тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
1
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
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керек. jáne olardyń tarıhy.............................................................................................93-94
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Ábdіýaqap
Túrkıadaǵy qazaqtar
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
ХАБАРЛАНДЫРУ
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
Шетелдегі қазақ диаспорасы
технологияларды
енгізудіңбасшыларына.......................................................................................................................95
көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы
тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
БАЙҒАЗЫ
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешендітұсаукесері......................................................96-97
ақпараттық-технологиялық платформаБағашар ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ «Қытайша-қазақша үлкен сөздіктің»
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. КәсіпорынТАМЫЗДЫҚ
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
Серікқали
БАЙМЕНШЕ
Ортақ іс..................................................................................................................................98-99
себепті
жоғары
еңбек өнімділігі
бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламапайдалана отырып, мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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РЕДАКТОР БАҒАНЫ
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне
тиесілі. ТҰРЫСБЕКОВ
шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коЗауытбек
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл
көрсет- қазақтарының
оператив түрінде
жұмыс істеуіне жан-жақты қолДүниежүзі
қауымдастығы
кіш 80 процентке жетеді.
дау
көрсету
керек.
Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
төрағасының бірінші орынбасары
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы«Туған
баламаотандық
өнімді
халықаралық
тіл» альманағының бас редакторынарыққа шығарудың
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды. АЛҒЫкіндік
СӨЗбереді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субоқырманның
көзайымына
айналған
«Туған ауыл
тіл» шаруашылығы
альманағының кешені
кезекті субъекнөмірін
лау жәнеКөпшілік
қайта өңдеу
үшін шаралар
қабылдау
сидияларды
назарларыңызға
ұсынып
отырмыз.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
Ана тіліміз - қазақ тілі – дүние жүзіндегі ең бай тілдердің бірі. Ол бүгінде жаңа заманға, әлемдік
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
өркениетке қызмет ететін білім мен ғылымның, интернеттің тіліне айналды.
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
Ұлттың тілі - ең алдымен ұлттық сананың туындысы. Тіл арқылы ұлттық ой-сана жаңғырып,
шаруашылығы
тиісінше,қызмет
кем
халықтың рухани көкжиегі кеңейтілді. Туған тіл - ұлттық
тұтастық пен өнімінің
Қазақстанэкспортын,
халқының бірлігіне
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
етеді.
Ақылды Әлемнің
технологиялар»
қырықтан- агроөнеркәсіп
астам еліне бытырай қоныстанған қазақ қауымының ой-санасын, арманкешенін
қарқынды
дамытуұлттық
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
мақсатын, ақыл-парасатын
мемлекетіміздің салтанат
құру мақсатына жұмылдыру, ұйыстыру - қай
Аграрлық
өнімділігін
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
қиырда
жүрсесаясат
де алашеңбек
ұрпағының
айрықшатүбегейпарызы. Осы
орайда осынау өнегелі
істің озық ізденістерін, өркен
ліжайған
арттыруға
және
өңделген
өнімнің
арттырукеледі. Басылымның бұл саны да
өзіндік
тәжірибесін
«Туған
тіл» экспортын
альманағы әр тиімділігін
кез кеңінен көрсетіп
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.
Біз егін егіп, дәнді құралақан
Бүгінде
Қазақстан арқылы бірнеше траносындай ортаға
салар ізгі
жаңалық-жақсылықтардан
емес.
дақылдарды
өсіруді Республикасының
үйрендік. Оны мақтан
тұта- Нұрсұлтан
сконтиненталды
коридор2018
өтеді.
Бұл туралы
көп
Қазақстан
Президенті
Назарбаевтың
жылғы
10 қаңтарда
Қазақстан
халқына
арнаған
«Төртінші
өнеркәсіптік
дамудыңарқылы
жаңа мүмкіндіктері»
мыз.
Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қай- революция
айтылды.жағдайындағы
Жалпы, Қазақстан
өткен жүк
дәстүрлі
Жолдауы етіп,
альманахтың
санының алтын
арқауы
Жолдаудыңөсіп,
маңыздылығы
таатты
өңдеуді
қамтамасыз
әлемдік осы
нарықтарға
транзиті
2017болып
жылыотыр.
17 процентке
17 милмен жаңалықтары
туралы
қоғамшығуымыз
қайраткерлерінің
осынау
маңызды
құжаттың мәнін
одан
әрі
жоғары
сапалы дайын
өніммен
қажет.көзқарастары
лион тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
тиянақтай
түседі. шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долБұл мәселені
Ұлттық тұтастығымыздың
негізіАграрлық
болған қазақларға
әліпбиінің
латын
графикасы
негізіндегі
жаңа үлгісін
шеннің түбегейлі
бет бұруы маңызды.
жеткізу
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
бекіту
туралы
Елбасының
Жарлығына
орай
жарияланған
танымдық
мақалалар
да
басылым
мазмұның
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада
қайтабайыта
түсетін
жарияланымдар.
Еларалық
альманахтың
осы
мәселе
бойынша
топтастырылған
материалдары
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
шетелдегі қандастарымыздың да ортақ латын графикасын үйренуіне белгілі бір дәрежеде ықпал етіп,
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
көмектеседі деген үміттеміз.
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Шетелдегі ағайынның тыныс-тіршілігімен танысып, етене қарым-қатынас орнату орайында
Осыған
орай
аграрлық
университеттердің
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
«Алыстағы ағайын» айдары аясында жарияланатын кедендік
материалдар
оқырман тарапынан
ықыласқа
бөленіп
рөлін
қайта
қарау
керек.
Олар
диплом
беріп
қана
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
жүргені мәлім. Бұл жолы біз өз мамандығы бойынша жетістікке жеткен АҚШ-тағы қазақ ғалымдары хақында
қоймай,
ауыл жариялап
шаруашылығы
кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
сұхбат-әңгіме
отырмыз.
жұмыс істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
Елбасының
өткен
жылы жариялаған
«Болашаққа
бағдар: Рухани
жаңғыру»
мақаласы ел барлық
өмірінде
мамандарды
дайындауға
тиіс.Аталған бағдарлама аясында
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
үлкен серпіліс
әкелгені анық.
жасалған
«Қасиетті
Қазақстан»
жобасы туралы
Бұл Әбдіғалиұлымен
жоғары оқу орындарынан
оқуегжей-тегжейлі
бағдар- мүмкіндік
«Үлкен деректерді» (Big data)
Берік
болған сұхбаттан
мағлұматбереді.
ала аласыз.
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінсапалы
талдауды қамтамасыз
етуге,
Наурыз
мерекесінің
түркі халықтары
үшін аларпайдалану
орны ерекше.
Оның мән-маңызын,
қадір-қасиетін
жас
ұрпаққа
насихаттау
абзал. Бұл туралы
Мәдениет
және спорт
министрі
Арыстанбек
Мұхамедиұлының
дегі
озықкеңінен
білім мен
үздік тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін
анықтауға
және артық
шығынды
сұхбатында нақты
баяндалады.
этнограф ғалым
Ақанжағдай
Оңғарұлының
«Наурыз
жаңару нышаны»
орталықтарға
айналу
талап Сондай-ақ
етіледі. Мысалы,
азайтуға
туғызады.
Осы -мақсаттар
үшін
атты
мақаласы
да ұлтымыздың
болған
салт-дәстүрлері
туралы тың көлік
деректерді
ұсынуымен
қызықты.
егін
егу
мен астық
жинаудың ұмыт
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
жүйесін
енгізу қажет.
Басылым«ақылды
материалдарының
бір бөлігі
елге елеулі белгілі
тарихи
тұлғаларға
Және де алыстан
болжамдаудың,
суарудың»,
минералБұл жүйе
көлік
ағынынарналған.
тиімді басқаруға
және
атамекеніне
жетіп,
Қазақстан
халқына
таныла
бастаған
отандастармен
бірге
әртүрлі
сала
мамандарымен
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігіной
бөлісіп отыру
да басылымның
жүйелі жалғастырып
жатқанжол
жобаларының
бірі.
Осы қатынастарды
жоба аясындағы
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері келе
анықтауға
ашады. Ішкі
өңірлік
материалдар
да
оқырман
назарын
аударатыны
сөзсіз.
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
Сондай-ақ, ақын-жазушылар шығармаларымен, түрлі тұшымды ой, тағылымды тақырыпты арқау
лады. Жүргізушісі
жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
еткен басқа да жарияланымдармен таныса аласыздар. Альманахтың тақырып аясы кең, айтары мол.
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа мерзімдегі кезеңнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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ТҰМАР
Құрметті отандастар!
өнімнің
экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралКуат
БОРАШ
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне Қазақстан
дарды әзірлеп,
сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінРеспубликасы
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- Мәдениет
ші кезекте,және
технологиялардың
трансфертін ынтаспорт министрлігі
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік Тілдерді
ландыруға
тиіс.
дамыту және қоғамдық-саяси
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жыл- жұмыс
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік кәсіпорнын
комитетінің
төрағасы
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік
берді.
Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
Құрметті
оқырман!
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді.Еларалық
Еліміздің қоғамдық-саяси
әлеуметтік-экономиБұдан «Туған
бөлек, IT
және
инжинирингтік
қызмет
әдеби-ғылыми
тіл»
альманағы
шетелдерде
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
тұратын қазақ диаспорасына арналған бірден-бір мерзімді баспа өнімі екені өздеріңізге
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелтаныс.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Қазіргі уақытта алысты жақындатып,
жақынды табыстыруда
альманағымыздың
келісім.
де тудырады.
Босайтын жұмыс
күшін еңбекпен
үлесі
зор
болып
отыр.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияБасшысының
жүргізіп
отырған
салиқалы
саясатын
тірек саналады, Альманахтың
бірақ ол ертеңгіМемлекет
табыстарымынақтау керек.
Білім
беру жүйесін,
коммуникация
бауырларымызға
жеткізуші
маңызы
жылдан-жылға
артуда.
здың кепіліалыстағы
емес екенін
жақсы сезінуіміз
керек. құрал
мен ретіндегі
стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланӘртүрлідәуірі
қаріпті
пайдаланатын
шетелдегі
отандастарымызға
альманах
«Көл-көсір мұнайдың»
аяқталып
келеді. дыру
талаптарына
бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың
жаңа сапасықазақ
қажет.
дәуір» де
өнеркәсібін
қаматериалдарының
әліпбиі, төте жазу 2018
және жылы
латын«цифрлық
қарпінде берілуі
сұранысты
Жаһандық
трендтерӨткен
көрсетіп
отырғандай,
ол, лыптастыруға
арналған индустрияландырудың
арттыруда.
жылдан
бері оқырманы
көбейген альманағымыздың
санын арттырдық.
бірінші кезекте, Төртінші
революцияішінен
үшіншішыққан
бесжылдығын
әзірлеуге кірісу керек.өнер
Бүгінде өнеркәсіптік
сырттағы ағайындар
ақын-жазушыларымызды,
элементтерін
кеңінен енгізуге
Мұқайраткерлерін
елгенегізделуі
танытудатиіс.
басылымның
берері мол болып отыр.
ның өзіндік сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында
бар.
Ресурстық әлеуетті
берілген тапсырмаларға сәйкес, альманахтың
осы жылғы нөмірлері шет мемлекеттердегі
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
киелі орындар мен Қазақстандағы киелі орындарды таныту мақсатындағы ақпараттармен
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
толықтырылатын
екеніне сенімдімін.
Бұл үшінболады.
мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанТарихымызды
таразылап, бүгінімізді
саралап, болашағымызға
жолэкономикасын
көрсететін
терді шешуге жұмылуымыз
керек.
дық экономиканы
және еліміздің
басылымымыздың оқырман қауымға берері
көп,
бағыты
оң
болғай!
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформадеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
4технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ЖОЛДАУ 2018

«ТӨРТІНШІ ӨНЕРКӘСІПТІК
РЕВОЛЮЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
ДАМУДЫҢ ЖАҢА
МҮМКІНДІКТЕРІ»

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Құрметті
қазақстандықтар!
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдарБүгінде
әлем агроөнеркәсіп
Төртінші өнеркәсіптік
ламаларын
жаңартып,
кешенінреволюция
технологиялық,
дегі
озық білім мендәуіріне,
үздік тәжірибені
тарататын
орталықтарға
талап етіледі.
Мысалы,
экономикалықайналу
және әлеуметтік
салалардағы
терең
егін
егуқарқынды
мен астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
және
өзгерістер
кезеңіне
қадам
басып
болжамдаудың,
«ақылды суарудың»,
минералкеледі. Жаңа технологиялық
қалып біздің
қалай
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
жұмыс
істейтінімізді,
азаматтық
құқықтарымызды
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
қалай іске күресудің
асыратынымызды,
балаларымызды
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде. болады. Жүргізушісі
жоқ техника
адами факторды
Біз жаһандық
өзгерістер
мен сыназайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып,
дұрыс пайдалана
Қазақстанал
Республикасының
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субПрезиденті
Нұрсұлтан Назарбаевтың
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъекҚазақстан
халқына
Жолдауы
тілеріне арналған
банк несиелерін
арзандатуға
2018ішінде
жылғы
10 қаңтар
қайта бағыттау қажет. 5 жыл
агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
қатерлерге
дайын
болудеректерді»
қажеттігін(Bigескеріп,
мүмкіндік
береді.
«Үлкен
data)
«Қазақстан-2050»
стратегиясын
қабылдадық.
пайдалану
сапалы даму
талдауды
қамтамасыз
етуге,
Алдымызға
озық
дамығанжәне
отызартық
елдіңшығынды
қатарына
өсімнің
резервін
анықтауға
азайтуға
жағдай қойдық.
туғызады.
мақсаттар
кіру мақсатын
100Осы
нақты
қадам -үшін
Ұлт
Интеллектуалды
жүйесін енгізу қажет.
жоспары жүзеге көлік
асырылуда.
Бұл жүйе
көлік60
ағынын
тиімді қазірдің
басқаруға және
Оның
қадамы
өзінде
инфрақұрылымды
әрі дамыту
қажеттігін
орындалып қойды.одан
Қалғандары,
негізінен,
ұзақ
анықтауға
ашады.және
Ішкі өңірлік
қатынастарды
мерзімге жол
арналған
жоспарлы
түрде іске
жақсарту
үшін автожолдардың жергілікті желісін
асырылуда.
жөндеу мен
қайта жылы
салуға арналған
қаржы көлемін
Өткен
Қазақстанның
Үшінші
көбейту керек.
5
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті
отандастар!
жаңғыруы бастау
алды.
Индустрияландыру
Біз әлем табысты
елдерініңіске
сенімі
мен«Цифрлық
құрметіне
бағдарламасы
асуда.
бөленіп, брендке
тәуелсіз
ҚазақстанҚазақстан»
кешендіайналған
бағдарламасы
қабылданды.
ды құрдық.
2017 жылы біздің
ел жылға
БҰҰ Қауіпсіздік
Қазақстан
Республикасының
2025
дейінгі
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018
жылдамуының кешенді стратегиялық жоспары
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
жасалды.
Біз Біздің
дүниежүзілік
ұзақ ЭКСПО
мерзімдімамандандырылған
мақсаттарымыз
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
таңдап
өзгеріссіз қала береді. Қажетті қоғамдастық
бағдарламалардың
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынбарлығы бар. Бұл Жолдау жаңа әлемге, яғни
дағы бірінші
мемлекет болдық.
Қазақстанда
таТөртінші
өнеркәсіптік
революция
әлеміне
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконобейімделу мен жетістікке жету жолын табу үшін
қалыптасты.
немика
істеумоделі
қажеттігін
айқындайды.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді өсу жолына
Құрметті
отандастар!
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпыБіз
өнімнің
4 процент
ал өнерәлем өсуі
елдерінің
сеніміболып,
мен құрметіне
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
мамандандырылған көрмесін өткізу үшін әлемдік
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиқоғамдастық
таңдап алған ТМД және Шығыс
калық табыстарының негізі - біздің басты құнЕуропа
елдері
дылықтарымыз арасындағы
ретінде қалабірінші
беретін мемлекет
азаматтық
болдық.
Қазақстанда
табысты
жұмыс
істеп келе
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
жатқан
нарықтық экономика моделі қалыптасты.
келісім.
2017 жылы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістік
тері сенімді
қолайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу жолына
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымықайта
түсті. емес
Жылекенін
қорытындысы
бойынша
здың кепілі
жақсы сезінуіміз
керек.
ішкі
жалпы мұнайдың»
өнімнің өсуідәуірі
4 процент
болып,
ал
«Көл-көсір
аяқталып
келеді.
өнеркәсіптік
өнімніңжаңа
өсуісапасы
7 проценттен
Елімізге дамудың
қажет. асты. Бұл
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
Жаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол,
сектордың
үлесі
40
проценттен
асып
түсті.
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
Қазақстанның
орта тиіс.
таптың
элементтерін
кеңіненқолайлы
енгізугедамуы
негізделуі
Мұқалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
13бар.
есе қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9
процентке
дейін көшбасшыларының
төмендеді. Еліміздің қатарына
әлеуметтікЖаңа әлем
қоэкономикалық
табыстарының
негізі
- біздіңбәрі
басты
сылу үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бар
құндылықтарымыз
ретінде
азаматтық
екеніне сенімдімін.
Бұл қала
үшінберетін
мынадай
міндетбейбітшілік,
жәнекерек.
конфессияаралық
терді шешугеұлтаралық
жұмылуымыз
келісім.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
Дегенмен,
Қазақстанның жаңа
жетістіктері
технологияларды
енгізудіңбірақ
көшбасшысына
сенімді
тірек саналады,
ол ертеңгі
айналуы тиіс
табыстарымыздың
кепілі емес екенін жақсы
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы
күрт дәуірі
төменсезінуіміз керек. «Көл-көсір
мұнайдың»
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
аяқталып келеді. Елімізге дамудың жаңа сапасы
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
қажет.
себептіЖаһандық
жоғары еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
трендтер көрсетіп отырғандай,
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
6технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің
экспортқа
шығуын
көздейтін
жаңа құралол,
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
дарды әзірлеп,
сыннан өткізукеңінен
қажет. Бұлар,
бірінреволюция
элементтерін
енгізуге
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынтанегізделуі
тиіс.
Мұның өзіндік сын-қатерлері
де,
ландыруға тиіс.
мүмкіндіктері
де бар.
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік кәсіпорнын
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қатарына
цифрландыру
жөніндегі
іске
қосылу үшін Қазақстандапилоттық
қажеттіжобаны
нәрсенің
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
бәрі бар екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
Цифрлық шешуге
және басқа
да инновациялық
шешімміндеттерді
жұмылуымыз
керек.
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды
мәселеге
айналып келеді.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
Ол
біздің
Назарбаев
жаңа технологияларды Университеті, «Астана»
халықаралық
қаржы орталығы,
IT-стартаптардың
енгізудің
көшбасшысына
айналуы
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
тиіс.
орталықтардың
төңірегіндемұнай
қалыптасуға
Оның нәтижелері
бағасытиіс.
күрт
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
партөмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
негізгі тұрақтандырушы факторлардың бірі
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиболды.
Сол себепті жоғары еңбек өнімділігі бар
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
қайта өңдеу секторына деген бағдарымыз өзгерген
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
жоқ.
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
тиісті заңнама қажет.
пайдалана отырып, мейлінше инновациялық
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
сипатқа
ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
жаңғыртуға
және цифрландыруға
отыр. Экономиканы
цифрландырубағытталған,
табыс әкелөнімнің
экспортқа
шығуын
генімен, жұмыс күшінің көптеп көздейтін
босап қалужаңа
қаупін
құралдарды
әзірлеп,
сыннанжұмыс
өткізу күшін
қажет.еңбекпен
Бұлар,
де тудырады.
Босайтын
бірінші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
қамту үшін
келісілген
саясатты алдын
ала тияынталандыруға
тиіс.
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
Еліміздің салаларын
бірнешежаңа индустрияланөнеркәсіптік
мен стандарттау
кәсіпорнын
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
дыру талаптарына
бейімдеу
қажет болады.
жобаны
іске
асырып,
бұл тәжірибені
таратуқа2018
жылы
«цифрлық
дәуір» кеңінен
өнеркәсібін
керек.
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
шешімдерді
әзірлеушілердің
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге өз
кірісуэкожүйесін
керек.
дамытуы аса маңызды.
Ол біздің Назарбаев Университеті,
ЕКІНШІ.
«Астана»
халықаралық
қаржы орталығы, ITРесурстық
әлеуетті
стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты
одан әрі дамыту
инновациялық
орталықтардың
төңірегінде
ХХІ ғасырда әлемнің
табиғи ресурстарға
деген
қалыптасуға
тиіс.
мұқтаждығы
жалғасуда. Олар болашақта жаһан«Алатау» инновациялық
дық экономиканы
және еліміздіңтехнологиялар
экономикасын
дамыту барысында
ерекше маңызға ие
болады.
паркінің
қызметін ұйымдастыруды
түбегейлі
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
қайтаБірақ
қарау
қажет.
Нақты сектордың
жаңа
ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға
қатысты ұстатехнологияларға
деген сұранысты
ынталандыруы
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта пысықтау жеке
керек.
және
венчурлық
қаржыландырудың
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформанарығының қызметі инновациялық экожүйе
ларды белсенді негізгі
түрде енгізу
қажет. Кәсіпорынжетістіктерінің
факторлары
болып
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
саналады. Бұл үшін тиісті заңнама қажет.үнемдеуге,
сондай-ақ
өз жұмыстаБұданэнергия
бөлек, өндірушілердің
IT және инжинирингтік
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен
бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі.ие
қызмет
көрсетуді дамыту
ерекше
маңызға
Болжам
2050 жылғацифрландыру
қарай бұл көрсетболып бойынша,
отыр. Экономиканы
табыс
кіш
80 проценткежұмыс
жетеді. күшінің көптеп босап
әкелгенімен,
Біз 2030
жылға
Қазақстандағы
қалу
қаупін
де қарай
тудырады.
Босайтынбаламажұмыс
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
күшін еңбекпен қамту үшін келісілген саясатты
қойдық.
бізде жалпы
қуаттылығы
МВт
алдын Қазір
ала тиянақтау
керек.
Білім беру336
жүйесін,
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
коммуникация мен стандарттау салаларын жаңа
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет
миллиард
болады. киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл»
технологияларға
2018 жылы
«цифрлық дәуір»инвестиция
өнеркәсібін
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
Өңірлердің
әкімдері әзірлеуге
шағын және
орта
бизнес
үшінші
бесжылдығын
кірісу
керек.
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды
заман талабына сай утилизацияЕКІНШІ.
лау
және
қайта
өңдеу үшін шаралар қабылдау
Ресурстық әлеуетті
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
одан әрі дамыту.
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға
енгізуді талап етеді.
деген мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
жаһандық
экономиканы
және
еліміздің
ҮШІНШІ. «
экономикасын дамыту барысында ерекше маңызға
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
ие болады.
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Бірақ
шикізат
индустрияларын
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейұйымдастыру
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
қатысты
ұстанымдарды
сыни
тұрғыдан
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп,
дәнді
қайта
пысықтау
керек.
Кешенді
ақпараттықдақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтатехнологиялық
платформаларды
белсенді қайтүрде
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз. Шикізатты
енгізу
қажет.
Кәсіпорындардың
энергия
тиімділігі
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
мен энергия
үнемдеуге,
энергия
жоғары
сапалы дайын
өнімменсондай-ақ
шығуымыз қажет.
өндірушілердің
жұмыстарының
экологиялық
Бұл мәселені өз
шешуге
барлық аграрлық
кетазалығы
мен тиімділігіне
шеннің
түбегейлі
бет бұруықойылатын
маңызды. талаптарды
Аграрлық
арттыру керек.
ғылымды
дамыту мәселесі басты назарда боөткен жаңа
ЭКСПО-2017
көрмесі
луға тиіс. Астанада
Ол ең алдымен
технологияларды
баламалы, «таза»және
энергия
саласындағы
дамудың
трансферттеумен
оларды
отандық жағдайекенін
ғақаншалықты
бейімдеуменқарқынды
айналысуы
қажет.көрсетті. Бүгінде
әлем
бойынша
өндірілетін
энергиясының
Осыған орай аграрлық электр
университеттердің
төрттен
бірі
жаңартылатын
энергия
көздеріне
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп
қана
тиесілі. ауыл
Болжам
бойынша, 2050
жылға қарай
бұл
қоймай,
шаруашылығы
кешенінде
нақты
көрсеткіш
80 процентке
жетеді. айналысатын
жұмыс
істейтін
немесе ғылыммен
мамандарды
Біз дайындауға
2030 жылғатиіс.
қарай Қазақстандағы
Бұл жоғары
оқу үлесін
орындарынан
оқу бағдарбаламалы
энергия
30 процентке
жеткізу
ламаларын
жаңартып,
кешенінміндетін қойдық.
Қазір агроөнеркәсіп
бізде жалпы қуаттылығы
дегі
білімболатын
мен үздікжаңартылатын
тәжірибені тарататын
336озық
МВт
энергия
орталықтарға
етіледі.
көздерінің 55айналу
нысаныталап
жұмыс
істейді.Мысалы,
Соларда
егін
егужылы
мен 1,1
астық
жинаудың
оңтайлы уақытын
2017
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералэнергия өндірілді. «Жасыл» технологияларға
ды
тыңайтқыш
себудің,
және
инвестиция
салу
үшін зиянкестермен
бизнесті ынталандыру
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
маңызды.
арқылы өнімділікті
арттыруға
Өңірлердің бірнеше
әкімдеріесе
шағын
және боорта
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
кобизнес субъектілерін
кеңіненсубъектілерінің
тартып, тұрмыстық
оператив
жұмыс істеуіне
қатты түрінде
қалдықтарды
заман жан-жақты
талабына қолсай
дау
көрсету керек.
Мемлекет
бизнеспен
утилизациялау
және
қайта өңдеу
үшінбірлесіп,
шаралар
отандық
өнімді
халықаралық
қабылдау
керек.
Осы жәненарыққа
басқа шығарудың
да шаралар
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
заңнамаға, соның ішінде Экологиялықтиіс.
кодекске
Ауыл шаруашылығын
қарқынды дамыту
өзгерістер
енгізуді талап етеді.
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып
жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ҮШІНШІ.
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи азық«Ақылды технологиялар»
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмагроөнеркәсіп кешенін қарқынды
кіндік
береді.
дамыту мүмкіндігі.
Сонымен
қатар жерді
игеАграрлық
саясатбарынша
еңбек тиімді
өнімділігін
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің
алмайтындарға
шара қолдану
керек.керек.
Тиімсіз
экспортын ұлғайтуға
бағытталуы
Бізсубегін
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
субъекегіп, дәнді дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз.
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
нарықтарға жоғары сапалы дайын өніммен
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
шығуымыз қажет.
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық
кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ТӨРТІНШІ.
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиіс. Ол арттыру
ең алдымен жаңа технологияларды
тиімділігін
трансферттеумен
және арқылы
оларды отандық
Бүгінде Қазақстан
бірнешежағдайға
транбейімдеумен
айналысуы
қажет.
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
аграрлық
университеттердің
айтылды.Осыған
Жалпы,орай
Қазақстан
арқылы
өткен жүк
рөлін
қайта
қарау
керек.
Олар
диплом
қана
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп,беріп
17 милқоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
жұмыс істейтін
ғылыммен
айналысатын
сайынғы
табысты немесе
2020 жылы
5 миллиард
долмамандарды
ларға
жеткізу дайындауға
міндеті тұр.тиіс.
Бұл инфрақұрылымға
Бұл
жоғары
оқу орындарынан
оқу
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайтабағдарламаларын
агроөнеркәсіп
руға
мүмкіндік береді. жаңартып,
кешеніндегі
озық онлайн
білім мен
үздік тәжірибені
Жүк қозғалысын
режімінде
бақылап,
тарататын
орталықтарға
айналу
талап
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін етіледі.
және
Мысалы,операцияларды
егін егу мен астық
жинаудың
оңтайлы
кедендік
жеңілдету
мақсатымен
уақытын сияқты
болжамдаудың,
суарудың»,
блокчейн
цифрлық «ақылды
технологиялардың
минералды
тыңайтқыш
себудің, зиянкестермен
ауқымды
түрде
енгізілуін қамтамасыз
ету қажет.
және
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
буынының
байланысын
жүйелері өзара
арқылы
өнімділіктіұйымдастыруға
бірнеше есе
мүмкіндік
деректерді»
(Big data)
арттыруғабереді.
болады.«Үлкен
Жүргізушісі
жоқ техника
адами
пайдалану
қамтамасыз
факторды сапалы
азайтып,талдауды
егіншіліктің
өзіндік етуге,
құнын
өсімнің
резервін
анықтауға мүмкіндік
және артықбереді.
шығынды
айтарлықтай
төмендетуге
Жаңа
азайтуға
жағдай туғызады.
Осы мақсаттар енгізу,
үшін
технологиялар
мен бизнес-модельдерді
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу қажет.
агроөнеркәсіп кешенінің
ғылымға
негізделуін
Бұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
арттыру
шаруашылықтарды
кооперациялау
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
қажеттігін күшейтеді. Ауыл шаруашылығы
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
субъектілерінің
кооператив
түріндеқатынастарды
жұмыс істеуіне
жақсарту
үшін
автожолдардың
желісін
жан-жақты қолдау көрсету жергілікті
керек. Мемлекет
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
7
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті
отандастар!
бизнеспен бірлесіп,
отандық
өнімді халықаралық
Біз әлем
елдерінің
сенімі мен
нарыққа
шығарудың
стратегиялық
жолынқұрметіне
тауып,
бөленіп, брендке
айналған тәуелсіз Қазақстанілгерілетуге
тиіс.
ды құрдық.
жылы біздіңқарқынды
ел БҰҰ Қауіпсіздік
Ауыл 2017
шаруашылығын
дамыту
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.тазалығын
2018 жылөнімнің сапасы мен экологиялық
дың қаңтар
айында
оған қажет.
төрағалық
етудеміз.
сақтай
отырып
жүргізілуі
Бұл бүкіл
әлемге
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи
көрмесін өткізу
үшінқалыптастырып,
әлемдік қоғамдастық
таңдап
азық-түлік
брендін
ілгерілетуге
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынмүмкіндік береді.
дағы бірінші
мемлекет
Қазақстанда
таСонымен
қатар болдық.
жерді барынша
тиімді
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоигеретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
мика
моделі
қалыптасты.
пайдалана алмайтындарға шара қолдану керек.
2017 субсидияларды
жылы еліміз әлемдік
қоТиімсіз
ауыл дағдарыстың
шаруашылығы
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
арзандатуға қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнерагроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын,
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге арттыруды
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
тапсырамын.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
ТӨРТІНШІ.
қысқарып,
жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
Көлік-логистика
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиинфрақұрылымының
калық табыстарының негізі - біздің басты құнтиімділігін
арттыру.
дылықтарымыз
ретінде қала беретін азаматтық
Бүгінде
Қазақстан
бірнеше
бейбітшілік, ұлтаралық
жәнеарқылы
конфессияаралық
трансконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
келісім.
көп Дегенмен,
айтылды. Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
Қазақстанның жетістіктері сенімді
жүк
2017
жылы
17 процентке
өсіп,
тіректранзиті
саналады,
бірақ
ол ертеңгі
табыстарымы17здың
миллион
тоннаға
Транзиттен
кепілі емес
екенінжуықтады.
жақсы сезінуіміз
керек.
түсетін
жыл мұнайдың»
сайынғы табысты
2020 жылы
5
«Көл-көсір
дәуірі аяқталып
келеді.
миллиард
долларғажаңа
жеткізу
міндеті
Елімізге дамудың
сапасы
қажет. тұр. Бұл
инфрақұрылымға
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
Жаһандық трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол,
тез
арада
қайтаруға
мүмкіндік
береді.
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
Жүк қозғалысын
онлайн
режімінде
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі
тиіс. Мұбақылап,
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
үшін
бар. және кедендік операцияларды жеңілдету
мақсатымен
сияқты қатарына
цифрлық
Жаңа әлемблокчейн
көшбасшыларының
қосылу үшін Қазақстанда
қажеттітүрде
нәрсенің
бәрі бар
технологиялардың
ауқымды
енгізілуін
екеніне сенімдімін.
қамтамасыз
ету қажет. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге
жұмылуымыз
керек.
Заманауи
шешімдер логистиканың
барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа(Big data)
мүмкіндік
береді.
«Үлкен деректерді»
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
пайдалану
сапалы талдауды
қамтамасыз етуге,
айналуы
тиіс анықтауға және артық шығынды
өсімнің
резервін
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт төменазайтуға жағдай туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет. негізгі
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
Бұл жүйе көлік
ағынын тиімді
басқаруға
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
8технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа
шығуын көздейтін
жаңа
құралжақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
желісін
дардымен
әзірлеп,
өткізу қажет.
Бұлар,
бірінжөндеу
қайтасыннан
салуға арналған
қаржы
көлемін
ші кезекте,
технологиялардың трансфертін ынтакөбейту
керек.
ландыруға
тиіс.жыл сайын бөлінетін бюджет
Осыған
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
қаражатының жалпы
көлемін
орташа мерзімдегі
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
кезеңде 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет.
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің
Цифрлық
және басқа
да инновациялық
белсенді
қатысуын
қамтамасыз
ету керек. шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды
мәселеге айналып келеді.
БЕСІНШІ.
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті, «Астана»
Құрылысқа және коммуналдық
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
секторға заманауи
халықаралық технопаркі
технологияларды
енгізу. сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Жүзеге асырылып жатқан бағдарламалар
«Алатау» инновациялық технологиялар парарқасында Қазақстанда пайдалануға берілген
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
тұрғын үйлердің көлемі жылына 10 миллион
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологишаршы метрден асты. Тұрғын үйді көпшілікке
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
қолжетімді еткен тұрғын үй жинақтау жүйесі
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
тиімді жұмыс істеуде.
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Баспанамен қамту көрсеткіші соңғы
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
10тиісті
жылда
бір тұрғынға
заңнама
қажет. шаққанда 30 процентке
өсіп,Бұдан
бүгінде
21,6
метрді құрады.қызмет
Бұл
бөлек, ITшаршы
және инжинирингтік
көрсеткішті
2030
жылы
30
шаршы
метрге
дейін
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
жеткізу
отыр. керек.
Экономиканы цифрландыру табыс әкелОсы
міндетті
орындау
барысында
құрылыс
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап қалу
қаупін
салудың
жаңа
әдістерін,
заманауи
материалдарды,
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
сондай-ақ
жобасы
меналақала
қамту үшінғимараттардың
келісілген саясатты
алдын
тияқұрылысының
жоспарын
жасағанда
мүлде
нақтау керек. Білім
беру жүйесін,
коммуникация
басқа
тәсілдерді қолдану
керек.
Ғимараттардың
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустриялансапасына,
экологиялық
дыру талаптарына
бейімдеутазалығына
қажет болады.және
энергиялық
тиімділігіне
талап қою
2018 жылы
«цифрлық жоғары
дәуір» өнеркәсібін
қақажет.
Салынатын
және
салынған
үйлер
мен
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
инфрақұрылымдық
нысандарды
интеллектуалды
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге кірісу
керек.
басқару жүйелерімен жабдықтау керек.
Бұл тұрғындарға қолайлы жағдай жасап,
ЕКІНШІ.
электр
энергиясын,
Ресурстық
әлеуеттіжылу мен суды тұтынуды
қысқартып,
табиғи монополистерді тиімді
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда
әлемнің табиғи
ресурстарға
деген
жұмысқа
ынталандырады.
Заңнамаға,
соның
мұқтаждығы
Оларсаласын
болашақта
жаһанішінде
табиғи жалғасуда.
монополиялар
реттейтін
дық экономиканы
жәнеенгізу
еліміздің
экономикасын
заңдарға
тиісті өзгерістер
қажет.
дамыту
барысындатұрғын
ерекше маңызға
ие болады.
Әкімдер
үй-коммуналдық
Бірақ шикізат жетілдіру
индустрияларын
ұйымдастыру
инфрақұрылымын
мәселесін
мемлекетісін, табиғи серіктестігі
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстажекеменшік
негізінде
белсенді
шешуі
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
керек.
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
Ауылдық
елді
мекендердіплатформасапалы
ларды
белсенді
түрде
енгізу
ауызсумен қамтамасыз ету үшін қажет.
ҮкіметКәсіпорынбұл іске
дардың
энергия
тиімділігіжыл
мен сайын
энергия
үнемдеуге,
барлық
қаражат
көздерінен
кем
дегенде
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
100 миллиард теңге қарастыруы қажет. жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын
АЛТЫНШЫ.энергия көздеріне тиесілі.
Болжам
бойынша,
Қаржы секторын2050 жылға қарай бұл көрсеткіш
80 процентке
жетеді.
«қайта
жаңғырту».
Біз 2030
жылға
қарай Қазақстандағы
Банктік портфельдерді
«нашар»баламанесиеден
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
арылту ісін аяқтау қажет. Ол үшін
банк
иелері
қойдық.
Қазір бізде
жалпы отырып,
қуаттылығы
336 МВт
шығындарын
мойындай
экономикалық
болатын
жаңартылатын
жауапкершілік
алуға тиіс.энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс
істейді.Соларда 2017
жылы 1,1
Акционерлердің
аффилирленген
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнкомпаниялар мен жеке адамдардың пайдасы
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
үшін банктерден қаржы шығаруы ауыр қылмыс
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
болып саналуға тиіс. Ұлттық Банк мұндай істерге
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
немқұрайлы қарамау керек. Әйтпесе, мұндай
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
мемлекеттік органның не керегі бар? Ұлттық Банк
қалдықтарды заман талабына сай утилизациятарапынан қаржы институттарының қызметін
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
қадағалау
нәтижелізаңнамаға,
болуға тиіс.
керек.
Осы қатаң,
және уақтылы
басқа даәрі
шаралар
Мемлекет
қарапайым
азаматтардың
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
мүдделерін
енгізуді
талапқорғауға
етеді. одан әрі кепілдік береді. Жеке
тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылдауды
тездету
қажет.
ҮШІНШІ.
«
қатар 2016
жылдың 1 қаңтарына
Ақылды Сонымен
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
дейін
халыққа
берілген
валюталық
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігіипотекалық
займдар
мәселені
ҰлттықтүбегейБанкке
Аграрлықжөніндегі
саясат еңбек
өнімділігін
толығымен
шешуді
тапсырамын.
Сол
күннен
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
бастап аталған
валюталық
жеке
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біззаймдарды
егін егіп, дәнді
тұлғаларға беруге
жүзінде
тыйым
салынған
дақылдарды
өсіруді заң
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтаболатын.
Ұлттық
Банк
пен Үкімет
экономика
мыз.
Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайнақты
тиімділікті
есепке
тасалаларындағы
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
алатынсапалы
ставкалармен
бизнеске
ұзақ мерзімді
жоғары
дайын өніммен
шығуымыз
қажет.
несиелендіруді
ету мәселесін
бірлесіп
Бұл мәселеніқамтамасыз
шешуге барлық
аграрлық
кешешуге
тиіс.
шеннің
түбегейлі
бет бұруы маңызды. Аграрлық
одан боәрі
ғылымдыИнвестициялық
дамыту мәселесіахуалдың
басты назарда
луға
тиіс. Олжәне
ең алдымен
жаңа технологияларды
жақсаруы
қор нарығының
дамуы маңызды
трансферттеумен
және
оларды
отандық жағдайболып саналады.
Бұл
- жұмысын
бастаған
ға«Астана»
бейімдеумен
айналысуы қажет.
халықаралық
қаржы орталығының
Осыған
орай аграрлық
университеттердің
негізгі
міндеттерінің
бірі.
рөлін қайта
керек. Олар диплом
қана
Олқарау
халықаралық
озық беріп
тәжірибені
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде
нақты
пайдаланып,
ағылшын құқығы
мен заманауи
жұмыс
немесе ғылыммен
айналысатын
қаржыістейтін
технологияларын
қолданатын
өңірлік хабқа
мамандарды
дайындауға
тиіс.
айналуға тиіс.
«Самұрық-Қазына»
ұлттық әл-ауқат
Бұл ұлттық
жоғарыкомпанияларының
оқу орындарынан
оқу бағдарқоры»
акцияларын
IPOламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінға табысты түрде шығару қор нарығын дамытуға
дегі
озық тигізеді.
білім мен үздік тәжірибені тарататын
септігін
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен
астық жинаудың оңтайлы уақытын
ЖЕТІНШІ.
болжамдаудың,
суарудың», минералАдами капитал«ақылды
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен және
жаңғыру негізі.
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
Білім берудің жаңа сапасы.жүйелері
Барлық
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға божастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет.
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы субъектілерінің
коБілім беру
бағдарламаларының
негізгі басымдығы
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолөзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді
дау
көрсету
керек. Мемлекет
бизнеспен
меңгеру
қабілетін
дамыту болуға
тиіс. бірлесіп,
отандық өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
2019 жылдың 1 қыркүйегіне
қарай
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс. ерте
мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың
Ауылүшін
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
дамуы
өз бетінше оқу машығы
мен әлеуметтік
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай
сақтай
отырып жүргізілуі
қажет. Бұл
бүкіл
әлемге
стандарттарын
енгізу қажет.
Орта
білім
беру
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықсаласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды,
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмол 2021 жылы аяқталатын болады.
кіндік береді.
Бұл - мүлде жаңа бағдарламалар,
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеоқулықтар,
стандарттар
және
кадрлар.
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субарттыру жолдарын қайта қарау керек болады.
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекЕліміздің банк несиелерін
университеттеріндегі
тілеріне арналған
арзандатуға
педагогикалық
кафедралар
мен агроөнеркәсіп
факультеттерді
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде
дамыту қажет.
берудің
барлық
деңгейінде
кешеніндегі
еңбекБілім
өнімділігін
және
өңделген
ауыл
математика
және
жаратылыстану
ғылымдарын
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
оқыту сапасын
күшейту
керек.
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Бұл - жастарды жаңа технологиялық
қалыпқа
дайындаудың маңызды шарты. Білім
ТӨРТІНШІ.
беру
мекемелерінің
арасындағы бәсекелестікті
Көлік-логистика инфрақұрылымының
арттырып,
жеке
капиталды
тарту үшін қала
тиімділігін арттыру
мектептерінде
жан
басына
қатысты
қаржыландыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше
траненгізілетін
болады.
БіздегіБұлоқушылардың
сконтиненталды
коридор өтеді.
туралы көп
жүктемесіЖалпы,
ТМД елдерінің
ішінде
ең жоғары
айтылды.
Қазақстан
арқылы
өткенболып
жүк
отырғанын
Экономикалық
транзиті
2017және
жылы
17 проценткеынтымақтастық
өсіп, 17 милжәнетоннаға
даму жуықтады.
ұйымы елдеріне
қарағанда
орта
лион
Транзиттен
түсетін жыл
есеппен табысты
үштен бір2020
еседен
көп екенін
ескеріп,
оны
сайынғы
жылы
5 миллиард
долтөмендету
керек.
ларға
жеткізу
міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Барлық
өңірлердегітез арада
Оқушылар
жұмсалған
мемлекет қаражатын
қайтаруға
мүмкіндік береді.
сарайларының
базасында
компьютерлерді,
Жүк қозғалысын онлайн
режімінде бақылап,
лабораторияларды
және 3Д-принтерлерді
қоса
олардың
тасымалдануы
үшін және
алғанда, кедергісіз
барлық қажетті
инфрақұрылымдары
кедендік
операцияларды
жеңілдету мен
мақсатымен
бар балалар
технопарктері
бизнесблокчейн
сияқты цифрлық
технологиялардың
инкубаторларының
желісін құру
керек.
ауқымды Бұл
түрде енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
жас
ұрпақты
ғылыми-зерттеу
Заманауи шешімдер
логистиканың барлық
саласына
және
өндірістік-технологиялық
буынының
өзара түрде
байланысын
ұйымдастыруға
ортаға ұтымды
кірістіруге
көмектеседі.
мүмкіндік
береді. «Үлкен
деректерді»
Қазақстандықтардың
болашағы
- қазақ,(Big
орысdata)
және
пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
ағылшын тілдерін еркін меңгеруінде.
өсімнің резервін
анықтауға
және артық
шығынды
Орыс тілді
мектептер
үшін қазақ
тілін
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
оқытудың жаңа әдістемесі әзірленіп, енгізілуде.
Интеллектуалды
көлікғұмырлы
жүйесін енгізу
қажет.
Егер біз қазақ тілі
болсын
десек, оны
Бұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
жөнсіз терминологиямен қиындатпай, қазіргі
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
заманға лайықтауымыз қажет.
анықтауғаАлайда,
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
соңғы
жылдары
әлемде
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
қалыптасқан 7 мың термин қазақ тіліне аударылған.
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
Мұндай «жаңалықтар» кейде күлкіңді келтіреді.
көбейту керек.
9
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

