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Мақалада авторлардың қазіргі нарықтық қатынастардың талаптары мен заңдарына 
жауап беретін экономикалық агенттердің арасындагы теңдестірілген инвестициялық 
қатынастарды дамытудың әдіснамалық принциптері туралы нәтижелері берілген. Авторлар 
экономикалық дамудың динамикалық және статистикалық теориялары негізінде іске асыру 
процесінде инвестициялық қатынастар жүйесін талдау міндеттерін қарастырады, ұлттық 
экономиканың факторлық талдауын, инновациялық-инвестициялық дамуын жүзеге асыруды 
қамтамасыз етеді, бұл инвестициялық ресурстардың экономикалық шыгындарын азайту 
мақсатында сыртқы және ішкі ортаның өзгеруіне мезгілінде ықпал етуге мүмкіндік береді 
Елімізде жаһандану жағдайында халықаралық нарықта табысты бәсекелесе алатын ұлт- 
тық өндірушілер арқылы тиімділік деңгейін және экономиканың өсу қарқынын айқындайтын 
салалар кешенін құруға мүмкіндік беретін ұлттық капиталды қалыптастыру негізінде инвес- 
тициялық-инновациялық дамудың тұтас, принципті жаңа тұжырымдамасы әзірленді.

Негізгі сөздер: нарық, инвестициялардың рөлі, инвестициялық қызметті, инвестиция- 
лык процестер, ұлттық экономика.
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В статье представлены результаты авторов о методологических принципах развития 
сбалансированных инвестиционных отношений между экономическими агентами, отвечаю
щими требованиям и законам современных рыночных отношений. Авторы рассматривают 
задачи анализа системы инвестиционных отношений в процессе реализации на основе ди- 
намических и статистических теорий экономического развития, обеспечивают осуществле
ние факторного анализа, инновационно-инвестиционного развития национальной экономики, 
что позволит своевременно оказывать влияние на изменение внешней и внутренней среды с 
целью снижения экономических затрат инвестиционных ресурсов. В стране разработана це
лостная, принципиально новая концепция инвестиционно-инновационного развития на основе 
формирования национального капитала, позволяющая создать комплекс отраслей, определяю
щих уровень эффективности и темпы роста экономики, через национальные производители, 
которые могут успешно конкурировать на международном рынке в условиях глобализации.

Ключевые слова: рынок, роль инвестиций, инвестиционные процессы, инвестицион
ная деятельность, национальная экономика.
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The article presents the results o f the authors on the methodological principles o f development of 
balanced investment relations between economic agents that meet the requirements and laws o f modern 
market relations. The authors consider the problems of analysis o f the system o f investment relations in 
the process o f implementation on the basis o f dynamic and statistical theories o f economic development, 
provide the implementation o f factor analysis, innovation and investment development o f the national 
economy, which will allow timely influence the change o f the external and internal environment in 
order to reduce the economic costs o f investment resources.The country has developed a holistic, 
fundamentally new concept o f investment and innovation development based on the formation of 
national capital, it allows to create a complex o f industries that determine the level o f efficiency and 
growth rates o f the economy, through national producers who can successfully compete in the 
international market in the conditions o f globalization.

Key words: market, role of investments, investment processes, investment activity, national 
economy.

Кіріспе
Бүгінгі таңда Қазақстан экономикасы- 

ның модернизация жағдайында, оның нәтиже- 
сінде нарықтық әлеуметтік-экономикалық қа- 
тынастардың дамуы және қалыптасуы үшін 
жаңа шарттар қалыптасты. Әлемдік жаңа 
саяси экономикалық тәртіптің қалыптасуы жа- 
һандық экономикалық кеңістіктегі ұлттық эко- 
номиканың салыстырмалы бәсекелестік ба- 
сымдықтарын жүзеге асыру барысында жаңа 
«ойын шарттарын» ұсынады. Қазақстандық 
экономика ірі халықаралық капиталға тәуелді, 
ол әлемдік экономиканың шалғайындағы (пе- 
рифериясындағы) шикізат көзі, орасан зор 
кеңістігі мен табиғи ресурстар қоры ретінде 
және өзінің шешуші геосаяси жағдайымен 
әлемдік экономикада беделді орынға ие болуға 
тырысады.[1]

