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Мақалада шетел инвестицияларын тартудың басты бағыттарына сипаттама бері-

ліп, олардың жалпы ағынына талдау жасалады. Бұл талдау кейінгі жылдары әлсіреген ше-

телдік инвесторлардың Қазақстанға деген қызығушылығын қайтару туралы белгілі бір ақ-

парат береді. Қазақстанға шетелдік инвестицияларды тарту мәселесі Жаңғырту 3.0 аясын-

дағы орталық мәселелердің бірі болып табылады. Зерттеу нәтижесінде тікелей шетел ин-

вестицияларын тарту және пайдалану бағытында жүзеге асыруда келесі шаралар ұсыныла-

ды: Тікелей шетел инвесторларын қызықтыру, марапаттаудың арнайы бағдарламасын қа-

былдау, халықаралық ұйымдардың әлеуетті инвесторларына жүргізілген көптеген сауал-

намаларын талдау және шетел инвестициясының үйлесімінің тиімді ұйымдастырушылық 

механизмін жасау. 

 
В статье описываются основные направления привлечения иностранных инвестиций и 

анализируется их общий поток. Этот анализ дает нам некоторую информацию о возврате ин-

тереса иностранных инвесторов к Казахстану в предстоящие годы. Вопрос привлечения иност-

ранных инвестиций в Казахстан является одним из центральных вопросов в рамках Модерниза-

ции 3.0. В результате исследования будут предприняты следующие меры в области привлечения  
и использования прямых иностранных инвестиций: привлечения прямых иностранных 

инвесторов, принятия специальной программы вознаграждения, анализа многих опросов 

потенциальных инвесторов в международных организациях и разработки эффективного 

организационного механизма координации иностранных инвестиций. 

 
The article describes the main directions for attracting foreign investments and analyzes their 

overall flow. This analysis gives us some information about the return of interest of foreign investors 

to Kazakhstan in the coming years. The issue of attracting foreign investments to Kazakhstan is one of 

the central issues in the framework of the Modernization 3.0. As a result of the research, the following 

measures will be taken in the field of attracting and using foreign direct investment: attracting foreign 

direct investors, adopting a special remuneration program, analyzing many interviews with potential 

investors in international organizations and developing an effective institutional mechanism for 

coordinating foreign investments. 

 
Негізгі сөздер: тікелей инвестиция, капитал, талдау, портфельдік инвестициялар, 

инвестициялардың ағыны, шетел инвесторлары, тиімді шешімдер. 
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Кіріспе  
Кез келген қоғамда инвестиция эконо-

миканы дамыту және нығайтудың негізігі 

қызметін атқарады. Қандай да бір салада ӛз 

қызметін жүзеге асыру үшін инвестициялық 

ахуалдың тиімді бағытын іздеуде, олар мұнай 

шығару және тұрақты экономикалық, құқық-

тық ортадағы елдерге, мысалы Таяу және Ор-

та Шығыс, Америка континенті және Солтүс-

тік теңіз елдеріне инвестиция салуды дұрыс 

кӛреді. Алайда, олар транзиттік елдердің ин-

вестициялық нарығындағы шет ел инвестор-

ларының кӛпшілігі үшін күні бүгінге дейін 

жаңа қосымша тәуекелге ұшыратады.  
Тікелей инвестиция - капиталды экс-

порттаушының қабылдаушы ел территория-

сында ӛндірісті ұйымдастыруын айтады. Ті-
келей инвестициялар арқылы халықаралық 

корпорациялар дүниежүзілік нарықта ӛз бӛ-
ліктерін жүргізеді [1].  

Капитал - тауар ӛндірісінің жұмыс күші 

тауарға айнала бастаған кезінде пайда бола-

ды. Капиталдың алғашқы қорлануы проце-
сінде тікелей ӛндірушілер ӛндіріс құрал- жаб-

дықтары капиталистік кәсіпкерлердің қолына 
жинақтала бастады. Ӛндіріс құрал жабдығы-

нан айырылған жұмысшы ӛз жұмыс күшін 
капиталистерге сатуға мәжбүр болды. Бұл 

процесс тауар ӛндірісінің капиталистік ӛнді-
ріске айналуын кӛрсетеді.  

Капиталды әлем елдерінде пайдалану-
дың негізгісі мыналар :  

1. Инвестициялаушы елдегі капиталдың 
мол қорлануы;  

2. Дүниежүзілік шаруашылықтың әр 
түрлі бӛліктеріндегі капиталға сұраныс пен 
ұсыныс арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы;  

3. Жергілікті рынокты монополизация-
лау мүмкіндігі;  

4. Капитал экспортталатын елде арзан 
шикізат пен жұмысшы күшінің болуы;  

5. Саяси тұрақтылықтың және қолайлы 
инвестициялық ахуал;  

Капиталды шетке шығару мына нысан-
дарда жүргізіледі:  

– ӛнеркәсіп, сауда т.б. кәсіпорындарына 
тікелей инвестициялар ;  

– портфельдік инвестициялар (шетелдік 
облигацияларды, акцияларды және басқа да 
құнды қағаздарға алу үшін). 

