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Аңдатпа. Мақалада автор бәсекелестік, саяси бәсекелестік ұғымдарын ой елегінен өткізе 

отырып, саяси бәсекелестіктің демократиямен тығыз байланыстылығын көрсеткен.  Саяси 
бәсекелестіктің бір тетігі ретінде сайлау, сайлау процедурасы, орталық және жергілікті биліктің 
сайланбалы органдарына азаматтардың өкілдерін еркін сайлауы екені негізделген. 
«Электоралдық партиялардың тиiмдi саны» мен «парламенттiк партиялардың тиiмдi саны» 
партияаралық бәсекелестіктің төмен екенін көрсетеді. Тәуелсіз Қазақстандағы сайлау 
қорытындыларын талдау демократияның дамуы үшін азаматтардың саяси қатысуы ғана емес, 
сондай-ақ жоғары саяси бәсекелестік қажет екенін көрсетеді. Автор Т.Ванханен формуласын 
пайдалана отырып, электоралдық белсенділік пен электоралдық бәсекелестіктің негізінде 
Қазақстандағы демократияландыру индексін анықтаған. Демократия өміршең болуы үшін 
азаматтардың саяси белсенділігі де, ашық саяси бәсекелестік те болуы тиіс.  
Түйін сөздер: саяси қатысу; демократияландыру; электоралдық белсенділік; электоралдық 

бәсекелестік; демократияландыру индексі; электоралдық партиялардың тиiмдi саны;  
парламенттiк партиялардың тиiмдi саны 
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Аbstract.  This article deals with such categories of political science as "competition" and "political 

competition", democracy, indices of democratization, their interconnection and interdependence. Effective 
mechanisms of political competition are elections, electoral process, free elections of citizens' 
representatives to elective bodies of central and local authorities. The effective number of parliamentary 
parties and the effective number of electoral parties in Kazakhstan show a low level of inter-party 
competition. An analysis of the results of the past elections in Kazakhstan shows that for the development 
of democracy it is necessary not only political participation of citizens, but also high political competition. 
The author, using the formula of T. Vanhanen, determines the democratization index in Kazakhstan. For 
democracy can not exist without political activity of citizens and political competition. 
Key words: Political participation; democratization; electoral activity; electoral competition; 

democratization index; effective number of parliamentary parties; effective number of electoral parties. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются такие категории политологической науки, как 

«конкуренция» и «политическая конкуренция», демократия, индексы демократизации, их 
взаимосвязь и взаимозависимость. Действенными механизмами  политической конкуренции 
являются выборы, избирательный процесс, свободные выборы представителей граждан в 
выборные органы центральных и местных властей. Эффективное число парламентских партий и 
эффективное число электоральных партий в Казахстане показывает низкий уровень 
межпартийной конкуренции. Анализ результатов прошедших выборов в Казахстане показывает, 
что для развития демократии необходимо не только политическое участие граждан, но и 
высокая политическая конкуренция. Автор, используя формулу Т. Ванханена, определяет индекс 
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демократизации в Казахстане. Ибо демократия без политической активности граждан и 
политической конкуренции существовать не может. 
Ключевые слова: политическое участие; демократизация; электоральная конкуренция; 

электоральная активность;, индекс демократии; эффективное число парламентских партий; 
эффективное число электоральных партий.  
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Тәуелсіз Қазақстандағы сайлау және саяси бәсекелестік  

