогих технологий. Это не будет 

способствует к массовому распространению использования ВИЭ в 

виду их высокого ценового барьера. Поэтому для массового и 

наиболее доходного и доступного для потребителей использования 

ВИЭ, Казахстану необходимо приложить максимум усилий на со-

здание собственной индустрии на основе имеющийся в стране тех-

нологической базы. Конечно, немаловажно при этом полностью 

учесть имеющийся в передовых технологически развитых странах 

наработанный ими в данной области опыт. 

В Казахстане это возможно с помощью специальных и кон-

струкционных и технических решений, которые учитывают, а пото-

му и направлены на максимальное использование особенностей и 

мощнейшего потенциала наилучших ветровых регионов Казахстана, 

таких как Джунгарские ворота и Шелекский коридор, а также Ерей-

ментау, Жузымдык, Кордай и др. Площадь этих перспективных 

участков составляет тысячи кв.км. 

Зеленая энергетика, по словам Президента РК Н. А. Назарбаева, 

должна быть инновационной. Казахстан  предлагает инновации, 

направленные на наилучшее использование местных выдающихся 

ветровых и географических условий, позволяющих начать массовое 

изготовление не только производственных и капиталоемких техно-

логий с большой добавленной стоимостью, ветровых турбин, гене-

раторов и необходимых стекловолоконных материалов, но и произ-

водства с их помощью товара массового потребительского спроса, 

каким является электроэнергия. При этом эти производства будут 

отвечать всем требованиям устойчивого роста и зеленого развития, 

о необходимости которых говорит мировое сообщество. 

Массовая выработка и снижения цены возобновляемой энергии 

благодаря экономии масштабов принесет наибольший экономиче-

ский эффект благодаря внедрению конструкторских и технологиче-

ских  прорывных инноваций  (disruptiveinnovations), направленных 

на достижение устойчивого и долгосрочного конкурентного пре-

имущества по следующим показателям: 

 снижение удельной стоимости строительства на МВт гене-

рирующей мощности ($/МВт) 

 увеличение производительности в виде эффективной рабо-

ты с полной нагрузкой (час/год), в т.ч. и при ураганных и порыви-

стых ветрах до 50 м/сек 

 улучшение плотности размещения генерирующих мощно-

стей на единицу земли (МВт/кв. км.) 

 быстрота и дешевизна изготовления, транспортировки, мон-

тажа и строительства генерирующих мощностей. 
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Таблица 2 – SWОT анализ зеленой энергетики Казахстана 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Ветровой потенциал десятки тысяч 

МВт (10 МВт/кв. км. для компактных 

инновационных турбин) или свыше 1 

триллиона кВт-час в год – один из луч-

ших в мире по оценке МООС РК и 

ПРООН; 

 3-5,5 тыс. эффективных часов работы с 

полной нагрузкой – в Европе менее 3 

тыс. часов/год; 

 Гидроэнергетический потенциал тыся-

чи МВт; 

 Благоприятный солнечный климат; 

 Близость к основным рынкам сбыта 

большой емкости; 

 Налоговые инвестиционные преферен-

ции; 

 Гарантированная покупка «зеленой» 

энергии государством по тарифам одоб-

ренного регулятором бизнес-плана; 

 Бесплатная транспортировка электро-

энергии конечному потребителю; 

 Приоритетная диспетчеризация «зеле-

ной энергии» из ВИЭ. 

Эффективность энергетической возмож-

ности 

o Создание отечественных производств 

и технологий в области зеленой энерге-

тики, строительства и синтетических ма-

териалов; 

o Увеличения потенциала и производи-

тельности путем разработки прорывных 

инноваций; 

o Создание дополнительных экспортных 

и транзитных энергетических маршру-

тов; 

o Улучшение экологической ситуации 

мегаполисов путем перевода их энерго-

снабжения на экологические чистые и 

ВИЭ; 

o Аккумуляция энергии для последую-

щего тепло и электроснабжения насе-

ленных пунктов; 

 Адаптация к местным природным, 

климатическим и сейсмическим условиям. 

 Сильные и порывистые ветра, 

особенно в Джунгарских воротах 

со скоростью до 50 м/сек, ограни-

чивающая использование и уве-

личивающая стоимость строи-

тельства объектов ВИЭ; 

 Сейсмическая активность в 

Южном и Юго-Восточном Казах-

стане, ограничивающая использо-

вание и увеличивающая стои-

мость строительства объектов 

ВИЭ; 

 Отсутствие собственных произ-

водств по изготовлению электро-

технического оборудования; 

 Высокая стоимость строитель-

ства объектов ВИЭ из импортного 

оборудования; 

 Недостаточная инфраструктура 

и линий электропередачи с 

наименьшими потерями. 

Энергетическая угрозы и риски 

· Обеспечение гарантий сохран-

ности капитала и соблюдения 

прав интеллектуальной собствен-

ности; 

· Недостаток технологического и 

проектно-конструкторские опыта 

для разработки и внедрении но-

вых технологий; 

· Взаимоотношения с поставщи-

ками оборудования; 

· Риски координации, планирова-

ния могущие повлечь к задержкам 

строительства и монтажа; 

· Эксплуатация и обслуживание в 

условиях резко континентального 

климата; 

· Погодные и климатические 

риски; 

· Необходимость вхождения на 

новые рынки сбыта; 

· Недостаток развитой инфра-

структуры ЛЭП; 

 Регуляторные и правовые риски 

 Примечание – Составлено автором 
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Инновационные технологии ВИЭ должны быть направлены на со-

здание мощных высокопроизводительных ветровых турбин мощностью 

от сотен кВт до 1-5 МВт для генерации электроэнергии в промышлен-

ных масштабах с низкой себестоимостью, более плотным размещением 

и устойчивостью к возможной сейсмической активности.  

Это благоприятно скажется на цене конечного продукта – элек-

троэнергии и вызовет большой спрос на нее. Можно ожидать, что 

шансы такого успешного освоения ветроэнергетического потенциа-

ла наилучших ветровых участков в Казахстане будут более велики. 

При анализе ветроэнергетического потенциала Джунгарских 

ворот и других перспективных участков, то площадь земли, отводи-

мой для строительства ветровых электростанций может составить от 

100 до 500 кв. км. При целевом показателе плотности размещения 

от  10 до 100 специальных ветровых установок на 1 кв. км. со про-

гнозной стоимостью 1 млн. долл./МВт, на 1 кв.км. площади можно 

разместить ориентировочно от 10 до 100 МВт ветровых мощностей, 

состоящих из компактных инновационных ветровых турбин мощно-

стью 1 МВт каждая, расположенных на расстоянии  100 м. друг от 

друга. Обычные ветровые турбины, в виду их больших размеров, 

обычно занимают больше площади, т.к. должны располагаться на 

расстоянии до10 радиусов лопасти друг от друга, в то время как вы-

работка примерно на 30% меньше, чем прогнозируется для иннова-

ционных турбин Казахстана. 

 

Таблица 3 – Прогнозные параметры ветровой электростанции сум-

марной мощностью 1 тыс. МВт. в Джунгарских воротах 

 
Площадь, 

кв. км. 

Установленная 

мощность, из рас-

чета 10 МВт/кв.км. 

Стоимость 

строительства,  

млрд. долл. 

Предполагае-

мая выработ-

ка, млрд. кВт-

ч/год 

Выручка от 

продажи, 

млн. долл. 

100 1000 1 5,5 275 

 Примечание – Составлено автором 

 

100 кв. км. х 10 ветровых установок мощностью 1 МВт каждая, 

что составит в общем 1 тыс. МВт или 1 ГВт установленной мощно-

сти, ориентировочной стоимостью 10 млрд. долл. Затраты на экс-

плуатацию и обслуживание подобных ветровых станций будут не 

велики, и составят не более 5% от выручки, что достигается благо-

даря более прочным и укрепленным лопастям, снижающим поломки 

и сроки обслуживания. Согласно оценкам разработчиков техноло-

гии, период окупаемости, без учета налогообложения, составит око-

ло 4 лет. 
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При применении определенных еще более компактных и не 

мешающих друг другу ветровых установок, показатель плотности 

размещения ветровых мощностей можно довести до 100 МВт/кв. км. 

Можно рассчитывать, что ветроэнергетические мощности 1 

тыс. МВт при эффективной работе с полной нагрузкой в среднем 

около 5,5 тыс. часов в год позволят производить около 5,5 млрд. 

кВт-ч электроэнергии ежегодно стоимостью 275 млн. долл., при от-

пускной цене за электроэнергию ¢5/кВт-ч. 

Между тем, полезная для строительства ветровых электростан-

ций площадь Джунгарского коридора, длиной 80 и шириной 10-15 

км., составляет не менее 800 кв. км., что позволяет разместить гене-

рирующие мощности до 8000 МВт из расчета 10 МВт/кв.км. с еже-

годной генерацией электроэнергии 44 млрд. кВт-ч. Согласно экс-

пертным оценкам, количество часов работы с эффективном мощно-

стью для других участков Казахстана в среднем составит около 3-

3,5 тыс. часов в год.  

 

Таблица 4 – Характеристика наиболее перспективных ветровых 

участков Казахстана  

 
Участок Пло-

щадь, 

кв.км. 

Установлен-

ная мощ-

ность, МВт 

из расчета 10 

МВт/кв.км.* 

Стоимость, 

млрд. долл. 

из расчета   1 

млн.долл. 

/МВт* 

Количество 

эффектив-

ных рабо-

ты, 

час/год* 

Потенциаль-

ная 

генерация, 

млрд. кВт-

ч/год* 

Джунгар-

ские ворота 

800 8000 8 5500 44 

Шелек 2000 20000 20 2500 50 

Ерейментау 62500 625000 625 3300 2062,5 

Кордай 200 2000 2 2500 5 

Жузымдык 400 4000 4 3000 12 

Примечание – Составлено автором 

 

Общая потенциальная мощность ветровых мощностей состав-

ляет 659 ГВт, способных генерировать  2173,5 млрд. кВт-ч электро-

энергии в год. 

*Данные о удельной себестоимости мощности и эффективности 

выработки и генерации согласно оценкам об эффективности энерге-

тики ВИЭ.  

Следовательно, пределы роста зеленой энергетики Казахстана 

определяются в следующем: 

Общая установленная мощность электростанций Казахстана со-

ставляет 18,993 ГВт, располагаемая мощность – 14,558 ГВт. Уста-

новленная мощность электростанций РФ составляет 218 ГВт, а КНР 

– 900 ГВт, ЕС, Центральной и Восточной Европы – 900 ГВт. Уста-

новленные ветроэнергетические мощности ЕС составляют 100 ГВт. 
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Согласно выше приведенной оценке, общий потенциал ветро-

энергетических мощностей может составить 659 ГВт, что в 35 раз 

больше текущей установленной мощности, а генерации электро-

энергии только нескольких известных наиболее перспективных вет-

ровых участков Казахстана может составить свыше 2,1735 триллио-

на кВт-ч в год, что в 25 раз больше, чем суммарное производство 

электроэнергии Казахстана, составившее за 2011 г. 86,2 млрд. кВт-ч. 

Очевидно, что располагаемый потенциал ВИЭ Казахстана обладают 

огромной инвестиционной емкостью и привлекательностью, позво-

ляющей достичь устойчивости развития страны на многие года в 

будущем. 

Согласно теории энергосетей, для поддержания равновесия за-

мкнутых энергосистем, предел размещения мощностей ВИЭ для них 

составляет 10% от общей установленной мощности. При объедине-

нии энергосистем Европы, Центральной, Китая и Юго-Восточной 

Азии, доля ВИЭ может быть весьма большой. 

Стратегическое расположение перспективных ветровых участ-

ков Жузымдык в Акмолинской области, Шелек и Джунгарские во-

рота в Алматинской области в близи от крупнейших мегаполисов 

РК и западных провинций КНР, позволит организовать транспорти-

ровку электроэнергии для обеспечения массового потребителя де-

шевой и экологически чистой энергией. 

При достижении больших объемов генерации в перспективе, 

возможно не только использовать возобновляемую ветровую энер-

гию для электро и теплоснабжения населения, но и производства 

водородного топлива и подъема больших запасов подземных вод 

центрального Казахстана для нужд сельского хозяйства. 
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ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА ЖАҢАРТЫЛМАЛЫ ЭНЕРГИЯ 

КӚЗДЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

ТҮЙІН 

Мақалада электроэнергия жаңартылмалы бастауының тӛзімді дамуының 

табысының шарттары қарастырылады. Қазақстан республикасының әлеуметтік 

және экономикалық дамуы үшін ғылыми тиянақты оның практикалығының 

елеулілікке табыс жаңартылмалы электроэнергия ӛндірісінің ша қолайлы 

нәтижелер қолжетімді бағалаудың маңыздылығы дәлелделенеді. Осыған 

байланысты, электроэнергии жаңартылмалы электроэнергияның тӛзімді дамуының 

негізгі факторлары және оның стратегиясының, құрылым және бәсеке деңгейі 

анықталады. Жоғарыдағы келтірілген бағалауға сәйкес, желэнергияларының 

тиімділікке алымдылықтың ортақ әлуетіндегі электроэнергиясымен тұрақты 

қамтамасыз етуді ұсынады. 

Түйін сӛздер: жаңартылған электроэнергия кӛздері, электроэнергияның 

тиімділігі, тұрақты дамыту, экономикалық дамыту, электроэенергиямен 

қамтамасыз ету, таза электроэнергия, алымдылықтың әлуеті, жасыл экономика. 
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THE EFFICIENCY OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE GREEN 

ECONOMY 

 

ABSTRACT 

The article discusses the conditions for achieving sustainable development of re-

newable energy sources. Scientifically proved their practical relevance in achieving 

mass production of renewable energy at affordable prices, which will have beneficial 

effects for social and economic development of the Republic of Kazakhstan. In this re-

gard, the major factors of sustainable development of renewable energy sources and 

their strategy, structure and rivalry. Based on the above evaluation, the recommended 

sustainability of electricity supply and their effectiveness in the total potential wind ca-

pacity. 

Keywords: renewable energy, energy efficiency, sustainable development, eco-

nomic development, energy supply, clean power, potential power, green energy. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗАМАТТАРДЫҢ 

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛКІН МІНДЕТТІ САҚТАНДЫРУДЫ 

ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 
ТҮЙІН 

Мақалада елімізде енгізілуі жоспарланып отырған азаматтардың 

жылжымайтын мүлкін түрлі табиғи апаттардан міндетті сақтандыру мәселелері 

қарастырылған. Еліміздегі сақтандыру нарығының дамуы қарастырылып, мүлікті 

ерікті сақтандырудың қазіргі жай-күйіне баға беріліп, міндетті сақтандыруды 

енгізудің оң және теріс жақтары зерттелген. 

Түйін сӛздер:  мүлік, сақтандыру, міндеттілік, заң жобасы, сақтандыру 

ұйымдары, сақтандыру сыйлықақылары, тӛлемдер, табиға апаттар. 

 

World Insurance мәліметтеріне сәйкес әлемде бұрын-соңды 

болмаған табиғи апаттар мен ауа райы ӛзгерістерінің себебінен  

2011 жыл тарихта ең шығынды жыл болып танылып отыр.  

Осыған дейін «ең шығынды» атағы 2005-жылға берліген 

болатын. Сол кезде АҚШ-тағы Катрина дауылының салдарынан 

әлемдегі экономикалық залалдың кӛлемі 220 млрд АҚШ 

долларға бағаланған. 

Ал 2011 жылдың 6 айының  ішінде ғана шығын 265 млрд 

доллар болып шықты. Оған кӛбіне Жапонияда орын алған жер 

сілкінісі себепкер. 

Күншығыс еліндегі апаттың салдарынан әлем экономикасы 210 

млрд доллар шығынға ұшырады. 2011 жылдың алты айында 

дүниежүзінде 355 табиғи апат орын алды. 

Бұл кӛрсеткіш 2000-2010 жылдардың аралығында болған 

құбылыстардың кӛрсеткішіне жақын – бұл он жылда әлемде 390 

табиғи апат болған [1].  

Алайда, табиға апаттар салдарынан болған осыншама 

шығындар тиімді қызметімен танымал батыстық сақтандыру 

жүйелерінің арқасында ӛтеліп, ӛз шешімін тапты. Ал біздің елде 

жағдай мүлдем ӛзгеше.  

Кешегі Қызылағаш трагедиясы тарих қатпарына сіңіп барады. 

Бүгіндері қар қалың түскен еліміздің шығыс пен оңтүстік ӛңірлері 

ГЛОБАЛЬНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
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қызыл суға малшынып жатса, Жамбыл облысы алапат дауылдан 

қатты зардап шегуде. Соның салдарынан жалғыз баспанасы пана 

болмай қалған әлеует қақаған қыстың қақ ортасында далада қалды 

десе де болады. Үкімет айтпай келген апат шығындарын ӛтеуге 

дайын екендіктерін мәлімдеп, мазасы кеткен жұртшылықты сабырға 

шақыруда. Ал бұл онсыз да шығындарын барынша қысқартып 

жатқан бюджет үшін үлкен салмақ [2]. 

Статистикалық деректерге сүйенсек, Қазақстан 

территориясының алтыдан бір бӛлігі (450 мың шаршы километр) 

сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Шығыс Қазақстан, 

Алматы, Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Маңғыстау 

облыстары мен Алматы қаласында зілзала қаупі қалыптыдан 

жоғары. Яғни 6 млн-нан астам адамның ӛмірі, 27 қала мен 400-ден 

астам елді мекеннің инфрақұрылымы, бұл аймақтарда шоғырланған 

ӛндіріс орындарының 40%-і қауіпті жағдайда. Соған қарамастан, 

халықтың сақтандыру мәселесіне келгенде кӛңілі салқын. 

Салдарынан: зілзала мен селден үйі қақырап, баспанасыз қалғандар; 

ӛрттен жәбір кӛріп, мүлкі жанғандар; дауылдан шатыры құлап, 

қуаңшылықтан егісі қурағандар айтып келмеген апаттың шығынын 

ӛз қалталарынан ӛтеуге мәжбүр [3].  

Негізінен, нарық заманында мүлкі бүлініп, қандай да бір 

дүниесі талқанданғанда ел азаматы ӛтемақыны сақтандыру ком-

паниясынан сұрауы керек. Яғни бұрынғы мемлекетке алақан жайған 

кеңестік менталитетті қазіргі заманға лайық ӛзгертіп әрі мерзімдік 

апаттар қалыпты жағдайға айналып бара жатқандықтан, одан 

туындауы ықтимал шығындарды халықтан жиналған салық ақшасы 

есебінен емес, жеке азаматтарға мүлкін сақтандыруды міндеттеу 

арқылы жауапкершілікті әркімнің ӛзіне жүктейтін жүйені құратын 

уақыт жеткен жоқ па? 

Дүниежүзілік тәжірибеге сүйенетін болсақ, тӛтенше жағдайлар 

қаупі жоғары мемлекеттерде – Түркияда, Жапонияда, АҚШ-та, 

Жаңа Зеландияда жеке мүлікті сақтандыру міндетті түрде 

жүргізіледі екен. Тәуелсіз сарапшылардың есебінше, бүгіндері бұл 

жүйе ӛз тиімділігін танытып та үлгерген [2]. 

Барлық ӛркениетті елдерде сақтандыру кӛптен бері ӛмірге еніп 

кетті және ол күтпеген қаржылық жоғалтудан қорғанудың және 

тәуекелділікті басқарудың тиімді тәсілі болып саналады. Үйге, 

кӛлікке ие бола отырып, кӛптеген елдің азаматтары (ӛздерінің табыс 

дәрежесіне қарамастан) бір мезгілде сақтандыру келісімшартын 

жасайды. Олар үшін сақтандырудың болуы (халық арасында ол 

сақтандыру шарты немесе полис деп аталады) - мәжбүрлеуді және 

бақылауды талап етпейтін табиғи процесс. 

Мысалы, Германияда үйді толық сақтандыру бағдарламасы 

жылжымайтын мүліктің түріне және федералды жерге байланысты 

жылына 300-ден 500 евроға дейін бағаланады. Немістер былай 

талқылайды: мен сақтандыру ақысын алмасам, мен ақшаны 
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сақтандыруға жұмсалған, ӛзімнің сабырлылығыма тӛлем деп 

санаймын [4]. 

Бүгінде елімізде үкімет табиғи апат салдарынан қирап қалған 

елді-мекендерді қалпына келтіруге жәрдемдесіп жүр. Алайда 

миллиардтап кеткен бұл қаржы бюджетке қосымша салмақ салып 

жүр. Сондықтан Үкімет алдағы уақытта жылжымайтын мүлікті 

міндетті түрде сақтандыру заңын күшіне енгізбек. Құжатқа сәйкес, 

тұрғындар жыл сайын пәтердің жалпы құнының шамамен 1%-ін 

мемлекетке тӛлеп отыруы тиіс. Алайда сақтандырылу аумағына 

пәтердің жалпы кӛлемінің тек 35 шаршы метрі ғана кіреді. Яғни, 

тӛтенше жағдай бола қалса, үкімет баспананың бір бӛлігін ғана 

қалпына келтіреді [3].  

Қарастырылып жатқан заңнама жобасына сәйкес, мемлекет 

жеке тұрғын үй кӛлемін 35 шаршы метрін сақтандыруды 

міндеттемекші, ал баспананың қалған бӛлігін ерікті сақтандыру 

түрлері арқылы сақтандыруға болады. Сақтандыру нарығындағы 

қарым-қатынастарды реттейтін 2000 жылдың 18 желтоқсанында 

қабылданған «Сақтандыру қызметі туралы» ҚР Заңына сәйкес 

елімізде мүлікті сақтандыру ерікті түрде жүзеге асырылады. Заңға 

сәйкес, мүліктік сақтандыру мүлікті иеленуге, пайдалануға, оған  

билік етуге байланысты тұлғаның мүліктік мүдделеріне 

(автомобиль, темір жол, әуе немесе су кӛліктерін, жүктерді 

қоспағанда) оның зақымдануы немесе жойылуы, ұрлануы 

салдарынан келтірілген залалды  ішінара немесе толық ӛтемі  

мӛлшерінде сақтық тӛлемдерін жүзеге асыру кӛзделетін сақтандыру 

түрлерінің жиынтығы болып табылады [5]. 

Әдетте тұрғындарымыз жылжымайтын мүлікті банктен несиеге 

алып, оны кепілге қойғанда ғана сақтандыру полисіне жүгінеді. Ал 

ерікті түрде ӛз мүлкін сақтандырушылар қатары аз. Мемлекет 

міндетті сақтандыру талаптарын енгізу арқылы халықты оқыс 

жағдайлардан саналы түрде қорғауға үйретпек. Алайда 

ғалымдардың пікірінше, экономика тұрақтанбай, ішкі жалпы 

ӛнімнің ӛсімі жоғарламай, халықтың әл-ауқаты жақсармай – 

сақтндыру саласы ӛркендемейді [3]. 

Үкіметтің алдыға жылжытып отырған осы бастамасын халық 

қолдай ма? Жалпы елімізде сақтандыру нарығы дамуының қазіргі 

ахуалы қандай? Батыста тұрғындардың қарапайым ӛмірінде әдетке 

айналған сақтандырудың біздің елдегі жай-күйі қандай? Осы 

сұрақтарға жауап беру үшін еліміздің сақтандыру нарығын 

талдайық. 

ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтеріне сәйкес, еліміздің сақтандыру 

нарығында 34 сақтандыру компаниясы қызмет атқарады. Солардың 

ішіндегі 27 сақтандыру компаниясы «жалпы сақтандыру» саласында 

қызмет етсе, 7-і тек «ӛмірді сақтандыру» қызметтерін ұсынады (1-

кесте). Заң сақтандыру компанияларының қызметін аталған екі 

салаға жіктеп, екі салада қатар қызмет атқаруға тыйым салады.  
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Мүлікті сақтандыру – жалпы сақтандыру саласына 

жатқызылатындықтан, 34 компанияның тек 27-сі ғана мүлікті ерікті 

сақтандыру қызметін ұсынады [6].  

 

Кесте 1 – ҚР сақтандыру секторының құрылымы 

 
Сақтанды

ру 

секторын

ың 

құрылымы 

2010ж 2011ж Ӛзг., 

% 

2012ж Ӛзг., 

% 

2013ж Ӛзг., 

% 

2014ж 01.02. 

2015ж 

Ӛзг., 

% 

Сақтандыру 

ұйымдары-

ның саны,  

оның шінде 

40 38 -5 35 -7,9 34 -2,9 34 35 2,9 

жалпы 

сақтандыру 

бойынша 

33 31 -6,1 28 -9,7 27 -3,6 27 27 0 

Үлесі, % 82,50 81,58 -1,12 80,00 -1,94 79,41 -0,74 79,41 77,1 -2,9 

ӛмірді 

сақтандыр

у 

бойынша 

7 7 0 7 0 7 0 7 8 14,3 

Үлесі, % 17,50 18,42 5,26 20,00 8,57 20,59 2,94 20,59 22,9 11,2 

«Сақтандыру 

тӛлемдеріне 

кепілдік беру 

қоры» 

қатысушылар 

саны 

27 33 22,2 31 -6,1 30 -3,2 30 30 0 

Үлесі, % 67,50 86,84 28,65 88,57 1,99 88,24 -0,38 88,24 85,7 -2,9 

Ескерту – ҚР Ұлттық Банкі мәліметтері негізінде автормен құрастырылды 

 

Осылайша, 1-кестеде берілген мәліметтерді талдайтын болсақ, 

соңғы 5 жылдың ішінде сақтандыру компанияларының саны 12,5%-

ке азайды. Соның ішінде ӛмірді сақтандыру компанияларының саны 

ӛзгеріске ұшыраған жоқ, ал жалпы сақтандыру саласындағы 

компаниялар саны 18,18%-ке қысқарды. 2015 жылдың ақпан 

айындағы мәліметтер бойынша еліміздің сақтандыру 

компанияларының ішінде жалпы сақтандыру саласындағы 

компаниялардың үлесі 77,14%-ті құраса, ӛмірді сақтандыру 

компаниялардың үлесі тек 22,86%-ті иеленеді (сурет 1).  
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Сурет 1 – ҚР сақтандыру секторының құрылымы 

 

Сақтандыру компанияларының қызметінің тиімділігін бағалау 

үшін, олардың активтері мен міндеттемелеріне қатысты ақпаратты 

талдайық.  

