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NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been 
accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of 
Science. Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted 
in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts 
& Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of Science offers to 
researchers, authors, publishers, and institutions sets it apart from other research databases. 
The inclusion of Bulletin of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates 
our dedication to providing the most relevant and influential multidiscipline content to our 
community.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы «ҚР ҰҒА Хабаршысы» 
ғылыми журна-лының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources 
Citation Index-те индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу 
барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды одан әрі the Science Citation 
Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & Humanities Citation 
Index-ке қабылдау мәселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, авторлар, 
баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА 
Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең 
өзекті және беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді. 

НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для 
индексирования в Emerging Sources CitationIndex, обновленной версии Web of Science. 
Содержание в этом индек-сировании находится в стадии рассмотрения компанией 
Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index 
Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. 
Web of Science предлагает качество и глубину контента для исследователей, 
авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging Sources 
Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и 
влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества.
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Кіріспе. Инвестициялар тарту кез келген 
мемлекеттің табысты дамуының іргетасы болып 
табылады, яғни экономиканың жай-күйін және 
бизнестің болашағын көрсетеді. Қазақстан бұл 
жағынан ерекшеленеді. Аумағы жағынан едәуір 
үлкен Орталық Азия өңіріндегі орнықты және 

қолайлы ел қатарында. Қолайлы іскерлік ахуал 
мен саяси тұрақтылық шетелдік инвесторлар үшін 
тартымдылықтың негізгі факторына айналған. 
Қазақстанның бәсекелестік артықшылықтарына 
Үндістанның, Қытайдың және Ресейдің тез 
өсіп келе жатқан нарықтарына жақын тиімді 

ЭКОНОМИКА – ЭКОНОМИКА - ECONOMICS
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЛИМАТ-ШЕТЕЛДІК ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАРТУ 
ҮШІН ҚАЖЕТТІ ШАРТ

Аннотация. Қазақстанның инвестициялық тартымдылығына әсер ететін негізгі факторлар қолайлы 
инвестициялық заңнамалармен,  экономикалық және саяси тұрақтылықпен қолдау көрсетілетін елдің 
қолайлы бизнес-климаты болып табылады.Қолайлы инвестициялық климат әлеуетті инвесторлар 
арасында жылдар бойы қалыптасқан жағымды артықшылықтарды қалыптастырудың іргелі негізін 
құрайды. Инвестициялық климаттың тартымдылықтан басымдығы айқын болады, ол сайып 
келгенде ұлттық және жергілікті саясаттағы басымдықтарды анықтауы керек.  Осыған байланысты 
нвестициялық климатты жақсарту қажеттілігі және инвестициялық саясатты дұрыс дамыту ұлттық 
экономиканың деңгейін арттырудағы  маңыздылығы  мақалада  нақты негізделеді.  

Мақалада инвестициялық климатқа әсер ететін факторлар  жекелеп қарастырылған. Сонымен қатар 
мақалада еліміздің жоғары инвестициялық әлеуетіне қарамастан, Қазақстанда қолайлы инвестициялық 
климатты қалыптастыруға кедергі келтіретін проблемалар айтылған.  Ұлттық экономиканы табысты 
жүргізу үшін инвестициялар тарту қажет. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан  бастап инвестициялық 
климатты жақсарту және тікелей шетелдік инвестицияларды тарту мемлекеттің дамуында негізгі рөл 
атқаратындықтан, олар үшін қолайлы жағдайлар жасау арқылы ел экономикасына инвесторлар тарту 
міндетін жалғастырып келеді.  Осы ретте  бизнес-климат пен реттеуші ортаның жай-күйін көрсететін 
халықаралық рейтингт, яғни Doing Business бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан соңғы 10 
жыл ішінде 38 орынға, демек  – 2010 жылғы 63-ші орыннан  2020 жылы  25-ші орынға көтерілгендігі   
мақалада  сурет түрінде бейнеленеді.