 
Г.Р. Нұрымбетова  

 
Кіріспе. Ашық еркін сайлаудың болуы, партияаралық бәсекелестік 

демократиялық тәртіптің басты белгілері. Демек, саяси бәсекелестік пен 
демократиялық даму өзара тығыз байланысты. Қазақстанда саяси саладағы 
бәсекелестікке тәуелсіздік тұсында мүмкіндік туды. Біз басты мәселеге 
көшпестен бұрын зерттеу барысында қолданылатын ұғымдарды анықтап, 
нақтылап алайық. Бірінші кезекте бәсекелестікке тоқталайық. «Бәсекелестік» 
латын тілінен аударғанда бірігіп жүгіру, жарысу дегенді білдіреді. Бәсекелес- 
тік көбінесе экономика саласымен байланысты қарастырылады. Саяси 
бәсекелестік саяси жүйелер мен режимдер сипатының бірі болып табылады. 
Саяси бәсекелестіктің болуы саяси жүйенің даму деңгейінің маңызды 
көрсеткіштерінің бірі. Саяси бәсекелестік билікке ие болу үшін жүретін саясат 
саласындағы бәсекелестік, оның нәтижесін бәсекелесушілер емес үшінші бір 
жақ анықтайды. Саяси бәсекелестік саяси нарықпен тығыз байланысты, ол 
саясаткерлердің  саяси идеялары мен бағдарламаларының сайлауалды 
күресінен көрініс табады. Саяси бәсекелестіктің негізгі тетігі – сайлау 
процедурасы, орталық және жергілікті биліктің сайланбалы органдарына 
азаматтардың өкілдерін еркін сайлауы. Саяси бәсекелестіктің сипаты мен 
динамикасы азаматтардың саяси құқтары мен еркіндіктерінің, олардың 
мемлекеттік және жергілікті билікті қалыптастыруға қатысты құқтарының 
сақталуымен, олардың қорғалуымен тікелей байланысты және сонымен 
анықталады. Саяси бәсекелестік демократиялық құндылықтарды жетілдіріп, 
нығайтатын тетіктердің бірі. Демек, саяси бәсекелестік демократиялық қоғамға 
тән. Себебі қоғамның барлық саласына бақылау орнатылған тоталитарлық 
басқару жағдайында саяси бәсекелестік туралы сөз ету мүмкін емес еді. 

Жалпы қазіргі кезеңде экономикалық бәсекелестік, құқықтық саладағы 
бәсекелестік, білім саласындағы бәсекелестік, әлеуметтік институттар 
бәсекелестігі, идеялар бәсекелестігі туралы жиі айтылады. Мысалы, бәсекеге 
қабілетті маман дайындау, бәсекеге қабілетті ұлт т.с.с. Бұл мәселенің біздің 
еліміз үшін де өзекті екенін Н.Назарбаевтың «Қазіргі таңда жеке адам ғана 
емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана табысқа жетуге 
мүмкіндік алады» деген сөздері дәлелдей түскендей (Назарбаев, 2017).   

Сайлау, саяси бәсекелестік. Саяси ғылымда саяси жүйенің дамуы  
мен демократиялық құрылыстың әрқилы қырларын, соның ішінде саяси 
бәсекелестікті, қамтитын әртүрлі демократия индекстері қалыптастырылған. 
Соған сүйене отырып, тәуелсіз Қазақстан жағдайындағы саяси бәсекелестікті 
анықтап көрелік. Саяси бәсекелестіктің басты тетігі сайлау дедік.  

Қазақстанның заманауи сайлау жүйесінің негізі 1995 жылы қабылданған  
Конституциямен қаланды.  Конституцияның енгізген жаңалықтарының бірі – екі 
палаталы, Сенат және Мәжілістен тұратын, парламенттің құрылуы болатын.  
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Қазақстан Республикасында Конституция бойынша еркiн сайлаулар 
халықтың тiкелей еркiн бiлдiрудiң бiрден бір жолы. Сайлау құқы Республика 
азаматтарының сайлауларға өз еркiмен және ашық қатысуына кепiлдiк  
бередi. Қазақстан Республикасының конституциялық заңына сәйкес жалпыға 
бiрдей, тең және төте сайлау негiзiнде Президент, мәжiлiс және мәслихат 
депутаттары сайланады. Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негiзiнде 
жасырын дауыс беру жолымен сайланады. 

Сайлау қандай принциптер негiзiнде ұйымдастырылғаны көрсеткiш болуы 
керек. Себебi, кеңестiк дәуiрде де сайлаулар ұйымдастырылған, азаматтар 
сайлауға қатысуға және сайлануға құқылы болды. Тiптен сайлаушылар 
сайлауға 99-100% дейiн қатысып отырған. Бұл сайлау науқандарының тәртiптi 
заңдастыру, саяси әлеуметтендiру мен саяси ағартушылық құралы болғаны 
түсiнiктi. Себебi, сайлау өзiнiң негiзгi мiндетiн орындай алмады, яғни адамдарға 
өз өкiлдерiн таңдау мүмкiндiгiн берген жоқ. Сондықтан, кеңестiк дәуiрде 
азаматтар сайлауға қатысуды өздерiнiң еркiн бiлдiруден гөрi мiндетi ретiнде 
қабылдады. Сайлаушылар баламасыз, жоғарыдан ұсынылған бiр ғана 
үмiткерге дауыс беруге тиiс болды. Ал 1991-2017 жылдар аралығында 
Қазақстанда өткен Президенттiк, Парламент мәжiлiсіне және мәслихат 
сайлауларына келетiн болсақ, олардың басты айырмашылығы сайлаулардың 
еркiн, бәсекелестiк негiзде ұйымдастырылуында.  