2-кестедегі мәліметтерге сәйкес, сақтандыру компанияларының 

активтері 2010-2014 жж. жоғары қарқынмен ӛсті. Осылайша 2014 

жылдың қорытындысы бойынша активтер 612 854 млн. теңгені 

құрап, бір жыл бұрынғы кӛрсеткішпен салыстырғанда 17,1%-ке 

артты. Соңғы бес жылы активтердің  орташа ӛсімі – 15,62%. 

Активтердің ішінде бағалы қағаздардың үлесі 2014 жылы 48% 

құраса, орналастырылған салымдар – 24,5%, ал қайта сақтандыру 

активтері 12,2%-ті құрады. 

Соңғы 5 жылдың қорытындысы бойынша сақтандыру 

ұйымдарының кӛрсеткіштері жағымды трендке ие (2-сурет). 

 

 
 

Сурет 2 – Активтердің, меншікті капиталдың және сақтандыру  

резервтерінің динамикасы 

 



30 
 

 

 

Кесте 2 – ҚР сақтандыру ұйымдарының активтері 

 
Активте

р 

2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. Ӛзгер

іс, %-

пен 
млн. тг %-пен млн. 

тг 

%-

пен 

млн. 

тг 

%-

пен 

млн. 

тг 

%-

пен 

млн.  

тг 

%-

пен 

Ақша 27431 8 24358 6,3 11923 2,7 19 579 3,7 17 589 2,9 -10,2 

Орналас

-

тырылға

н 

салымда

р 

70700 20,6 92002 23,7 105221 23,8 128 279 24,5 150 008 24,5 16,9 

Бағалы 

қағаздар 

151172 44 182268 47 229721 51,9 269 003 51,4 294 085 48 9,3 

«Кері 

РЕПО» 

операция

сы 

9589 2,8 9693 2,5 3097 0,7 10 902 2,1 14 704 2,4 34,9 

Сақтану

шылар 

мен 

делдалда

р-дан 

алынаты

н 

сыйлықа-

қылары 

16167 4,7 20698 5,3 21521 4,9 18 303 3,5 23 910 3,9 30,6 

Негізгі 

құралдар 

6656 1,9 8255 2,1 8444 1,9 9 179 1,8 10 765 1,8 17,3 

Қайта 

сақтанды

ру 

активтері 

44663 13 32828 8,5 43724 9,9 46 531 8,9 74 529 12,2 60,2 

Ӛзге 

дебиторл

ық 

берешек 

11953 3,5 10884 2,8 10548 2,4 12 720 2,4 12 632 2,1 -0,7 

Басқа 

активтер 

4904 1,4 6687 1,8 8449 1,8 8 844 1,7 14 631 2,4 65,4 

Активтер 

жиынтығ

ы 

343234 100 387672 100 442648 100 523 342 100 612 854 100 17,1 

Ескерту – ҚР Ұлттық Банкі мәліметтері негізінде автормен құрастырылды 

 

Сақтандыру сыйлықақыларының кӛлемі 2014 жылдың қоры-

тындысы бойынша ӛткен жылдың қорытындысымен салыстырғанда 

4,7%-ке азайды және 266 121 млн. теңге болды, оның ішінде тікелей 

сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлық-

ақыларының кӛлемі – 236 411 млн. теңге.  
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Сақтандыру компанияларының міндеттемелері 2014 жылы 325 

973 млн. теңгені құрап, бір жыл бұрынғы кӛрсеткішпен салыс-

тырғанда 21,2%-ке ӛсім кӛрсетті. Жалпы бұл кӛрсеткіш 2010-2014 

жж. аралығында орташа есеппен 24,9%-ке артып отырған (3-кесте). 

 

Кесте 3 – Қазақстан Республикасының сақтандыру секторының 

жиынтық міндеттемелерінің құрылымы 

 

Міндеттем

елер 

2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. Ӛзг

еріс

, %-

пен 
млн.тг 

%-

пен 
млн.тг %-пен млн.тг %-пен млн. тг %-пен млн. тг 

%-

пен 

Резервтер 114919 85,4 127858 81,7 174148 85,8 240330 89,3 298391 91,5 24,2 

Алынған 

қарыздар 
0 0,0 6000 3,8 4502 2,2 676 0,3 445 0,1 -34,3 

Қайта 

сақтандыр

ушыларме

н есеп 

айырысу 

10136 7,5 11484 7,3 12125 6,0 13403 5,0 9463 2,9 -29,4 

Сақтанды

ру қызметі 

бойынша  

делдалдар

мен есеп 

айырысу 

715 0,5 884 0,6 1690 0,8 1402 0,5 1585 0,5 13,1 

Сақтанды

ру 

шарттары 

бойынша 

тӛленетін 

шоттар  

796 0,6 788 0,5 879 0,4 1072 0,4 2944 0,9 174,6 

Басқа 

кредиторл

ық 

берешек 

2311 1,7 2678 1,7 3421 1,7 3517 1,3 2948 0,9 -16,2 

Басқа 

мінд-лер 
5700 4,2 6817 4,4 6155 3,1 8623 3,2 10197 3,1 18,3 

Міндеттем

елер 

жиынтығы  

134577 100 156510 100 202921 100 269023 100 325973 100 21,2 

Ескерту – ҚР Ұлттық Банкі мәліметтері негізінде автормен құрастырылды 

 

Кестеде берілген мәліметтерді талдайтын болсақ, сақтандыру 

компанияларының міндеттемелері ішінде қомақты үлесті резервтер 

иеленеді, 2014 жылы резервтердің үлесі – 91,5%, басқа да міндеттемелер 

– 3,1%, қайта сақтандырушылармен есеп айырысу бойынша 

міндеттемелер – 2,9% құрады. Міндеттемелердің қалған түрлері 1%-ке 

де жетпейді.  
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Кесте 4 – Сақтандыру сыйлықақыларының түсімі 

 
 2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. Ӛзг, 

%-

пен Сақтандыру 

сыйлықақы-

ларының 

түсімі 

млн. тг %-пен млн. тг %-

пен 

млн. тг %-

пен 

млн. тг %-

пен 

млн. тг %-пен 

Барлығы, 

оның 

ішінде: 

139964 100 175528,7 100 211 671 100 279 235 100 266 121 100 -4,7 

Міндетті 

сақтандыру 

бойынша 

35437 25,3 45465 25,9 48 791 23,1 61 293 22 66 176 24,9 8,0 

Ерікті жеке  

сақтандыру 

бойынша 

35145 25,1 53522 30,5 85 157 40,2 94 692 33,9 81 304 30,6 -14,1 

Ерікті 

мүліктік  

сақтандыру 

бойынша,  

оның ішінде: 

69382 49,6 76542 43,6 77 724 36,7 123251 44,1 118 641 44,6 -3,7 

автомобиль 

кӛлігін 

сақтандыру 

3206 4,6 3929 5,2 6 426 8,3 12174 9,9 16 756 14,1 37,6 

автомобиль, 

әуе, 

теміржол, су 

кӛлігін сақ-

тандыруды 

және жүк-

терді сақтан-

дыруды 

қоспағанда, 

мүлікті 

сақтандыру 

32734 47,2 37076 48,4 35 305 45,4 45862 37,2 51 910 43,8 13,2 

автомобиль, 

әуе, су кӛлігі 

иелерінің 

АҚЖ 

қоспағанда, 

АҚЖ 

сақтандыру 

16583 23,9 13891 18,2 11 010 14,2 14831 12,0 19 159 16,1 29,2 

ӛзге да 

қаржы 

шығындар

ынан 

сақтандыру 

6282 9,1 10648 13,9 14 153 18,2 31814 25,8 16 498 13,9 -48,1 

ӛзге ерікті 

мүліктік  

сақтандыру 

сыныптары 

10577 15,2 10945 14,3 10 831 13,9 18570 15,1 14 318 12,1 -22,9 

Ескерту – ҚР Ұлттық Банкі мәліметтері негізінде автормен құрастырылды 
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Сақтандыру сыйлықақыларының негізгі үлесін ерікті мүліктік  

сақтандыру алады (118 641 млн. теңге немесе сақтандыру сыйлық-

ақыларының жалпы кӛлемінің 44,6%-і).  Ерікті жеке сақтандыру 

бойынша 81 304 млн. теңге немесе сақтандыру сыйлықақыларының 

жиынтық кӛлемінің 30,6%-і, міндетті сақтандыру бойынша – 66 176 

млн. теңге немесе 24,9% жиналды (4-кесте).   

Осылайша, еліміздегі сақтандыру сыйлықақылары кӛлемін 

талдайтын болсақ, оның 24,9%-і міндетті сақтандыру түрлері 

бойынша, ал қалған 75,1%-і ерікті сақтандыру түрлеріне келеді. 

Ерікті сақтандыру түрлерінің ішінде ерікті мүлікті сақтандыру 

түрлері басым – оның үлесі 59,3%, ал ерікті жеке сақтандырудың 

үлесі 40,7%. Ерікті мүліктік сақтандырудың ішінде тақырыптың 

ӛзегі болып отырған азаматтардың жылжымайтын мүлігі кіретін 

автомобиль, әуе, теміржол, су кӛлігін сақтандыруды және жүктерді 

сақтандыруды қоспағанда, мүлікті сақтандыру ең жоғары – 43,8% 

үлесін иеленіп отыр. Аталған кӛрсеткіш 2014 жылы бір жылғы 

мәліметтермен салыстырғанда 13,2%-ке ӛсті. Жалпы алғанда, соңғы 

5 жылдың орташа ӛсімі – 12,9%. 

Автомобиль, әуе, су кӛлігі иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 

сақтандырудың үлесі 2014 жылы 16,1% құраса, автомобиль кӛлігін 

сақтандыру 14,1% үлесіне ие болды. Бір жылғы кӛрсеткішпен 

салыстырғандағы ӛсімі сәйкесінше 29,2% және 37,6% құрап отыр (3-

сурет).  

 

 
 

Сурет 3 – Сақтандыру сыйлықақыларының динамикасы 

 

2014 жылы тӛленген сақтандыру тӛлемдерінің жалпы кӛлемі 

(қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырыл-

ған сақтандыру тӛлемдерін шегергенде) 62 303 млн. теңге болды, 
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бұл ӛткен жылдың ұқсас күніне қарағанда 19,9%-ке кӛп. 2014 жылы 

тӛленген сақтандыру тӛлемдерінің жалпы кӛлемінен ең кӛп үлесті 

міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру тӛлемдері алады – 42,6%, 

ерікті жеке  сақтандыру бойынша – 41,2% және ерікті мүліктік  

сақтандыру бойынша – 16,2% (5-кесте).   

 

Кесте 5 – Сақтандыру тӛлемдерінің құрылымы 

 

Сақтандыру 

тӛлемдері 

2010 ж. 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. Ӛзг.

, %-

пен млн. тг 
%-

пен 
млн. тг 

%-

пен 
млн. тг %-пен млн. тг 

%-

пен 
млн. тг 

%-

пен 

Барлығы, оның 

ішінде: 
25251 100 43139 100 68 060 100 51 964 100 62 303 100 19,9 

Міндетті 

сақтандыру 

бойынша 

9334 37 11737 27,2 16 164 23,8 19 988 38,5 26 556 42,6 32,9 

Ерікті жеке  

сақтандыру 
13008 51,5 22886 53,1 39 992 58,8 22 805 43,9 25 681 41,2 12,6 

Ерікті мүліктік  

сақтандыру,  

оның ішінде: 

2908 11,5 8516 19,7 11 906 17,5 9 172 17,7 10 065 16,2 9,7 

автомобиль 

кӛлігін 

сақтандыру 

1213 41,7 1311 15,4 1 598 13,4 2 620 28,6 4 578 45,5 74,7 

автомобиль, 

әуе, теміржол, 

су кӛлігін 

сақтандыру ды 

және жүктерді 

сақтандыруды 

қоспағанда, 

мүлікті 

сақтандыру 

616 21,2 1223 14,4 7 691 64,6 3 885 42,4 2 609 25,9 -32,8 

автомобиль, 

әуе, су кӛлігі 

иелерінің АҚЖ 

қоспағанда, 

АҚЖ 

сақтандыру 

71 2,4 493 5,8 1 832 15,4 783 8,5 1 413 14,0 80,5 

ӛзге да қаржы 

шығындарынан 

сақтандыру 

173 6 4 298,0 50,5 50 0,4 483 5,3 174 1,7 -63,9 

ӛзге сыныптар 836 28,7 1 190,7 14 735 6,2 1 401 15,3 1 291 12,8 -7,8 

Ескерту – ҚР Ұлттық Банкі мәліметтері негізінде автормен құрастырылды 

 

Ерікті мүлікті сақтандыру сыныбын құарастыратын болсақ, 

оның ішінде ең жоғары үлесті автокӛлікті сақтандыру бойынша тӛ-

ленген сақтандыру тӛлемдері иеленеді – 45,5%, автомобиль, әуе, те-

міржол, су кӛлігін сақтандыруды және жүктерді сақтандыруды қос-

пағанда, мүлікті сақтандыру бойынша тӛлемдер – 25,9%, автомо-

биль, әуе, су кӛлігі иелерінің АҚЖ қоспағанда, АҚЖ сақтандыру 

14% құрап отыр. Бұл ретте жалпы ерікті мүліктік сақтандыру 
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бойынша жүргізілген сақтандыру тӛлемдері 2013 жылғы 

кӛрсеткішпен салыстырғанда 9,7%-ке артса, онда автомобиль, әуе, 

су кӛлігі иелерінің АҚЖ қоспағанда, АҚЖ сақтандыру тӛлемдері 

80,5%-ке және автокӛлікті ерікті сақтандыру бойынша жүзеге 

асырылған тӛлемдер бірден 74,7%-ке ұлғайды. Ал автомобиль, әуе, 

теміржол, су кӛлігін сақтандыруды және жүктерді сақтандыруды 

қоспағанда, мүлікті сақтандыру бойынша тӛлемдер керісінше 

32,8%-ке кеміді. 

Бұл ретте назар аударатын бір жайт, сақтандыру 

сыйлықақылары мен сақтандыру тӛлемдерінің ара-қатынасы. Егер 

2014 жылы барлығы сақтандыру 266 121 млн. теңгені құраса, сол 

жылы 62 303 млн. теңгеге тең сақтандыру тӛлемдері жүзеге 

асырылды. 2014 жылы жүзеге асырылған сақтандыру тӛлемдері 

жиналған сыйлықақылардан 4,3 есе аз. 

Соның ішінде міндетті сақтандыру түрлері бойынша 66 176 

млн.теңгеге тең сыйлықақылар сомасы жиналса, жүзеге асырылған 

тӛлемдер сомасы 26 556 млн. теңгені құрайды (2,5 есе аз). Ерікті 

жеке сақтандыру бойынша сыйлықақылар сомасы - 81 304 

млн.теңге, тӛлемдер – 25 681 млн. теңге (3,2 есе аз). Ал ерікті 

мүліктік сақтандыруда сыйлықақылар 118 641 млн. теңгені құраса, 

тӛлемдер не бары 10 065 млн. теңгеге тең болып, сыйлықақылар 

тӛлемдерден 11,8 есе кӛп қабылданды (4-сурет). 

 

 
Сурет 4 – Сақтандыру сыйлықақылары мен тӛлемдерінің динамикасы 

 

2014 жылдың қорытындысы бойынша сақтандыру 

сыйлықақылары бойынша үздік үш сақтандыру компаниялары 

келесідей: «Еуразия СК» АҚ - 33 366 млн. теңге яғни жалпы 

сақтандыру сыйлықақыларының 12,5%, «Қазақстан Халық банкінің 

ЕСК Халық – Қазақшетсақ» АҚ – 26 762 млн. теңге (10,1%) және 

«НОМАД LIFE ӚСК» АҚ – 20 946 млн. теңге (7,9%). Аталған 

компаниялардың алғашқы екеуі жалпы сақтандыру түрлерімен 

айналысса, соңғы аталғаны ӛмірді сақтандыру саласында қызмет 

атқарады. 
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Сақтандыруда сақтанушы үшін ең маңызды кӛрсеткіш – бұл 

сақтандыру тӛлемдерінің кӛлемі болса, 2014 жылы үздік үштіктер 

қатары келесідей: «Еуразия СК» АҚ – 9 269 млн. теңге яғни жалпы 

сақтандыру тӛлемдерінің 13,1%, екінші орында «Қазақстан Халық 

банкінің ЕСК Халық – Қазақшетсақ» АҚ – 7 936 млн. теңге (11,2%) 

және «НОМАД Иншуранс СК» АҚ – 4 628 млн. теңге (6,5%). 

Аталған сақтандыру ұйымдарының барлығы жалпы сақтандыру 

саласында қызмет ұсынады. 

Енді жалпы сақтандыру саласына жататын, ерікті мүлікті 

сақтандыру ішіндегі мүлікті сақтандыру класына жеке тоқталып 

кетейік (6-кесте).  

 

Кесте 6 – Мүлікті сақтандыру класы бойынша сақтандыру 

сыйлықақылары мен тӛлемдері 

 
 01.01.2011 ж. 01.01.2012 ж. 01.01.2013 ж. 01.01.2014 ж. 01.01.2014 ж. Ӛзгеріс, 

%-пен 
млн. тг %-пен млн. тг %-пен млн. тг %-пен млн. тг %-пен млн. тг %-пен 

Сақтанд

ыру 

сыйлықа

қылары 

32734 47,2 37076 48,4 35 305 45,4 45862 37,2 51 910 43,8 13,2 

Сақтан

дыру 

тӛлемд

ері 

616 21,2 1223 14,4 7 691 64,6 3 885 42,4 2 609 25,9 -32,8 

 

Ескерту – ҚР Ұлттық Банкі мәліметтері негізінде автормен құрастырылды 

 

Мүлікті сақтандыру класы бойынша сақтандыру 

сыйлықақылары бойынша үздік сақтандыру ұйымдарының тізімі 

келесідей: «Еуразия СК» АҚ - 19 252 млн. теңге яғни бұл класстағы 

сақтандыру сыйлықақыларының 37,1%, «Қазақстан Халық банкінің 

ЕСК Халық – Қазақшетсақ» АҚ – 5 796 млн. теңге (11,2%) және 

«Қазақмыс СК» АҚ – 3 177 млн. теңге (8,8%). 

Ал сақтандыру тӛлемдерінің кӛлемі бойынша: «Еуразия СК» 

АҚ - 4 196 млн. теңге яғни бұл класстағы сақтандыру тӛлемдерінің 

61,7%, екінші орында «Қазкоммерц-Полис СК» АҚ 

(Қазкоммерцбанк АҚ ЕҰ) – 958 млн. теңге (14,1%) және «Қазақстан 

Халық банкінің ЕСК Халық – Қазақшетсақ» АҚ – 881 млн. теңге 

(13%)                   (5-сурет). 

Халықтың санасында сақтандыру қызметі әркімнің қалтасы 

кӛтере бермейтін, қымбат қызмет деген пікір бар. Алайда 

сақтандыру қолжетімсіз қызмет емес. Мүлікті сақтандыру 

нарығында кӛшбасшы атанған сақтандыру компанияларының 

ұсынып отырған бағдарламаларына сәйкес, пәтерді немесе жеке 

меншік үйді түрлі апаттардан сақтандыру құны қаншаға шығатынын 

қарастырайық. 
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Сурет 5 – Мүлікті сақтандыру класы бойынша сақтандыру  

ұйымдарының кӛшбасшылары 

 

Мысал ретінде, Алматы қаласының Әуезов ауданында 

орналасқан құны 14 млн. 800 мың теңге (шамамен 80 000 АҚШ 

доллары) тұратын екі бӛлмелі пәтерді 1 жыл мерзімге сақтандыру 

құны 30-35  мың теңгеге шығады. Егер аталмыш пәтер ӛртеніп 

немесе жарылып кетсе; зілзаладан қирап қалса; су, кәріз, жылу 

құбырлары істен шығып баспанаңызға зақым келсе; кӛрші пәтердің 

суы үйіңізді басса немесе үйге ұрылар кіріп, аталмыш пәтерді тонап 

кетсе сақтандыру компаниясы келтірілген шығын кӛлемінің 90%-ін 

ӛтеп беруге әзір. 

Дәл сол Әуезов ауданындағы 4 бӛлмелі кірпіштен қалаған құны 

37 млн. теңге (шамамен 200 мың АҚШ доллары) тұратын жер үйді 

қарастырайық. Сақтандыру компаниясына жылына 65-70 мың теңге 

тӛлеу арқылы, баспананы жел сілкінісі, сел, дауыл, құйын, қар 

кӛшкіні сияқты табиғи апаттармен қоса, найзағай түсу, ӛрт, су басу 

мен қылмыскерлердің бұзақылығынан сақтандыруға болады. 

Батыс Еуропада жануарларды медициналық сақтандыру үлкен 

сұранысқа ие. Мысығы не иті ауырып қалып, ветеринарға жүгінсе, 

шығынын сақтандыру компанияларынан ӛндіріп алады. Ал біздің 

елде әлі кӛлік, үй, денсаулық сияқты маңызды дүниелерді 

сақтандыру үрдісін әдетке айналдыра алмай жатырмыз. 

Алайда, оған тек халықтың қаржылық сауаттылығының тӛмен 

болуы немесе сақтандыру қызметінің артықшылықтары туралы 

хабардар еместігі сияқты фаткорларға қарағанда халықтың әл-

ауқатының, табысының тӛмендігі сияқты факторлар кӛбірек әсерін 

тигізетін сияқты. Елдегі орташа номиналды жалақының мӛлшері 

2014 жылдың желтоқсанында 154 577 теңгені құрады, алайда 

халықтың айлық табысы күнделікті қажеттіліктерінен артылмай 

жатқаны анық. 

Ерікті түрде мүлікті сақтандырудың тӛмен деңгейі әдетте елде 

сақтандыру мәдениетінің дамымағандығымен және халықтың 

сақтандыру ұйымдарына деген сенімсіздігімен түсіндіріледі. Бұлай  
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пайымдауға себеп жоқ емес. ҚР Ұлттық Банктің мәлімдеуінше, 

сақтандыру ұйымдарында тәуекелдерді басқару менеджментінің 

тӛмен деңгейі компаниялардың сақтандыру ӛтемақысын толық 

деңгейде ӛтеу мүмкіндігіне кері әсерін тигізеді, себебі ірі апатты 

жағдайлар орын алса, күтілетін ӛтемақы кӛлемі сақтық қорлардың 

кӛлемінен асып түсуі мүмкін.  

Жылжымайтын мүлікті міндетті сақтандыруды енгізген 

дамыған елдердің тәжірибесі кӛрсетіп отырғандай, табиғи 

апаттардан мүлікті міндетті сақтандыруды енгізу үшін ортақ сақтық 

қорын немесе сақтандыру пулін құру керек. Себебі ірі апаттар орын 

алса, бір де бір сақтандыру ұйымы жеке дара болған зардаптардың 

орнын ӛтеуге шамасы жетпейді. 

Сондықтан, қарастырылып жатқан заң жобасында арнайы 

құрылым - Мемлекеттік қор құру жоспарлануда. Қазақстан Үкіметі 

Қордың қаржылық тұрақтылығын қатаң бақылауда ұстайтын 

болады, ал, инвестициялық қызмет Қазақстанның Ұлттық Банкі 

арқылы жан-жақты, сапалы түрде жүзеге асырылады деп күтіледі. 

Заң жобасы бұл ретте ірі қайта сақтандыру компанияларын 

қатыстыруды кӛздейді. Яғни тәуекелдерді барынша азайту 

мақсатында, мемлекеттік қор «А» рейтингісінен тӛмен емес қайта 

сақтандыру ұйымдарымен шартқа отырады деп жоспарлануда.  

Заң жобасында мүлікті екі түрлі тәуекелдерден: табиғи және 

техногендік сипаттағы апаттардан сақтандыру қарастырылуда. 

Біріншісіне жер сілкінісі, сел, су басу сияқты табиғат апаттары жатса, 

екіншісіне адами фактор әсер ететін – ӛрт, жарылыс және т.б. жатады.  

Алайда түрлі ғалымдардың пікірінше аталмыш заң жобасында 

ӛз шешімін таппай жатқан мәселелер кӛп. Мәселен, 

бағалаушылардың пікірінше, заңда сақтандырылуға тиісті 

жылжымайтын мүлікті бағалау мәселесі мүлдем қарастырылмаған. 

Апат жағдайында залалды әділ түрде ӛтеу үшін, ең алдымен 

мүліктің нарықтық құнын әділ түрде бағалау қажеттігі сӛзсіз. 

