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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы 
мем ле кет тікже ке ше лік  

әріп тес тік нә ти же ле рін тал дау

Зерт теу дің бас ты мақ са ты – әлем дік мем ле кет тікже ке ше лік 
әріп тес тік тің тә жі ри бе сін тал дап, да му ал ғы шарт та рын ай қын дау ар
қы лы отан дық тә жі ри бе мен са лыс ты ру, не гіз гі мә се ле лер ді анық тау 
жә не әріп тес тік тің бұн дай ны са ны ның қа зір гі жағ да йына ба ға бе ру.

Зерт теу жұ мы сын жү зе ге асы ру ба ры сын да ав тор мен ста тис ти
ка лық тал дау, са лыс ты ру, жал пы лау, де дук ция, әлем дік тә жі ри бе ні 
тал дау ар қы лы са лыс ты ру, син тез жә не са рап шы лар қо ры тын ды сы 
сияқ ты әдіс тер пай да ла ныл ды.

Зерт теу дің нә ти же ле рі көр се тіп отыр ған дай Дү ниежү зі лік банк
тің ста тис ти ка лық мә лі мет те рі не сәй кес, МЖӘ не гі зін де ҚРда 1990
2014 жыл дар ара лы ғын да бар лы ғы нақ ты 36 жо ба жү зе ге асы рыл ды. 
Олар дың 27 энер ге ти ка са ла сын да бол са, бай ла ныс – 5, кө лік ке ше ні 
– 3 жә не су мен қам та ма сыз ету жә не ка на ли за ция – 1. Нақ ты жү зе ге 
асы рыл ған 36 жо ба ға 12 018 млн. АҚШ дол ла ры құйыл ды. Қа зір гі 
таң да Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да аяқ тал ған, пай да ла ну са ты сын да
ғы 3 жо ба бар.

Тү йін  сөз дер: мем ле кет, биз нес, мем ле кет тікже ке ше лік әріп тес
тік, ин вес ти циялар, инф ра құ ры лым дық жо ба лар, кон цес сия.

Assilova A.S., Aryn A.A.

Analysis of results of public 
– private partnership in the 

Republic of Kazakhstan

The article contains a comparative analysis of the development of 
publicprivate partnership in the world, particularly in lowand middle
income countries, in Europe and the Republic of Kazakhstan. The article 
discusses the features of the application of PPP in different sectors of the 
economy. Purpose – Assessing the current state of publicprivate partner
ship in Kazakhstan and analysis of domestic experience in comparison 
with international experience and trends of PPP. 

According to the research, in the Republic of Kazakhstan from 1990 
to 2014 were realized 36 PPP projects. With 27 projects the energy sector 
remained by far the most active in terms of number of projects. Telecom 
sector was the second largest in number of projects – 5. Three projects 
have been completed and at the implementation stage.
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Сравнительный анализ  
государственночастного  

партнерства в Республике 
Казахстан

В статье дает ся срав ни тель ный ана лиз раз ви тия го су да рст вен но
част но го парт нерс тва в ми ре, в част нос ти в ст ра нах с низ ким и сред
ним до хо дом, в ев ро пейс ких ст ра нах и Рес пуб ли ке Ка за хс тан. Глав
ным об ра зом ос ве ще ны осо бен нос ти при ме не ния ме ха низ мов ГЧП в 
раз ных сек то рах эко но ми ки.

Сог лас но ста тис ти чес ким дан ным Все мир но го бан ка, в Ка за х
стане в пе ри од 19902014 гг. по схе ме ГЧП бы ло реали зо ва но все го 
36 проек тов на сум му 12 018 млн. дол ла ров США. Из них 27 проек
тов в сек то ре энер ге ти ки, в сек то ре ком му ни ка ций – 5, транс порт ной 
инф раст рук ту ры – 3 проек та, а в сек то ре во дос наб же ния и ка на ли
за ции – 1 проект. Объем ин вес ти ций в сек то ре энер ге ти ки сос та
вил – 2146, в сек то ре ком му ни ка ций – 9 610, транс порта – 262 млн. 
дол ла ров США. 