Бүгiнгi күнi Сайлау туралы заңға сәйкес Орталық сайлау комиссиясы 
заңмен талап етiлетiн құжаттары болған жағдайда Президенттiкке үмiткерлер 
нешеу болса да, Мәжiлiс және мәслихат депутаттығына кандидаттардың кез 
келген санын тiркеуге тиiс. Сайлау комиссиясы тiркеуден бас тартқан жағдайда 
үмiткер Орталық сайлау комиссиясына немесе сотқа шағым жасауға құқылы. 

Сондықтан осы 1991-2017 жылдар аралығында өткен сайлаулардың 
бәсекелестікке негізделуінің бір белгісі сайлау додасына түскен үміткерлер 
санына қатысты. Осы уақытта қолданыста болған Қазақстан Республи- 
касындағы сайлау туралы заңға сәйкес Президенттi және Парламент 
депутаттарын сайлау кезiнде дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың елу 
пайызынан астамының дауысын алған; ал қайта дауыс беру кезiнде басқа 
кандидатқа қарағанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың дауыс санының 
көпшiлiгiн алған, ал мәслихаттардың депутаттарын сайлау кезiнде басқа 
кандидаттарға қарағанда дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың- 
дауыс санының көпшiлiгiн алған кандидат сайланған болып саналатын еді 
(Қазақстан Республикасындағы, 2004). Осы мажоритарлық сайлау жүйесі  
1998 жылға дейін сақталды.  

Заң ережелері сайлау додасына түсуші үміткерлер санын көбейтіп, 
сайлауалды бәсекені жандандырды.  Мысалыға, Қазақстанда 1991 жылы өткен 
алғаш Президенттiк сайлауда бiр ғана үмiткер болғаны белгілі. Ал 1999  
жылғы сайлауға төрт үмiткер түсті. 2005 жылғы сайлауда 18 үміткердің  бесеуі 
ғана ресми тіркеуден өте алды. 2011 жылғы президенттік сайлауда алғашында 
22 үміткер талаптанды, соның ішінен 4 үміткер ғана Орталық сайлау 
комиссиясынан тіркеуден өте алды. 2015 жылы сайлауға 3 үміткер түсті. 
Мінеки, өзіміз көріп отырғандай президенттікке үміткерлер саны бірде көбейіп, 
бірде азайып отырған.  

Парламент Мәжiлiсiне сайлауға келер болсақ, онда 1995 жылы желтоқсан 
айында өткен сайлауда – 67 мандатқа 285 үмiткер (Сообщение ЦИК, 1995), 
1999 ж. қазан айында – 67 мандатқа 566 үмiткер болған (Сообщение ЦИК, 
1999), 2004 ж. қыркүйектегi Парламент Мәжiлiсiнiң депутаттығынан үмiткер 
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ретiнде 67 мандатқа 513 адам ұсынылған (Құланбай, 2004). Сонымен,  
1995 ж. бiр мандатқа – 4, 1999 ж. – 8, 2004 ж. – 7,6 үмiткерден келiп отыр.  

Парламент Мәжiлiсi депутаттарының құрамындағы партия мүшелерiнiң 
саны да дәл осы 1999 жылғы сайлаудан кейiн түбірімен өзгердi. Егер 1995 
жылғы сайлау нәтижесiнде Парламент Мәжiлiсiнде саяси партия мүшелерi – 
61,2% құраса, ал 1999 жылғы Парламент Мәжiлiсiнде – 84,4% құрады.  
Бұл, әрине, 1998 жылғы ҚР Сайлау туралы заңына енгізілген өзгерістермен 
байланысты еді. Сайлау туралы заңға енгiзiлген өзгерiстерге сәйкес саяси 
партияларға Парламент Мәжiлiсiнен пропорционалдық негiзде сайланатын  
10 орын берiлді. Яғни, елімізде аралас сайлау жүйесі қалыптасты. 2007 жыл- 
дан бастап пропорционалдық жүйеге көштік.  

