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2017 жылы Қазақстан экономикасы 4,0 %-ды құрап, серпінді өсуге 

шықты. Оң үрдіске инвестициялық белсенділік жылдамдығын және 

инфляциялық процестердің тұрақтылығын қоса алғанда, сыртқы және ішкі оң 

факторлар әсер етті. 

Негізгі капиталға түсетін инвестициялардың өсу қарқыны 2016 жылмен 

салыстырғанда 5,5 %-ды құрап, 2,7 есе жеделдеді. 2017 жылдың басынан бастап 

жылдық инфляция деңгейі белгіленген дәлізде (6,0-8,0 %) сақталды және 

желтоқсан айының қорытындысы бойынша 7,1 %-дан асқан жоқ. 

Негізгі сауда әріптестерінің қолайлы экономикалық ахуалы мен әлемдік 

тауар нарығындағы бағалар коньюнктурасының жақсаруы экспорт және сауда 

теңгерімінің өсуіне жағдай жасады. Сыртқы сауда айналымы 2017 жылғы 11 ай 

ішінде 69,5 млрд. АҚШ долл. дейін 25,1 %-ға, оның ішінде экспорт – 43,1 млрд. 

АҚШ долл. дейін 31,6%-ға, импорт – 26,4 млрд. АҚШ долл. дейін 15,8 %-ға 

ұлғайды. Сауда теңгерімінің сальдосы 1,7 есе ұлғайды. Жалпы елдің 

халықаралық резервтері 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 88,8 млрд. 

АҚШ долл. құрады. 

2018 жылға халықаралық қаржы ұйымдары әлемдік экономиканың 

дамуын  2017 жылғы 3,5 %-бен салыстырғанда, 3,8 %-ға (консенсус-болжам) 

дейін жеделдетуді болжауда. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің (бұдан әрі – Үкімет) және Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі – Ұлттық Банк) 2018 жылғы басты 

міндеті тұрақты экономикалық өсуді 3,0-4,0 % деңгейінде және жылдық 

инфляция деңгейін 5,0-7,0 % дәлізінде қамтамасыз ету болады. 

Осыған байланысты Елбасының Қазақстан халқына «Төртінші 

өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

Жолдауының негізгі ережелерін ескере отырып, экономикалық саясаттың  

2018 жылға арналған басты бағыттары мыналар болып табылады: 

1) макроэкономикалық тұрақтылықты сақтау; 

2) қолайлы бизнес ахуалды қамтамасыз ету;  

3) цифрлық құрамдауышты қоса алғанда, экономика салаларын дамыту; 

4) көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту. 

Макроэкономикалық тұрақтылықты сақтау ақша-кредит және  
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бюджет-салық саясаттарының келісілген шаралары есебінен, сондай-ақ қаржы 

тұрақтылығын қамтамасыз ету есебінен жүзеге асырылады. 

Инфляциялық таргеттеу режимінде жүргізілетін Ұлттық Банктің  

ақша-кредит саясаты 2018 жылы жылдық инфляция 5,0-7,0 % дәлізінде  

2020 жылдың соңына қарай 4,0 %-ға дейін біртіндеп төмендету бойынша 

нысаналы бағдарға қол жеткізуге бағытталады. Инфляция бойынша 

мақсаттарға қол жеткізу үшін ақша-кредит саясатының құралдары 

пайдаланылатын болады, оның ішінде нақты және болжамды инфляция 

деңгейіне қарай базалық мөлшерлемесі белгіленеді. Ұлттық Банк еркін 

құбылмалы айырбас бағамының режимін мүлтіксіз ұстануды және 

коммуникациялық белсенділікті жақсартуды жалғастырады. Кәсіпкерлік 

белсенділікті жақсарту үшін экономика салаларындағы нақты тиімділікті 

есепке алатын мөлшерлемелермен бизнеске ұзақ мерзімді кредиттеуді 

қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылданатын болады. 

Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету шеңберінде Ұлттық Банк 

Қазақстан Республикасының банк секторының қаржы тұрақтылығын арттыру 

бағдарламасын іске асыруды жалғастырады, экономиканың нақты секторын 

кредиттеуге қолдау көрсетеді. 2018 жылы номиналды жалпы ішкі өнімнің 

(бұдан әрі – ЖІӨ) өсу қарқынымен салыстыруға келетін, банктерді қалпына 

келтіру процесінде кредиттеудің бірқалыпты өсу қарқыны күтілуде. 

Қаржылық реттеу саясаты инвестициялық шешімдердің сапасын 

арттыруға, қаржы компаниялары басшыларының және тәуелсіз аудиторлардың 

қаржылық есептілік сапасы үшін жауапкершілігін күшейтуге, экономикалық 

қызметте азаматтардың жинақ ақшаларын тиімді пайдалану үшін жағдай 

жасауға бағытталатын болады. Қаржы компанияларын реттеу режимі, пайдалы 

банктерді, тұрақты емес банктерді сауықтырудың нарықтық әдістерінің 

табысты жұмыс істеуі үшін жағдай жасауға, дәрменсіз және үмітсіз банктерді 

нарықтан реттеп шығаруға бағытталады. Қаржылық өзара қатынастарды 

дамыту кедергілері және атап айтқанда, кредиторлардың  құқықтарын іске 

асыру және олардың талап ету құқықтарын басқаларға беру кедергілері 

жойылатын болады.  

Үкіметтің басты назары азық-түлік және азық-түлік емес тауарлар 

бағаларының, монополистер қызметтері тарифтерінің негізсіз өсуіне жол 

бермеуге тоғыстырылады, сондай-ақ жасанды тапшылық, баға жөнінде сөз 

байласу және жосықсыз бәсеке құру мүмкіндігі жойылады. 

Бюджет саясаты 2018 жылы экономиканың өсуіне, мемлекеттік-

жекешелік әріптестікті дамытуға және мемлекеттік қаржы тұрақтылығын 

сақтауға жәрдемдесуге бағытталады. Бұл ретте мемлекеттің барлық әлеуметтік 

міндеттемелері толық көлемде орындалатын болады. 

Мемлекеттік қаржы тұрақтылығын арттыру мақсатында бюджет 

тапшылығын 2017 жылғы ЖІӨ қатысты 2,9 %-дан 2018 жылы ЖІӨ қатысты 

1,1 %-ға дейін төмендету жоспарлануда. Бұл Үкімет борышын ЖІӨ қатысты 

20,0 %-дан аспайтын деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді. Мұнай емес 
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тапшылықты, оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 

түсетін кепілдендірілген трансферттерді 2,6 трлн. теңгеге дейін төмендету 

арқылы, ЖІӨ қатысты 7,4 %-ға дейін төмендету жоспарлануда. 

Жергілікті бюджеттердің қаржылық дербестігін арттыру мақсатында  

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, халық 

саны 2 мыңнан астам тұрғыны бар ауылдық округ деңгейінде дербес бюджеттер 

және жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық меншігі енгізілді. 

Салық саясаты жаңа Салық кодексі шеңберінде экономиканың тұрақты 

өсуін қамтамасыз етумен қоса икемді әрі қолайлы салық жүйесін құруға және 

салықтық әкімшілік етуді жеңілдетуге бағытталады. Басты міндеттердің бірі 

өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарды ресмилендіруді ынталандыру, салық 

салудың сараланған тәсілі және жергілікті бюджеттердің кіріс бөлігін нығайту 

бойынша тетіктер әзірлеу болып табылады. 

Қолайлы бизнес ортаны қамтамасыз ету және кәсіпкерлердің күшті орта 

табын құру мақсатында Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасын іске 

асыру жалғасады. 