Қазақстанда 2020 жылы тікелей шетелдік инвестициялардың  жаһандық ағындары COVID-19 
пандемиясының экономикалық әсеріне байланысты 2019 жылмен  салыстырғанда 49% кеміген. 
Объективті себептер бойынша 2020 жылдың тоғыз айында Қазақстанға тікелей шетелдік 
инвестициялардың жалпы ағыны 32,2%-ға азайып, нәтижесінде 12,6 млрд АҚШ долларын 
құрағандығы  мақалада салыстырымалы түрде статистикалық мәліметтермен талданады.Құлдырау 
себептері негізінен экономиканың тау-кен өндіру секторына тікелей шетелдік инвестициялар 
ағынының қысқаруымен байланыстылығы  мақалада беріледі. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда шетелдік инвестициялар ағымының оң үрдісі байқалады. Дегенмен, 
шетелдік инвестицияларды Қазақстан экономикасының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
ұлғайту керек еді, өйткені капиталды әкету оны әкелуден асып түседі. Бұл, өз кезегінде, жалпы 
елдегі және әсіресе шетелдік инвестицияларға қатысты өте қолайлы емес инвестициялық климатпен 
түсіндіріледі.Сонымен қатар мақалада Қазақстанда жинақталған шетелдік инвестициялар ағынының 
көлемі  бойынша  соңғы 6 жылдың   динамикасына талдау жасалады. Мақалада авторлар қолайлы 
инвестициялық климатты қолдау және ел экономикасына тікелей шетелдік инвестициялардың келуін 
ынталандыру Қазақстанның маңызды мемлекеттік міндеті болып табылатындығына баса назар 
аударады.

Түйін сөздер: экономикалық өсу, инвестициялық климат, шетелдік инвестиция, инвестициялық 
саясат, инвестор, ұлттық экономика, халықаралық қаржы орталығы
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географиялық орналасуы жатады. Азия-Тынық 
мұхиты аймағын Еуропа мен Таяу Шығыспен 
байланыстыратын негізгі трансконтинентальды 
маршруттар Қазақстан арқылы өтеді [1]. Қазақстан 
қазба энергия көздерінің елеулі резервтеріне, 
еңбекке қабілетті халықтың жоғары үлесіне 
және либералды инвестициялық заңнамаға ие. 
Инвестициялар экономикалық өсу процесін 
тұтастай анықтайтын экономикалық қызметтің 
негіздеріне әсер етеді. Бұл елдің экономикалық 
дамуының көрсеткіші ғана емес, инвестициялар 
да экономикалық өзгерістердің құралы болып 
табылады, олар ел экономикасы бағдарлануы тиіс 
негізгі бағыттарды белгілейді.

Осыған байланысты нвестициялық климатты 
жақсарту қажеттілігі бірқатар факторлармен 
анықталады. Инвестициялық саясатты дұрыс 
дамыту ұлттық экономиканың деңгейін 
арттырады, бәсекеге қабілеттіліктің дамуына 
ықпал етеді; тартылатын және ішкі капиталды 
ұлттық экономиканы инвестициялық-техникалық 
«толықтырудың» тетігі ретінде пайдалануға 
мүмкіндік береді; экономиканы әртараптандыру 
және ырықтандыру процесін жеделдетеді [2]. 
Сонымен қатар макроэкономикалық және саяси 
тұрақсыздық жағдайында Қазақстан Қазақстан 
Республикасының экономикалық әлеуетіне 
аз қызығушылық танытпайтын отандық 
және шетелдік инвесторлар үшін қолайлы 
инвестициялық климат үшін нақты алғышарттар 
жасайды. Еліміздің жоғары инвестициялық 
әлеуетіне қарамастан, Қазақстанда қолайлы 
инвестициялық климат жасауға кедергі келтіретін 
бірқатар проблемалар да  кездеседі [3]:

инвестициялық тәуекелдердің жоғары 
деңгейі;

заңнаманың тұрақсыздығы;
тұрғындар мен кәсіпорындарда қолайлы 

инвестициялық күтулердің болмауы, бизнестің 
Үкіметке сенімсіздігі;

қаржы нарықтарының жетілмегендігі;
институционалдық инвесторлар жүйесінің 

әлсіз дамуы;
экономиканың жекелеген секторларын 

дамытудағы елеулі сәйкессіздіктер .
Әдістері. Инвестициялық климатты негізінен 

инвестициялық нарықтың тартымдылық деңгейін 
және инвестициялық тәуекелдің мөлшерін 
анықтайтын саяси, әлеуметтік-экономикалық 
және қаржылық факторлардың жиынтығы ретінде 
қарастыруға болады. Сонымен, инвестициялық 
климат- инвестициялық процестер жүретін 
орта. Әлемдік экономика тәжірибесіне сүйенсек, 
инвестицияларды тиімді тарту және пайдалану 
жағдайларын талдау үшін инвестициялық климат 
санаты қолданылады.