Сайлау және саяси партиялар. Сайлау үдерiсiне қатысушы партия- 
лардың барлығы бiрдей сайлау барысына ықпал ете алмайды және олардың 
барлығы бiрдей сайлаушы үшiн маңызды болмауы мүмкiн. Сондықтан,  
саяси ғылымда саяси партиялар мен ұйымдардың қатысуын бағалау мақ- 
сатында, олардың жалпы «қатысушылар санынан» басқа «партиялар мен 
қозғалыстардың тиiмдi саны» түсiнiгi қолданылады.  Яғни, сайлауға қатысқан 
саяси партиялар мен қозғалыстардың жалпы санын емес, олардың тиiмдi 
санын есептеп шығаруға болады. Алғаш партиялардың «тиiмдi санын» 
анықтауды 1979 ж. Макку Лааксо мен Рейн Таагепер ұсынды. 

Осы формуланы қолданып Қазақстан Республикасы Парламент Мәжiлi- 
сiндегi шынайы сайлау блоктары мен саяси партиялар санымен, олардың 
тиiмдi саны арасындағы сәйкестiлiктi анықтап көрелік. Бұл өз кезегінде 
партиялық алаңда қалыптасып отырған жағдайды, бәсекелестік деңгейін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

1999 жылы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлауға 9 саяси  
партия қатысқанымен, партиялардың тиiмдi саны 1,25 құраған. Партиялар- 
дың тиiмдi санын есептеу бiзге қазақстандық саяси шындықты, яғни, көп- 
партиялық жүйенің  жетiлмей отырғанын дәлелдей түседi. 2004 жылы күз 
айында өткен Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлауға 8 саяси партия 
мен 2 саяси блок қатысты, бірақ 1999 жылмен салыстырғанда партиялардың 
тиімді саны (1,08  құрайды) одан әрі төмендегенін көреміз. Енді 2007 жылғы 
Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижесіне келер болсақ, онда келесі нәтижені 
көреміз. Сайлауға қатысқан 7 саяси партия арасынан парламенттегі орын, ең 
басым дауыс жинаған, «Нұр-Отан» партиясының еншісіне тиді. Сайлау 
нәтижесі бойынша партиялардың тиімді саны 1,02 құрайды. 2012 жылы – 7 
саяси партия, 2016 жылы – 6 саяси партия қатысқанына қарамастан, 
партиялардың тиімді саны – 1.  

Жалпы жоғарыда келтірілген Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижелері 
партиялардың тиімді санының бірте-бірте төмендегенін көрсетеді. Әрі бүгінгі 
күнгі еліміздегі партиялық жүйеде қалыптасып отырған жағдайды, яғни – 
басым партиясы бар көппартиялық жүйенің қалыптасуын аңғартқандай. 

Әрi қарай, зерттеушiлер (Лейпхарт т.б.) «тиiмдi санды» сайлау үдерісі – 
мен парламенттегi орынды бөлуге қатысты пайдалануды ұсынады. Саяси 
үдеріске ықпал ететiн партиялар санын анықтау үшiн «электоралдық 
партиялардың тиiмдi саны» мен «парламенттiк партиялардың тиiмдi саны» 
көрсеткiштерi қолданылады. 

1999 жылғы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша 
электоралдық партиялардың тиiмдi саны 6,3% болса, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 3,4% құрайды. Электоралдық партиялар саны мен 
жалпы партиялар санының арасында алшақтық көп еместiгiне қарамастан, 
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жалпы партиялар санымен парламенттiк партиялардың тиiмдi саны ара- 
сындағы алшақтық жоғары. Бұл, бiздiңше, сайлау жүйесiндегi кемшiлiктер- 
мен байланысты. Мысалы, партиялық тiзiм бойынша сайланатын депутат- 
тық мандаттың аздығы, партиялар үшiн 7 % кедергiнiң жоғарылығы және т.б.  

Келесi 2004 жылы қыркүйек айында өткен Парламент Мәжiлiсiне 
депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша электоралдық партиялардың тиiмдi 
саны 2,4% құраса, ал парламенттiк партиялардың тиiмдi саны 2,1 % құрайды. 