Экономикалық ғылымның қазіргі кезе- 
ңінде ұлттық экономикадағы инвестициялық 
үдерістердің даму ерекшеліктерін анықтау ба- 
рысындағы бірнеше түбегейлі тәсілдерді атап 
көрсетуге болады. Аталған саланы жетілді- 
рудің мәселелерін негіздеуді әрі қарай дамыту, 
ең біріншіден, оның жағдайына және оған 
мемлекеттік басқару институттарының ықпал 
етуіне байланысты болады. Сондықтан да 
біртұтас әлеуметтік-экономикалық жүйедегі 
мемлекеттің рөлін, әсіресе инвестициялық 
нарықтағы функциясын анықтау әлі де болса 
өзекті болып отыр.

Зерттеудің нысандары мен әдістері 
Технологиялық қалыптың ауысуы кон- 

тексіндегі экономикалық өсудің жандандыру- 
шы эндогенды факторы ретіндегі инвести- 
циялар болып табылады. Дүние танымның 
диалектикалық әдісі, инвестициялық үдеріс- 
терді ретроспективті талдау, заңдылықтарды 
зерттеудің индуктивті және дедуктивті әдіс- 
тері, сараптамалық бағалау, динамика және 
болжау өлшемінің статистикалық әдістері, 
зерттеу нәтижелерін графикалық бейнелеу тә- 
сілдері құрайды.

Нәтижелері мен оларды талқылау 
Алынған теориялық талдаулар, ұсыныл- 

ған тәсілдер, негізделген ғылыми ұсыныстар 
мен нәтижелер бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
стратегиясын әзірлеу практикасында кеңінен 
қолданылуға бағытталған және инвестиция- 
лық нарықтың даму үрдістерін талдау бары- 
сында, мемлекеттік саясатты қалыптастыру 
және жүргізу, нақты сектор дамуының ке- 
шенді, мақсатты бағдарламаларын әзірлеу 
және жүзеге асыру барысында қолданылуы 
мүмкін. Автор әзірлеп, ұсынған негізгі теория- 
лық қағидалары жоғары оқу орындарында 
«Ұлттық экономика», «Экономикалық сая- 
сат», «Экономикалық даму теориясы», «Эко- 
номиканы мемлекеттік реттеу» пәндерін 
оқыту барысында қолданылуы мүмкін.

Негізгі қағидалар мен практикалық ұсы- 
ныстар аймақтық индустриалдық-инновация- 
лық даму бағдарламасына ұсыныстар дайын-
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дау барысында, сондай-ақ Қазақстан экономи- 
касына инвестицияларды тарту және ынталан- 
дыру шараларын әзірлеу барысында пайдала- 
нылды.

Бүгінгі таңда Қазақстан экономикасы- 
ның модернизация жағдайында, оның нәти- 
жесінде нарықтық әлеуметтік-экономикалық 
қатынастардың дамуы және қалыптасуы үшін 
жаңа шарттар қалыптасты. Әлемдік жаңа 
саясиэкономикалық тәртіптің қалыптасуы жа- 
һандық экономикалық кеңістіктегі ұлттық 
экономиканың салыстырмалы бәсекелестік 
басымдықтарын жүзеге асыру барысында 
жаңа «ойын шарттарын» ұсынады. Қазақстан- 
дық экономика ірі халықаралық капиталға 
тәуелді, ол әлемдік экономиканың шалғайын- 
дағы (перифериясындағы) шикізат көзі, ора- 
сан зор кеңістігі мен табиғи ресурстар қоры 
ретінде және өзінің шешуші геосаяси жағ- 
дайымен әлемдік экономикада беделді орынға 
ие болуға тырысады.

Экономикалық ғылымның қазіргі кезе- 
ңінде ұлттық экономикадағы инвестициялық 
үдерістердің даму ерекшеліктерін анықтау 
барысындағы бірнеше түбегейлі тәсілдерді 
атап көрсетуге болады.