Клю че вые сло ва: го су да рс тво, биз нес, го су да рст вен ночаст ное 
парт нерс тво, ин вес ти ции, инф раст рук тур ные проек ты, кон цес сия.
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Әлем дік эко но ми ка лық дағ да рыс көп те ген ел дер де мем ле-
кет кі ріс те рі нің едәуір аза йып , бар лық дең гейде гі бюд жет тер-
дің кем уіне жә не со ның нә ти же сін де ай мақ тық дең гейде гі де, 
мем ле кет тік дең гейде гі де ин вес ти циялық жо ба лар дың қар жы-
лан дыр уын ың кем уіне әкеп соқ ты. Со лай бо ла тұ ра көп те ген 
са ла лар қо мақ ты ин вес ти циялар құюды та лап ете ді, ал мем ле-
кет бұн дай жо ба лар ды өз ді гін ше қар жы лан ды ру ға мүм кін ді гі 
жет пейді. Бұн дай жағ дай лар да, әлем дік тә жі ри бе де же ке мен-
шік сек тор дың ка пи та лын тар ту кең та рал ған. Мем ле кет пен 
же кемен шік сек тор дың ын ты мақ тас ты ғы ның бұл фор ма сы 
«мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік» (public-private partnership) 
– МЖӘ деп ата ла ды.

Соң ғы 15-20 жыл дар дың тә жі ри бе сі көр се тіп отыр ған дай, 
ре су рс тық ба за ны ке ңейтудің жә не эко но ми ка лық да му үшін 
қол да ныл май жат қан ре зе рв тер ді шо ғыр лан ды ру дың әрі мем-
ле кет тік жә не му ни ци пал дық (қо ғам дық) мен шік ті бас қа ру дың 
тиім ді лі гін арт ты ру дың не гіз гі ме ха ни зм де рі нің бі рі ре тін де де 
сол мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік са на ла ды. 

Қа зақ стан да МЖӘ те тік те рін қол да ну дың заң на ма лық не гі-
зі кон цес сиялар шарт та ры бо йын ша туын да ған өза ра қа рым-қа-
ты нас тар ды рет теу бө лі гін де 1991 жы лы са лын ған. 

«Кон цес сия лар ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі рін-
ші За ңы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның аума ғын да объек ті лер ді 
ше тел дік ин вес тор лар ға кон цес сияға бе ру дің ұйым дас ты ру шы-
лық, эко но ми ка лық жә не құ қық тық та лап та рын рет теп бер ді.

«Кон цес сия лар ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның жа ңа 
За ңы 2006 жы лы 7 шіл де де қа был дан ған нан ке йін  мем ле кет тік 
мен шік объек ті ле рін құ ру құ қы ғын ше тел дік ин вес тор лар ға ға-
на емес, со ны мен қа тар ҚР-ң ре зи де нт те рі заң ды тұл ға лар ға да 
бе ру мүм кін ді гі пай да бол ды [1]. 

Заң ның қа был дан уын ан бе рі ҚР-да МЖӘ те тік те рін одан 
әрі да мы ту мақ са тын да оған бір қа тар өз ге ріс тер мен то лық-
ты ру лар ен гі зіл ді. Осы лай ша, 2013 жыл дың 4 шіл де сін де ҚР 
Пре зи ден ті Н.Ә. На зар баев № 131-V «Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның кей бір заң на ма лық ак ті ле рі не мем ле кет тік-же ке ше лік 
әріп тес тік тің жа ңа түр ле рін ен гі зу жә не олар дың қол да ны лу са-
ла ла рын ке ңейту мә се ле ле рі бо йын ша өз ге ріс тер мен то лық ты-
ру лар ен гі зу ту ра лы» ҚР За ңы на қол қой ды. Бұл Заң да кө рі ніс 

ҚА ЗАҚ СТАН  
РЕС ПУБ ЛИ КА СЫН ДА ҒЫ 
МЕМ ЛЕ КЕТ ТІКЖЕ КЕ ШЕ

ЛІК ӘРІП ТЕС ТІК  
НӘ ТИ ЖЕ ЛЕ РІН ТАЛ ДАУ
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік нә ти же ле рін тал дау

тап қан құ қық тық алаң қайды өз гер ту қол же тім-
ді лік үшін ақы ен гі зу, мем ле кет тік-же ке ше лік 
әріп тес тік жо ба ла ры ның қа ты су шы ла ры үшін 
же ке мен шік ка пи тал дың та лап еті ле тін дең ге йін  
20%-дан 10%-ға де йін  тө мен де ту жә не бас қа ша-
ра лар жо лы мен МЖӘ жо ба ла ры ның тар тым ды-
лы ғын арт ты ру ға ба ғыт тал ды. Жа ңа заң на ма ға 
сәй кес, МЖӘ жо ба ла ры бо йын ша қа был да на-
тын мін дет те ме лер шы ғын дар ды өтеу бө лі гін де 
сек вестр ден қор ға ла тын бо ла ды. То лық тай ал-
ған да, Қа зақ стан да өтіп жат қан МЖӘ заң на ма-
лық өз гер ту про цес те рі жа ғым ды тренд ке ие [2].