Сонымен қатар сақтандыру жағдайлары, тарифтері мен полистердің 

құнына қатысты нақты анықтық жоқ. Бұл ретте мүлікті ерікті 

сақтандыруда тарифтердің орташа мӛлшері жылына мүлік құнының 

0,3-0,4%, ал жер сілкінісі тәуекелін қосқанда 0,8% екенін ескерсек, 

сақтандыру полисі арзанға шықпайтыны анық [7].  

Қарастырылып отырған сақтандыру түрі баршаға бірдей 

міндетті болғанмен, жобада азаматтардың белгілі бір топтарына 

жеңілдіктер беру кӛзделіп отыр. 

ҚР Ұлттық Банкі заңды қабылдамас бұрын халық арасында кең 

ақпараттандыруды жүргізу қажеттігін ескертеді. Себебі, аталмыш 

бастама халық тарапынан «қосымша салық» ретінде қабылданып, 

наразылық тудыруы мүмкін. 

Аталған мәселелер келешекте сақтандыру нарығының, соның 

ішінде мүлікті сақтандырудың дамуына септігін тигізбейді, бұл  
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факторлар керісінше сақтандыру нарығының дамуын тежейтін 

болады. Ал азаматтардың мүлкін апаттардан қорғау дәл қазір 

шешімін табуы тиіс басты мәселелердің бірі. Сондықтан бастапқы 

кезде бұл заңның қабылдануы халықтың кері реакциясын тудыруы 

мүмкін. Алайда, бұл бастама әлеуметтік бағыттылығы бар екенін 

естен шығармау керек. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы внедрения обязательного страхования 

недвижимого имущества граждан от различных катастроф. В работе представлен 

подробный анализ деятельности страховых компаний, таким образом дается 

оценки текущей ситуации на рынке страхования, рассматриваются положитель-

ные и отрицательные стороны внедрения обязательного страхования имущества. 

Ключевые слова:  имущество, страхование, обязательство, законопроект, 

страховые организации, страховые премии, выплаты, природные катаклизмы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы продовольственной безопасности региона и 

методы  прогнозирования. А также рассмотрена практическая реализация данной 

модели, результаты использования который на примере деятельности основных 

составляющих элементов, обеспечивающих продовольственную безопасность 

страны. 

Ключевые слова: прогнозирование, продовольственная безопасность, мо-

дель, сельское хозяйство, доход, прогноз, регион, валовая продукция, фактор. 

 

Проблема прогнозирования продовольственной безопасности  

активно исследуется учеными-экономистами. Результаты выпол-

ненных исследований  позволяют определить объемы производимо-

го продовольствия  в перспективе, уровень доступности продоволь-

ствия населению регионов, уровень бедности населения, оценить 

влияние факторов  на изменение цен продуктов питания, провести 

прогноз развития сельского хозяйства, разработать стратегию обес-

печения продовольственной безопасности и т.д.   

Так в своих  исследованиях Писарь В.И. предлагает прогнози-

ровать  производство продовольствия с помощью  метода регресси-

онного анализа [1]. В качестве независимой переменной принята 

валовая продукция сельского хозяйства. А  факторами, оказываю-

щими влияние на уровень производства в сельском хозяйстве, были 

выбраны показатели, характеризующие средства производства: ос-

новные фонды, инвестиции, земельные ресурсы (качество земель 

отражено как совокупность показателей урожайности и улучшения  
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состояния почв с помощью  внесения  удобрений), инфраструктуру 

(транспортная сеть, включающая автомобильные дороги и железно-

дорожные пути в качестве показателя которой выбран объем грузо-

перевозок). В результате выполненных расчетов автор получил сле-

дующее уравнение связи: 

 

                           (1) 

 

где ВС – валовой сбор продукция сельского хозяйства, млн руб; 

К – капитал равный сумме инвестиций в сельскохозяйственное 

производство и сумме основных фондов АПК, млн руб;  

СЗ – состояние земельных ресурсов; 

ГО – объем грузоперевозок всеми видами транспорта, млн тн. 

По результатам исследований наибольшее влияние на уровень 

производства сельского хозяйства оказывает увеличение инвести-

ций, затем уровень грузоперевозок и состояние земельных ресурсов. 

Для оценки уровня доступности продовольствия населению ав-

тор предлагает в качестве независимой переменной принять кало-

рийность питания, а зависимые переменные – это соотношение де-

нежного дохода к прожиточному минимуму, доля населения занято-

го в сельском хозяйстве, уровень безработицы. Зависимость между 

изучаемыми показателями  представлена формулой: 

 

                       (2) 

 

где С – калорийность питания, ккал; 

ДД – денежный доход на душу населения в месяц, руб; 

ПМ – прожиточный минимум, руб; 

ДСН – доля населения занятая в сельскохозяйственной отрасли, 

%; 

У – уровень безработицы, %. 

Рост соотношения  денежного дохода и прожиточного миниму-

ма ведет к постепенному  на 0,08% снижению  уровня потребления 

(вывод не логичный), увеличение доли населения занятого в сель-

ском хозяйстве увеличивает уровень потребления на 0,11%, а уве-

личение уровня безработицы ведет к снижению покупательской  

возможности у населения или к смещению потребления в сторону 

более дешевых и низкокалорийных продуктов питания на 0,7%. 

Мухсина К.Ж. предлагает прогнозировать развитие сельского 

хозяйства Казахстана в форме регрессионных зависимостей, фак-

торной модели Гомперца и  трендовых зависимостей от времени 

[2].Регрессионные модели и функция Гомперца  применялись для 

определения зависимости между факторами и подфакторами, а 

трендовые модели  для определения изменения подфакторов  во  



42 
 

 

времени. Есжанова Ж.Ж в своих исследованиях предлагает прогно-

зировать цены на продовольственные продукты методом корреля-

ционно-регрессионного анализа [3]. Она проводит   анализ роста цен 

на хлеб, выделяя  такие основные факторы как средняя цена на бен-

зин, экспорт пшеницы из рассматриваемого региона, индекс изме-

нения цен на продукцию растениеводства, урожайность пшеницы и 

цен на баррель нефти.  По ее мнению перечисленные факторы ока-

зывают существенное влияние на изменения цены хлебобулочных 

изделий. По результатам исследования получено следующее урав-

нение связи: 

 

  (3) 

 

Выполненная автором проверка результатов  уравнения показа-

ла, что уравнение регрессии и все его параметры (кроме Х5) являют-

ся статистически значимыми, можно сделать следующие выводы по 

данной модели: с ростом цены на 1 литр бензина на 1 тенге цена  за 

1 кг хлеба  увеличивается на 0,199 тг, соответственно увеличение 

экспорта пшеницы на 1,0 тн, индекса цен на 1,0%, урожайности на 

1ц/га, цены на нефть за 1 баррель  на один доллар цена 1 кг хлеба 

увеличивается  на 0,039тг, 0,611 тг, 3,309тг (данный вывод считает-

ся надежным, однако нелогичным), 0,002 тг (данный вывод  не яв-

ляется надежным, так как коэффициент b5 не является статистиче-

ски значимым). 

В свою очередь Ахметов Д. приводит анализ зависимостей 

уровня бедности РК от ряда факторов таких как доля населения, 

имеющая доходы ниже прожиточного минимума, валового регио-

нального продукта на душу населения,  уровня безработицы, удель-

ного веса инвестиций в нефинансовые активы [4]. Зависимость 

между изучаемыми явлениями определяется  корреляционно-

регрессионным методом. В результате выполненных  исследований 

автор получил следующее уравнение связи: 

 

        (4) 

 

где У – уровень бедности населения РК,%; 

Х 1 – доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного 

уровня, %; 

Х2 – валовой продукт на душу населения, тыс тг;  

Х3 – уровень безработицы, %; 

Х4 – доля инвестиций в нефинансовые активы, %. 

С ростом увеличения  доли населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня на 1% уровень бедности снижается на 0,224% 

(вывод не логичный), а повышение валового  продукта на душу  
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населения 1,0 тыс тг уменьшает уровень бедности на 0,405%, увели-

чение безработицы на 1,0% увеличивает бедность на 0,012%, увели-

чение доли инвестиций в нефинансовые активы на 1,0% снижает 

уровень бедности на 2,630%. 

Тилегенов А.Б.  предложил динамическую  модель управления 

системой обеспечения  продовольственной безопасности, которая 

записывается следующим образом: 

 

                (5) 

 

где:  F – функция, определяющая эволюцию системы; 

Х (t) – состояние входа (характеристика отраслей, обеспечиваю-

щих продовольственную безопасность на какой-то период времени); 

A (t) – динамическое состояние системы, измеряемое в приро-

сте урожая, посевных площадей, увеличении производства и реали-

зации пищевых продуктов и т.д.; 

Х(t+k) – состояние выхода (характеристика отраслей, обеспечи-

вающих продовольственную безопасность на планируемый период); 

Z (t) – состояние системы управления отраслями, обеспечива-

ющими продовольственную безопасность, в том числе уровень гос-

ударственного воздействия на отрасли; 

S (t) – ресурсный потенциал (климатические условия, характе-

ристика земель и др.); 

I (t) – информационный поток. 

Следует отметить, что практическая реализация данной модели 

весьма сложна, тем более автор не приводит результаты ее исполь-

зования на примере деятельности основных составляющих элемен-

тов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны [5]. 

На наш взгляд, основным  методом реализации данной системы  яв-

ляется корреляционно-регрессионный анализ. 

Таким образом, ученые-экономисты при моделировании процес-

сов прогнозирования  продовольственной безопасности в основном 

используют корреляционно-регрессионный и трендовый методы.  

Рост объема валового продукта сельского хозяйства характери-

зует эффективность его развития. Высокие темпы  прироста  вало-

вой продукции обусловлены величиной инвестиций, вкладываемых 

в ее развитие, уровнем занятости в сельском хозяйстве. В качестве 

зависимой переменной (У1) принят объем валовой продукции сель-

ского хозяйства региона, а независимые переменные объем инве-

стиций в сельское хозяйство (Х1) и уровень занятости в этом секторе 

экономики (Х2). В свою очередь рост объемов производимой про-

дукции предприятиями пищевой промышленности, во-первых, зави-

сит от наличия сельскохозяйственного сырья, во-вторых, от величи-

ны  инвестиций, вкладываемых в основной капитал отрасли. В этом  
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случае в качестве зависимой переменной предлагается принять объ-

ем производимой продукции предприятиями пищевой промышлен-

ности (У2), а независимые переменные - это объем валовой продук-

ции сельского хозяйства (Х1) и сумма инвестиций в основной капи-

тал отрасли (Х2). Определение функций и факторов, оказывающих 

влияние на их изменение, выбраны на основе рассмотренных ре-

зультатов  исследований  ученых-экономистов.  

 

 

Таблица 1 – Результаты трендового прогноза  производства продук-

тов питания 

 
 

№ 
Наименова-

ние  продук-

тов питания 

 

Уравнения связи 

Показа-

тель 

тесноты 

связи R
2 

Средний 

показатель 

производ-

ства за 

2016-2020 

гг. 

1.  Мясо в убой-

ном весе  
0,636 58,0 

2.  Молоко и 

молочные 

продукты 
 

0,637 252,9 

3.  Яйца 
 

0,562 128,0 

4.  Рыба и рыбо-

продукты  
0,909 0,614 

5.  Растительное 

масло  
0,706 8,17 

6.  Плодовоя-

годные куль-

туры 
 

0,762 13,017 

Примечание – Составлено автором 

 

Как было указано выше, основная задача продовольственной 

безопасности региона заключается в удовлетворении потребностей 

населения в основных продуктах питания, в условиях самообеспе-

ченности.  Среди всех продуктов  в рациональной норме  потребле-

ния особое место занимает потребление мяса и мясопродуктов. Это 

высоко калорийный и ценный  продукт необходимый для жизнедея-

тельности  человека.  

С помощью трендового метода   определим  производство  та-

ких продуктов питания, как мяса, молока, яйц, рыбы и рыбопродук-

тов, растительного масла, плодовоягодных культур в период време-

ни 2016-2020 гг. Результаты  трендового прогнозирования приведе-

ны в таблице 1. 

где У – прогнозная величина производства продуктов питания, 

кг, шт; 
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Х – условный промежуток времени (t). 

Данные уравнения выбраны на основе, во-первых, наибольшей 

величины взаимосвязи R
2 

 между изучаемыми явлениями; во-

вторых, контрольная сумма чисел данного тренда соответствует  

контрольной сумме исходных данных.   

Таким образом, на основании выполненных  исследований по-

лучены следующие выводы: 

 прогнозирование продовольственной безопасности  прово-

дится в основном методом корреляционно-регресионного анализа и 

трендовыми зависимостями; 

 основными факторами, оказывающими рост валового про-

дукта сельского хозяйства являются  инвестиции в основной капи-

тал и уровень занятости населения.  На рост объема пищевой про-

мышленности оказывают  наибольшее влияние валовая продукция 

сельского хозяйства и инвестиции в основной капитал; 

 при существующих темпах развития сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, роста доходов на душу насе-

ления и цен на продукты питания, уровня занятости населения са-

мообеспеченность в отдельных  продуктах питания по минималь-

ным  нормам в регионе не будет достигнуто в 2016-2020 гг; 

 достижение данной величины доходов населения полностью 

зависит от достигнутых макроэкономических показателей в стране, 

от развития добывающей и перерабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, финансового сектора, от  суммы инвестиций, 

вкладываемых в развитие всех отраслей народного хозяйства стра-

ны, внедрения новых технологий в производственный процесс, бе-

режного использования земельных ресурсов посредством охраны 

окружающей среды.  
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Бұл мақалада аймақтың азық-түлік қауіпсіздігі мен оны болжау әдістерінің 

сұрақтары қарастырылған. Сонымен қатар, берілген моделді тәжірибеде жүзеге 

асыру негізінде мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге болады. 
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БАНКТЕРДІҢ АКТИВІ ЖӘНЕ ПАССИВІ АРҚЫЛЫ  

ӚТІМДІЛІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
ТҮЙІН 

Мақалада екінші деңгейдегі банктердің ӛтімділігін басқару қарастырылған. 

Сондай-ақ отандық және шетелдік тәжірибедегі активтер мен және пассивтер 

арқылы ӛтімділікті қамтамасыз ету негізі анықталған. Резервтік қор әдісінің 

кӛмегімен ӛтімділікті басқару тәжірибесін талдау ұсынылған. 
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Банк ӛтімділігін басқару банктік менеджменттің маңызды 

элементі болып табылады. Ӛтімділікті басқарудың негізгі мақсаты 

міндеттемелердің дер кезінде ӛтеу үшін қолма-қол қаражаттарға  
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деген қажеттілікті әрқашан қанағаттандырып отыру. Жалпы банктің 

ӛтімділігін басқаруда ӛтімділік мынадай екі қызмет атқарады: 

 несиеге деген сұранысты қанағаттандыру; 

 салымшылардың депозиттерді алу сұранысын 

қанағаттандыру. 

Банктік ӛтімділікті қамтамасыз етуді ішкі және сыртқы кӛздерге 

бӛліп қарайды: 

1) ішкі кӛздер, яғни банк активтерін қолма-қол ақшаларға 

айналдыру және резерв (корршот және кассада қаражат ұстау арқылы) 

құру; 

2) сыртқы кӛздер, яғни ӛтімді активтерді (бағалы қағаздар, 

депозиттік сертифкаттар және т.б.) сатып алу. Кӛптеген банкирлер 

қоғамның сенімі  бұл  банк үшін қымбат актив деп есептейді. Тұрақты 

табыстар  бұл  банктің ӛмір сүру қабілеттігінің кепілі болып табылады. 

Әрине, сенімді табыстар  банкке ӛз қызметін жалғастыруға мүмкіндік 

береді. 

Әлемдік банктік тәжірибеде банктің активін басқару бірқатар 

әдістер арқылы жүзеге асырылады. Дағдарыс жағдайында 

депозиттерді мерзімінен бұрын алу қаупі пайда болатындықтан, бұл 

жағдайда барлық депозиттер талап еткенге дейін депозиттер болуы 

мүмкін. Сондықтан, банктің бұл міндеттемелерді ӛтеуге дайын 

болуы және ол үшін бұл кӛлемге жеткілікті ӛтімділігі жоғары 

қаражаттардың болуы қажет. Ең бастысы ортақ қор құру қажет. Бұл 

қордан қаражаттар мынадай бағыттарда үлестіріледі: ең алдымен 

алғашқы резервтер (қолма-қол ақшалар, Ұлттық банктегі 

депозиттегі қаражаттар, резвертер), кейінен қысқа мерзімді 

ӛтімділігі жоғары бағалы қағаздар есебінен қосымша резервтер 

құралады. Ары қарай, қор қаражаттары қарыз алуға негізделген 

барлық ӛнімдерді қаржыландыруға жіберіледі, бұл жерде несие 

портфелі ӛтімділікті қамтамасыз етудің әдісі болып табылмайды. 

Несиеге деген сұраныстарды қанағаттандырғаннан кейін қалған 

қаражаттар мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалады. 

Олар, бір жағынан, табыс кӛзі болып табылса, екінші жағынан, ӛтеу 

мерзімінің қысқа болуына қарай қосымша резервтер қатарын 

толықтырады.  

Ұзақ мерзімді болашақта бірегей резервтік қор әдісін 

қолданудың елдегі экономикалық жағдайды тұрақтандыру кезінде 

біршама кемшіліктері бар. 

 біріншіден, банктің қаржылық тұрақтылығына ұзақ 

мерзімді перспективада жағымсыз әсер ететін табыстылықтың 

жеткілікті деңгейін қамтамасыз етпейтін ӛтімділігі жоғары 

қаражаттарды максимизациялауға бағыт жасайды; 

 екіншіден, әртүрлі депозиттердің түрлерінің мерзімділігі 

ескерілмейді: талап еткенге дейінгі депозиттер есеп айырысу үшін  
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арналған, ал жинақ және мерзімді депозиттер табыс алу үшін 

орналастырылады және біршама маңызды сақтау мерзімі бар; 

 үшіншіден,  бұл әдіс берілген қарыздардың портфелінің 

ӛтімділігін есепке алмайды. 

Бірегей резервтік қор әдісінің кӛмегімен ӛтімділікті басқару 

тәжірибесін талдау нәтижесінде келешек табыс теориясы жасалып 

шығарылады. Коммерциялық банк басқарушысы қаражаттардың 

орналасуына жауап береді. Олар талап еткенге дейінгі салымдардың 

жинақ, мерзімді салымдардан, сонымен қатар банктің меншік 

капиталын қоса алғанда әртүрлі кӛздерден түседі. Қарастырылып 

жатқан әдіс негізінде барлық ресурстарды біріктіру идеясы жатыр. 

Сосын жинақ қаражаттар сай келетін активтердің (ссудалар, 

үкіметтің бағалы қағаздары, қассалық қолма-қол және т.б.) кейбір 

түрлерінің арасында бӛлінеді. Ортақ қаражат қоры әдісінің үлгісінде 

нақты активті операцияны жүзеге асыру үшін қаражаттардың, егер 

оларды орналастыру банктің алдына қойған мақсаттарында жетуге 

жағдай жасайтын болса, онда олардың қандай кӛздерден келіп 

түскені маңызды емес [1]. 

Бұл теорияның маңызды мезеті, яғни экономикалық тұрақты 

немесе ең болмағанда күтілетін жағдайында банктер үшін активтік 

операциялардың экономикадағы кең спектірінің болуы болып 

табылады. Сол себептен, болашақтағы табыс теориясы 

қаражаттардың болашақта келіп түсуін жоспарлауды болжау 

кӛмегімен басқаруды сипаттайды, және қарыз алушының күтілетін 

табысына сай ӛтеу мерзімі бойынша несиелік тәуекелді құру және 

инвестициялық адекватты жүйесін таңдау арқылы банк ӛтімділігіне 

әсер ету мүмкіндіктеріне негізделеді. Жоғары инфляция, жалпы 

тӛлемсіздік жағдайында мұндай болжамды жасау мүмкін емес. 

Жоғарыда келтірілген теориялардың барлығы активтерді 

басқаруға негізделеді. Орын алмастыру теориясы, ортақ резервтік 

қор теориясы және болашақ табыс теориясының жақтаушылары мен 

ізбасарлары бар, бірақ кейбір экономистердің арасында мынадай ой 

бар: жоғарыдағы теориялардың барлығы нарықта маңызды үлесі 

бар. Ірі емес банктерде қолданыс табады. Жоғары рейтингі бар ірі 

банктер халық пен кәсіпкерлер арасында сенімділігі бар. Ӛтімділікті 

басқару кезінде жоғарыда келтірілген теорияларды ғана қолданбау 

қажет. Ӛйткені  олар  біршама  маңызды  соманы  жоғары  ӛтімді  

формада, сақтауға міндетті және де қажет болған жағдайда ірі 

банктер ақша нарығында қаражаттардың жеткілікті кӛлемін тарта 

алады. 

Ӛтімділікті басқару теориясы коммерциялық банктердің пайда 

болып, дамуымен бірге бірдей пайда болып, дамыды. 

 бірінші әдіс келесідей  негізделеді: банк активтерінің жүйесі 

мерзімі бойынша оның пассивтерінің жүйесіне дәл сәйкес келуі  



49 
 

 

 

қажет, ал бұл коммерциялық    банктердің    ӛзінің    ӛтімділігін    

басқарудың    активті саясатын     жүргізу     мүмкіндігінің     болмауын     

сипаттайды.     Осы теориялық  негізде   банктің   қаржылық  

талаптарының   кӛлемі  мен мерзімі оның міндеттемелерінің мӛлшері 

мен мерзіміне сәйкестігін кӛрсететін «алтын банктік ереже» жасалды. 

 екінші әдіс баланстық, актив және пассив құрылымының 

нақты сәйкестігіне негізделеді. Ӛйткені, бірде бір күшті коммерциялық 

банк әлеуметтік экономикалық жағдайларда үнемі кездескен қаржы-

несиелік әрекеттердің  мынадай нәтижелерінен  сақтандырылмаған, ол 

экономикалық дағдарыс, банкроттық, қарыздар бойынша тӛлемсіздік, 

бағалы қағаздар, ақша қаражаттарының қарыз капиталы нарығында 

сұраныс пен ұсыныс коньюктурасы және нарықтық қатынастардың 

басқа да теңгерімсіздік кӛріністері. Мұндай құбылыстар жоспарлы 

орталықтандырылған экономикадан нарықтық экономикаға ӛтуді 

жүзеге асыратын елдер үшін тән болып келеді. Қазіргі уақытта барлық 

осы құбылыстар Қазақстанда байқалуда. 

Банк активтері бұл пайда табу мақсатында банктік ресурстарды, 

әр түрлі активтер бойынша орналастырылған қаражаттары. Банктің 

активтерін басқару бұл меншікті және тартылған қаражаттарды 

орналастыру бағыттары мен тәртібін білдіреді. Портфельдік басқару 

да активтер біртұтас басқару объектісі ретінде қарастырылып, 

мұндағы басқарудың мақсаты олардың қажетті ӛтімділігін ұстай 

отырып, тӛменгі тәуекелдігін сақтау арқылы барынша пайда алу 

болып табылады. Әрине бұл жерде активтердің тәуекелдігін басқару 

оларды әр түрлі бағыттарға орналастыру арқылы іске асады [2]. 

Банктік тәжірибеде жиі орын алатын активтердің ӛтімділігі мен 

табыстылығы арасындағы қарама-қайшылықтарды біздің ойымызша 

кез келген коммерциялық банк оларды дұрыс басқару үдерісінде 

шеше алады. 

Банктік активтердің құрылымы баланстың актив жағында 

кӛрсетілетін сапасына қарай бӛлінген баптардың баланс нәтижесіне 

қатынасын сипаттайды. Активтердің сапасы активтік 

операциялардың түрлендірілуіне, тәуекелді активтерінің кӛлеміне, 

толық құны жоқ активтердің кӛлеміне және активтердің ӛзгеріске 

ұшырау белгілеріне қарай анықталады.  

Активтердің сапасы, олардың ӛтімділігіне, тәуекел активтердің 

кӛлеміне, толық бағалы емес активтердің үлес салмағына, 

активтердің кӛлеміне, табыс әкелуіне қарай анықталады. 

Банк активтерінің сапасына баға беруде және жалпы жағдайда 

несие банк ісінің негізіне алынуда. Әлемдегі банктердің банкротқа 

ұшырауы банктердің активтерінің сапасының тӛмендігінен туындап 

отыр. Кӛптеген банкирлер және реттеуші ұйымдардың 

пайымдауынша активтерді басқару банктің активтерінің сапасының 

басты кӛрсеткішін сипаттайды. 
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Активтердің сапасы банкті басқару сапасын кӛрсеткенімен ӛзге  

де факторлардың, соның ішінде: Үкіметтің, Ұлттық банктің 

саясатын, макроэкономикалық жағдайды, банктің меншік 

формасының ықпал ететіндігін естен шығаруға болмайды. Сыртқы 

факторлардың банктің активтерінің сапасына тигізетін ықпалына 

қарамай-ақ, банктің активтерінің сапасына талдау жасағанда  

активтерді басқаруға аса мән беру қажет. Ӛйткені бәсекелестік 

қабілетті банкті құру ең бастысы активтерді тиімді басқаруға 

негізделеді. 

Банк ӛзінің міндеттемелерін күнделікті орындап отыруын 

қамтамасыз ету үшін активтердің құрылымы ӛтімділіктің қоятын 

талаптарына сәйкес келуге тиіс. Осы мақсатта банк ӛзінің 

активтерін, олардың ӛтелу мерзімдеріне байланысты және ӛтімділік 

дәрежесіне қарай жіктейді.  