 

Шетел инвестицияларын тартудың бас-
ты бағыттарына тіршілікті қамтамасыз ету са-
лалары мен экспорт бағдарындағы ӛндірістер  
– мұнай-газ және мұнай – химия салалары, 
электр энергетикасы, металлургия, коммуни-

кация және де Қазақстан дәнді дақылдапр, 
жүн, мақта т.б. ірі ӛндіруші болу себепті, аро-

ӛнеркәсіп кешені жатады. Мұнай-газ сала-
сында күш-қуат мұнай мен газ ӛндіріп, экс-

порттқа шығаруды арттыруға сыртқы мұнай 
құбырлары мен ішкі газ құбырларын салуға 

жұмсалады[2].  
Әлемдік дағдарыс жылдарында тікелей 

шет ел инвестицияларының түсімі тӛменде-
ген, бірақ жағымсыз құбылысқа қарамастан, 

Қазақстанда пост дағдарыс жылдарында шет 
ел инвестицияларының түсімі тұрақты қал-

пын сақтап қалды.  
Батыстық эксперттер пікірінше, Қазақс-

танның жалпы инвестициялық ахуалы қолай-

лы, бірақ маңызды бюрократиялық кедергі-

лер, қаржылық тәуекелдер, салықтық заңна-
мада және әкімшілендіруде жетіспеушіліктер, 

сақтандыру саласындағы дамыған құқықтық 
инфрақұрылымның жетіспеуі және т.б. шет ел 

капиталы мен инвестициясының түсу үдерісін 
кідіртуі мүмкін [3].  

Басқа жағынан алсақ, Қазақстан шет ел 

инвесторлары үшін кәсіби ахуалдың негізгі 
параметрлері бойынша тартымды болып та-

былады. Республика ірі нарықтық әлеуетке, 
мол табиғи және еңбек ресурстарына ие. Ин-

вестицияның әлеуетті пайдалылығы Қазақс-
тандағы инвестициялардан кӛбірек пайда 

алуды күтетін инвесторлар үшін маңызды 
фактор болып табылады.  

Зерттеу нысандары мен әдістері 
Зерттеу объектісі ретінде Қазақстан  

Республикасындағы 2005-2016 жылдардағы 
тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы 
ағыны қарастырылды.  

Зерттеу әдістері: ағындық, графиктік 
талдау әдістері.  

Нәтижелері және талқылаулар 

Қазақстан Республикасындағы 2005-2016  
жылдардағы тікелей шетелдік инвестициялар-
ды тарту бағыттарын талдаудың нәтижесінде 
елімізде, үш жылдық қысқартудан кейін, ше-
телдік тікелей инвестициялардың жалпы 
ағыны 2016 жылы 40% - ды құрады. 
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Қазақстан   экономикасын   қаржылан- катордың  ӛсуі  жергілікті  экономикаға  дағда- 

дыруға  инвесторлардың  жағдайы  артып  ке- рыстық  құбылыстарды  шешуге  байланысты 

леді - үш жылдық қысқарудан кейін 2016 жы- 2013-2015 жылдары әлсіреген шетелдік инвес- 

лы шетелдік тікелей инвестициялардың ағы- торлардың Қазақстанға деген қызығушылығын 

ны күтпеген түрде ӛсті. Ӛткен жылы Қазақс- қайтару туралы белгілі бір ақпарат береді. 

тан Республикасындағы шетелдік тікелей ше- Қазақстан Республикасындағы 2007 жыл- 

телдік  инвестиция  (ТШИ)  20,6  млрд  АҚШ дан  бері  тұрақты  ӛсіп  келе  жатқан  тікелей 

долларын құрады, бұл 2015 жылмен салыстыр- шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны 2013 

ғанда 14,8 млрд АҚШ долларына тең болды. жылы  17%-ға  азайған,  ал  2014  жылы  2%-ға 

Осылайша,  былтыр  шетелдік  тікелей тӛмендеген, қайтадан 2015 жылы 38%-ға күрт 

инвестициялардың 40% -ға немесе шамамен 6 тӛмендеген (1 сурет). Инвесторлар Қазақстанға 

млрд  долларға  артуы  мүмкін  болды.  Инди- оралады[4].  
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1 Сурет − ҚР тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы ағыны (млрд. АҚШ 
доллары) *Ескерту - автормен [4]негізінде құрастырылған 

 

Сыртқы кӛздерден 2016 жылы қаражат- Атап  айтқанда,  жыл  ішінде  инвестор- 

тың келуінің ұлғаюы бір жағынан Қазақстан- лардың  ҚР  тікелей  инвестициялары  кәсіп- 