2014 жыл дың 31 жел тоқ са нын да «Мем ле-
кет тік-же ке ше лік әріп тес тік ту ра лы» Заң жо ба-
сы ұсы ны лып, 2015 жыл дың қыр күйек айын да 
мә жі ліс тің бі рін ші оқы лы мын да ма құл дан ды. 
Заң жо ба сы МЖӘ-ге қа ты су шы лар ая сын жә не 
оның қол да ны лу са ла сын рет теу ге, МЖӘ-нің 
ке лі сім шарт тық ны сан да рын ке ңейтуге, инс ти-
ту ционал дық МЖӘ мә се ле ле рін рет теу ге, МЖӘ 
шарт та ры ның құ ры лы мын анық тау, же ке қар-
жы лық бас та ма ны ен гі зу ге жә не МЖӘ жо ба ла-
ры на ква зи мем ле кет тік ком па ниялар дың қа ты су 
ны сан да рын ай қын дау ға мүм кін дік бе ре ді. 

Дү ниежү зі лік банк тің ста тис ти ка лық мә лі мет-
те рі не сүйен сек, МЖӘ не гі зін де ҚР-да 1990-2014 
жыл дар ара лы ғын да бар лы ғы нақ ты 36 жо ба жү-

зе ге асы рыл ды. Олар дың 27 энер ге ти ка са ла сын-
да бол са, бай ла ныс са ла сын да – 5, кө лік ке ше ні 
– 3 жә не су мен қам та ма сыз ету жә не ка на ли за ция 
– 1. Нақ ты жү зе ге асы рыл ған жо ба лар дың са ны 
жа ғы нан 1994 жыл аса ерек ше лен ді, бұл жы лы 
МЖӘ бо йын ша 11 жо ба іс ке қо сыл ды [3].

Айта ке ту ке рек, бұл мә лі мет тер дү ниежү-
зі лік банк тің «МЖӘ бо йын ша инф ра құ ры лым-
дық жо ба лар мә лі мет тер ба за сы» ат ты ар найы 
зерт теуі нен алын ды. Бұл мә лі мет тер ба за сын да 
тек то лық қан ды аяқ тал ған жо ба лар ға на ес ке ріл-
ді. Ал Қа зақ стан да ғы жү зе ге асы ры лу үс тін де гі 
ағым да ғы жо ба лар бұл мә лі мет тер ба за сы на ен-
ген жоқ.

МЖӘ не гі зін де ҚР-да 1990-2014 жыл дар ара-
лы ғын да 36 жо ба ға 12 018 млн. АҚШ дол ла ры 
құйыл ды. Энер ге ти ка са ла сы на 2146, бай ла ныс 
– 9610, кө лік ке ше ні са ла сы на 262 млн. АҚШ 
дол ла ры құйыл ды. 

Ин вес ти циялар дың тар ты луы әсі ре се 1997 
жы лы кү шей ді, бұл ке зең де жү зе ге асы рыл ған 8 
жо ба ға 2 075 млн. АҚШ дол ла ры құйыл ды. Дү-
ниежү зі лік банк тің мә лі мет те рі не сәй кес, бұл 
со ма ның тек 399 млн. АҚШ дол ла ры ға на мем-
ле кет ин вес ти цияла ры бол са, 1676 млн. АҚШ 
дол ла ры ма те ри ал дық ак тив тер ге са лын ған ин-
вес ти циялар ды құ рай ды (1-су рет).
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1-cурет – 1990-2014 жыл да ры ҚР-да жү зе ге асы рыл ған жо ба лар са ны мен  
құйыл ған ин вес ти циялар кө ле мі, млн. АҚШ дол ла ры

Ес кер ту – [3] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды

Жү зе ге асы рыл ған жо ба лар ды МЖӘ түр ле-
рі бо йын ша жік те сек, қа рас ты ры лып отыр ған 
уа қыт ара лы ғын да МЖӘ мо дель де рі нің ішін де 
ең көп «Ак тив тер ді бе ру» ти пі бо йын ша жү зе-
ге асы рыл ды – 24 жо ба, ин вес ти циялар кө ле мі 
– 6  305 млн. АҚШ дол ла ры.