Қазақстанның инвестициялық климатының  
жағымды жақтарыда бар, атап айтсақ: 
табиғи ресурстарға бай өлке; белсенді 
ғылыми-техникалық әлеуеті; инновациялық 

технологиялары; әлемнің ірі елдермен жұмыс 
тәжірибесі;  шикізат ресурстарының экспорты 
және т.б. болып келеді.Ұлттық экономиканы 
табысты жүргізу үшін инвестициялар тарту 
қажет.Осы ретте елге  қолайлы инвестициялық 
климат үшін  қажетті болып табылады:

Мемлекеттің және инвестициялық 
серіктестердің мүдделерін қанағаттандыратын 
инвестициялық саясатты жүргізуге дайындығы;

Инвестициялық саясат саласында жасалған 
құқықтық база және инвесторлардың құқықтарын 
сақтау, қорғау;

Шетелдік инвесторлар үшін қажетті 
кепілдіктер беру;

Ұлттық валютаның шетел валютасына  
қарағанда  тұрақтылығы;

Инвестициялық мәмілелерді жүргізу кезіндегі 
сыбайлас жемқорлық деңгейін жою;

Салық салудың түсінікті  нақты  деңгейі 
(салықтық преференциялар) [5].

Нарықтық экономикада «инвестициялық 
климат» ұғымы инвесторларды тартатын немесе 
итермелейтін саяси, әлеуметтік-экономикалық, 
қаржылық әлеуметтік-мәдени, географиялық 
факторлардың жиынтығын қамтиды. Әрине, 
оларға табиғи-ресурстық әлеует, нарықтық орта 
факторлары, ұйымдастырушылық-басқарушылық 
әлеует, кадрлық әлеует, ғылыми-техникалық 
әлеует және басқа да маңызды жағдайлар кіреді. 
Елдің бүкіл инвестициялық климатына әсер 
ететін салалардың, өңірлер мен экономикалық 
аймақтардың инвестициялық ахуалының қолайлы 
дамуына әсер ететін тәуекелдер мен факторларды 
жеке атап өтуге болады [6]. Бұл экономикалық 
және саяси реттеуге оңай болатын факторлар 
және елдің жалпы экономикалық және нарықтық 
дамуына байланысты факторлар, олардың 
дамуына ешқандай араласуды қажет етпейді. 
Берілген 1-суретте инвестициялық климатты 
жақсарту мақсатында инвестициялық заңнаманы 
жетілдіру, экономикаға салық жүктемесін азайту, 
әкімшілік кедергілерді қысқарту сияқты бірқатар 
шаралар қабылдау қажет екені көрініп тұр.

Сур. 1. Инвестициялық климатқа әсер ететін 
факторлар [7].
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Жалпы  инвестициялық климаттың  сәтті 
қолайлы болуына елдің банк жүйесінің, әлемдік 
қор нарығының, әлеуметтік - мәдени және 
ұйымдастыру - басқару жағдайларының серпінді 
дамуы әсер етеді. Сондай ақ өткен жылдан 
басталған әлемдік коронавирустық пандемия
әсері де тікелей шетелдік инвестициялардың 
әлемдік нарығындағы жағдайды күрделендіре 
түсті.  Қазақстан бизнес-климат деңгейі мен 
институттардың сапасы бойынша халықаралық 
рейтингтердегі жағдайды жақсарта отырып, 
әсіресе шикізаттық емес сектордағы 
инвестициялық тартымдылықты арттыруға 
тырысты. Алайда, 2015-2016 жылдардағы 
дағдарыстан кейін мұнайлық емес секторларға 
инвестициялар ағыны қысқарған. Сонымен қатар, 
коронавирустық пандемия әлемдік сауда мен 
инвестициялардың болашағын нашарлатқаны 
белгілі болды [9]