Қазіргі кездегі, әлемдік даму жағдайла- 
рында инвестициялардың барлық дәстүрлі 
теориялары оларды жүзеге асыруды тежейтін 
көптеген кедергілерге тап болды:.[2] бұл жо- 
ғары инфляция, әлсіз конъюнктура мен ау- 
қымды жұмыссыздық кезеңіндегі экономика- 
лық саясатты жетілдіру мәселесі; экономика- 
лық өсудің ақылға қонымды шектерін анықтау 
және басқалары болып табылады. Осыған 
байланысты, инвестициялардың қолданыста- 
ғы теорияларын қазақстандық экономика 
дамуының қазіргі кездегі беталыстарымен 
байланыстырып қарастыруды мақсат етеміз.

Нарықтық сұраныстың өсуі және оны 
қанағаттандыратын инвестициялық саясат 
стратегиясының болмауы экономикалық жү- 
йелердегі инвестициялық қатынастарды бас- 
қарудың жаңа түбегейлі тәсілін зерттеудің 
қажеттілігінен туындайды.

Заманауи талаптарды, сондай-ақ санат- 
тық аппараты нақтылай отырып инвестиция- 
лық қатынастардың болмысын қайта сараптау 
объективті қажеттілік болып табылады.

Жалпы алғанда, инвестиция түрінде та- 
быс алу мақсатында ресурстарды салу және 
қалыптастыру үдерісінде туындайтын эконо- 
микалық қатынастар ретінде анықталуы мүм- 
кін. Осыған орай инвестицияның ең негізгі, 
басты бағытын, яғни қоғамдық өндірістің те
ракты, пайдалы, ретті дамуын анықтауға бо
лады. Біртұтас жүйе ретіндегі инвестициялау- 
дың мазмұны тұрақты даму тұжырымдама- 
сының негізін қалайтын теориялық алғышарт- 
тардың бірі болып табылады.

Экономикалық өзара қарым-қатынас- 
тағы формалар алуан түрлі болғанымен, олар
ды біріктіретін нәрсе, оларға сәйкес инвести- 
циялық қатынастар қызмет көрсетеді, ал ин- 
вестициялар түрлі аспектілерде қарастырылуы 
мүмкін. Мәселен, өндірістің даму деңгейін 
бейнелейтін базистік, объективтік және жалпы 
сипаттар, қоғамның дамуы үшін өндіріске ре
сурстарды салу және аккумуляциялау үдерісі 
нәтижесінде қалыптасатын экономикалық 
қатынастардың жиынтығымен анықталады. 
[3] Алайда кейбір жағдайларда «инвестиция» 
ұғымы синтетикалық, яғни, түрлі сипаттағы 
қорларды біріктіріп қана қоймай, дамудың 
сыртқы және ішкі факторларының әрекетін 
біркелкі етеді.

«Инвестиция» категориясының функ- 
ционалдық сипаттарын зерттей отырып, ин- 
вестицияның келесідей негізгі функцияларын 
бөліп көрсетуге болады: реттеуші, таратушы, 
ынталандырушы, индикативті. .[4]

Инвестицияның болмысын қарастыру 
барысында олардың классификациясына на
зар аударған жөн. Инвестицияның экономика- 
лык әдебиеттерде ұсынылған типологиясы 
бір-бірінен тек толықтығымен ғана ерекше- 
ленеді. Назарларыңызға типологияның кең 
(жалпылама) көлемін ұсынамыз.
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Салу объектілері 
бойынша

Салу кезеңдері 
бойынша

М ақсаттары бойынша

Салу салалары 
бойынша

Меншік нысандары 
бойынша

Аймақтар бойынша

Тәуекелдіктер
бойынша

• Нақты инвестициялар
• Қаржы инвестициялары

• Қысқа мерзімді инвестициялар
• Орта мерзімді инвестициялар
• Ұзақ мерзімді инвестициялар

• Тікелей инвестициялар
• Портфельдік инвестициялар

• Өндірістік инвестициялар
• Өндірістік емес инвестициялар

• Жеке инвестициялар
• Мемлекеттік инвестициялар
• Шетелдік инвестициялар
• Аралас инвестициялар

• Мемлекет ішіндегі инвестициялар
• Шетелдегі инвестициялар

• Агрессивтік инвестициялар
• Консервативтік инвестициялар
• Қалыпты инвестициялар

1 сурет -  Инвестиция типологиясы
Ескерту -  Суретті цүрастырган авторлар

Қазіргі кезеңдегі даму барысындағы 
зерттеулерде инвестиция класификациясына 
«инновациядағы инвестицияны» қосу өзекті 
мәселе болып табылады. «Инвестиция» және 
«инновациялар» түрлі экономикалық катего
рия болғанына қарамастан бір-бірімен тығыз 
байланысты.