4

Құрметті
отандастар!
Мысалы, «ғаламтор»
(Интернет),
«қолтырауын»
Біз әлем«күйсандық»
елдерінің сенімі
мен құрметіне
(крокодил),
(фортепиано)
және
бөленіп,
айналған
тағы
сол брендке
сияқтылар
толып тәуелсіз
жатыр. ҚазақстанОсындай
ды құрдық. 2017негіздеу
жылы біздің
ел БҰҰ Қауіпсіздік
аудармаларды
тәсілдерін
қайта
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018
жылқарастырып, терминология тұрғысынан қазақ тілін
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
халықаралық деңгейге жақындату керек.
Біз Латын
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
әліпбиіне
көшу
бұл мәселені
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
реттеуге мүмкіндік береді. 2025 жылға таңдап
дейін
алғанберудің
ТМД және
Шығыс
Еуропалатын
елдері
арасынбілім
барлық
деңгейінде
әліпбиіне
дағы бірінші
болдық.
Қазақстанда
такөшудің
нақтымемлекет
кестесін жасау
қажет.
Орыс тілін
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконобілу маңызды болып қала береді. 2016 жылдан
мика
моделі қалыптасты.
бері
жаңартылған
бағдарлама бойынша орыс тілі
2017
жылы
еліміз
әлемдікбастап
дағдарыстың
қоқазақ мектептерінде 1-сыныптан
оқытылып
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
келеді. 2019 жылдан 10-11-сыныптардағы
қайта түсті. Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
жаратылыстану
ғылымының
жекелеген
пәндерін
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнероқытуды ағылшын тіліне көшіру басталатын
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
болады. Нәтижесінде, біздің барлық түлектеріміз
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
істеуі үшін қажетті деңгейде үш тілді меңгеретін
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
болады.
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
Сонда ғана нағыз азаматтық қоғам
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
құрылады. Кез келген этникалық топтың өкілі кез
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикелген
жұмысты таңдай алады, тіпті Президент
калық табыстарының негізі - біздің басты құнболып
сайлануға
мүмкіндігі
дылықтарымыз да
ретінде
қалаболады.
беретін азаматтық
Қазақстандықтар
біртұтас
ұлтқа айналады.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
Оқытудың
мазмұндылығы
заманауи
техникалық
келісім.
тұрғыдан
қолдау
көрсету
арқылы
үйлесімді
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері
сенімді
түрде
толықтырылуға
тиіс.
Цифрлық
білім
беру
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыресурстарын
дамыту,
кең жақсы
жолақты
Интернетке
здың кепілі емес
екенін
сезінуіміз
керек.
қосу
және мектептерімізді
видеоқұрылғылармен
«Көл-көсір
мұнайдың» дәуірі
аяқталып келеді.
жабдықтау
жұмыстарын
қажет.
Елімізге дамудың
жаңажалғастыру
сапасы қажет.
Жұмыс
берушілерді
тарту
арқылы
және
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
халықаралық
талаптар
мен
цифрлық
дағдыларды
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
ескере
отырып,кеңінен
техникалық
және
кәсіптіктиіс.
білім
элементтерін
енгізуге
негізделуі
Мұберу
бағдарламаларын
жаңарту
керек.
«Баршаға
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
10
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің
экспортқа шығуынбілім
көздейтін
құралтегін
кәсіптік-техникалық
беру»жаңа
жобасын
дарды асыруды
әзірлеп, сыннан
өткізу қажет.
бірінжүзеге
жалғастыру
қажет. Бұлар,
Мемлекет
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
жастарға
алғашқы
мамандықты береді.
Үкіметынтабұл
ландыруға
тиіс. тиіс.
міндетті
орындауға
Еліміздің
бірнеше пен
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Орта мектеп
колледждер
және
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
жоғары оқу орындары үздік оқытушыларының
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
видеосабақтары
мен
видеолекцияларын
Цифрлық және
басқа да инновациялық
шешімИнтернетте
орналастыру
керек. Бұл барлық
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
қазақстандықтарға, оның ішінде шалғайдағы елді
аса маңызды
мәселеге
мекен
тұрғындарына
озықайналып
білім мен келеді.
құзыреттілікке
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
қол жеткізуге жол ашады. Жоғары
білім беру
ісінде
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
жасанды интеллектпен және «үлкен деректермен»
халықаралық
технопаркі
сияқтытехнологиялар
инновациялық
жұмыс
істеу үшін
ақпараттық
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
тиіс.
бойынша білім алған түлектер санын көбейту
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
паркерек.
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
Осыған орай металлургия, мұнай-газ
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологихимиясы, агроөнеркәсіп кешені, био және ITяларға деген сұранысты ынталандыруы және
технологияларсалаларын зерттеу ісінде басымдық
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
беретін жоғары оқу орны ғылымын дамыту керек.
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Қолданбалы ғылыми-зерттеулерді ағылшын тіліне
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
біртіндеп көшіруді жүзеге асыру талап етіледі.
тиісті заңнама қажет.
Жоғары оқу орындары шетелдердің
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
жетекші
университеттерімен,
ғылыми
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
орталықтарымен,
ірі
кәсіпорындарымен
отыр. Экономиканы цифрландыру табысжәне
әкелтрансұлттық
бірлескен
генімен, жұмыскорпорацияларымен
күшінің көптеп босап қалу
қаупін
жобаларды
белсенді
түрде жүзеге
қажет.
де тудырады.
Босайтын
жұмыс асыруы
күшін еңбекпен
Жеке
сектордың
бірлескен
қаржыландыруға
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияатсалысуы
барлық
ғылыми-зерттеу
нақтау керек.
Білімқолданбалы
беру жүйесін,
коммуникация
әзірлемелері
үшін салаларын
міндетті талап
болуға тиіс.
мен стандарттау
жаңа индустрияланЖас
ғалымдарымызға
ғылыми
гранттар
аясында
дыру
талаптарына бейім
деу қажет
болады.
квота2018
бөліп,
оларды
қолдаудың
жүйелі
саясатын
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қажүргізуіміз
керек.
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
беру саласына
өзініңкірісу
инвестициялық
үшіншіБілім
бесжылдығын
әзірлеуге
керек.
жобалары
мен
экспорттық
әлеуеті
бар
экономиканың
жеке
саласы
ретінде
қарайтын
ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен
жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі.
кезбірі
келді.
Жоғары оқу
орындарына
білім
беру
Болжам
бойынша, 2050
жылға
қарай құқық
бұл көрсетбағдарламаларын
жасауға
көбірек
беріп,
кіш
80 процентке
жетеді. еркіндігін заңнамалық
олардың
академиялық
Біз 2030 жылға
баламатұрғыдан
бекіту қарай
керек.Қазақстандағы
Оқытушылардың
қайта
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
даярлықтан өтуіне күш салып, жоғары оқу
қойдық.
Қазір бізде
жалпыменеджерлерді
қуаттылығы 336тартып,
МВт
орындарына
шетелдік
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
әлемдік университеттердің кампустарын ашу
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
қажет.
миллиардҰлттың
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия үшін
өнәлеуетін
арттыру
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
мәдениетіміз бен идеологиямызды одан әрі
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды. мәндамытуымыз
керек.
«Рухани жаңғырудың»
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта бизнес
маңызы да нақ осында. Өзінің тарихын,
тілін,
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық,
қалдықтарды
талабына
сай әрі
утилизацияшет тілдерінзаман
меңгерген,
озық
жаһандық
лау
және
қайта
өңдеу
үшін
шаралар
қабылдау
көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
идеалына айналуға тиіс. Үздік денсаулық сақтау
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
ісі және дені сау ұлт.
енгізуді талап етеді.
Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуіне
және медициналық технологиялардың дамуына
ҮШІНШІ. «
байланысты медициналық қызмет көрсетуге
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
деген сұраныс көлемі арта түсетін болады.
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Қазіргі
денсаулық
қымбатқа
түсетін
Аграрлық
саясат сақтау
еңбек ісі
өнімділігін
түбегейстационарлық
емге
емес,
негізінен
аурудың
алдын
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
алуға
бағытталуға
тиіс.
Саламатты
өмір
салтын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
насихаттай өсіруді
отырып,
қоғамдық
денсаулықты
дақылдарды
үйрендік.
Оны мақтан
тұтабасқару
ісін
күшейту
керек.
Жастардың
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты
қайденсаулығын
қорғауға
және
тарепродуктивті
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
нығайтуға
ерекше
назар
аудару
керек.
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Тиімділігішешуге
аз және барлық
мемлекетаграрлық
үшін шығыны
Бұл мәселені
кекөп диспансерлік
ем қолданудан
негізгі Аграрлық
созылмалы
шеннің
түбегейлі бет
бұруы маңызды.
ауруларғадамыту
алыстанмәселесі
диагностика
жасап,
сондай-ақ
ғылымды
басты
назарда
боосытиіс.
саланы
емдеу
арқылы басқаруға
луға
Ол амбулаторлық
ең алдымен жаңа
технологияларды
көшу қажет. Бұл
тәжірибе
трансферттеумен
және
оларды әлемде
отандық бұрыннан
жағдайбар.
Оны
батыл
әрі
белсенді
түрде
енгізу
керек.
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Онкологиялық
аурулармен
күресу
үшін
кешенді
Осыған орай аграрлық университеттердің
жоспар
қабылдап,
ғылыми
онкологиялық
орталық
рөлін
қайта
қарау керек.
Олар
диплом беріп
қана
құру қажет.
қоймай,
ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
Халықаралық
озық тәжірибе
негізінде
жұмыс істейтін
немесе ғылыммен
айналысатын
мамандарды
тиіс. және қатерлі ісікті
ауруды ерте дайындауға
диагностикалаудың
Бұл жоғары
оқутиімділігі
орындарынан
оқу бағдаремдеудің
жоғары
қамтамасыз
етілуге
ламаларын
жаңартып, агроөнеркәсіп
кешенінтиіс. Біз кардиология,
босандыру және
өкпе
дегі
озық білім
мен
үздікатқарған
тәжірибені
тарататын
ауруымен
күресу
кезінде
істеріміз
сияқты
орталықтарға
талап етіледі.
Мысалы,
жұмыстарды айналу
да жүргізуіміз
керек. Денсаулық
егін
егу саласы
мен астық
жинаудың
оңтайлыжәне
уақытын
сақтау
халықтың,
мемлекеттің
жұмыс
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералберушінің ортақ жауапкершілігіне негізделген
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
Міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
жүйесіне кезең-кезеңімен көшетін болады. Оны
арқылы
өнімділікті
есе
арттыруға
боенгізудің
қажеттілігібірнеше
ешқандай
күмән
туғызбайды.
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді. Ауыл
шаруашылығы
коАлайда,
Денсаулық субъектілерінің
сақтау министрлігі
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақтықорғау
қолмен Еңбек
және
халықты
әлеуметтік
дау
көрсету керек.іске
Мемлекет
бизнеспен бірлесіп,
министрлігі
асырмаған
дайындық
отандық
өнімді тыңғылықты
халықаралықжүргізу
нарыққаталап
шығарудың
жұмыстарын
етіледі.
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс.
Мемлекеттің міндеттерін нақты белгілей отырып,
Ауылмедициналық
шаруашылығын
қарқынды
Тегін
көмектің
кепілдік дамыту
берілген
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
көлемінің жаңа моделін әзірлеу қажет.тазалығын
сақтай отырып
қажет.
Бұл бүкіл әлемге
Халықжүргізілуі
мемлекет
тарапынан
кепілдік
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
азықберілмеген қызметтерді Міндеттітабиғи
әлеуметтік
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүммедициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы
кіндік
береді.
ретінде немесе ерікті медициналық сақтандыру,
Сонымен бірлесе
қатар жерді
игесондай-ақ
төлеубарынша
арқылы тиімді
ала алады.
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
Ақпараттық жүйелерді біріктіру, мобильдік
алмайтындарға
шара қолдану
керек. Тиімсіз
субцифрлық қосымшаларды
қолдану,
электрондық
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
субъекденсаулық паспортын енгізу, «қағаз қолданбайтын
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
ауруханаға» көшу арқылы медициналық көмектің
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
Медицинада ауруларды диагностикалау
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
мен емдеудің тиімділігін айтарлықтай арттыратын
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
генетикалық талдау мен жасанды интеллект
технологияларын енгізуге кірісуіміз керек.
ТӨРТІНШІ.
Медициналық кадрлармен
қамтамасыз ету және
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
оларды
сапалы
даярлау
маңызды
мәселе болып
тиімділігін арттыру
саналады.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транБүгінде коридор
бізде Назарбаев
Университетінің
сконтиненталды
өтеді. Бұл
туралы көп
бірегей
Медицина
мектебі
бар.
Онда
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы біріктірілген
өткен жүк
университет
клиникасы
жұмыс өсіп,
істейді.
Бұл
транзиті
2017 жылы
17 процентке
17 милтәжірибе
барлық
медициналық
жоғары
оқу
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
орындарына
таратылуға
тиіс. Осы
және басқа
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
дол-да
шараларды
асыру
үшін
денсаулығы
ларға
жеткізуіске
міндеті
тұр.
Бұл«Халық
инфрақұрылымға
және денсаулық
сақтау
жүйесі туралы»
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арадакодекстің
қайтажаңа
редакциясын
әзірлеу қажет. Сапалы жұмыспен
руға
мүмкіндік
береді.
қамту
әлеуметтік
қамсыздандырудың
әділетті
Жүк және
қозғалысын
онлайн
режімінде бақылап,
жүйесі.
Еңбек
нарығының
тиімділігін
қамтамасыз
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
етіп, әрбір
адамның өз әлеуетін
іске
асыра алуы
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
үшін
жағдай
жасаудың
маңызы
зор.
Барлық
негізгі
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
мамандық
бойынша
заманауи
стандарттар
әзірлеу
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
қажет.
Бұл стандарттарда
жұмыс берушілер
мен
Заманауи
шешімдер логистиканың
барлық
буынының
өзараеңбеккерлердің
байланысын ұйымдастыруға
бизнесмендер
білімі, қабілеті
мүмкіндік
береді. «Үлкен
(Big data)
мен құзыретінің
қандай деректерді»
болуы қажеттігін
нақты
пайдалану
белгілейді.сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін
және артық талаптарын
шығынды
Кәсіби анықтауға
стандарттардың
азайтуға
Осы бағдарламаларын
мақсаттар үшін
ескеріп, жағдай
білім туғызады.
берудің жаңа
Интеллектуалды
көлік жүйесін
қажет.
әзірлеу қажет немесе
қазіргіенгізу
бағдарламаларды
Бұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
жаңарту керек. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
мен жұмыссыздар экономикалық өсімнің резерві
анықтауға
ашады.
Ішкіжұмыспен
өңірлік қатынастарды
саналады.жол
Мен
өзін-өзі
қамтығандар
жақсарту
үшін
автожолдардың
желісін
мәселесін қарастыру жөнінде жергілікті
бірнеше рет
талап
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
11
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті
отандастар!
қойғанмын. Еңбек
және халықты
әлеуметтік қорғау
Біз әлем
елдерінің
сенімі танытып,
мен құрметіне
министрлігі
бұл іске
жауапсыздық
атүсті
бөленіп,
брендке
айналған нәтижелі
тәуелсіз Қазақстанқарап
отырды.
Адамдарды
жұмысқа
ды құрдық.
2017 мүмкіндік
жылы біздің
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
тарту
үшін көбірек
беріп,
олардың
жеке
Кеңесінің
тұрақтынемесе
емес мүшесі
2018
жылкәсібін
бастауына
жаңа болды.
мамандық
алып,
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
жұмысқа орналасуына жағдай жасау керек.
Біз «Атамекен»
дүниежүзілік ЭКСПО
мамандандырылған
ұлттық
кәсіпкерлер
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
палатасының
бизнесті үйрету
жөніндегі
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынжұмыстары
қолдауға
тұрарлық.
Нәтижелі
дағы бірінші
мемлекет
тажұмыспен
қамтуды
жәнеболдық.
жаппайҚазақстанда
кәсіпкерлікті
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконодамыту бағдарламасы аясында оның құралдарын
мика моделі
қалыптасты.
нығайта
отырып,
халықтың осы санаттарын
2017 жылы
дағдарыстың
қокеңінен
тарту еліміз
қажет.әлемдік
Өзін-өзі
жұмыспен
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
қамтығандарды
тіркеу
үдерісін
мейлінше
қайта түсті. Жыл
ішкі
жеңілдетіп,
оларғақорытындысы
мемлекет бойынша
алдындағы
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнерміндеттерін адал атқару тиімді болатындай жағдай
кәсіптікқажет.
өнімнің
өсуі 7 проценттен
асты.
Бұл
туғызу
Қазақстандықтардың
жаңа
жұмыс
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
орнын салыстырмалы түрде тезірек иеленуге,
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
соның ішінде еліміздің басқа да елді мекендерінен
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
жұмыс табуға мүмкіндігі болуға тиіс. Бірыңғай
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
электрондық еңбек биржасын кең ауқымда енгізу
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиОнда бос жұмыс орындары мен жұмыс
калық табыстарының негізі - біздің басты құніздеушілер туралы барлық ақпарат жинақталуға
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
тиіс.
Азаматтар
үйлерінен
кәсіби
бейбітшілік,
ұлтаралық
жәнешықпай-ақ
конфессияаралық
бағдарлы
тест
тапсырып,
оқу
курстары
мен
келісім.
мемлекеттік
қолдау
шаралары
туралы
біліп,
өзін
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
қызықтыратын
жұмыс
Еңбек
тірек саналады,
бірақтаба
ол алатын
ертеңгіболады.
табыстарымыкітапшаларын
да
электрондық
форматқа
көшірген
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
жөн.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Электрондық
еңбек
биржасы
Елімізге
дамудың жаңа
сапасы
қажет. туралы
заңды
2018
жылғы
1
сәуірге
қабылдау
Жаһандық трендтер көрсетіпдейін
отырғандай,
ол,
қажет.
Әлеуметтік
саясат
азаматтарды
толыққанды
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
экономикалық
өмірге енгізуге
тарту негізделуі
арқылы тиіс.
жүзеге
элементтерін кеңінен
Мұасырылатын
болады.
Қазір
зейнетақы
жүйесі
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
толықтай
еңбек өтіліне байланыстырылған. Кім
бар.
көп Жаңа
жұмысәлем
істесе,
сол көп зейнетақы
алатын
көшбасшыларының
қатарына
қоболады.
Осыған
орай, қажетті
барша қазақстандықтар
сылу үшін
Қазақстанда
нәрсенің бәрі бар
өздерінің
атқаратын жұмыстарын
заңдастыруға
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін мынадай
міндетзор
мән
беруіжұмылуымыз
керек. Әлеуметтік
терді
шешуге
керек. сақтандыру
жүйесінде де еңбек өтілі мен өтемақы мөлшері
арасындағы
өзара
байланыс күшейтілетін
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа болады.
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
Біз 2018 жылдан
бастап халықтың
айналуы тиіс
әлеуметтік
тұрғыдан аз қамтылған тобына атаулы
Оның нәтижелері
мұнай бағасы
төменәлеуметтік
көмек көрсетудің
жаңа күрт
тәртібіне
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
көштік. Оның шегі ең төменгі күнкөріс деңгейінің
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
40 процентінен 50 процентіне дейін көтерілді.
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
Еңбекке қабілетті әлеуметтік тұрғыдан аз
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
12
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа
шығуын
құралқамтылған
азаматтар
үшін көздейтін
берілетін жаңа
қаржылай
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет. Бұлар,
бірінкөмек
олар
жұмыспен
қамту
шараларына
қатысқан
ші кезекте,ғана
технологиялардың
трансфертін
ынтажағдайда
қолжетімді болады.
Еңбекке
ландыруға
тиіс.
қабілетсіз
азаматтарға
мемлекеттік қолдау көрсету
Еліміздің
бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
шаралары
күшейтіледі.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып,
бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Қымбатты
Цифрлық
және басқа да инновациялық шешімқазақстандықтар!
дерді Мемлекет
әзірлеушілердің өзінің
өз экожүйесін
дамытуы
әлеуметтік
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
міндеттемелерінің
барлығын
толықтай
Ол біздің2016-2017
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
орындайды.
жылдары
зейнетақы
мен
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
жәрдемақы үш рет көбейгенін еске салғым келеді.
халықаралық
технопаркі
сияқты 29
инновациялық
Базалық
зейнетақы,
жалпы алғанда,
процентке,
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
ынтымақты зейнетақы 32 процентке, тиіс.
бала
инновациялық
тууға«Алатау»
байланысты
жәрдемақы технологиялар
37 процентке, парал
кінің қызметін
ұйымдастырудыайырылғандарға
түбегейлі қайта
мүгедектер
мен асыраушысынан
қарау қажет.
Нақты сектордың
жаңа
технологитөленетін
жәрдемақының
әрқайсысы
43 процентке
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
өсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Денсаулық
сақтау
саласындағы
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қызметкерлердің жалақысы 28 процентке дейін,
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
білім беру саласы қызметкерлерінің жалақысы
тиісті заңнама қажет.
29 процентке дейін, әлеуметтік қорғау саласы
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
қызметкерлерінің жалақысы 40 процентке дейін,
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
«Б» корпусындағы мемлекеттік қызметшілердің
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелжалақысы
30 процентке,
стипендиялар
25
генімен, жұмыс
күшінің көптеп
босап қалу қаупін
процентке
өсті.
Дағдарыс
заманы.
Әйтсе
де,
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
әлемнің
санаулы
ғана елдері
әлеуметтік
салаға
қамту үшін
келісілген
саясатты
алдын ала
тияжұмсайтын
шығындарын
осылай
арттыра
алды.
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
Республикалық
салаға
мен стандарттаубюджеттің
салаларын әлеуметтік
жаңа индустрияланбөлінген
шығыны 2018
жылы
12қажет
процентке
өсіп, 4,1
дыру талаптарына
бейім
деу
болады.
триллион
асты. Әлеуметтік
төлемдерді,
2018 теңгеден
жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қасоның
ішінде
зейнетақыны
өсіру
3
миллионнан
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
астам
табыстарын
көбейтеді.
үшіншіқазақстандықтың
бесжылдығын әзірлеуге
кірісу керек.
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап ынтымақты
зейнетақы
8 процентке артты. Мүгедектерге,
ЕКІНШІ.
асыраушысынан
айырылған және мүгедек балалар
Ресурстық әлеуетті
тәрбиелеп
отырған
отбасыларына арналған
одан әрі дамыту
жәрдемақылар
процентке
өсті. 2018
ХХІ ғасырда16
әлемнің
табиғидейін
ресурстарға
деген
жылдың
1 шілдесінен
бастап
базалық
зейнетақы
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанеңбек
өтіліне байланысты
алғанда
1,8 есе
дық экономиканы
және орташа
еліміздің
экономикасын
көбейетін
болады. Бұдан
бөлек,
2018 ие
жылдың
1
дамыту барысында
ерекше
маңызға
болады.
шілдесінен
бастап кәмелетке
толған, бала
кезінен
Бірақ шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты атаұстабірінші
топтағы
мүгедектерді
бағып отырған
нымдарды
тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
аналар
үшін сыни
қосымша
мемлекеттік
жәрдемақыны
Кешенді
ақпараттық-технологиялық платформаенгізуді
тапсырамын.
лардыБір
белсенді
түрде енгізу
қажет.деңгейінен
Кәсіпорынең төменгі
күнкөріс
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
кем емес мұндай жәрдемақыны шамамен
14
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстамың отбасы ай сайын алады. 2018 жылы
осы
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен
бірі жаңартылатын
көздеріне
тиесілі.
мақсатқа
3 миллиард энергия
теңгеге дейін
қаржы
қажет
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсетболады. Мұғалім мәртебесін арттыру мақсатымен
кіш
80 процентке
жетеді.
білім
берудің жаңартылған
мазмұнына көшкен
Біз
2030
жылға
қарай Қазақстандағы
баламаұстаздардың лауазымдық
жалақысын
2018
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 процентке
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
көбейтуді тапсырамын.
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
Жаңартылған
мазмұн
дегеніміз
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
халықаралық стандарттарға сай келетін және
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнНазарбаев зияткерлік мектептерінде бейімделуден
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
өткен заманауи оқу бағдарламалары. Бұлар
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
біздің балаларымызға қажетті функционалдық
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
сауаттылық
пен
сыни
тұрғыдан
ойлау
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қабілетін
дарытады.
Сонымен
қатар
2018
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияжылы
категориялар
арасындағы
алшақтықты
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
арттырып,
мұғалімдер
үшін
біліктілік
деңгейін
керек.
Осы және
басқа да
шаралар
заңнамаға,
ескеретін
категориялардың
жаңа
кестесін
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді
тапсырамын.
Категорияларды
бүкіл
енгізуді талап етеді.
әлемде қолданылып жүрген ұлттық біліктілік
тест
арқылы
беру керек. Бұл педагогтарды
ҮШІНШІ.
«
өздерін
ұдайы
жетілдіруге
ынталандыратын
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
болады.
Нәтижесінде,
мұғалімдердің
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі жалақысы
біліктілігінің
расталуына
тұтастай
Аграрлық саясат
еңбек байланысты
өнімділігін түбегей30 проценттен
50 процентке
дейін өседі.
ліалғанда
арттыруға
және өңделген
өнімнің экспортын
Бұл үшінбағытталуы
биыл қосымша
67 миллиард
теңге
бөлу
ұлғайтуға
керек.
Біз егін егіп,
дәнді
қажет.
дақылдарды
өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтаСЕГІЗІНШІ.
мыз. Алайда,
қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қаймемлекеттік
таТиімді
өңдеуді
қамтамасызбасқару.
етіп, әлемдік нарықтарға
Мемлекеттік
әкімшілендіру
кезінде
жоғары сапалы
дайын өніммен
шығуымыз қажет.
Бұл мәселені
барлық аграрлық
кекәсіпкерлер
меншешуге
тұрғындардың
шығындарын
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды. жалғастыру
Аграрлық
қысқартуға
байланысты
жұмыстарды
ғылымды
дамытуорай
мәселесі
басты
назарда
боқажет. Осыған
бизнесті
реттеуге
қатысуды
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
әрі қарай азайтуға бағытталған заң қабылдауды
трансферттеумен
және
отандық жағдайжылдамдату керек.
«Біроларды
терезе» қағидаты
бойынша
ғабизнеске
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
мемлекеттік
қолдау
көрсету үдерістерін
Осыған орай қамтамасыз
аграрлық ету
университеттердің
цифрландыруды
қажет.
рөлін қайта
қарау керек. органдардың
Олар диплом беріп
қана
Мемлекеттік
ақпараттық
қоймай,
ауыл шаруашылығы
нақты
жүйелерінің
интеграциясы кешенінде
«бір
өтініш»
жұмыс
істейтін
немесе ғылыммен
қағидаты
бойынша
жекелегенайналысатын
мемлекеттік
мамандарды
дайындауға
тиіс.
қызмет көрсетуден кешенді қызмет көрсетуге
Бұл жоғары
оқу береді.
орындарынан
бағдаркөшуге
мүмкіндік
Соныменоқу
қатар
табиғи
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінмонополия субъектілері көрсететін қызметтерінің
дегі
озық арттыру
білім мен
үздік тәжірибені
сапасын
жөніндегі
жұмысты тарататын
жалғастыру
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.өндірушілер
Мысалы,
керек. Олар үшін және энергия
егін
егу
мен
астық
жинаудың
оңтайлы
үшін инвестициялық бағдарламаларынуақытын
ескеріп,
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералнегізделген тарифтерді
белгілеу
маңызды.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
Бизнес-климатты жақсарту үшін батыл
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
іс-қимыл талап етіледі, әсіресе өңірлік деңгейде.
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға боҮкімет бизнесті көлеңкеден шығарып, оны
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
шаруашылығы
коқолдауғаАуыл
бағытталған
жүйелісубъектілерінің
шаралардың жаңа
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолпакетін дайындауға тиіс.
дау көрсету
керек. Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
Мемлекеттік
органдарға
бағынышты
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
ұйымдардың
санын
қысқарту
есебінен
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге
тиіс. оны
жекешелендіру
жоспарын
кеңейте отырып,
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
іске
асыруды жеделдету қажет.
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
Әкімшілік шығындарды азайту үшін
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ведомствоға бағынышты нақты қажетті ұйымдарды
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықмүмкіндігінше біріктіру керек. Босаған қаражатты
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүммемлекеттік қызметшілердің факторлық-балдық
кіндік береді.
шкалаға негізделген жаңа еңбекақы жүйесін
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеенгізуге бағыттау қажет.
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
Бұл орталықтағы
және Тиімсіз
өңірлердегі
алмайтындарға
шара қолдану керек.
субмемлекеттік
қызметшілер
жалақысының
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекдиспропорциясын
сондай-ақ
тілеріне
арналған банк қысқартады,
несиелерін арзандатуға
жұмыстың
сипаты
мен
тиімділігі
ескерілетін
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
болады. Үкіметке
Мемлекеттік
қызмет ауыл
істері
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және өңделген
агенттігімен
бірлесіп,
2018
жылы
орталық
және
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
жергілікті
мемлекеттік
органдарда
осы
жүйені
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
енгізудің пилоттық жобаларын іске асыруды
тапсырамын.
ТӨРТІНШІ. Өңірлердегі мемлекеттік қызметтің
тиімділік
әлеуетін
олардың экономикалық
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
дербестігі арттыру
мен жауапкершілігін арттыру арқылы
тиімділігін
мейлінше
ашу керек.
Бүгінде толық
Қазақстан
арқылы бірнеше транЖалпы алғанда,
саясат
өңірлердің
сконтиненталды
коридор өңірлік
өтеді. Бұл
туралы
көп
шығындарын
теңестіруден
табыстарының
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан жеке
арқылы
өткен жүк
өсімін 2017
ынталандыруға
бағытталуға
Атап
транзиті
жылы 17 процентке
өсіп,тиіс.
17 милайтқанда,
әлемдегі
әрбір
оныншы
лион
тоннаға бүгінде
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
сайынғы
табысты
2020отырған
жылы 5
миллиард
должұмыс орнын
ашып
сырттан
келушілер
ларға
жеткізу
тұр. Бұл
туризмі
мен міндеті
ішкі туризм
кез инфрақұрылымға
келген өңір үшін
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
перспективалық
табыс
көздерінің
бірі қайтаболып
руға
мүмкіндік
береді.
саналады. Үкімет виза мәселелерін жеңілдетуді,
Жүк қозғалысын онлайн
режімінде
инфрақұрылымды
дамытуды
жәнебақылап,
туризм
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін
және
саласындағы
кедергілерді
алып тастауды
қамтитын
кедендік
жеңілдету
кешендіоперацияларды
шаралар қабылдауы
керек. мақсатымен
блокчейнФискальды
сияқты цифрлық
технологиялардың
орталықсыздандыру
аясында
ауқымды
түрдеорта
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
шағын және
бизнестен
түсетін корпоративті
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
табыс
салығын
өңірлік бюджеттерге
беру мәселесін
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
шешу керек. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап
мүмкіндік
деректерді»
(Bigмаңызы
data)
2 мыңнанбереді.
астам «Үлкен
адам тұратын
аудандық
пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
бар қалалар, ауылдар мен ауылдық округтерде
өсімнің
резервін
анықтауға
және артық
шығынды
жергілікті
өзін-өзі
басқарудың
дербес
бюджеті
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
мен коммуналдық меншігін енгізу заң жүзінде
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
белгіленген.
Бұл жүйе
ағынын
тиімді
және
2020көлік
жылдан
бастап
бұл басқаруға
нормалар барлық
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
елді мекендерде күшіне енеді. Салықтық және
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
салықтан тыс басқа да түсімдердің 7 түрі, сондайжақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
ақ шығындардың 19 бағыты ауыл бюджетіне
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
13
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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берілді. Бұл жергілікті
маңызы
бар мәселелерді
Құрметті
отандастар!
шешу
халықты
тартуғасенімі
мүмкіндік
Бізүшін
әлем
елдерінің
менбереді.
құрметіне
Сонымен
мемлекеттік
органдар
бөленіп,
брендкеқатар
айналған
тәуелсіз Қазақстаннақты
уақыт 2017
және жылы
жедел біздің
жауапелберу
ды құрдық.
БҰҰрежімінде
Қауіпсіздік
азаматтардың
ескертпелері
менболды.
ұсыныстарын
Кеңесінің тұрақты
емес мүшесі
2018 жылдың қаңтар
оған төрағалық
есепке
алуайында
үшін
заманауи етудеміз.
цифрлық
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
технологияларды
қолдануға
тиіс.
көрмесін
өткізу үшінпен
әлемдік
қоғамдастық таңдап
Мемлекет
компаниялар
жаңа
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынтехнологияларды енгізе отырып, өз ақпараттық
дағы бірінші
мемлекет болдық.берік
Қазақстанда
тажүйелері
мен құрылғыларының
қорғалуын
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоқамтамасыз етуі керек. Бүгінде киберқауіпсіздік
мика моделі
қалыптасты.
ұғымы
тек ақпаратты
ғана емес, сонымен қатар
2017 жылы
еліміз әлемдік дағдарыстың
қоөндірістік
және инфрақұрылымдық
нысандарды
лайсызтетігін
салдарын
еңсеріп,
өсу жолына
басқару
қорғау
дегендісенімді
де білдіреді.
Осы
қайтаөзге
түсті.де Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
және
шаралар
Қазақстанның
Ұлттық
жалпы өнімнің
өсуі 4 процент
ал өнерқауіпсіздік
стратегиясында
көрінісболып,
табуға тиіс.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда,
өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
ТОҒЫЗЫНШЫ.
сектордың
үлесікүрес
40 проценттен
асып түсті.
Жемқорлықпен
және
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта таптың
заңның үстемдігі.
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
Жемқорлықтың алдын алуға бағытталған
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
күрес жалғаса береді. Көп жұмыс істеліп
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономижатыр.
Соңғы 3 жылда
ғана жоғары
лауазымды
калық табыстарының негізі - біздің басты құншенеуніктер мен мемлекеттік компаниялардың
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
басшыларын қоса алғанда, жемқорлық үшін 2,5
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
мыңнан астам адам сотталды. Осы уақыт ішінде
келісім.
олардың 17 миллиард теңге көлемінде келтірген
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
залалы өтелді. Мемлекеттік органдардағы
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыпроцестерді, соның ішінде олардың халықпен
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
және
бизнеспен қарым-қатынасын цифрландыру
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
маңызды
болып жаңа
саналады.
Елімізге дамудың
сапасыАтап
қажет. айтқанда,
азаматтар
өз
өтініштерінің
қалай
қарастырылып
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
жатқанын
көріп, дер
кезінде
сапалы жауап
алуға
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
тиіс.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұСот және
құқық де,
қорғау
жүйелерінде
ның өзіндік
сын-қатерлері
мүмкіндіктері
институционалды
тұрғыдан
өзгерту
жүзеге
бар.
асырылуда.
Заңнамаға
қылмыстық
процестегі
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоазаматтардың
құқықтарынқажетті
қорғаунәрсенің
ісін күшейтуді,
сылу үшін Қазақстанда
бәрі бар
оның
әсіре
қатаңдығын
бәсеңдетуді
көздейтін
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
міндетнормалар
енгізілді.
Адвокаттардың
терді шешуге
жұмылуымыз
керек. құқықтары
мен сотқа дейінгі сатыдағы сот бақылауының аясы
кеңейді.
Құқық
қорғау органдарының
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңаөкілеттігі
мен
жауапкершілік шегі
айқындалды.
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
Азаматтардың
конституциялық
айналуы
тиіс
құқықтарына
кепілдікті мұнай
нығайту,
құқық күрт
үстемдігін
Оның нәтижелері
бағасы
төменқамтамасыз
ету. жылдардағы дағдарыста негізгі
деген 2014-2015
Қоғамдық факторлардың
тәртіпті бірі
сақтау
және
тұрақтандырушы
болды.
Сол
себепті жоғарықамтамасыз
еңбек өнімділігі
өңдеу
қауіпсіздікті
етубар қайта
саласында
секторынажәне
дегенадам
бағдарымыз
өзгергенқоғамдық
жоқ.
көшелерде
көп жиналатын
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
14
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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орындарда
бейнебақылау
жүргізетін,
өнімнің экспортқа
шығуын
көздейтіназаматтарды
жаңа құраланықтайтын
жәнесыннан
жол қозғалысын
қадағалайтын
дарды әзірлеп,
өткізу қажет.
Бұлар, бірінинтеллектуалды
жүйелерді белсенді
түрде енгізу
ші кезекте, технологиялардың
трансфертін
ынтакерек.
ландыруға тиіс.
ОНЫНШЫ.
Еліміздің
бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру
жөніндегі пилоттық жобаны іске
«Ақылды
қалалар»
асырып, ұлт»
бұл үшін.
тәжірибені кеңінен тарату керек.
«ақылды
Цифрлық
да инновациялық
шешім2018және
жылбасқа
- елордамыз
Астананың
20
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
жылдығын атап өтетін мерейтойлы жыл. Бас
аса маңызды қалыптасуы
мәселеге айналып
қаламыздың
және келеді.
Еуразияның
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
маңызды даму орталықтарының қатарына
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
қосылуы - баршамыздың ортақ мақтанышымыз.
халықаралық
технопаркі
сияқты
Заманауи
технологиялар
жылдам
өсіпинновациялық
келе жатқан
орталықтардың
төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
мегаполистің
проблемаларын
тиімді шешуге
инновациялық
технологиялармен
паржол «Алатау»
ашады. «Смарт
Сити» тұжырымдамасы
кінің қоныс
қызметін
ұйымдастыруды
қайта
қалаға
аударатын
адамдардыңтүбегейлі
құзыреттерін
қарау қажет.
Нақты
сектордың
жаңабасқаруды
технологидамыту
негізінде
қалалық
ортаны
яларға
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
кешенді түрде енгізу қажет.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының
Әлемде инвесторлар үшін қалалар бәсекеге
қызметідеген
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
түседі
түсінік қалыптасты.
Олар елді
негізгі
факторлары
болып
саналады.
үшін
емес, жайлы өмір сүріп, жұмыс
істейтін Бұл
қаланы
тиісті
заңнама
қажет.
таңдайды. Сондықтан, Астананың тәжірибесі
Бұдан«Смарт
бөлек,Сити»
IT және
инжинирингтік
қызмет
негізінде
«эталонды»
стандартын
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
қалыптастырып, Қазақстан қалалары арасында
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелозық практиканы таратуды және тәжірибе алмасу
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
ісін бастау керек.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
«Ақылды қалалар» өңірлік дамудың,
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияинновацияны таратудың және еліміздің барлық
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
аумағында
тұрмыс
сапасын
арттырудың
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланлокомотивтеріне
айналады.
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Міне,
алдымызда
міндет осы.
2018
жылы
«цифрлықтұрған
дәуір»10өнеркәсібін
қаБұлар
түсінікті
әрі
айқын.
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
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үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
Қымбатты қазақстандықтар!
Біз
ЕКІНШІ.саяси тұрақтылық пен қоғамдық
келісімнің
арқасында
экономикамызды,
Ресурстық әлеуетті
саясатымызды
және
санамызды
жаңғыртуға
одан әрі дамыту
кірістік.
Технологиялық
және
инфрақұрылымдық
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
тұрғыдан
дамудың
жаңа Олар
кезеңіне
тың серпін
мұқтаждығы
жалғасуда.
болашақта
жаһанберілді.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Конституциялық
реформа ие болады.
билік
дамыту
барысында ерекше маңызға
тармақтары
арасындағы
балансты нақтылай
түсті.
Бірақ шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
Біз
ұлттық
сананы
жаңартубасқаруға
үдерісін бастадық.
ісін,
табиғи
ресурстарды
қатысты ұстаБұл сыни
базалық
үш қайта
бағыт
Қазақстан
нымдарды
тұрғыдан
пысықтау
керек.
жаңғыруының
жүйелі үш тұғыры болыпплатформасаналады.
Кешенді ақпараттық-технологиялық
Біз
жаңабелсенді
заманғатүрде
сай енгізу
болу қажет.
үшін КәсіпорынТөртінші
ларды
өнеркәсіптік
революция
тарихи
дардың энергия
тиімділігіжағдайындағы
мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
жұмыстаөрлеу
бастауында
тұрған
біртұтас ұлтөзболуымыз
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
керек.
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