2007 жылғы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша 
электоралдық партиялардың тиiмдi саны 1,29% құраса, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 1,29 % құрайды. 2012 жылғы Парламент Мәжiлiсiне 
депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша электоралдық партиялардың тиiмдi 
саны  1,5% құраса, ал парламенттiк партиялардың тиiмдi саны 1,47% құрайды. 
2016 жылғы Парламент Мәжiлiсiне депутаттарды сайлау нәтижесi бойынша 
электоралдық партиялардың тиiмдi саны 1,45% құраса, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 1,45 % құрайды. 

Ендi 1999 жылғы сайлау нәтижелерiмен 2004 ж., 2007 ж., 2012 ж., 2016 ж. 
нәтижелердi салыстырғанда электоралдық партиялардың тиiмдi саны  
6,3%-тен 2,4%-ке, одан 1,29%-ға, 1,5%, 1,45%-ке дейiн, ал парламенттiк 
партиялардың тиiмдi саны 3,4%-тен 2,1%-ге, одан 1,29%-ға, 1,47%, 1,45%-ке 
дейiн төмендегенiн көруiмiзге болады. Мұндай нәтижеге 2007 жылғы сайлау 
принциптерінің (пропорционалдық негізде) өзгеруі алып келді. Пропор- 
ционалдық жүйемен салыстырғанда аралас жүйе бойынша өткізілген 
сайлаулар да партиялардың парламенттік саясатқа араласу мүмкіндігінің 
жоғары болғанын көреміз. Сондай-ақ күшті президенттік билік жағдайындағы 
пропорционалдық жүйеде партияаралық бәсекелестік төмендеп, басым 
партияның билігі күшейеді.  

Электоралдық қатысу деңгейі, бәсекелестік деңгейі, демократия- 
ландыру индексі. Сайлау нәтижелерін тағы басқа қырынан талдап көрелік.  
Бiз өз зерттеуімізде Қазақстандағы демократия деңгейін анықтау үшін 
зерттеушi Т. Ванханеннiң демократияландыру индексiн басшылыққа алдық, 
себебі ол Р.Даль тұжырымына сүйене отырып саяси жүйенің демократия- 
лану деңгейін анықтау үшін саяси бәсекелестiк пен саяси қатысу сияқты 
көрсеткiштерді, өлшемдерді негізге алады. Т.Ванханен оны демократияның 
пайда болуын және ол үдерістің қоғамдағы билік ресурстарын бөлуден 
тәуелділігін зерттеу үшін әзірлеген. Ол заманауи демократиялық қоғамдарда 
саяси билік халықтан тәуелді деген болжамды ұстанады.  

Демократияландыру индексiн анықтай отырып, Т. Ванханен саяси 
жүйелердi демократиялық, жартылай демократиялық және демократиялық 
емес деп жiктейдi. Т. Ванханен бiрiншi индикатор – бәсекелестiк деңгейiн (К) 
парламенттiк немесе президенттiк сайлаулар кезiндегi кiшiгiрiм және 
оппозициялық партиялар жинаған дауыс бөлiгiмен анықтайды. Бұл бөлiк 
жүзден өкiметтiк партия жинаған дауыс пайызын алып тастау арқылы 
есептеледi.  

Екiншi индикатор – электоралдық қатысу деңгейiн (У) сайлауға қатысқан 
тұрғындар бөлiгi ретiнде анықтайды. Пайыздық бөлiк тұрғындардың сайлау 
құқы бар санымен емес, жалпы тұрғындар санымен есептеледi. 

Мiнеки, осы екi индикатор негiзiнде Т. Ванханен демократияландыру 
индексiн есептеудi ұсынады. Т. Ванханеннiң демократияландыру индексiн 

есептеу формуласы келесi: ИД=КУ/100 (Сморгунов, 1999: 149, 226). Сонымен, 
демократиялық саяси жүйелер үшiн электоралдық бәсекелестiк деңгейi –  
30% және одан жоғары, электоралдық қатысу деңгейi 15% және одан  
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жоғары, демократияландыру индексi 5% жоғары болуы тән. Жартылай 
демократия үшiн электоралдық бәсекелестiк – 20-30%, электоралдық  
қатысу – 10-15%, ал демократияландыру индексi – 2-5 құрайды. Ал бұл 
деңгейден төмен көрсеткiштер саяси жүйенiң демократиялық емес екендiгiн 
көрсетедi. 