Экономикалық әдебиеттердегі алуан 
түрлі ой-пікірлерді талдаудың, жинақтаудың 
нәтижесінде инновациядағы инвестицияның 
келесідей түрлерін атап көрсетуге болады:

- өнімдік инновациялар, өндірістегі 
жаңа өнімнің инвестициясы және оның кеңі- 
нен таратылуы болып табылады, алайда жаңа 
өнім ескі құрал-жабдықтар арқылы, техноло- 
гиясының өзгеруінсіз шығарылады;

- технологиялық инновациялар -  мате- 
риалдық-техникалық базаның кеңейтілуі және 
құрал-жабдықтың жаңартылуына бағытталған 
инвестициялар, нәтижесінде ескі құралдардың 
есебінен қорлардың өсімі артады, сондай-ақ 
өндіріс үдерісін жетілдіру мақсатындағы тех- 
нологиялық инвестициялар;

- ұйымдастырушы-басқарушылық ин
новациялар -  жаңа бөлімдер мен ұйымдардың 
макро және микродеңгейіндегі бөлімшелер

мен бөлімдердің, сондай-ақ маркентинг және 
менеджмент жүйесін дамытудағы инвести
циялар, олардың құрамына әлеуметтік-еңбек 
саласының инвестициялары да кіреді.[5]

ҚР-да ұдайы өндіріс үдерісіндегі инвес- 
тициялардың рөлін анықтау міндеттерінің ма- 
ңыздылығы салымдардың шеңбері сияқты сы- 
ныптамалық критерийді енгізу қажеттігін шарт- 
тайды, соған сәйкес өндірістік және өндірістік 
емес инвестицияларды ажыратуға болады.

Экономикалық жүйеге қатысты анық- 
таушы мағына өндірістік инвестицияларға 
тиесілі, олар ұдайы өндірісті, сонымен қатар, 
жеке және қоғамдық капиталдың өсуін 
қамтамасыз етеді.

Экономикалық әдебиетте инвестиция- 
лардың өзге де сыныптамалары бар, олар 
әдетте инвестициялардың негізгі нысандарын 
нақтылайды. Негізінен, күрделі салымдар ны- 
санында жүзеге асырылатын инвестициялар 
келесідей түрлерге бөлінеді:

-  шикізатты, жиынтық өнімдерді ием- 
денудегі тәуекелден қорғайтын, бағалар деңге- 
йін ұстауға бағытталған, бәсекелестерден 
қорғайтын салымдар;
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-  өндірілетін өнімнің жоғары ғылыми- 
техникалық деңгейін қолдау мақсатында жаңа 
технологиялар мен өңдеулерді іздеумен бай- 
ланысты қарқымды инвестициялар;

-  еңбек шарттарын жақсартуға бағыт- 
талған әлеуметтік инвестициялар;

-  мемлекеттік талаптарды қанағаттан- 
дырумен байланысты міндетті инвестициялар;

-  кәсіпорынның мәртебесін қолдауға 
бағытталған өкілеттік инвестициялар.

ГТ1 • • и •Тәуекелдіктің төмен деңгеиі

Қурал-жабдықтарды 
ауыстыруға бағытталған 

инвестициялар
Өндірісті диверсификациялауға 

бағытталған инвестициялар

Өндірісті ұлғаитуға арналған 
инвестициялар

Қурал-жабдықтарды жаңартуға 
бағытталған инвестициялар Стратегиялық инвестициялар

ГТ1 • • и •Іәуекелдіктің жоғары деңгеиі

2 сурет -  Инвестицияның өндірістік жіктемесі
Ескерту -  Суретті цүрастырган авторлар.

Қызметтердің бағытына тәуелді инвес
тициялар келесдей:

- бастапқы инвестициялар (нетто-инвес- 
тициялар), олар кәсіпорынды сатып алу неме- 
се оның негіздеу кезінде жүзеге асырылады;

- экстенсивті инвестициялар, олар өн- 
дірістік әлеуетті кеңейтуге бағытталған;

- реинвестициялар, уақытша бос ин- 
вестициялық қаражаттарды өндірістің жаңа 
құралдарын сатып алуға немесе өндіруге салу 
болып табылады;

- брутто-инвестициялар, олар нетто-ин- 
вестициялар мен реинвестициялардан тұрады.