«

«TÓRTІNSHІ ÓNERKÁSІPTІK
REVOLIÝTSIA
JAǴDAIYNDAǴY DAMÝDYŃ
JAŃA MÚMKІNDІKTERІ»

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарqazaqstandyqtar!
ламаларын Qurmettі
жаңартып,
агроөнеркәсіп кешенінTórtіnshі тарататын
ónerkásіptіk
дегі озықBúgіnde
білім менálem
үздік тәжірибені
revolıýtsıa dáýіrіne,
tehnologıalyq,
ekonomıkalyq
jáne
орталықтарға
айналу
талап етіледі.
Мысалы,
áleýmettіk
tereń jáneоңтайлы
qarqyndyуақытын
ózgerіster
егін
егу менsalalardaǵy
астық жинаудың
болжамдаудың,
суарудың»,
минералkezeńіne qadam«ақылды
basyp keledі.
Jańa tehnologıalyq
ды
тыңайтқыш
себудің,
және
qalyp
bіzdіń qalaı
jumys зиянкестермен
іsteıtіnіmіzdі, azamattyq
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
quqyqtarymyzdy
qalaı
іske asyratynymyzdy,
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
боbalalarymyzdy
qalaı
tárbıeleıtіnіmіzdі
túbegeılі
лады.
Жүргізушісі
жоқ
техника
адами
факторды
ózgertýde.
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл«Qazaqstan
шаруашылығы
кешені субъекRespýblıkasynyń
тілеріне арналған
банкNursultan
несиелерінNazarbaevtyń
арзандатуға
Prezıdentі
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
Qazaqstan halqyna Joldaýy
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
2018 jylǵy
10 qańtar
шаруашылығы өнімінің экспортын,
тиісінше,
кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
Bіz сапалы
jaһandyqталдауды
ózgerіsterқамтамасыз
men syn-qaterlerge
пайдалану
етуге,
daıyn bolý
qajettіgіn
eskerіp,және
«Qazaqstan-2050»
damý
өсімнің
резервін
анықтауға
артық шығынды
strategıasyn
qabyldadyq.
Aldymyzǵa
ozyq damyǵan
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
otyz eldіń qataryna
kіrýжүйесін
maqsatyn
qoıdyq.
100 naqty
Интеллектуалды
көлік
енгізу
қажет.
Бұл жүйе
көлік ағынын
тиімді басқаруға және
qadam
- Ult jospary
júzege asyrylýda.
инфрақұрылымды
одан qazіrdіń
әрі дамыту
Onyń 60 qadamy
ózіndeқажеттігін
oryndalyp
анықтауға
жол ашады. negіzіnen,
Ішкі өңірлік uzaq
қатынастарды
qoıdy. Qalǵandary,
merzіmge
жақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
arnalǵan jáne josparly túrde іske asyrylýda. желісін
жөндеу Ótken
мен қайта
арналғанÚshіnshі
қаржы көлемін
jyly салуға
Qazaqstannyń
jańǵyrýy
көбейту керек.
15
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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bastaý aldy. Indýstrıalandyrý
Құрметті baǵdarlamasy
отандастар!tabysty іske
asýda.
«Tsıfrlyq
Qazaqstan»
keshendімен
baǵdarlamasy
Біз әлем елдерінің сенімі
құрметіне
qabyldandy.
Qazaqstan
Respýblıkasynyń
jylǵa
бөленіп, брендке
айналған
тәуелсіз 2025
Қазақстанdeıіngі
damýynyń
keshendі
strategıalyq
jospary
ды құрдық.
2017 жылы
біздің
ел БҰҰ Қауіпсіздік
jasaldy.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар
төрағалық
етудеміз.
Bіzdіń айында
uzaq оған
merzіmdі
maqsattarymyz
Біз дүниежүзілік
ózgerіssіz
qala beredі.ЭКСПО
Qajettімамандандырылған
baǵdarlamalardyń
көрмесін
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
barlyǵy
bar.өткізу
Bul Joldaý
jańa álemge,
ıaǵnı Tórtіnshі
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынónerkásіptіk revolıýtsııa álemіne beıіmdelý men
дағы бірінші
мемлекет
таjetіstіkke
jetý jolyn
tabý болдық.
úshіn ne Қазақстанда
іsteý qajettіgіn
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоaıqyndaıdy.
мика моделі қалыптасты.
Qurmettі otandastar!
2017
еліміз әлемдік
қоBіz жылы
álem elderіnіń
senіmі дағдарыстың
men qurmetіne
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
bólenіp, brendke aınalǵan táýelsіz Qazaqstandy
қайта түсті.
қорытындысы
ішкі
qurdyq.
2017 Жыл
jyly bіzdіń
el BUUбойынша
Qaýіpsіzdіk
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнерKeńesіnіń turaqty emes múshesі boldy. 2018 jyldyń
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
qańtar aıynda oǵan tóraǵalyq etýdemіz.
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
Bіz dúnıejúzіlіk EKSPO mamandandyrylǵan
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
kórmesіn ótkіzý úshіn álemdіk qoǵamdastyq tańdap
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
alǵan
TMD jáne Shyǵys Eýropa elderі arasyndaǵy
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
bіrіnshі
memleket
boldyq. деңгейі
Qazaqstanda
tabysty
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9 процентке
jumys
іstep
kele
jatqan
naryqtyq
ekonomıka
modelі
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиqalyptasty.
калық табыстарының негізі - біздің басты құн2017 jyly ретінде
elіmіz қала
álemdіk
daǵdarystyń
дылықтарымыз
беретін
азаматтық
qolaısyz
saldaryn
eńserіp, senіmdі
ósý jolyna qaıta
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
tústі.
Jyl qorytyndysy boıynsha іshkі jalpy ónіmnіń
келісім.
ósýі Дегенмен,
4 protsent bolyp,
al ónerkásіptіk
ónіmnіń
ósýі
Қазақстанның
жетістік
тері сенімді
7тірек
protsentten
asty. бірақ
Bul oraıda,
ónerkásіptіń
jalpy
саналады,
ол ертеңгі
табыстарымыkólemіnde
óńdeýshі
sektordyń
úlesісезінуіміз
40 protsentten
здың кепілі
емес екенін
жақсы
керек.
asyp
tústі.
«Көл-көсір
мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге
дамудың жаңа
сапасы
қажет.
Qazaqstannyń
qolaıly
damýy
orta taptyń
Жаһандық
трендтерberdі.
көрсетіп
отырғандай,
ол,
qalyptasýyna
múmkіndіk
Kedeıshіlіk
13 ese
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
qysqaryp,
jumyssyzdyq
deńgeıі
4,9 protsentke
deıіn
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі тиіс. Мұtómendedі.
Elіmіzdіń
áleýmettіk-ekonomıkalyq
ның өзіндікnegіzі
сын-қатерлері
де, qundylyqtarymyz
мүмкіндіктері де
tabystarynyń
- bіzdіń basty
бар. qala beretіn azamattyq beıbіtshіlіk, ultaralyq
retіnde
әлем көшбасшыларының
қатарына қоjáne Жаңа
konfessıaaralyq
kelіsіm.
сылуDegenmen,
үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі бар
Qazaqstannyń jetіstіkterі senіmdі
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін
мынадай
міндетtіrek sanalady, bіraq ol erteńgі tabystarymyzdyń
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
kepіlі emes ekenіn jaqsy sezіnýіmіz kerek. «Kól-kósіr
munaıdyń» dáýіrі aıaqtalyp keledі. Elіmіzge damýdyń
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
jańa sapasy qajet.
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Jaһandyq trendter kórsetіp otyrǵandaı, ol,
айналуы тиіс
bіrіnshі kezekte, Tórtіnshі ónerkásіptіk revolıýtsıa
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменelementterіn
keńіnenжылдардағы
engіzýge negіzdelýі
tıіs. Munyń
деген 2014-2015
дағдарыста
негізгі
ózіndіk
syn-qaterlerі
de,
múmkіndіkterі
de
bar.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды.
Сол
Jańaжоғары
álem kóshbasshylarynyń
qataryna
себепті
еңбек өнімділігі бар
қайтаqosylý
өңдеу
úshіn
Qazaqstanda
nársenіń
bárі barжоқ.
ekenіne
секторына
деген qajettі
бағдарымыз
өзгерген
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
16
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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senіmdіmіn.
Bul úshіnшығуын
mynadaıкөздейтін
mіndetterdі
sheshýge
өнімнің экспортқа
жаңа
құралjumylýymyz
kerek.
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаBIRINSHI.
ландыруға
тиіс. Indýstrıalandyrý
jańa tehnologıalardy
Еліміздің
бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру
жөніндегі пилоттық
жобаны
іске
engіzýdіń kóshbasshysyna
aınalýy
tıіs.
асырып,
тәжірибені
кеңінен
керек.
Onyńбұл
nátıjelerі
munaı baǵasy
kúrtтарату
tómendegen
Цифрлық және
басқа да инновациялық
шешім2014-2015
jyldardaǵy
daǵdarysta
negіzgі
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
turaqtandyrýshy faktorlardyń bіrі boldy. Sol sebeptі
аса маңызды
мәселегеbar
айналып
келеді.
joǵary
eńbek ónіmdіlіgі
qaıta óńdeý
sektoryna
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
degen baǵdarymyz ózgergen joq.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
Sonymen qatar ındýstrıalandyrý 4.0 jańa
халықаралық qalyptyń
технопаркіbarlyq
сияқтыmúmkіndіkterіn
инновациялық
tehnologıalyq
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
paıdalana otyryp, meılіnshe ınnovatsııalyq тиіс.
sıpatqa
«Алатау»
технологиялар
парıe bolýǵa
tıіs.инновациялық
Kásіporyndarymyzdy
jańǵyrtýǵa
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
jáne tsıfrlandyrýǵa baǵyttalǵan, ónіmnіń eksportqa
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиshyǵýyn kózdeıtіn jańa quraldardy ázіrlep, synnan
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
ótkіzý qajet. Bular, bіrіnshі kezekte, tehnologıalardyń
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
transfertіn yntalandyrýǵa tıіs.
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
Elіmіzdіń bіrneshe ónerkásіptіk kásіpornyn
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
tsıfrlandyrý
jónіndegі
тиісті заңнама
қажет.pılottyq jobany іske asyryp,
bul tájіrıbenі
keńіnen
taratý
kerek.
Tsıfrlyq jáne қызмет
basqa
Бұдан бөлек, IT
және
инжинирингтік
daкөрсетуді
ınnovatsıalyq
sheshіmderdі
ázіrleýshіlerdіń
óz
дамыту ерекше маңызға ие болып
ekojúıesіn
damytýy
asa
mańyzdy
máselege
aınalyp
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелkeledі.
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Ol bіzdіń Босайтын
Nazarbaev жұмыс
Ýnıversıtetі,
де тудырады.
күшін «Astana»
еңбекпен
halyqaralyq
qarjy
ortalyǵy,
қамту үшін келісілген
саясатты IT-startaptardyń
алдын ала тияhalyqaralyq
sıaqty коммуникация
ınnovatsıalyq
нақтау керек.tehnoparkі
Білім беру жүйесін,
ortalyqtardyń
tóńіregіnde
qalyptasýǵa
мен стандарттау
салаларын
жаңаtıіs.
индустрияланınnovatsıalyq
tehnologıalar
parkіnіń
дыру«Alataý»
талаптарына
бейімдеу
қажет болады.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаqyzmetіn uıymdastyrýdy túbegeılі qaıta qaraý qajet.
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
Naqty
sektordyń jańa
tehnologıalarǵa
degen suranysty
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге кірісу
керек.
yntalandyrýy
jáne venchýrlyq
qarjylandyrýdyń
jeke naryǵynyń qyzmetі ınnovatsıalyq ekojúıe
ЕКІНШІ.negіzgі faktorlary bolyp sanalady. Bul
jetіstіkterіnіń
Ресурстық
әлеуетті
úshіn
tıіstі zańnama
qajet.
оданBudan
әрі дамыту
bólek, IT jáne ınjınırıngtіk qyzmet
ХХІ ғасырда
ресурстарға
деген
kórsetýdі
damytý әлемнің
erekshe табиғи
mańyzǵa
ıe bolyp otyr.
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанEkonomıkany tsıfrlandyrý tabys ákelgenіmen,
дық экономиканы
жәнеbosap
еліміздің
jumys
kúshіnіń kóptep
qalýэкономикасын
qaýpіn de
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
týdyrady. Bosaıtyn jumys kúshіn eńbekpen qamtý
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
úshіn kelіsіlgen saıasatty aldyn ala tııanaqtaý kerek.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаBіlіm berý júıesіn, kommýnıkatsıa men standarttaý
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
salalaryn jańa ındýstrıalandyrý talaptaryna beıіmdeý
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаqajet
bolady.
ларды
белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын2018
jyly тиімділігі
«tsıfrlyqменdáýіr»
дардың
энергия
энергияónerkásіbіn
үнемдеуге,
qalyptastyrýǵa
arnalǵan
ındýstrıalandyrýdyń
úshіnshі
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаbesjyldyǵyn
ázіrleýge kіrіsý
kerek. мен тиімділігіне
рының экологиялық
тазалығы
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі EKINSHI.
жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
БолжамResýrstyq
бойынша,áleýettі
2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке
жетеді.
odan árі damytý.
Біз 2030
Қазақстандағы
баламаХХI жылға
ǵasyrdaқарай
álemnіń
tabıǵı resýrstarǵa
degen
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
muqtajdyǵy jalǵasýda. Olar bolashaqta jaһandyq
қойдық.
Қазір бізде
жалпы қуаттылығы
336damytý
МВт
ekonomıkany
jáne elіmіzdіń
ekonomıkasyn
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
barysynda erekshe mańyzǵa ıe bolady.
нысаныBіraq
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
shıkіzat ındýstrıalaryn uıymdastyrý іsіn,
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия өнtabıǵı resýrstardy
basqarýǵa qatysty
ustanymdardy
synı
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
turǵydan qaıta pysyqtaý kerek. Keshendі aqparattyqсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
tehnologıalyq platformalardy belsendі túrde engіzý
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
qajet. Kásіporyndardyń energıa tıіmdіlіgі men energııa
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
únemdeýge, sondaı-aq energııa óndіrýshіlerdіń óz
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияjumystarynyń ekologııalyq tazalyǵy men tıіmdіlіgіne
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
qoıylatyn
arttyrý
керек.
Осыtalaptardy
және басқа
даkerek.
шаралар заңнамаға,
Astanada
ótken EKSPO-2017
kórmesі
соның ішінде
Экологиялық
кодекске өзгерістер
balamaly,
«taza»
energıa
salasyndaǵy
damýdyń
енгізуді талап етеді.
qanshalyqty qarqyndy ekenіn kórsettі. Búgіnde álem
boıynsha
elektr energıasynyń tórtten bіrі
ҮШІНШІ.óndіrіletіn
«
jańartylatyn
energıa
kózderіne
tıesіlі. Boljam boıynsha,
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
2050
jylǵa
qaraı
bul
kórsetkіsh
80 protsentke jetedі.
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Bіz 2030
jylǵa еңбек
qaraı Qazaqstandaǵy
balamaly
Аграрлық
саясат
өнімділігін түбегейúlesіnжәне
30 protsentke
jetkіzý
mіndetіn
qoıdyq.
ліenergıa
арттыруға
өңделген
өнімнің
экспортын
Qazіr bіzde
jalpy qýattylyǵy
bolatyn
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз336
егін MVt
егіп, дәнді
дақылдарды
jańartylatyn өсіруді
energıa үйрендік.
kózderіnіńОны
55 мақтан
nysany тұтаjumys
мыз.
Алайда,
қазір
олjyly
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайіsteıdі.
Solarda
2017
1,1 mıllıard
kılovatt-saǵat
та«jasyl»
өңдеудіenergıa
қамтамасыз
етіп,«Jasyl»
әлемдік
нарықтарға
óndіrіldі.
tehnologııalarǵa
жоғары
сапалы
өніммен
шығуымыз
қажет.
ınvestıtsııa
salý дайын
úshіn bıznestі
yntalandyrý
mańyzdy.
Бұл Óńіrlerdіń
мәселені шешуге
барлық
аграрлық
кеákіmderі shaǵyn jáne orta bıznes
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
sýbektіlerіn keńіnen tartyp, turmystyq qatty
ғылымды
дамыту
мәселесіsaıбасты
назарда
qaldyqtardy
zaman talabyna
ýtılızatsıalaý
jáne боqaıta
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
óńdeý úshіn sharalar qabyldaý kerek. Osy jáne basqa
трансферттеумен
және оларды
отандық
жағдайda sharalar zańnamaǵa,
sonyń іshіnde
Ekologııalyq
ғаkodekske
бейімдеумен
айналысуы
ózgerіster
engіzýdіқажет.
talap etedі.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
ÚSHINSHI.
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
«Aqyldy tehnologıalar» жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
agroónerkásіp keshenіn
мамандарды дайындауға тиіс.
damytý
múmkіndіgі.оқу бағдарБұл qarqyndy
жоғары оқу
орындарынан
Agrarlyq
saıasat
eńbek
ónіmdіlіgіnкешенінtúbegeılі
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп
arttyrýǵa
jáne
óńdelgen
ónіmnіń
eksportyn
ulǵaıtýǵa
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
baǵyttalýy kerek.
Bіz egіn
dándі Мысалы,
daqyldardy
орталықтарға
айналу
талапegіp,
етіледі.
ósіrýdі
úırendіk.
Ony
maqtan
tutamyz.
Alaıda,
qazіr
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
ol
jetkіlіksіz.
Shıkіzatty
qaıta
óńdeýdі
qamtamasyz
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералetіp,тыңайтқыш
álemdіk naryqtarǵa
joǵary
sapaly daıyn ónіmmen
ды
себудің,
зиянкестермен
және
shyǵýymyz qajet.
арамшөппен
күресудің интеллектуалды жүйелері
máselenі
sheshýge
barlyq agrarlyq
арқылы Bul
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
боkeshennіń
túbegeılі
burýy адами
mańyzdy.
Agrarlyq
лады.
Жүргізушісі
жоқbetтехника
факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
шаруашылығы
ǵylymdyАуыл
damytý
máselesі bastyсубъектілерінің
nazarda bolýǵaкоtıіs.
оператив
түріндеjańa
жұмыс
істеуіне жан-жақты
қолOl eń aldymen
tehnologıalardy
transfertteýmen
дау
көрсету
бизнеспен бірлесіп,
jáne
olardy керек.
otandyqМемлекет
jaǵdaıǵa beıіmdeýmen
aınalysýy
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
qajet.
стратегиялық
тауып, ілгерілетуге
тиіс. rólіn
Osyǵanжолын
oraı agrarlyq
ýnıversıtetterdіń
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
qaıta qaraý kerek. Olar dıplom berіp qana qoımaı,
aýyl
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
sharýashylyǵy keshenіnde naqty jumys іsteıtіn nemese
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет. Бұлdaıyndaýǵa
бүкіл әлемге
ǵylymmen
aınalysatyn
mamandardy
tıіs.
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи азықBul joǵary oqý oryndarynan oqý baǵdarlamalaryn
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмjańartyp,
agroónerkásіp
keshenіndegі
ozyq bіlіm
men
кіндік береді.
úzdіk tájіrıbenі taratatyn ortalyqtarǵa aınalý talap
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеetіledі. Mysaly, egіn egý men astyq jınaýdyń ońtaıly
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
ýaqytyn boljamdaýdyń, «aqyldy sýarýdyń», mıneraldy
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субtyńaıtqysh sebýdіń, zııankestermen jáne aramshóppen
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекkúresýdіń
ıntellektýaldy
júıelerі arqyly
ónіmdіlіktі
тілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
bіrneshe
ese қажет.
arttyrýǵa
bolady.
joq
қайта
бағыттау
5 жыл
ішінде Júrgіzýshіsі
агроөнеркәсіп
tehnıka
adamı
faktordy
azaıtyp,
egіnshіlіktіń
ózіndіk
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
qunyn aıtarlyqtaı
tómendetýge
múmkіndіk
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,beredі.
кем
Jańa
tehnologıalar
men
bıznes-modelderdі
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын. engіzý,
agroónerkásіp keshenіnіń ǵylymǵa negіzdelýіn
arttyrý
sharýashylyqtardy kooperatsıalaý qajettіgіn
ТӨРТІНШІ.
kúsheıtedі. Aýyl
sharýashylyǵy sýbektіlerіnіń
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
kooperatıv арттыру
túrіnde jumys іsteýіne jan-jaqty qoldaý
тиімділігін
kórsetý
kerek.
Memleketарқылы
bıznespenбірнеше
bіrlesіp, otandyq
Бүгінде
Қазақстан
трансконтиненталды
коридор
Бұл туралы
көп
ónіmdі halyqaralyq
naryqqaөтеді.
shyǵarýdyń
strategııalyq
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
jolyn taýyp,
іlgerіletýge
tıіs. арқылы өткен жүк
транзитіAýyl
2017 жылы
17 процентке
өсіп, 17damytý
милsharýashylyǵyn
qarqyndy
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
ónіmnіń sapasy men ekologıalyq tazalyǵyn жыл
saqtaı
сайынғы
табыстыqajet.
2020 Bul
жылы
5 миллиард
долotyryp júrgіzіlýі
búkіl
álemge tanylatyn
ларға
жеткізу міндеті
тұр.tabıǵı
Бұл инфрақұрылымға
«Qazaqstanda
jasalǵan»
azyq-túlіk brendіn
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
qalyptastyryp, іlgerіletýge múmkіndіk
beredі.қайтаруға мүмкіндік
береді.
Sonymen qatar jerdі barynsha tıіmdі
Жүк
қозғалысын
онлайн режімінде
ıgeretіnderdі
yntalandyryp,
al durys бақылап,
paıdalana
олардың
кедергісіз
үшін Tıіmsіz
және
almaıtyndarǵa
sharaтасымалдануы
qoldaný kerek.
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
sýbsıdıalardy aýyl sharýashylyǵy keshenі sýbektіlerіne
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
arnalǵan bank nesıelerіn arzandatýǵa qaıta baǵyttaý
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
qajet. 5 jyl іshіnde agroónerkásіp keshenіndegі
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
eńbek ónіmdіlіgіn jáne óńdelgen aýyl sharýashylyǵy
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
ónіmіnіń береді.
eksportyn,
tıіsіnshe,
kem degende
2,5data)
esege
мүмкіндік
«Үлкен
деректерді»
(Big
arttyrýdy
tapsyramyn.
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
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өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуғаTÓRTINSHI.
жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Kólіk-logıstıka
Интеллектуалды
көлік жүйесін енгізу қажет.
ınfraqurylymynyń
Бұл жүйе
көлік ағынынtıіmdіlіgіn
тиімді басқаруға және
arttyrý.
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
Búgіnde
Qazaqstan жергілікті
arqyly желісін
bіrneshe
жақсарту
үшін автожолдардың
transkontınentaldy
korıdor
ótedі. қаржы
Bul týraly
kóp
жөндеу
мен қайта салуға
арналған
көлемін
көбейту керек.
17
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметтіarqyly
отандастар!
aıtyldy. Jalpy, Qazaqstan
ótken júk tranzıtі
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
мен құрметіне
2017 jyly 17 protsentke ósіp,
17 mıllıon
tonnaǵa
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанjýyqtady. Tranzıtten túsetіn jyl saıynǵy tabysty
2020
ды құрдық.
2017
жылы jetkіzý
біздің ел
БҰҰ Қауіпсіздік
jyly
5 mıllıard
dollarǵa
mіndetі
tur. Bul
Кеңесінің тұрақты
емес мүшесі
болды.
2018 жылınfraqurylymǵa
jumsalǵan
memleket
qarajatyn
tez
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
arada qaıtarýǵa múmkіndіk beredі.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
Júk qozǵalysyn onlaın rejіmіnde baqylap,
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
olardyń kedergіsіz tasymaldanýy úshіn jáne kedendіk
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынoperatsıalardy jeńіldetý maqsatymen blokcheın sıaqty
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таtsıfrlyq tehnologıalardyń aýqymdy túrde engіzіlýіn
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоqamtamasyz
etýқалыптасты.
qajet.
мика моделі
Zamanaýı
sheshіmder
logıstıkanyń
barlyq
2017 жылы еліміз
әлемдік
дағдарыстың
қоbýynynyń
ózara еңсеріп,
baılanysyn
uıymdastyrýǵa
лайсыз салдарын
сенімді
өсу жолына
múmkіndіk
beredі.
derekterdі»
(Big data)
қайта түсті.
Жыл«Úlken
қорытындысы
бойынша
ішкі
paıdalaný
sapaly
taldaýdy
qamtamasyz
etýge,
ósіmnіń
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал
өнерrezervіn
jáne 7artyq
shyǵyndyасты.
azaıtýǵa
кәсіптік anyqtaýǵa
өнімнің өсуі
проценттен
Бұл
jaǵdaı
týǵyzady.
Osy
maqsattar
úshіn
Intellektýaldy
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
kólіk
júıesіn engіzý
qajet.
сектордың
үлесі 40
проценттен асып түсті.
Bul júıe kólіkқолайлы
aǵynyn tıіmdі
basqarýǵa
jáne
Қазақстанның
дамуы
орта таптың
ınfraqurylymdy
árі damytý
qajettіgіn
anyqtaýǵa
қалыптасуынаodan
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі jaqsartý
4,9 процентке
jol
ashady. Ishkі
óńіrlіk qatynastardy
úshіn
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиavtojoldardyń
jergіlіktіЕліміздің
jelіsіn jóndeý
men qaıta salýǵa
калық табыстарының
негізіkerek.
- біздің басты құнarnalǵan
qarjy kólemіn kóbeıtý
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретінqarajatynyń
азаматтық
Osyǵan jyl saıyn bólіnetіn bıýdjet
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
jalpy kólemіn ortasha merzіmdegі kezeńde 150
келісім.teńgege jetkіzý qajet. Bul jumysqa óńіrlerdegі
mıllıard
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістікqamtamasyz
тері сенімді
barlyq
ákіmdіkterdіń
belsendі qatysýyn
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыetý kerek.
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге
дамудың жаңа сапасы қажет.
BESINSHI.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
Qurylysqa jáne kommýnaldyq
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
sektorǵa zamanaýı
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұtehnologıalardy engіzý.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Júzege
asyrylyp
jatqan
baǵdarlamalar
бар.
arqasynda
paıdalanýǵa berіlgen
turǵyn
Жаңа Qazaqstanda
әлем көшбасшыларының
қатарына
қоúılerdіń
kólemі
jylyna
10
mıllıon
sharshy
metrden
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
asty.
Turǵyn
úıdі kópshіlіkke
qoljetіmdі
etken turǵyn
екеніне
сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетúıтерді
jınaqtaý
júıesі
tıіmdі
jumys
іsteýde.
шешуге жұмылуымыз керек.
Baspanamen qamtý kórsetkіshі sońǵy 10 jylda
bіr turǵynǵa
30 protsentkeжаңа
ósіp, búgіnde
БІРІНШІ.shaqqanda
Индустрияландыру
21,6
sharshy metrdі qurady.
Bul kórsetkіshtі
2030 jyly
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
30айналуы
sharshy metrge
тиіс deıіn jetkіzý kerek.
Osy нәтижелері
mіndettі oryndaý
barysynda
Оның
мұнай бағасы
күртqurylys
төменsalýdyń
jańa ádіsterіn,
zamanaýı
materıaldardy,
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
тұрақтандырушы
факторлардың
біріqurylysynyń
болды. Сол
sondaı-aq
ǵımarattardyń
jobasy men qala
себепті jasaǵanda
жоғары еңбек
бар қайта
өңдеу
josparyn
múldeөнімділігі
basqa tásіlderdі
qoldaný
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
18
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің Ǵımarattardyń
экспортқа шығуын
көздейтін ekologıalyq
жаңа құралkerek.
sapasyna,
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінtazalyǵyna jáne energıalyq tıіmdіlіgіne joǵary talap
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаqoıý qajet.
ландыруға
тиіс. jáne
Salynatyn
salynǵan
úıler
men
Еліміздің
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
ınfraqurylymdyqбірнеше
nysandardy
ıntellektýaldy
basqarý
цифрландыру
жөніндегі
júıelerіmen
jabdyqtaý
kerek. пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Bul turǵyndarǵa qolaıly jaǵdaı jasap, elektr
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімenergıasyn, jylý men sýdy tutynýdy qysqartyp,
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
tabıǵı monopolısterdі tıіmdі jumysqa yntalandyrady.
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Zańnamaǵa, sonyń іshіnde tabıǵı monopolııalar
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
salasyn
retteıtіn zańdarǵa
tıіstі ózgerіster
engіzý qajet.
халықаралық
қаржы орталығы,
IT-стартаптардың
Ákіmder
turǵyn
úı-kommýnaldyq
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
ınfraqurylymyn
máselesіn
memleketорталықтардың jetіldіrý
төңірегінде
қалыптасуға
тиіс.
jekemenshіk
serіktestіgі
negіzіnde
belsendі
sheshýі
«Алатау» инновациялық технологиялар
парkerek.
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
eldі mekenderdі
қарауAýyldyq
қажет. Нақты
сектордыңsapaly
жаңаaýyzsýmen
технологиqamtamasyz
etý
úshіn
Úkіmet
bul
іske
barlyq qarajat
яларға деген сұранысты ынталандыруы
және
kózderіnen
jylқаржыландырудың
saıyn kem degende 100
mıllıard
teńge
венчурлық
жеке
нарығының
qarastyrýy
қызметі qajet.
инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиістіALTYNSHY.
заңнама қажет.
Qarjy
Бұдан
бөлек,
IT jańǵyrtý».
және инжинирингтік қызмет
sektoryn
«qaıta
көрсетуді
ерекше
маңызға
ие aryltý
болып
Banktіkдамыту
portfelderdі
«nashar»
nesıeden
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкеліsіn aıaqtaý qajet. Ol úshіn bank ıelerі shyǵyndaryn
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
moıyndaı otyryp, ekonomıkalyq jaýapkershіlіk alýǵa
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
tıіs.
қамтуAktsıonerlerdіń
үшін келісілген
саясаттыkompanıalar
алдын алаmen
тияaffılırlengen
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
jeke adamdardyń paıdasy úshіn bankterden qarjy
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланshyǵarýy
aýyr qylmys
bolyp sanalýǵa
tıіs. Ulttyq
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
Bank mundaı іsterge nemquraıly qaramaý kerek.
2018
жылыmemlekettіk
«цифрлықorgannyń
дәуір» өнеркәсібін
қаÁıtpese,
mundaı
ne keregі bar?
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
Ulttyq Bank tarapynan qarjy ınstıtýttarynyń qyzmetіn
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
qadaǵalaý qatań, ýaqtyly árі nátıjelі bolýǵa tıіs.
Memleket qarapaıym azamattardyń múddelerіn
ЕКІНШІ.
qorǵaýǵa
odan árі kepіldіk beredі. Jeke tulǵalardyń
Ресурстық әлеуетті
bankrottyǵy
týraly zań qabyldaýdy tezdetý qajet.
одан әрі дамыту
Sonymen
2016табиғи
jyldyń ресурстарға
1 qańtaryna deıіn
ХХІ ғасырдаqatar
әлемнің
деген
halyqqa
berіlgen
valıýtalyq
ıpotekalyq
zaımdar
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
жаһанjónіndegі
máselenі Ulttyq
Bankke
tolyǵymen
sheshýdі
дық экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
tapsyramyn.
Sol
kúnnen
bastap
atalǵan
valıýtalyq
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
zaımdardy
tulǵalarǵa
berýge zań júzіnde
tyıym
Бірақ jeke
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
salynǵan
bolatyn.
Ulttyq Bankбасқаруға
pen Úkіmet
ekonomıka
ісін, табиғи
ресурстарды
қатысты
ұстаsalalaryndaǵy
naqty
tıіmdіlіktі
esepke alatyn
нымдарды сыни
тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
stavkalarmen
bızneske uzaq merzіmdі nesıelendіrýdі
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаqamtamasyz
etý máselesіn
tıіs.
ларды белсенді
түрде bіrlesіp
енгізу sheshýge
қажет. Кәсіпорындардың
энергия тиімділігі
энергия
үнемдеуге,
Investıtsıalyq
ahýaldyńмен
odan
árі jaqsarýy
jáne
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстаqor naryǵynyń damýy mańyzdy bolyp sanalady.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Bul - jumysyn
bastaǵan
«Astana»
halyqaralyq
qarjy
Болжам
бойынша,
2050 жылға
қарай
бұл көрсетortalyǵynyń
negіzgі
mіndetterіnіń
bіrі.
кіш 80 процентке жетеді.
Ol halyqaralyq
tájіrıbenі paıdalanyp,
Біз 2030
жылға қарайozyq
Қазақстандағы
баламаaǵylshyn
quqyǵy
men
zamanaýı
qarjy
tehnologıalaryn
лы энергия үлесін 30 процентке
жеткізу
міндетін
qoldanatyn
tıіs. «Samuryqқойдық.
Қазірóńіrlіk
бізде habqa
жалпыaınalýǵa
қуаттылығы
336 МВт
Qazyna» жаңартылатын
ulttyq ál-aýqat qory»
ulttyq kompanııalarynyń
болатын
энергия
көздерінің 55
aktsııalaryn
IPO-ǵa
tabysty túrde shyǵarý
qor naryǵyn
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017 жылы
1,1
damytýǵa киловатт-сағат
septіgіn tıgіzedі. «жасыл» энергия өнмиллиард
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін
бизнесті ынталандыру маңызды.
JETINSHI.
Өңірлердің
Adamı әкімдері
kapıtal - шағын және орта бизнес
субъектілерін
кеңінен
jańǵyrý negіzі. тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды
сай Barlyq
утилизацияBіlіm заман
berýdіńталабына
jańa sapasy.
jastaǵy
лау
және қайта
өңдеу bіlіm
үшін berý
шаралар
azamattardy
qamtıtyn
іsіndeқабылдау
ózіmіzdіń
керек.
жәнеqurýdy
басқа jedeldetý
да шаралар
ozyq Осы
júıemіzdі
qajet.заңнамаға,
Bіlіm berý
соның
ішінде Экологиялық
кодекске өзгерістер
baǵdarlamalarynyń
negіzgі basymdyǵy
ózgerіsterge
енгізуді
талапbolý
етеді.
únemі beıіm
jáne jańa bіlіmdі meńgerý qabіletіn
damytý bolýǵa tıіs.
ҮШІНШІ.
2019 « jyldyń 1 qyrkúıegіne qaraı mektepke
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
deıіngі bіlіm berý іsіnde balalardyń erte damýy úshіn
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
óz betіnshe oqý mashyǵy men áleýmettіk daǵdysyn
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейdamytatyn baǵdarlamalardyń bіryńǵaı standarttaryn
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
engіzý qajet. Orta bіlіm berý salasynda jańartylǵan
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
mazmunǵa kóshý
bastaldy,
ol 2021
aıaqtalatyn
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны jyly
мақтан
тұтаbolady.
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайBul қамтамасыз
- múlde jańa
baǵdarlamalar,
oqýlyqtar,
та өңдеуді
етіп,
әлемдік нарықтарға
standarttar
jáne
kadrlar.
Pedagogtardy
oqytý
jáne
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
olardyń
bіlіktіlіgіnшешуге
arttyrý joldaryn
qaraý kerek
Бұл мәселені
барлық qaıta
аграрлық
кеbolady.түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
шеннің
Elіmіzdіń
pedagogıkalyq
ғылымды
дамытуýnıversıtetterіndegі
мәселесі басты назарда
боkafedralar
fakýltetterdі
qajet. Bіlіm
луға
тиіс. Олmen
ең алдымен
жаңаdamytý
технологияларды
berýdіń barlyq және
deńgeıіnde
matematıka
jáne
трансферттеумен
оларды отандық
жағдайjaratylystaný
ǵylymdaryn
oqytý
sapasyn
kúsheıtý
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
kerek.
рөлін қайта
керек.jańa
Оларtehnologıalyq
диплом беріпqalypqa
қана
Bul қарау
- jastardy
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде
daıyndaýdyń
mańyzdy
sharty.
Bіlіm нақты
berý
жұмыс
істейтін немесе
ғылыммен
айналысатын
mekemelerіnіń
arasyndaǵy
básekelestіktі
arttyryp,
мамандарды
дайындауға
jeke kapıtaldy
tartý úshіnтиіс.
qala mektepterіnde jan
Бұл жоғары
орындарынан
оқу бағдарbasyna
qatysty оқу
qarjylandyrý
engіzіletіn
bolady.
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінBіzdegі oqýshylardyń júktemesі TMD elderіnіń
дегі
озықeńбілім
үздік
тәжірибені
тарататын
іshіnde
joǵaryмен
bolyp
otyrǵanyn
jáne Ekonomıkalyq
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
yntymaqtastyq jáne damý uıymy elderіneМысалы,
qaraǵanda
егін
мен астық
уақытын
ortaегу
eseppen
úshtenжинаудың
bіr eseden оңтайлы
kóp ekenіn
eskerіp,
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералony tómendetý kerek.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