Кон цес сия шар ты бо йын ша жү зе ге асы рыл-
ған 3 жо ба ға бар лы ғы 854 млн. АҚШ дол ла ры 
құйыл са, олар дың 2 жо ба сы энер ге ти ка са ла-
сын да – 623 млн. АҚШ дол ла ры, 1 жо ба кө лік 
инф ра құ ры лы мы са ла сын да 231 млн. АҚШ дол-
ла ры ин вес ти циялар тар тыл ды. Үш жо ба ның 
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екеуі «Са лу, қайта қал пы на кел ті ру (қайта құ ру), 
бас қа ру жә не тап сы ру» (BROT) ал бі реуі «Қайта 
қал пы на кел ті ру (қайта құ ру), пай да ла ну, тап сы-
ру» (ROT) түр ле рі бо йын ша іс ке асы рыл ды.

Ак тив тер ді бе ру бо йын ша 24 жо ба жү зе ге 
асы ры лып, 6 305 млн. АҚШ дол ла ры ин вес ти-
циялар ды қам ты ды. Олар дың 22 жо ба сы энер-
ге ти ка са ла сын да жү зе ге асы ры лып, 1 523 млн. 
АҚШ дол ла ры ин вес ти циялар тар тыл ды. Ал кө-

лік са ла сын да жү зе ге асы рыл ған 1 жо ба ға ға на 4 
782 млн. АҚШ дол ла ры құйыл ды (1-кес те).

Кес те де гі мә лі мет тер ді тал дайт ын бол сақ, 
Жа ңа жо ба лар мо де лі бо йын ша 5 жо ба ның 4-і 
бай ла ныс са ла сын да іс ке асы ры лып, олар ға жал-
пы кө ле мі 4 828 млн. АҚШ дол ла рын құ райт ын 
ин вес ти циялар құйыл ды. Бі реуі кө лік инф ра құ-
ры лы мы са ла сын да жү зе ге ас ты, оған 31 млн. 
АҚШ дол ла ры ин вес ти цияла ры құйыл ды [3].

1-кес те – 1990-2014 жыл да ры ҚР-да жү зе ге асы рыл ған жо ба лар са ны мен ин вес ти циялар кө ле мі, МЖӘ мо дель де рі бо йын ша

Са ла Кон цес сия Ак тив тер ді бе ру Жа ңа жо ба лар  Бас қа ру жә не жал-
дау ке лі сім шар ты  Бар лы ғы 

са ны млн. $ са ны млн. $ са ны млн. $ са ны млн. $ са ны млн. $

Энер ге ти ка 2 623 22 1523 0 0 3 0 27 2146

 Бай ла ныс 0 0 1 4782 4 4828 0 0 5 9610

Кө лік 1 231 0 0 1 31 1 0 3 262

Су 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

 Бар лы ғы 3 854 24 6305 5 4859 4 0 36 12018

Ес кер ту – [3] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды

Қа зақ стан дық мем ле кет тік-же кемен шік әріп  - 
тес  тік Ор та лы ғы ның мә лі мет те рі не сәй кес, Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі таң да әртүр-
лі са ты да бар лы ғы 31 жо ба жү зе ге асы ры лу да. 
Кон цес сия лық жо ба ның кон курс тық құ жат та-
ма лар ды әзір леу са ты сын да 2 жо ба жү зе ге асы-
ры лу да: олар Маң ғыс тау об лы сын да, кө лік (те-
мір жол) са ла сы бо йын ша: Ақ тау қа ла сын да ғы 
ав то вок зал ды са лу жә не пай да ла ну  жә не Маң-
ғыс тау об лы сы Маң ғыш лақ (Та мақ) стан циясы-
на ар нал ған те мір жол вок за лын са лу жә не пай-
да ла ну . Жо ба бас та ма шы сы – әкім дік.

Кон курс тық үде ріс тер са ты сын да бі лім бе ру 
са ла сы бо йын ша 1 жо ба жү зе ге асы ры лу да – Қа-
ра ған ды об лы сы ның Те мір тау қа ла сын да ғы ба-
ла бақ ша лар ке шенін са лу жә не пай да ла ну . Жо ба 
бас та ма шы сы – әкім дік.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі таң да 
кон цес сиялық жо ба ның ТЭН әзір леу са ты сын да 
22 жо ба жү зе ге асы ры лу да. 