Біз өз талдауымызда 1999, 2004, 2007, 2012, 2016 жылдардағы Қазақстан 
Республикасының Парламент Мәжілісіне сайлаулардың қорытындылары  
мен сабақтарын алдық. Себебі, дәл осы 1999 жылы Сайлау туралы заңға 
өзгеріс енгізілген болатын, оған сәйкес Парламент Мәжілісінің құрамы 
пропорционалдық сайлау жүйесі бойынша сайланатын 10 депутаттық ман- 
датқа кеңейтілді. 7 пайыздық кедергіні еңсерген партия ғана Парламент 
Мәжілісіне өз өкілдерін өткізуге құқылы болды.  

Сонымен, 1999, 2004, 2007, 2012, 2016 жылдардағы Парламент Мәжілісіне 
сайлаулардың қорытындыларының негізінде электоралдық бәсекелестiк, 
электоралдық қатысу, Қазақстандағы демократияландыру индексiн анықтап 
көрелiк. 

1999 жылғы Парламент Мәжiлiсiне сайлау нәтижелерi бойынша 
бәсекелестiк деңгейi – 31,26%, электоралдық қатысу деңгейi – 35%, ал 
демократияландыру индексi  – 10,94% құрайды.  

Кезектi 2004 жылғы күз айында өткен Парламент Мәжiлiсiне сайлау 
нәтижелерiне келетiн болсақ, онда бәсекелестiк деңгейi – 20,94%, электо- 
ралдық қатысу деңгейi – 32%, демократияландыру индексi – 6,6% құрайды. 

Басқаша айтқанда, Ванханеннің демократияландыру индексі бойынша 
жоғарыда көрсетілген сайлаулар нәтижелерін талдауға сүйенсек Қазақстан- 
ды демократиялық елге жатқызуға болады. Бірақ бiз электоралдық қатысу 
деңгейiнiң жоғары болғанына қарамастан электоралдық бәсекелестiк дең- 
гейiнің төмен болып отырғанына аса назар аударымыз  керек.  

Парламент Мәжілісіне 2007 жылғы, сондай-ақ 2012 жылғы, 2016 жылғы 
сайлаулар нәтижелеріне 2007 жылы Конституцияға енгізілген өзгерістер  
ықпал еткені күмән тудырмайды. Мәжілісті қалыптастырудың жаңа тәртібі 
енгізілді: 107 депутаттың 98 партиялық тізім бойынша жалпыұлттық сайлау 
округінен пропорционалдық негізде, ал 9 депутат Қазақстан халқы 
Ассамблеясынан сайланады. Осы жаңа тәртіп электоралдық бәсекелестік пен 
елдің демократияландыру индексіне әсер етпей қоймады.  

2007 жылғы сайлау нәтижелері электоралдық қатысу деңгейінің (40,54%) 
жоғары болғанына қарамастан электоралдық бәсекелестік деңгейі 11,59% 
дейін, ал демократияландыру индексі – 4,7% дейін төмендегенін көрсетті. 
Осылайша, Қазақстан жартылай демократиялық елдер қатарына кірді. 2007 
жыл тәуелсіз Қазақстан тарихында саяси жаңару жылы, әрі Қазақстанның  
2010 жылы ЕҚЫҰ төрағалық ету туралы шешімнің қабылданған тарихи жыл 
екенін де ұмытпауымыз қажет. Дәл осы шешім, біздің ойымызша, еліміздегі 
демократиялық үдерістерді одан әрі тереңдетіп дамытуға себепкер болды. 
2009 жылы «Қазақстан Республикасындағы саяси партиялар туралы» заңға 
енгізілген түзетулер мен толықтырулар саяси аренадағы жағдайдың 
қалыптасуына ерекше мән берді. Олар саяси партиялар қызметінің ұйымдық-
құқықтық қырларын жетілдіруге, қазақстандық қоғамдағы демократиялық 
үдерістерді дамытуға және әлемдік талаптарға сай келетін саяси жүйені 
қалыптастыруды қамтамасыз етуге бағытталған болатын. Айта кеткен жөн, 
Заңды жүзеге асыру оң нәтижелерін берді. Бұл Парламент Мәжілісіне 2012 
және 2016 жылдардағы сайлаулар нәтижелерінен байқалады. 2012 жылғы 
Парламент Мәжілісіне сайлау нәтижелеріне сүйенсек электоралдық қатысу – 
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42% дейін, электоралдық бәсекелестік – 23% дейін, ал ал демократия- 
ландыру индексі – 9,6% дейін көтерілді. 2016 жылы электоралдық қатысу – 43% 
дейін көтерілсе, ал электоралдық бәсекелестік – 17,48% дейін, демокра- 
тияландыру индексі – 7,5%% дейін төмендегенін байқаймыз. 