Ӛтімділігіне қарай банк активтері тӛмендегідей топтарға 

бӛлінеді: 

1. Жоғары ӛтімді активтер; 

2. Ӛтімді активтер; 

3. Ұзақ мерзімді ӛтімді активтер. 

Банктің бұл қаражаттары банктің айналымынан қажет 

уақытында алуға мүмкіндік беретін активтерге жатады. 

Банктің ӛтімді қаражаттарының құрылымына жоғарыда 

аталғандарынан басқалары, яғни қайтару мерзімі 30 күнді құрайтын, 

шетел валютасында берген барлық несиелер, алдағы 30 күн ішінде 

аталған банкке келіп түсуге тиісті басқа да тӛлемдер жатады. Ұзақ 

мерзімді ӛтімді активтерге бір жылдан жоғары уақытқа берілген 

несиелердің бәрі, сондай-ақ 50 кепіл-хат және кепілдікпен 1 

жылдан жоғары уақытқа берілген несиелер, Үкіметтің кепіл-

хатымен, бағалы қағаздарды және бағалы металдарды кепілге алып 

берілген ссудаларды шегеріп тастағандағы мерзімі ӛткен несиелер.  

Кейбір шетелдік әдебиеттерде банк активтерін, олардың 

ӛтімділігі мен пайдалылығына қарай 4 топқа бӛледі [3]: 

1-топ. Алғашқы резервтер бұл алынатын салымдарды тӛлеуге 

және несиеге деген ӛтінішті қанағаттандыру үшін тез арада 

пайдаланылатын ең ӛтімді активтер. Мұндай активтерге мыналар 

жатады: касса; Орталық банктегі корршоттағы және ӛзге де 

шоттардағы ақшалай қаражаттар; Инкассациялау үдерісіндегі чектер 

және ӛзге де тӛлем құжаттары; басқа да коммерциялық банктердегі 

корршоттағы қаражаттар. Мұндай активтер банкке табыс әкелмейді, 

бірақ банктің ӛтімділігінің негізгі кӛзі болып табылады. 

2-топ. Екінші реттегі резервтер – бұл банкке шамалы ғана табыс 

әкелгенімен де жоғары ӛтімді активтер қатарына жатады. Себебі, 

оларды ең тӛменгі тәуекелмен, кішкене ғана кешіктіріп, қолма-қол 

ақшаға айналдыруға болады. Бұл топтың активтерінің тағайында- 
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луының басты мақсаты – алғашқы резервтерді толықтыру кӛзі 

ретінде қызмет ету болып табылады. 

3-топ. Банктік активтердің маңызды бӛлігі – банктік несиелік 

портфелі. Банктің несиелері біршама табысты және ең тәуекелді 

болып келеді. Бұл топ банктің пайдасының басты кӛзін құрайды. 

4-топқа инвестициялық портфель жатады. Инвестициялық 

портфельды қалыптастыру екі мақсатты кӛздейді: банкке табыс 

әкелу және ұзақ мерзімді бағалы қағаздардың ӛтелу мерзімінің 

жақын қалуына байланысты, сондай-ақ оларды қысқа мерзімге 

айналдыруда екінші реттегі активтерге қосымша ретінде болу. 

Екінші деңгейдегі банктердің тұрақты қызмет етуінің осы 

базистік жағдайын қамтамасыз ету баланс жүйесін басқару, яғни 

активтер мен пассивтерді басқару арқылы ӛтімділік мәселесін 

шешудің обьективті қажеттілігін тудырды. 

Соңғы кездері банктердің активтері мен пассивтерін басқаруда 

ӛтімділікті басқаруға басты орын беріледі. Екінші деңгейдегі 

банктердің табыстылығы, ӛтімділігі және тӛлем қабілеттлігі 

арасында үнемі баланс болуы қажет. Банктің сенімділігі мен 

тұрақтылығының негізгі белгісіне оның клиенттердің алдындағы 

міндеттемесін бастапқы талабы бойынша қанағаттандыруы жатады 

[4]. 

Пассивтерді басқару мынадай екі жағдайға негізделеді:  

1. Банк ӛтімділік мәселесін қосымша ақша қаражаттарын, 

оларды капитал нарығында сатып ала отырып, оларды тарту 

жолымен шешуі   мүмкін.   Берілген   анықтама   тәжірибе   жүзінде  

Батыс елдерінде   жүзеге   асты.    

2. Коммерциялық банк ӛз ӛтімділігін федералды резервтік 

жүйеде немесе банк – корреспонденттерден кең кӛлемді қарыз ақша 

қаражаттарын, сонымен қатар евровалюта нарығында алынатын 

қарыздарды тарту арқылы қамтамасыз етеді. 

Кейбір күтпеген жағдайларда ӛз ӛтімділігін қамтамасыз ете 

алмаған банктер тӛлем қабілетсіз болып табылуы мүмкін және де 

нәтижесінде банкроттыққа ұшырауы мүмкін. Сол себептен, 

коммерциялық банктердің ӛтімділігін басқару мәселесінің 

қағидалық мәні бар және де ол әлемдік банк ісі тәжірибесінде 

бірінші орында. 

Пассивтерді басқару банк ӛтімділігін қамтамасыз етудің әдісі 

ретінде банк капиталының орталықтануы мен концентрациясының 

тереңдеуімен, оның интернационализациясымен, арнайы 

мамандандырылған несиелік институттардың дамуы және кӛптеген 

мамандандырылған нарықтардың пайда болуымен мемлекеттік 

реттеудің күшеюімен қол жетеді. Соңғы жылдарда банктер ӛз 

ӛтімділігін қамтамасыз ету үшін кең кӛлемді қарыздарды алып 

отырды. Мұндай қарыздарды «пассивтерді басқару» деп атай 

бастады. Қазіргі уақытта нарықта біршама үлесі бар ірі банктер 
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кӛбінесе пассивтерді басқару теориясын қолданады. Олар жоғары 

сапалы, бірақ тӛмен табысты ӛтімді құралдар формасында ӛз 

активтерін минимизациялау үшін қолданады. Қажеттілік кезеңінде 

бұл банктер негізінен ақша нарығы арқылы кӛп кӛлемде қосымша 

қаржыландыруды жинайды. Пассивтерді басқару теориясы – 

кӛбінесе,   қосымша қаржыландыру кӛздерінің кеңеюінің, 

диверсификациясын және сандық бағалауын сипаттайды. Банктер 

табыстарды минималды жұмсап отырып ӛтімділікті қамтамасыз 

етуге тырысады. Бұл мынадан кӛрініс табады, нақты ӛтімді 

қаражаттар кассалық операциялармен орналастырылады, яғни табыс 

әкелетін қаражаттар мен аса қысқа мерзімде орналастырылады. 

Мұндай әдіс, негізінен, ӛтімділікті нарық жағдайынан тәуелді етіп 

қояды. 

Банктер ӛтімділікті қолдау мақсатында қаражаттарының бір 

бӛлігін ӛтімді активтерге орналастырса, екінші бӛлігін пайда табу 

мақсатында табысты активтерге орналастыруға тырысады. Бұл 

жерде табысты активтерді қайтарудың тәуекелмен 

байланыстылығын ескерсек, онда оңтайлы шамадан артық ӛтімді 

активтерді ұстау ӛз кезегінде банктің табыстылығын азайтып, 

банктің құнына теріс әсер етеді. Бұл жерде банк балансына талдау 

жасау үрдісінде банк ӛтімділігі мен банктің капиталы ӛзара тығыз 

байланысты  болатындығын байқау қиын емес. Баланста немесе 

пайда мен зиян есебінде кӛрсетілген зиян, бұл банктің активтері 

бойынша тӛлемеу тәуекелінің, проценттік не нарықтық 

тәуекелдердің салдарын кӛрсетеді. Банктің ӛтімділігін тек қана 

тартылған қаражаттар есебінен қолдау теріс салдарларға әкеліп 

соғуы мүмкін. Біздің ойымызша,  тек активтер немесе пассивтер 

есебінен ӛтімділікті қолдап отыру, банктің алдына қойған 

мақсатыны қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан да 

активтер мен пассивтерді теңгерімді басқару негізінде ӛтімділікті 

басқарудың біршама тиімді әдістердің бірі саналады. Мұндай 

әдіспен басқаруды ұйымдастыру қаражатты тартып және оны 

орналастыруға құзіретті  банктің барлық бӛлімшелерінің қызметін 

бақылауды жүзеге асыру,  ақша қаражаттарының ағымдары туралы 

ақпараттар негізінде ӛтімділікті болжау, ӛтімді қаражаттарды 

басқарудың басымдықтарын анықтауға, табыстылық пен ӛтімділік 

тұрғысынан банктердің активтері мен пассивтерінің мерзімдері 

бойынша сәйкестігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осы жерде 

банктердің балансының ӛтімділігін басқарудың қарапайым үлгісін 

жасау қажеттігі туындайтыны сӛзсіз. Баланстың ӛтімілігін талдауда 

барлық активтерді екі топқа бӛлеміз: ӛтімді және ӛтімсіз. Соған 

сәйкес банктің пассивтерінде екі топқа бӛлу қажет: тұрақты және 

тұрақссыз. Бұл жерде банктің ӛтімді активтері мен тұрақсыз 

пассивтерін ӛзара салыстыру арқылы таза ӛтімді Гэп-ті анықтауға 

болады.  
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Банктің ӛтімділік жағдайын талдауға қажетті ақпараттары ішкі 

және сыртқы кӛздер жүйесінен тұрады. Сыртқы кӛздерден ақпарат 

алу, негізінен банктің бәсекелестері мен клиенттер нарығындағы 

және т.б. нарықтардағы жағдайлар туралы әр түрлі мәліметтерді 

жинақтауды білдіреді. Ішкі кӛздер жүйесі банктің қызметін 

байланысты жағдайлар туралы мәліметтерді қамтиды және ол кез 

келген уақытта банктің ағымдағы жағдай туралы ақпаратпен 

қамтамасыз етуге тиіс. Банктің ағымдағы ӛтімділігін талдауға 

қажетті ішкі ақпараттарды анықтайтын құжаттарды берілу 

мерзімдеріне қарай, ақпараттарға қолжетімді жекелеген лауазымды 

және жауапты тұлғалар бере алады.  

Банктің ӛтімділігін бағалау ӛтімділікке және резвертерге 

қатысты қоятын талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  Банк 

ӛтімділігін жеткілікті деңгейін сақтай отырып, оның активтерінің 

пайдалылығын арттыру үшін қайтару мерзімдеріне байланысты 

тартылған қаражаттар мен активті операциялардан алынатын 

табыстар салыстырылады. Ӛтімділікті бақылау шегінде мұндай 

салыстырулар банктің ағымдағы ӛтімділік ұстанымын анықтау 

жолымен жасалады. Банктің жалпы ӛтімділік ұстанымы тартылған 

және орналастырылған қаражаттарды мерзімдеріне қарай салыстыру 

арқылы анықталады. Бұл жерде тартылған және орналастырылған 

қаражаттар түрлеріне қарай топтастырылады. Банктің қысқа 

мерзімді ӛтімділігі үш айға дейінгі мерзіммен, ал ұзақ мерзімді 

ӛтімділігі үш айдан жоғары мерзіммен анықталады. Болашақтағы 

тӛлемдік міндеттемелер мен әр күндегі талаптарды салыстыру 

нәтижесінде банк түсетін және шығатын, яғни сол күні тӛлеуге 

жататын ақша қаражатарының шекті қатынасын айқындайды. Егер 

банктен шығатын ақша қаражаты кіретін сомадан артық болса, онда 

банкте ӛтімділік жеткіліксіз болып табылады.  Егер керісінше болса, 

онда ӛтімділік артық болады. Аталған жағдайларды талдаушылық 

бӛлім қаражат тарту немесе орналастыру туралы шешім қабылдау 

үшін банктің тиісті бӛлімшелерімен байланысады [5]. 

Банктің ӛтімділікті басқару барысында мынадай қызметтер мен 

міндеттер жүктеледі: 

 ӛтімділік жағдайына күнделікті мониторинг жасау және 

Казынашылық бӛліміне жедел ақпарат беру; 

 ӛтімділік коэффициенттердің орындалуына мониторинг 

жасау; 

 банктің ӛтімділігін терең талдауға арналған коэффициенттер 

жүйесін есебінің жетілдірілген әдістерін жасау; 

 ӛтімділіктің нашарлауын куәландыратын нақты немесе 

әлуиетті теріс үрдістерді айқындау; 

 теріс үрдіс туғызатын факторларды талдау; 
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 ӛтімділікті басқару стратегиясын анықтауға арналған 

ұсыныстарды жасау; 

 мӛлшері мен мерзімдері бойынша теңгерімді активтер мен 

міндеттемелердің оңтайлы құрылымын анықтау; 

 валюталық тәуекелді және проценттік мӛлшерлемелердің 

ӛзгерісінен туындайтын тәуекелді талдау және бағалау. 

Банктің ағымдағы ӛтімділігін басқаруға байланысты 

Қазынашылықтың қызметтері мыналар: 

 белгі болған және болжанған талаптарды есепке ала 

отырып, күн сайынғы міндеттемелерді ӛтеуге қажетті қолма-қол 

ақшалай қаражатпен қамтамасыз ету; 

 артық ақша қаражат қорларын тәуекелдер бойынша 

стратегияда бекітілген ӛлшемдер шегінде орналастыру.  

Қорыта айтқанда, отандық банктердің ӛтімді қаражаттарға 

деген қажеттілігін қамтамамсыз етуге банктің активі мен пассивін 

теңгерімді басқару арқылы қол жеткізуге болады. Активтер мен 

пассивтердің теңгерімділігі бұл банктің кейбір тартылған және 

орналастырылған қаражаттары мӛлшері мен мерзімдері бойынша 

бір-бірімен сәйкес келуін білдіреді. Қаражатты тарту және оны 

орналастыру туралы шешім қабылдау барысында банк ең бастысы 

клиент алдындағы міндеттемесін орындауға аса кӛңіл аударуға тиіс. 

Яғни банк ӛтімділікті басқара отырып, бірінші кезекте қарызға 

алған қаражаттарын міндетті түрде уақытылы қайтаруды, содан 

кейін пайда алуды ойлауға тиіс.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКУПАЕМОСТИ ПРИ ПОМОЩИ  БАНКОВСКИХ  

АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается управление окупаемостью банков второго уровня. 

А так же, определена основа обеспечения окупаемости по опыту отечественных и 

иностранных активов и пассивов. С помощью метода резервного фонда предло-

жен анализ управления окупаемостью. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется понятие «риск», рассматривается классификация 

рисков, основные причины возникновения внешних и внутренних рисков, а также 

система управления риском. 
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Для любого предприятия в любых экономических условиях все-

гда сохраняется возможность наступления кризисных явлений. Та-

кая возможность ассоциируется с риском. Существует множество 

подходов к определению понятия риск. Риск – это неопределенное 

событие или условие, которое, в случае наступления, влияет хотя бы 

на одну цель проекта [1].  

Существование рисков как неотъемлемой части предпринима-

тельской деятельности привело к необходимости разработки кон-

кретных методов и приемов их выявления при принятии и реализа-

ции управленческих решений. Предприятия работают в различных 

условиях конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, 

уровень производственного потенциала, кадровый состав и т.д. В  



56 
 

 

связи с этим у каждого предприятия возникают риски, непосред-

ственно присущие только данной компании и связанные со специ-

фикой производственной, технологической, коммерческой, финан-

совой и других видов деятельности. Важно своевременно их вы-

явить и определить вероятность наступления, время наступления, а 

также возможный ущерб. 

Управление рисками проекта включает в себя процессы, отно-

сящиеся к планированию управления рисками, их идентификации и 

анализу, реагированию на риски, а также контролю и управлению 

рисками в рамках проекта [2]. Целями управления рисками проекта 

являются повышение вероятности возникновения и воздействия 

благоприятных событий и снижение вероятности возникновения и 

воздействия неблагоприятных для проекта событий в ходе его реа-

лизации. Даже в относительно стабильных экономических условиях, 

субъекты хозяйствования уделяют пристальное внимание вопросам 

управления рисками. В то же время, в казахстанской экономике, где 

факторы экономической нестабильности и без того усложняют эф-

фективное управление предприятиями, проблемам анализа и управ-

ления комплексом рисков, возникающих в процессе их экономиче-

ской деятельности, уделяется явно недостаточное внимание, что го-

ворит об актуальности данного исследования. Управление рисками 

– это комплекс знаний и навыков, позволяющих при условии вы-

полнения бюджета и расписания проекта планировать и реализовы-

вать действия по реагированию на негативные или позитивные со-

бытия, которые с некоторой долей вероятности могут проявиться в 

ходе выполнения проекта. Эффективность организации управления 

рисками во многом определяется их классификацией, которая со-

здает возможности для эффективного применения соответствующих 

методов и приемов управления риском. Основные виды рисков 

представлены на рисунке 1. 

1. К природным рискам относятся риски стихийных бедствий, 

такие как землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, удары 

молнии, извержения вулканов и т.д. 

2. Техногенные риски связаны с хозяйственной деятельностью 

человека. 

3. Смешанными рисками являются события природного харак-

тера, ставшие результатом хозяйственной деятельности человека. 

4. Чистые (простые) риски, или статические, практически все-

гда наносят предприятию ущерб, то есть связаны только с потерями 

для предпринимательской деятельности. Это риск потерь реальных 

активов вследствие нанесения ущерба собственности или неудовле-

творительной организации. 

5. Спекулятивные риски, или динамические, – это риски 

непредвиденных изменений стоимостных оценок управленческих 

решений фирмы, а также изменения рыночных отношений или по 
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литических обстоятельств. Они характеризуются тем, что могут 

быть связаны как с потерями, так и с получением дополнительной 

прибыли по отношению к ожидаемым результатам. 

6. Производственные риски – это риски, характерные для про-

изводственной деятельности и связанные с убытками от остановки 

производства по различным причинам, а также с неадекватным ис-

пользованием техники и технологии, основных и оборотных фон-

дов, производственных ресурсов и рабочего времени. 

7. Финансовые риски – это риски, связанные с вероятностью 

потерь финансовых ресурсов (денежных средств). Финансовые рис-

ки подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной 

способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (ин-

вестиционные риски, кредитные риски, риски прямых финансовых 

потерь). По типу потерь финансовые риски разделяют на прямые 

имущественные риски и риски, связанные с обязательствами, т.е. 

риск убытков по вине конкурентов, сотрудников или партнеров в 

связи с изменениями условий выполнения обязательств. 

8. Имущественные риски – это риски, связанные с возможно-

стью потерь имущества по различным причинам: кражи, диверсии, 

халатность, перенапряжения технической и технологической си-

стем, порчи и т.п. 

9. Под коммерческим риском понимается риск, связанный с 

предпринимательской деятельностью, ориентированной на получе-

ние максимальной прибыли и возникающий в процессе реализации 

товаров и услуг, произведенных или закупленных предприятием. 

10. Социальные риски непосредственно связаны с жизнью, здо-

ровьем и трудоспособностью работников предприятия, а также их 

личностными характеристиками и условиями труда. 

11. Предпринимательский риск связан со случайными потерями 

предпринимательской прибыли. Потери в предпринимательской де-

ятельности разделяют на материальные, трудовые, финансовые, по-

тери времени и специальные виды потерь. 

Материальные потери проявляются в дополнительных затратах 

или прямых потерях оборудования, имущества, продукции, сырья, 

энергии и т.д. Материальные потери измеряются в тех же единицах, 

в которых измеряется количество данного вида материальных ре-

сурсов, т.е. в физических единицах веса, объема, площади и др., а 

также в стоимостном выражении, в денежных единицах. Для этого 

потери в физическом измерении переводятся в стоимостные путем 

умножения его на цену единицы соответствующего материального 

ресурса. Для достаточного количества материальных ресурсов, сто-

имость которых заранее известна, потери можно сразу оценивать в 

денежном выражении. Трудовые потери представляют собой потери 

рабочего времен, вызванные случайными, непредвиденными обсто-

ятельствами. В непосредственном измерении трудовые потери вы- 
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ражаются в человеко-часах, человеко-днях или просто часах рабоче-

го времени. Перевод трудовых потерь в стоимостное, денежное вы-

ражение осуществляется путем умножения трудочасов на стоимость 

одного часа. Финансовые потери – это прямой денежный ущерб, 

связанный с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, 

уплатой дополнительных налогов, потерей денежных средств и цен-

ных бумаг, невозвратом долгов, неоплатой покупателем поставлен-

ной ему продукции. Временные финансовые потери могут быть 

обусловлены замораживанием счетов, несвоевременной выдачей 

средств, отсрочкой выплаты долгов, изменением валютного курса 

тенге, инфляцией и др. Потери времени существуют тогда, когда 

процесс предпринимательской деятельности идет медленнее, чем 

было намечено. Прямая оценка таких потерь осуществляется в ча-

сах, днях, неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного 

результата. Чтобы перевести оценку потерь времени в стоимостное 

измерение, необходимо установить, к каким потерям дохода и при-

были приводят случайные потери рабочего времени. Специальные 

виды потерь проявляются в виде нанесения ущерба здоровью и 

жизни людей, окружающей среде, престижу предприятия, а также в 

виде других неблагоприятных социальных и морально-

психологических последствий, чаще всего их крайне трудно опре-

делить в количественном и тем более в стоимостном выражении. 

12. Профессиональные риски связаны с выполнением долж-

ностными лицами своих профессиональных обязанностей. 

13. Инвестиционные риски возникают при вложении инвесто-

рами средств в инвестиционные объекты с целью получения прибы-

ли. Различают систематический и несистематический риски; риски 

реального и финансового инвестирования. 

14. Транспортные риски представляют собой риски, связанные 

с убытком по причине транспортировки товара; различают морские, 

воздушные и наземные. 

15. Банковские риски представляют собой опасность потерь в 

банковских операциях, они могут иметь внешние причины возник-

новения (страновый и валютный) и внутренние, такие как риски 

пассивных и активных операций, риски, связанные со спецификой 

клиента. 

16. Страховой риск связан с неэффективной страховой деятель-

ностью как на этапе, предшествующем заключению договора стра-

хования, так и на последующих этапах перестрахования, формиро-

вания страховых резервов и т.п. 
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Рисунок 1 – Классификация рисков 

 

Одни и те же риски могут встречаться в различных областях 

производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому при управ-

лении рисками главное – идентифицировать возможные области 

риска применительно к исследуемому предприятию [3]. Риск коли-

чественно характеризуется субъективной оценкой ожидаемой вели-

чины максимального и минимального доходов (убытков) от кон-

кретного вложения капитала. При этом чем больше диапазон между 

возможным максимальным и минимальным доходами (убытками) 

при равной вероятности их получения, тем выше степень риска.  

Степень риска – это вероятность наступления рискового собы-

тия; чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при 

принятии решения, тем больше и степень риска. Факторы, влияю-

щие на величину степени риска, можно разделить на объективные и 

субъективные. К объективным факторам относятся причины, возни-

кающие во внешней среде предприятия, то есть не зависящие непо-

средственно от деятельности фирмы. Например, политические, эко-

номические и экологические кризисы, таможенная, налоговая, бюд-

жетная политика государства. Субъективные факторы связаны 

непосредственно с внутренней средой фирмы и характеризуют ее 

деятельность: уровень производительности труда, уровень техниче-

ского и технологического оснащения, производственный потенциал, 

система управления, организация труда, маркетинговая, ценовая, 

инвестиционная политика предприятия. 

Основные причины возникновения внешних и внутренних рис-

ков представлены на рисунке 2.  
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Р и с к и  Основные причины возникновения Объект направления 

 Внешние  

Страновой нестабильность государственной власти, осо-

бенности государственного законно-

дательства, национализация и т.п. 

имущество, имуще-

ственный интерес 

Валютные изменение валютных курсов, валютного регу-

лирования 

имущественный ин-

терес 

Налоговый изменение налоговой политики, нало-говых 

ставок 

имущественный ин-

терес 

Форс-мажорные природные катастрофы, войны, революции, 

путчи 

имущество, имуще-

ственный интерес, 

человек 

 Внутренние  

Организационный низкий уровень организации, ошибки плани-

рования, прогнозирования, слабое регулиро-

вание, плохая организация труда сотрудников 

и т.д. 

имущество, имуще-

ственный интерес, 

человек 

Ресурсный нехватка производственных запасов, срывы 

поставок, недостаточная квалификация рабо-

чей силы, отсутствие запаса прочности по 

ресурсам 

имущество, имуще-

ственный интерес, 

человек 

Инвестиционный  риски реального инвестирования: 

перебои в поставках стройматериалов, 

ошибки в разработке инвестиционного 

проекта строительства или рекон-

струкции, неудачный выбор местораспо-

ложения строительства. 

 портфельные риски: изменение усло-

вий контракта, ошибки в выборе объектов 

инвестирования, неправиль-ный подбор 

финансовых инструментов 

имущество, имуще-

ственный интерес, 

человек 

Кредитный Невозврат долга и процентов по нему, невы-

полнение условий кредитного договора, не-

вольное банкротство заемщика, изменение 

платежеспособ-ности заемщика 

Имущественный 

интерес 

Инновационный Неправильный выбор нововведений, неверные 

расчеты, применение научно-технических 

новшеств 

Имущественный 

интерес 

Правовые Используемые лицензии, патентные права, 

невыполнение контрактов, судебные процес-

сы с внешними партнерами, внутренние су-

дебные процессы 

Имущество, имуще-

ственный интерес, 

человек 

 
Рисунок 2 – Основные причины возникновения внешних и внутренних рисков 

 

Риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, 

приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени про-

гнозировать наступление рисков и принимать решения по воздей-

ствию на них (рис. 3). Стратегия управления риском строится в за-

висимости от направлений деятельности предприятия. Для эффек-

тивного управления риском на предприятиях может создаваться 

специальное подразделение – отдел управления рисками. Во главе 

его стоит риск-менеджер, который занимается исключительно про-

блемами управления риском и координирует деятельность всех под 
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разделений в плане регулирования риска и обеспечения компенса-

ции возможных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует орга-

низационную структуру управления риском на предприятии и раз-

рабатывает основные положения и инструкции, связанные с этой 

деятельностью. 