 Дүниежүзілік Банктің пайымдауынша, мұндай 
жағдайда мемлекеттің оң рөлі инвесторлардың 
тәуекелін азайту және мемлекеттік саясаттардың 
болжамдылығы мен оларға деген сенімді арттыру 
жөніндегі шараларға келіп тіреледі. Дүниежүзілік 
банкте инвестицияларды дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясаттармен байланысты 
үміттерінің бірі-ынтымақтастықты ынталандыру 
және протекционистік құралдардан бас тарту. 
Осы үміт Пекин мен Вашингтонға қарсы тұрудың 
жаңа кезеңін ескере отырып, өте тұрақсыз болып 
саналады. Осы ретте  Дүниежүзілік Банктің 
сарапшыларының тұжырымдары бойынша, 
біріншіден, бұл бизнес-климат пен реттеуші 
ортаның жай-күйін көрсететін халықаралық 
рейтингтердегі позициялардың жақсаруы (Doing 
Business). Мысалы, Doing Business бизнес 
жүргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан соңғы 
10 жыл ішінде 38 орынға, демек  – 2010 жылғы 
63-ші орыннан 2020 жылы 25-ші орынға көтерілді  
(1-кесте) [4]. 

Қазақстанда жергілікті компаниядан шетелдік 
инвестор сатып ала алатын үлес бойынша шектеу 
жоқ. Қазақстанда инвестициялық климатты 
жақсарту міндеті әрдайым экономиканы 
әртараптандырумен тығыз байланыста 
жүргізіледі. Осы мақсаттың төңірегінде 
инвесторлармен коммуникация жүйесі 
(Президент жанындағы Шетелдік инвесторлар 
кеңесі, сондай-ақ премьер-Министр жанындағы 
инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі 
кеңес), инвестициялар мен шикізаттық емес 
экспортты қолдауға бағытталған мемлекеттік 
құрылымдар (KazakhInvest, KazakhExport) 
құрылды.

2020 жылы Бизнес жүргізу рейтингінде 
Еуразиялық экономикалық одақпен зерттеліп 
жатқан мемлекеттердің ішінде 29-шы орында 
тұр. Бірінші жыл қатарынан 2 позицияға жақсару 
жүріп жатқан жоқ, Ресей Федерациясы және 
Қазақстан сияқты Еуразиялық экономикалық 

одаққа кіретін аса ірі экономикалар рейтингінде 
уақыт бойынша көрсеткіштерді жақсарту 
есебінен анықталды. 1-кестеде осы рейтингте 
ЕАЭО мүше мемлекеттер алған позициялардың 
динамикасы көрсетілген.

Кесте 1- ЕАЭО мүше мемлекеттердің бизнесті 
жүргізу рейтингіндегі  позициялары

Елдер 2016 
жыл

2017 
жыл

2018 
жыл

2019 
жыл

2020
жыл

Армения 35 38 47 41 47
Беларусь 44 37 38 37 49
Қазақстан 41 35 36 28 25
Қырғызстан 67 75 77 70 80
Ресей 51 40 35 31 28
ЕАЭО 50 40 35 31 29
Ескерту: [4 ] қолдану негізінде автормен жасалған

Қазақстан Doing Business рейтингінің 
барлық көрсеткіштері бойынша өз позициясын 
жақсартты. Қазақстан келісімшарттарды орындау, 
салық салу, миноритарлық инвесторлардың 
құқықтарын қорғау және меншік құқықтарын 
тіркеу сияқты өлшемшарттар бойынша неғұрлым 
жоғары позицияларға ие. 

Осылайша, ЕАЭО ұстанымдарының жақсаруы 
байқалады. Әрбір жеке мемлекеттің позициялары 
тұрғысынан қарайтын болсақ, мысалы Қазақстан 
Республикасы мен Ресей Федерациясының 
позициялары жыл сайын рейтингте артып келеді, 
бұл көрсеткіш өз кезегінде мемлекеттердің 
кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жұмысы 
және бизнесті жүргізу жағдайларының   жақсаруы   
туралы айтады.

Қазақстанда 2020 ж. бірінші жартыжылдығын-
да тікелей шетелдік инвестициялардың  жаһан-
дық ағындары COVID-19 пандемиясының 
экономикалық әсеріне байланысты 2019 жылдың 
бірінші жартысымен салыстырғанда 49% кеміген. 
Аталған  қысқару көрсеткіштері тікелей шетелдік 
инвестициялардың барлық негізгі нысандарына 
қатысты болды. Осы ретте бүкіл әлем бойынша 
шектеу шаралары қолданыстағы инвестициялық 
жобаларды жүзеге асыруды баяулатты, ал 
терең рецессия перспективалары трансұлттық 
корпорациялардың  жаңа жобаларды қайта қарауға 
мәжбүр етті [4]. Тікелей шетелдік инвестициялар 
ағыны бойынша ең үлкен құлдыраудың 
деңгейі 75% - ға қысқарған жағдайлар әлемнің 
дамыған елдерінде  байқалды. Өз кезегінде, 
дамушы елдерде ағындар небәрі 12%-ға азайды. 
Жалпы 2020 жылы жаһандық тікелей шетелдік 
инвестициялар  ағынының қысқаруы 30% -40% 
шегінде болжанғандығы  айтылады.

