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Елдер экономикасын трансформациялау тәжірибесін қоса алған
да экономикалық жүйелердің дамуының тарихи тәжірибесі ұлттық
шаруашылықтың іргелі мәселелерін шешуде универсалдық құралдар
қолдану әрдайым бірдей нәтижелерге алып келе бермейтінін көрсет
ті. Экономикалық саясатты жүргізу – жүзеге асырылатын ортаның
сипаттамаларын, соның ішінде институционалдық орта және қалып
тасқан макроэкономикалық ерекшеліктерді мұқият зерттеуді қажет
етеді. Осыған байланысты табиғи ресурстармен жоғары деңгейде
қамтамасыз етілуімен сипатталатын Қазақстан экономикасын зерттеу
ерекше қызығушылық тудырады. Ресурс байлығы елдің индустрия
лық-инновациялық дамуына қандай әсер ететінін анықтау маңызды.
Бұл мәселені анықтау қалыптасқан жағдайды түсіндіруге айтарлық
тай үлес қосып, бір жағынан Қазақстанның экономикалық дамуын
болжауға және табиғи ресурстарға бай елдегі экономикалық саясат
тың бағыттарын түзетуге мүмкіндік береді. Шынында, экономиканың
дамуына кедергі ресурстардың болуының өзі емес, оған сай келетін
жауаптар іздеу қажет және солармен байланысты әрекет ету болып
табылады.
Түйін сөздер: табиғи ресурстар, «ресурсы мол» елдер, болжам,
белгі, шикізат.
Historical experience of development of economic systems, including
recent experience of transformation of economy of the Post-Soviet countries, showed that universal approaches to the solution of fundamental
problems of national economy not always lead to identical results. Carrying out economic policy demands attentive studying of characteristics
of the environment in which it is carried out, including the institutional
environment and the developed macroeconomic features.In this regard the
particular interest represents research of economy of Kazakhstan, being
characterized high security with natural resources. Whether it is important
to find out the resource wealth influences industrial and innovative development of the country. Clarification of this question makes an essential
contribution to a current situation explanation, allows to predict partly development of economy of Kazakhstan and to correct the directions of economic policy in the country rich with natural resources. After all obstacles
for development of economy are created not by existence of resources in
itself, and the related calls on which it is possible and it is necessary to look
for adequate answers.
Key words: natural resource,»resource-abundant» countries, hypothesis, symptom, raw.
Исторический опыт развития экономических систем, включая
опыт трансформации экономик стран, показал, что универсальные
подходы к решению фундаментальных проблем национального хо
зяйства не всегда приводят к одинаковым результатам. Проведение
экономической политики требует внимательного изучения харак
теристик среды, в которой она осуществляется, в том числе инсти
туциональной среды и сложившихся макроэкономических особен
ностей. В этой связи особый интерес представляет исследование
экономики Казахстана, характеризующегося высокой обеспечен
ностью природными ресурсами. Важно выяснить, влияет ли ресурс
ное богатство на индустриально-инновационное развитие страны.
Выяснение этого вопроса вносит существенный вклад в объяснение
сложившейся ситуации, позволяет отчасти спрогнозировать разви
тие экономики Казахстана и скорректировать направления эконо
мической политики в стране, богатой природными ресурсами. Ведь
препятствия для развития экономики создает не наличие ресурсов
само по себе, а связанные с ним вызовы, на которые можно и нужно
искать адекватные ответы.
Ключевые слова: природный ресурс, «ресурсоизбыточные» стра
ны, гипотеза, симптом, сырье.
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ӘЛЕМДІК
ЭКОНОМИКАНЫҢ
ҒАЛАМДАНУЫ МЕН
ДАҒДАРЫСТЫҢ ЖАҢА
ҮРДІСТЕРІ ЖӘНЕ
«РЕСУРСЫ МОЛ»
ЕЛДЕРДЕГІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ХХ ғасырдың екінші жартысында дамыған экономикалар
дың және Қытай, Үндістан, Бразилия мен Оңтүстік Шығыс
Азия елдерінің «жас» экономикаларының жылдам экономи
калық өсуі ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басында ең
алдымен, ұлттық экономикаларға өнеркәсіп өндірісінің даму
қарқынын өсіру үшін шикізат (табиғи) ресурстардың айтарлық
тай көлемін тартумен байланысты. Экономикалық өсу страте
гияларындағы (әсіресе дамушы елдердің) негізінен шикізат үр
дістерінің басым болуы нәтижесінде табиғи ресурстар қорлары
біршама қысқарды. Көптеген экономикалар үшін (1-кестені қа
раңыз) негізгі ресурстардың шектелуі (тапшылығы) және олар
үшін бәсекелі күрестің шиеленісі әрекет етудің экономикалық
ережелері мен ғаламдық бәсекелестіктің өзгеруіне алып келеді.
1-кесте – Экономикалық жүйелер үшін негізгі табиғи ресурстардың көлемі,
2012 ж.
Ресурс / сипаттамасы
Өңір/ел
1