дық  кәсіпорындар капиталына шетелдік  ин- орындарының капиталына қатысуы 5,1 млрд 

весторлардың қатысуын ұлғайтуға, екінші жа- доллар  құрап,  2015  жылмен  салыстырғанда 

ғынан қайта инвестицияланған кірісті ұлғай- 3,8 млрд. АҚШ долларына (+ 35%) артты (2 

туға мүмкіндік берді. сурет).  
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2 Сурет – Қазақстандық кәсіпорындарда инвесторлардың капиталға қатысуының ӛсуі (млрд. АҚШ 
доллары) *Ескерту - автормен [4]негізінде құрастырылған 
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Қайта инвестицияланған кірістің сома- шамамен  5  млрд  долларға  жетті,  ал  2015 

сы,  атап  айтқанда  Қазақстандық  кәсіпорын- жылы инвесторлар $ 272 млн шығынға шекті 

дардың бӛлінбеген   пайдасындағы   тікелей (3 сурет). 

шетелдік инвесторлардың  үлесі  2016  жылы   
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3 Сурет − Қайта инвестицияланған табыс млрд. АҚШ доллары). 

*Ескерту - автормен [4]негізінде құрастырылған 

 

Қазақстандық  кәсіпорындардың  (тіке- - осындай міндеттемелердің кӛлемі 10,6 млрд 

лей  инвестициялар)  ӛздері  шетелдік  инвес- долларға  бағаланды,  бұл  ӛткен  жылмен  са- 

торларға қарыздарын 2016 жылы ұлғайтпады лыстырғанда 5%-ға аз (4 сурет).  
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4 Сурет − Қазақстандық кәсіпорындардың инвесторлар алдындағы міндеттемелерінің ӛсуі (млрд. АҚШ 
доллары). *Ескерту - автормен [4]негізінде құрастырылған 

 

Ең ірі инвесторлар Нидерландыдан бол- Швейцарияның  тікелей инвесторлары 

ды, олардан 2016 жылы Қазақстандағы жоба- жыл  бойына  Қазақстан  экономикасына  724 

ларды  қаржыландыруға  деген  қызығушы- млн.  долларға  ақша  ағындарын  ұлғайтты, 

лықтың  айтарлықтай  артуы  байқалды,  Қа- олардың жалпы инвестиция кӛлеміндегі үлесі 

зақстандық  кәсіпорындарда  инвесторлардың 13% құрады.  

капиталға қатысуының ӛсуі шамамен 2 млрд. АҚШ-тың  инвесторлары  тікелей  инвес- 

АҚШ долларына немесе 33% -ға ӛсті. ТШИ тициялар кӛлемін 652 млн. долларға ұлғайтты - 

құрылымындағы   инвестициялардың   үлесі Қазақстан  Республикасының экономикасына 

39%-дан 37%-ға дейін тӛмендеді. қатысу үлесі 19%-дан 17%-ға дейін тӛмендеді. 
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  2015-2016 жылдарға арналған Қазақстан-  тікелей шетелдік инвестициялар (71% немесе 

ға тікелей инвестициялар бойынша кӛшбасшы-  2,4 млрд. АҚШ долларына ӛсті) және шетелдік 

лар  Нидерланды,  АҚШ,  Швейцария  және  тікелей инвестициялар (5% ӛсті). 

Франция  болып  табылады.  Нидерланды  2016  2016 жылға қарай Қазақстанға тікелей 

жылы Қазақстанға тікелей инвестицияны 33%-  инвестициялардың  тікелей  инвестициялары 

ға  (1,9  млрд.  АҚШ  доллары)  арттырғанына  ӛнеркәсіптік және ғылыми қызметті (34,3%), 

қарамастан, олардың тікелей шетелдік инвес-  кәсіби, ғылыми-техникалық қызметті (23,6%) 

торлар құрылымындағы үлесі 2% -ға тӛмендеді  және ӛндірісті (18,4%), ал басқа да экономи- 

және 2016 жылдың соңына қарай 37% құрады.  калық емес 23,7% -ды құрайды(5-сурет). 

Сондай-ақ, ТОП-4 қоспағанда, басқа елдерден                 
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5 Сурет − Елдер бойынша ҚР тікелей шетел инвесторларының құрылымы(%): а) 2015 жыл, б) 2016 
жыл *Ескерту - автормен [4]негізінде құрастырылған 

 

Қорытындылай келе, 2005 жылдан 2016 лық мәселелердің бірі болып табылады. Үсті- 

жылға дейінгі кезеңде Қазақстанға шамамен міздегі жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақс- 

243 млрд. АҚШ доллары кӛлемінде тікелей тан Республикасының Инвестициялық страте- 

шетелдік  инвестициялар  тартылды.  Бұл  қо- гиясын дайындауға тиіс.  