Әлемдегі болған  қаржылық дағдарыстың 
теріс салдары Қазақстанды да  айналып өтпей 
жағымсыз әсерін тигізді. Объективті себептер 
бойынша 2020 жылдың тоғыз айында Қазақстанға 
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тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы 
ағыны жылына 32,2% - ға азайып, нәтижесінде 
12,6 млрд АҚШ долларын құрады (1-сурет). 
Құлдыраудың себебі негізінен экономиканың 
тау-кен өндіру секторына тікелей шетелдік 
инвестициялар ағынының қысқаруымен 
байланысты, ол сыртқы инвестициялар 
ағынының негізгі үлесін қалыптастырады [10]. 
Бұл ретте, әлемдік дағдарысқа қарамастан, 
Қазақстан сыртқы инвестициялар үшін тартымды 
ел болып қала береді. Салыстырмалы зерттейтін  
болсақ, тәуелсіздік алған  жылдары Қазақстанға  
тікелей шетелдік инвестициялар ағыны шамамен 
350 млрд АҚШ долларын құраған.  Ал соңғы бес 
жылда Қазақстанға жыл сайын орта есеппен 21,3 
млрд. АҚШ долл.  көлемінде  тікелей шетелдік 
инвестициялар тартылған.

Сурет 1. Қазақстанға тікелей шетелдік 
инвестициялар жалпы ағыны, млрд АҚШ долл.

Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициялар-
дың жалпы ағыны талдауға алынған жылдар 
аралығында 2014 жылы  (-1,2 ℅),  2015 жылы  
(-35.5℅),   ал 2016 жылы  39,0 ℅ құрап күрт  
артқандығын байқаймыз. Ал  2017 жылы  қайтадан  
төмендеудің пайызы  (-1.9℅)  құраса,  2018 жылы 
өсім 15,8℅ -ға қайта өскен. Соңғы  2019 жылы  
өзгеріссіз қалған. 2020 жылдын 9 айында  12,6  
млрд АКШ долларын  құраған. 2020 жылдың  
қаңтар- қыркүйек айлары бойынша  Қазақстанда 
Топ-10 қатарындағы инвесторлардың инвестиция 
көлемі  2-суретте берілген.

Сурет 2. Қазақстанда  Топ-10 инвесторлар  тізімі,  
млн АҚШ доллары [12 ]

Қазақстанда энергия үнемдеу технология-
ларын кеңінен таратуға көп көңіл бөлінеді. 

Ол үшін заңнамалық база қалыптастырылып, 
инвесторлар үшін тартымды жағдайлар әзірленді, 
«энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 
арттыру туралы» заң қабылданды, «энергия 
үнемдеу-2020» салалық бағдарламасы жұмыс 
істейді. 

Бизнес-ахуалды жақсарту үшін 2015 
жылдан бастап рәсімдер санын, мерзімдер мен 
қаржылық шығындарды едәуір қысқартуды 
көздейтін кәсіпкерлік үшін жағдайларды 
түбегейлі жақсарту жөніндегі заң күшіне енді. 
«Астана» халықаралық қаржы орталығы үшін 
құқықтық негіз жасалды, оған қатысушылар 
үшін салық жеңілдіктері көзделген. Электрондық 
кедендік декларациялау енгізілді және салық 
және кеден жүйелерін интеграциялау процесі 
басталды. Құрылыс саласындағы бастапқы-
рұқсат беру құжаттарын ұсыну мерзімдері 
барынша қысқартылды. «Астана» халықаралық 
қаржы орталығының қатаң карантиндік 
шектеулерді қолдану кезінде де Қазақстандағы 
корпорациялардың  санын арттыруға  мүмкіндік 
болды.  Осы ретте, короновирустық пандемияға 
дейін «Астана» халықаралық қаржы орталығында  
саны бойынша  шамамен 420 компания  өз 
қызметін жүзеге асырса, ал қазіргі кезде олардың 
саны 659 бірлікке дейін жеткен. 