Қорлар

Әлемдегі
үлесі, %

 амтамасыз
Қ
етілуі, жыл

2

3

4

Мұнай, млн т.
Еуропа

2455,4

Ресей
Азия
Африка
Америка
Австралия
жәнеМұхит
елдері

1,3

9

14920,0

7,7

32

115316

59,8

83

15417,4

8,0

35

44108,9

22,9

48

513,6

0,3

21

Табиғи газ, млрд текше м.
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Еуропа

6458,1

3,7

68

Ресей

47544,0

27,4

73

Азия

86944,1

50,1

54

Африка

14085,3

8,1

62

Америка

14577,3

8,4

75
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Әлемдік экономиканың ғаламдануы мен дағдарыстың жаңа үрдістері және «ресурсы мол» елдердегі...
1-кестенің жалғасы
Ресурс / сипаттамасы
Өңір/ел

Қорлар

Әлемдегі
үлесі, %

 амтамасыз
Қ
етілуі, жыл

1

2

3

4

Австралия
жәнеМұхит
елдері

4066,8

2,3

56

Көмір (барлық түрлері), млн. т.
 ер қой
Ж
науындағы
қорлары

Өндірілуі
мүмкін рас
талған қор
лары

Жер қой
науындағы
әлемдік
қорлардағы
үлесі, %

Еуропа

591093

91825

13,6

Ресей

271757

193771

6,3

Азия

1451146

266887

33,4

Африка

109868

55093

2,5

Америка

1225937

317347

28,2

Австралия
жәнеМұхит
елдері

690833

97873

16,0

Бұл ғасырдағы ғаламдық бәсекелестік – бұл,
ең алдымен шектеулі ресурстарға, ең алдымен
табиғи ресурстарға билік ету үшін елдер мен
топтар арасындағы күрес. Ғаламдық бәсекелес
тіктің өсуі, ресурстық шығындардың өсуі, айтар
лықтай бағалық белгісіздік жағдайында еңбектің
тиімділігі мен өнімділігінің тұрақты өсімін із
дестірудегі елдер мен компаниялардың ресурс
пен қамтамасыз етілуін дамыту стратегиялары
туралы мәселе туындайды. Әлемде энергети
калық және материалдық ресурстар саласында
барынша айқын байқалатын экономикалық бел
сенділіктің қайта құрылуы байқалады. Табиғи
ресурстарға (мұнай, болат немесе мыс секілді)
сұраныстың өсуі дамыған елдерден дамушы (не
гізінен Азия) елдерге қарай ауысуда. Сарапшы
лардың болжамы бойынша 2005 – 2020 жылдар
кезеңінде Қытай мен Үндістан тарапынан мұ
найға сұраныс екі еселеніп, күніне 15,4 барға
жететін болады [1], яғни қазіргі уақытта осы ре
сурсты барынша көп тұтынатын АҚШ-тың дең
гейіне жетеді.
Төменгі еңбек шығындарымен қатар Азия
елдері тарапынан энергия мен базалық матери
алдарға өсіп жатқан сұраныс бұл өңір металлдар, химикаттар, қағаз бен басқа да материал
дық ресурстардың алдыңғы қатарлы өндірушісі
не айналып жатқанын білдіреді. Мысалы, Қытай
бүгінде болат пен алюминийдің жетекші әлемдік
164