Экономикалық талдауда инвестиция- 
ларды капитал салымдары нысанында жүзеге 
асыру топтастыруы да қолданылады:

- физикалық және моральды тозған құ- 
рал-жабдықтарды ауыстыруға бағытталатын 
инвестициялар;

- құрал-жабдықтарды жаңартуға салы- 
натын инвестициялар. Олардың мақсаты -  өн- 
дірістің шығындарын қысқарту немесе шыға- 
рылатын өнімнің сапасын жақсарту болып 
табылады;

- өндірісті кеңейтуге салынатын инвес
тициялар. Мұндай инвестициялаудың міндеті 
- өнімге сұраныстың кеңею кезіндегі іс жүзін- 
де қызмет ететін өндірістер аясында қалып-

тасқан нарық үшін тауарларды шығару мүм- 
кіндіктерін ұлғайту;

- өзгерту үшін салынатын инвестиция
лар өнімнің тізбектемесін өзгертумен, өнімнің 
жаңа түрлерін өндірумен, өткізудің жаңа 
нарықтарын ұйымдастырумен байланысты 
болып келеді;

- стратегиялық инвестициялар, олар ғы- 
лыми-техникалық прогрестің жетістіктерін 
енгізуге, өнімнің бәсекеге қабілеттілік деңге- 
йін жоғарылатуға, шаруашылық тәуекелдерін 
төмендетуге бағытталады. Стратегиялық ин- 
вестициялардың көмегімен экономикадағы 
құрлымдық өзгерістер іске асырылады, им- 
портты алмастыратын бастапқы өндірістер не
месе бәсекеге қабілетті экспортқа бағытталған 
салаларды дамыту үшін жұмсалады;

Инвестициялық қызметтің мазмұны -  
табыс әкелетін кез-келген кәсіпорын деңгейін- 
дегі қызмет болып табылады. Макродеңгей- 
дегі инвестициялық қызмет экономика секто- 
рының нақты дамуымен тығыз байланысты, 
оған өндірістік және өндірістік емес салалар да 
жатады. Макродеңгейдегі инвестициялар кө- 
лемі экономикалық даму сипатының көрсеткі- 
ші болып табылады.

Инвестициялық қызмет кең және тар 
мағынада қарастырылуы мүмкін. Кең мағына-
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дағы инвестициялық қызмет бұл -  нысандарға 
табыс алу мақсатында инвестиция құюға бай- 
ланысты қызмет (тиімділік); тар мағынада -  
салымдардағы инвестициялық ресурстардың 
қайта құрылу үдерісі (жеке инвестициялық 
қызмет, немесе инвестициялау). Жеке инвес- 
тициялық қызмет «инвестициялық ресурстар -  
қаржы салымы» мазмұнының бірінші кезеңі 
болып табылады. Екінші кезеңі «қаржы са
лымы -  инвестициялау нәтижесінде алынған 
табыс пен шығынның арасындағы өзара бай- 
ланысты сипаттайды».

Сонымен қатар, инвестициялық қаты- 
настар жүйесі табысты барынша арттыру мақ- 
сатында инвестициялық ресурстарды жүзеге 
асыру үдерісінде экономикалық агенттердің 
арасында қалыптасатын экономикалық қаты- 
настардың жиынтығын сипаттайды.

Инвестициялар түрлері мен тәуекелділік 
деңгейі арасындағы тәуелділік инвестицияның 
қандай болмасын бір түрін жүзеге асырғаннан 
кейінгі фирма қызметінің нәтижелеріне на- 
рықтың әсерімен өзгеру қауіпімен байлансты. 
Сірә, инвестициялаудың жағымсыз салдары- 
ның тәуекелділігі осы уақыттың өзінде нарық- 
пен апробацияланған тауарларды шығаруды 
жалғастыру кезінде төмен және жаңа өндірісті 
ұйымдастыру кезінде жоғары болады.