2021 жылдың 8 қаңтарында «Астана» 
халықаралық қаржы орталығы мен АҚШ 
Халықаралық даму Қаржы Корпорациясы 
инвестициялық ынтымақтастық туралы 
келісімге қол қойылды. Аталған құжат «Астана» 
халықаралық қаржы орталығының платформасы 
арқылы Қазақстанда 1 млрд АҚШ долларына 
дейінгі қаражат көлемі бойынша бірлескен 
инвестициялық жобаларды қарастыруға 
мүмкіндік береді. Жалпы, Қазақстанда ең  ірі 
инвесторларының бірі ретінде-ҚРҰБ соңғы 
мәліметтері көрсеткендей жинақталған 
инвестициялар сомасының көлемі бойынша 
шамамен 40 млрд АҚШ долларын құраған АҚШ 
атап өтуге болады. Сонымен қатар, 2020 жылғы 
18 қараша айында өткен шетелдік инвесторлар 
кеңесінің кездесуінде Қазақстан президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев инвестициялық 
тартымдылықты арттыруға, мемлекеттік 
саясаттардың ашықтығын қамтамасыз етуге 
арналған реформалар жүргізудің қажеттігін атап 
өтті. Осыған сәйкес, мемлекетпен заңнамалық 
жағдайлардың кепілді тұрақтылығын қамтамасыз 
ететін стратегиялық инвестициялық келісімнің 
тетігі жасалды. Сондай –ақ  Қазақстан халқымен 
мемлекеттіңәлеуметтік -экономикалық жағдайын 
жақсарту мақсатында-инвестициялық климатты 
жақсарту, шетелдік инвесторларды сыбайлас 
жемқорлықтан қорғауды арттыру бойынша 
жұмыстар  жалғасады [10]. 

Қазақстанда нвестициялық климатты 
жақсарту бойынша қабылданған шаралар жаңа 
шетелдік компанияларды тартуға мүмкіндік 



Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan

10

берді. Атап айтсақ: 2020 жылғы 1 желтоқсанға 
шетелдік компаниялардың қатысуымен бірлік 
саны бойынша 22300 компания өз қызметін жүзеге 
асыруда, бұл көрсеткіштерді өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 10,6% немесе 2100 
(саны, бірлік) компанияға артық. Нәтижесінде, 
Қазақстанда 2020 жылы жинақталған шетелдік 
инвестициялар сомасының көлемі 1% - ға артып, 
226,2 млрд АҚШ долларын құраған  (3-сурет).

Сурет 3. Қазақстанда жинақталған шетелдік 
инвестициялар көлемі,  млрд АҚШ долларымен 

[12 ].

Осылайша, Қазақстанның сыртқы экономика-
лық саясатының негізгі элементі- бұл шетелдік 
инвесторларды Қазақстан экономикасының басым 
салаларына тартуға жәрдемдесу болып табылады. 
Бүгінде елімізде қолайлы инвестициялық  климат 
қалыптасқан деп айтуға болады, атап айтсақ, 
оңайлатылған салық режимі жұмыс істейді, 
ұлттық заңнама үнемі жетілдіріліп отырады, одан 
басқа  инвестициялық преференциялар пакеті 
кеңеюде.

Инвестициялық ахуалды жақсартудың 
маңызды факторы құқықтық тетіктердің 
басталуы 90-шы жылдардың ортасынан 
бастап,бүгінгі күнге дейін Қазақстанда 
инвестициялық климатты жақсарту бойынша 
ұйымдастырушылық-құқықтық механизмдер 
қолданылады. Шетелдік компаниялардың, 
фирмалардың көптеген өкілдері, жеке кәсіпкер-
лер Қазақстандағы инвестициялық климатты  
жоғары бағалайды. Бай табиғи ресурстардан, 
аграрлық және өнеркәсіптік әлеуеттен, білікті 
мамандардан, мамандардан және салыстырмалы 
түрде арзан жұмыс күшінен, тиімді геосаяси 
жағдайдан басқа, саяси жағдай мен ұлтаралық 
қатынастардың тұрақтылығы ерекше атап өтіледі 
[11 ].