өндірушісі болап табылады; бұл елдің осы ма
ңызды металдардың әлемдік өндірісіндегі үлесі
40% [2, 10-30 бб.] асады және сарапшылардың
болжамы бойынша 2015 жылға дейін осы көр
сеткіштен асып түседі.
Келесі он жылдықта ресурстардың негізгі
түрлерін шығару мен өндіру бұрынғыдай оны
тұтыну орындарынан айтарлықтай алшақ орна
ласқан өңірлерде шоғырланатын болады. Күрде
лі макроэкономикалық ілгерілеулер өңірлердің
ішінде де болып жатыр. Орталық Шығыстың
мұнай мен газға бай елдері химия өнеркәсібі не
месе металлургия секілді өздері үшін жаңа сала
ларға экспансияны жүзеге асыруда. Дубай арзан
энергия көздерін пайдалану (әсіресе табиғи газ
дың) және Еуропа мен Азия нарықтарына жақын
орналасуы нәтижесінде алюминий өндірушіге
айналды. Катар табиғи газ нарығындағы алдың
ғы қатарлы ойыншы рөліне газдың негізінде са
пасы жоғары дизель отынының өндірісін қосты
және 2014 ж. осы өнімдердің өндірісінде әлем
дік көшбасшыға айналуға үміттенеді. ЖІӨ өсуін
жылдамдатудан басқа осы өндірістерді дамыту
осы өңірлердегі жұмысшылар санының жыл
дам өсуіне байланысты жаңа жұмыс орындарын
ашуды қамтамасыз етеді.
Шикізат пен материалдарға деген сұраныс
ты қанағаттандыру қажет болуына байланысты
жаһандық өзара тәуелділіктің артып келе жатқан
деңгейі едәуір өтімді нарықтар мен жаһандық
баға қалыптасу түрінде жағымды экономикалық
әсері болады. Сонымен бірге, осы тауарларды
жеткізудің едәуір күрделі және ұзақ тізбегі геосаяси мәселелермен қатар, жабдықтауды қиын
датуға және бағаның құбылмалығына алып ке
луге қабілетті.
Жылдам қарқынмен дамып келе жатқан ел
дердегі экономикалық өсімнің жылдамдауына
қарай табиғи ресурстарды тұтыну артады. Мы
салы, Қытайда 1995 -2004 жылдар кезеңінде мұ
найды тұтыну екі еселенген, ал алюминий, ни
кель мен болатқа деген сұраныс үш есе өскен.
Қытай, Үндістан, Орталық Шығыс елдері
мен жартылай Ресей энергияға деген өсіп келе
жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін жыл
дамдатылған қарқынмен шоғырлаушы қуаттар
мен энергетикалық желілерді жасауға ұмтылуда.
Оның үстіне, табиғи ресурстарға бай елдер (Ор
талық Шығыс елдері, Ресей, Венесуэла) табиғи
рентаны өзіне алу үшін оларға мемлекеттік ба
қылауды күннен күнге кеңейтуге тырысуда.
Бір қарағанда табиғи ресурстардың қорла
рының болуы ғаламдық бәсекеге қабілеттілік
тің сөзсіз факторы болып табылады. Алайда,
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шын мәнісінде бұл тезис барлық елдер үшін
даусыз емес. Атап өтілгендей көптеген елдерде
табиғи ресурстардың көп мөлшері экономика
лық өсудің қарқынымен және өмірлік стандарт
тармен жағымсыз байланысады және бір уа
қытта кірістердің тепе-теңсіздігімен жағымды
байланысады.
Табиғи ресурстарға бай елдердің экономи
каларының ұлттық алуантүрлілігі кезінде ав
тордың пікірінше «ресурсы мол» елдердегі эко
номикалық өсуді бақылауға мүмкіндік беретін
кейбір өзіндік белгілер бар.
«Ресурсы мол» елдердегі экономикалық
көрсеткіштер әдетте, қанағаттандырылмаған