  
Субъект управления   Объект управления 

 предприниматель 

 риск-менеджер 

 финансовый менеджер 

 специалист по страхова-

нию 

  Принципы    риск 

 рисковые вложения 

капитала 

 экономические отно-

шения 

  Методы   

  Способы   

  

Система риск-менеджмента 

  
Рисунок 3 – Система управления риском 

 

Разработка стратегии и принципов управления риском излага-

ются во внутренних нормативных документах: 

 положение по управлению риском; 

 руководство по управлению риском. 

Положение по управлению риском содержит результаты анали-

за риска на предприятии и изложение ключевых моментов управ-

ленческой стратегии предприятия в данной области, оно выражает 

философию компании по управлению риском. 

 Как система управления риск-менеджмент проявляется в сово-

купности взаимосвязанных процессов подготовки, принятия и орга-

низации выполнения управленческих решений, составляющих про-

цесс управления риском. Анализ риска – это начальный этап полу-

чения необходимой информации о структуре, свойствах исследуе-

мого объекта и имеющихся рисках. При выявлении рисков опреде-

ляются все риски, присущие анализируемой системе [4]. Оценка 

представляет собой качественное и количественное описание выяв-

ленных рисков, определение таких характеристик, как вероятность и 

размер возможного ущерба [5]. Как экономическая категория любая 

рисковая операция может иметь три результата: отрицательный – 

это проигрыш, ущерб, убыток; нулевой и положительный, что озна-

чает выигрыш, выгоду, прибыль. Уровень риска зависит от многих 

факторов, в том числе от создания и функционирования организа-

ционно-правовых форм субъектов предпринимательской деятельно-

сти, размера компании (фирмы, корпорации), предмета их деятель-

ности и т.д. 

Для принятия оптимального решения по управлению риском 

важно иметь четкую информацию о том, какой объект подвергается  
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риску. Прежде чем оценить риск и принять соответствующее реше-

ние, необходимо собрать исходную информацию об объекте – носи-

теле риска. Данный процесс называется выявлением риска и вклю-

чает два основных этапа: 

1) сбор информации о структуре объекта риска; 

2) выявление опасностей или инцидентов. 

Опасность является одним из факторов риска, но не единствен-

ным. Риск представляет собой наступление определенного события. 

Каждое неблагоприятное событие обладает такими свойствами, 

как вероятность наступления, частота наступления и ущерб, выра-

жаемый в натуральном или стоимостном выражении. Ущерб – это 

ухудшение или потеря свойств объекта. В качестве объекта, обла-

дающего риском, могут выступать: человек (персонал, руководитель 

предприятия, население), имущество (различные объекты, инфор-

мация, нематериальные активы) имущественный инте-

рес (прибыльность, рентабельность, финансовая устойчивость). 

Риск определяется в абсолютном и относительном выражении. Аб-

солютная величина риска – это возможные потери в материально-

вещественном или стоимостном выражении. Для определения отно-

сительной величины риска возможные потери относят к некоторой 

базе, в качестве которой целесообразно принимать стоимость ос-

новных и оборотных средств предприятия, или общие затраты, или 

ожидаемый доход. 

Для определения источников риска и его видов необходимо 

наличие надежного информационного обеспечения. Вся информа-

ция о характеристиках отдельных рисков может быть получена из 

различных источников: разовых и постоянных, официальных и не-

официальных, приобретенных и полученных, достоверных и сомни-

тельных и др. В то же время, информация, используемая в риск-

менеджменте, должна быть достоверной, качественно полноценной 

и своевременной (рис. 4). 

Каждое предприятие имеет свою информационную среду для 

определения источников хозяйственного риска, и одна из функций 

риск-менеджера как раз и заключаются в своевременном выявлении, 

группировке и ранжировании опасностей [6]. 

Важной составной частью организации работ по сбору инфор-

мации и выявлению рисков является разработка специальной про-

граммы по контролю и выявлению новых рисков, которая имеет 

собственный бюджет и экономическое обоснование. 

К основным методам получения исходной информации и выяв-

ления опасностей относятся: 

1. Опросные листы. Существует два типа – стандартизирован-

ные и специализированные. Стандартизированные, или универсаль-

ные, листы разрабатываются и используются международными ас-

социациями консультантов или страховщиков для унификации ста 
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тистических данных и применимы для большинства предприя-

тий. Специализированные опросные листы разрабатываются для 

конкретных видов деятельности и стимулируют респондентов выяв-

лять характерные для них особенности рисков. 

2. Структурные диаграммы, позволяющие выявлять, прежде 

всего, внутренние риски, связанные с качеством менеджмента, мар-

кетинга, организацией работы и т.д. Структурные диаграммы опи-

сывают особенности структуры предприятия и зависят от сложив-

шегося типа управления и принципов разделения функций.  

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 4  –  Исто чн ик и инфо р маци и  

  

3. Карты потоков или потоковые диаграммы выявляют основ-

ные опасности производственного процесса и позволяют примерно 

оценить надежность и устойчивость узловых элементов производ-

ства. В то же время, без привлечения дополнительных источников 

информации потоковые диаграммы не дают возможности опреде-

лить степень вероятности наступления риска. Виды карт потоков 

делятся на три группы: описывающие отдельный технологический 

процесс внутри предприятия; совокупность производственных про-

цессов и элементов управления; технологическую цепочку, в кото-

рой предприятие является отдельным звеном. 

4. Инспектирование дает возможность получения дополнитель-

ной информации и проверки ее достоверности и полноты на местах. 

Существует практика неожиданных инспекций объектов 

и заблаговременного извещения. В любом случае при планировании 

посещения объекта прежде всего необходимо четко определить пе-

речень задач и вопросов, которые могут быть решены либо уточне- 
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ны в процессе прямой инспекции. После предварительной оценки 

задач и учета различных особых факторов составляется программа 

посещения объекта, содержащая логическую схему выявления рис-

ков, которая позволяет не упустить что-либо существенное. Все ре-

зультаты инспекции оформляются в виде отчета, в котором указы-

вается цель обследования, дата и место проведения, краткое содер-

жание, результаты, заключение. Эффективность инспекции зависит 

от умения риск-менеджера отмечать важные нюансы, которые могут 

быть упущены респондентами опросных листов или специалистами, 

осуществляющими определенные технологические операции. 

5. Анализ отчетности важен для выявления финансовых,  ком-

мерческих, предпринимательских рисков. В финансовой и управ-

ленческой документации фиксируются все события, имеющие от-

ношение к увеличению или уменьшению риска. Риск-менеджер, 

анализируя финансовые и управленческие документы, систематиче-

ски использует всю доступную информацию для идентификации 

опасностей, связанных с условиями заключения договоров, эффек-

тивностью использования финансовых ресурсов предприятия и вы-

полнением обязательств. Наличие у менеджера надежной деловой 

информации позволяет ему быстро принимать оптимальное финан-

совое или коммерческое решение, влияет на правильность таких 

решений и ведет к снижению потерь и увеличению прибыли. 

Надлежащее использование информации при заключении сделок 

сводит к минимуму вероятность финансовых потерь. 

6. В целом риск-менеджмент весьма динамичен. Эффектив-

ность его функционирования во многом зависит от скорости реак-

ции на изменение условий рынка, экономической ситуации, финан-

сового состояния объекта управления. Поэтому риск-менеджмент 

должен базироваться на знании стандартного набора приемов 

управления риском, на умении быстро и адекватно оценивать кон-

кретную экономическую ситуацию, на способности быстро найти 

оптимальное, если не единственное, решение. 
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ҚАЗАҚСТАНДА  ҚОҒАМДЫ ӘЛЕУМЕТТІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҢҒЫРТУ МӘСЕЛЕСІ 

 
ТҮЙІН  

Мақалада экономиканы модернизациялау құрылымдық ӛзгерістерді кешенді 

жүргізу және  экономиканы «ақылды экономка» үлгісінде  инновациялық қайта 

құру, ауыл шаруашылығын, ӛнеркәсіпті және қызмет кӛрсету саласын пәрменді 

дамыту, ӛңдеу ӛнеркәсібін ӛнеркәсіптің басқа салаларынан озық дамыту  негізінде 

жүргізілу қажеттілігі қарастырылған. 

Түйін сӛздер: экономика, жаңғырту, модернизациялау, процесс, бәсекеге 

қабілеттілігі, реформа, ғылыми, ұлттық экономика. 

 

Әлемдік қауымдастық ХХІ ғасырда жаңа тұрпаттағы жүйелік 

қауіп-қатерлерге жолықты: жаһандық энергетикалық, экологиялық 

және азық-түліктік.  Ол қауіп-қатерлер бірін-бірі шағылыстыра және 

күшейте отырып, әлемдік дамуды тұрақты дамытуды ресурстық 

қамтамасыз ету мәселесін шешуде адамзат қоғамының дайындығы 

туралы үлкен күмән тудыра бастады. Осындай жағдайда болашақ 

дамуға және әлемнің барлық елдері мен жекеленген елдерінде 

тұрақты дамуды қамтамасыз ете алатын ғылыми  кӛрегенділік пен 

терең ғылыми негізделген жаһандық энергоэкологиялық стратегияға 

кӛшу қажеттілігі  айқын кӛрініс тапты.   

Жаңашылдық идеялары әлемдік қауымдастық  пен  әлемдік 

саясаткерлер тарапынан қолдау тауып отырған Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев ұсынған жаңа идея 

халықаралық экономикалық ұйымдар мен белгілі шетелдік 

саясаткерлер тарапынан биік бағаланды. ҚР-ның Елбасы ұсынған 

идея әлемдік жаңа экономикалық тәртіп орнатуға, әлемдік 

экономикада құрылымдық ӛзгерістер жүргізуге, дамыған елдер мен 

табысы тӛмен елдер арасындағы алшақтықтарды бәсеңдетуге, 

ғаламдық энергоэкологиялық мәселелерді шешуге, дүниежүзілік 

тұрақты экономикалық дамуды ресурстық қамтамасыз етуге 

кӛзделген. Ресей жарастылыстану ғылымдары академиясының  

академигі А. Спицын ҚР-ның Елбасының жаңа идеяларын былай 

деп бағалайды: «Н.Ә. Назарбаевтың стратегиялық ғылыми 

кӛзқарастары тек  Қазақстанның ғана күн тәртібі үшін ғана емес,  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
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сонымен қатар әлемдік геосаяси және геоэкономикалық трендттер 

деңгейінде де жаңалық болып табылады»  [1].      

Елімізде жүзеге  асырылып жатқан түбегейлі нарықтық 

реформалар мен экономикалық жаңғырту экономикалық қисын мен 

экономикалық заңдар талаптары ескерілген Елбасының бастамашыл 

идеялары және тікелей басшылық жасауы негізінде тиімді 

жүргізіліп келеді.  Қазақстан  ғылыми негізделген, барша халықтың 

қолдауын тапқан және кешенді іс-шараларды қамтитын 

Стратегиялар мен стратегиялық маңызы бар мақсаттық 

Бағдарламаларды табанды жүзеге асыру арқылы қысқа мерзім 

аралығында ӛтпелі кезеңнің қауіпті және қиын сатысынан аман ӛтіп, 

небәрі  22 жылдың ішінде кауіп-қатерлер мен әлемдік бәсекеге  

тӛтеп бере алатын қуатты 50 мемлекеттің қатарына мығым 

қосылды. Мысалы, қазіргі таңда экономикалық тұрақты даму, 

экономиканы жедел индустрияландыру және экономикалық ӛсуді 

қамтамасыз етіп отыру, энергия үнемдеуші технологияларды ендіру, 

жұмыссыздықпен күресу мақсатында елімізде «Үдемелі 

Индустриялық-Инновациялық Даму», «Бизнесті жол картасы-2020»,  

«Энергия үнемдеу-2020», «Жұмысбастылық-2020», «Ӛнімділік-

2020»  бағдарламадары және «Қазақстан- 2 050» жаңа Стратегиясы 

табанды жүзеге асырылуда. «Энергия үнемдеу-2020» бағдарламасы 

бойынша, мысалы, 2015 жылға қарай ІЖӚ-нің энерго 

сыйымдылығын 10%-ке дейін, ал   2020 жылға қарай 25%-ке дейін 

тӛмендетіп, экономиканың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату, 

ресурстарды үнемдеуді және энергетикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жоспарланған.  

Елбасының әрбір жылғы стратегиялық маңызы бар Жолдаулары 

биік мақсаттарға бағыттап келеді. Мысалы, Елбасының 2012 және 

2013 жылдардағы қазақстандықтарға арналған Жолдауларында 

бүкіл қоғамымызды әлеуметтік-экономикалық жаңғыртуға 

(модернизациялауға), ең алдымын экономикалық 

модернизауциялауға бағытталған стратегиялық маңызды міндеттер 

шеңберленген. Мұндай міндеттердің  күрделі және ауыр екендігін 

Елбасы жасырмай, ашық айтты: «Алдымызда барлығымызды – 

қарапайым адамдарды да, Үкіметті де, Парламентті де 

қызықтыратын ауқымды, күрделі де қиын жұмыстар күтіп отыр. 

Ондай мақсаттарды алдымызға қоймай біз дами алмайсыз» [2].    

Қоғамды әлеуметтік-экономикалық жаңғырту мәселесі бүкіл 

қоғам ӛміріне заман талаптарынан туындаған прогрессивті ӛзерістер 

енгізуге бағытталған кешенді іс-шаралардың жүзеге асырылуын 

талап етеді. Біз осы шағын мақалада сол кешенді міндеттердің  бірі  

және аса маңызды бӛлігі  ретінде экономикалық модернизация  

мәселелерін қарастырып отырмыз. 
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Экономикалық модернизация деген не? Неліктен, қандай 

себептерден экономиканы жаңғырту (модернизациялау) мәселесі  

туындап отыр?  Экономикалық модернизация нені білдіреді?  

Жасыратыны жоқ, экономикалық әдебиеттерде экономикалық 

модернизация ұғымын ғалымдар әрқалай түсіндіріп келеді. 

Ғалымдардың бір тобы экономикалық модернизация ұғымының мәнін 

тар мағынада ашып, қазіргі заман талаптарына сәйкес келе алатындай 

етіп экономиканы жетілдіріп, Батыс елдерінен артта қалуды еңсеруге 

бағытталған кешенді іс-шараларды жүргізу деп түсіндіреді [3]. Ал 

зерттеуші ғалымдардың басқа бір тобы, мысалы И.В. Макарова,  

экономикалық модернизация жаңа мүдделер, құндылықтар мен 

басымдылықтар жүйесіне сай келетіндей етіп инновациялық ӛзгерістер 

енгізу негізінде экономиканың жаңа үлгісін құрумен сипатталады 

дейді [4]. И.В.Макарованың анықтамасында назар аударарлық үш 

түйін бар: біріншісі – экономиканық заманауи үлгісінің қалыптасуы; 

екіншісі – ондай  процестер негізінен алғанда инновациялық ӛзгерістер 

жүргізумен байланысты; үшіншісі – экономикалық модер-низацияның 

мәні – экономикада түбегейлі сапалы ӛзгерістерің орын алуы.  

Ғалымдардың тағы бір тобы экономикалық модернизацияны 

процесс емес, жоба түрінде ғана қарастырып отыр.  

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, біздің пікірімізше 

экономика-лық модернизация ұғымының мәнін процесс және 

құбылыс ретінде ашқан жӛнді. Құбылыс ретінде экономикалық 

модернизация заманауи талаптарға сәйкес экономикалық базис пен 

ӛндірістік қатынастарда күрделі ӛзгерістердің орнауы. Ал процесс 

ретінде қарастыратын болсақ, экономикалық модернизация 

дегеніміз ӛзгермелі әлемдік экономикалық жағдай мен тәртіпті және 

технологиялық укладтағы ӛзгерістерді ескере отырып, бүкіл 

экономиканы инновациялық жаңғыртуға бағытталған кешенді 

жүргізіліп жатқан іс-шаралардың жиынтығы.   

Экономиканы модернизациялаудың Қазақстандағы негізгі 

мақсаты – заманауи талаптарға сай келетін экономиканың 

прогрессивті инновациялық үлгісін орнату. Осы мақсаттан келесі 

міндеттер туындап отыр: 1) ӛндірістің ескірген материалдық 

базасын техникалық жаңалау; 2) экономикада құрылымдық 

ӛзгерістер жүргізу; 3) экономикалық дамуды алға тартатын басты 

салалардың үлесін ӛсіру (ғылыми сыйымдылығы үлкен, 

инновациялық дамуды қалыптастыратын жоғары техногиялық 

салалар). 

Экономикалық модернизациялаудың басты бағыттарының бірі 

–ол экономикада түбегейлі және терең құрылымдық ӛзгерістер 

жүргізу. Терең құрылымдық ӛзгерістер жүргізу себептері негізінен 

алғанда ұзақ жылдар бойы кеңестік дәуірде Қазақстанның 

экономикасының  біржақты дамытылуымен байланысты туындап 

отыр. Тоталитарлық режим тарапынан бүркелмеленген  
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колониалдық саясатты жүргізу барысында еліміздің экономикасын 

индустрияландыру барысында саналы түрде тек қазба-кен ӛнеркәсібі 

мен әскери қару ӛндіріс салалары басым дамытылып, ол бүкіл 

ӛнеркәсіп саласында абсолютті басым үлеске ие болды (негізінен І-

бӛлімшенің  «Б» тобы  салалары мен ауыл шаруашылығы), ӛңдеу 

ӛнеркәсібі «жетім қыз» жағдайында ӛте нашар жағдайда дамытылды. 

Экономиканың гипертрофияланған құрылымы және әскери 

ӛндірістердің басым дамытылуы тұтыну нарығында ӛткір тапшылыққа 

алып келді. Тұтыну заттарына, оларды ӛндіруге қажетті  жабдықтар 

мен шикізаттарға қажеттіліктер кӛп жағдайда импорт арқылы 

қанағаттандырылды. Сонымен қатар, Кеңестік басқару кезеңінде 

экономиканың гипертрофияланған құрылымы  мен ресурстардың 

басым бӛлігін әскери ӛнімге жұмсау ӛнеркісіп ӛндірісінің техникалық 

деңгейін кӛтеруге мүмкінішілік бермей,  оның деңгейі 50-60-

жылдардың деңгейінде  консервацияланып қалды. Ал экономика 

болса, табыс табудың кӛзі ретінде,  тек  газ-мұнай және тағы да басқа 

шикізаттарды экспорттау арқылы қызметін жалғастырып отыруға 

мәжбүр болды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары да Қазақстанның 

ӛнеркәсіптік саясаты қазба-кен ӛнеркәсібін алғышартты дамытуға 

объективті бағытты болды.  Кеңестік дәуірден  мұраға қалған негізгі 

қорлар да (барлық ӛндірістік  салалардағы) әбден тозығына жетіп, 

оларды жаңалау ӛткір мәселенің  біріне айналды.  Мұндай 

қалыптасқан жағдай барысында экономика ӛзінің прогрессивті 

әлеуметтік бағыттылығынан айырылды, ұлттық экономикамызды 

нарықтық экономика жолына ӛткізуге айтарлықтай кедергі болды. 

Сондықтан экономикада құрылымдық ӛзгерістер жүргізу,  толыққанды 

нарықтық экономика құру мен  әлемдік нарықтық кеңістікте 

экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың басты шарты 

болып отыр.  

Тәуелсіздік алғаннан соң Қазақстан жаңа индустриалдық саясат 

қабылдап, макроэкономикалық  және микроэкономикалық 

деңгейлерде  құрылымдық жаңғыртулар жүргізді. Жемісті және 

мерзімінен бұрын жүзеге асырылған «Қазақстан-2030» Стратегиясы 

аясында жұргізілген құрылымдық ӛзгерістер экономикамыздың биік 

қарқынды экономикамикалық ӛсуін қамтамасыз етіп (2000-2010 жж. 

орташа  9,5-10% ӛсім), халықтың ақуат-тылығы айтарлықтай жоғары 

кӛтерілді, экономиканың бәсекеге қабілеттілігі қарыштап ӛсіп, бүгінгі 

таңда Қазақстан алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің 

қатарына мығым қосылды. Қарқынды экономикалық ӛсу нәтижесінде 

жан басына шаққандағы ІЖӚ 1997 жылғы  700 АҚШ доларынан    

2013 жылы  12 мың долларға дейін, еліміздің ІЖӚ  ӛсті [5].   

Есте ұстайтын нәрсе, нарықтық реформалар мен құрылымдық 

ӛзгерістер қайшылықты нәтежелерді туындатты: білім беру мен 

денсаулық сақтау салаларында қамтылған жұмыскерлердің саны 

азайып, сауда және онымен тікелей байланысты салаларда жұмыс 
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істейтіндердің саны ӛсті.  Әрине, бӛлшек сауда мен кӛтерме 

сауданың ӛсуі тауар тапшылығын жойды, бірақ кӛпшілік халық 

(солардың ішінде жоғары мамандықтары барлар да) саудаға 

ығысып, еңбек ресурстарын (солардың ішінде мамандықтары бар) 

оңтайлы қолдану мәселесін күрделілендіріп жүберді.   

Қазақстанда экономиканы жаңғырту (модернизациялау) мен 

экономикада құрылымдық ӛзгерістер жүргізу «Қазақстан-2050» 

жаңа Стратегиясының қабылдануына байланысты теория мен 

қоғамдық тәжірибенің маңызды мәселесіне айналды. Себебі, 

біріншіден, нарықтық реформалаудың алғашқы 20  жылдық 

кезеңінде жүргізілген іс-шаралар экономиканы тұрықтандыру, 

экономикалық ӛсуді қамтамасыз ету арқылы халықтың лайықты 

ӛмір сүру деңгейін, экономикалық қауіпсіздік пен экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігін орташа дамыған мемлекеттердің деңгейінде  

қалыптастыру бағытында жүргізілді. Осы кезеңде  объективті 

себептермен инвестициялардың басым бӛлігі қазба-кен ӛндірістерін 

дамытуға бағытталды. Бірақ ӛңдеу салаларының дамуы да ерекше 

серпін алды, ӛңдеу саласында кӛптеген жаңа ӛндірістер  ашылды 

(солардың ішінде бұрын-соңды Қазақстанда болмаған). Дегенмен, 

әлі де болса ӛңдеу салаларының үлесі 50%-ке жеткен жоқ.  

Екіншіден, Елбасы Н.Ә. Назарбаев әлемдік экономикалық 

дағдарыс-тарға байланысты және жаһандану процестерінен 

туындайтын қауіп-қатер-лерді ескеріп, жаңа «Қазақстан-2050» 

Стартегиясынан туындайтын міндет-терді тұжырымдай отырып, 

экономикалық қауірсіздікті  нығайту және эконо-миканың  әлемдік 

бәсекеге  қабілеттілігін жоғары деңгейге кӛтеру үшін Үде-мелі 

Инновациялық-Индустриялық Бағдарлама және кейінгі жылдары 

қабыл-данған ұзақ мерзімді бағдарламаларды жүзеге асыру 

барысында құрылымдық ӛзгерістер жасай отырып,  жаңа 

технологиялық укладқа біртіндеп кӛшу, бү-кіл экономика мен 

жекеленген ӛндірістерді терең әртараптандыру арқылы қосылған 

құны мол ақырғы ӛнім шығаратын ӛңдеу  салаларын және энергия 

үнемдейтін ӛндіріс технологияларын басым дамыту міндеттерін 

шеңберлеп берді.  Мұндай міндеттер объетивті себептер-ден 

туындап отыр. Батыс елдерінде соңғы жылдары, ӛндірістердің 

ӛркендеуі мен экономикалық ӛсу жоғары технологияларды және 

энергия үнемдеуші технологияларды қолдану арқылы қамтамасыз 

етілді және экономикалары инновациялық жаңғыртылып, жаңа 

технологиялық укладқа нақты кӛше бастады. 