лайлы  инвестициялық ахуалдың арқасында Инвестицияларды  тартудың  маңызды 

мүмкін болды. Инвесторларды қолдау жӛнін- рӛлі  «Астана» Халықаралық қаржы орталы- 

дегі  мемлекеттік  шараларға  инвестициялық ғына - Астана аумағында арнайы құқықтық 

және салықтық жеңілдіктер кіреді, атап айт- режимі  бар Қазақстан Республикасы Прези- 

қанда, кедендік баждардан босату, мемлекет- дентімен айқын анықталған шекаралары бар 

тік  толыққанды  гранттар,  инвесторлар үшін аумақтарға беріледі.  

«бір терезе» принципі, салық және инвести- IFCA  басты  назарында  капитал  нары- 

циялық субсидиялар бойынша қосымша же- ғын  дамыту,  активтерді  басқару,  капиталды 

ңілдіктер  инвестициялық  басымдықтар  бо- басқару, исламдық қаржыландыру және жаңа 

йынша қосымша берілуі мүмкін жоба. Соны- қаржылық технологиялар.  

мен қатар, Қазақстан Республикасының аума- Халықаралық   қаржы корпорациясы 

ғында  арнайы  экономикалық  және  индус- IFC-дің ағылшын тіліндегі заңды құқықтары- 

триалды аймақтар, бизнесті қолдау және ин- на  негізделген  IFC-тің  тәуелсіз  сот  жүйесін 

вестицияларды құқықтық қорғау бар. Мұның Қазақстан сот жүйесінің таңдаған халықара- 

бәрі Қазақстан инвестиция үшін ашық екенін лық судьясы арқылы жүзеге асырады деп кү- 

және  ЭКСПО-2017  халықаралық  мамандан- тілуде. Сонымен қатар, халықаралық арбит- 

дырылған   кӛрмесі   «Болашақ   энергиясы» раждық  орталық  тараптар  арасында  тӛрелік 

сияқты ауқымды жобалармен және «Астана» келісім болған жағдайда дауларды қарайды. 

Халықаралық   қаржы орталығын құрудың 1 қаңтардан бастап IFCAS-ны реттейтін 

арқасында шетелдік инвестицияларды ұлғай- конституциялық заң күшіне енді. Бұл жағдай 

туды кӛздейді.   Қазақстандағыжағымды инвестициялық 

Қазақстанға шетелдік инвестицияларды ахуалмен сипатталады. Шетелдік инвестиция- 

тарту мәселесі Жаңғырту 3.0 аясындағы орта- лардың жалпы республикалық кӛлемінің қо- 
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мақты үлесі Атырау (55,4%) және Батыс 
Қазақстан (14,9%) облыстарында игерілді [4]. 

Қорытынды  
Міне Қазақстанға шетелдік инвестиция-

ларды тарту мәселесінің объективті талдауы 
реформаның Қазақстандағы бастапқы жағда-
йы оны жүргізудің моделін жедел таңдау 
қажеттігіне алып келді.  

Тікелей шет ел инвестицияларын тарту 
және пайдалану бағытында жүзеге асыруда 
келесі шаралар ұсынылады:  

– тікелей шетел инвесторларын қызық-
тыру, марапаттаудың арнайы бағдарламасын 

қабылдау. Халықаралық ұйымдардың әлеует-
ті инвесторларына жүргізілген кӛптеген са-

уалнамаларын талдау нәтижесі кӛптеген ин-
весторлар жаңа заңдар мен жаңа мемлекеттік 

саясат қабылдануының арқасында жағдайды 
жақсартуға үміттенуін жалғастыратындығын 

кӛрсетті;  
– тікелей шет ел инвестициясының үй-

лесімінің тиімді ұйымдастырушылық меха-

низмін жасау. Ӛкінішке орай, қазір кәсіпкер-
лік құрылым сияқты мемлекеттік сауда-ӛнер-

кәсіптік палаталар, арнайы комитеттер және 
т.б. жай үйлесім табады.  

Жалпы, Қазақстанға шет ел капиталы 
мен инвестицияларын тарту және пайдалану- 
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дың тиімді жүйесін құру экономикалық, саяси 
және инвестициялық мәселелерді тиімді ше-

ше алатын, елдің инвестициялық ахуалын 
жақсартуға және қолайлы жағдай жасауға 

мүмкіндігі бар тиімді шешімдерге байланыс-
ты екенін атап ӛткен жӛн. 
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The psychological competence of specialists in the field of hospitality is of great importance for 

improving the service culture aimed at serving customers based on the development of psychological 

and practicalskills. The author proposeda combination of psychological skills and competencies 

required for work in the hospitality sphere, as well as the formation of psychological competencies and 

communicative culture among future specialists. 
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