Barlyq óńіrlerdegі Oqýshylar saraılarynyń
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
bazasynda kompıýterlerdі, laboratorıalardy jáne
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо3D-prınterlerdі qosa alǵanda, barlyq qajettі
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коınfraqurylymdary
bar balalar
men
оператив
түрінде жұмыс
істеуінеtehnoparkterі
жан-жақты қолbıznes-ınkýbatorlarynyń
jelіsіn
qurý
kerek.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
jasхалықаралық
urpaqty ǵylymı-zertteý
salasyna
отандықBul
өнімді
нарыққа шығарудың
jáne
óndіrіstіk-tehnologıalyq
ortaǵa
utymdy
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс. túrde
kіrіstіrýge
kómektesedі. қарқынды
Qazaqstandyqtardyń
Ауыл шаруашылығын
дамыту
bolashaǵy
- qazaq,мен
orys экологиялық
jáne aǵylshyn tіlderіn
erkіn
өнімнің
сапасы
тазалығын
meńgerýіnde.
сақтай
отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықOrys tіldі
mektepter úshіn ілгерілетуге
qazaq tіlіn oqytýdyń
түлік брендін
қалыптастырып,
мүмкіндік
jańa береді.
ádіstemesі ázіrlenіp, engіzіlýde. Eger bіz qazaq
қатарdesek,
жердіony
барынша
тиімді игеtіlіСонымен
ǵumyrly bolsyn
jónsіz termınologıamen
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
qıyndatpaı, qazіrgі zamanǵa laıyqtaýymyz
qajet.
алмайтындарға
шара қолдану
субAlaıda, sońǵy
jyldary керек.
álemdeТиімсіз
qalyptasqan
сидияларды
ауылqazaq
шаруашылығы
кешені субъек7 myń termın
tіlіne aýdarylǵan.
Mundaı
тілеріне
арналған
несиелерін
арзандатуға
«jańalyqtar»
keıdeбанкkúlkіńdі
keltіredі.
Mysaly,
қайта
бағыттау(Internet),
қажет. 5 жыл
ішінде агроөнеркәсіп
«ǵalamtor»
«qoltyraýyn»
(krokodıl),
кешеніндегі
өнімділігін
өңделген
«kúısandyq»еңбек
(fortepıano)
jáneжәне
taǵy sol
sıaqtylarауыл
tolyp
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
jatyr. Osyndaı aýdarmalardy negіzdeý tásіlderіn
дегенде
2,5 есегеtermınologıa
арттыруды тапсырамын.
qaıta qarastyryp,
turǵysynan qazaq tіlіn
halyqaralyq deńgeıge jaqyndatý kerek.
ТӨРТІНШІ.
Latyn álіpbıіne kóshý bul máselenі retteýge
Көлік-логистика инфрақұрылымының
múmkіndіk beredі. 2025 jylǵa deıіn bіlіm berýdіń barlyq
тиімділігін арттыру
deńgeıіnde latyn álіpbıіne kóshýdіń naqty kestesіn
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транjasaý qajet. Orys tіlіn
bіlý mańyzdy
bolyp
qala beredі.
сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл
туралы
көп
2016
jyldan
berі
jańartylǵan
baǵdarlama
boıynsha
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен
жүк
orys tіlі2017
qazaq
mektepterіnde
1-synyptan
bastap
транзиті
жылы
17 процентке
өсіп, 17 милoqytylyp
keledі.
2019
jyldan
10-11-synyptardaǵy
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
jaratylystaný
ǵylymynyń
jekelegen
pánderіn oqytýdy
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
долaǵylshyn
tіlіneміндеті
kóshіrýтұр.
bastalatyn
bolady. Nátıjesіnde,
ларға
жеткізу
Бұл инфрақұрылымға
bіzdіń barlyq
túlekterіmіz
elіmіzde
jáne jaһandyq
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтаálemde
ómіr súrіp,
jumys іsteýі úshіn qajettі deńgeıde
руға
мүмкіндік
береді.
úsh
tіldіқозғалысын
meńgeretіn bolady.
Жүк
онлайн режімінде бақылап,
Sonda
ǵana
naǵyz
azamattyq qoǵam
олардың кедергісіз тасымалдануы
үшінqurylady.
және
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
Kez kelgen
etnıkalyq toptyń
ókіlі kez kelgen
jumysty
блокчейн
сияқты
tańdaı alady,
tіptі цифрлық
Prezıdent технологиялардың
bolyp saılanýǵa da
ауқымды
түрде
енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
múmkіndіgі
bolady.
Заманауи
шешімдер bіrtutas
логистиканың
Qazaqstandyqtar
ultqa барлық
aınalady.
буынының
байланысын
ұйымдастыруға
Oqytýdyń өзара
mazmundylyǵy
zamanaýı
tehnıkalyq
мүмкіндік
(Big data)
turǵydan береді.
qoldaý «Үлкен
kórsetý деректерді»
arqyly úılesіmdі
túrde
пайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
tolyqtyrylýǵa tıіs. Tsıfrlyq bіlіm berý resýrstaryn
өсімнің
резервін
және артық qosý
шығынды
damytý,
keń анықтауға
jolaqty Internetke
jáne
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
mektepterіmіzdі vıdeoqurylǵylarmen jabdyqtaý
Интеллектуалды
көлікqajet.
жүйесін енгізу қажет.
jumystaryn jalǵastyrý
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
Jumys berýshіlerdі tartý arqyly jáne halyqaralyq
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
talaptar men tsıfrlyq daǵdylardy eskere otyryp,
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
tehnıkalyq jáne kásіptіk bіlіm berý baǵdarlamalaryn
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
jańartý kerek. «Barshaǵa tegіn kásіptіk-tehnıkalyq
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
19
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті
bіlіm berý» jobasyn
júzege отандастар!
asyrýdy jalǵastyrý qajet.
Біз әлем
елдерінің
мен құрметіне
Memleket
jastarǵa
alǵashqyсенімі
mamandyqty
beredі.
бөленіп,
айналғанtıіs.
тәуелсіз ҚазақстанÚkіmet
bul брендке
mіndettі oryndaýǵa
ды құрдық.
2017 жылы
біздің елjáne
БҰҰjoǵary
Қауіпсіздік
Orta mektep
pen kolledjder
oqý
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018 men
жылoryndary úzdіk oqytýshylarynyń vıdeosabaqtary
дың қаңтар айында
оған төрағалық
vıdeolektsıalaryn
Internette
ornalastyrýетудеміз.
kerek. Bul
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
barlyq qazaqstandyqtarǵa, onyń мамандандырылған
іshіnde shalǵaıdaǵy
көрмесін
өткізу үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
eldі
meken turǵyndaryna
ozyq bіlіm
men quzyrettіlіkke
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынqol jetkіzýge jol ashady. Joǵary bіlіm berý іsіnde
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таjasandy
ıntellektpen jáne «úlken derektermen» jumys
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоіsteý úshіn aqparattyq tehnologıalar boıynsha bіlіm
мика моделі қалыптасты.
alǵan túlekter sanyn kóbeıtý kerek.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоOsyǵan
oraı
metallýrgıa,
munaı-gaz
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
hımıasy,
agroónerkásіp
keshenі,
bıo
jáne ITқайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
tehnologıalarsalalaryn
іsіnde basymdyq
beretіn
жалпы өнімнің өсуіzertteý
4 процент
болып, ал
өнерjoǵary
oqý
orny
ǵylymyn
damytý
kerek.
Qoldanbaly
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
ǵylymı-zertteýlerdі
aǵylshyn
tіlіneкөлемінде
bіrtіndep kóshіrýdі
орайда, өнеркәсіптің
жалпы
өңдеуші
júzege
asyrý
talap
etіledі.
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Joǵary oqý oryndary
Қазақстанның
қолайлы shetelderdіń
дамуы ортаjetekshі
таптың
ýnıversıtetterіmen,
ǵylymı
ortalyqtarymen,
іrі
қалыптасуына мүмкіндік берді.
Кедейшілік 13 есе
kásіporyndarymen
jáne transulttyq
korporatsıalarymen
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
bіrlesken
jobalardy belsendі
túrdeәлеуметтік-экономиjúzege asyrýy qajet.
дейін төмендеді.
Еліміздің
Jeke
sektordyń
bіrlesken негізі
qarjylandyrýǵa
atsalysýy
калық
табыстарының
- біздің басты
құнbarlyq
qoldanbaly ретінде
ǵylymı-zertteý
ázіrlemelerі
úshіn
дылықтарымыз
қала беретін
азаматтық
бейбітшілік,
ұлтаралық
конфессияаралық
mіndettі
talap bolýǵa
tıіs. Jasжәне
ǵalymdarymyzǵa
ǵylymı
келісім.aıasynda kvota bólіp, olardy qoldaýdyń júıelі
granttar
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері сенімді
saıasatyn
júrgіzýіmіz
kerek.
тірек Bіlіm
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
berý salasyna ózіnіń табыстарымыInvestıtsıalyq
здың
кепілі
емес екенін
жақсы
керек.
jobalary men eksporttyq
áleýetі
barсезінуіміз
ekonomıkanyń
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
jeke salasy retіnde qaraıtyn kez keldі. Joǵary oqý
Елімізге дамудың
жаңа baǵdarlamalaryn
сапасы қажет. jasaýǵa
oryndaryna
bіlіm berý
Жаһандық
трендтер
отырғандай,
ол,
kóbіrek
quqyq berіp,
olardyńкөрсетіп
akademııalyq
erkіndіgіn
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
zańnamalyq turǵydan bekіtý kerek. Oqytýshylardyń
элементтерін
негізделуі
тиіс.oqý
Мұqaıta
daıarlyqtanкеңінен
ótýіneенгізуге
kúsh salyp,
joǵary
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
oryndaryna sheteldіk menedjerlerdі tartyp, álemdіk
бар.
ýnıversıtetterdіń kampýstaryn ashý qajet.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоUlttyń áleýetіn arttyrý úshіn mádenıetіmіz ben
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ıdeologıamyzdy odan árі damytýymyz kerek. «Rýhanı
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетjańǵyrýdyń»
mán-mańyzy
da керек.
naq osynda. Ózіnіń
терді шешуге
жұмылуымыз
tarıhyn, tіlіn, mádenıetіn bіletіn, sondaı-aq zamanyna
laıyq,БІРІНШІ.
shet tіlderіn
meńgergen, ozyqжаңа
árі jaһandyq
Индустрияландыру
kózqarasy
bar
qazaqstandyq
bіzdіń
qoǵamymyzdyń
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ıdealyna
aınalýǵa
айналуы
тиіс tıіs. Úzdіk densaýlyq saqtaý іsі jáne
denі Оның
saý ult.нәтижелері мұнай бағасы күрт төменómіr
súrý uzaqtyǵynyń
ósýіne негізгі
jáne
дегенHalyqtyń
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
medıtsınalyq
tehnologıalardyń
damýyna
baılanysty
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
medıtsınalyq
qyzmet
kórsetýge
degenбар
suranys
себепті жоғары
еңбек
өнімділігі
қайтаkólemі
өңдеу
arta
túsetіn деген
bolady.бағдарымыз
Qazіrgі densaýlyq
секторына
өзгергенsaqtaý
жоқ. іsі
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
20
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа
шығуын көздейтін
құралqymbatqa
túsetіn statsıonarlyq
emge emes,жаңа
negіzіnen
дарды aldyn
әзірлеп,
сыннан
өткізу tıіs.
қажет.
Бұлар,ómіr
бірінaýrýdyń
alýǵa
baǵyttalýǵa
Salamatty
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаsaltyn
nasıhattaı
otyryp, qoǵamdyq
densaýlyqty
ландыруға
тиіс.
basqarý
іsіn kúsheıtý
kerek. Jastardyń reprodýktıvtі
Еліміздің
бірнеше
кәсіпорнын
densaýlyǵyn qorǵaýǵa
jáneөнеркәсіптік
nyǵaıtýǵa erekshe
nazar
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
aýdarý kerek.
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
Tıіmdіlіgі az jáne memleket úshіn shyǵyny
Цифрлық
жәнеem
басқа
да инновациялық
шешімkóp
dıspanserlіk
qoldanýdan
negіzgі sozylmaly
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
aýrýlarǵa alystan dıagnostıka jasap, sondaı-aq osy
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
salany
ambýlatorlyq emdeý arqyly basqarýǵa kóshý
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
qajet. Bul tájіrıbe álemde burynnan bar. Ony batyl árі
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
belsendі túrde engіzý kerek. Onkologıalyq aýrýlarmen
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
kúresý úshіn keshendі jospar qabyldap, ǵylymı
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
onkologıalyq
ortalyq qurý qajet.
«Алатау» инновациялық технологиялар парozyq tájіrıbe negіzіnde
aýrýdyқайта
erte
кінің Halyqaralyq
қызметін ұйымдастыруды
түбегейлі
dıagnostıkalaýdyń
jáne
qaterlі
іsіktі
emdeýdіń
joǵary
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиtıіmdіlіgі
etіlýge tıіs.
Bіz kardıologııa,
яларға qamtamasyz
деген сұранысты
ынталандыруы
және
bosandyrý
jáne
ókpe
aýrýymen
kúresý
kezіnde
atqarǵan
венчурлық қаржыландырудың жеке
нарығының
іsterіmіz
jumystardy экожүйе
da júrgіzýіmіz
kerek.
қызметі sıaqty
инновациялық
жетістіктерінің
Densaýlyq
saqtaý
salasy
halyqtyń,
memlekettіń
негізгі факторлары болып саналады. Бұл jáne
үшін
jumys
ortaq jaýapkershіlіgіne negіzdelgen
тиістіberýshіnіń
заңнама қажет.
Mіndettі
áleýmettіk
saqtandyrý júıesіne
Бұдан
бөлек, medıtsınalyq
IT және инжинирингтік
қызмет
kezeń-kezeńіmen
kóshetіn
bolady.
Ony engіzýdіń
көрсетуді дамыту
ерекше
маңызға
ие болып
qajettіlіgі
eshqandaı kúmán
týǵyzbaıdy. табыс әкелотыр. Экономиканы
цифрландыру
генімен,
жұмыс
күшінің көптеп
қалу қаупін
Alaıda,
Densaýlyq
saqtaý босап
mınıstrlіgі
men
де тудырады.
Босайтын
еңбекпен
Eńbek
jáne halyqty
áleýmettіkжұмыс
qorǵaý күшін
mınıstrlіgі
іske
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
ала
тияasyrmaǵan daıyndyq jumystaryn tyńǵylyqty júrgіzý
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
talap etіledі. Memlekettіń mіndetterіn naqty belgіleı
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланotyryp,
Tegіn medıtsınalyq
kómektіń
kepіldіk
berіlgen
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
kólemіnіń jańa modelіn ázіrleý qajet. болады.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаHalyq
memleket
tarapynan
kepіldіk
berіlmegen
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
qyzmetterdі
Mіndettі
áleýmettіk
medıtsınalyq
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.
saqtandyrý júıesіnіń qatysýshysy retіnde
nemese
erіktі medıtsınalyq saqtandyrý, sondaı-aq bіrlese
tóleý ЕКІНШІ.
arqyly ala alady. Aqparattyq júıelerdі bіrіktіrý,
Ресурстық әлеуетті
mobıldіk tsıfrlyq qosymshalardy qoldaný, elektrondyq
одан әрі дамыту
densaýlyq pasportyn engіzý, «qaǵaz qoldanbaıtyn
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
aýrýhanaǵa» kóshý arqyly medıtsınalyq kómektіń
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанqoljetіmdіlіgі
men tıіmdіlіgіn
arttyrý qajet.
дық экономиканы
және еліміздің
экономикасын
Medıtsınada
aýrýlardy
dıagnostıkalaý
men
дамыту барысында ерекше маңызға
ие болады.
emdeýdіń
tıіmdіlіgіn
aıtarlyqtaı
arttyratyn
genetıkalyq
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
taldaý
men ресурстарды
jasandy ıntellekt
tehnologıalaryn
ісін, табиғи
басқаруға
қатысты ұстаengіzýge
kіrіsýіmіz
kerek.
Medıtsınalyq
kadrlarmen
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау
керек.
qamtamasyz
etý jáne olardy sapaly daıarlaý
mańyzdy
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаmásele
sanalady.
лардыbolyp
белсенді
түрде енгізу қажет. КәсіпорынBúgіnde
bіzde
Nazarbaev
Ýnıversıtetіnіń
дардың
энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
bіregeı
Medıtsına
mektebі
bar. Onda өз
bіrіktіrіlgen
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
жұмыстаýnıversıtet
klınıkasy jumys
іsteıdі. Bul
tájіrıbe
barlyq
рының экологиялық
тазалығы
мен
тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен
бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі.
medıtsınalyq
joǵary oqý
oryndaryna
taratylýǵa
tıіs.
Болжам
2050 жылға
көрсетOsy jáneбойынша,
basqa da sharalardy
іskeқарай
asyrýбұл
úshіn
«Halyq
кіш
80 процентке
densaýlyǵy
jáne жетеді.
densaýlyq saqtaý júıesі týraly»
Біз
2030
жылға
қарай Қазақстандағы
баламаkodekstіń jańa redaktsıasyn
ázіrleý qajet.
Sapaly
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
jumyspen qamtý jáne áleýmettіk qamsyzdandyrýdyń
қойдық.
біздеEńbek
жалпы қуаттылығы
МВт
ádіlettі Қазір
júıesі.
naryǵynyń 336
tıіmdіlіgіn
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
qamtamasyz etіp, árbіr adamnyń óz áleýetіn 55
іske
нысаны
жұмыс
2017 жылы
1,1
asyra alýy
úshіnістейді.Соларда
jaǵdaı jasaýdyń mańyzy
zor. Barlyq
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнnegіzgі mamandyq boıynsha zamanaýı standarttar
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
ázіrleý qajet. Bul standarttarda jumys berýshіler men
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
bıznesmender eńbekkerlerdіń bіlіmі, qabіletі men
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
quzyretіnіń qandaı bolýy qajettіgіn naqty belgіleıdі.
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
Kásіbı заман
standarttardyń
eskerіp,
қалдықтарды
талабына talaptaryn
сай утилизацияbіlіm
berýdіń
baǵdarlamalaryn
qajet
лау
және
қайта jańa
өңдеу
үшін шараларázіrleý
қабылдау
nemese
qazіrgі
baǵdarlamalardy
jańartý
kerek.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
Ózіn-ózі
jumyspen
qamtyǵandar
men өзгерістер
jumyssyzdar
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
ekonomıkalyq
ósіmnіń
rezervі
sanalady.
Men
ózіn-ózі
енгізуді талап етеді.
jumyspen qamtyǵandar máselesіn qarastyrý jónіnde
bіrneshe
ret« talap qoıǵanmyn. Eńbek jáne halyqty
ҮШІНШІ.
áleýmettіk
qorǵaý mınıstrlіgі
bul іske jaýapsyzdyq
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
tanytyp,қарқынды
atústі qarap
otyrdy.
Adamdardy nátıjelі
кешенін
дамыту
мүмкіндігі
jumysqa
tartýсаясат
úshіn kóbіrek
berіp,
olardyń
Аграрлық
еңбекmúmkіndіk
өнімділігін
түбегейліjeke
арттыруға
және өңделген
экспортын
kásіbіn bastaýyna
nemese өнімнің
jańa mamandyq
alyp,
ұлғайтуға
бағытталуыjaǵdaı
керек.
Бізkerek.
егін егіп, дәнді
jumysqa ornalasýyna
jasaý
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан
тұта«Atameken»
ulttyq kásіpkerler
palatasynyń
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайbıznestі úıretý jónіndegі jumystary qoldaýǵa turarlyq.
таNátıjelі
өңдеудіjumyspen
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
qamtýdy jáne jappaı kásіpkerlіktі
жоғары
дайын өніммен
қажет.
damytýсапалы
baǵdarlamasy
aıasyndaшығуымыз
onyń quraldaryn
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кеnyǵaıta otyryp, halyqtyń osy sanattaryn keńіnen
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
tartý qajet. Ózіn-ózі jumyspen qamtyǵandardy
ғылымды
дамыту
мәселесі
бастыolarǵa
назарда
боtіrkeý úderіsіn
meılіnshe
jeńіldetіp,
memleket
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
aldyndaǵy mіndetterіn adal atqarý tıіmdі bolatyndaı
трансферттеумен және оларды отандық жағдайjaǵdaı týǵyzý qajet. Qazaqstandyqtardyń jańa jumys
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
ornyn salystyrmaly túrde tezіrek ıelenýge, sonyń
Осыған орай аграрлық университеттердің
іshіnde elіmіzdіń basqa da eldі mekenderіnen jumys
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
tabýǵa múmkіndіgі bolýǵa tıіs. Bіryńǵaı elektrondyq
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
eńbek істейтін
bırjasyn keń
aýqymda
engіzý qajet.
жұмыс
немесе
ғылыммен
айналысатын
Onda
bos
jumys
oryndary men jumys
мамандарды дайындауға тиіс.
іzdeýshіler
týraly
aqparat jınaqtalýǵa
tıіs.
Бұл жоғары
оқуbarlyq
орындарынан
оқу бағдарAzamattar
úılerіnen
shyqpaı-aq
kásіbı
baǵdarly
test
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінtapsyryp,
oqý
kýrstary
men
memlekettіk
qoldaý
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
sharalary týralyайналу
bіlіp, ózіn
qyzyqtyratyn
jumys taba
орталықтарға
талап
етіледі. Мысалы,
alatyn
Eńbek
kіtapshalaryn
da elektrondyq
егін
егу bolady.
мен астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
formatqa kóshіrgen
jón.
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың», минералElektrondyq
eńbek bırjasy
týraly zańdyжәне
2018
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
jylǵy 1 sáýіrge
deıіn интеллектуалды
qabyldaý qajet. жүйелері
Áleýmettіk
арамшөппен
күресудің
арқылы
өнімділікті tolyqqandy
бірнеше есе
арттыруғаómіrge
боsaıasat azamattardy
ekonomıkalyq
лады.
Жүргізушісі
техника
адами
факторды
tartý arqyly
júzege жоқ
asyrylatyn
bolady.
Qazіr
zeınetaqy
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің коjúıesі tolyqtaı
eńbek ótіlіne baılanystyrylǵan.
Kіm
оператив
түрінде
жан-жақты
қолkóp jumys
іstese,жұмыс
sol kópістеуіне
zeınetaqy
alatyn bolady.
дау
көрсетуoraı,
керек.
Мемлекет
бизнеспен бірлесіп,
Osyǵan
barsha
qazaqstandyqtar
ózderіnіń
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
atqaratyn jumystaryn zańdastyrýǵa zor
mán berýі
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге
kerek. Áleýmettіk
saqtandyrý
júıesіnde de тиіс.
eńbek ótіlі
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
men ótemaqy mólsherі arasyndaǵy
ózaraдамыту
baılanys
өнімнің
сапасы
мен экологиялық тазалығын
kúsheıtіletіn
bolady.
сақтай отырып
қажет. halyqtyń
Бұл бүкілáleýmettіk
әлемге
Bіz 2018жүргізілуі
jyldan bastap
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықturǵydan az qamtylǵan tobyna ataýly áleýmettіk
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмkómek kórsetýdіń jańa tártіbіne kóshtіk. Onyń shegі
кіндік береді.
eń tómengі kúnkórіs deńgeıіnіń 40 protsentіnen
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге50 protsentіne deıіn kóterіldі. Eńbekke qabіlettі
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
áleýmettіk turǵydan
qamtylǵan
azamattar
úshіn
алмайтындарға
шараaz
қолдану
керек.
Тиімсіз субberіletіn qarjylaı
kómek olar jumyspen
qamtý
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъекsharalaryna
qatysqan
jaǵdaıda
ǵana
qoljetіmdі
bolady.
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
Eńbekke
qabіletsіz
azamattarǵa
memlekettіk
qoldaý
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
kórsetý
sharalary
kúsheıtіledі.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
Qymbatty
qazaqstandyqtar!
дегенде 2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
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Memleket ózіnіń áleýmettіk mіndettemelerіnіń
ТӨРТІНШІ.
barlyǵyn tolyqtaı
oryndaıdy. 2016-2017 jyldary
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
тиімділігін
арттыру
zeınetaqy men
járdemaqy úsh ret kóbeıgenіn eske
Бүгіндеkeledі.
Қазақстан
бірнеше
транsalǵym
Bazalyqарқылы
zeınetaqy,
jalpy alǵanda,
сконтиненталды
коридор өтеді.
Бұл 32
туралы
көп
29 protsentke, yntymaqty
zeınetaqy
protsentke,
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
bala týýǵa baılanysty járdemaqy 37 protsentke, al
транзиті
2017 men
жылыasyraýshysynan
17 процентке өсіп,
17 милmúgedekter
aıyrylǵandarǵa
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
tólenetіn járdemaqynyń árqaısysy 43 protsentkeжыл
óstі.
сайынғыDensaýlyq
табыстыsaqtaý
2020 salasyndaǵy
жылы 5 миллиард
долqyzmetkerlerdіń
ларға
жеткізу
тұр.deıіn,
Бұл инфрақұрылымға
jalaqysy
28 міндеті
protsentke
bіlіm berý salasy
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
арада қайтаqyzmetkerlerіnіń jalaqysy 29 тез
protsentke
deıіn,
руға
мүмкіндік
береді.
áleýmettіk qorǵaý salasy qyzmetkerlerіnіń jalaqysy
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
40 protsentke deıіn, «B» korpýsyndaǵy memlekettіk
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
qyzmetshіlerdіń jalaqysy 30 protsentke, stıpendıalar
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
25 protsentke óstі. Daǵdarys zamany. Áıtse de, álemnіń
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
sanaýly ǵana elderі áleýmettіk salaǵa jumsaıtyn
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
shyǵyndaryn
osylaı arttyra
aldy. Respýblıkalyq
Заманауи шешімдер
логистиканың
барлық
bıýdjettіń
áleýmettіk
salaǵa
bólіngen
shyǵyny 2018
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
jyly 12 protsentke
ósіp, 4,1
trıllıon teńgeden
asty.
мүмкіндік
береді. «Үлкен
деректерді»
(Big data)
Áleýmettіk
tólemderdі,
sonyń
іshіnde
zeınetaqyny
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
ósіrý 3резервін
mıllıonnan
astam qazaqstandyqtyń
tabystaryn
өсімнің
анықтауға
және артық шығынды
kóbeıtedі.
2018
jyldyń
1
qańtarynan
bastap
yntymaqty
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
zeınetaqy 8 protsentke
Интеллектуалды
көлік жүйесінartty.
енгізу Múgedekterge,
қажет.
asyraýshysynan
jáne басқаруға
múgedek және
balalar
Бұл жүйе көлікaıyrylǵan
ағынын тиімді
tárbıelep otyrǵan otbasylaryna
инфрақұрылымды
одан әрі arnalǵan
дамыту járdemaqylar
қажеттігін
16 protsentke
deıіn óstі.
2018
jyldyń
1 shіldesіnen
анықтауға
жол ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
жақсарту
үшін автожолдардың
желісін
bastap bazalyq
zeınetaqy eńbekжергілікті
ótіlіne baılanysty
жөндеу
қайта салуға
көлемін
ortashaмен
alǵanda
1,8 eseарналған
kóbeıetіnқаржы
bolady.
Budan
көбейту керек.
21
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті
отандастар!
bólek, 2018 jyldyń
1 shіldesіnen
bastap kámeletke
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
құрметіне
tolǵan, bala kezіnen bіrіnshі toptaǵyмен
múgedekterdі
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанbaǵyp otyrǵan ata-analar úshіn qosymsha memlekettіk
ды құрдық.engіzýdі
2017 жылы
біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
járdemaqyny
tapsyramyn.
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды. kem
2018emes
жылBіr eń tómengі kúnkórіs deńgeıіnen
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
mundaı járdemaqyny shamamen 14 myń otbasy aı
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
saıynБіз
alady.
2018 jyly osy
maqsatqa
3 mıllıard teńgege
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
deıіn qarjy qajet bolady. Muǵalіm mártebesіn arttyrý
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынmaqsatymen bіlіm berýdіń jańartylǵan mazmunyna
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таkóshken ustazdardyń laýazymdyq jalaqysyn 2018
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоjyldyń 1 qańtarynan bastap 30 protsentke kóbeıtýdі
мика моделі қалыптасты.
tapsyramyn.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоJańartylǵan
mazmun
degenіmіz
halyqaralyq
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді- өсу
жолына
standarttarǵa
keletіn
jáne Nazarbaev
zıatkerlіk
қайта түсті.saıЖыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
mektepterіnde
жалпы өнімнің beıіmdelýden
өсуі 4 процентótken
болып,zamanaýı
ал өнерoqý
baǵdarlamalary.
bіzdіń balalarymyzǵa
кәсіптік
өнімнің өсуіBular
7 проценттен
асты. Бұл
qajettі
fýnktsıonaldyq
saýattylyq
pen synı turǵydan
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде
өңдеуші
oılaý
qabіletіn
Sonymen
сектордың
үлесіdarytady.
40 проценттен
асыпqatar
түсті. 2018
jyly Қазақстанның
kategorıalar arasyndaǵy
қолайлы alshaqtyqty
дамуы ортаarttyryp,
таптың
muǵalіmder
úshіn
bіlіktіlіk
deńgeıіn
eskeretіn
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
kategorıalardyń
jańa kestesіnдеңгейі
engіzýdі4,9
tapsyramyn.
қысқарып, жұмыссыздық
процентке
Kategorıalardy
búkіl álemde
qoldanylyp
júrgen ulttyq
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономикалық табыстарының
біздің
басты құнbіlіktіlіk
test arqyly berý негізі
kerek.- Bul
pedagogtardy
дылықтарымыз
ретінде қала
беретін азаматтық
ózderіn
udaıy jetіldіrýge
yntalandyratyn
bolady.
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
Nátıjesіnde, muǵalіmderdіń jalaqysy bіlіktіlіgіnіń
келісім. baılanysty tutastaı alǵanda 30 protsentten
rastalýyna
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тері сенімді
50 protsentke
deıіn
ósedі. Bul úshіn
bıylтік
qosymsha
67
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыmıllıard teńge bólý qajet.
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір
мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
SEGIZINSHI.
Елімізге
дамудың
жаңа сапасы
қажет.
Tıіmdі memlekettіk
basqarý.
Жаһандық
трендтер
көрсетіп отырғандай,
ол,
Memlekettіk
ákіmshіlendіrý
kezіnde
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
kásіpkerler
men
turǵyndardyń
shyǵyndaryn
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұqysqartýǵa baılanysty jumystardy jalǵastyrý qajet.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Osyǵan oraı bıznestі retteýge qatysýdy árі qaraı
бар.
azaıtýǵa baǵyttalǵan zań qabyldaýdy jyldamdatý
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоkerek.
«Bіr Қазақстанда
tereze» qaǵıdaty
сылу үшін
қажеттіboıynsha
нәрсеніңbızneske
бәрі бар
memlekettіk
qoldaý
kórsetý
úderіsterіn
tsıfrlandyrýdy
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
міндетqamtamasyz
etý жұмылуымыз
qajet.
терді шешуге
керек.
Memlekettіk
organdardyń
aqparattyq
júıelerіnіń
ıntegratsıasy
«bіr
ótіnіsh»
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа qaǵıdaty
boıynsha
jekelegen memlekettіk
qyzmet kórsetýden
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
keshendі
kórsetýge kóshýge múmkіndіk
айналуыqyzmet
тиіс
beredі.
Sonymen
qatar tabıǵı
sýbektіlerі
Оның
нәтижелері
мұнайmonopolıa
бағасы күрт
төменkórsetetіn
qyzmetterіnіń
sapasyn дағдарыста
arttyrý jónіndegі
деген 2014-2015
жылдардағы
негізгі
jumysty
jalǵastyrý kerek.
Olar úshіn
energıa
тұрақтандырушы
факторлардың
біріjáne
болды.
Сол
себепті жоғары
өнімділігі baǵdarlamalaryn
бар қайта өңдеу
óndіrýshіler
úshіnеңбек
Investıtsıalyq
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
22
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімніңnegіzdelgen
экспортқа tarıfterdі
шығуын belgіleý
көздейтін
жаңа құралeskerіp,
mańyzdy.
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінBıznes-klımatty jaqsartý úshіn batyl іs-qımyl
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаtalap etіledі, ásіrese óńіrlіk deńgeıde. Úkіmet bıznestі
ландыруғаshyǵaryp,
тиіс.
kóleńkeden
ony qoldaýǵa baǵyttalǵan júıelі
Еліміздің
өнеркәсіптік
sharalardyń jańa бірнеше
paketіn daıyndaýǵa
tıіs. кәсіпорнын
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
Memlekettіk
organdarǵa
baǵynyshty
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
uıymdardyń sanyn qysqartý esebіnen jekeshelendіrý
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімjosparyn
keńeıte otyryp, ony іske asyrýdy jedeldetý
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
qajet.
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ákіmshіlіk
shyǵyndardy
azaıtý
úshіn
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
vedomstvoǵa baǵynyshty naqty qajettі uıymdardy
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
múmkіndіgіnshe
bіrіktіrý kerek.
Bosaǵan
qarajatty
халықаралық технопаркі
сияқты
инновациялық
memlekettіk
qyzmetshіlerdіń
faktorlyq-baldyq
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
shkalaǵa
negіzdelgen
jańa eńbekaqy
júıesіn engіzýge
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парbaǵyttaý
qajet.
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
ortalyqtaǵy
óńіrlerdegі
memlekettіk
қарауBul
қажет.
Нақты jáne
сектордың
жаңа
технологиqyzmetshіler
jalaqysynyń
dısproportsıasyn
qysqartady,
яларға деген сұранысты ынталандыруы
және
sondaı-aq
jumystyń
sıpaty men tıіmdіlіgі
eskerіletіn
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
bolady.
Memlekettіk
іsterі
қызметі Úkіmetke
инновациялық
экожүйе qyzmet
жетістіктерінің
agenttіgіmen
bіrlesіp, 2018
jyly саналады.
ortalyq jáne jergіlіktі
негізгі факторлары
болып
Бұл үшін
memlekettіk
organdarda
тиісті заңнама
қажет. osy júıenі engіzýdіń pılottyq
jobalaryn
asyrýdy
tapsyramyn.
Óńіrlerdegі
Бұданіske
бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
көрсетуді дамыту
маңызға
болып
memlekettіk
qyzmettіńерекше
tıіmdіlіk
áleýetіnиеolardyń
отыр. Экономиканы
табыс
әкелekonomıkalyq
derbestіgі цифрландыру
men jaýapkershіlіgіn
arttyrý
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
arqyly meılіnshe tolyq ashý kerek.
де тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшінóńіrlerdіń
еңбекпен
Jalpy alǵanda,
óńіrlіk
saıasat
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
тияshyǵyndaryn teńestіrýden jeke tabystarynyń ала
ósіmіn
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
yntalandyrýǵa baǵyttalýǵa tıіs. Atap aıtqanda, búgіnde
мен стандарттау
салаларын
жаңа ashyp
индустрияланálemdegі
árbіr onynshy
jumys ornyn
otyrǵan
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
syrttan kelýshіler týrızmі men іshkі болады.
týrızm kez
2018
«цифрлық дәуір»
қаkelgen
óńіrжылы
úshіn perspektıvalyq
tabys өнеркәсібін
kózderіnіń bіrі
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
bolyp
sanalady. Úkіmet
vıza máselelerіn
jeńіldetýdі,
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
ınfraqurylymdy damytýdy jáne týrızm salasyndaǵy
kedergіlerdі alyp tastaýdy qamtıtyn keshendі sharalar
ЕКІНШІ.
qabyldaýy kerek.
Ресурстық әлеуетті
Fıskaldy ortalyqsyzdandyrý aıasynda shaǵyn
одан әрі дамыту
jáne ХХІ
orta ғасырда
bıznestenәлемнің
túsetіn korporatıvtі
tabys salyǵyn
табиғи ресурстарға
деген
óńіrlіk
bıýdjetterge
berý
máselesіn
sheshý
kerek.жаһан2018
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
jyldyń
1 qańtarynan bastap
2 myńnanэкономикасын
astam adam
дық экономиканы
және еліміздің
turatyn
aýdandyq
mańyzy
bar
qalalar,
aýyldar
men
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
aýyldyq
okrýgterde
jergіlіktі
ózіn-ózі
basqarýdyń
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
derbes
bıýdjetіресурстарды
men kommýnaldyq
menshіgіn
engіzý
ісін, табиғи
басқаруға
қатысты
ұстаzań
júzіnde belgіlengen.
нымдарды
сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
2020ақпараттық-технологиялық
jyldan bastap bul normalar платформаbarlyq eldі
Кешенді
mekenderde
kúshіne түрде
enedі. Salyqtyq
jáne salyqtan
tys
ларды белсенді
енгізу қажет.
Кәсіпорынbasqa
da túsіmderdіń
7 túrі, sondaı-aq
shyǵyndardyń
дардың
энергия тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
энергия
өндірушілердің
өз жұмыста19сондай-ақ
baǵyty aýyl
bıýdjetіne
berіldі. Bul
jergіlіktі
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