және тұрақты түрде қайталанатын екі кемші
ліктен – жинақтаулардың төменгі деңгейінен
және кенеттен болатын жоғарылаулар мен
құлдыраулар айналымынан зардап шегеді. Та
биғи ресурстардан түсімдердің серпілістері
жиынтық жинақтардың артуымен және инвес
тицияларды шамалы ғана артуымен байланыс
ты болғанына қарамастан, бұл ілгерілеулер
әдетте жекеменшік сектордың қызметімен
байланысты болады. 1980-2011 жж. кезеңінде
табиғи ресурстарға бай емес елдерге қарағанда
«ресурсы мол» елдерде мемлекеттік инвести
циялардың едәуір төменгі нормалары байқал
ған (1-сурет).

Шартты белгілер: БР – «ресурсы мол елдер;
Не-БР – бай табиғи ресурстары жоқ елдер.
1-сурет – «Ресурсы мол» және табиғи ресурстарға бай емес елдердегі
мемлекеттік инвестициялар

Кенеттен болатын көтерілулер мен құлды
раулар айналымдары қарапайым тәжірибе бо
лып табылады – кейде түсімдердің жағымды
серпілісінен кейінгі белсенді ілгерілеу және жа
ғымсыз күйзелістерден кейінгі шығындардың
қатты құлдырауы. Бұл «ресурсы мол» елдердегі
салықтық-бюджет саясаты барынша процикл
ды болумен келісіледі. Маңызды міндет табиғи
ресурстардан түсімдердің тұрақсыздығын бас
қаруды жетілдіру екендігі айқын: барынша жо
ғары макроэкономикалық тұрақсыздық «таби
ғи ресустар қарғысының» өсуге жағымсыз әсер
етуінің негізгі арнасы, ал өзгермелі мемлекеттік
шығындардың әсері мен өнімділігі төмен болып
табылады. 1990-жылдары «ресурс мол» елдерде
гі даму қарқыны табиғи байлықтың молшылы
ғына қарамастан табиғи ресурстарға арқа сүйе
мейтін елдерге қарағанда төмен болды (2-сурет).
«Ресурсы мол» елдердің экономикалық мәсе
лелерін шешуге табиғи ресурстардан түсімдер
ISSN 1563-0285

ді оңтайлы басқарудың екі негізгі сипаттамасы
ықпал етуі мүмкін. Біріншіден, табиғи ресурс
тардан түсімдердің біршама бөлігі жинақтау
лар мен ішкі инвестицияларға бағытталуы тиіс.
Екіншіден, «ресурсы мол» елдерге тұтынуды
кейбір теңестірулер немесе ағымдағы шығын
дар есебінен кенеттен болатын жоғарылаулар
мен құлдырауларды болдырмау, және атап айт
қанда, олардың табиғи ресурстардан түсімдер
дің динамикасымен байланысын жоюы керек.
Мақсаты ағымдағы шығындарды ұзақ мерзімді
жоспарда тұрақты түрде арттыру, бұл ретте қол
да бар әлеуетке салынатын шектеулерді ескере
отырып, өз бетімен инвестицияларды арттыру
арқылы мемлекеттік капиталдың қалыптасатын
біршама көлемін ұстап отыру.
«Ресурсы мол» елдер нашар ұзақ мерзімді
макроэкономикалық көрсеткіштерге ие. Табиғи
ресурстарға баға жоғары болған кезде үкімет өз
дерінің экономикасы игере алатын мөлшерден
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артық жұмсады, айырбастау бағамдары жоғары
лап, ресурстармен байланысты емес салаларды
өсімді тоқтатты. Ал табиғи ресурстарға баға тө
мендей бастаған кезде ресурстармен байланыс
ты емес салалар дамымайды.
Соңғы жылдардағы табиғи ресурстарға жо
ғары баға сөзсіз «ресурсы мол» елдердің эконо
микаларының даму қарқынының артуына ықпал
етті, бірақ бұл жалған белгі болуы да мүмкін;
бұл елдердің даму қарқыны табиғи ресурстар
дың бағасы арзандай бастаған кезде қайтадан
төмендеуі мүмкін.