Қар жы лық жа бу са ты сын да Ақ тө бе об лы-
сы ның Қан дыа ғаш қа ла сын да газ тур би на лық 
электр стан циясы ның пай да ла ны луы жә не құ-
ры лы сы бо йын ша энер ге ти ка са ла сын да жә не 
«Ера лиево-Ку рык» те мір жо лы ның құ ры лы сы 

мен пай да ла ны луы бо йын ша Маң ғыс тау об лы-
сын да жә не бі лім са ла сын да Қа ра ған ды қа ла-
сын да ғы ба ла бақ ша лар ке ше ні нің құ ры лы сы 
мен пай да ла ны луы бо йын ша 3 МЖӘ жо ба сы 
жү зе ге асы ры лу да. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да қа зір гі таң да 
кон цес сиялық жо ба ның пай да ла ну са ты сын да: 
кө лік (те мір жол) са ла сын да Шы ғыс-Қа зақ стан 
об лы сын да Жа ңа «Шар Стан циясы – Өс ке мен» 
те мір жо лы ның құ ры лы сы мен пай да ла ны луы, 
Ақ тау ха лы қа ра лық әуе жайы ның жо лаушы тер-
ми на лы ның құ ры лы сы мен пай да ла ны луы, энер-
ге ти ка са ла сын да «Сол түс тік Қа зақ стан – Ақ тө-
бе об лы сы» айма қа ра лық электр қуа тын бе ру 
же лі ле рі нің құ ры лы сы жә не пай да ла ны луы бо-
йын ша 3 жо ба жү зе ге асы ры лу да [4].

Са ны жа ғы нан ең көп МЖӘ жо ба ла ры «Кө-
лік инф ра құ ры лы мы» са ла сын да, со ның ішін де 
ав то мо биль жол да рын са лу мен жә не қайта жа-
ңар ту мен бай ла ныс ты жо ба лар иеле не ді – 31 жо-
ба ның 11-і. 

Екін ші орын да «Ден сау лық сақ тау жә не 
әлеу мет тік қыз мет көр се ту» са ла сы – 7 жо ба. Ал 
«Кө лік», яғ ни те мір жол са ла сы үшін ші орын да 
тұ рақ та ды – 6 жо ба (2-су рет).
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес тік нә ти же ле рін тал дау

ҚР МЖӘ Ор та лы ғы ның мә лі мет те рі не сә-
кес, ҚР-да қа зір гі таң да жү зе ге асы ры лып жат-
қан МЖӘ жо ба ла ры ның қо мақ ты бө лі гі Астана 
қа ла сын да жү зе ге асы ры лу да. Астана қа ла сын да 
жал пы Рес пуб ли ка мыз дың кө лік, со ның ішін де 
ав то жол са ла сын да жү зе ге асы ры лып жат қан 
11 жо ба ның 8-і ор на лас қан, алай да, атал ған жо-
ба лар дың бар лы ғы МЖӘ-нің бас тап қы са ты-
сын да, яғ ни кон цес сиялық жо ба ның ТЭН әзір-
леу са ты сын да ор на лас қан. Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сын да бар лы ғы 6 жо ба жү зе ге асы ры лып 
жат қан бол са, олар дың 2-і ден сау лық, 2-і бі лім 
жә не 1-кө лік те мір жо лы са ла сын да. Атал ған жо-
ба лар дың бар лы ғы да МЖӘ-нің кон цес сиялық 
жо ба ның ТЭН әзір леу са ты сын да ор на лас қан. 
Қа ра ған ды об лы сын да бар лы ғы 5 жо ба жү зе ге 
асы ры лу да, олар дың 3-і ден сау лық, 2-і бі лім са-
ла ла рын да. Бі лім са ла сын да ғы жо ба ның бі реуі 
кон курс тық үде ріс тер са ты сын да бол са, қал ған-
да ры кон цес сиялық жо ба ның ТЭН әзір леу са-
ты сын да ор на лас қан. Маң ғыс тау об лы сын да да 
бар лы ғы 5 жо ба іс ке асы ры лып жа тыр, олар дың 
3-те мір жол кө лі гі инф ра құ ры лы мы, 1-ав то жол, 
1-әуе жай са ла сын да. Жо ба лар дың екеуі кон цес-
сиялық жо ба ның кон курс тық құ жат та ма лар ды 
әзір леу са ты сын да, бі реуі кон цес сиялық жо ба-
ның ТЭН әзір леу са ты сын да, та ғы бі реуі қар жы-
лық жа бу са ты сын да бол са, елі міз де гі пай да ла ну 
са ты сын да ғы 3 жо ба ның бі реуі, яғ ни «Ақ тау ха-
лы қа ра лық әуе жайы ның жо лаушы тер ми на лы-
ның құ ры лы сы мен пай да ла ны луы» жо ба сы осы 
Маң ғыс тау об лы сын да ор на лас қан (3-су рет).