2

тен
бірі жаңартылатын
көздеріне
тиесілі.
mańyzy
bar máselelerdіэнергия
sheshý úshіn
halyqty
tartýǵa
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсетmúmkіndіk beredі.
кіш 80 процентке
Sonymen жетеді.
qatar memlekettіk organdar naqty
Біз
2030
қарай
Қазақстандағы
баламаýaqyt jáne жылға
jedel jaýap
berý
rejіmіnde azamattardyń
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
eskertpelerі men usynystaryn esepke міндетін
alý úshіn
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
zamanaýı tsıfrlyq tehnologıalardy qoldanýǵa tıіs.
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
Memleket
pen
kompanıalar
jańa
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
tehnologıalardy engіze otyryp, óz aqparattyq júıelerі
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнmen qurylǵylarynyń berіk qorǵalýyn qamtamasyz
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
etýі үшін
kerek.
Búgіnde
kıberqaýіpsіzdіk
uǵymy tek
салу
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
aqparatty
ǵana
emes,
sonymen
qatar
óndіrіstіk
jáne
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
ınfraqurylymdyq
nysandardy
basqarý
tetіgіn қатты
qorǵaý
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
degendі
de
bіldіredі.
Osy
jáne
ózge
de
sharalar
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияQazaqstannyń
qaýіpsіzdіk
лау
және қайта Ulttyq
өңдеу үшін
шараларstrategıasynda
қабылдау
kórіnіs
tabýǵa
tıіs.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді TOǴYZYNSHY.
талап етеді.
Jemqorlyqpen kúres
jáne «zańnyń ústemdіgі.
ҮШІНШІ.
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
Jemqorlyqtyń
aldyn - alýǵa
baǵyttalǵan kúres
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
jalǵasa beredі.
Kóp jumys
іstelіp
jatyr. Sońǵy 3 jylda
Аграрлық
саясат еңбек
өнімділігін
түбегейǵana
joǵary laýazymdy
sheneýnіkter
men memlekettіk
ліkompanıalardyń
арттыруға және
өңделгенqosa
өнімнің
экспортын
basshylaryn
alǵanda,
jemqorlyq
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.
Біз
егін
егіп,
úshіn 2,5 myńnan astam adam sottaldy. Osyдәнді
ýaqyt
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
мақтанkeltіrgen
тұтаіshіnde olardyń
17 mıllıard
teńgeОны
kólemіnde
мыз.
Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайzalaly
óteldі. Memlekettіk
organdardaǵy
protsesterdі,
таsonyń
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
іshіnde olardyń halyqpen jáne bıznespen qarymжоғары
сапалы
дайын mańyzdy
өніммен bolyp
шығуымыз
қажет.
qatynasyn
tsıfrlandyrý
sanalady.
Бұл Atap
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кеaıtqanda, azamattar óz ótіnіshterіnіń qalaı
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
qarastyrylyp jatqanyn kórіp, der kezіnde sapaly jaýap
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда боalýǵa tıіs.
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
Sot jáne quqyq qorǵaý júıelerіn ınstıtýtsıonaldy
трансферттеумен және оларды отандық жағдайturǵydan ózgertý júzege asyrylýda. Zańnamaǵa
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
qylmystyq
protsestegі
azamattardyń
quqyqtaryn
Осыған орай
аграрлық
университеттердің
qorǵaý
іsіn
kúsheıtýdі,
onyńдиплом
ásіre беріп
qatańdyǵyn
рөлін
қайта
қарау
керек. Олар
қана
báseńdetýdі
kózdeıtіn
normalar
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде engіzіldі.
нақты
Advokattardyń
men sotqa deıіngі
satydaǵy
жұмыс
істейтін quqyqtary
немесе ғылыммен
айналысатын
sot
baqylaýynyń
aıasy
keńeıdі.
Quqyq
qorǵaý
мамандарды дайындауға тиіс.
organdarynyń
ókіlettіgі
men
jaýapkershіlіk
shegі
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарaıqyndaldy.
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінAzamattardyń
konstıtýtsıalyq
quqyqtaryna
дегі озық
білім мен үздік
тәжірибені тарататын
kepіldіktі nyǵaıtý,
quqyqталап
ústemdіgіn
qamtamasyz
etý.
орталықтарға
айналу
етіледі.
Мысалы,
saqtaý
jáne qaýіpsіzdіktі
егін егу Qoǵamdyq
мен астықtártіptі
жинаудың
оңтайлы
уақытын
болжамдаудың,
qamtamasyz etý«ақылды
salasyndaсуарудың»,
kóshelerde минералjáne adam
ды
себудің, зиянкестермен
және
kópтыңайтқыш
jınalatyn qoǵamdyq
oryndarda beınebaqylaý
арамшөппен
күресудің anyqtaıtyn
интеллектуалды
júrgіzetіn, azamattardy
jáne jol жүйелері
qozǵalysyn
арқылы
өнімділікті
бірнешеjúıelerdі
есе арттыруға
боqadaǵalaıtyn
ıntellektýaldy
belsendі túrde
лады.
Жүргізушісі
жоқ
техника
адами
факторды
engіzý kerek.
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив
түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолONYNSHY.
дау көрсету
керек.
Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
«Aqyldy
qalalar»
отандық«aqyldy
өнімді халықаралық
ult» úshіn. нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
2018 jyl - elordamyz Astananyń 20 jyldyǵyn atap
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
ótetіn mereıtoıly jyl. Bas qalamyzdyń qalyptasýy jáne
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
Eýrazıanyń mańyzdy damý ortalyqtarynyń qataryna
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықqosylýy - barshamyzdyń ortaq maqtanyshymyz.
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмZamanaýı
кіндік
береді.tehnologıalar jyldam ósіp kele jatqan
megapolıstіń
problemalaryn
tıіmdі sheshýge
Сонымен қатар
жерді барынша
тиімді иге-jol
ashady. «Smart
Sıtı» tujyrymdamasy
men qalaǵa
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс пайдалана
qonys
aýdaratyn
adamdardyń
quzyretterіn
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсізdamytý
субnegіzіnde qalalyq
ortany basqarýdy
keshendі
túrde
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені
субъекengіzý
qajet.
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
Álemde қажет.
ınvestorlar
básekege
қайта бағыттау
5 жылúshіn
ішіндеqalalar
агроөнеркәсіп
túsedі
degen
túsіnіk
qalyptasty.
Olar
eldі
emes,
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
jaıly ómіr súrіp,
jumys
іsteıtіn qalany
tańdaıdy.
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
Sondyqtan,
Astananyń
tájіrıbesі
negіzіnde «Smart
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Sıtı» «etalondy» standartyn qalyptastyryp, Qazaqstan
ТӨРТІНШІ.
qalalary
arasynda ozyq praktıkany taratýdy jáne
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
tájіrıbe almasý іsіn
bastaý kerek.
тиімділігін
арттыру
«Aqyldy
qalalar» óńіrlіk damýdyń, ınnovatsıany
Бүгінде jáne
Қазақстан
бірнеше транtaratýdyń
elіmіzdіńарқылы
barlyq aýmaǵynda
turmys
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы көп
sapasyn arttyrýdyń lokomotıvterіne aınalady.
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
жүк Mіne,
aldymyzda
turǵan 10
mіndetөткен
osy. Bular
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп,
17
милtúsіnіktі árі aıqyn.
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғыQymbatty
табыстыqazaqstandyqtar!
2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаBіz saıası turaqtylyq pen qoǵamdyq kelіsіmnіń
руға мүмкіндік береді.
arqasynda ekonomıkamyzdy, saıasatymyzdy jáne
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
sanamyzdy jańǵyrtýǵa kіrіstіk. Tehnologıalyq jáne
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
ınfraqurylymdyq
turǵydan damýdyń
jańa
kezeńіne tyń
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
serpіn berіldі.
блокчейн
сияқты цифрлық технологиялардың
Konstıtýtsıalyq
bılіk етуtarmaqtary
ауқымды
түрде енгізілуінreforma
қамтамасыз
қажет.
arasyndaǵy
balansty
naqtylaı
tústі.
Bіz ulttyq
sanany
Заманауи шешімдер логистиканың
барлық
jańartý
úderіsіn
bastadyq.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Bulбереді.
bazalyq«Үлкен
úsh baǵyt
Qazaqstan jańǵyrýynyń
мүмкіндік
деректерді»
(Big data)
júıelі
úsh
tuǵyry
bolyp
sanalady.
Bіz jańa zamanǵa
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз
етуге,
saı bolý
úshіn анықтауға
Tórtіnshі және
ónerkásіptіk
revolıýtsıa
өсімнің
резервін
артық шығынды
jaǵdaıyndaǵy
tarıhı
órleý bastaýynda
turǵan bіrtutas
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
ult bolýymyz kerek.
Интеллектуалды
көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
23
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
24
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заманЛатын
талабына
сай нұсқасына
утилизацияЛатын
әліпбиінің
әліпбиінің
нұсқасына
өзгеріс
енгізілді
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Қазақстан
Республикасы
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Республикасы
керек. Осы және басқа
да шаралар
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Жарлығы
Президентінің
Жарлығы
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
«Қазақ тілі тілі
әліпбиін әліпбиін
кириллиенгізуді талап етеді.«Қазақ
цадан латын графикасына
көшіру
кириллицадан
латын графикасына
туралы»
Қазақстан
Республикасы
көшіру
туралы»
Қазақстан
ҮШІНШІ. «
Президентінің 2017Президентінің
жылғы 26 қаРеспубликасы
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
зандағы
№569
2017
жылғы
26Жарлығына
қазандағы өзгеріс
№569
кешенін қарқынды
дамыту
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енгізу
туралы
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Республикасы
кириллицадан
латын
графикасына
ұлғайтуға бағытталуы
керек.
Біз
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егіп, дәнді
Президентінің
2017 мақтан
жылғы
26
қакөшіру
туралы»
Қазақстан
дақылдарды өсіруді
үйрендік.
Оны
тұтазандағы
№569
Жарлығына
(ҚаРеспубликасы
Президентінің
мыз. Алайда, қазір
ол жеткіліксіз. Шикізатты
қай2017 етіп,
жылғы
26 нарықтарға
қазандағы
та өңдеуді қамтамасыз
әлемдік
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамытуLatyn
мәселесі
басты назарда боálіpbıіnіń nusqasyna ózgerіs
Latyn
álіpbıіnіń
nusqasyna
луға тиіс. Ол ең алдымен
жаңа
технологияларды
engіzіldі
ózgerіs engіzіldі
трансферттеумен және
оларды
отандық
жағдайQazaqstan Respýblıkasy
PrezıQazaqstan
Respýblıkasy
ға бейімдеумен айналысуы
қажет.
dentіnіń Jarlyǵy
Prezıdentіnіń
Jarlyǵy
«Qazaq tіlі университеттердің
álіpbıіn kırıllıtsadan
Осыған орай аграрлық
«Qazaq
tіlі
álіpbıіn
kırıllıtsadan
latyn
grafıkasyna
kóshіrýберіп
týraly»қана
Qaрөлін қайта қарауlatyn
керек. Олар
диплом
grafıkasyna
kóshіrý
zaqstan
Respýblıkasy
Prezıdentіnіń
қоймай, ауыл шаруашылығы
кешенінде
нақты
týraly»
Qazaqstan
Respýblıkasy
2017 jylǵy
26 qazandaǵy
№569 Jarжұмыс істейтін немесе
ғылыммен
айналысатын
Prezıdentіnіń
2017
jylǵy
26
lyǵyna ózgerіs engіzý týraly QAÝLY
мамандарды дайындауға
тиіс.
qazandaǵy
№569
Jarlyǵyna
ózgerіs
ETEMIN:
týraly QAÝLY
ETEMIN:
Бұл жоғары engіzý
оқу1. орындарынан
оқуkırıllıtsadan
бағдар«Qazaq
tіlі álіpbıіn
1. grafıkasyna
«Qazaq
tіlі týraly»
álіpbıіn
ламаларын жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінlatyn
kóshіrý
Qakırıllıtsadan
latyn
grafıkasyna
дегі озық білім мен
үздікRespýblıkasy
тәжірибені Prezıdentіnіń
тарататын
zaqstan
kóshіrý
týraly»
Qazaqstan
орталықтарға айналу
талап
Мысалы,
2017 jylǵy
26 етіледі.
qazandaǵy
№569
Respýblıkasy Prezıdentіnіń 2017
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
24
азайтып,
егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
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төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға
шара (Қазақстан
қолдану
керек. Тиімсіз субзақстан Жарлығына
Республикасы
ПҮАЖ-ы,
№569
№ 50-51-52, ауыл
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тілеріне
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бекітілген
латын
графикаенгізілсін:
аталған
Жарлықпен
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
сына негізделген
қазақ
тілі әліпбиі
бекітілген
латын
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қазақ
тілі
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шаруашылығы өнімінің экспортын,
тиісінше, кем
жаңа редакция¬да
жазылсын.
Жарлыққа
қосымшаға
сәйкес жаңа
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
2. Осы жазылсын.
Жарлық жарияланған
редакцияда
күнінен
бас¬тап
қолданысқа
ен2. Осы
Жарлық
жарияланған
ТӨРТІНШІ.
гізіледі.
күнінен
бастап
қолданысқа
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
енгізіледі.
Қазақстан
Республикасының
тиімділігін
арттыру
Президенті
Н.НАЗАРБАЕВ
Бүгінде
Қазақстан
арқылы бірнеше транҚазақстан
Республикасының
Астана,
Ақорда,
2018
жылғы
19 Бұл туралы көп
Президенті Н.НАЗАРБАЕВ
сконтиненталды
коридор
өтеді.
ақпан
№
63
Астана,Жалпы,
Ақорда,Қазақстан
2018 жылғы
айтылды.
арқылы өткен жүк
19
ақпан
№
637
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған
мемлекет қаражатын тез арада қайтаJarlyǵyna (Qazaqstan Respýblıkasy
jylǵy
26 qazandaǵy
№569 Jarlyǵyna
руға
мүмкіндік
береді.
PÚAJ-y, № 50-51-52,
326-qujat)
(Qazaqstan
Respýblıkasy
PÚAJ-y,
Жүк
қозғалысын
онлайн
режімінде бақылап,
mynadaı ózgerіs engіzіlsіn:
atalǵan
№
50-51-52,
326-qujat)
mynadaı
олардың
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тасымалдануы
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grafıkasyózgerіs
engіzіlsіn:
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2.
Osy Jarlyq шешімдер
jarııalanǵan kúnіnen
Заманауи
логистиканың барлық
redaktsııada
jazylsyn.
bas¬tap qoldanysqa engіzіledі.
буынының
өзара
байланысын
2. Osy Jarlyq
jarıalanǵan
kúnіnen ұйымдастыруға
bastap
qoldanysqa
engіzіledі.
мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді» (Big data)
Qazaqstan Respýblıkasynyń
Qazaqstan
Respýblıkasynyń
пайдалану
сапалы
талдауды қамтамасыз етуге,
Prezıdentі
N.NAZARBAEV
N.NAZARBAEV
өсімніңPrezıdentі
резервін
анықтауға
Astana, Aqorda,
2018және
jylǵy артық шығынды
Astana,
Aqorda,
2018№
jylǵy
азайтуға жағдай туғызады.
Осы
19 aqpan
637 мақсаттар үшін
19 aqpan № 637
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
25
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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JARLYQ

4

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының
негізі - біздің басты құнТөрегелді
ШАРМАНОВ, академик
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін азаматтық
Tóregeldі ShARMANOV, akademık
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
КЕШЕ
ЕЛБАСЫ
ЛАТЫН
ӘЛІПБИІНІҢ
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұӨЗГЕРТІЛГЕН
НҰСҚАСЫН БЕКІТТІ.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЖАҢА
НҰСҚА ҚОЛДАНЫСТА
бар.
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қатарына қоАСА
ОҢТАЙЛЫ
БОЛМАҚ. ТІЛ
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ҒЫЛЫМЫ
МАМАНДАРЫНЫҢ
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз
керек.
ҮНДЕУІНЕ
САЙ ТАҢБАЛАРДЫҢ

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға
Өркениет арналған
көшіне индустрияландырудың
ілесу,
алдыңғы
үшінші бесжылдығын
кірісу керек.
қатарлы
дамыған 30 әзірлеуге
елдің қатарынан
табылу,
экономикамыздың инновациялық өркендеуі, ғылымбілім ЕКІНШІ.
саласының прогрессивті дамуы, өскелең
Ресурстық әлеуетті
ұрпағымыздың
жарқын болашағы үшін бүгінгі таңда
латын
оданграфикасын
әрі дамытуенгізу қоғамымыз үшін өмірлік
маңызды,
үлкен істердің
қатарында.
«Елу жылда деген
– ел
ХХІ ғасырда
әлемнің
табиғи ресурстарға
жаңа»
дегендей,жалғасуда.
әліпбиіміздің
жаңа
өзгерісі қазіргі
мұқтаждығы
Олар
болашақта
жаһанұшқыр
уақыт талабына
сай болу
үшін экономикасын
қажет. Себебі
дық экономиканы
және
еліміздің
бүгінде
әлем
халықтарының
интеграциясы,
жаппай
дамыту
барысында
ерекше
маңызға ие болады.
көші-қон
аса белең алуда.
Көбінесе,
Бірақ мәселелері
шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
қазіргі
заманда
ғаламтордыңбасқаруға
дамуына қатысты
сай әлемнің
ісін, табиғи
ресурстарды
ұстатүкпір-түкпірінде
тұрып-ақ қайта
адамдар
бір-бірімен
нымдарды сыни тұрғыдан
пысықтау
керек.
жедел
байланысын
қолдап отырады. Демек,
ара
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформақашықтықтың
қазіртүрде
кедергісі
жоқ,
бүгінгі
күн –
ларды белсенді
енгізу
қажет.
Кәсіпорынрухани
байланыстың
заманы.мен
Өзімэнергия
өмір бойы
қызмет
дардың
энергия тиімділігі
үнемдеуге,
еткен
медицина
саласының
мамандары
туралы
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстаайтсақ,
әліпбиі біз
үшін бұрыннан
етене
рыныңлатын
экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

«

ЗАМАНАУИ ӨМІРДІҢ
ЗАҢДЫЛЫҒЫ

1

ҰЛҒАЮЫНА
АПАРАТЫН
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
АПОСТРОФТАР
ЫҢҒАЙЛЫ
технологияларды енгізудің
көшбасшысына
айналуы
тиіс
ТҮРІНЕ АУЫСТЫРЫЛДЫ,
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменДИГРАФТАР
ЖАЛПЫ, негізгі
деген 2014-2015ҚОСЫЛДЫ.
жылдардағы дағдарыста
тұрақтандырушы
факторлардың
ЛАТЫН
ӘЛІПБИІНЕ
КӨШУбірі
– болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
ЗАМАНЫМЫЗДЫҢ ЗАҢДЫЛЫҒЫ.

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
26
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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2

СҮЙІНШІ

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
котаныс,шейтеді.
күнделікті
науқастарға
рецептілерді
дәрігерлер латын
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетоператив
түрінде
жұмыс
істеуіне сақшылары
жан-жақты латын
қолқарпімен
жазады.
Сондықтан
денсаулық
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
графикасына
көшуді
бірауыздан
қолдайды.
Бүгінгі
таңда
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламаотандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
тәуелсіз
мемлекет
ретінде
латын графикасы
негізіндегі
жаңа
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
жолын тауып,
ілгерілетуге
тиіс.рухани
қазақ стратегиялық
әліпбиін қабылдауды
еліміздің
егемендігін,
еркіндігімізді
өрісімізді
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл айқындайтын,
шаруашылығынэкономикалық
қарқынды дамыту
әлемдік
ғылым-білімнің
жетістіктеріне
оңтайлы
болатын жаңартылатын энергия көздерінің кеңейтетін,
55 өнімнің
сапасы
мен экологиялық
тазалығын
жол ашатын,
болашағымыз
үшінқажет.
аса маңызды,
заманауи
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
сақтай отырып
жүргізілуі
Бұл бүкіл
әлемгеісшара ретінде
танимын.
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнтанылатын
«Қазақстанда жасалған» табиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар KESHE
жерді барынша
тиімді
игеELBASY
LATYN
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
ÓZGERTІLGEN
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарғаÁLІPBIІNІŃ
шара қолдану керек.
Тиімсіз сублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл
шаруашылығы
кешені субъекNUSQASYN
BEKІTTІ.
JAŃA
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
NUSQA QOLDANYSTA ASA
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
OŃTAILY
BOLMAQ.
ǴYLYMY
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
жәнеTІL
өңделген
ауыл
шаруашылығы
өнімінің экспортын, тиісінше,
кем
MAMANDARYNYŃ
ÚNDEÝІNE
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
SAI TAŃBALARDYŃ ULǴAIÝYNA
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ. APARATYN APOSTROFTAR
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика
YŃǴAILYинфрақұрылымының
TÚRІNE AÝYSTYRYLDY,
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
QOSYLDY.
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде DIGRAFTAR
Қазақстан арқылы
бірнешеJALPY,
трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп–
LATYN ÁLІPBIІNE KÓSHÝ
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
ZAMANYMYZDYŃ ZAŃDYLYǴY.
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Órkenıet kóshіne іlesý, aldyńǵy qatarly damyǵan 30 eldіń qatarynan
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долtabylý, ekonomıkamyzdyń ınnovatsıalyq órkendeýі, ǵylymшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
bіlіm salasynyń progressıvtі damýy, óskeleń urpaǵymyzdyń
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаjarqyn bolashaǵy úshіn búgіngі tańda latyn grafıkasyn engіzý
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
руға мүмкіндік
береді.
qoǵamymyz
úshіn ómіrlіk
mańyzdy, úlken іsterdіń qatarynda.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк
қозғалысын
режімінде
бақылап,
«Elý jylda – el jańa» degendeı,онлайн
álіpbıіmіzdіń
jańa ózgerіsі
qazіrgі
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
кедергісіз
және
ushqyrолардың
ýaqyt talabyna
saı bolý тасымалдануы
úshіn qajet. Sebebіүшін
búgіnde
álem
Осыған орай аграрлық университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
halyqtarynyń
ıntegratsıasy,
jappaı kóshіqon
máselelerі
asa beleń
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
сияқты zamanda
цифрлық
технологиялардың
alýda.блокчейн
Kóbіnese, qazіrgі
ǵalamtordyń
damýyna saı
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
álemnіń túkpіr-túkpіrіnde turyp-aq adamdar bіr-bіrіmen
jedel
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
шешімдер
логистиканың
барлық
baılanysynЗаманауи
qoldap otyrady.
Demek,
ara qashyqtyqtyń
qazіr
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының
өзара
ұйымдастыруға
kedergіsі
joq, búgіngі
kún –байланысын
rýhanı baılanystyń
zamany. Ózіm
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
ómіr boıy qyzmet etken medıtsına salasynyń mamandary
týraly
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
aıtsaq, latyn álіpbıі bіz úshіn burynnan etene tanys, kúndelіktі
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
өсімніңretseptіlerdі
резервін анықтауға
шығынды
naýqastarǵa
dárіgerler және
latyn артық
qarpіmen
jazady.
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
Sondyqtan densaýlyq saqshylary latyn grafıkasyna kóshýdі
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
bіraýyzdan qoldaıdy. Búgіngі tańda táýelsіz memleket retіnde
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе
көлік ағынын
тиімдіálіpbıіn
басқаруға
және
latyn grafıkasy
negіzіndegі
jańa qazaq
qabyldaýdy
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
elіmіzdіń egemendіgіn, rýhanı erkіndіgіmіzdі aıqyndaıtyn,
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
ekonomıkalyq
órіsіmіzdі
keńeıtetіn,
álemdіkқатынастарды
ǵylym-bіlіmnіń
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға божақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті úshіn
желісін
jetіstіkterіne ońtaıly jol ashatyn, bolashaǵymyz
asa
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
жөндеу
мен
қайта
салуға
арналған
қаржы
көлемін
mańyzdy, zamanaýı іs-shara retіnde tanımyn.
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
27
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ҚАЗАҚСТАН»
ұлтаралық және
конфессияаралық– ҒЫЛЫМИ-ӘЛЕУМЕТТІК
генімен, жұмыс күшінің көптеп
босап
қалу қаупін
«ҚАСИЕТТІ
БАҒДАРЛАМАСЫ
ЖОБА
ЕЛБАСЫ
келісім.
де
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ ӨТКЕН ЖЫЛЫ ЖАРИЯЛАҒАН «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияРУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ» АТТЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МАҚАЛАСЫНДА КӨТЕРІЛГЕН
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
МӘСЕЛЕЛЕР
НЕГІЗІНДЕ,
2017 ЖЫЛДЫҢ
МАМЫР
АЙЫНДА
МӘДЕНИЕТ
СПОРТ
здың кепілі емес
екенін жақсы
сезінуіміз керек.
мен
стандарттау
салаларынЖӘНЕ
жаңа индустриялан«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
МИНИСТРЛІГІНІҢ БАСТАМАСЫМЕН ЕЛОРДАДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МУЗЕЙДІҢ ЖАНЫНАН
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қа«ҚАСИЕТТІ ҚАЗАҚСТАН» ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ ҚҰРЫЛҒАН БОЛАТЫН.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші бесжылдығын
керек.
Мұндағы
мақсат
– еліміздегі
қасиетті
тарихи дүниелер
бұған дейін әзірлеуге
қасиетті кірісу
нысан
ретінде
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс.
Мұорындарды анықтап, оларды ұлттық-идеологиялық ғылыми сарапталып, жүйеленбеген-тін. Біз осы
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де шаруаны
ЕКІНШІ.
деңгейге
көтеру.
Осы орайда, «Қасиетті
Қазақстан»
реттеп, жалпыхалықтық құндылық ретінде
бар.
Ресурстық әлеуетті
ғылыми-зерттеу орталығының басшысы Берік қарастыруды қолға алып жатырмыз. Бұл жұмыстың
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
ӘБДІҒАЛИҰЛЫНА жолығып әңгімелескен едік.
рухани маңызына тоқталар болсақ, біріншіден, киелісылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
қасиетті нысандар біздің ұлтты рухани жұтаңдықтан
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһан– Берік
мырза,
әңгімені әуелі
Елбасы тарапынан сақтайтын
символдық
қалқанымыз
ұлттық
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
дық экономиканы
және
еліміздің және
экономикасын
ұсынылып отырған жобаның рухани маңызына мақтанышымыздың
қайнар
бұлағы
деп
түсінген
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
тоқталудан
дұрыс.
БІРІНШІ.бастасақ?
Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
– Қазақ халқыныңенгізудің
ұлттық санасының
ерекшелігі
– табиғи
Түсінікті.
Соныменбасқаруға
еліміздегі
қасиетті
технологияларды
көшбасшысына
ісін,
ресурстарды
қатысты
ұста–айналуы
туып өскен
жері, өнген ортасын кие тұтып, оның нысандарды
барысында
қандай
өлшемдер
тиіс
нымдарды анықтау
сыни тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
қадір-қасиетін
бағалауымен
алынды?
Оның нәтижелері
мұнайқұнды.
бағасыАталарымыз
күрт төмен- басшылыққа
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформадегенжер
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі ларды
белсендіқасиетті
түрде енгізу
қажет.
Кәсіпорын«туған
– тұғырың,
туған ел – қыдырың»
деп бекер
– Біріншіден,
нысанның
ел тарихында
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
айтпаған. Туған жер мен елдің халық санасына сіңген елеулі орын алатын маңызы болуы шарт. Сол
себепті,
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
рухани құндылығының ұлттың қалыптасуында, нысандардың қасиетін анықтау бойыншажұмыстажұмыс
секторынаайрықша
деген бағдарымыз
өзгергентапсырған
жоқ.
рының сарапшы
экологиялық
мен бес
тиімділігіне
дамуында
рөлі бар. Елбасы
жасаған
топ тазалығы
әуелі бұларды
топқа
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
28
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ҰЛТТЫҚ
МАҚТАНЫШЫМЫЗДЫҢ
ҚАЙНАР БҰЛАҒЫ
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ҚАЗАТЫҢ КИЕЛІ жерлері