«Ресурсқа бай» елдердің арасында жақсы
даму келешегі байқалған, кенеттен болатын жо
ғарылаулар мен құлдыраулар айналымдарының
болдырмау үшін берік экономикалық инсти
туттар құрған елдерде болуы тиіс. нигерияны
мысалға алайық. 2004 жылы мұнайы серпілісі
басталғаннан кейін оның экономикалық көрсет
кіштері мұнаймен байланысты емес өсуді не
месе инфляция қарқынын есептеуге қарамастан
1974–1978, 1979–1983 және 1990–1994 жылдары
болған бұрынғы серпілістер кезіндегі көрсет
кіштерден біршама жақсы болды (3-сурет).

2-сурет – «Ресурсы мол» елдер мен табиғи ресурстарға бай емес елдердегі
адам басына шаққандағы нақты ЖІӨ-нің өсуі (1980 – 2011 жылдардағы орташа,
медиана мен тоқсан аралық диапазон, %-бен)

Осындай жақсы көрсеткіштердің маңызды
шарты экономиканың мұнайдан түсетін арту
шы кірісті ішкі сұраныс үшін жұмсау салдарын
жеңе білу қабілетін ескере отырып, бюджеттік
саясаттың бағытын анықтау болып табылады.
Мұнайдан түсетін кірісті экономиканың сыйым
дылығына сәйкес жұмсауға және осы кірістерді
бюджетте белгіленген бағадан жоғары сақтауға
мүмкіндік беретін мұнай бағасының негізінде
бюджеттік ережені қолдану іс жүзінде бұрын
серпілістер мен құлдырауларға алып келген мұ
найдың күннен күнге өсуші бағасы мен бюджет
тік шығыстар арасындағы байланысты бұзды.
Егер бұл бюджеттік норманы сақтауға болатын
болса, онда өсудің әрі қарай жалғасу болашағы
на сенім артуға болады.
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Жалпы 2004–2008 жж. кезеңінде шикізатты
экспорттаушы елдердің көпшілігінде өсуші про
фицит болғанына қарамастан осы уақыт кезеңін
дегі табиғи ресурстарды есептеместенбюджеттік
сальдо орта есеппен 10 пайыздық тармаққа (пт)
нашарлаған. Ресурстарды есептеместен дефи
цит – бұл ресурстарды сатудан кірістер болма
ған жағдай болатын дефицит. Табиғи ресурс
тардың қорлары анықтамасы бойынша шектеулі
болып табылады, демек оларды сатудан түсетін
кірістерді ұзақ мерзімді тұрақты дамуды баға
лау кезінде ескермеген жөн. Табиғи ресурстар
ға тәуелділіктің көптеп артуын Ливия (–48  пт),
Әзірбайжан (–34 пт), Чад (–26 пт), Алжир
(–17  пт) және Тринидад және Тобаго (–17  пт)
көрсетті (2-кесте).
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Өткен серпілістер 1974 – 1978, 1979 – 1983 және 1990 – 1994 жылдары болды.
2
Ағымдағы серпіліс 2004 жылы басталды.