Сонымен, инвестициялар әртүрлі ны- 
сандарда жүзеге асырыла алады, олардың ны- 
сандарын сыныптау объектілері, мақсаттары, 
салу мерзімдері, ресурстарға меншік нысан- 
дары, тәуекелділіктері, салу салалары, аймақ- 
тық және салалық белгілері бойынша, яғни 
негізіне салынған критерийді таңдаумен анық- 
талынады. Инвестициялар нысандары шеңбе- 
рінде инвестициялардың негізгі нысандары- 
ның одан әрі нақтылануын көрсететін белгі- 
лері бойынша сыныпталынатын инвестиция- 
лардың түрлерін бөлуге болады.

Қазақстандық экономикадағы инвести- 
циялық қызметтерінің ерекшеліктеріне, ұлт- 
тық капиталдың қызмет ету механизміне ке- 
шенді талдау зерделеу негізінде жүргізілген 
зерттеу келесідей қорытынды жасауға мүм- 
кіндік берді:

Инвестициялық нарықты реттеудің ше- 
телдік тәжірибесі қазақстандық экономиканы 
мемлекеттік реттеудің теориялық және әдіс- 
намалық негіздемесінің институционалдық 
базасы мен инвестициялық қатынастарды 
зерттеудің негізі болып табылатын инвес- 
тициялық қатынастар дамуының жалпы үр- 
дістерін анықтауға мүмкіндік берді;

«Инвестиция», «инвестициялық үдеріс», 
«инвестициялық нарық», «инвестиция және 
инвестициялық қызмет», «инвестициялық ме
ханизм» ұғымдарының болмыстық сипатта- 
масы табыс табу мақсатында аталған ұғым- 
дардың қазіргі замандағы түсініктерін нақты- 
лауға мүмкіндік беріп, инвестицияны жүзеге 
асыру мәселелері бойынша экономикалық 
агенттер мен инвестициялық қатынастар жү- 
йесі арасындағы категориалдық арақатынас- 
тар арқылы талданды; . [6]

Инвестициялық үдеріс алгоритмін пай- 
даланған орынды болмақ және ол бірнеше ке- 
зеңдер арқылы жүзеге асады: инвестицияны 
тарту механизмінің басты жұмысы (еркін ин- 
вестициялық қор мен әлеуетті инвесторлар 
болған жағдайда), инвестициялық қызметтің 
қолайлы заң шығарушы базасын жасау, инвес- 
тициялық ынталандырудың пайда болуы, ин- 
вестициялық үдерісті тиімді ұйымдастыру- 
шылық, әдістемелік, ресурстық қамтамасыз 
ету, инвестициялау үдерісіне ақпараттық кө- 
мек көрсету, инвестициялау туралы шешім 
қабылдау;

Инвестицияны жетілдіруді тиімді түрде 
жүзеге асыру үшін Қазақстандағы инвести- 
циялық үдерісті мемлекеттік реттеудің ғылы- 
ми ұстанымдары (ғылыми негіз, жүйелік көз- 
қарас, қойылған мақсатқа сәйкестілік, эконо- 
микалық мүдделілік, тиімділік, жаңашылдық) 
инвестицияны бағалаудың ықпалды мәдел 
тиімділігінің белгісі болып табылады;

Жасалған талдау қаражатты шетке шы- 
ғаруды бақылау және шектеу аясындағы мем- 
лекеттік саясат ішкі және сыртқы инвестиция- 
ларды ынталандырудың әкімшілік және эко- 
номикалық әдістерін теңдестіруге негізделу 
қажеттілігін көрсетті;

Инвестициялық негіздеудің басты шара- 
лары: әкімшілік кедергілерді кеміту, бәсеке- 
лестік үшін бірыңғай жағдайлар жасау, халық- 
аралық нарықта меншік иелері мен инвестор- 
лардың құқығын қорғау; корпоративті басқа- 
руды дамыту, инвестициялаудың концессия- 
лық түрлерін жетілдіру; банк секторын қайта 
құру; экономикалық циклдың түрлі сатысын- 
дағы жалпы экономикалық конъюктураның 
ерекшеліктеріне сәйкес инвестиция нарығын- 
дағы белсенді қозғалыс нәтижесінде түрлі 
салалардың ішкі инвестициялық әлеуетін ашу.
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