Қорытынды. Біз сандық зерттеулер арқылы электоралдық партиялар- 
дың тиiмдi саны мен парламенттiк партиялардың тиiмдi санын, партиялардың 
саяси үдерістегі рөлін анықтадық. Әрине, мұндай зерттеулер шынайы 
жағдайды бермеуi де мүмкiн. Дегенмен, ол ресми тiркелген барлық саяси 
партиялар саяси жүйеге енгенiмен, олардың сайлау үдерiсi мен парламенттен 
орын алу барысында шынайы саяси актор ретiндегi санының күрт төмен- 
дейтiнiн дәлелдеуге мүмкiндiк бередi. Саяси партиялар қоғамның белгiлi  
бiр топтарының өкiлдерiнiң мүддесiн бiлдiретiн, оны жүзеге асыруға тыры- 
сатын топ екенiн ескерсек, онда парламенттiк партиялардың тиiмдi санының 
азаюы, өз кезегiнде, белгiлi бiр әлеуметтiк топтардың парламентте өз 
өкiлдерiнсiз қалып отырғанын көрсетедi. 

Жалпы дамыған демократиялық елдермен салыстырғанда Қазақстанда 
электоралдық қатысу деңгейi өте жоғары. Бiрақ бұл, біздің ойымызша, кеңестік 
заман сарқыншағымен байланысты. Қазақстан азаматтары әлі де болса  
тәуелділік мәдениетінен арыла алмай келеді. Екінші жағынан, электорал- 
дық бәсекелестік деңгейі төмен болса, электоралдық қатысу деңгейі де, 
демократияландыру индексі де әлсіз болады. Мысалыға, 1999 жылы 
бәсекелестік деңгейі 31,26% болғанда, демократияландыру индексі де бір- 
шама жоғары болды – 10,94%. 2004 жылғы сайлауда бәсекелестік деңгейі 
20,93% төмендегенде тиісінше демократияландыру индексі де 6,6% дейін 
төмендеді. 2007 жылмен салыстырғанда (11,59%) 2012 жылы электоралдық 
бәсекелестік 23% дейін, тиісінше демократияландыру индексі 4,7-9,6% дейін 
көтерілді. Қызықты жағдай қалыптасып отыр: саяси бәсекелестік төмен 
болғанына қарамастан «саяси қатысу» жоғары. Әрине, бұл биліктің 
«қатысуынсыз» мүмкін емес. 

Қорытындылар болсақ, демократия өміршең болу үшін азаматтардың 
саяси белсенділігі мен саяси бәсекелестік ауадай қажет. Тарихи тәжiрибе 
демократияға өту барысында саяси бәсекелестiк саяси қатысудың негiзiн 
құраған жағдайда сәттi, ал, саяси қатысу саяси бәсекелестiктен басым  
болған жағдайда демократияға өтудiң сәтсiз болатындығын дәлелдеп отыр. 
Әрине, ХХ ғасырдың 90 жылдарындағы трансформациялар демократияға 
өтудің саналуан жолдарын көрсетті. Бұған қарамастан, біз саяси бәсеке- 
лестік пен саяси қатысу сияқты демократияның маңызды сипаттарының 
кезектілігі (қатар немесе әртүрлi уақытта дамуы) мәселесiне ерекше көңіл 
аударуымыз керек. Сондықтан еліміздегі демократия тарихы келте болмас  
үшін ашық саяси бәсекелестік пен көптеген бәсекеге қабілетті партиялар, 
партияаралық бәсекелестік қажет.  
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