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
жіктеді. Біріншісіне
– ерекше бағаланатын
табиғи
қалдықтарды
заман талабына
сай утилизациялау
және
қайта өңдеу
үшін шаралар
қабылдау
мұра
ескерткіштер
жатқызылды.
Бұларға
– Әулие
керек.
Осы және
басқа да
шаралар
заңнамаға,
тау, Жылаған
ата бұлағы,
Ақмешіт
үңгірі,
Хан тәңір
соның
кодекске
өзгерістер
тауы, ішінде
ШарынЭкологиялық
шатқалы қатарлы
оншақты
нысан
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің
түбегейлі
бұруы
маңызды.
Аграрлық
қамтылды.
Екіншібет
топқа
– еліміздегі
археологиялық
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
боескерткіштер мен орта ғасырлық қала нысандары
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
енді. Бұл қатарға Берел, Шілікті қорымдары, Ботай
трансферттеумен
оларды отандық
қонысы, Бегазы және
археологиялық
кешені, жағдайЖанкент,
ғаСығанақ,
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
Ақыртас,
Қойлық,
Сарайшық т.б. көне
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен
интеллектуалды
қалашықтар күресудің
бар отызға
жуық нысан жүйелері
қамтылуда.
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
боҮшінші топ ретінде – еліміздегі діни ғибадат
лады.
Жүргізушісі
жоқ
техника
адами
факторды
орындары алынды. Бұл топқа Домбауыл ғұрыптық
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді.
субъектілерінің
кокешені, Ауыл
Үкаш шаруашылығы
ата кесенесі, Әзірет
Сұлтан тарихиоператив
түріндеЖошы
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолмәдени кешені,
хан,
Абат-Байтақ,
Тектұрмас,
дау
көрсету керек.
Мемлекет
бизнеспен
Арыстанбаб
сияқты
отыздан астам
нысанбірлесіп,
жіктелді.
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
Төртінші топқа – тарихи тұлғаларға қатысты
қасиетті
стратегиялық
жолын
ілгерілетуге
тиіс.батыр
орындар енді.
Атап тауып,
айтқанда,
Қобыланды
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
мемориалдық кешені, Абылай хан резиденциясы,
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
Ахмет Байтұрсыновтың мемориалды үйі, сонымен
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
қатар жоңғар шапқыншылығы кезінде азаттық үшін
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықкүрескен
жиырмадан
астам батырлардың
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетугекесенесі
мүмбір
параграфпен
жиынтық
образ
ретінде берілді.
кіндік береді.
Бесінші
топ қатар
– саяси-тарихи
оқиғаларға
қатысты
Сонымен
жерді барынша
тиімді
игеорындар есебінде
қарастырылып,
бұған
Таңбалы
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
тас ескерткіші,шара
Бөкей
ордасы
тарихи
алмайтындарға
қолдану
керек.
Тиімсізкешені,
субБірлік
монументі
(ОҚО,
Ордабасы
ауданындағы),
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне
арналған
банк
несиелерін
Астанадағы
Бәйтерек
және
Қазақ Еліарзандатуға
монументтері
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл
ішінде агроөнеркәсіп
қатарлы
оншақты
нысан
енгізілді.
кешеніндегі
еңбекалынған
өнімділігін
және өңделген
ауыл
– Бұл тізімге
нысандар
соңғы шешім
бе,
шаруашылығы
экспортын,
әлде өзгерістерөнімінің
болуы мүмкін
бе? тиісінше, кем
дегенде
2,5 тізім
есегетек
арттыруды
тапсырамын.
– Бұл
ұсынылып
отырған жоба. Бір
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сөзбен айтқанда, алдағы жұмыс жоспарына қатысты
ТӨРТІНШІ.
шығарылған бағыт-бағдар. Тізімдегі нысандар әлі де
Көлік-логистика инфрақұрылымының
зерттеуді қажет етеді.
тиімділігін арттыру
– Жоғарыдағы қасиетті нысандар уақыттық
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трантұрғыдан
қалай сұрыпталды?
сконтиненталды
коридор өтеді. Бұл туралы көп
–
Жалпы,
бізҚазақстан
бұл жобаарқылы
аясына,өткен
Қазақстан
айтылды. Жалпы,
жүк
жеріндегі
тас
дәуірінен
бастап,
бүгінгі
таңға
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 дейінгі
милтарихи
сананы
жаңғыртуға
қатыстытүсетін
нысандарды
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
жыл
қамтуды табысты
көздедік. Осы
сайынғы
2020арқылы
жылы қазақстандықтардың
5 миллиард долбіртұтас
рухани
кеңістікте
ынтымақты
өмір сүру
ларға
жеткізу
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайта-да
тетігін қалаудың
жолын
қарастырудамыз.
Елбасы
руға
мүмкіндік
береді.
осыны айтып отыр. Бұл арада басын ашып айтатын
Жүк қозғалысын
режімінде
бақылап, –
дүние
– «Қасиетті онлайн
Қазақстан»
бағдарламасы
олардың
кедергісіз тасымалдануы
үшінғылымижәне
рухани құндылықтарды
қалыптастыратын
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
әлеуметтік
жоба. Мысалы,
Алтайдағы
«Берел қоблокчейн
сияқты Бұл
цифрлық
рымын» алайық.
біздің технологиялардың
ата-бабаларымыздың
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
өткен тарихынан ақпар беретін
нысан. ету
Осықажет.
арқылы
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
бұрынғы ата-бабаларымыз ерте дәуірде қандай
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мәдени мұралар қолданды, өз кеңістігінде қалай өмір
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
сүрді соны сапалы
білуге тиіспіз.
пайдалану
талдауды қамтамасыз етуге,
–
Демек
киелі
нысандар
табыну
үшін емес,
өсімнің резервін
анықтауға
және
артық шығынды
тарихымызды
тану
үшін
қажет
дейсіз
ғой?
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
– Әрине ұлттық
Интеллектуалды
көлікбайырғы
жүйесінқұндылықтарымызды
енгізу қажет.
осы
арқылы
қайтабасқаруға
түлету, нақтырақ
Бұлкиелі
жүйенысандар
көлік ағынын
тиімді
және
айтқанда рухты жаңғыртып,
халықты
рухтандыратын
инфрақұрылымды
одан әрі
дамыту
қажеттігін
анықтауға
ашады. Ішкі
қатынастарды
жоба бұл.жолМысалы,
қазақөңірлік
батырларын
алайық,
жақсарту
жергілікті желісін
бұлардыңүшін
ерлікавтожолдардың
істері ұлт рухын жанғыртудың
бірденжөндеу
мен
қайта
салуға
арналған
қаржы
көлемін
бір тетігі. Өйткені біздің бүгінгі таңда жоғалтып
көбейту керек.
29
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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отандастар!
отырғанымыздыңҚұрметті
өзі осы батырлық.
Оның орнына
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
қауымды көнбістік, жалтақтық, бодандық сана-сезім
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстандендеп барады. Осыған қарсы шипа – батырлық рух.
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
– Сонда
бұл емес
жобаның
елшілдік,
Кеңесінің
тұрақты
мүшесіқоғамға
болды. 2018
жылмемлекетшілдік
көзқарасты
қалыптастыруға
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз. да
әсеріБіз
болғаны
ғой?
дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
– Бұл даөткізу
бар. Сіз
айтып
отырған
мемлекетшілдік
көрмесін
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
көзқарасты
дүние
қазақ
алған ТМД қалыптастыратын
және Шығыс Еуропа
елдері– арасынтарихындағы
мен билердің
болса, жасдағы біріншіхандар
мемлекет
болдық. рөлі
Қазақстанда
татарды
үшін келе
күресжатқан
жолына
тәрбиелейтін
быстыазаттық
жұмыс істеп
нарықтық
экономика –моделі
қалыптасты.
дүние
ұлт-азаттық
күрескерлердің әрекеті. Қазіргі
жылы
еліміз біздің
әлемдік
дағдарыстың
қотаңда2017
қазақ
қоғамына
дәстүрімізді
жоққа
лайсыз салдарын
сенімді
өсу Әсіресе
жолына
шығаратын
түсініктереңсеріп,
еніп кетіп
жатыр.
қайтаатын
түсті.
Жыл халық
қорытындысы
бойынша
ішкі
ислам
жамылып
арасын іріту
үрдісі белең
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнералуда. Екіншіден, қазіргі жастар өзінің тарихын тек
кәсіптік өнімнің
7 проценттен
асты.
Бұл
әлеуметтік
желіде өсуі
таратылған
жеңіл-желпі
ақпар
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
арқылы танып, білуде. Бұдан нені аңғарамыз? Күн
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
өткен сайын жастардың тарихи санасына тұсау
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
салатын қауіп күшейіп келеді. Осыған қалқан
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
болатын
дүние
– жоғарыдағы деңгейі
жоба болуы
Яғни
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9 тиіс.
процентке
болашақ
ұрпақ
жалпыұлттық
қасиетті
нысандарды
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономитану
арқылы
ұлттық бірегейлікті
ұғынып,
қазақ
калық
табыстарының
негізі - біздің
басты
құнхалқының
сонау тас
дәуірінен
беріберетін
бір ел, бір
халық
дылықтарымыз
ретінде
қала
азаматтық
ретінде
қалыптасқан
ел екенін
санасына
сіңіре алады.
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
Осы
арқылы тұтас тарихи сана қалыптасады.
келісім.
Қазақстанның
жетістікнақты
тері сенімді
–Дегенмен,
Сіздер жасап
жатқан жобаның
шегі
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымықандай және қасиетті ретінде тіркеуге алынған
здың кепілі
емес мәртебе
екенін жақсы
сезінуімізба?
керек.
нысандарға
арнайы
қарастырылған
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
– «Қасиетті Қазақстан» жобасы 2017-2021
Елімізге дамудың
қажет. әр жыл
жылдарды
қамтып жаңа
отыр. сапасы
Осы аралықта
Жаһандық
ол,
сайын
бір-бір трендтер
томнан көрсетіп
барлығы отырғандай,
бес томдық
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үлкен еңбек «Қазақстанның қасиетті жерлерінің
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұэнциклопедиясы» жасалуы тиіс. Аталмыш жобаның
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
тағы бір тиімді тұсы – ішкі рухани-туризмді дамытуға
бар.
зор үлес
күтілуде. Яғни бұл
туризмнің
Жаңақосады
әлем деп
көшбасшыларының
қатарына
қоерекшелігі
–
адамдар
табиғатты
тамашалап,
ел-жер
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі
бар
көріп,
көңіл
көтеру емес,
мәні,
екеніне
сенімдімін.
Бұл тәлімдік-тәрбиелік
үшін мынадай міндетәрі
туған
жер
тарихымен
танысуына
бағытталуымен
терді шешуге жұмылуымыз керек.
құнды болмақ. Сонымен қатар орта мектеп
оқушыларына
арналған оқулықтар,
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңафильмдер,
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
роликтер,
туризм және
интерактивтік
карта жасау
айналуы
тиіс
жоспарда
бар.
Тізімге алынған қасиетті нысандардың
Оның жайлы
нәтижелері
бағасы
күрт төменмәртебесі
айтармұнай
болсақ,
Мәдениет
және
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
спорт министрлігі тарапынан Мәдени және тарихи
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
ескерткіштерді қорғау туралы заңға өзгерістер енгізу
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
жайы қарастырылуда. Яғни мемлекеттік тұрғыдан
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
30
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа
шығуын көздейтін
құралқорғалуға
тиіс нысандар
қатарына жаңа
«Қасиетті
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, біріннысандар» дейтін бап енгізілу қажеттігі туындап
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаотыр. Заң қабылданған соң ондағы талап бойынша
ландыруға тиіс.
іріктелген
нысандарды
мемлекеттік
тіркеуге
қойып,
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қорғауға алу жайы нақтыланады. Яғни қасиетті
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
саналып, заңмен қорғалған нысандардың әрбіріне
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
паспорт
жасалады.
Ол үшін нысанның тарихы,
тиісті заңнама
қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстааңызы,
әфсанасы,
уақыты, ғасыры,
әлеуметтік
сипаты
нымдарды
тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
тағы
басқасы сыни
жан-жақты
зерттеледі.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия
үнемдеуге,
Әңгімелескен
сондай-ақ энергия өндірушілердің
өз
Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ,жұмыстаАстана
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

QAZAQTYŃ KIELІ jerlerі

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

ULTTYQ
MAQTANYSHYMYZDYŃ
QAINAR BULAǴY

«
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран«QASIETTІ
QAZAQSTAN»
BAǴDARLAMASY
– ǴYLYMI-ÁLEÝMETTІK
JOBA
дақылдарды
өсіруді
үйрендік. Оны
мақтан тұта- сконтиненталды
коридор өтеді.
Бұл ELBASY
туралы көп
NURSULTAN
NAZARBAEV
ÓTKEN
JYLYқайJARIALAǴAN
BAǴDAR:
RÝHANI
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
айтылды. «BOLASHAQQA
Жалпы, Қазақстан
арқылы өткен
жүк
таJAŃǴYRÝ»
өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп,
17
милATTY BAǴDARLAMALYQ MAQALASYNDA KÓTERІLGEN MÁSELELER
жоғары
сапалы 2017
дайын
өнімменMAMYR
шығуымыз
қажет. MÁDENIET
лион тоннаға
жуықтады.
түсетін жыл
NEGІZІNDE,
JYLDYŃ
AIYNDA
JÁNE
SPORTТранзиттен
MINISTRLІGІNІŃ
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долBASTAMASYMEN ELORDADAǴY ULTTYQ MÝZEIDІŃ JANYNAN «QASIETTІ QAZAQSTAN»
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ǴYLYMI-ZERTTEÝ
ORTALYǴY
ғылымды
дамыту мәселесі
басты QURYLǴAN
назарда бо- BOLATYN.
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
Mundaǵy maqsat
elіmіzdegі
qasıettі
tarıhı ǵylymı
saraptalyp, júıelenbegen-tіn.
Bіz osy
sharýany
трансферттеумен
және –оларды
отандық
жағдайЖүк қозғалысын
онлайн режімінде
бақылап,
oryndardy
anyqtap,
olardy
ulttyq-ıdeologıalyq
deńgeıge
rettep,
jalpyhalyqtyq
qundylyq
retіnde
qarastyrýdy
qolǵa
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
kóterý.
Osy
oraıda,
«Qasıettі
Qazaqstan»
ǵylymı-zertteý
alyp
jatyrmyz.
Bul
jumystyń
rýhanı
mańyzyna
toqtalar
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
ortalyǵynyń
basshysy
BerіkОлар
ÁBDIǴALIULYNA
bolsaq, bіrіnshіden,
kıelі-qasıettітехнологиялардың
nysandar bіzdіń ultty
рөлін
қайта қарау
керек.
диплом беріпjolyǵyp
қана блокчейн
сияқты цифрлық
áńgіmelesken
rýhanı jutańdyqtan
saqtaıtynқамтамасыз
sımvoldyq qalqanymyz
jáne
қоймай,
ауылedіk.
шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды
түрде енгізілуін
ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи
шешімдер qaınar
логистиканың
ulttyq
maqtanyshymyzdyń
bulaǵy depбарлық
túsіngen
мамандарды
дайындауға
тиіс.áýelі Elbasy tarapynan буынының
өзара байланысын ұйымдастыруға
– Berіk myrza,
áńgіmenі
durys.
Бұл жоғары
орындарынан
оқу toqtalýdan
бағдар- мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
data)
usynylyp
otyrǵan оқу
jobanyń
rýhanı mańyzyna
– Túsіnіktі.
Sonymen
elіmіzdegі
qasıettі(Big
nysandardy
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
bastasaq?
anyqtaý barysynda qandaı ólshemder basshylyqqa
дегі озық
білім
мен ulttyq
үздік sanasynyń
тәжірибені
тарататын
– Qazaq
halqynyń
erekshelіgі
– týyp өсімнің
alyndy?резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай туғызады.
Осы мақсаттар
ósken jerі, óngen ortasyn kıe tutyp, onyń qadіr-qasıetіn
– Bіrіnshіden,
qasıettі nysannyń
el tarıhyndaүшін
eleýlі
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
baǵalaýymen qundy. Atalarymyz «týǵan jer – tuǵyryń, oryn alatyn mańyzy bolýy shart. Sol sebeptі, nysandardyń
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
týǵan el – qydyryń» dep beker aıtpaǵan. Týǵan jer men qasıetіn anyqtaý boıynsha jumys jasaǵan sarapshy top
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
eldіń halyq sanasyna sіńgen rýhanı qundylyǵynyń ulttyń áýelі bulardy bes topqa jіktedі. Bіrіnshіsіne – erekshe
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
qalyptasýynda,
damýynda
aıryqsha
rólі bar. Elbasy
baǵalanatyn
tabıǵı
mura eskertkіshter
jatqyzyldy.
Bularǵa
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
бо- жақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
желісін
tapsyrǵan
dúnıeler
buǵan
deıіn
qasıettі
nysan
retіnde
–
Áýlıe
taý,
Jylaǵan
ata
bulaǵy,
Aqmeshіt
úńgіrі,
Han
táńіr
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

көбейту керек.
31
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоtaýy,
Sharyn
shatqaly qatarly
onshaqty
nysan
qamtyldy.
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
Ekіnshі
topqa
–
elіmіzdegі
arheologıalyq
eskertkіshter
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
men
orta ǵasyrlyq
nysandary
endі. болып,
Bul qatarǵa
жалпы
өнімніңqala
өсуі
4 процент
алBerel,
өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
Shіlіktі
qorymdary, Botaı
Begazyтабыстарымыarheologıalyq
тірек саналады,
бірақqonysy,
ол ертеңгі
keshenі,
Jankent,
Syǵanaq,
Aqyrtas,
Qoılyq,
Saraıshyq
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз
керек.
t.b.
kóne qalashyqtar
bar otyzǵa
jýyqаяқталып
nysan qamtylýda.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
келеді.
Úshіnshі
retіnde –жаңа
elіmіzdegі
dіnıқажет.
ǵıbadat oryndary
Елімізгеtop
дамудың
сапасы
alyndy.
Bul
topqa
Dombaýyl
ǵuryptyq
keshenі, Úkash
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
ata
kesenesі,
Ázіret
Sultan
tarıhı-mádenı
keshenі,
Joshy
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік
революция
han,
Abat-Baıtaq,кеңінен
Tekturmas,
Arystanнегізделуі
bab sıaqty тиіс.
otyzdan
элементтерін
енгізуге
Мұның nysan
өзіндік
сын-қатерлері
де, –мүмкіндіктері
astam
jіkteldі.
Tórtіnshі topqa
tarıhı tulǵalarǵaде
бар. qasıettі oryndar endі. Atap aıtqanda, Qobylandy
qatysty
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
32
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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batyr
memorıaldyq
Abylaı
han rezıdentsıasy,
өнімнің
экспортқаkeshenі,
шығуын
көздейтін
жаңа құралAhmet
memorıaldy
úıі, sonymen
дардыBaıtursynovtyń
әзірлеп, сыннан
өткізу қажет.
Бұлар,qatar
бірінjońǵar
shapqynshylyǵy
kezіnde azattyq
úshіn kúresken
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынталандыруға
тиіс.
jıyrmadan
astam
batyrlardyń kesenesі bіr paragrafpen
Еліміздің
бірнеше
кәсіпорнын
jıyntyq
obraz retіnde
berіldі. өнеркәсіптік
Besіnshі top – saıası-tarıhı
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
oqıǵalarǵa qatysty oryndar esebіnde qarastyrylyp, buǵan
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
Tańbaly tas eskertkіshі, Bókeı ordasy tarıhı keshenі,
Цифрлық
және басқа
инновациялық
шешімBіrlіk
monýmentі
(OQO,даOrdabasy
aýdanyndaǵy),
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
Astanadaǵy Báıterek jáne Qazaq Elі monýmentterі
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
qatarly on shaqty nysan engіzіldі.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
– Bul tіzіmge alynǵan nysandar sońǵy sheshіm be,
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
álde
ózgerіster bolýyтөңіре
múmkіn
be? қалыптасуға тиіс.
орталықтардың
гінде
«Алатау» инновациялық технологиялар пар– Bul
tіzіm tekұйымдастыруды
usynylyp otyrǵan joba.
Bіr sózben
кінің
қызметін
түбегейлі
қайта
aıtqanda,
aldaǵy
jumys
josparyna
qatysty
shyǵarylǵan
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиbaǵyt-baǵdar.
Tіzіmdegі
nysandarынталандыруы
álі de zertteýdі qajet
яларға деген
сұранысты
және
etedі.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
– Joǵarydaǵy
qasıettі
nysandar
ýaqyttyq turǵydan
тиісті
заңнама қажет.
qalaı
suryptaldy?
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді
дамыту
ерекше
болып
– Jalpy, bіz
bul joba
aıasyna,маңызға
Qazaqstanие
jerіndegі
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелtas dáýіrіnen bastap, búgіngі tańǵa deıіngі tarıhı sanany
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
jańǵyrtýǵa qatysty nysandardy qamtýdy kózdedіk.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Osy arqyly qazaqstandyqtardyń bіrtutas rýhanı
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияkeńіstіkte yntymaqty ómіr súrý tetіgіn qalaýdyń jolyn
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
qarastyrýdamyz.
Elbasy
da osyny жаңа
aıtyp otyr.
Bul arada
мен стандарттау
салаларын
индустрияланbasyn
ashyp
aıtatyn
dúnıe
–
«Qasıettі
Qazaqstan»
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
baǵdarlamasy
– rýhanı
qundylyqtardy
qalyptastyratyn
2018 жылы
«цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қаǵylymı-áleýmettіk
joba.
Mysaly,
Altaıdaǵy
«Berel
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
qorymyn»
alaıyq. Bul bіzdіń
ata-babalarymyzdyń
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.ótken
tarıhynan aqpar beretіn nysan. Osy arqyly burynǵy
ata-babalarymyz
ЕКІНШІ. erte dáýіrde qandaı mádenı muralar
Ресурстық
әлеуетті qalaı ómіr súrdі sony bіlýge
qoldandy,
óz keńіstіgіnde
одан әрі дамыту
tıіspіz.
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы
Олар
болашақта
– Demek жалғасуда.
kıelі nysandar
tabyný
úshіn жаһанemes,
дық
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
tarıhymyzdy taný úshіn qajet deısіz ǵoı?
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
– Árıne ulttyq baıyrǵy qundylyqtarymyzdy osy kıelі
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаnysandar arqyly qaıta túletý, naqtyraq aıtqanda rýhty
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
jańǵyrtyp, halyqty rýhtandyratyn joba bul. Mysaly,
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаqazaq
batyrlaryn
alaıyq,
bulardyń
іsterіКәсіпорынult rýhyn
ларды
белсенді
түрде
енгізуerlіk
қажет.
janǵyrtýdyń
bіrden-bіr
tetіgі.
Óıtkenі
bіzdіń
búgіngі
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
tańda
joǵaltypэнергия
otyrǵanymyzdyń
ózі osy batyrlyq.
Onyń
сондай-ақ
өндірушілердің
өз жұмыстаornyna
kónbіstіk,
jaltaqtyq, мен
bodandyq
sanaрыныңqaýymdy
экологиялық
тазалығы
тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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sezіm
barady. Osyǵan
qarsyкөздеріне
shıpa – batyrlyq
rýh.
тен
біріdendep
жаңартылатын
энергия
тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетSonda bul
jobanyń qoǵamǵa elshіldіk,
кіш 80– процентке
жетеді.
Біз 2030 жылға
қарай Қазақстандағы
memleketshіldіk
kózqarasty
qalyptastyrýǵaбаламаda áserі
лы
энергия
bolǵany
ǵoı?үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын
энергия
55
– Bulжаңартылатын
da bar. Sіz aıtyp
otyrǵan көздерінің
memleketshіldіk
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
kózqarasty qalyp-tastyratyn dúnıe – qazaq tarıhyndaǵy
миллиард
киловатт-сағат
энергияazattyq
өнhandar men
bılerdіń rólі «жасыл»
bolsa, jastardy
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
úshіn kúres jolyna tárbıeleıtіn dúnıe – ult-azattyq
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
kúreskerlerdіń áreketі. Qazіrgі tańda qazaq qoǵamyna
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
bіzdіń dástúrіmіzdі joqqa shyǵaratyn túsіnіkter enіp ketіp
субъектілерін
кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
jatyr.
Ásіrese
ıslam
atynталабына
jamylyp halyq
іrіtý úrdіsі
қалдықтарды заман
сайarasyn
утилизацияbeleń
alýda.
Ekіnshіden,
qazіrgі
jastar ózіnіń
tarıhyn
лау
және
қайта
өңдеу үшін
шаралар
қабылдау
tek
áleýmettіk
jelіde
taratylǵan
jeńіl-jelpі
aqpar
arqyly
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
tanyp,
bіlýde.
Budan
nenі
ańǵaramyz?
Kún
ótken
saıyn
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
jastardyń
tarıhı
sanasyna
tusaý
salatyn
qaýіp
kúsheıіp
енгізуді талап етеді.
keledі. Osyǵan qalqan bolatyn dúnıe – joǵarydaǵy joba
ҮШІНШІ.
bolýy
tıіs. «
Iaǵnı bolashaq urpaq jalpyulttyq qasıettі
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
nysandardy
taný arqyly ulttyq- bіregeılіktі
uǵynyp, qazaq
кешенін
дамыту
мүмкіндігі
halqynyńқарқынды
sonaý tas dáýіrіnen
berі
bіr el, bіr halyq retіnde
Аграрлықelсаясат
еңбек өнімділігін
qalyptasqan
ekenіn sanasyna
sіńіre alady. түбегейOsy arqyly
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс
істейтін
немесе ғылыммен айналысатын
tutas tarıhı
sana qalyptasady.
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл
жоғары
оқуjatqan
орындарынан
оқуshegі
бағдар– Sіzder
jasap
jobanyń naqty
qandaı
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінjáne qasıettі retіnde tіrkeýge alynǵan nysandarǵa arnaıy
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
mártebe qarastyrylǵan ba?
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
– «Qasıettі Qazaqstan»
2017-2021
jyldardy
болжамдаудың,
«ақылды jobasy
суарудың»,
минералqamtyp
otyr.
Osy
aralyqta
ár
jyl
saıyn
bіr-bіr
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен tomnan
және
barlyǵy bes tomdyq
úlkenинтеллектуалды
eńbek «Qazaqstannyń
qasıettі
арамшөппен
күресудің
жүйелері
jerlerіnіńөнімділікті
entsıklopedıasy»
jasalýy
tıіs. арттыруға
Atalmysh jobanyń
арқылы
бірнеше
есе
боtaǵy bіr
tıіmdі tusy –жоқ
іshkітехника
rýhanı-týrızmdі
zor
лады.
Жүргізушісі
адами damytýǵa
факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
úles
qosady dep
kútіlýde.
Iaǵnıбарынша
bul týrızmnіń
erekshelіgі
Сонымен
қатар
жерді
тиімді
иге– adamdar tabıǵatty
tamashalap,
kórіp,
kóńіl kóterý
ретіндерді
ынталандырып,
алel-jer
дұрыс
пайдалана
emes, tálіmdіk-tárbıelіk
mánі, árікерек.
týǵanТиімсіз
jer tarıhymen
алмайтындарға
шара қолдану
субtanysýyna baǵyttalýymen
qundy bolmaq.
Sonymen
qatar
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені
субъектілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
orta mektep
oqýshylaryna
arnalǵan oqýlyqtar,
fılmder,
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
rolıkter,
týrızm jáne
ınteraktıvtіk
karta jasaý
josparda bar.
кешеніндегі
еңбекqasıettі
өнімділігін
және өңделген
ауыл
Tіzіmge alynǵan
nysandardyń
mártebesі
jaıly
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
aıtar bolsaq, Mádenıet jáne sport mınıstrlіgі tarapynan
дегенде
тапсырамын.
Mádenı 2,5
jáneесеге
tarıhı арттыруды
eskertkіshterdі
qorǵaý týraly zańǵa
ózgerіster engіzý jaıy qarastyrylýda. Iaǵnı memlekettіk
ТӨРТІНШІ.
turǵydan qorǵalýǵa tıіs nysandar qataryna «Qasıettі
Көлік-логистика инфрақұрылымының
nysandar» deıtіn bap engіzіlý qajettіgі týyndap otyr.
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Zań qabyldanǵan soń ondaǵy talap boıynsha іrіktelgen
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
nysandardy memlekettіk tіrkeýge qoıyp, qorǵaýǵa
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
alý jaıy naqtylanady. Iaǵnı qasıettі sanalyp, zańmen
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
qorǵalǵan nysandardyń
árbіrіneқамтамасыз
pasport jasalady.
пайдалану
сапалы талдауды
етуге,Ol
úshіn
nysannyń
tarıhy,
ańyzy,
áfsanasy,
ýaqyty,
ǵasyry,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
áleýmettіk
sıpaty
taǵy
basqasy
jan-jaqty
zertteledі.
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамытуÁńgіmelesken
қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі
өңірлік
қатынастарды
Beken
QAIRATULY,
Astana
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
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Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияАрыстанбек МҰХАМЕДИҰЛЫ,
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
Қазақстан
Республикасының
Мәдениет
және
спорт
министрі
здың
кепілі емес
екенін жақсы сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қабасшысының «Болашаққа бағдар:
– Арыстанбек Мұхамедиұлы, осыдан Мемлекет
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
рухани
жаңғыру»
атты
мақаласында:
«Жаңа
бірер
жыл
бұрын
республикалық
баспасөз
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
беттерінде
жаңа тиіс.
үлгіде
элементтерінНаурыз
кеңінен мейрамын
енгізуге негізделуі
Мұ- тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты –
ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз
өткізу
жөнінде
толғақты
ой айтып,де сол ЕКІНШІ.
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
бар.
Ресурстықдегеніңіздің
әлеуетті
құр жаңғырыққа
жалпы
ұлттық ауқымда атап өтудің жаңғыру
Жаңа
әлем
көшбасшыларының
қатарына
қоодан
әрі
дамыту
тың жолдарын ұсынған едіңіз. Елбасының айналуы оп-оңай», – деп айтқан сөзі бар.
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
былтыр
сәуір айында жарияланған Шығыстың шырайын келтірген, халық
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанкеремет және
қолдауға
ие бұл
мереке
мақаласынан
кейін бұл мәселеге
терді шешуге жұмылуымыз
керек. ерекше ден арасында
дық экономиканы
еліміздің
экономикасын
ХVIII
дейін
қою қажеттілігі туындаған секілді.
дамытуғасырға
барысында
ерекшеежелгі
маңызғаГрекияда,
ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ Римде,
шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
ежелгі
Ұлыбританияда,
1700
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұста– Әрбір мерекенің өзіндік салмағы жылға дейін ежелгі Русьте де аталып
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
бар, ал Наурыз біздің ұлттық ең бірінші келген. Сондықтан тарихы әріде жатқан
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаұлық
күнге
бізенгізу
айрықша
ықылас
мерекеміз!
Дәстүрімізді
деген 2014-2015
жылдардағыдәріптеп,
дағдарыстаасыл
негізгі осы
ларды
белсенді
түрде
қажет. Кәсіпорыноныңтиімділігі
мазмұндық
қырыменен
мұраларымыздың
бедерін бірі
айшықтауда
тұрақтандырушы факторлардың
болды. Сол танытып,
дардың энергия
мен энергия
үнемдеуге,
одан
әрі байыта
түсуіміз
керек.
орны
бұл мерекені
қазақ
халқы
себептіерекше
жоғары еңбек
өнімділігі бар
қайта
өңдеу сырын
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстасекторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
мен
тиімділігіне
«жақсылықтың бастауы» деп ұғады. Наурыз мерекесі 1991 жылы 15 наурызда
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
34
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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НАУРЫЗ
ЕҢ ӘУЕЛІ
БАЛДЫРҒАНДАРҒА
АРНАЛУЫ КЕРЕК

1
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НАУРЫЗ 2018

Қазақстан

Президенті

Жарлығының

тен
бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
негізінде
мемлекеттік
мәртебеге
ие тиесілі.
болған.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетАл 2009 жылдың 24 сәуірінде Елбасы
кіш 80 процентке жетеді.
наурыз
айының
21, 22,Қазақстандағы
23 күндерін балама«Наурыз
Біз 2030
жылға қарай
мейрамы»
деп жариялады.
осыміндетін
күннен
лы
энергия үлесін
30 проценткеНақ
жеткізу
қойдық.
бізде жалпы қуаттылығы
МВт
бастапҚазір
республикамызда
Наурыз 336
мейрамы
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
кеңінен атап өтіле бастады. Данышпан
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
ата-бабаларымыз бұл күнді табиғаттың
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнғажап белгілерін
ескере отырып,
айрықша
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
қасиеті
бар ай ынталандыру
ретінде бағалаған.
салу
үшін бизнесті
маңызды.Ұлытау
Өңірлердің әкімдері
және орта бизнес
сұхбатында
Елбасышағын
Н.Ә.Назарбаев:
«Біз
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ұлттық мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді
қалдықтарды
заман
талабына
утилизацияқастерлеуіміз
керек»
дегенсайсөзінде
үлкен
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
мән
жатыр.
Заман
бір
орында
тұрған
жоқ.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
Наурыз
мейрамына
жаңа
реңк беру
үшін
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
адамның
ұлтына,
діни
бағыныстылығына
енгізуді талап етеді.

қажет іргелі ізденістер мен тарихи әрі

шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
козаманауи
шаралар
турасында
айтар болсақ,
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолмұның бірнеше жолы бар.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
– Ол қандай
жолдар?
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің
сапасы менЕңэкологиялық
– Бірінші.
әуелі тазалығын
Наурыз
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
балдырғандарға арналуы керек. Наурызда
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықбіз брендін
бар мейірім-шапағатымызды
түлік
қалыптастырып, ілгерілетугебалғын
мүмбалапан
кіндік
береді.дарымызға арнағанымыз дұрыс.
Сонымен
қатар
жерді
барынша
игеЖаңа
жылға
сәби
неге
үйір? тиімді
Рождество
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
несімен мықты? Аяз ата да, Санта-Клаус та
алмайтындарға
шара қолдану
керек. Тиімсіз
ең әуелі баланың
тілін табады.
Бір субғана
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекшырша
сол
күннің
шырайын
келтіріп,
Жаңа
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
жылдың
идеологиялық
нысанына
айналып
қайта
бағыттау
қажет. 5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
кетті.
Алғашында
Жаңа
жыл
қарсаңында
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
өнімініңнемесе
экспортын,
тиісінше,
кем
қарамастан, адамгершілік құндылықтарға шаруашылығы
үйге тек қарағай
шырша
бұтағын
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
мән бергеніміз абзал. Қазақстан халқы түгел орнатқан. Бертін келе бүтін бір ағашты
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
қамтылатындай мазмұнын жасау керек. сәндеп қою дәстүрге айналған. Алғашқы
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Бірліктің,
жаңажылдық шырша
француздық ауданның
Аграрлық татулықтың,
саясат еңбек еңбектің,
өнімділігін ізгіліктің,
түбегей- Көлік-логистика
инфрақұрылымының
бақыттың
мерекесі
бәрімізге
қатысты.
бірі
–
Эльзаста
орнатылған.
Бұл оқиға,
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылыболған
бірнеше
траншамамен,
1600 жылдары
екен.
Ал
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
– Ел арасында «Наурыз мерекесі енді сол шыршаның айналасында асыр
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қай- айтылды.
Жалпы,
ҚазақстанАяз
арқылы
өткен
жүк
бұқаралық
сипаттан
ажырап,
сахналық
салған ойын
баласына
аталар
сыйлық
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милкейіпке еніп кетті» деген де сөздер айтылып сыйлайды, тарту-таралғысын жасайды.
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
жүр.
Отбасытабысты
мүшелерін,
де назардан
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы
2020 үлкендерді
жылы 5 миллиард
долтыс жеткізу
қалдырып
көрген
емес.
Осы тәрізді
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
ғылымды
дамыту
мәселесі басты
назарда бо- жұмсалған
қаражатынбұл
тез арада
қайта– Иә,
аздаған
жұртшылықтың
дәстүрдіңмемлекет
берік орнығуы
мерекелерді
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
қызықтауына ғана айналған фольклорлық халыққа барынша жақындатқаны мәлім.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
қойылым көрінісінен аспай жүргені Сөйтіп
Жаңа жылдан әрбір бала тосын
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
рас.
Сол
себепті
мерекенің
өзіне
сәйкес
жаңалықтар
күтеді. Сол
секілдімақсатымен
Наурыздың
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды
жеңілдету
айшықтарын
отырып,
фольклорлыққадір-қасиетін
қамти отырып,
рөлін
қайта қараутүлете
керек. Олар
диплом
беріп қана блокчейн
сияқты жан-жақты
цифрлық технологиялардың
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде жалпы
нақты ауқымды
түрде енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
этнографиялық
ауқымнан
шын мәнінде
мереке
жасағымыз
келсе,
жұмыс
істейтін немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи шешімдер
логистиканың
барлық
қазақстандық
мереке
дәрежесіне
жеткізу Наурыздың
бірінші мағынасы
да, сәні
мен
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
керек. Бұл мәселеде Ұлттық намыс пен салтанаты да балдырғандар болуы тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
рухани болмысымызды жаңғырту деген Екінші. Ұлттық киім. Осындай қасиетті
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
асқақ
жатыр.
Қазір
Наурызтарататын
дегенде, өсімнің
күндері
әркіманықтауға
өзіне және
жарасатындай,
сәндегі
озықой
білім
мен үздік
тәжірибені
резервін
артық шығынды
тігілген киізайналу
үйлерге
келіп,
қонақ
болып азайтуға
салтанатымен,
мақтанышпен
киетіндей
орталықтарға
талап
етіледі.
Мысалы,
жағдай туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
егін
егу мен астық
уақытын Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу қажет.
кететіндер
мен жинаудың
сырттан оңтайлы
бақылайтындар
ұлттық киім үлгілеріне
ерекше
мән берсе.
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
Бұл жүйе –көлікбарша
ағынын тиімді
басқаруға және
деп екіге бөліп
қарауға
болады. минералМерекеде Наурыз
қазақстандықтардың
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
бақылаушылар
болмайды,
бәрі
де мерекесі. Сондықтан бұл ұлы мерекеге әр
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
қатысушы
болу керек.
Бізесе
осыған
аса назар
ұлттың үшін
өкіліавтожолдардың
өздеріне тән дәстүрлі
киімдерін
арқылы
өнімділікті
бірнеше
арттыруға
бо- жақсарту
жергілікті
желісін
аударғанымыз
Сондықтан
дафакторды
Наурызға жөндеу
кисе. мен
Қазақтың
дәстүрлі
ұлттық
киіміне
лады.
Жүргізушісіжөн.
жоқ техника
адами
қайта салуға
арналған
қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
35
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
36
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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күллі экспортқа
әлем тамсана,
қызыға жаңа
қарайды.
өнімнің
шығуын көздейтін
құралдарды
әзірлеп, сыннан
өткізу қажет.
Барлығымыз
осы қасиетті
күні,Бұлар,
басқабірінда
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаатаулы күндері ұлттық киім киіп шығайық!
ландыруға тиіс.
Байқасаңыз, Тәуелсіздік таңы атқалы бері
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
жоғарғы биліктен
цифрландыру
жөніндегіНаурыз
пилоттықмерекесінде
жобаны іске
Елбасы бұл
Нұрсұлтан
Назарбаев
асырып,
тәжірибеніӘбішұлы
кеңінен тарату
керек.
Цифрлық
жәнешапан
басқа да
инновациялық
шешімқана әдемі
киіп,
Ұлыс күнінде
дерді
өз мәдениетті
экожүйесін үлгісін
дамытуы
қалайәзірлеушілердің
жүрудің керемет
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
көрсетуде. Қазақтың «таныған жерде бой
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
сыйлы, танымаған жер де тон сыйлы»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
дейтін мәтелітехнопаркі
бар. Халық
арасында
белгілі
халықаралық
сияқты
инновациялық
бір
топтар
үйде
де,
түзде
де,
күнделікті
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау»да
инновациялық
технологиялар
партұрмыста
ұдайы жақсы
киініп жүрген.
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
Ел ағалары жағалы киім, тымақ және бөрік
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологикиген. Меніңше, біз шал, ақсақал,
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
қарасақал,қаржыландырудың
қарт, қария секілді
венчурлық
жекеатауларды
нарығының
кез
келген
жерге
жөнжосықсыз
қыстыра
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі
факторлары
болып саналады.
Бұл үшін
бермей,
өз ардақтыларымызды
сыйлап,
ел
тиісті
заңнама
қажет.
ағасы десек орынды болмай ма?! Ал енді
Бұдан
бөлек,
IT және
инжинирингтік
бас
киімге
келсек,
тымақтың
түрі көпқызмет
қой.
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
Түлкі тымақ, елтірі тымақ, сеңсең тымақ,
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелпұшпақжұмыс
тымақ.
Сыртын
қымбат
генімен,
күшінің
көптеп берік,
босап қалу
қаупін
маталармен
Тымақ
– қасиетті
де
тудырады. тыстайды.
Босайтын жұмыс
күшін
еңбекпен
қамту
үшін келісілген
саясатты алдын
ала тиябас киім.
Оны айырбастауға
болмайды,
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
оған аяқ тигізбейді. Жақсы кісілердің
мен стандарттау салаларын жаңа индустриялантымағы атадан балаға мұра ретінде қалып
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
отырған.
Біздің
есімізде
тымаққа
салуқа2018 жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
дейтін салт болған.
Халықта
әдетте шала
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
туған бесжылдығын
сәбиді осылай
өсіретін
ғұрып
үшінші
әзірлеуге
кірісу
керек.бар.
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Оның себебі күнінен ерте туған сәби
ЕКІНШІ.бесікке салуға келмейді, тымақ
ұстауға,
Ресурстық әлеуетті
жылы, әрі бөлеуге, ұстауға ыңғайлы бола
одан әрі дамыту
ды.
– тымақтың
қадіріресурстарға
мен қасиетін
ХХІБұл
ғасырда
әлемнің табиғи
деген
бейнелейтінжалғасуда.
көрініс.Олар
Ұлтымыздың
бас
мұқтаждығы
болашақта жаһандық
экономиканы
экономикасын
киімдерінің
тағыжәне
біріеліміздің
– бөрік.
Бөріктің
дамыту
болады.
сырты барысында
мақпал, ерекше
пүліш, маңызға
барқытие сияқты
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
қымбат маталардан тігіледі. Сәндік үшін
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстатөбесіне сыни
үкі, тұрғыдан
жиегіне қайта
моншақ,
шашақ,
нымдарды
пысықтау
керек.
түрлі асыл
тастар, түйме, оқа, зер,
күміс
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформатағылады.
Жастүрде
жігіттер
сал-серілер,
ларды
белсенді
енгізумен
қажет.
Кәсіпорындардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
ақындар бөріктеріне үкі тағып, үнемдеуге,
зерлеп,
сондай-ақ
өз жұмыстаөрнектеп энергия
киген. өндірушілердің
Мысалы, Ақан
сері,

рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

Біржан
сал, Үкілі Ыбырай,
Мәшһүртиесілі.
Жүсіп
тен
бірі жаңартылатын
энергия көздеріне
Болжам
бойынша,
2050 жылға
қарай бұл
Көпейұлы
бөріктерінің
төбесіне
үкікөрсеттағып
кіш
80
процентке
жетеді.
жүрген. Аналарымыз, қыз-келіншектер
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламабергек, бөрік, жаулық, желек, жырға,
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
кимешек,
орамал,
қарқара,336
сәукеле,
қойдық.
Қазіркүндік,
бізде жалпы
қуаттылығы
МВт
тақия, шәлі
киген. Соның
ішінде
сәукеленің
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
нысаны
жұмыс Сәукеле
істейді.Соларда
2017
жылы
орны бөлек.
– тек бас
киім
емес,1,1ол
миллиард
өн– қазақкиловатт-сағат
халқының «жасыл»
байлығыэнергия
мен сәндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салтанатының, мәдениеті мен өнерінің озық
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
үлгісі,
өнер әкімдері
туындысы
ретінде
Өңірлердің
шағын
және бағаланатын
орта бизнес
өте қымбат кеңінен
этнографиялық
мүлік. Сонымен
субъектілерін
тартып, тұрмыстық
қатты
бірге
ол
–
қазақтың
қыздарына
деген
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау
және қайта өңдеу
үшін
шаралар
қабылдау
көзқарасының
да бір
белгісі.
Мұның
бәрі
керек.
Осы
және
басқа
да
шаралар
заңнамаға,
айналып келгенде, экономикамыздың да
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
қозғаушы күштерінің біріне айналады. Ел
енгізуді талап етеді.

