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ҰЗУ ЖЭМ Азаматтық қоғамды және коммерциялық емес 
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ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕР ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ 

 

Наталья Владимировна Ивановна 

Доцент, филология ғылымдарының кандидаты, Азаматтық қоғамды және 

коммерциялық емес секторды зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ӘСЕР ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫ (ӘӘИ) 

 

Өлшемдері 

 Қаржылық нәтиже (әрқашан қайтарымды қаржыландыру) + әлеуметтік 

(экологиялық) нәтиже 

 Әлеуметтік құндылықты жасау ниеті 

 Позитивті әлеуметтік/экологиялық әсерін бағалау және өлшеу 

 

CLOBAL IMPACT INVESTMENT NETWORK (GIIN) 

 

ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕМЕН БІРГЕ, ПОЗИТИВТІ, ӨЛШЕНЕТІН 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ӘСЕРДІ АЛУ ТИЕТІМЕН 

ЖАСАЛҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

 

ӘӘИ КЕЙСТЕРІ 

 

 

HCT Group – британдық транспорттық компания 

Әлеуметтік проблема: қарттардың, мүгедектердің әлеуметтік оқшалануы 



Бизнес-моделі: әлеуметтік инвестордан 6,6%-пен 5 жылға несие алынды. 

Коммерциялық тасымалдаудан түсетін түсім есебінен өтеу. 

Әлеуметтік нәтиже: әлеуметтік осал топ үшін 1,77 млн жол жүру мүмкіндігі 

берілді 

 

The Greenway Centre – бос уақытты қамту және білім беру орталығы, Бристоль, 

Ұлыбритания 

Әлеуметтік проблема – экономикалық кейін қалған аудандарда бос уақытты 

қамту және қосымша білім алу мүмкіндігінің жоқтығы 

Бизнес-моделі: қордан 4%-пен 7 жылға несие алынды, бұл қаражатқа ауданға 

207 күн батареялары орналастырылды. 

Орталықтың  электр энергиясына жұмсалатын шығындары азайған, оқыту және 

бос уақытты қамту мүмкіндігі артқан. 

Несие батареяны тұтынушылардың тарифінен түсетін төлемдер және орталық 

қызметіне төленетін төлемдер есебінен өтеледі. 

 

РЕСЕЙЛІК ҮЛГІЛЕР 

 

Гузель Санжапова – Малый Турыш а., Свердлов облысы, омарта шаруашылығы 

Әлеуметтік әсер: жұмыс орындары ашылған, инфрақұрылым дамуда 

Қаржылық моделі: бастапқы борышкерлік қаржыландыру, кейіннен 

краудфандинг 

 

Дарья Алексеева – Charity Shop, содан кейін «Второе дыхание» дүкендер желісі 

Әлеуметтік әсері: қорғалмаған халықтың тобына көмектесу, қайырымдылық 

бағдарламалар 

Қаржылық моделі: бастапқы борышкерлік қаржыландыру, кейіннен түскен 

пайдадан қаржыландыру 

 

Әлеуметтік әсер облигацияларын анықтау 

 

 

Делдал-ұйым әлеуметтік қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді бағдарламасын 

қаржыландыру үшін жеке инвесторлардың қаражатын тартады. Егер, Қызметті 

жеткізуші-ұйым шартта көрсетілген нәтиже көрсеткіштеріне ойдағыдай 

қолжеткізетін болса, мемлекет делдал-ұйым арқылы инвесторларға кірістерін 

төлейді. Табыс – бағдарламаның мақсатты аудиториясына қызмет көрсетуден 

үнемдеуге көмектескен қарақаражаттан төленеді. Егер көрсеткіш нәтижелеріне 

қол жеткізілмесе, мемлекет ақша төлемейді. 

 

Әрекет ету механизмі 

 



ӘӘА (әлеуметтік әсерді анықтау) тұжыдымдамасын әзірлеу кезіндегі 

шығындар мен табыстың анализі 

 

1. Мемлекеттің нақты әлеуметтік топтың осы мәселесіне жұмсалатын шығыны 

2. Ұсынылатын Бағдарламадан күтілетін нәтижелер (қызметтер кешені) 

3. Ұсынылатын бағдарламаның болжамды құны (қызмет көрсетуді ғана емес, 

сондай-ақ тәуелсіз бағалауды, жобаларды басқаруды және .б. қоса алғанда) 

4. Инвесторларға төленетін сома 

5. Мемлекеттік бюджет үшін жоспарланған экономия 

 

БАСПАНАСЫЗДАРМЕН ЖҰМЫС БОЙЫНША ӘӘА, ҰЛЫБРИТАНИЯ 

 

Мемлекеттің 1 баспанасызға жұмсалатын шығыны: 5 жылда 37 мың фт.ст. 

Мақсатты топ: 831 адам 

Мемлекеттің болжамды құрайтын шығыны: 30 млн. фт.ст. 

Бағдарламаның құны: 5 млн. фт.ст. 

Бюджет экономиясы: 25 млн. 

 

 

Бірінші ӘӘА 

Peterbough, Ұлыбритания 

 

Тартылды: 17 инвестордан 8 жылға 5 млн. фт.ст. 

Қайтару: рецидивтерді кемінде 7,5 %-ке қысқарту шартын орындаған 

жағдайда. Егер көрсеткіш жоғары болса, табыс - шекті мөлшерлемеден 13 % 

1-когорта нәтижесі: рецидивтерді 8,4%-ке қысқарту 

 

Қайтарым жасалмады 

 

Бағалау: стандартты параметрлер 

 

 НЕ: Жобаның тікелей нәтижесі не, бенефициарлар үшін бұл нәтиже 

қаншалықты маңызды? 

 КІМ: Жоба нәтижелерін алушылар болып кімдер табылады және осы 

халық санатының ұсынатын жобаларындағы қызметіне алушылардың 

қандай санаты бар және тапшылық қаншалықты? 

 ҚАНША: Жоба салдарынан өзгеріске ұшыраған адамдардың саны, 

өзгерістер жүріп жататын уақыт аралығы 

 ЖОБАНЫҢ ҮЛЕСІ: Аталған жоба әсер етпеген жағдайда да қандай 

өзгерістер болатын еді? 

 ТӘУЕКЕЛ: Қандай тәуекелдер өте маңызды болып табылады? Жобаның 

нәтижелерінің күтілетін нәтижелерге сәйкес келмеу ықтималдылығы 

қаншалықты? 



 

Әсер ету сатысы 

1. Сандық көрсеткіштер 

2. Адам қандай білім алды? 

3. Қандай дағдылар алынды 

4. Адамның мінез-құлығында қандай өзгерістер болды 

5. Оның қоршаған ортамен қарым-қатынасында қандай өзгерістер болды 

 

Негізгі проблемалар 

 

 Академиялық зерттеулер мүлде жоқ 

 Проблемалық аймақтар: әсерді анықтау, әсерді өлшеу, ӘӘИ түсінігіне 

анықтама беру, терминологиядағы шатасу 

 Қажетті шаралар: барлық стейкхолдерлерді ақпараттандыру және 

уәждемелеу 

 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ 