Біздің елде қазіргі таңда құрылымдық жаңғыртулар шикізат пен 

энергия ӛндірістерінің  үлестерінің салыстырмалы  қысқаруымен 

сипаталып отыр. Бірақ оны құрылымдық саясаттың басты бағыты 

деп түсінбеу керек.  Шиказат және энергия ӛндірістерін күрт 

қысқартуға немесе оларды талқандауға болмайды, себебі ондай 

қадам экономиканың ұдайы ӛндірістік базасын тарылтады да, 

ӛндірістік байланыстарды ыдыратады.  Қазіргі таңда ішкі және 
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сыртқы сұранымдарға бағытталған экономиканың секторларының 

жекеленген нарықтармен байласын сипаттайтын құрылымдық 

кӛрсеткіштер алдынғы шепте тұр. Яғни, жаңа технологияларды 

ендіре отырып, ескі технологиялардың әлеуетін толық қолдана 

отырып,  тауарлардың экспортын потенциалды және нақты 

қамтамасыз ету мүмкіншіліктеріне, ішкі қажет-тіліктерді 

қанағаттандыратын импорт алмастырушы және басқа да бәсекеге 

қабілетті ӛнім ӛндіруге үлкен мән беріліп отыр. Сондықтан 

экономиканың шикізаттық бағыттылығы, тӛмен технологиялық 

және ресурстар сыйымды-лығы мол ӛнім ӛндіру сипаты әлі толық 

жойылған жоқ, керісінше, басым болып отыр. Ол біршама ұзақ 

уақыт аралығында шешілетін мәселе. Осыған байланысты, біздің 

пікірімізше,  орта мерзім аралығында Қазақстан экономикасын 

құрылымдық жаңғырту үш негіз құраушы стратегиялар арқылы 

жүзеге асырылуы тиісті: 

 жоғары технологиялық ғылыми сыйымдылығы мол салалар 

мен ӛндірістерді дамыту, ең алдымен жоғары технологиялық ӛнімдер 

нарығын дамыту, зияткерлік меншікті шаруашылық айналысқа ендіру, 

инвестиция-ларды инновациялық жобалармен байланыстыру; 

 отандық ӛнімдердің баға бойынша артықшылықтарын 

қолдану негізінде тұтыну және инвестициялық тауалары ӛндірісінің 

бәсекеге қабілеттілігін дамыту;  

 икемді салықтық және кедендік-тарифтік саясат жүргізу 

негізінде ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында энерго-

шикізаттық ӛндірістердің тұрақты дамуын қамтамасыз ету. 

Елбасының 2013 жылғы «Қазақстан-2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарына 

қосылуы үшін ӛндіргіш күштерді трансформациялануына, 

ӛндірістердің жаңалануына, құқықтық базаны жетілдіруге, 

экономикада сапалы құрылымдық ӛзгерістер жүргізуге және адам 

капиталын дамтуға бағытталған ауқымды іс-шаралар жүргізілуі 

тиісті. Осының бәрі ұлттық экономиканың ерекшеліктері ескерілген 

экономикалық жаңғыртудың ӛзіндік үлгісінің қалыптасу мен 

дамуын анықтайды. 

Экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігін нығайту үшін  

импорт алмастыру процестерімен қатар терең ӛңделген экспорттық 

ӛнім ӛндіруді дамытуға бағытталған экономиканың құрылымын 

интернационализациялау саясатын тиімді жүзеге асыру қажет. 

Мысалы, «жаңа индустриялық елдерде» (Қытай, Индия, Мексика, 

Бразилия) осындай саясат жүзеге асырылып, экономикада 

құрылымдық импорталмастырушы ӛзгерістер жүргізілді. А. 

Эльяновтың пікірі бойынша импорталмастыру процестерімен қатар 

экспортты ӛсірген мемлекеттер елеулі табыстарға жеткен [6]. 

Сараптамашылардың пікірі бойынша экономиканы модерниза-

циялау құрылымдық ӛзгерістерді кешенді жүргізу және  экономика-
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ны «ақылды экономика» үлгісінде  инновациялық қайта құру, ауыл 

шаруашылығын, ӛнеркәсіпті және қызмет кӛрсету саласын пәрменді 

дамыту, ӛңдеу ӛнеркәсібін ӛнеркәсіптің басқа салаларынан озық 

дамыту  негізінде жүргізілуі тиісті. Мүндай пікір Елбасының  соңғы 

жылдары жалықпастан түсіндіріп жүрген ойларымен ұштасады.  

Елбасы ӛзінің биылғы Жолдауында «2050 жылға қарай Қазақстан 

ӛзінің ӛндірістік активтерін ең жаңа технологиялық стандарттарға 

сәйкес толықтай жаңғыртуы  тиіс» деді [7].   

Қазақстан Республикасы биік экономикалық ӛсулерді 

қамтамасыз етіп отырған мемлекет қана емес, сонымен қатар жедел 

ӛзгерістер жүргізуге бейім мемлекет ретінде де бағаланып отыр. 

Мысалы,  KMPG International  аудиторлық команиясы  Oxford 

Ekonomixs пен бірлесіп жүргізген зертеулерінің нәтижесінде олар 

біздің елді ӛзгерістер жүгізуге бейім алдынғы қатарлы 20 елдің 

қатарына қосқан (1-3 орындарды ӛз ретімен Сингапур, Швеция және 

Катар иеленген, АҚШ – 12 орынды). Бұл 20 мемлекеттің ішінде 

бұрынғы одақтас республикалардан  17-орын алған Литва ғана бар.   
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ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
  АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается финансово-экономическая деятельность государ-

ства, доходы и расходы бюджета и бюджетная система. Государство участвует в 

экономической и финансовой жизни в большей или меньшей степени в зависимо-

сти от ряда факторов-выбранной модели развития общества, политического 

устройства, сложившихся традиций, внешних факторов. Государственные финан-

сы  как звено финансовой системы. 

Ключевые слова: доходы, расходы, бюджет, налоги, финансовые ресурсы, 

инфляция.               

 

Государственные финансы составляют часть финансовой си-

стемы страны. По экономической сущности государственные фи-

нансы — это денежные отношения по поводу распределения и пе-

рераспределения стоимости общественного продукта и части наци-

онального богатства, связанные с формированием финансовых ре-

сурсов в распоряжении государства, необходимых ему для выпол-

нения экономических, социальных и политических функций. Госу-

дарство участвует в экономической и финансовой жизни в большей 

или меньшей степени в зависимости от ряда факторов: в от выбран-

ной модели развития общества, политического устройства, сложив-

шихся традиций, внешних факторов [1]. 

 



74 
 

 

 

Финансово-экономическая деятельность государства в целом 

проявляется в следующих функциях: 

1) определение правовой базы, способствующей нормальному 

ходу экономического развития; 

2) ограничение монополистической деятельности и защита 

конкуренции; 

3) перераспределение доходов и богатства; 

4) стабилизация экономики; 

5) перераспределение ресурсов. 

Доходы и богатство государство перераспределяет потому, что 

рыночная система порождает значительное неравенство в их пер-

вичном распределении. Государство использует системы налогооб-

ложения, трансфертов, регулирования заработной платы, цен для 

выравнивания доходов граждан (домашних хозяйств). 

Мониторинг исполнения бюджета – регулярный и 

систематический сбор, отслеживание и анализ показателей 

исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления причин 

несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного 

проведения платежей по бюджетным программам, составления 

прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета, а также 

данных по показателям результата, определенным в бюджетных 

программах администраторов бюджетных программ [2]. 

Оценка результатов – комплексная и объективная оценка 

влияния деятельности государственного органа на развитие 

экономики страны или региона, отдельно взятой отрасли (сферы) 

экономики, общества, анализ достижения показателей результатов 

деятельности государственного органа, в том числе оценка 

планирования и выполнения стратегического плана и бюджетных 

программ. 

Действия государства по стабилизации экономики включают 

контроль за уровнем занятости и инфляции, вызываемых колебани-

ями экономической конъюнктуры, а также меры по стимулирова-

нию экономического роста [3] . 

Перераспределение экономических ресурсов вызываются несо-

вершенством рыночной системы в двух ситуациях: 

1) отклонениях равновесного объема производства некоторых 

товаров от их оптимального объема; 

2) отказ рынка от выделения ресурсов или их недостаточное 

выделение для производства общественных товаров, благ и услуг. 

В первой ситуации производство или потребления ряда товаров и 

услуг вызывает издержки или выгоды у субъектов, не являющихся 

непосредственными производителями или потребителями данных то-

варов. Эти явления называются «побочными эффектами» или «перели- 
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вами» и представляют собой выгоды или издержки лиц или групп, не 

являющихся участниками данных хозяйственных процессов. 

К издержкам перелива относятся те, которые связаны с загряз-

нением окружающей среды, наличием шума, вибраций, различных 

неудобств. В этих случаях производители перекладывают часть сво-

их издержек на население и затраты производителей становятся за-

ниженными. В результате производители могут иметь больший объ-

ем производства, следовательно для производства данных товаров 

ресурсы поступают в увеличенных объемах [4]. 

Выгоды перелива создают: образование, санитарно-

профилактические мероприятия, медицинская помощь, прогноз по-

годы, пожарная охрана и ряд других услуг, от которых выгоды по-

лучают не только конкретные пользователи этих благ, но и обще-

ство в целом. Пользователи данных услуг формируют лишь рыноч-

ный спрос, а выгоды перелива дополняют спрос до истинной вели-

чины и обозначают необходимый объем предоставления услуг. 

Данная ситуация характеризует недостаточность выделения ресур-

сов на такие услуги. 

Действия государства по стабилизации экономики включают 

контроль за уровнем занятости и инфляции, вызываемых колебани-

ями экономической конъюнктуры, а также меры по стимулирова-

нию экономического роста. 

Для выравнивания издержек перелива государство проводит ре-

гулирующие меры, затрагивающие предложение: 

1) законодательное ограничение деятельности или требование 

привести ее к условиям, исключающим вредное воздействие; 

соблюдение  норм и стандартов такой деятельности вызовет 

увеличение издержек и приведет к соответствию равновесного и 

оптимального объемов производства; 

2) введение специальных налогов, равных или близких к 

издержкам перелива, что повысит общие издержки субъекта 

хозяйствования и обеспечит состояние равновесия.   

В обоих случаях чрезмерное выделение ресурсов на продукт 

или услугу будет устранено. 

Для государственных финансов в большей степени приемлема 

распределительная концепция, поэтому они выполняют распредели-

тельную и контрольную функции. 

Среди различных фискальных инструментов перераспределитель-

ная подфункция  выполняется наиболее  непосредственно путем: 

1) налогово-трансфертной схемы, которая  сочетает прогрес-

сивное налогообложение высоких доходов с субсидированием низко 

доходных домашних хозяйств; 

2) альтернативно, перераспределение может быть  выполнено 

путем прогрессивных налогов, используемых для финансирования   
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общественного хозяйства, такого как жилищное, имеющего низкие 

доходы от нанимателей; 

3) наконец, перераспределение может быть достигнуто путем 

сочетания налогов на товары, покупаемые преимущественно высо-

кодоходными  потребителями с субсидированием других товаров, 

используемых  потребителями с низкими доходами. 

В выборе альтернативных инструментов политики в расчет 

должны приниматься полные результирующие потери или издержки 

эффективности, которые поднимаются  когда происходит 

вмешательство в выбор потребителей или производителей. 

Перераспределение  через налогово-трансфертный механизм имеет 

то преимущество, что оно не мешает частному потребительскому 

или производственному выбору. Однако даже этот механизм не без 

«издержек эффективности», поэтому необходимо находить 

балансирование конфликтного равенства и эффективных целей. 

Проводимая оптимальная политика должна следовать  обоим 

интересам. 

Центральный уполномоченный орган по государственному 

планированию рассматривает проекты стратегических планов и 

бюджетные заявки администраторов бюджетных программ на 

предмет их соответствия стратегическим и программным 

документам, прогнозу социально-экономического развития и 

бюджетных параметров, бюджетному и иному законодательству 

Республики Казахстан, действующим натуральным нормам и 

стандартам государственных услуг. 

Вместе с тем, в случаях действия финансовых отношений, свя-

занных с реальным производством (государственные предприятия, 

национальные холдинги и компании) в государственном секторе 

экономики, действует воспроизодственная функция государствен-

ных финансов. В целом же, в расширенном представлении, данное 

звено работает на общественное воспроизводство, в части содей-

ствия «воспроизводству человека», его материального, социального, 

физического и морального благополучия. В этом смысле можно го-

ворить о глобальном действии в финансах воспроизводственной 

функции и частичном – распределительной. Для государственных 

финансов в большей степени приемлема распределительная кон-

цепция, поэтому они выполняют распределительную и контрольную 

функции [5]. 

В составе государственных финансов выделяются: государ-

ственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный кредит, 

финансы государственных предприятий и организаций. По уровню 

государственного руководства экономической и социальной сферой 

государственные финансы подразделяются на: общегосударствен- 
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ные (республиканские, федеральные, правительственные) и местные 

(муниципальные). 

Государственные финансы, как звено финансовой системы обя-

заны действием в производственных и социальных отношениях гос-

ударственного  сектора, охватывющие многообразные взаимосвязи 

в экономике и социуме [6]. 
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Мақалада мемлекеттік бюджет жүйесі, мемлекеттің кірістері мен шығыстары 

және мемлекеттің қаржылық экономикалық қызметі  қарастырылған. Мемлекет 
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БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ 

ФУНДАМЕНТАЛДЫҚ ТАЛДАУ: NYSE ҚОР БИРЖАСЫ 

МЫСАЛЫНДА 

 
ТҮЙІН 

Мақалада бағалы қағаздар нарығында кеңінен қолданатын фундаменталдық 

талдау қарастырылған. Ізденіс Нью-Йорк қор биржада акциялары айналысатын 

компаниялар негізінде жасалған. Фундаменталдық талдаудың негіздері, кезеңдері 

сипатталған және фундаменталдық талдауды қолдану қарапайым ережелері 

ұсынылған. 

Түйін сӛздер: фундаменталдық талдау, макро-талдау, салалық талдау, 

компанияның қаржылық қызметін талдау. 

 

Қаржы нарығындағы әр түрлі қаржылық құралдар айналысады. 

Қазіргі таңда солардың ішінен акцияға деген қызығушылық артуда. 

Еліміздегі қаржы нарығын дамыту бағдарламасын іске асыру, 

сондай-ақ «Халықтық IPO» бағдарламасын жалғастыру, халық 

арасында акцияларға инвестициялау сұрақтары ӛзекті болып 

саналады.  

Қазақстан Республикасында акция нарығының қызмет етуі 

ресми алаңда жүргізіледі, яғни Қазақстан қор биржасында (KASE). 

Қазақстан қор биржасы –  әр түрлі секторларды қамтитын әмбебап 

биржа. Шетелдік қор биржалармен салыстыру әлі ерте болғанымен, 

биржада құралдар саны жағынан да, сапасы жағанынан да ӛсуін 

байқаймыз. Алайда акция – тәуекелі жоғары құрал, сондықтан да 

акцияларға кӛзді жұмып, инвестициялауға болмайды. Акцияға 

инвестициялау бағалы қағаздар нарығының бірқатар заңдалықтары 

мен ережелерін ұстау жӛн. Сол заңдылықтардың бірін бағалы 

қағаздар нарығындағы фундаменталдық талдау арқылы анықтауға 

болады [1]. 

Жалпылай алғанда, бағалы қағаздар нарығын зерттеу 2 әдіс 

арқылы жүргізіледі.  

 

 

 

 

 

 

 

Бағалы қағаздар нарағындағы талдау 

 

Фундаменталдық талдау 

 

Техникалық талдау 
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Екеуінің арасында қандай айырмашылық бар?  

Біріншіден, фундаменталдық талдау макро деңгейден микро 

деңгейге дейін талдауға негізделсе, техникалық талдау байқау, 

қадағалау арқылы жүргізіледі. 

Екіншіден, фундаменталдық талдау – әр түрлі қаржылық 

кӛрсеткіштерді анықтау, оған талдау жасаудан тұрса, техникалық 

талдау негізінен графиктерге кӛз салуды ұйғарады. 

Үшіншіден, фундаменталдық талдауды бағалы қағаздар 

нарығындағы сарапшылардың негізгі міндетіне, ал техникалық 

талдауды трейдерлердің міндетіне жүктеледі.  

Тӛртіншіден, фундаменталдық талдауды акцияға орта немесе 

ұзақ мерзімге инвестициялау кезінде жүргізсек, техникалық 

талдауды қысқа уақыт аралығында акциядан тез арада пайда табу 

мақсатын  кӛздейді.  

Әрине, екі талдау бір-бірінен айырмашылықта болса да, олар 

тығыз байланыста. Сондықтан да акцияға инвестициялау кезінде 

оларды ажыратпай зерттеу жүргізген дұрыс. Енді, осы атап айтқан 

фундаменталдық талдауды Нью-Йорк қор биржасында акциялары 

айналысатын компаниялар негізінде қарастыруды жӛн кӛрдік. 

Себебі бұл биржада компаниялар саны 4000-нан асады және 

талдауды жүргізу құралдары жеткілікті.  

Фундаменталдық талдаудың мәнін «баға мен құн арасындағы 

қандай айырмашылық бар?» деген сауалға жауап беруден тұрады. 

Шынында да, біз акцияны оның нарықтық бағасы бойынша сатып 

аламыз, алайда оның негізгі құны бағадан жоғары немесе тӛмен 

болуы мүмкін. Сондықтан да сарапшылар фундаменталдық талдау 

арқылы компания акциясынын «шынайы құнын» анықтайды [2].  

Фундаменталдық талдаудың негізгі ерекшіліктері: 

 инвестор активті бағаға сатып алады, бірақ активтің құнын 

иемденеді;  

 инвестор акцияның «құнын» есептеу арқылы оның бағалану 

деңгейін анықтайды; 

 фундаменталдық талдауда бағалардың қозғалыс 

заңдылықтарын  бағаға фундаменталдық факторлардың  (макро, 

микро) әсері  қарастырады;   

 фундаменталдық талдау – мемлекеттің, компанияның 

экономикалық-қаржылық кӛрсеткіштері арқылы акция құнын 

анықтауға мүмкіндік беретін талдау. 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

Фундаменталдық талдауды кім жүргізеді? 

 

 

 

 

 

 

Сарапшылар: 

нарықтың және активтің 

жоғары бағаланғанын 

немесе тӛмен 

бағаланғанын анықтайды 

 

Портфель 

басқарушылары: 

портфельді құру үшін 

және портфельдегі бағалы 

қағаздарды таңдау үшін 

жүргізеді 

 

Бизнесті сатып 

алушылар: компанияның 

―әділ‖ құнын анықтайды 

 

Талдау негізгі 3 кезеңнен немесе деңгейден тұрады: 

 макроэкономикалық талдау; 

 салалық талдау; 

 микроэкономикалық немесе компания қызметін талдау. 

 

Кесте 1 – NYSE биржасында акциялары айналысатын ірі 

компаниялар [4] 

 
 

№ 

 

Компания атауы 

 

Сектор 

 

Компания 

капитализация

сы, млрд. АҚШ 

доллар 

 

Мемлеке

т 

1 Alibaba Group Holding 

Ltd 

Қызмет кӛрсету 263 Қытай 

2 Berkshire Hathaway Inc Қаржы  371 АҚШ 

3 China Mobile Ltd Технология  242 Гонконг 

4 Chevron Corporation Шикізат 

материалдары 

214 АҚШ 

5 General Electric Company Ӛнеркәсіп 

тауарлары 

258 АҚШ 

6 Johnson & Johnson Денсаулық сақтау 294 АҚШ 

7 JP Morgan Chase & Co қаржы 233 АҚШ 

8 Novartis AG Денсаулық сақтау 255 Швейца

рия 

9 The Procter & Gamble 

Company 

Тұтыну тауарлары 252 АҚШ 

10 PetroChina Co. Ltd Шикізат 

материалдары 

290 Қытай 

11 Royal Dutch Shell plc Шикізат 

материалдары 

218 Нидерлан

ды 

12 Toyta Motor Corporation Тұтыну тауарлары 218 Жапони

я 

13 Wells Fargo & Company Қаржы  286 АҚШ 

14 Wal-Mart Stores Inc Қызмет кӛрсету 280 АҚШ 

15 Exxon Mobil Corporation Шикізат 

материалдары 

394 АҚШ 

Ескерту – автор құрастырған 
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Макроэкономикалық талдауды негізінен шетелдік нарыққа 

инвестициялау кезінде жүргізіледі. Макро деңгейді зерттеу арқылы 

экономиканың ахуалын, оның қазіргі ӛсу фазасын анықтау үшін қажет.  

Келесі негізгі макроэкономикалық кӛрсеткіштерді анықтай 

отырып, таңдалған елдің экономикалық жағдайына баға беруге 

болады: 

 экономикалық цикл фазалары; 

 ЖІӚ қарқыны; 

 инфляция деңгейінің ӛзгерісі; 

 жұмыспен қамту деңгейі; 

 бюджет жағдайы; 

 тӛлем балансының жағдайы.  

Осы талдаудың негізгілердің бірі – бұл елдің саяси 

факторларына да баға беру. Себебі саяси және экономикалық 

факторлар бір-бірінен ажырамайтын тұтқалар екені анық. Сондай-ақ 

қазіргі заманымызда саяси факторлардың экономикалық шешімге 

әсер етуін әлімдік алаңнан байқауға болады [3].  

АҚШ-тың негізгі қор биржасы – Нью-Йорк қор биржасы 

(NYSE). Қазіргі уақытта онда 4000 аса компаниялардың (27.12.2014 

жылғы мәліметіне сәйкес – 4058 компания) акциялары айналысады 

[4]. NYSE листингтік талаптардың қаталдығы және «сапалы» 

активтердің айналысын қамтитын алаң ретінде әйгілі. Әлемдегі ең 

танымал компаниялардың акциялары осы биржада айналысуы сипат 

алады.  Келесі кестеден капитализациясы 20 млрд. АҚШ 

долларынан асатын компаниялардың тізбесі берілген.  

NYSE-да 4058 компаниялардың ішінен 3590-ы АҚШ 

мемлекетінде қызмет ететін компаниялар, яғни 88%-і тиесілі. Ал, 15 

ірі  компанияларды мемлекет белгілеріне қарай топтастырсақ, онда 

АҚШ мемлекеті 59%, Қытай 13% және қалғандары 7% үлесін алады. 

 

13%

59%

7%

7%
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Қытай

АҚШ
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Швейцария

Нидерланды

Жапония

 
 

Сурет 1 – 15 ірі компаниялардың мемлекет белгісіне қарай топтасуы 
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Келесі фундаменталдық талдаудың деңгейі – салалық талдау. 

Осы талдаудың негізін М. Портер ашқан болатын және оның 

атымен Портердің 5 күш моделі атап кетті. Портердің 5 күш моделі 

[5]: 

1) тауар-ауыстырушылар қаупі; 

2) жаңа компаниялардың нарыққа ену қаупі; 

3) сатып алушылардың нарықтық күші; 

4) жабдықтаушылардың нарықтық күші; 

5) бәсекелестік деңгейі. 

Осы модель сұрақтарына жауапты анықтай отырып, 

перспективалы салаларды анықтауға мүкіндік бар.   

NYSE-та айналысатын компанияларды келесідей негізгі 9 

секторларға бӛлінеді: 

1. Шикізат материалдары; 

2. Тұтыну тауарлары; 

3. Қаржы; 

4. Денсаулық сақтау; 

5. Ӛнеркәсіп тауарлары; 

6. Қызмет кӛрсету; 

7. Технология; 

8. Коммуналдық қызмет; 

9. Конгломерат. 

Аталған секторлардың сандық талдауын жүргізе отырып, келесі 

суреттен үлестік орынды және сала бойынша рэнкинкті (рэнкинг – 

белгілі бір кӛрсеткіш бойынша компаниялардың тізімі) анықтауға 

болады. 
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Сурет 2 – NYSE-та компаниялардың салалық белгісі бойынша топтасуы 

 

Суреттен қор биржадағы негізгі үлесті қаржы секторының 

компаниялары алады, олар жалпы компания санының 60%-ін (2397 

компания) құрап отыр. Екінші орынды шикізат материал секторы 

алады, оның үлесі 10%-ін құрайды. Қалғандары 2 сектордан кейінгі  
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орындарға ие. Конгломерат – бірнеше салада қызмет ететін 

компаниялардың секторы және бұл секторға тек қана 6 компания 

енді, сондықтан да оның үлесі 0,1%-ке ие [4].  

Салалық талдауда орташа салалық кӛрсеткіштерін 

компанияның кӛрсеткішімен салыстыру жүргізу маңызды фактор 

болып табылады. Егер мысалға сіз таңдаған сала бойынша дивиденд 

табыстылығы 1,5%-ін құраса, ал сол саладағы компанияның 

дивиденд табыстылығы 2%-ті құруы, сол компанияның ӛте 

тартымды екенін кӛрсетеді. Сондай-ақ керісінше, компания 

кӛрсеткішінің сала кӛрсеткішінен қатты ажырауы (тӛмен болуы), 

инвестор үшін инвестициялық шешімді қабылдауына асығыстық 

жасамаған жӛн.  

Салалық талдаудың негізгі ережесі – компания кӛрсеткіштерін 

бір-бірімен салыстыру жүргізгенде, сала ішіндегі компаниялармен 

салыстырған дұрыс. Себебі әр түрлі саланың ӛзіндік ерекшелігі бар. 

Сондықтан да инвестициялық шешімді келесі бағытта жүргізген 

дұрыс болады. 

 

Сала бойынша орташа кӛрсеткіштерді анықтау 

 

Таңдаған компанияның кӛрсеткішімен салыстыру 

 

Осы саладағы қызмет ететін компаниялардың кӛрсеткіштерімен  

салыстыру 

 

Инвестициялық шешімді қабылдау 

 

Келесі кестеден NYSE-дағы сектор бойынша орташа 

кӛрсеткіштерді анықтаймыз. Ізденісті оңайлату мақсатында тек 2 

кӛрсеткішті анықтаймыз –  дивиденд кӛлемі және 1 акцияға 

шаққандағы компанияның таза пайда кӛлемі (EPS). 