Инвестициялық климатты инвестициялық 
саясатқа әсер етуші объектісі ретінде қарастыруға 
болады. Бір жағынан, ол инвестициялық саясатты 
әзірлеудің бастапқы шарттарын анықтайды, ал 
екінші жағынан - оның нәтижесін көрсетеді. 
Сонымен қатар инвестициялық климатты белгілі 
бір елге тән факторлардың жиынтығы ретінде 
және фирмалардың өнімді инвестицияларды 
жүзеге асыру жолымен жұмыс орындарын 
құру және жаһандық бәсекелестікке белсенді 
қатысу мақсатымен қызметті дамыту, кеңейту 
мүмкіндіктері мен ынталандыруын  анықтайды. 
Ол белгілі бір елдегі, аймақтағы, қаладағы 
инвестициялық қызмет жағдайларын анықтайтын 
заңнамалық, нормативтік, ұйымдастырушылық, 
экономикалық, әлеуметтік-саяси және басқа 
факторлардың өзара байланысты кешенінің 
әсерінен қалыптасады. 

Қорытынды. Жоғарыда айтылғандардың 
бәрін қорытындылай келе, елдің экономикалық 
дамыған мемлекеттер деңгейіне шығуы 
үшін қажетті шарттардың бірі болып 
табылатын шетелдік инвестицияларды, 
сондай-ақ Қазақстан экономикасына ішкі 
инвестицияларды тарту республикалық және 
жергілікті биліктің де, жекелеген кәсіпорындар 
мен қаржы институттарының да маңызды заң 
шығарушылық және ұйымдастырушылық 
күш-жігерін талап ететінін атап өтуге болады. 
Қолайлы инвестициялық климатты қолдау 
және ел экономикасына тікелей шетелдік 
инвестициялардың келуін ынталандыру 
Қазақстанның маңызды мемлекеттік міндеті 
болып табылады деп санаймыз.

Осылайша, инвестициялық климатты 
қалыптастыруды, инвестициялық тәуекелдерді 
және тұтастай экономикалық ортаның жай-
күйін айқындайтын факторлар Қазақстан 
Республикасының инвестициялық ахуалының 
қолайлы дамуын айқындайтын аса маңызды шарт 
болып табылады. Жалпы алғанда бұл күш-жігер 
Қазақстанның жалпы инвестициялық ахуалын 
жақсартуға, тұрақты экономикалық дамуды 
қамтамасыз етуге және бағалы қағаздар нарығы 
мен экономиканың нақты секторының толыққанды 
өзара байланысы негізінде капиталдардың ішкі 
нарығын дамытуды қамтамасыз ететін тиімді 
заңнама жасауға бағытталуы тиіс.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
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Аннотация: Основными факторами, влияющими на инвестиционную привлекательность 
Казахстана, являются благоприятный бизнес-климат страны, поддерживаемый благоприятным 
инвестиционным законодательством, экономической и политической стабильностью. Благоприятный 
инвестиционный климат составляет фундаментальную основу для формирования позитивных 
преимуществ у потенциальных инвесторов, сложившихся годами. Приоритет инвестиционного 
климата над привлекательностью становится очевидным, он должен в конечном итоге определить 
приоритеты в национальной и местной политике. В этой связи необходимость улучшения 
инвестиционного климата и важность правильного развития инвестиционной политики в повышении 
уровня национальной экономики четко обосновывается в статье.

В статье отдельно рассмотрены факторы, влияющие на инвестиционный климат. В статье также 
обозначены проблемы, препятствующие формированию благоприятного инвестиционного климата 
в Казахстане, несмотря на высокий инвестиционный потенциал страны. Для успешного ведения 
национальной экономики необходимо привлечение инвестиций. С момента обретения независимости 
Казахстан продолжает задачу привлечения инвесторов в экономику страны путем улучшения 
инвестиционного климата и создания благоприятных условий для развития государства, так как 
привлечение прямых иностранных инвестиций играет ключевую роль в развитии государства. При 
этом в международных рейтингах, отражающих состояние бизнес-климата и регуляторной среды, то 
есть в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Казахстан за последние 10 лет поднялся на 
38 место, а значит-с 63 – го места в 2010 году до 25-го в 2020 году.