Doing Business рейтингісі шеңберінде бизнес-ахуалды жақсарту жөніндегі 

түзетулердің алтыншы топтамасы әзірленді, Дүниежүзілік экономикалық 

форумның бәсекеге қабілеттілігі жаһандық индексінің индикаторларын және 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының (бұдан әрі – ЭЫДҰ) 

елдік ынтымақтастық бағдарламасын жақсарту бойынша шаралар жоспарын 

іске асыру жалғасады. Бизнес-ахуалды түбегейлі жақсарту бойынша, әсіресе, 

өңірлік деңгейде, салықтық және өзге де әкімшілендіруді жеңілдету арқылы 

бизнесті көлеңкеден шығаруды ынталандыру бойынша жүйелік шаралардың 

жаңа топтамасы дайындалатын болады. 

Бәсекеге қабілеттілікті және өндірістік емес шығындарды қысқарту 

есебінен кәсіпорындар қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін бизнес 

шығасыларын жаппай төмендету жөніндегі жұмыс жалғасады. Қолайлы 

бәсекелес орта құру мақсатында жүргізілетін заңнамалық тексеріс шеңберінде 

анықталған бәсекеге кедергі келтіретін нормаларды жоюға бағытталған 

бірқатар түзетулер әзірленді. 

Заңнамалық деңгейде бизнесті құқықтық реттеу жағдайын жақсарту 

көзделген және кәсіпкерлікті дамыту кедергілері азайтылатын болады. 

Мәселен, 2018 жылы 114 бақылау аясы ішінен 25-ін және 18 бақылау аясы 

ішінен 3-ін қысқарту, тексерулердің жалпы санын 30 %-ға және бизнес 

мемлекеттік органдарға ұсынатын есептілік санын 30 %-ға қысқарту 

жоспарлануда. 

Экономикаға мемлекеттің қатысуын азайту жекешелендіру 

бағдарламасын іске асыру арқылы жүзеге асырылатын болады. «Қазақтелеком» 

АҚ, «Эйр Астана» АҚ, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ 

сияқты бірқатар ірі активтер IPO/SPO-ға шығарылатын болады. 

Инвестициялық саясат жеке инвестицияларды барынша көптеп тартуға 
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және экономиканы қаржыландырудағы банк секторының рөлін қалыпқа 

келтіруге бағытталатын болады. Ол үшін инвестициялық ахуалды ЭЫДҰ 

елдерінің деңгейіне дейін жетілдіру бойынша жұмыс жалғасатын болады. 

2018 жылдан бастап «Астана» халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – 

АХҚО) жұмысын бастайды, ол қаржы хабына және инвестициялық белсенділік 

орталығына айналады. Үкімет, Ұлттық Банк және АХҚО барлық қажетті 

инфрақұрылымды және негізгі институттар: қаржы соты, реттеуіш, төрелік 

орталық құру бойынша үлкен жұмыс атқарды. 

Венчурлық қаржыландырудың жеке нарығын және нақты сектордан жаңа 

технологияларға деген сұранысты ынталандыруды көздейтін заң жобасының 

тұжырымдамасы және тиісті заң жобасы әзірленетін болады. 

Цифрлық құрамдауышты қоса алғанда, экономика салаларын дамыту 

мақсатында Индустрияландыру картасы жобасының жобалық қуатына шығуды 

қамтамасыз ету, сондай-ақ жоғарғы технологиялы өндірістер үлесін ұлғайту 

арқылы индустрияландыру саясаты жалғасатын болады. 3D-принтинг, Big data 

және бұлтты технологиялар сияқты «Индустрия 4.0.» элементтерін енгізуді 

ынталандыру бойынша жұмыс жүргізілетін болады. 

2018 жылы инновацияларға, технологиялар трансфертіне және өңдеу 

өнеркәсібін цифрландыруға жәрдем беруге назар аудара отырып, «цифрлық 

дәуір» өнеркәсібінің қалыптасуына бағытталған индустрияландырудың үшінші 

бесжылдығын әзірлеу басталады. 