 

Кесте 2 – NYSE секторлары бойынша дивиденд пен EPS кӛлемі [4] 

 
№ Сектор атауы Дивиденд, % EPS, соңғы     

5 жылдың 

EPS, келесі  

5 жылдың 

болжамы 

1 Шикізат материалдары 3,63 2,33 10,50 

2 Тұтыну тауарлары 2,20 18,76 11,24 

3 Қаржы 2,41 17,89 10,11 

4 Денсаулық сақтау 1,57 7,37 11,51 

5 Ӛнеркәсіп тауарлары 1,97 8,40 10,99 

6 Қызмет кӛрсету 1,21 15,41 16,13 

7 Технология 1,77 17,73 13,48 

8 Коммуналдық қызмет 3,30 1,68 6,53 

9  Конгломерат 4,60 20,75 10,73 

Ескерту – автор құрастырған 
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Дивиденд кӛлемі жағынан I орынды конгломерат секторындағы 

компаниялар алады, сала бойынша орташа дивиденд кӛлемі 4,60% 

құрап отыр. Рэнкингтегі II және III орындарды шикізат материалдар 

секторы мен коммуналдық қызмет секторы алып отыр.  

Келесі таңдаған кӛрсеткішіміз – EPS немесе 1 акцияға 

шаққандағы таза пайданың кӛлемі. Әрине, бұл кӛрсеткіш 

компанияның қаржылық жағдайын кӛрсететін маңызды 

кӛрсеткіштердің бірі. Алайда бұл компанияның осы ақшаны 

тӛлейтінін білдірмейді, себебі дивиденд кӛлемі акция ұстаушылар 

жиналысында ғана анықталады. Бірақ  EPS-тің кӛлемін байқай 

отырып, компанияның акция бойынша дивидендті тӛлейтініне 

үміттенуге болатыны анық. Соңғы 5 жылдың мәліметтірне сүйенсек, 

EPS-тің жоғарғы мәндері: конгломерат, тұтыну тауарлар, қаржы 

секторы және технология секторларында сипат алады.  Бірақ, 

сарапшылардың пікірінше, келесі 5 жылда бұл рэнкингті қызмет 

кӛрсету секторындағы компаниялардың ӛсуін болжамдайды.  
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Сурет 3 – NYSE-тағы 15 ірі компаниялардың сектор бойынша топтасуы 

 

Аталған салалардың ішінен шикізат саласын таңдайық, себебі 

15 ірі компанияның ішінен үлкен үлесін алады және құрамына 4 ірі 

компания енді: 

1. Chevron Corporation; 

2. PetroChina Co. Ltd; 

3. Royal Dutch Shell plc;  

4. Exxon Mobil Corporation, 

Осы компаниялардың дивиденд кӛлемі мен EPS мәнін 

анықтайық. 
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Кесте 3 – Шикізат саласындағы компаниялардың кӛрсеткіштері [4] 

 
№ Компания атауы Дивиден

д, % 

EPS, осы 

жылдың 

EPS, соңғы 

5 жылдың 

EPS, келесі  

5 жылдың 

1 Chevron Corporation 3,78 -16,70 -1,0 5,20 

2 PetroChina Co. Ltd 4,27 12,40 2,50 8,10 

3 Royal Dutch Shell plc  4,24 -39,00 -9,40 - 

4 Exxon Mobil 

Corporation 

2,96 -24,00 -3,20 3,38 

Ескерту – автор құрастырған 

 

Кестеден байқағанымыздай, ең жоғарғы дивиденд кӛлемін Petro 

China және Royal Dutch компанялары бекіткен. II кестеде шикізат 

тауарлары секторындағы дивиденд кӛлемі 3.63 құрады, ал бұл ком-

паниялардың кӛрсеткіші сала бойынша орташа кӛрсеткішінен асып 

отыр. Яғни осы 2 компанияның таңдауы керектігін сипаттайды. Che-

vron Corporation компанияның кӛрсеткіші орташа сала кӛрсеткіші-

нен асып түссе де, оның мәні бәсекелес компаниялардан тӛмен 

болып отыр. 
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4 компания ішінен Exxon Mobil компанияның дивиденд кӛлемі 

орташа салаға қарағанда аз, ал қалған 3 компаниянікі жоғары. Ал 

дивиденд кӛлемі жағынан 1-орынды PetroChina алады, одан кейін 

Нидерланды мемлекетінің компаниясы Royal Dutch және соңғы 

кезекте АҚШ-тың Chevron компаниясы алады.  

Соңғы фундаменталдық талдаудың деңгейі – компания жағдай-

ын талдау. 

Бұл деңгей – ең күрделі процесті қамтитын талдау. Оны жүзеге 

асыру үшін, бірқатар талдау кезеңдерін ӛткізу қажет [2]:  

1) Компанияның жалпы жағдайына шолу жасау: 

 компанияның тарихы; 

 Менеджменті; 

 ірі акция ұстаушылары; 

 рейтингтік агенттіктердің берген несие рейтингісі; 

 қызметкерлер саны; 

 дивидендтік саясаты. 

2) Компанияның қаржылық есептемелерін және нарықтық ақпа-

ратты қолдану арқылы келесідей кӛрсеткіштерді анықтау қажет: 

 компанияның капитализациясы; 

 таза пайда, түсім, резервтік қор кӛлемі; 
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 акцияның баланстық және нарықтық құнын салыстыру;  

 болашақтағы ақша ағындары (cash flow); 

 индекстің құрамына компания акциясының болуы (акция 

бағамының ӛзгерісі индекске сай келеді; тәжірибелі инвесторлар 

индекстің құрамына кірген акцияларды сатып алуды жӛн кӛреді) 

3) Қаржылық коэффициенттерді анықтау: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/Е коэффициент = акцияның нарықтық бағасы / EPS. Бұл 

коэффициенттің мәні 7-ден тӛмен болса, инвестор үшін сату 

сигналы. 20-дан асып кетуі де акцияның  жоғары бағаланып 

кеткенін кӛрсетеді.  

Компанияның рентабельділігі – экономикалық тиімділіктің 

қатысты кӛрсеткіші. Оның кӛптеген түрлері бар: 

1. Ӛнім рентабельділігі (ROM); 

2. Негізгі қор рентабельділігі (ROFA); 

3. Сату рентабельділігі  (ROS); 

4. Активтер рентабельділігі (ROA); 

5. Меншік капитал рентабельділігі (ROE). 

Осы кӛрсеткіштердің мәнін анықтап және оларды салыстыра 

отырып, компаниялардың қаншалықты тиімді қызмет атқаратынын 

кӛруге болады. 

Қорытындылай келе, фундаменталдық талдау бойынша 

келесідей тұжырымдама жасауға болады:  

1. Фундаменталдық талдауда ақпаратты жаңарту міндетті; 

2. Фундаменталдық талдау күрделі процесті қамтиды; 

3. Бір фактор әр түрлі компанияларға әр түрлі әсер етуі мүмкін; 

4. Белгілі бір экономикалық оқиғалардың күнтізбесін жүргізу. 

Фундаменталдық талдаудың негіздерін қолдана отырып, 

инвестор дұрыс инвестициялық шешімді қабылдай алады. Бірақ бұл 

талдауды техникалық талдаумен қосарлана жүргізсе, 

инвестициялық шешімнің «ең дұрыс» нұсқасын анықтауға 

мүмкіндік береді. 
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P/E 

 

Рентабельділік  
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Проведен обзор основ, этапов фундаментального анализа, а также предложены 

простые правила использования основ фундаментального анализа.  
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ABSTRACT 

The article deals with fundamental analysis, which is widely used in the securities 

market. The study was conducted on the basis of the companies shares are traded on the 

New York Stock Exchange. An overview of the basics, fundamental analysis steps, and 

offered the use of simple rules based on fundamental analysis. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОМ 

БАНКЕ  КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен процесс стратегического менеджмента в коммерческом 

банке в контексте активизации предпринимательской деятельности и перехода 
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Стратегический образ действия коммерческого банка содержит 

разноплановую информацию. Его содержание не у всех банков сов-

падает, так как «стратегию управления каждый банк определяет ис-

ходя из представлений о своем месте на рынке, финансовых и иных 

возможностях, сложившейся клиентуре и многих других парамет-

ров» [1]. Но главные составляющие стратегического плана у раз-

личных банков общие. Они включают концепцию развития, систему 

целей банка, стратегию менеджмента банка. 

Концепция развития либо миссия банка – это то, чем банк хочет 

стать в будущем, то, к чему он устремляется, какое место он хочет 

занять в экономике страны либо региона. 

Система целей банка основывается в соответствии с миссией 

банка и включает определенные достижимые характеристики буду-

щего состояния финансово-кредитной организации.  

В этой связи банку необходимо иметь и объектные стратегии: 

стратегию привлечения ресурсов; стратегию размещения ресурсов; 

стратегию роста личного капитала; стратегию конфигурации про-

дуктового ряда; стратегию банковского маркетинга; стратегию кон-

фигурации организационной структуры; информационную страте-

гию; стратегию развития внутрибанковских взаимоотношений; 

стратегию улучшения материально-технической базы; стратегию 

сохранности; стратегию развития взаимосвязей с общественностью. 

 

ИНСТИТУТЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8
http://ekonomika.snauka.ru/tags/predprinimatelstvo


89 
 

 

Для объяснения стратегических ориентиров и выбора более эф-

фективных форм и методик преобразования необходимо проводить 

анализ и диагностику состояния банка. 

Во-первых, должны оцениваться факторы, воздействующие на 

положение всех банков страны либо региона: направленности эко-

номической политики страны и надгосударственных структур, таких 

как Всемирная торговая организация, Европейский Союз, Евразий-

ский экономический союз, решение о создании которого вступило в 

силу  01.01.2015 г. [2]; формирование рыночной инфраструктуры 

страны и банковского сектора в ее составе; изменение нормативно-

правовых основ предпринимательской деятельности в целом и бан-

ковской деятельности в частности; конъюнктура товарных, валют-

ных, денежных рынков; динамика спроса на банковские продукты и 

услуги (традиционные и новые). 

Во-вторых, следует анализировать причины, влияющие на кон-

кретный банк: изменение места банка на рынке банковских товаров 

и услуг и в отдельных его секторах; расширение (ограничение) кру-

га клиентов банка; поведение конкурентов банка, их сильные и сла-

бые стороны. 

В рамках подготовки стратегических планов ведется анализ фи-

нансовой деятельности банка. Он охватывает последующие основ-

ные направления: динамику и структуру собственных средств банка, 

привлеченных средств, активов,  доходов и прибыли банка, а также  

модифицирование средств на счетах клиентов, положение кредит-

ного и фондового портфелей банка, эффективность его операций, 

ликвидность банка и его равновесие, финансовую устойчивость 

банка. 

Банки в рыночной экономике наравне с участниками внешне-

экономической деятельности представляют собой ярко воплощен-

ные предпринимательские структуры. Данный момент должен учи-

тываться в стратегическом планировании. В научных публикациях 

отмечается, что «сущностью предпринимательства, выражающей 

целостность его многообразных свойств и взаимоотношений, явля-

ется инициативная и рискованная деятельность рыночных агентов 

по созданию нового либо трансформации имеющегося капитала с 

целью получения предпринимательского дохода».  Смысл дея-

тельности коммерческих банков как раз и состоит в разработке но-

вого и трансформации имеющегося капитала рыночных субъектов. 

Указывается, что «в развивающейся рыночной экономике все при-

меняемые предпринимателями составляющие хозяйственной дея-

тельности (ресурсы, факторы, условия, формы, методы, средства, 

результаты) со временем начинают приносить доход и преобразу-

ются в основной капитал», в данных процессах активно участвуют 

коммерческие банки. Создание и использование коммерческими  
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банками наряду с другими предпринимательскими организациями 

интеллектуального капитала, составными долями которого счита-

ются человеческий, организационный и потребительский капитал, 

гарантирует «превращение предпринимательского сектора в основ-

ной генератор инновационной активности» [3]. 

Стратегический менеджмент в банках следует применять по-

следовательно, в соответствии с внешними обстоятельствами,  

внутренней средой, с ее особенностями. Однако при этом нельзя за-

бывать, что банки не могут существовать за пределами экономики и 

в значимой мере характеризуют ее состояние. В свою очередь и 

экономика предъявляет к банкам все более серьезные требования.  

В казахстанской экономике развертываются интеграционные 

процессы, осуществляется переход к инновационному типу эконо-

мического развития. Будущее любого коммерческого банка прямо и 

непосредственно зависит от того, как адекватно отвечают его дей-

ствия потребностям экономики. 

На основе аналитических данных и прогнозов банк может осу-

ществить выбор стратегии в конкурентной борьбе, то есть сформу-

лировать долгосрочную (стратегическую) цель и определить пути ее 

достижения. При этом можно пользоваться достижениями,  разра-

ботанными мировой экономической наукой и практикой, подходами 

к формулированию банковской стратегии. Большинство из них ос-

новано на построении двухмерных матриц, каждому сектору (квад-

ранту) которых соответствует определенная типовая стратегия [4]. 

Применительно к сфере банковского бизнеса стратегия лидер-

ства в снижении издержек предполагает, что банк ориентируется на 

широкий рынок и производит услуги в большом количестве. С по-

мощью массового производства банк может минимизировать свои 

издержки и продавать товар (банковский продукт или услугу) по 

относительно низким ценам. Это позволяет иметь более высокую 

долю прибыли по сравнению с конкурентами, лучше реагировать на 

рост себестоимости банковских услуг и привлекать клиентов, ори-

ентированных на уровень цен, и за счет этого повышать рентабель-

ность. Такая стратегия применима на рынках стандартизированных 

товаров и услуг при совершенной конкуренции и однородной оли-

гополии. В банковском деле такую стратегию используют в сфере 

массовых (стандартизированных) услуг для населения [5]. 

Стратегия фокусирования предполагает, что банк фокусирует 

свой интерес, внимание на узком рынке либо рыночном секторе, на 

конкретном виде продукта либо услуге, на конкретной группе по-

требителей либо покупателей, на конкретном регионе. 

Стратегия глубокого проникновения на рынок. Цель – увеличе-

ние объемов продаж имеющихся товаров на существующих рынках. 
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Стратегия развития рынка, либо рыночная экспансия. Данная 

стратегия ориентирована на поиск новейших рынков/новейших сег-

ментов рынка для уже освоенных продуктов. Доход гарантируется 

благодаря расширению рынка сбыта, как в пределах географическо-

го региона, так и за пределами его.  

Стратегия сокращения применяется в том случае, когда пред-

приятие приходит к такой точке своего развития, что у него просто 

нет другого выхода. Необходимо пережить нестабильный период, 

остановить убыточное производство, сменить поле деятельности и 

тому подобное. 

Стратегии сокращения, в свою очередь, делятся  на несколько 

подходов: 

 стратегия отсечения лишнего; 

 стратегия сокращения расходов; 

 стратегия «сбора урожая»; 

 стратегия ликвидации. 

Стратегические планы нацелены на долгосрочную перспективу 

и основываются на анализе имеющихся тенденций развития эконо-

мики, финансовых рынков, а также содержат составляющие прогно-

зирования и описание главных принципов принятия решений. В 

стратегических планах недостает детализации положений и четких 

дат исполнения. Итак, стратегическое планирование (в отличие от 

долгосрочного) ориентировано  не на элементарную фиксацию по-

казателей деятельности банка на долгосрочную перспективу, а 

предусматривает выбор таких направлений и сфер деятельности, 

которые обеспечат рост его конкурентоспособности. Таким образом, 

стратегическое планирование является функцией направленности 

развития банка, а долгосрочное планирование – функцией времени.  
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АННОТАЦИЯ 
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публики Казахстан,  вопросы регулирования отношений между заемщиками, кре-
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Основная проблема, присущая потребительскому кредитованию, 

вытекает из его главного достоинства, а именно – малого размера по-

требительского кредита. Для получения кредитного портфеля, срав-

нимого с корпоративным, необходимо выдавать потребительских 

кредитов на несколько порядков больше чем корпоративных. А это 

предъявляет совершенно другие требования к работе банка и его кре-

дитных офицеров в плане скорости и технологичности. 

Последние исследования показали, что, не смотря ни на что по-

требительский кредит зачастую относится к наиболее прибыльным 

кредитам, которые может выдать банк. Но банковские услуги, наце-

ленные на потребителей, могут быть также одними из дорогостоя-

щих и рискованных банковских услуг, так как финансовое положе-

ние отдельных лиц может быстро измениться вследствие болезни 

или потери работы. 

В настоящее время потребительские ссуды предоставляются 

индивидуальным заемщикам разными коммерческими банками. При 

этом к числу основных факторов, влияющих на выбор формы кре-

дитного договора и условия кредитования, можно отнести макро-

экономические факторы (общая экономическая и политическая ста-

бильность, уровень официальной процентной ставки НБ РК, инфля-

ционные ожидания населения, покупательная способность тенге, ее 

стабильность, развитость валютного и фондового рынков, конъюнк-

тура рынка ссудных капиталов и проч.) и микроэкономические фак-

торы, действующие на уровне банка и его клиента (конкурентоспо-

собность банка, испытываемые им и его клиентом риски, платеже-

способность клиента, качество обеспечения ссуды, является ли кли-

ент постоянным клиентом банка, имеет ли он постоянные источни-

ки доходов и т.д.). Эти и многие другие факторы принимает во вни-

мание банк при разработке своей кредитной политики, определяю-

щей сроки кредитования, уровень взимаемых процентных ставок и 

другие условия кредитования. 

В целом столь обширное предложение потребительских креди-

тов выглядит уникальным: пожалуй, даже трудно предположить, 

будет ли у казахстанцев спустя несколько лет столько же возможно-

стей приобретать что угодно в рассрочку. Ситуация говорит о двух 

вещах. Во-первых, кредитный бум – явный признак оживления в 

экономике и появления в стране очень крупных денег. Во-вторых, 

он лучше любой статистики свидетельствует о финансово-

экономической стабильности: если так много структур, ведущих 

бизнес на обороте капиталов, готовых давать долгосрочные креди-

ты, причем как в СКВ, так и в тенге, то это значит, что они доверяют 

финансовой системе и не ждут от нее каких-либо внезапных сюр-

призов. 
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Все это отрадно. Однако мы все же имеем дело с феноменом: в 

стране с весьма низкими доходами населения динамично развива-

ются самые дорогие виды потребительского кредитования. Больше 

всего вопросов вызывает структура спроса, то есть тот круг клиен-

тов, на который сегодня ориентируется казахстанский кредитода-

тель. 

Одна из основных проблем при получении кредита – гарантии 

банку. Оформляя любой достаточно крупный кредит, вы неизбежно 

сталкиваетесь с проблемой залога. Им должен стать ваш дом, авто-

мобиль, драгоценности, дорогая бытовая техника. Проблема состоит 

не столько в том, что далеко не всегда ценности, эквивалентные по 

стоимости требуемой сумме, найдутся у клиента, сколько в том, что 

в случае невозврата какой-то части суммы он теряет все. Если же вы 

оформили кредит с торговой фирмой, реализующей какой-либо то-

вар (автомобиль или квартиру), под залог самого этого товара, то 

вы, недоплатив в срок, скажем, 15-20% от общей суммы, опять-таки 

рискуете потерять все приобретение. 

Ни одна компания, занимающаяся жилищным кредитованием, 

не оформит полного отчуждения собственности на приобретаемые 

квартиру или дом до выплаты всей суммы кредита. А поскольку 

жилищный кредит – это явление весьма протяженное во времени, 

всегда есть опасность какого-либо форс-мажора: банкротства, за-

крытия кредитующей компании. Хотя такие моменты обычно ого-

вариваются в договоре, отсутствие полных прав собственности до 

выплаты всей суммы кредита также чревато потерей приобретения и 

всех вложенных в него денег. Например, в рамках процедуры банк-

ротства может начаться продажа имущества компании, и никакие ее 

кредитные договоры с вами не являются гарантией того, что суд 

примет решение в вашу пользу. 

Риски банков заключаются в невозврате кредита, несоответ-

ствии стоимости залогового имущества объему кредита, низкой ста-

бильности доходов населения в республике. По признаниям банки-

ров, при ощутимом росте объемов операций с частными лицами их 

беспокоит также отсутствие кредитных историй – документов, от-

ражающих выплаты. конкретного лица по предыдущим кредитам. 

Анализ этих данных во всем мире является обязательным атрибутом 

работы банков с физическими лицами. 

Еще одна проблема связана с присутствием в обращении неде-

кларируемых денег, выплачиваемых сотрудникам отдельных ком-

паний в виде так называемой «черной наличности». Зарплату, не от-

раженную в бухгалтерских документах, можно потратить, но ее 

нельзя представить банку как подтверждение вашей платежеспо-

собности. Вернемся к вопросу о том, почему в стране с довольно 

низким уровнем жизни востребованы самые дорогие виды потреби- 
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тельского кредитования (речь об элитарной ипотеке). Некоторые 

аналитики связывают эту ситуацию с легализацией теневых капита-

лов путем получения и возвращения кредита. Конечно, было бы не-

правильным абсолютизировать это мнение. Однако общая неразви-

тость потребительского кредитования в Казахстане, дисбаланс спро-

са и предложения, а в особенности замкнутость элитарного сегмента 

этого рынка наталкивают на вопрос о том, почему же рынок столь 

«привередлив». Почему, в частности, жилищные кредиты, которые в 

Казахстане значительно дороже и значительно короче по срокам, 

чем в России, пока не стремятся стать «демократичнее». 

Риэлторы и банкиры сходятся в том, что нормальное развитие 

этого сегмента объективно сдерживается в Казахстане теми же при-

чинами, что и развитие банковского капитала, – отсутствием «длин-

ных» дешевых денег и несовершенством законодательного регули-

рования, в том числе налоговыми нюансами. Однако мало кто от-

кровенно говорит о внутренней ситуации на рынке жилищного кре-

дитования. Между тем она характеризуется небывалым оживлени-

ем. Только в Алматы сегодня строятся в кредит десятки особняков и 

элитных жилых массивов. 

Основываясь на некоторых конфиденциальных оценках, мы вы-

строили несколько схем вполне законной легализации капитала, кото-

рые могут быть использованы при оформлении жилищных кредитов. 

Вот одна из таких схем. Оформление кредита на строительство 

с долевым участием – кредит получен – строительство выполнено – 

кредит возвращен. По действующему законодательству не деклари-

руется источник средств, которые пошли на возвращение кредита, 

на жилищное строительство с долевым участием. Таким образом, 

деньги, которыми оплачен кредит, легализованы. 

В целом «обратная сторона» кредитного рынка говорит о том, 

что, несмотря на обширное предложение, он в Казахстане еще «сы-

рой», не до конца структурированный и не вполне цивилизованный. 

Но мы видим, как идет его насыщение, ширится предложение, рас-

тет выбор. Появляются целые риэлторские компании, специализи-

рующиеся только на продаже жилья в кредит. Страницы рекламных 

газет заполонены объявлениями о разного рода ссудах, ипотеке, 

финлизинге. Все это говорит о присутствии на рынке огромных де-

нег, которые нуждаются в обороте.  

Если внимательно проанализировать ситуацию на отечествен-

ном финансовом рынке, то станет ясно, что свободных ниш на рын-

ке банковских услуг не так уж и много. Остается потребительское 

кредитование, по сути, неразработанная «ниша», где ставки в 18-

25% приносят ощутимую прибыль, а рынок, состоящий из миллио-

нов потребителей, таит колоссальный потенциал. Это пусть и не са-

мый быстрый, но довольно надежный механизм оборота капитала.  
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Наконец, еще одним мотивом активизации внутриказахстанского 

кредитного рынка некоторые специалисты считают мировые финан-

совые тенденции. Речь идет об осознаваемой банкирами перспекти-

ве падения доллара: они понимают, что от «горячих» денег нужно 

избавляться, заставляя их работать в высокодоходном бизнесе, ка-

ковым во всяком случае является кредитование под 20-25% в год. 

Казахстанский рынок потребительского кредитования на не-

сколько лет отстает от российского. Там этот бизнес начинал разви-

ваться в 1992-1993 годах в крупных мегаполисах по уже знакомому 

нам «элитарному» пути, а сегодня потребительскими кредитами 

пользуется значительная доля населения не только крупных цен-

тров, но и провинции. Стратегия российских кредитодателей изна-

чально основывалась на обширных исследованиях потребительского 

спроса. В частности, после ряда мониторингов в московском банке 

«Русский стандарт» пришли к выводу, что в России есть около со-

рока миллионов тех, чей доход составляет от ста до тысячи долла-

ров в месяц. Почти четверть населения – это колоссальный рынок, 

благодаря которому банковский капитал в России значительно уве-

личил возможности эффективного вложения. И это рынок, который 

на сегодня выглядит гораздо «демократичнее» казахстанского как 

по структуре спроса, так и по условиям предложения. 

Анализ практики кредитования индивидуальных клиентов в Ка-

захстане позволил сделать ряд выводов. Прежде всего, современная 

практика кредитования населения разными коммерческими банками 

имеет ряд общих особенностей, свойственных начальному этапу 

развития потребительского кредитования в Казахстане. Как след-

ствие относительно новая практика кредитования физических лиц 

изобилует проблемами. К числу последних можно отнести: 

 недостатки процесса кредитования; 

 использование наличных денежных средств при выдаче и 

погашении ссуды; 

 отсутствие экономически обоснованной процентной поли-

тики; 

 проблемы законодательного характера; 

 относительно узкий спектр видов потребительских ссуд. 

Анализ рынка, проведенный с точки зрения уровня доходов 

населения, покупательной способности, обеспеченности банковски-

ми учреждениями в региональном аспекте показал, что вопрос раз-

вития кредитования населения стоит в Казахстане весьма остро. При 

этом банки несут бремя различных рисков: риска резкого обесцене-

ния ценных бумаг, принятых в обеспечение ссуды, гибели имуще-

ства клиента в результате стихийного бедствия и т.д., мошенниче-

ства со стороны заемщика, выбытия последнего с постоянного места 

жительства в неизвестном направлении, его смерти и перевода за 
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долженности на родственников умершего и т.п. Тем не менее, важ-

ной характеристикой современного состояния рынка кредитов явля-

ется возможность обеспечить большую возвратность по потреби-

тельским ссудам, нежели ссудам, предоставленным предприятиям и 

организациям. 