В Казахстане в 2020 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций уменьшились на 
49% по сравнению с 2019 годом в связи с экономическим воздействием пандемии COVID-19. 
Последствия мирового финансового кризиса оказали негативное влияние на Казахстан. По 
объективным причинам общий приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за девять 
месяцев 2020 года уменьшился на 32,2% и в результате составил 12,6 млрд долларов США, что в 
сопоставимом виде анализируется статистическими данными в статье. Причины спада в основном 
связаны с сокращением притока прямых иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор 
экономики. Но, несмотря на мировой кризис, Казахстан остается привлекательной страной для 
внешних инвестиций. За последние пять лет в Казахстан ежегодно вкладывается в среднем 21,3 млрд. 
долл. США в объеме привлеченных прямых иностранных инвестиций.

В настоящее время в Казахстане наблюдается положительная тенденция притока иностранных 
инвестиций. Тем не менее, иностранные инвестиции должны были быть увеличены для 
удовлетворения потребностей казахстанской экономики, поскольку вывоз капитала превышает его 
ввоз. Это, в свою очередь, объясняется не очень благоприятным инвестиционным климатом в стране 
в целом и особенно в отношении иностранных инвестиций. Также в статье анализируется динамика за 
последние 6 лет по объему накопленного притока иностранных инвестиций в Казахстан.

В статье авторы подчеркивают, что поддержка благоприятного инвестиционного климата и 
стимулирование притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны является важнейшей 
государственной задачей Казахстана.

Ключевые слова: экономический рост, инвестиционный климат, иностранные инвестиции, 
инвестиционная политика, инвестор, национальная экономика,  международный финансовый центр.
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THE INVESTMENT CLIMATE IS A NECESSARY CONDITION FOR 
ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT

Abstract. The main factors influencing the investment attractiveness of Kazakhstan are the favorable 
business climate of the country, supported by favorable investment legislation, economic and political stability. 
A favorable investment climate is a fundamental basis for the formation of positive advantages for potential 
investors that have developed over the years. The priority of the investment climate over attractiveness 
becomes clear, and it should ultimately determine priorities in national and local policies. In this regard, the 
need to improve the investment climate and the importance of the correct development of investment policy 
in raising the level of the national economy is clearly justified in the article.

The article separately considers the factors that affect the investment climate. The article also identifies 
the problems that prevent the formation of a favorable investment climate in Kazakhstan, despite the high 
investment potential of the country. For the successful conduct of the national economy, it is necessary to 
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attract investment. Since gaining independence, Kazakhstan has continued the task of attracting investors 
to the country’s economy by improving the investment climate and creating favorable conditions for the 
development of the state, as attracting foreign direct investment plays a key role in the development of the 
state. At the same time, in the international rankings reflecting the state of the business climate and regulatory 
environment, that is, in the ranking of ease of doing business, Kazakhstan has risen to 38th place over the past 
10 years, which means-from 63rd place in 2010 to 25th in 2020.

In Kazakhstan, global foreign direct investment flows decreased by 49% in 2020 compared to 2019 due 
to the economic impact of the COVID-19 pandemic. The consequences of the global financial crisis have 
had a negative impact on Kazakhstan. For objective reasons, the total inflow of foreign direct investment to 
Kazakhstan for the first nine months of 2020 decreased by 32.2% and as a result amounted to 12.6 billion 
US dollars, which is analyzed in a comparable form by the statistical data in the article. The reasons for the 
decline are mainly related to the reduction in the inflow of foreign direct investment in the mining sector of 
the economy. But despite the global crisis, Kazakhstan remains an attractive country for foreign investment. 
Over the past five years, an average of $ 21.3 billion in attracted foreign direct investment has been invested 
in Kazakhstan annually.

Currently, there is a positive trend in the inflow of foreign investment in Kazakhstan. However, foreign 
investment had to be increased to meet the needs of the Kazakh economy, as the export of capital exceeds 
its import. This, in turn, is due to the not very favorable investment climate in the country as a whole and 
especially in relation to foreign investment. The article also analyzes the dynamics over the past 6 years in 
terms of the accumulated inflow of foreign investment in Kazakhstan.

In the article, the authors emphasize that supporting a favorable investment climate and stimulating the 
inflow of foreign direct investment into the country’s economy is the most important state task of Kazakhstan.

Key words: economic growth, investment climate, foreign investment, investment policy, investor, 
national economy, international financial center.
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