қасиетімен
басым. Бесінші.
Батыстық
шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
кооператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
ағайындар
«Амал
келді
– жыл
келді!» қолдеп,
дау
көрсету керек.
Мемлекет
арқа-жарқа
болып,
Ұлысбизнеспен
күнін бірбірлесіп,
кісідей
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
атап өтеді. Ал бұл ерекше күн Ұлт
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Көшбасшысы
ел дамуының
кепілі дамыту
ретінде
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
белгілеп
бергенмен
бірлік,
татулық, тазалығын
отбасыны
өнімнің
сапасы
экологиялық
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет. Бұл
бүкіл әлемге
қастерлеу
сияқты
адамзаттық
құндылықтарға
танылатын
жасалған» табиғи
азыққұрылған.«Қазақстанда
Наурыз мейрамына
алдын-ала
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмүлкен дайындықтар жасалады. 14 наурыз
кіндік береді.
күні
таңғы қатар
сағат жерді
6-дан бастап
жұрттың
бәрі
Сонымен
барынша
тиімді игеүй-үйді жағалап
көріседі.
тұрып,
ретіндерді
ынталандырып,
ал «Кім
дұрысерте
пайдалана
40
үйге
кіріп,
көрісетін
болса,
соған
Қыдыр
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды
ауылбереді»
шаруашылығы
кешені
субъеката несібесін
деген де
сөз бар.
Сол
тілеріне
арналған
банк
несиелерін
арзандатуға
несібені алып қалу үшін кішкентай
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
балдырғандар таңатпай ерте тұрып, үй-үйге
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
арасында ұлттық киімге деген сұраныс шаруашылығы
жүгіріп, үлкен
ата-әжелерге
барып
көрісетін.
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
пайда
болады
да,
кәсіпкерлер
сапалы
өнімге
Үлкен
адамдар
«Бүгін
көрісуге
адамдар
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
көңіл бөле
бастар еді. Үшінші.
Қызғалдақ – келеді» деп, үйінің айналасын, ішін тазалап,
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Наурыздың атрибуттық белгісі, эмблемасы жаңа
киімдер киіп, күтіп отырады. Сонымен
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
ретінде бекітуді қажет етеді. Гүлдің адамға бұл күн Көрісу
күніне сұранып-ақ тұр.
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
деген әсері
өте мол.
Себебі
гүлден
Алтыншы.
Наурыз арқылы
мейрамының
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.
Біз егін
егіп,ерекше
дәнді
Бүгінде Қазақстан
бірнешеруханитрансұлулықпен
бірге
адам
нәр
алады.
Гүл
мәдени
тәрбиелік
мәнін
іс
жүзінде
өмірге
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы
көп
тұрған
жерде
сезім бар.Шикізатты
Мереке қайкүні айтылды.
енгізуді Жалпы,
ұсынсақҚазақстан
артық бола
қоймас.
Бұл
мыз.
Алайда,
қазірбиік
ол жеткіліксіз.
арқылы
өткен жүк
тааналарға,
өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп,
17
милқыз-келіншектерге гүл сыйлау мақсатта наурыздың 21-і күні сипатын
жоғары
сапалы құштарлық
дайын өнімменсыйлайды.
шығуымыз қажет.
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
жыл
көңілдерге
Бұған лион
ашатындай
әрі ұлттық
таным түсетін
мен дәстүр
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долқоса мекемелер, көшелер, саябақтар салтты жаңғыртатындай • Отбасы күні •
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
қызғалдақтармен,
басқабасты
да назарда
гүлдермен
Қайырымдылық
күні тез
• Ақ
дастарқан
ғылымды
дамыту мәселесі
бо- жұмсалған
мемлекетжасау
қаражатын
арада
қайтакөмкеріліп,
нұр үстіне нұр. руға
күні
• Тал егу
күні деп мазмұн бере отырып,
луға
тиіс. Ол еңабаттандырылса
алдымен жаңа технологияларды
мүмкіндік
береді.
трансферттеумен
оларды
отандық
жағдай- – рухани
Жүк қозғалысын іс-шараларды
онлайн режімінде бақылап,
Төртінші. Күнжәне
мен
түннің
теңелуі
неге
ғаастрономиялық
бейімдеумен айналысуы
қажет.
кедергісіз тасымалдануы
үшін және
көктемнің
тууы. олардың
қалыптастырмасқа.
Мәселен, Отбасы
күні
Осыған
орай
аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
Астрономдардың тілі мен айтар болсақ, бұл ата-баба рухына тағзым ете отырып, үй іші
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
кезде ауыл
Күннің
орталығы кешенінде
өз қозғалысы
түгел түрде
туғандарымен
кездескені
дұрыс.
қоймай,
шаруашылығы
нақты ауқымды
енгізілуін қамтамасыз
ету қажет.
барысында
Жер экваторын
кесіп өтеді. Дәстүрдің
бар. Корей
халқы жылдың
жұмыс
істейтін немесе
ғылыммен айналысатын
Заманауи озығы
шешімдер
логистиканың
барлық
Ғылымда көктем
туатын
бір күнінөзара
тек отбасы-ошақ
өткізу
мамандарды
дайындауға
тиіс. мезгілді түрліше буынының
байланысын қасында
ұйымдастыруға
Бұл жоғарыәдісі
оқу орындарынан
оқу бағдарбереді. мүшелері
«Үлкен деректерді»
(Big сәлем
data)
шамалау
қалыптасқан.
Күн мүмкіндік
үшін, отбасы
ата-анасына
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
қозғалысына негізделген есеп бойынша бере барып, бір-біріне қуаныш сыйлайды
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
нағыз көктем осы – Күн мен Түннің (21нен екен. Қайырымдылық жасау күні астатөк
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
22-не
түні)
теңелуоңтайлы
сәті. Түн
ортасы Интеллектуалды
ысырапшылдыққа
емес, енгізу
балалар
егін
егу қараған
мен астық
жинаудың
уақытын
көлік жүйесін
қажет. және
ауғанда жаппай
жаңасуарудың»,
күнді қарсы
алу қарттар
сый-сияпат
жасаумен
болжамдаудың,
«ақылды
минералБұл жүйеүйлеріне
көлік ағынын
тиімді басқаруға
және
ды
тыңайтқыштүлеткеніміз
себудің, зиянкестермен
және
әрі дамыту
дәстүрін
абзал.
Басқа инфрақұрылымды
ерекшеленсе. Алодан
Ақ дастарқан
күніқажеттігін
– ұлттық
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері анықтауға
ашады.
өңірлік қатынастарды
халықтарғакүресудің
қарағанда,
Қазақстан халқының
тағамдаржол
күні
десе Ішкі
де болғандай.
Бауырсақ,
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
Жаңа жыл – Наурызды қарсы алуы осы табанан, салма, май шелпек,жергілікті
қаттама, желісін
талқан,
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
37
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті
отандастар!
бидай көже, тары,
жент,
майсөк, бөкпе т.б.
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
тағамдардың
ыңғайлы қаптамамен шығару
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанөндірісіне
ден
құба-құп
болар
еді.
ды құрдық. 2017қойсақ
жылы біздің
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
Наурызда
сонымен
қатар
жаппай
тазалық
Кеңесінің тұрақты
емес
мүшесі
болды. 2018
жылдың қаңтар айында
оған төрағалық
шараларын
өткізу керек.
«Бір тал етудеміз.
кессең, он
дүниежүзілік
мамандандырылған
тал Біз
ек!»
дегендей,ЭКСПО
21 наурыз
баршамыз,
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
әсіресе балаларымыздан бастап, тал егіп,
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынкөшет
отырғызумен
Бұл күн
дағы бірінші
мемлекет айналыссақ.
болдық. Қазақстанда
татамылжыған
табиғаттың
қайта
оянатын
бысты жұмыс істеп
келе жатқан
нарықтық
эконотұсы.
Тек қана
өз үйімізді емес, сонымен
мика моделі
қалыптасты.
2017 ауылдағы
жылы еліміз ауламыз
әлемдік дағдарыстың
қоқатар
бен қала
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
көшелерінің тазалығына да қарауымыз
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
қажет.
Айнала табиғатты әсем ете түсетін де
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеросы
жайқалған
гүлдер емес
кәсіптік
өнімніңағаштар
өсуі 7 мен
проценттен
асты. пе?
Бұл
Әрі
балдырғандары
мызды
еңбекке
баулудың
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың
үлесіболар
40 проценттен
асып түсті.
тамаша
үлгісі
еді. Жетінші.
Дәл осы
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта
таптың
«Наурыз мейрамы» күндері аясында
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
еліміздің іскер азаматтары, меценаттар,
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
қоғамдық
ұйымдар
мен мекемелер
балалар
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері
мұнайотбасыларға
бағасы күрт және
төменүйлеріне,
тұрмысы төмен
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
қоғамның
әлеуметтік
қорғалмаған
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
топтарына
жәрдем жасап, қайырымдылық
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
шараларына
көңіл
бөлгені жөн.
Ас жоқ.
мәзірін
секторына деген
бағдарымыз
өзгерген
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
38
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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экспортқа
шығуынкәсіпкерлер
көздейтін жаңа
құраләзөнімнің
Наурызға
бейімдеп,
Наурыз
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінкөже,
бауырсағын алдымен сол адамдарға
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтатегін
таратса.
ландыруға тиіс. Бұл игі істе Қазақстанның
белсенді
волонтерларды
Еліміздің жастарын,
бірнеше өнеркәсіптік
кәсіпорнын
цифрландыружаңа
жөніндегі
пилоттықтойлануына
жобаны іске
Наурыздың
тұрпатта
асырып, бұл тәжірибені
кеңінен
керек.
жұмылдырсақ,
жүрегімізге
жақынтарату
мерекенің
Цифрлық және басқа да инновациялық шешіммәні мен сәні арта түседі. Керек десеңіз,
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
Наурыздың
үшін, жыл
аса маңыздырухани
мәселегемәртебесі
айналып келеді.
сайын
даУниверситеті,
дәстүрлі берілетін
Ол қыс
біздіңайларын
Назарбаев
«Астана»
әдебиет
пен қаржы
өнер саласы
қайраткерлеріне
халықаралық
орталығы,
IT-стартаптардың
халықаралық
технопаркі табыс
сияқты ету
инновациялық
арналған
сыйлықтардың
мерзімін
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
де Наурыз мейрамына ауыстырған тиіс.
абзал.
«Алатау» инновациялық технологиялар парСегізінші.
Қыдыр
баба
(Қызыр)
бар
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
жақсылықтың,
молшылық
қарау қажет. Нақты
сектордыңпен
жаңаберекенің
технологииесі,
үміттің
шырағын
жағатын
яларға деген сұранысты ынталандыруы кие.
және
венчурлық қаржыландырудың
жекеастарынан
нарығының
«Қырықтың
бірі – Қыдыр» сөзінің
қызметі инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
осындай
түсініктен туындаған
факторды
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
көреміз. Қыдыр баба көпшіліктің алдында
тиісті заңнама қажет.
қашанға
бата
«үлкен» кісілердің
Бұдандейін
бөлек,
IT беріп,
және инжинирингтік
қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді жүруі
ақпараттық-технологиялық
платформасоңында
тиіс? Қиялды ұштай
түсетін
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
мүм кіндіктерді пайдаланайық. КәсіпорынЕндеше,
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
Қыдыр
бабаны Наурыз мейрамын өткізу
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстабарысында
ұтымдытазалығы
пайдаланған
абзал.
рының экологиялық
мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен
бірі жаңартылатын
көздерінеөткізсін.
тиесілі.
Уақытының
денінэнергия
балалармен
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетТақпақ айтқызсын, өлең оқытсын, ән
кіш 80 процентке жетеді.
тыңдасын,
өнерін
көрсін!
СондықтанбаламаҚыдыр
Біз 2030 жылға
қарай
Қазақстандағы
атаның
мейірімі
алдымен
балдырғандардың
лы
энергия
үлесін 30
процентке
жеткізу міндетін
қойдық.
Қазір
біздекүйімен
жалпы қуаттылығы
МВт
көтеріңкі
көңіл
ұштасқаны336
керек.
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
– Наурыз кезіндегі мәдени және
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнспорттық
шараларды
қайтеміз?инвестиция
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің
шағынНаурыз
және ортамейрамы
бизнес
– Дұрысәкімдері
айтасыз.
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
аясында мемлекеттік деңгейдегі дәстүрлі
қалдықтарды
заман
талабына
сай утилизациямәдени және
спорттық
іс-шаралар
ұйымдас
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
тыруды
жандандыру
керек.
Сондайкерек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
ақ бұқаралық
спорттыкодекске
және өзгерістер
халықтық
соның
ішінде Экологиялық
дәстүрлерді
насихаттау
мақсатында,
енгізуді талап етеді.

шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
ата-баба
алдындағы
борышымыз.
Бұлко-–
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолбіздің ұрпақ алдындағы міндетіміз! «Біздің
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
қасиетті
жерімізді
ықылым
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққазамандардан
шығарудың
Ұлы дала жолын
деп, тауып,
ал бабаларымызды
стратегиялық
ілгерілетуге тиіс. Ұлы
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
даланың
ұрпақтары деп
атаған. дамыту
Біз –
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
солардың жалғасымыз, Ұлы даланың
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
мұрагерлеріміз. Осынау кең-байтақ Ұлы
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықдаланың
көгінде
халқымыздың
бақ жұлдызы
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмболып
Жаңа Қазақстан дүниеге келді. Біздің
кіндік
береді.
Сонымен қатар –жерді
игеҚазақстанымыз
ұлы барынша
істердің тиімді
ұйытқысы
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
болған Ұлы дала елі!» деп еді ғой Президент.
алмайтындарға
шара қолдану
Тиімсіз
субБолашаққа бағдар
жасап,керек.
үлкен
серпіліс
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекжасаған елімізге қазір дүниежүзі тамсанып,
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
үлкен
үмітпен
қарап
отыр.
Ендеше,
игілікке
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
беттеген
кез
келген
жаңа
бастаманы
ерекше
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген
ауыл
экспортын,
тиісінше,
кем
велошеру, марафон секілді бүкіл халықтық шаруашылығы
ықыласпен өнімінің
атқарып,
жаңғырған
рухтың
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
сипаты бар спорт шаралары мен қатар жаршысы болуға ұмтылайық.
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
ұлттық
ойындардан
жыл
сайынғы
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
республикалық
спартакиадасын»
– Әңгімеңізге
рақмет.
Аграрлық саясат«Наурыз
еңбек өнімділігін
түбегей- Көлік-логистика
инфрақұрылымының
ұйымдастыруды
ұсынамыз.
БАҚ
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
мүмкіндіктерін
пайдалануға
назар
Әңгімелескен
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз айрықша
егін егіп, дәнді
Бүгінде
Қазақстан Ғабит
арқылыІСКЕНДЕРҰЛЫ,
бірнеше трандақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
аударғанымыз абзал. Барлық бұқаралық
Астана
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
ақпарат құралдары Наурыз мейрамын атап
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милөту барысында өткізіліп жатқан шаралардың
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
танымдық
және
мазмұндық
жағына мән
Бұл мәселені
шешуге
барлық аграрлық
ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долберуі түбегейлі
тиіс. Наурыз
идеясын
шеннің
бет бұруы
маңызды.насихаттау
Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты телекөпірлер
назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтабарысында
аймақтар
арасында
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
өткізу, телемарафондар мен тақырыптық руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
бағдарламалар, ақпараттың басқа да
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
формаларын
ұйымдастырудың
маңызы зор. кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Осыған орай
аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
– Шынымен-ақ,
сөзіңіздің
жанынақты
бар. ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде
жұмыс
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
Былайістейтін
қарасаң
қолдан
келетін-ақ
нәрсе.
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының
өзара байланысын ұйымдастыруға
Ата-бабаға тағзым, ұрпаққа өнеге болушы
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
еді.
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
– Иә. айналу
Наурызталап қоғамда
саяси азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
орталықтарға
етіледі. Мысалы,
егін
егу мен астық жинаудың
уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
тұрақтылықты,
достық оңтайлы
пен келісімді
болжамдаудың,
суарудың»,
минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
нығайтудың, «ақылды
жалпы
қазақстандық,
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
отбасылық мерекенің тетігіне айнала
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
бастауы
тиіс. Бұл
– осынау
қасиеттібо-де жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
қастерлі
жерді жоқ
мұратехника
етіп қалдырып
кеткен жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
лады.
Жүргізушісі
адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
39
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
40
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
41
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
42
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
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Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
44
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
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пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
45
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
46
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

НАУРЫЗ –
ЖАҢҒЫРУ
НЫШАНЫ

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз сублау және қайта өңдеу үшін
шаралар
қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекАқан
ОҢҒАРҰЛЫ,
керек. Осы және басқа да
заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
ҚР шаралар
Ұлттық музейінің
соның ішінде Экологиялық«Халық
кодекске
өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
қазынасы»
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
ҒЗИ басшысы, тарих
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ғылымдарының кандидаты
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
БҮГІНДЕ
ЕЛІМІЗДІҢ
МӘДЕНИ
ӨМІРІНДЕ КЕҢІНЕН
ОРЫН АЛҒАН БІРЖАҚТЫ
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҮРДІСТЕР МЕН ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ ЖАҺАНДАНУҒА
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ҰШЫРАУЫ ҰЛТТЫҢ ӨЗІНДІК «МЕНІ» – МЫҢДАҒАН
ЖЫЛДАР БОЙЫ ТАБИҒИұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транКЛИМАТТЫҚ
ОРТАМЕН
ҮЙЛЕСЕ
ҚАЛЫПТАСҚАН
ҚОҒАМ
РУХАНИ
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталдыӨМІРІН
коридорРЕТТЕУШІ
өтеді. Бұл туралы
көп
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ
ЖОҒАЛТУҒА
АЛЫП
КЕЛДІ.
мыз.
Алайда, қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милБұлсапалы
үрдісдайын
жүріпөніммен
жатыр,шығуымыз
тоқтамаққажет.
емес. лион
«Қазақстан
бейзаттық
жоғары
тоннағаРеспубликасындағы
жуықтады. Транзиттен
түсетінмәдени
жыл
Сондықтан
да мәдени
жадымызды
мұраны сақтау
мен 2020
дамыту
жөніндегі
концепциясын»
Бұл мәселені
шешуге
барлықсақтаймыз
аграрлықдесек,
ке- сайынғы
табысты
жылы
5 миллиард
долруханитүбегейлі
мұра мен бет
дәстүрлі
мәдениетіміздің
жоғалып ларға
қабылдады.
Республика
шеннің
бұруы
маңызды. Аграрлық
жеткізу Дегенмен
міндеті тұр.бұл
Бұлбағытта
инфрақұрылымға
бара жатқан
компоненттерін
қорғау
жолында,
аумағын мемлекет
толық қамтыған,
жүйелі
де, қайтакешенді
ғылымды
дамыту
мәселесі басты
назарда
бо- жұмсалған
қаражатын
тез арада
оларды
тіркеп (аудио,
және жазбаша руға
жұмыстар
әлі береді.
жүргізілген жоқ. Елдің рухани және
луға
тиіс. тезірек
Ол ең алдымен
жаңавидео
технологияларды
мүмкіндік
нұсқада), төлқұжатын
жасап, отандық
қайта жаңғыртып,
археологиялық
мұраларын
жаңғыртып,
қалың
трансферттеумен
және оларды
жағдайЖүк қозғалысын
онлайнқайта
режімінде
бақылап,
елге
кеңінен
насихаттау
қажет.
Тек
өткен
ғасырда
жұртқа
жаңа
қызықты
форматта
насихаттайтын
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
ғана
қазақ халқының
дәстүрліуниверситеттердің
музыкалық мұрасы, кедендік
бірден-бір
алаң – Музейлер.
Осыған
орай аграрлық
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
фольклоры,
салт-дәстүрлері,
жер-су
аттары
және
т.
б.
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық музейі
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты
цифрлық технологиялардың
рухани
мәдени
мұрасына
қатысты
ұрпақтан
ұрпаққа
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
ұласыпістейтін
отырған,
қазыналы
қарттардың
есінде
жұмыс
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
болған
көптеген
дүниелерді
дер
кезінде
тіркеп
және буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мамандарды дайындауға тиіс.
материалдарды
жинақтап
алмағанның
кесірінен мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
Бұл жоғары оқу
орындарынан
оқу бағдарбүгінде
сол
мұрамыздың
70
пайыздан
астамынан
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
айырылып
қалдық.
дегі
озық білім
мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Бұл
тақырыптың
мәселеге Мысалы,
айналғаны азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
орталықтарға айналу әлемдік
талап етіледі.
соншалық,
2003
жылдан
бастап
ол
ЮНЕСКО Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
көлемінде
қарастырылып,
сақтау
мен
қорғау
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
бойынша сол жылы халықаралық конвенция
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
қабылданды. Қазақстан осы «Бейзаттық мәдени
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
мұраны қорғау» жөніндегі конвенцияға 2011 жылы
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
қосылып, 2013 жылдың 29 сәуірінде Қазақстан
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
Республикасы Үкіметінің №408 қаулысымен
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
47
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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«

2017 жылдың 18Құрметті
наурызында
«Наурыз – жаңғыру
отандастар!
нышаны»
атты
музей
түніне
ұласқан
ісБіз әлем елдерінің сенімі менкешенді
құрметіне
шаралар
өткізді.
Ол
–
Ұлыстың
ұлы
күнін
ұлықтау
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанарқылы
дәстүрлі
ды құрдық.
2017 мәдениеттің
жылы біздің кейбір
ел БҰҰ қырларын
Қауіпсіздік
қайта
жаңғырту,
Астана
қаласындағы
ұлттық
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды.
2018өнер
жылшеберлерін
насихаттауды
көздеді.
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Алдымен
жер бетіндегі
ең көне
мерекелердің бірі
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
– көрмесін
Наурызғаөткізу
қатысты
ойымызды
қысқаша
білдірсек.
үшін әлемдік қоғамдастық
таңдап
Қазақтың
төл
мейрамы,
жыл
басы
–
Наурыздың
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынтуу
тарихы
жөнінде
талас болдық.
көп. ТіптіҚазақстанда
біраз еңбектер
дағы
бірінші
мемлекет
тажазылса
да,
нақты
ғылыми
зерттеулер
жоқтың
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық
эконоқасы.
пен адамның жаңаруымен, жанның
мика Табиғат
моделі қалыптасты.
тазаруы,
жаңа
өмірдің
нышандалатын
2017 жылы елімізбасталуымен
әлемдік дағдарыстың
қобұл
ұлыстық
сипаттағы
мерекені
Кіші
жәнежолына
Орта
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу
Азия,
Қазақстандағы
түркітілдес
қайтаИран
түсті.және
Жыл
қорытындысы
бойыншажәне
ішкі
парсытілдес
халықтар
ислам
дәуіріне
дейін ал
жаппай
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып,
өнертойлаған.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Бұл мереке «Күн культімен», «Қасиетті отқа
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
табыну», «Қазан көтеру» салттарымен тікелей
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
байланысты және бергі жағы қола дәуірінен
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
бастау алады. Кейін келе бұл дәстүр Үстірт пен
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
Маңғыстаудағы «От храмдарын» (Қызылүйік,
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
Бәйте 3, Тасастау 1-3, Түбежік және т.б.), Шығыс
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиАралдағы Бұланды (Баланды) кесенесін, Орталық
калық табыстарының негізі - біздің басты құнҚазақстанда кеңінен таралған «мұртты обаларды»
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
салған сақтар мен сарматтарда кейіннен жалғасын
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
тапты. Маңғыстауда Амал мерекесінде От,пан
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.

1

БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
48
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