Исследование показало, что современная казахстанская практи-

ка кредитования физических лиц на потребительские цели требует 

своего совершенствования как с точки зрения расширения объектов 

кредитования, так и дифференциации условий предоставления ссуд. 

Макроэкономическая стабилизация в целом и преодоление ин-

фляции, в частности, также позволят населению шире использовать 

банковские ссуды для решения жизненно важных проблем. Все это 

указывает на необходимость дальнейшего развития и совершен-

ствования кредитных связей коммерческих банков с населением на 

основе изучения отечественного и зарубежного опыта. С нашей точ-

ки зрения, необходимо развивать комплексное банковское обслужи-

вание населения, предоставляя последним широкий выбор банков-

ских продуктов и услуг, увеличивая доходы, формируя ресурсную 

базу банка, расширять кредитные отношения с населением. 

Дальнейшее развитие и совершенствование кредитных взаимо-

отношений банков с населением возможно и целесообразно осу-

ществлять на основе изучения и внедрения на практике передового 

отечественного и зарубежного опыта. Использование опыта других 

стран в области кредитования частных лиц может идти по мере 

накопления коммерческими банками опыта по кредитованию, 

укрепления материально-технической базы, обеспечения необходи-

мыми кадрами, по нескольким направлениям: 

 совершенствования используемых и внедрения новых видов 

ссуд; 

 повышения качества банковского обслуживания населения; 

 дифференциации условий предоставления ссуд в зависимости 

от вида ссуды, срока использования, уровня доходов заемщика и т.д.; 

 унификации порядка оформления и использования кредитов 

и др. 

Дальнейшее улучшение организации кредитования индивиду-

альных заемщиков требует решения ряда проблем. Потребительские 

кредиты в настоящее время выдаются не только кредитными инсти-

тутами, но и предприятиями и организациями, которым кредитные 

функции не присущи. Кроме того, кредитование потребительских 

нужд населения многими организациями препятствуют решению 

многих вопросов. Например, отсутствует планирование потреби-

тельских кредитов в целом по стране и по отдельным регионам. В 

кредитных планах банков предусматриваются лишь выдаваемые 

ими кредиты. Затруднено изучение перспектив дальнейшего разви- 
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тия потребительских кредитов, согласование условий пользования 

ими. Выдача и погашение кредитов недостаточно увязаны с показа-

телями баланса денежных доходов и расходов населения. 

Вышесказанное подтверждает необходимость концентрации 

выдачи всех видов потребительских кредитов в банковской системе. 

Представляется целесообразным существенно расширить пере-

чень видов ссуд, предоставляемых клиентам на образование, на ор-

ганизацию собственного бизнеса, а также предоставлять различные 

услуги, в том числе информируя клиентов о программах стимулиро-

вания инвестиций и предпринимательства. 

Кроме того, положительный эффект для развития кредитования 

индивидуальных заемщиков имело бы также: 

 введение целевых жилищно-строительных вкладов и предо-

ставление на этой основе первоочередного права на получение ин-

вестиционного кредита владельцам вкладов после соблюдения уста-

новленных условий: срока хранения и необходимой суммы накоп-

ления средств на вкладе; 

 проведение маркетинговых исследований банков с целью вы-

явления потребности населения в новых видах ссуд; 

 повышение уровня информированности частных клиентов 

банков о новых видах кредитов и банковских услуг; 

 максимальный учет интересов клиента, индивидуальный 

подход при кредитовании. 

Развитие кредитных отношений населения с банками – это во-

прос не только экономический, но и политический и социальный. 

Помимо необходимой экономической и политической стабилиза-

ции, разработки коммерческими банками социально-

ориентированной кредитной политики во взаимоотношениях с насе-

лением, он требует также модернизации форм и методов кредитова-

ния, совершенствования процентной политики и условий предо-

ставления и погашения кредитов, использования опыта зарубежных 

стран с рыночной экономикой. 

Совершенствование кредитования населения в условиях роста 

межбанковской конкуренции служит для банка важным фактором, 

укрепляющим его общественный имидж, привлекательность и до-

ходную базу. Эти свойства потребительского кредита обеспечивают 

возрастающее к нему внимание. 

Таким образом, при работе с большим числом индивидуальных 

заемщиков их платежеспособность нужно оценивать только исходя 

из официальных текущих доходов, усредненных за достаточно про-

должительный период времени. Необходимо также уделять большое 

внимание стабильности доходов и вероятности их изменения в бу-

дущем. Последнее, относится, в частности, к платежеспособности и  
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к стабильной работе предприятия, перечисляющего заработную 

плату потенциального заемщика в банк. 

В банке должны быть сформулированы четкие и однозначные 

критерии, которыми должен руководствоваться работник банка, 

принимая решение о кредитовании сотрудника предприятия. Спи-

сок этих критериев не должен быть избыточным, и любое значение 

каждого из них должно быть легко проверяемым. 

На каждой стадии бизнес-процесса необходимо описать все 

действия персонала, весь документооборот, бухгалтерский и юри-

дический, и разработать все типовые формы документов. Бизнес-

процесс должен также предусматривать нетипичное развитие ситуа-

ции, например, изменение группы риска, появление просроченных 

обязательств, досрочное прекращение кредитования. Здесь также 

должны быть описаны все действия и весь документооборот. 

Другими словами, для банка, занимающегося обслуживанием 

большого числа индивидуальных заемщиков, не должно возникать 

«не предусмотренных ранее» ситуаций. 

Финансовые операции по выдаче/погашению кредитов, пога-

шению процентов, внебалансовому учету, расчету и формированию 

резервов и т. п. должны осуществляться в автоматическом режиме 

на уровне непосредственных исполнителей с формированием соот-

ветствующих документов и  распоряжений по факту их совершения 

по итогам операционного дня. Количество таких документов долж-

но быть минимизировано. Обратный порядок, например, сначала 

подписание распоряжения на погашение процентов, а потом сама 

операция по погашению процентов, приведет к резкому росту из-

держек банка [1]. 

На пространстве СНГ казахстанская банковская система счита-

ется одной из самых прогрессивных и грамотно построенных. Но 

отечественные потребители пока не имеют достаточного опыта в 

общении с финансовыми институтами. Проблема соотечественни-

ков в том, что сбережения у них появились лишь недавно, и как ими 

лучше распорядиться, какому банку и в какой форме доверить, мно-

гие попросту не знают. Где открыть счет или депозит? В каком бан-

ке выгоднее условия кредитования? Через какой банк приобрести 

платежную карточку или осуществить перевод? Все эти вопросы 

для казахстанских потребителей сегодня весьма актуальны [2]. 

В июне на расширенном заседании консультативного совета 

АO «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» обсуждался 

вопрос об отмене максимальных ставок вознаграждения по гаранти-

руемым депозитам и расширении гарантируемой базы за счет вклю-

чения в нее негарантируемых срочных и условных депозитов (VIP-

депозитов).  
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Но пока максимальные ставки остаются в силе и, как говорится, 

выше головы банки прыгнуть не могут. Хотя, конечно, доход по 

различным депозитам разнится в зависимости от того, на какой срок 

открыт вклад (чем больше срок, тем выше процент доходности), со-

бираетесь ли вы снимать проценты ежемесячно или хотите получить 

их в конце срока депозита с капитализацией (ежемесячное получе-

ние процентов, естественно, предполагает меньший доход), и ряда 

других причин. Но все возможные варианты условий по депозитам 

можно найти и в пределах одного банка. Если же какой-то банк 

предлагает более выгодную, необычную или интересную услугу, то 

остальные очень скоро тоже вводят подобную.  

Примерно такая же ситуация и с кредитованием, переводами, 

открытием платежных карточек и так далее. Полноценное ноу-хау 

на казахстанском банковском рынке встречается не часто. Из све-

жих примеров на ум приходят только кредитные карты Казком-

мерцбанка GoCard, предполагающие, что чем больше вы тратите, 

тем больше у вас скапливается бонусов, которыми затем можно 

расплачиваться за различные услуги и товары.  

В целом же ситуация с похожестью и сопоставимостью услуг, 

предлагаемых казахстанскими банками, свидетельствует о стабиль-

ности и высоком уровне банковской системы страны. Скажем, если 

вы решите выбрать лучший швейцарский банк с максимально вы-

годными услугами, то вряд ли справитесь с задачей, так как все они 

примерно на одном уровне и предлагают похожий продукт. Причем 

если раньше крупнейшие лидирующие казахстанские банки уделяли 

работе с физическими лицами меньше внимания, чем своему со-

трудничеству с крупными клиентами (юридическими лицами), а 

разнообразные и выгодные потребительские кредиты и депозиты 

для физических лиц предлагали в основном банки поменьше, то 

сейчас конкуренция на рынке розничных банковских услуг обост-

рилась. И это, кстати, косвенно свидетельствует о реальном росте 

доходов населения и о приумножении личных накоплений казах-

станцев. А также говорит о том, что казахстанцы становятся более 

уверенными в завтрашнем дне и все меньше боятся «жить в кре-

дит».  

Второй положительный момент, который можно отметить в 

сложившейся ситуации, заключается в том, что, не имея возможно-

сти эффективно конкурировать по ставкам вознаграждения, банки 

пытаются вводить новые дополнительные услуги. Но так как нов-

шества моментально начинают тиражироваться, конкуренция все 

больше перемещается в сферу качества сервиса. Поэтому мы при-

шли к выводу, что сравнивать и оценивать банки следует не по вы-

годности их услуг (как было сказано выше, условия, предлагаемые 

различными банками, вполне сопоставимы), а по доступности для  
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населения информации о тех или иных банковских продуктах, уров-

ню сервиса и удобству обслуживания.  

Что касается доступности информации, то таковой лишь с 

натяжкой можно считать рекламу. Она, конечно, свое дело делает, 

так как потребители не располагающие временем на проведение мо-

ниторинга банковских услуг, зачастую выбирают тот банковский 

продукт, который более активно рекламируется. Так, более полови-

ны из опрошенных нами нескольких десятков потребителей банков-

ских услуг отметили, что остановили выбор на том или ином банке, 

поддавшись влиянию рекламы.  

Хотя понятно, что далеко не всегда широко рекламируемая 

услуга является лучшей. Кроме того, банки в выгодном свете вы-

ставляют плюсы той или иной своей услуги, но на этапе рекламы 

никогда не информируют о ее минусах. Например, практически ни 

один банк не афиширует размер своей комиссии при выдаче потре-

бительских кредитов [3].  

К сожалению, далеко не все казахстанские потребители явля-

ются продвинутыми пользователями Интернета, поэтому большое 

значение имеет то, насколько грамотно и вежливо отвечают на во-

просы сотрудники банков. Большое значение при выборе банка 

имеет удобство обслуживания в нем, то есть разветвленная сеть фи-

лиалов и достаточное количество банкоматов. Но не всегда обилие 

филиалов это гарантия качества обслуживания.  

Каждый банк, рано или поздно, сталкивается с проблемой не-

платежей, и перед его руководством встает дилемма – решать этот 

вопрос собственными силами, увеличивая штат специализирован-

ных сотрудников, или обращаться в компанию, профессионально 

занимающуюся сбором задолженности.  

В большинстве случаев, следуя сложившейся традиции, руко-

водители кредитных организаций поручают решение этой задачи 

штатным юристам, либо службе экономической безопасности банка. 

Преимущество этого варианта – в экономии средств на оплату услуг 

коллекторской компании, а также в относительном контроле за хо-

дом выполнения работ своими сотрудниками. На практике подобная 

экономия не всегда себя оправдывает. Недостаток специальной под-

готовки, опыта, гибкости, свободы принятия решений и отсутствие 

прямой материальной заинтересованности в возврате денежных 

средств, в конечном счете приводит к малоэффективным результа-

там действий штатных сотрудников банка. 

Создание же профессиональной коллекторской службы, хорошо 

подготовленной, обладающей специальными навыками, технологи-

ями, специализированным программным обеспечением, и, что не-

мало важно, достаточным опытом в разрешении долговых проблем, 

требует очень существенных финансовых и временных затрат. 
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Преимущества сотрудничества с коллекторским агентством со-

стоят в первую очередь в том, что взыскание задолженности - это 

основной, а не дополнительный вид его деятельности и занимаются 

этим прошедшие специальную подготовку специалисты, владеющие 

арсеналом знаний из таких областей, как психология, социология, 

юриспруденция, финансы. Наконец, каждый из них материально 

мотивирован и заинтересован в конечном результате. Следует отме-

тить, что если еще полтора - два года назад банковское сообщество 

России скептически относились к коллекторским агентствам, то на 

сегодняшний день явно видна позитивная тенденция развития их 

взаимного сотрудничества и некоторые банки уже открыто заявляют 

об этом в средствах массовой информации [4]. 

  Продолжая аналогию с мировым опытом, можно отметить еще 

одно направление развития в коллекторском бизнесе – это услуги по 

оценке платѐжеспособности потенциального заѐмщика и предупре-

ждению выдачи банком рискованных кредитов. Во всем мире эта 

практика достаточно распространена, но у нас пока активно не ис-

пользуется.  

В общем, подводя итог, можно сказать, что мы находимся в 

начале большого пути с огромным полем деятельности и перспекти-

вой превращения казахстанского коллекторского бизнеса в инду-

стрию с миллиардными оборотами. 

Поэтому, одной из первостепенных  задач – донести до казах-

станской общественности, до деловых кругов то, что современные 

услуги по взысканию задолженности – это цивилизованный, высо-

котехнологичный бизнес, уже давно востребованный во всѐм мире и 

наша задача – укреплять его престиж на казахстанском рынке, по-

вышая взаимное доверие клиентов.  

Реклама часто называет потребительские кредиты «самой демо-

кратичной» банковской услугой. Непосвященному, действительно, 

кажется странным, зачем банкам возиться со сравнительно неболь-

шими по объему, но достаточно хлопотными операциями с частны-

ми лицами, с мизерными кредитами, в то время как у них есть масса 

крупных корпоративных клиентов. Но дело здесь в общих объемах. 

Финансисты Европы, США, Канады, Австралии в свое время сдела-

ли все для того, чтобы максимально рационализировать бюджет 

каждой семьи, заставив ее накопления работать сегодня, а не лежать 

годами в чулках в ожидании заветной крупной покупки [5].  

В результате уже не одно десятилетие значительная часть насе-

ления этих стран пользуется лучшими благами цивилизации – не-

движимостью, автомобилями – в рассрочку, в чем есть масса плю-

сов как для кредитодателей, так и для их клиентов. Выгода банков 

понятна: в виде процентного вознаграждения они имеют долгосроч-

ный стабильный доход, причем чем больше объем освоенного ба- 
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ком рынка, тем этот доход весомее. Потребитель же получает воз-

можность уже сегодня пользоваться весьма дорогими вещами, на 

которые ему при ином раскладе пришлось бы копить деньги десять 

– двадцать лет. Хотя это удовольствие, конечно же, небесплатное: 

кредит придется отрабатывать те же десять – двадцать лет, заплатив 

в конечном счете больше, чем при единовременном расчете, – но 

несомненным выигрышем становится доступность высокого каче-

ства жизни самым широким слоям населения. 
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Мақалада экономиканың дамуындағы адами капиталға инвестиция тарту 

жолдары, еліміздің экономикасындағы еңбек ӛнімділігін арттыру және оның 

кешенді ӛсуі қарастырылған. Бүгінгі күні әлемнің дамыған елдерінің үлесіне 

әлемдік адами капиталдың негізгі бӛлігі жатады және мемлекет дәл осы адами 

капиталға инвестициялардың үлкен бӛлігін бағыттайды, адами капитал жаңа 

технологияларды жасауда, ӛндіріс дамуында, олардың тиімділігін арттыруда ең 

басты ӛндіргіш фактор болып табылады. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық ӛрлеу – Қазақстанның жаңа 

мүмкіндіктері» Жолдауындағы басымдықтардық бірі – еліміздің 

экономикасындағы еңбек ӛнімділігін арттыру және оның кешенді 

ӛсуі болып табылады. Бұл мәселеде, яғни еңбек ӛнімділігін 

арттырудағы басты тұлға – еңбек адамы, себебі қоғамдағы шешуші 

күш адами капитал мен мамандарға инвестициялар болып табылады 

[1]. 

Адами капитал ұғымы XX ғасырдың екінші жартысында 1992 

жылы американдық ғалым-экономистер Т. Шульц пен Г. Беккердің 

мақалаларында жарық кӛре бастаған. Алғашқыда бұл термин тар 

мағынада қолданылған, алайда қазіргі кезеңде оның қолданылу аясы 

да, мағынасы да кеңейіп келеді. Соның нәтижесінде адами капитал 

қазіргі кезеңдегі экономиканың күрделі, әрі серпінді даму 

факторына айналды. Бүгінде адами капитал  теориясы мен 

практикасы негізінде АҚШ және дамыған  Еуропа елдерінің 

дамуының ұтымды парадигмасы қалыптасып, жетіліп келеді. 

Мысалы, Швеция  адами капитал теориясы  негізінде ӛз дамуында 

қалып бара жатқан  кезде, экономикасын модернизациялау арқылы 

2000 жылы әлем экономикасындағы кӛшбасшы тұғырына қайта 

оралды. Финляндия ӛте аз мерзімде шикізатқа негізделген 

экономикадан инновациялық экономикаға ӛте алған, ол ӛзінің 

негізгі табиғи  байлығы – орман шаруашылығын қайта ӛңдеуден бас 

тартпай-ақ, жоғары технологиялар жасап шығарған, сӛйтіп 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігі бойынша рейтингте әлемде 

бірінші орынға шықты. Финляндия ағаш ӛңдеуде жоғары қосылған  
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құнды тауарлардан түскен табысты қолданып, ӛзінің инновациялық 

технологиясы мен ӛнімдерін жасап шығарған [2]. 

Ғылымның дамуы, ақпараттық қоғамның қалыптасуы адами 

капиталдың, яғни ӛте күрделі даму факторының құрамы ретінде 

халықтың білім беру, денсаулық сақтау салаларын, ӛмірдің сапасын, 

ұлттық экономиканың инновациялығы мен жаңашылдығын 

анықтайтын мамандарды алдыңғы қатарға итермелейді [3] . 

Адами капитал негізінде әрине, адам жатыр, алайда бүгінде ол 

білімді, белсенді, қоғамға пайдалы, біліктілігі ӛте жоғары адам 

болуы керек. Адами капитал қазіргі кезеңдегі экономикада 

еліміздің, аймақтардың, жергілікті ұйымдардың ұлттық 

байлығының негізгі, қомақты үлесін анықтайды. 

Кең ұғымдағы адами капитал бұл – экономиканың, қоғам мен 

жанұяның дамуының  қарқынды ӛндіргіш  факторы, оған еңбек  

ресурстарының білімді бӛлігі, білімдер, зияткерлік және басқару 

еңбектерінің инструментарийлері, еңбек ортасы жатады, бұлардың 

бәрі адами капиталдың дамудың ӛндіргіш факторы ретінде қызмет 

істеуін қамтамасыз етеді. 

Ал, қысқаша нұсқасына келсек, адами капитал – ақыл, 

денсаулық, білім, сапалы және ӛндіргіш күш, ӛмір сапасы болып 

табылады. Капиталдың түрлері мыналар: қаржылық капитал, табиғи 

капитал, зияткерлік капитал, адами капитал, нақты капитал т.б. 

Ұлттық байлыққа адами, қаржылық, табиғи, нақты капиталдар 

жатады. 

Бүгінгі күні әлемнің дамыған елдерінің үлесіне әлемдік адами 

капиталдың негізгі бӛлігі жатады және мемлекет дәл осы адами 

капиталға инвестициялардың үлкен бӛлігін бағыттайды, адами 

капитал жаңа технологияларды жасауда, ӛндіріс дамуында, олардың 

тиімділігін арттыруда ең басты ӛндіргіш фактор болып табылады. 

БҰҰ-ның адамның дамуы жӛніндегі баяндамаларынан АҚШ, 

Финляндия, Германия, Жапония, Швейцария т.б. сияқты дамыған 

елдерде адами капиталдың үлес салмағы ұлттық байлықтың 80%-ін 

құрайтынын кӛруге болады. 

Адами капиталға мол инвестиция салу, іргелі зерттеулер 

жүргізу, жаңа технологияларды дамыту әлемнің алдыңғы қатарлы 

елдеріне кӛшбасшылықты қамтамасыз етеді. Сол себепті дамыған 

елдерде Қазақстанға қарағанда еңбек ӛнімділігі ӛте жоғары, әрине 

бұл салыстыру егер де біз қазақстандықтардың еңбекақысын есепке 

алсақ, дұрыс болмас еді. Бәрімізге белгілі, біздің орташа жалақымыз 

сол дамыған елдердегі ең аз мӛлшердегі жалақыдан да тӛмен. 

Бүгінде Қазақстанда халықтың 10%-тен астамы, ал ауылдық 

жерде тіпті 14%-і кедейлік деңгейінен тӛмен ӛмір сүруде. Мысалы, 

Алматы, Маңғыстау және Оңтүстік Қазақстан облыстарында 

табыстары күн кӛріс минимумнан тӛмен халықтың үлесі 16%-тен 

21,4%-ті құрайды. 
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Бұдан шығатын қорытынды мәз емес – дамыған елдермен са-

лыстырғанда Қазақстанда адам еңбегі әлдеқайда тӛмен. Сол себепті, 

экономикалық ӛсудің пайдасына әлі де болса жұмыскерлердің кӛп 

бӛлігінің қолы жетпейді, олардың ӛмірінің сапасына, табыстарының 

ӛсуіне де  тиетін әсері әлсіз. Осыдан барып еңбек ӛнімділігінің 

тӛмен ӛсуі туындайды. Еңбек ӛнімділігін арттыру мәселесін тек 

жоғары жалақы тӛлеу, ӛндірісті технологиялық жаңарту, еңбек 

шарттарын қауіпсіздендіру арқылы ғана шешуге болады. 

Бәрімізге белгілі, ӛндірістің тиімділігін, еңбек ӛнімділігін және 

жалақыны арттыру мәселелері әрбір нақты жағдайда кешенді түрде, 

әрі жеке түрде шешіледі. Бұл жерде жұмыс орындарын рационали-

зациялау, еңбекті нормалау және ұйымдастыру жүйесі т.б. фактор-

лар маңызы. 

Мамандардың айтуынша, кейбір жұмыс берушілер еңбек ӛнім-

ділігін ӛндірісті жаңалау есебінен ӛсіруге қызығушылық танытпай-

ды, олар ӛз ӛндірістерінің бәсекеге қабілеттілігін жұмыс күшінің 

арзандығы арқылы қолдауға тырысады, еңбек ӛнімділігінің тӛменді-

гі үшін жауапкершілікті жұмысшылардың ӛзіне артып қойғылары 

келеді, сӛйтіп жалақыны ӛсіруден бас тартуды олар осылайша 

дәлелдеуге тырысады. 

Қазақстандағы еңбек ӛнімділігінің тӛмен деңгейі отандық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігіне кері әсерін тигізеді, оның 

ӛсуінің әлуетін шектейді. 

Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігі жұмыс 

күшінің арзандығына сүйенбеуі керек және жалақыны ӛсіру мен 

еңбек ӛнімділігінің ӛсуінің ара қатынасын сақтау керек. 

Ең алдымен, Қазақстанда білім беру саласына қажет инвести-

цияны ӛсіру кӛзделіп отыр, 2013 жылы ғылымға бӛлінетін қаражат 

350 млрд. теңгені құрайды, бұл ІЖӚ-нің 5%-нен астамын алады. 

Адами капиталға  инвестиция салудың түрлері ӛте кӛп. Бұл 

мәселе Қазақстан үшін маңызды. Қазақстанда халықтың 40%-нен 

астамы ауылдық жерде тұрады және  ӛнімділігі аз еңбекпен 

айналысып жүр. Ал заманауи агроӛнеркәсібіне адамдардың мұндай 

саны қажет емес. Міне осы ресурстарды шетелден жұмысшыларды 

тартпай-ақ қолдану қажет, инвестицияларды осыған салу керек [4].  

50 бәсекегеқабілетті елдер қатарына кіру адами капиталға 

ойластырылып салынған инвестицияларсыз мүмкін емес.    

Малайзия, Оңтүстік Корея, Жапония сияқты дамыған елдер 

кезінде адами капиталға инвестиция салған, соның әсерінен олар 

«білім экономикасының» үлгілерін жасай алған. 

Осы тәжірибе негізінде Қазақстан білім беру саласындағы жағ-

дайды түбірімен ӛзгертуге тырысуда. Республика басшылығының 

бұл мәселеге немқұрайды қарамауы және бүгінде болып жатқан 

ӛзгерістер болашаққа үмітпен қарауға мүмкіндік береді. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается увелечение  и рост трудоспоспобности страны и 
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Ключевые слова: капитал, инновация, трудоспособность, национальная 

экономика. 

                                                       

 

Т.М. Shahidulla,  

student,  New Economic University (in the past – KazEU), Аlmaty s. 

 

ATTRACTION OF INVESTMENT INTO THE HUMAN CAPITAL IN 

ECONOMY OF KAZAKHSTAN AS THE BASIS OF DEVELOPMENT OF 

PRODUCTION FACTOR 

 

ABSTRACT 

In the article and height of country and bringing in of investment is examined in a 
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