1

3-сурет – Нигериядағы серпіліс мәселесін шешу

2-кесте – 2004- 2008 жж. Кезеңіндегі «ресурсы мол» елдердегі макроэкономикалық көрсеткіштер

Ел

Ресурстарды есептеместен де
фицит

Мемлекеттік берешек

Инфляция

2004 ж.

2008 ж.

2004 ж.

2008 ж.

2004 ж.

Алжир

-30,1

-47,2

18,7

11,9

3,6

4,4

Әзірбайжан

-13,2

-47,1

21,5

6,7

6,7

20,8

Ботсвана

-27,2

-17,6

12,2

6,0

7,0

12,6

13,0

4,1

1,1

8,7

Экваторлық Гвинея

-81,7

-75,3

6,9

1,3

4,2

7,5

Иран

-20,3

-25,7

31,7

21,0

14,7

25,6

Чили

2008 ж.

Қазақстан

-6,5

-11,7

19,6

7,7

6,9

17,0

Кувейт

-60,3

-61,0

18,8

9,7

1,3

10,6

Ливия

-111,9

-160,2

13,5

4,9

0,7

10,4

Нигерия

-28,7

-31,8

74,5

14,5

15,0

11,6

Катар

-33,0

-28,8

41,6

8,5

0,0

15,2

Ресей

-4,9

-8,3

30,2

5,4

10,9

14,1

Сауда Арабиясы

-45,8

-57,2

87,4

24,8

0,4

9,9

БАӘ

-22,9

-28,9

19,9

44,0

5,9

13,0

Венесуэла

-21,2

-22,4

47,4

19,3

21,7

30,4

Сонымен бірге керісінше осы кезең ішінде
табиғи ресурстарды есептеместен өзінің дефи
цитін сақтап қалған және жақсартқан бірнеше ел
ғана бар: Ботсвана, Сирия және Оман, шикізат
тауарлары өндірісінің азаюына қарай, және Ка
тар, бұл елде осы уақыт кезеңінде ЖІӨ-нің жыл
дық өсуі мұнайды есептеместен 10% кем емес
мөлшерді құрады. Алдыңғыға қарағанда осы
ISSN 1563-0285

серпіліс кезінде «ресурсы мол» елдерде инфля
цияның біршама мөлшері белгіленбеді. 2004 ж.
бастап 2008 жылға дейінгі инфляция 4-тен 12%
дейінгі аралықта болды – серпіліс кезіндегі ши
кізатты экспорттаушылар үшін тарихи ең төмен
гі мөлшер. 2008 жылдың бірінші жартысында
мұнай бағасының күрт көтерілуі мен қаржылық
дағдарыс табиғи ресурстарға бай кейбір елдер
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де баға деңгейінің күрт өсуіне алып келсе де;
осы уақытқа дейін Экваторлық Гвинеяда, Вене
суэлада, Иран мен Әзірбайжанда ғана инфляция
20% жақындады. Серпіліс кезінде елдердің көп
шілігі тұрақтандыру мәселесін табиғи ресурсқа
базалық бағаны белгілеу жолымен шешті. Осы
бағадан төмен табыс тікелей бюджетке барады,
ал осы бағадан жоғары алынған табыс жинақта
лады. Әдетте, мұндай жүйенің негізгі мақсаты –
бюджет пен экономиканы шикізаттың ағымдағы
бағасынан босату.

Сонымен бірге Ресей мен Қазақстанда баға
нормалар қысымға төтеп беріп, экономиканы
тұрақтандыруға көмектесті. Өзінің баға ере
желерін сақтай отырып, Ресей мен Қазақстан
бақылау арқылы мұнайды есептеместен дефи
цитті ұстап қала алды (Ресейде мұнайды есеп
теместен ЖІӨ-нің 5-6%, Қазақстанда – 7,5%
мөлшерінде). Бұл орайда Қазақстан серпілістің
соңына қарай 28 млрд АҚШ долларын жинақ
тады, бұл елдің ЖІӨ-нің 20%-дан астам бөлігін
құрайды.
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