Шикізат әлеуетін бағалау және елдің минералды-шикізат базасын 

қалпына келтіруді қамтамасыз ету мақсатында «Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы» жаңа Кодексті іске асыру басталады және жер 

қойнауын геологиялық зерделеу жанданатын болады. Ақпараттық-

технологиялық платформаларды енгізу арқылы пайдалы қазбаларды өндіру 

кезіндегі тәсілдерді жақсарту бойынша шаралар кешені әзірленеді. 

Мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту аяқталады, бұл елдің ішкі нарығын 

жоғарғы сапалы экологиялық К4 және К5 класты бензинмен қамтамасыз етеді. 

Агроөнеркәсіптік кешенде саланың энергиямен жарақталуын арттыру, 

қаржыландырудың қолжетімділігі есебінен, егіс алаңдары құрылымының 

әртараптандырылуын және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері 

экспортын арттыру бойынша жұмыстар жалғасады. 

Халықаралық нарықта «Қазақстанда жасалған» табиғи азық-түлік 

өнімдерінің брендін алға жылжыту үшін әрбір өнімнің шикізатты өсіру, сақтау 

және өңдеу сатысынан ішкі және экспорттық нарықтарға тасымалдауға дейінгі 

«тізбегін» қолдау тетігі әзірленетін болады. 

Субсидиялардың тиімділігін талдау жалғасады және өсімдік 

шаруашылығындағы міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіру, асыл тұқымды 

мал үлесін ұлғайту және жем-азық базасын дамыту бойынша шаралар 

қабылданады. 

Көліктік-логистикалық инфрақұрылымның одан әрі дамуына «Нұрлы 

жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған 
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мемлекеттік бағдарламасын іске асыруды жалғастыру ықпал ететін болады. 

Астана мен Алматы аралығындағы Орталық-Оңтүстік және Астана мен 

Өскемен аралығындағы Орталық-Шығыс дәліздерінің құрылысы жалғасады. 

Шығыс және оңтүстік-шығыс өңірінде туризмді және Қытай Халық 

Республикасымен тауар айналымын ұлғайтуды қамтамасыз ететін Алматы–

Өскемен, Қалбатау–Майқапшағай, Үшарал–Достық, батыста Ақтөбе–Атырау–

Астрахань, оңтүстікте Меркі–Бурылбайтал жолдары реконструкцияланады. 

Жаңа жолдарды сапалы күтіп ұстау және қолайлы әрі қауіпсіз қозғалысты 

қамтамасыз ету мақсатында 2018 жылы ұзақтығы 469 шақырым республикалық 

маңызы бар автожолдарда кезең-кезеңімен ақылы жүйе енгізу жоспарлануда. 

Орта мерзімді перспективада өңірішілік мобильділікті жақсарту үшін жергілікті 

автожолдар желісін жөндеу және реконструкциялауды қаржыландыру артады. 

Каспий бағытын дамыту шеңберінде тасымалдау көлемін және 

жылдамдығын арттыру үшін заманауи порт инфрақұрылымын қалыптастыру 

процесі аяқталады. 

Британ моделіне көшу арқылы азаматтық авиация саласын тиімді 

реттеуді жақсарту бойынша жұмыс жеделдетіледі. 

Көліктік ағымдарды тиімді басқару және инфрақұрылымның одан әрі 

даму қажеттілігін анықтау мақсатында цифрлық технологияларды қолданумен 

Интеллектуалдық көліктік жүйені кезең-кезеңмен енгізу жөнінде жоспар 

қабылданады. 

Жалпы 2018 жылы экономикалық саясат тұрақты экономикалық өсуді 

макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, банк секторының 

тұрақтылығы, инвестициялық және бизнес ахуалды жақсарту, сондай-ақ 

экономика салаларын дамыту арқылы ынталандыруға бағытталады. 

 

________________________ 