Жо ға ры да кел ті ріл ген мә лі мет тер ді қо ры тын-
ды лай ке ле, елі міз мем ле кет тік-же ке ше лік әріп тес-

тік дам уын ың екін ші ке зе ңін бас тан ке ші ріп жүр-
ген ді гін айтуға бо ла ды. Бұл ке зең да мы ту ке зе ңі 
бо лып са на ла ды. Оның дә ле лі ре тін де жо ға ры да 
кел ті ріл ген зерт теу нә ти же ле рін кел ті ру ге бо ла ды.

Осы лай ша, елі міз де кон цес сия шар ты бо-
йын ша жү зе ге асы рыл ған үш жо ба пай да ла ну 
са ты сын да ор на лас қан. Жал пы МЖӘ-нің түр лі 
са ты ла рын да 31 жо ба ның жү зе ге асы ры лып жат-
қан ды ғы, елі міз дің бұл са ла да ғы үл кен қа да мын 
біл ді ре ді. Оған, ең бі рін ші ден, елі міз де МЖӘ 
те тік те рі нің ба сым ба ғыт қа ие бо лып, мем ле кет 
та ра пы нан кең қол дау та ба тын ды ғы жә не бұл са-
ла да қа был да нып жат қан түр лі бағ дар ла ма лар-
дың жү зе ге асы ры луы әсе рін ти гіз ді. 

МЖӘ те ті гін пай да ла на тын жо ба лар ба сым 
си пат та ғы ст ра те гиялық жо ба лар бо луы тиіс, ол 
са ла лық ст ра те гияның жә не эко но ми ка лық сая-
сат тың бө лі гі бо лып та бы ла ды.

Мем ле кет жо ба ның тиі сін ше іс ке асы рылуын  
қам та ма сыз ету де, же кемен шік ин вес тор лар 
қыз ме тін мо ни то рин гі леу жә не кез кел ген туын-
дайт ын өз ге ріс тер ге жә не әлеует ті дау лар ды 
бол дыр мау үшін тар тыс тар ға же дел ойла нып 
әсер ету де ма ңыз ды рөл ат қа ра ды. 

Сі рә, ағым да ғы эко но ми ка лық жағ дай лар да 
мем ле кет тік бюд жет те бар лық са ла лық кә сі по-
рын дар үшін жай жә не ке ңейт іл ген мо лық ты ру-
ды тұ рақ ты қам та ма сыз ету ге ар нал ған қа ра жат 
тап шы лы ғы туын дай ды, осы ған бай ла ныс ты 
мем ле кет тің олар дың қыз ме ті не әсер ету жә не 
ба қы лау жө нін де гі құ қық та рын сақ тай оты рып, 
мем ле кет тік мен шік объек ті ле рін же кемен шік 
сек тор ға ор та жә не ұзақ мер зім ді уа қыт ша пай-
да ла ну ға бе ру қа жет ті лі гі туын дай ды.
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Мі не, осы ған бай ла ныс ты мем ле кет тік-же-
ке ше лік әріп тес тік инф ра құ ры лым объек ті-
ле рін құ ру, жаң ғыр ту, қам ту жә не пай да ла ну 
са ла сын да ғы мем ле кет тік сек тор мен же-
кемен шік сек тор дың өза ра іс-қи мы лы нақ ты 

те тік бо лып та бы ла ды жә не МЖӘ құ рал да рын 
пай да ла ну жо лы мен олар ды да мы ту мә се ле-
сі мем ле кет та ра пы нан да, сон дай-ақ биз нес-
қауым дас тық та ра пы нан да ерек ше на зар ды 
та лап ете ді. 

3-cурет – ҚР-да МЖӘ жо ба ла ры ның са ны, ай мақ ке сін ді сін де

Ес кер ту – [4] де рек кө зі не гі зін де ав тор мен құ рас ты рыл ды
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