таудың
от жағып,
тойкөздейтін
дәстүрін жаңа
бастауы
да
өнімніңбасына
экспортқа
шығуын
құралсол
көненің
бүгінге
жеткен
сарыны
болса
керек.
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінНаурызды
қазақтар
XX ғасырдың алғашқы
ширегіне
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтадейін
мерекеледі.
1926
жылдан
бастап
тоталитарлық
ландыруға тиіс.
жүйенің
ықпалымен
наурыз
мейрамын кәсіпорнын
тойлауға
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
тыйым
салынды.
Көп
жылдар
бойы
ұмытылып,
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
сынын
жоғалтқан
мереке 1988
жылдан
бері қайта
асырып,
бұл тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
жаңғырып,
Наурыз
мейрамын
тойлау
дәстүрі
өз
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімжалғасын
тапты.
2009
жылғы
қараша
айында
Наурыз
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
ЮНЕСКО-ның
рухани мәдени
аса маңызды адамзаттың
мәселеге айналып
келеді.мұралар
тізіміне
енсе,
БҰҰ
Бас
Ассемблеясының
2010
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
жылғы
ақпан
айының
соңындағы
64-сессиясында
21
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
наурыз
–
Халықаралық
Наурыз
күні
деп
жарияланды.
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Жоғарыда
айтып өткендей,
жалпыхалықтық
орталықтардың
төңірегінде
қалыптасуға Наурыз
тиіс.
мейрамын
төл
мәдениетіміздің
жаңғыру нышаны
«Алатау» инновациялық технологиялар
парретінде
қарастырып,
музейлік форматта
қандай
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
іс-шаралар ұйымдастырып өткізуге байланысты
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиҚазақстан Республикасы Ұлттық музейінің «Халық
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
қазынасы» ғылыми-зерттеу институты тұжырымдама
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
жасады. Сол тұжырымдаманы оқырман талқысына
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
сала отырып, жинақталған пікір-ұсыныстар,
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
түзетулер мен толықтыруларды мейлінше ескеру
тиісті заңнама қажет.
арқылы бұл мейрамды жалпыхалықтық деңгейде
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
мерекелеудің ортақ жүйесін жасай алсақ, дәстүрлі
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
мәдениетіміздің, ұлттық құндылықтарымыздың
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелжаңғыруына өз үлесімізді қосқандығымыз болар еді.
генімен,
жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Алдымен Ұлыстың ұлы күнінің қанша уақыт
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тойланатыны
жөнінде нақты
тен
бірі жаңартылатын
энергия көздеріне тиесілі.
дерек
жоқ
екенін
Болжам бойынша,айтқымыз
2050 жылға қарай бұл көрсеткеледі.
Шежіре деректерінде
кіш
80 процентке
жетеді.
Наурыз
мейрамы
Біз 2030
жылға сегіз
қарайкүн
Қазақстандағы баламақатарынан
тойланатыны
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
айтылады.
қойдық.
Қазір біздеҚазақтың
жалпы қуаттылығы 336 МВт
қариялары
«орысқа қарамай
болатын жаңартылатын
энергия көздерінің 55
тұрған жұмыс
күніндеістейді.Соларда
қазақтың
нысаны
2017 жылы 1,1
наурыздамасында
болған«жасыл» энергия өнмиллиард
киловатт-сағат
той-мереке қызығы
Бұхар
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
мен
Қоқанда
да
болмаған»
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
дейді
екен. әкімдері
Ең ауқымды
Өңірлердің
шағын және орта бизнес
наурыз
мейрамы
Тәукетартып,
хан
субъектілерін кеңінен
тұрмыстық қатты
кезінде
тойланған
деседі.
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияМерекені
1-денөңдеу
9 күнге
лау
және қайта
үшін шаралар қабылдау
дейін
тойлаған
сыңайлы,
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
тек айлап
Әр кодекске өзгерістер
соның
ішіндетойламаған.
Экологиялық
өлкеге көктемнің келуіне қарай айлық, күндік айырма
енгізуді талап етеді.
болса керек.
Сондықтан музейлердегі осы тақырыпқа
ҮШІНШІ. «
қатысты іс-шаралар наурыз айының 14-22 күндері
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
аралығында өткені жөн деп білеміз. Біз ұлттық
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
құндылықтарымызды қайта жаңғырту мен кеңінен
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейнасихаттау мақсатында өткізілетін бұл іс- шараларды
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
бес бөлікке бөліп қарастырдық. Құт-береке күні
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Наурызда Күн нұры жерге жетіп, қара жер жібіп,
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтатабиғат түрленеді. Бұл «айдан аман, жылдан есен
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайшыққан» жаңа жылдың басы, «құл құрықтан, күң
тасырықтан
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік нарықтарға
құтылатын» күн. Шара Ақ жаулықты
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
ананың жаңа шыққан Күнге жүзін
тосуы қажет.
мен оң
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кебосағаға ақ құюымен басталады. Бұл – түрленген,
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
қайта оянған табиғатпен адамның тіл табысуы, оны
ғылымды
дамыту
басты(жер
назарда
бо-от
қасиеттеуі.
Әдетте мәселесі
моғал ошаққа
ошаққа)
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
жағылып, ана айналаны отпен аластайтын болған.
трансферттеумен
және
отандық жағдайҚосымша мына салт
та,оларды
яки ескі-құсқыны
басынан
ғаүш
бейімдеумен
айналысуы
рет айналдыра
аластап,қажет.
ошақтағы отқа тастап
Осыған
аграрлық
университеттердің
өртеу
рәсіміорай
орындалған.
Кетік
аяқты сындырып,
рөлін
керек.
Олар диплом
беріп
қана
оны қайта
да солқарау
ошаққа
тастаған.
Осылайша
«жанған
қоймай,
ауыл шаруашылығы
нақты
отпен, соққан
желмен, аққан кешенінде
сумен кетсін»
деп
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
тілек тілеп,
отпен
тазару
ғұрпы орындалып,
рәсім
мамандарды
аяқталғаннандайындауға
кейін жер тиіс.
ошақты көміп тастаған.
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдарОсыдан
соң көнеден
береке мен бірліктің
нышаны
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінболған қазан
көтеру рәсімі
орындалады.
Қазан –
дегі
озық
білім мен
үздік бөлшегі.
тәжірибені
тарататын
ошақ
культінің
ажырамас
Ол билік,
бірлік
орталықтарға
айналу
талапөлшемі
етіледі.еді.Мысалы,
нышаны болды,
байлықтың
Мысалға,
егін
егу мен астықдеректерге
жинаудың оңтайлы
археологиялық
сүйенсек,уақытын
Жетісу
болжамдаудың,
суарудың»,
минералсақтарында ірі «ақылды
обалардың
айналасында
қазан
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
көтеріліп,
от жағылып,
малдың
еті асылып құрбандық
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
шалған орындар
болған
тәрізді. Оған жүйелері
ірі обалар
арқылы
өнімділікті
бірнешесақесе
арттыруғабірегей
боайналасынан,
аз тереңдіктен
мәдениетінің
лады.
Жүргізушісі
жоқ–техника
адами
факторды
көркем
бұйымдары
құрбандық
тақталарының,
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне
арналған
банкқазандардың
несиелерінтабылып
арзандатуға
шырағдандар
мен қола
жатуы
қайта
бағыттау
қажет.
жыл ішінде
дәлел.
Осы сәтте
жаңа5 таңды
қарсыагроөнеркәсіп
алуға жиналған
кешеніндегі
еңбек
және өңделген
ауыл
қыздар жағы
уызөнімділігін
дәмді «ұйқыашар»
дайындайды.
шаруашылығы
өнімінің экспортын,
тиісінше,
кем
«Ұйқыашар» дайындап,
өздеріне құрмет
көрсеткен
дегенде
2,5
есеге арттыруды
қыздарға
жігіттер
жағы сақина,тапсырамын.
сырға, білезік сияқты
әшекей бұйымдарын тарту етіп, «селт еткізер»
ТӨРТІНШІ.
сыйын
жасайды. Қосалқы түрде музей қорындағы
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
жәдігерлерден «ежелгі
және орта ғасырлардағы
тиімділігін
арттыру
тұрғындардың
дүниетанымындағы қазандар мен
Бүгінде Қазақстан
бірнеше
шырағдандардың
рөлі» арқылы
атты көрме
жасауға транда дәл
сконтиненталды
өтеді.
Бұл(көрісу)
туралы салты
көп
уақыт. Бұдан соңкоридор
қазақтың
қауышу
айтылды.
Жалпы,
арқылы өткен
жасалынады.
Ол – Қазақстан
қыс бойы бір-бірінен
хабаржүк
ала
транзиті
2017 жылы
17 елдің
процентке
өсіп,жоралғысы.
17 милалмай, сағынып
қалған
жасайтын
лион
тоннаға
жуықтады.
Бір-бірін
құшақтап,
кейдеТранзиттен
өлгендерін түсетін
жоқтап, жыл
кейде
сайынғы
табыстышүкірлік
2020 жылы
долтірі қалғанына
айтып5 миллиард
көріседі. Абайша
ларға
жеткізу
міндеті тұр.
Бұл инфрақұрылымға
айтқанда,
«Қырдағы
ел ойдағы
елмен араласып,
Күлімдесіп,
көрісіп,қаражатын
құшақтасып...».
Ардагерлер
жұмсалған
мемлекет
тез арада
қайтаүйінен
қарттарды
руға
мүмкіндік
береді. шақырып, құрмет көрсете
отырып,
«бел көтерер
салтын»
жасау және
бата алу
Жүк қозғалысын
онлайн
режімінде
бақылап,
ғұрпы.
Қазақ
«батамен
ер
көгереді,
жаңбырмен
жер
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
көгереді»
дейді.
Қазақта
батагөй
ақсақалдар
ертеде
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
көп болған,
қазір де
бар. Наурыз
мейрамында тілі
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
орамды,
шешен,
елге
сыйлы
ақсақалдар
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз етухалықтың
қажет.
ортасында
бата береді.
Осы батаныбарлық
«Наурыз
Заманауиарнайы
шешімдер
логистиканың
батасы»
деп
атайды.
Бүгінгі
таңда
балаға
ұлттық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
тәрбие
беру
жағы
ақсап
жатқандығы
баршаға
аян.
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
Аңыз-ертегілердегі
өзіміздің
кейіпкерлерді
баланың
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
санасына
сіңіру мақсатында
арналған
өсімнің
резервін
анықтауға бүлдіршіндерге
және артық шығынды
«Аңыз
әлемінде»
атты
театрландырылған
қойылым
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
дайындауға болады.
Интеллектуалды
көлік жүйесін енгізу қажет.
Мұнда
– қалтырауық
Бұл
жүйемифологиялық
көлік ағынынкейіпкерлер
тиімді басқаруға
және
Қамыркемпір
және
оның
Ақпан
мен
атты
инфрақұрылымды одан әрі дамыту Тоқпан
қажеттігін
екі
ұлы.
Олармен
шайқасатын
Қыдыр
(Қызыр)
ата,
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
Ақборан,
Әз
мырза,
Үт
бикештер.
Бұл
Жақсылық
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
пен Жамандықтың,
Суық
пен Жылының
күресін
жөндеу
мен қайта салуға
арналған
қаржы көлемін
көбейту керек.
49
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
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2018
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бейнелейді. Қызық
думан кезінде
жастар қазақтың
Құрметті
отандастар!
мүшел
деген
он
екі
жылдық
есебіне
кеп
Біз әлем елдерінің сенімі менсәйкес
құрметіне
(маска)
киіп
шығуы
да
іс-шараны
қыздыра
түседі.
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанТепе-теңдік
Наурызда
Күн мен
Түн Қауіпсіздік
теңеледі,
ды құрдық.күні
2017
жылы біздің
ел БҰҰ
жұлдыздар
теңеседі.
Ел-жұртта
«құл
құрықтан,
күң
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылсырықтан
құтылған»,
«хан
тағын
қараға
берген»
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
тепе-теңдік
күні делінеді.
ұлы күні
Біз дүниежүзілік
ЭКСПОҰлыстың
мамандандырылған
қоғамдағы
әлеуметтік
қатынастарды
реттеуге,
бірлік
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
пен
тұтастыққа
шақырады.
Үкімет
және
қоғамдық
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынұйымдар,
әсіресе
жастар белсене
Ұлыстың
дағы бірінші
мемлекет
болдық.кірісіп,
Қазақстанда
таұлы
күнін
қайырымдылық,
татулық
және
мейірімділік
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономерекесі
қылыпқалыптасты.
өткізген жөн. Ертеде бұл күні ауыл
мика моделі
ақсақалдары
араларына
түскендағдарыстың
ағайындыларды
2017 жылы еліміз жік
әлемдік
қобір
дастарқаннан
дәм
таттырып,
табыстырған.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу Қазіргі
жолына
таңда
өзекті бойынша
мәселелерге
қайта қоғамдағы
түсті. Жыләлеуметтік
қорытындысы
ішкі
арналған
іс-шаралар
ұйымдастыруға
болады.
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал
өнерМысалы, «шүлен тарату» қайырымдылық акциясы.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Шүлен тарату – қазақтағы ауқатты адамдардың
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
кедей-кепшік, жоқ-жітікке мал, астық, тағамды тегін
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
үлестіру салты. Бұның мәні мырзалық, жомарттық,
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
дарқандық танытумен бірге, көптің алғысын алу,
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
мұқтаж адамдарға қол ұшын беріп, жәрдемдесу деген
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
адамгершілік, парызын өтеу мақсатында жатыр.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономи«Егіннен кеусен, малдан зекет, табыстан шүлен»
калық табыстарының негізі - біздің басты құндеген сөз орамы да бар. Қазақта мырзалықпен атағы
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
шыққан, малын қалың елден аямаған, мәрт, жомарт
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
байлар да болған. Мысалы, есімдері ел аузында
келісім.
әлі
күнге дейін сақталған жетісулық Маман бай,
Дегенмен,
жетісБірәлі
тіктері байлар
сенімді
ырғыздық
қара Қазақстанның
Мұқан, торғайлық
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыбар. Осы игі істі бүгінгі байлар жалғастырса сауап
здыңеді.
кепілі
жақсы сезінуіміз
керек.
болар
Оғанемес
қоса екенін
қазақ «сүйекке
дақ, етке таңба
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
болмасын», «дүние – кезек», «адам күні адаммен»
Елімізге
жаңа сапасыдалада
қажет.қалдырмай,
деп,
жетім-дамудың
жесірін, мүгедектерін
Жаһандық
трендтер
көрсетіп отырғандай,
ол,
үй-үйге
таратып беру
жоралғысында,
жетім-жесірдің
бірінші кезекте,
болмауында
үлкенТөртінші
тәрбиелікөнеркәсіптік
мән жатыр.революция
Осындай
элементтерін
кеңінен
енгізуге
тиіс. Мұсалттар,
ырымдар
арқылы
жаснегізделуі
ұрпақ санасына
ның өзіндік
де, мүмкіндіктері де
ұлттық
қасиеттісын-қатерлері
сіңіру керек. Жекеменшік-мемлекет
бар.
әріптестік
аясында іскер қауым өкілдерін, ерікті
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қатарына
қоретінде
студенттерді
тарта отырып, «Шүлен
тарату»
сылу үшін Қазақстанда
қажетті
бар
қайырымдылық
акциясына
қоса нәрсенің
сəбилер бәрі
үйінде
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін мынадай
міндеттəрбиеленіп
жатқан балалардың
тұсауын кесуге
терді шешуге
жұмылуымыз
керек. да өткізілгені
арналған
қайырымдылық
шарасы
жөн. Бұл сауапты істі өткізу бүгінде Ұлттық
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
музейде
дәстүрге
айналды. 2015 жылы
бізде тұсауы
технологияларды
көшбасшысына
кесілген
балалардың енгізудің
бәрі ата-ана
қамқорлығына
айналуы
тиіс болғанын ерекше атап өту қажет.
алынып,
отбасылы
Оның нәтижелері
мұнай
күрт төменБалалардың
тұсауын кесу
үшін бағасы
мырза ауқаттылар,
деген
2014-2015 жылдардағы
дағдарыста
негізгі
өнер
майталмандары,
белгілі қоғам
қайраткерлері
тұрақтандырушы
факторлардыңқамқорлығынсыз
бірі болды. Сол
шақырылады.
Ата-анасының
себептісəбилерді
жоғары еңбек
өнімділігі
бар қайта
қалған
осылайша
қуанышқа
бөлеуөңдеу
аса
секторына
деген
бағдарымыз
жоқ. айы
ізгілікті
шаруа.
Ұлттық
тағамдарөзгерген
күні Наурыз
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
50
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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– өнімнің
«Қызылдан
аққа жеткен»
айы. Өйткені
бұл
экспортқа
шығуынУыз
көздейтін
жаңа құралайда
төрт
түлік
мал
төлдеп,
халықтың
аузы
аққа
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінтисе,
малдың технологиялардың
аузы көкке тиеді «Уыз
– сүт сұлтаны,
ші кезекте,
трансфертін
ынтаақландыруға
ұлтаны» тиіс.
деген мақал осыдан қалған. Қазіргі
уақытта
ұлттықбірнеше
дәстүрлі өнеркәсіптік
тағам түрлерін
зерттеу
Еліміздің
кәсіпорнын
өзекті
іс,
өйткені
ол
халықтың
төл
мәдениеті,
салтцифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны
іске
дәстүр
мен
әдет-ғұрпының
ажырамас
бір
бөлігі.
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Сондықтан
қазақ
халқының
дәстүрлі мәдениетін
Цифрлық да
және
басқа
да инновациялық
шешімсақтаудағы
маңызды
этникалық
нышанныңдамытуы
бірі –
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін
халықтың
ас-мәзірін
насихаттауға
үлкен
мән
берудің
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
жөні Ол
бөлек.
Ұлттық
тағамдарды
дастарқан «Астана»
мәзіріне
біздің
Назарбаев
Университеті,
кеңінен
оралту
мақсатында
қазақтың
дәстүрлі
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
тағамдар
конкурсы,
жәрмеңкелерін
ұйымдастыру
халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
мен
жаңғырған
отандық
өнімдерді
насихаттауды
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
жолға«Алатау»
қойған мақұл.
Бұл
ретте
ұлттық
тағамдар,
инновациялық технологиялар
партағам
өндірушілермен
қатар ұлттық
асханаға
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
қатысты барлық керек-жарақтарды (ыдыс-аяқ, т. б.)
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологижасайтын кәсіпкерлер де насихатталатын болады.
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
Осы тақырыпқа орай ҚР Ұлттық музейінің «Халық
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қазынасы» ғылыми-зерттеу институты атақты
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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академик Төрегелді Шарманов басқаратын «Қазақ
ЕКІНШІ.
тағамтану
академиясымен», «Дара» ЖШС-мен
Ресурстық
әлеуетті
бірлесе
отырып,
Ұлттық музей базасында «Қазақтың
одан әрі
дамыту атты экспозиция мен дәм тату
дәстүрлі
тағамдары»
ғасырда
әлемніңтехникалық-экономикалық
табиғи ресурстарға деген
залынХХІ
ашуды
жоспарлап,
мұқтаждығы
Олартолық
болашақта
жаһаннегіздемесі
менжалғасуда.
тұжырымдамасы
дайындалып
дық Ол
экономиканы
және
экономикасын
отыр.
жоба бойынша
дәмеліміздің
тату залында
қазақтың
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
ұмыт
болып,
қолданыстан
шыққан
тағамдарының
Бірақ тәсілдерін
шикізат индустрияларын
дайындау
жаңғырту, Астанаұйымдастыру
қаласының
ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға
ұстаресторандарын
тарта отырып,
шеберлікқатысты
сабақтарын
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
өткізу
жоспарланған.
Әр келген
қонақ
өз сыбағасын
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаалып,
тағамның
дәмін татуға да мүмкіндік
алуы
ларды белсенді
түрде залы
енгізумузейге
қажет. келушілер
Кәсіпорынкөзделген.
Ал «Сыбаға»
дардың
энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
үшін
қазақтың
дәстүрлі
мәдениеті,
оның
ішінде
сондай-ақ
өз жұмыстаұлттық
тағамэнергия
түрлері өндірушілердің
туралы жан-жақты
ақпарат
рыныңорталық
экологиялық
менкүндері
тиімділігіне
алатын
болмақ. тазалығы
Ұлттық өнер
(1–2
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен
біріҰлттық
жаңартылатын
күн)
өнер – энергия
мәдени көздеріне
мұраның тиесілі.
маңызды
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл көрсетқұрамдас бөлігі. Онда халықтың материалдық
санасы
кіш
80 процентке
жетеді.
– рухани
өмірі, дүниетанымы,
қоршаған ортаға деген
Біз 2030 жатыр.
жылға қарай Қазақстандағы баламакөзқарасы
лы энергия
үлесін
30 процентке
жеткізуқолданбалы
міндетін
Қолөнер – дәстүрлі
қазақ өміріндегі
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
өнер туындыларын өндіретін ежелгі кәсіпшілік.
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
Оның түрлері: киіз бұйым жасау, тоқыма өнері,
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
кілемшілік, кесте тігу, ши тоқу, ағаш ұқсату, темір
миллиард
«жасыл»
энергия
өнұсталығы, киловатт-сағат
тігіншілік, ершілік,
етікшілік
өнері. Қазақ
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
қолөнері өзінің дамуы мен заманына сай түрлену
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
жолында
сан қилы
жолдардан маңызды.
өтті. Осы өнерді
Өңірлердің
әкімдері
және дәстүрді
орта бизнес
дамытып, ғасырлардан шағын
ғасырларға
үзбей
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
жеткізуші шеберлерге бүгінгі таңда мемлекеттік
қалдықтарды
заман
талабына
утилизациянемесе жекелей
демеу
болмаса,сай
шеберлер
қатары
лау
және қайта
үшін шаралар
қабылдау
азайып,
дәстүрөңдеу
сабақтастығы
жойылады.
Бұл
керек.
және басқа ұлттық
да шаралар
заңнамаға,
саладаОсы
Өзбекстанның
қолөнер
түрлерін
соның
ішінде
Экологиялық
өзгерістер
демеуін,
жергілікті,
өңірліккодекске
мектептерді
сақтауы
мен дамуына
ықпал ету тәжірибесінен үйренген
енгізуді
талап етеді.
жөн. Бұл салада музейлердің осы өнерді дамытуға
қолдау
көрсетуі
ретінде бұл күні ұлттық қолөнер
ҮШІНШІ.
«
бұйымдарының
көрмесі мен
шеберлік сабақтарын
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
өткізіп, қарқынды
өзекті мәселелерді
талқылап,
ұлттық өнерді
кешенін
дамыту
мүмкіндігі
күнделікті
бойынша
Аграрлық тіршілікпен
саясат еңбексабақтастыру
өнімділігін түбегей(ұлттық
нақыштағы
дизайны)
лііс-шаралар
арттыруға және
өңделген
өнімніңүйэкспортын
ұйымдастырған
мақұл.керек.
Ұлттық
жаңа
ұлғайтуға
бағытталуы
Біз нақыштағы
егін егіп, дәнді
киім үлгілері,
қазақстандық
реставраторлардың
дақылдарды
өсіруді
үйрендік. Оны
мақтан тұтажұмыс
нәтижелері
көне киімдердің
ғылыми
мыз.
Алайда,
қазір олмен
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайкөрмесін,
сән шеруін
өткізуге
тажаңғыртпалары
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
болады.сапалы
Ұлттықдайын
музыкалық
мұраны
қайта жаңғырту
жоғары
өніммен
шығуымыз
қажет.
ісіне
ұрпақшешуге
назарын
аударту
мақсатында
Бұл жас
мәселені
барлық
аграрлық
кеұлттықтүбегейлі
караоке, бет
күйшілер
жыршеннің
бұруы тартысы,
маңызды.айтыс,
Аграрлық
термелер дамыту
және т. б.
әртүрлі басты
форматтағы
сайыстар
ғылымды
мәселесі
назарда
боұйымдастырса
ұлттық караокеде
луға
тиіс. Ол ең құба-құп.
алдыменМысалы,
жаңа технологияларды
әннің мазмұнынажәне
сай оларды
сапалы отандық
фондық жағдайсуреттер
трансферттеумен
мен
астында
мәтіні
сол
музыкаға
сай
жүргізіліп
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
отырса,
келушілердің
бәріне деуниверситеттердің
қызғылықты болары
Осыған
орай аграрлық
анық
және
жақсы
насихатталып
жатсаберіп
ол караоке
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом
қана
барларда
өз
музыкамыздың
ойналуына
ықпал
етуі
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
де
әбден
мүмкін.
Сондай-ақ
ЮНЕСКО-ның
әлемдік
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
рухани мұралар
тізіміне тиіс.
енген ұлттық өнеріміздің
мамандарды
дайындауға
күй,
айтыс
жанрлары
мен
оны орындаушылар
Бұл жоғары оқу орындарынан
оқу бағдар-да
жеткілікті
деңгейде
насихатталмай
жүр.
Бұл ретте
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін«Музей
топтамасындағы
көне
музыкалық
аспаптар»
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
атты көрме өткізуіне каталогтар шығару жолын да
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
қарастыруға болады. Ұлттық ойын күндері (1–2
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
күн) Ұлттық ойындарды жаңғырту мен насихаттау
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералмақсатында жас буынмен тығыз жұмыс жасау және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
түрлі жарыстар ұйымдастырудың да тартымды
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
тұстары көп. Садақ ату. Қазақ отбасында баланың
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға борухани және ширақ болып өсуіне мән берілген. Ұл
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
балалар жылқы бейнесін тастан, ағаштан қашап
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-
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шейтеді.
шаруашылығы
субъектілерінің
кожасауға Ауыл
бейіл берді.
Әр баланың
өзі жасаған садағы
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолмен оғы болды. Сақ, ғұндар ұстаған садақтар мен
дау
көрсету керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
жебелердің
сызбаларына
қарап
отырып,
оларды
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
балалардың өз қолымен жасағанын, арнайы орында
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге
тиіс. Асық
атып, мергендік
жарыстырғанын
аңғарамыз.
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
ойнау. Барлық жас шамасындағы адамдар ойнайтын,
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
кең таралған, ежелден келе жатқан ойын түрі. Асық
сақтай
отырып
қажет.шік
Бұлбүк,
бүкіл
әлемге
ойындары
үш жүргізілуі
табан, шеңбер,
ханталапай,
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
сыпырмай, түртпей, асық қағу, қаршу, азықалшы,
түлік
брендін
мүмшұбырту,
ұпайқалыптастырып,
ұтысу, қол жоң, атілгерілетуге
жарыстыру, қошқар
кіндік
береді.мұз ойнақ, иірмекіл, қақпақыл, сасыр, хан
соғыстыру,
Сонымен
қатар
барынша
ойыны, аламан
хан, жерді
асық табысу,
төрт тиімді
шүкейт,игет. б.
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
түрлерге бөлінеді. Зерттеушілердің пайымдауынша,
алмайтындарға
шараарнайы
қолдануөңделген
керек. Тиімсіз
түрлі-түске боялған,
асықтарсубмен
сидияларды
ауыл жерінде
шаруашылығы
кешені
субъекасық ойыны Қазақ
қола дәуірінен
бері
белгілі.
тілеріне
банк
несиелерін
арзандатуға
Қолтұзақарналған
ойыны. Екі
адам
бірінің қолына
шалынып,
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл
ішінде агроөнеркәсіп
тұзақтала
түсетін
жіпті
екіншісінің
қолына алып,
алмастырыпеңбек
ойнайтын
ойын және
түрі. өңделген
Жұмбақ жасыру.
кешеніндегі
өнімділігін
ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаЖұмбақтың
көне үлгілері XI-XIII ғасырларда
руға
мүмкіндік береді.
қыпшақ
даласындаонлайн
дүниеге
келгенбақылап,
«Кодекс
Жүк қозғалысын
режімінде
куманикусте»
сақталған.
Жұмбақ
–
қиыннан
қиысқан
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
терең де операцияларды
көркем ой-қиялдың
көрінісі. Жаңылтпаштар
кедендік
жеңілдету
мақсатымен
айту.
Жаңылтпаш
–
балалардың
тілін жаттықтыру
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
мақсатында
сөз етуорамдары.
ауқымды
түрдеойнақы
енгізілуінұйқасты
қамтамасыз
қажет.
Жаңылтпаш
айту
баланы
зеріктірмейтін,
қызықты
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
ойын
түрінде
өтеді.
Оған
қоса
«Қазақ
жеріндегі
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
ежелгі және
орта ғасырдағы
ойындар» атты
каталогты
мүмкіндік
береді.
«Үлкен деректерді»
(Big
data)
дайындауға
болады.
Қорыта
айтқанда,
Наурыз
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
айының
бір апталығында
аталған
шаралар
күнде
өсімнің
резервін
анықтауға және
артық
шығынды
қайталанып отыруы (мысалы, жәрмеңкелер) немесе
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
конкурс, акциялар бір ай бұрын жарияланып, сол
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
күні тек қорытындылары шығарылуы мүмкін. Яғни,
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
Жыл басы – Наурызға алдын-ала үлкен жоспарлы
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
дайындықпен келу керек деп санаймыз. Сөз соңында,
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде 2017
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жылдың 18 наурызында өткен «Наурыз – жаңғыру
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
нышаны» атты кешенді іс-шараларға қайта оралсақ.
көбейту керек.
51
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Жоғарыда
сипатталған
тұжырымдама
бойынша
Қазақстанның
қолайлы
дамуы орта
таптың
биылғы
жылы
Ұлттық
музейде
бір
күнге
созылған
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік
13 есе
мынадай
іс-шаралар
болып деңгейі
өтті: Қош
Әз
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9келдің,
процентке
Наурыз!
Құдайы
көршілер
мен
қадірлі
қонақтарды
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиақкалық
тағаммен,
ән айтып, шашу
табыстарының
негізі шашып
- біздің қарсы
бастыалу;
құн«Көктем
келді»
биі,
Қауышу
салты,
домбырашылар
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
флешмобы,
үйінен
5 баланың
бейбітшілік,сəбилер
ұлтаралық
жәнекелген
конфессияаралық
тұсауын
кесу.
Бұл
шараларға
«Шаңырақ»
әжелер
келісім.
ансамблі, «Ару» би ансамблі, Астана қаласындағы
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
физика-математикалық
бағыттағы
Назарбаев
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымызияткерлік мектебі қатысты. Ал бүлдіршіндердің
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
тұсауын тарихшы, мемлекеттік сыйлықтың лаураеты
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Қойшығара Салғараұлы, жазушы, абайтанушы
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Тұрсын Жұртбай, «Республикалық радио» ЖШСЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
нің директоры, журналист Мәди Манатбек,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
танымал журналист Дана Нұржігіт және ақын
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұНәзира Бердалы сынды белгілі азаматтар кесті.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Ұлттық өнерді жаңғырту. «Ғылыми жаңғыртылған
бар.
және жаңа стильдегі ұлттық киімдер» атты дефиле
Жаңа әлем көшбасшыларының
қатарына
қоұйымдастырылып,
оған ғылыми жаңғыртпа
жасалған
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
«Көне түрік жауынгері» киіммен белгілі этнограф,
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін мынадай
қару
зерттеуші
Қалиолла
Ахметжан
қатысты.міндетЖаңа
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
стильдегі ұлттық киімдер бойынша киізден жасалған
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киімдер коллекциясын Астанадағы Бейісбековтер
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа
шеберханасы,
ал «Дала рухы», «Дала
сазы» және
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
«Ханшайым» коллекцияларын Астана қаласының
айналуы тиісжәне бизнес колледжі ұсынды.
менеджмент
Оныңжиырмадан
нәтижелеріасқан,
мұнай көздің
бағасыжауын
күрт төменБарлығы
алар
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
жаңа нақыштағы киімдер көрсетілімі болды. Екінші
тұрақтандырушы
бірі өнер»
болды.атты
Сол
кезеңде
«Жаңғырғанфакторлардың
сәндік қолданбалы
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
шеберлер ауылының таныстырылымы және шеберлік
секторына
деген бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
сабақтары
ұйымдастырылды.
Мұнда
ағаш бұйымдар
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
52
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
бойынша
ЖШС, тері
бұйымдарымен
«Бес
қызметі «Арнау»
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
аспап»
шеберханасы,
тоқыма
өнімдерімен
«Green
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
TAL»
шеберханасы, киіз басу, текемет
тиістіәлеуметтік
заңнама қажет.
жасауБұдан
бойынша
Бейісбековтер
қатысып,
бөлек, IT және шеберханасы
инжинирингтік
қызмет
өзкөрсетуді
өнер туындыларын
қалың
жұртқа
таныстырды,
дамыту ерекше маңызға ие болып
шеберлік
сабақтарын цифрландыру
өткізді. Сонымен
отыр. Экономиканы
табысқатар
әкелтақырыпқа
сай
жастар
шығармашылық
генімен, жұмыс күшінің көптеп босапұжымының
қалу қаупін
фотосуреттер
көрмесінің
Ұлттық
де тудырады.
Босайтынашылуы
жұмыс болды.
күшін еңбекпен
музыкалық мұраны жаңғырту. Бұл бағыт бойынша
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияұлттық караоке дайындалып, Астана қалалық №
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
50 мектебі, Қарақалпақ мәдени орталығы және
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланАджи студиясының ұйымдастыруымен «Көктем
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
шақырады» атты балалар концерті өткізілді. Ұлттық
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаойындарды жаңғырту. Асық ату ассоциациясымен
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірлесе отырып, «Асық ату» ойыны насихатталды.
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
Тағы ерекше атап өтетініміз – он күннен астам
уақыт «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні» атты
ЕКІНШІ.
бүлдіршіндерге арналған ертеңгілік өткізіліп
Ресурстық
әлеуетті
отырды. Осы аталған іс-шаралардың барлығы кешкі
одан
әрі
дамыту
сағат 19.00-ден бастап түнгі сағат 02.00-ге дейін
ғасырда әлемнің
табиғи ресурстарға
деген
өткенХХІ
«Музейдегі
түн» акциясына
ұласты. Онда
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанТақырыптық және шолу экскурсиялары, «Қазынаны
дық экономиканы
еліміздің
экономикасын
тап»
археологиялықжәне
квесті,
«Наурыз
кәдесі»
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
танымдық ойыны, археологиялық бейнефильмдер
Бірақ шикізат
индустрияларын
көрсетілімі
мен белгілі
суретшізергер Б.ұйымдастыру
Әлібайдың
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты ұстазергерлік
бұйымдары
мен
кәдесыйларының
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
көрме
сатылымы
ұйымдастырылды.
Ұлттық
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформамузей реставраторларының жаңғырту жұмыстары
ларды белсенді
енгізу қажет.
Кәсіпорынбойынша
шеберліктүрде
сабақтары
(С. Аятбековтің
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
әшекейлер дайындау бойынша шеберлікүнемдеуге,
сабағы;
энергия
өндірушілердің
жұмыстаС.сондай-ақ
Бачиннің ағаш
ою бойынша
шеберлікөзсабағы.;
Р.
рының экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
Әшімовтің
садақ жасау бойынша
шеберлік
сабағы; С.
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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Қайрөштің
ҮШІНШІ. «басқұр тоқу бойынша шеберлік сабағы.;
Г.
Құсыманның
кесте тігу- техникасынан
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіпшеберлік
сабағы;
Б.
Жақсылық
пен
Смағұлованың қыш
кешенін қарқынды дамытуА.
мүмкіндігі
бұйымдар
жасау
бойынша
шеберлік
сабағы)түбегейөткізілді.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін
Наурыз
–
береке
мен
бірліктің,
татулықтың
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
мерекесі бағытталуы
болғандықтан
Қазақстан
халқы
ұлғайтуға
керек. Біз
егін егіп, дәнді
ассамблеясымен
бірлесе
отырып,
«Бір
шаңырақ
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтаастында»
пен Қазақстан
мыз.
Алайда,атты
қазірконцерт
ол жеткіліксіз.
Шикізатты халқы
қайшеберлерінің
шеберлік
сабақтары
мен көрмета өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
сатылымы
өткізілді.
Сонымен
қатар қажет.
жаңаша
жоғары
сапалы
дайын өніммен
шығуымыз
форматтағы «Бәрін өз қолыңмен жаса» HANDMADE
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеROOM («Полимерлік саздан ұлттық әшекейлер
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
жасау» шеберлік сабағы, «Құрақ құрау техникасы»
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бошеберлік сабағы, «Ірімшіктен құрт және тәттілер
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
дайындау» шеберлік сабағы), BEAUTY ROOM
трансферттеумен және оларды отандық жағдай(«Өз өзіме визажистпін» шеберлік сабағы, «Тамаша
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
голливудтық шаш сәндеу» шеберлік сабағы, «Smoky
Осыған орай аграрлық университеттердің
eyes» жаңа үрдістері шеберлік сабағы, «Ұлттық
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
нақышпен тырнақ бояу» шеберлік сабағы) және
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
елордадағы алғашқы дизайн және сән мектебінен
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
IMAGE ROOM (іскерлік стильдегі түрлітүстер
мамандарды
дайындауға тиіс.
үйлесімі формуласы, киім психологиясы, сөйлесу
Бұл
жоғары
оқу бағдар-да
әдебінің қырларыоқу
менорындарынан
іскерлік әңгіме) іс-шаралары
ламаларын
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Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

4

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
54
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
55
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.

1

БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
56
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
57
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
58
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
59
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
60
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
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Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫН тынысы

ӨНЕРЛІНІҢ –
ӨРІСІ КЕҢ

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
Төлемырза
Темірбекұлы,
2017
жылы еліміз
әлемдік дағдарыстың қоақын,
журналист
лайсыз
салдарын
еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

(өнері мен дарыны арқылы қазақтың
атын шығарған қандастарымыз туралы)
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
ТАЯУДА
АСТАНА ҚАЛАСЫНДА
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ
Оның нәтижелері
мұнай бағасыДҮНИЕЖҮЗІ
күрт төмен- ҚАЗАҚТАРЫ
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаБІРІНШІ
ОРЫНБАСАРЫ
ЗАУЫТБЕК
ТҰРЫСБЕКОВ,ӨТКЕН
ЖЫЛЫ түрде
ШАҚЫРЫЛҒАН
ДҮНИЕЖҮЗІ
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі ларды белсенді
енгізу қажет.
КәсіпорынҚАЗАҚТАРЫ
ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ
БЕСІНШІ
ЕЛБАСЫНЫҢ:
«БІЗүнемдеуге,
25 ЖЫЛ
тұрақтандырушы
факторлардың бірі болды.
Сол ҚҰРЫЛТАЙЫНДА
дардың энергия тиімділігі
мен энергия
ІШІНДЕ
ТАТИТЫН
ШАРУА
ЖАСАДЫҚ.
ДҮНИЕ
ЖҮЗІНЕ ПАШ
ЕТТІК.
себепті ҒАСЫРҒА
жоғары еңбек
өнімділігі
бар қайта
өңдеу ҚАЗАҚСТАНДЫ
сондай-ақ энергия
өндірушілердің
өз жұмыстасекторына ДЕҢГЕЙІН
деген бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
ЕЛІМІЗДІҢ
КӨТЕРДІК.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ
КӨПТЕГЕН
БАСТАМАСЫ
ӘЛЕМДЕ
ҚОЛДАУ
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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ТАУЫП,
ІСКЕ энергия
АСУДА.көздеріне
ОСЫ тиесілі.
ЖЫЛДАРшейтеді. Ауыл
МҰХИТТЫҢ
АРҒЫ
ЖАҒЫ котен бірі
жаңартылатын
шаруашылығы
субъектілерінің
ІШІНДЕ
БАРШАҒА
БЕЛГІЛІ
БОЛҒАНоператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетАЗ ЕМЕС. СОЛАРДЫдау көрсету
кіш 80ОТАНДАСТАРЫМЫЗДА
процентке жетеді.
керек.Қауысбекұлы
Мемлекет бизнеспен
бірлесіп,
Зауытбек
әсерлі әңгіменің
АТТАРЫН
ӘЛЕМГЕ ТАНЫТУ
КЕРЕК.отандық
БізІРІКТЕП,
2030 жылға
қарай Қазақстандағы
баламаөнімді халықаралық нарыққа шығарудың
әлқиссасын:
лы энергия
30 процентке
жолын
тауып, ілгерілетуге
тиіс.
ӘРБІР үлесін
АЗАМАТТЫҢ
ТАБЫСжеткізу
ЖОЛЫ –міндетін
ЕЛІМІЗДІҢстратегиялық
– Сіздердің
бастарыңызды
қосудағы
мақсат,
қойдық.
Қазір бізде
жалпы қуаттылығы
МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
ДАМУ
ЖОЛЫНЫҢ
КӨРІНІСІ.336ОЛАРДЫ
бүгінгі таңда Қауымдастықта атқарылып
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55 өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
АЛЫСТАҒЫ
АҒАЙЫН
БІЛУІ ҚАЖЕТ.
СОНДАЙжатқан
істердің
бір парасынан
жалпы
жұртты
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
әлемге
АҚ, ӨМІР БОЙЫ СЫРТТА ЖҮРСЕ ДЕ, БІЛІМІ хабардар ету. Нақтылап айтсам істелініп
миллиард
«жасыл»
энергия
өн- танылатын
жасалған»
табиғи азықМЕН киловатт-сағат
БІЛІГІ, ӨНЕРІ МЕН
ДАРЫНЫ
АРҚЫЛЫ
жатқан «Қазақстанда
игі істеріміздің
иін қандырып,
сыры
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
ҚАЗАҚТЫҢ АТЫН ШЫҒАРҒАН БАУЫРЛАРЫН кеткен жері болса қайта бояп, көңілі мүмкүпті
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
ТАРИХИ ОТАНЫ ТАНУҒА ТИІС. ҚАЗАҚ ағайындардың жүрегіне үміт пен ізгілік дәнін
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеБАЛАСЫ ҚАЙ ЕЛДЕ ТҰРСА ДА ҰЛЫ ДАЛАДА егіп, ретімен шешіліп жатқан мәселелер
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді
ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
МӘҢГІЛІК ЕЛ ҚҰРЫП ЖАТҚАН БАЙТАҚ жайлы айтылған бүгінгі әңгімені шашау
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субҚАЗАҚСТАННЫҢ
АЖЫРАМАС
БӨЛШЕГІсидияларды
шығармайауыл
елгешаруашылығы
жеткізсеңіздеркешені
екен, субъек– деген
лау және
қайта өңдеу үшін
шаралар қабылдау
ЕКЕНІН
ЖҮРЕГІНІҢ
ТӨРІНДЕ
ҰСТАСЫН!»,
өтініш-тілегімен
бастады.
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
ДЕГЕН
ТАПСЫРМАСЫ
БОЙЫНШАқайта бағыттау
Оның жаратылысынан
қажырсоның– ішінде
Экологиялық
кодекске өзгерістер
қажет. 5 жыл ішіндеіскер,
агроөнеркәсіп
АТҚАРЫЛҒАН
ІС-ШАРАЛАРДЫ,
ОНЫҢ
қайраты еңбек өнімділігін
қайтпағанын,
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі
және өңделген жақсы
ауыл
ІШІНДЕ МҰХИТТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНДАҒЫшаруашылығы
өнімініңекенін,
экспортын,
тиісінше,
ұйымдастырушы
күрделі
елдік кем
іске
ДАРЫНДЫ
ҚАЗАҚ БАУЫРЛАРЫМЫЗБЕНдегенде
ҮШІНШІ.
«
есеге арттыруды
тапсырамын.
білек2,5сыбана
кірісіп, шет
елдердегі аса
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
БОЛҒАН
ЖҮЗДЕСУЛЕРМЕН
ҚЫТАЙ ЕЛІНДЕГІ
кешенін
қарқындыКОМПАНИЯ
дамыту мүмкіндігі
ҚҰРЫЛЫС
БАСШЫЛАРЫМЕН ТӨРТІНШІ.
Аграрлық
еңбек өнімділігін
түбегейБОЛҒАНсаясат
КЕЗДЕСУЛЕРДІ
ӘҢГІМЕЛЕП
БЕРДІ. Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды
жүйесін енгізу
қажет.
Мақмұткөлік
Сағындықтың
үйінің
алдында
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
дарындылығымен
қандастарымызды
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға
жол ашады.танылған
Ішкі өңірлік
қатынастарды
елге танытудағы
қиыншылықтарға
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергіліктімойымай,
желісін
Қауымдастықтың
түрлі
себептермен
тұралап
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу
мен қайта салуға
арналған
қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
63
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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қалған ісіне мұрындық
жүргенінен анық
Құрметтіболып
отандастар!
байқауға
болады.
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
Шет елдегі
бауырлардың
ашық Қазақстанқабақпен
бөленіп,
брендке
айналған тәуелсіз
жылы
қабылдағанынан
рухтанған
Төрағаның
ды құрдық.
2017 жылы біздің
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
Бірінші
орынбасары:
Кеңесінің
тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың
қаңтар айында
оған сынды
төрағалық
етудеміз.
– Осынау
киелі зиярат
ізгі сапарымыз,
Біз дүниежүзілік
ЭКСПОаты
мамандандырылған
мұхиттың
арғы жағындағы
шулы Америка
көрмесін
өткізу үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Құрама
Штаттарынан
басталды,
– деп жалғады
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынкелелі әңгімесін. Елдің ықыласпен тыңдап
дағы бірінші
мемлекет болдық.
Қазақстанда
таотырғаны
соншалықты
олардың:
«Зауытбек
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоҚауысбекұлы, ақпарат құралдары күнде айтып,
мика моделі
қалыптасты.
көрсетіп
жатқан
Трамптың елінен бе?» –
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қодеген сөзінен, Қауымдастыққа келгеніне жыл
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
толмаған
қайраткердің,осынау
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жаратылысындағы
қарыс
жалпы өнімнің өсуі 4кере
процент
болып, ал өнерақкәсіптік
маңдайы
жүзі
өнімнің жарқырап,
өсуі 7 проценттен
асты. Бұл
күлімдеп,мұхиттың
арғы
бетіндегі
орайда, өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде өңдеуші
қандастарымызға:
«Сенің Ата
сектордың үлесі 40 проценттен
асып түсті.
жұртың,
елің,
ұлан
ғайыр дамуы
жерің орта таптың
Қазақстанның қолайлы
бар,
сол құтты мүмкіндік
қоныстанберді.
сендерді
қалыптасуына
Кедейшілік 13 есе
іздеп
келдік,
кел
бауырым
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиқұшағыңды
аш!», –Еліміздің
деп құшағын
калық ашып
табыстарының
негізі
- біздің басты құнайқара
құшқанын,
қасында
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін азаматтық
жүріп көрмеседе оның өз аузынан
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
есіткенде, сол бір қайталанбас
келісім.
көріністі осындағы отырғандар
Дегенмен,
жетістіктері сенімді
асқақ
сезіммен Қазақстанның
көз алдына келтіріп
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыбір мәре-сәре болды. Бұл фәниде
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
іздеусіз қалудан сақтасын. Іздеушің
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
бар
болып іздеп тұрғанға не жетсін!
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Ол
бебеулеген
қол телефоныЖаһандық
трендтер
көрсетіп отырғандай, ол,
ның
бетіне
бір қарап
қойып:
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік революция
– АҚШ-та кеңінен
өмір сүрген
элементтерін
енгізугебіздің
негізделуі тиіс. Мұотандастарымыз
(барлығы де,
емес
ның өзіндік сын-қатерлері
мүмкіндіктері де
әрине)
бар. өздерінің кәсіби білімімен
таланттылығына
байланысты қатарына қоЖаңа әлем көшбасшыларының
сылу үшінжоғары
Қазақстанда
қажетті нәрсенің
бәрі бар
әрдайым
сұранысқа
ие
екенінеқазіргі
сенімдімін.
Бұл
үшін мынадай міндетболып,
Америка
қоғамымен
терді
шешуге жатыр.
жұмылуымыз керек.
біте
қайнасып
Енді бұл пікірімнің ақиқатына
БІРІНШІ.жеткізуім
Индустрияландыру
көздеріңізді
үшін, нақтыжаңа
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
деректерге жүгініп, көріп-біліп,
айналуы
тиіс
есіткеніміздің алтын арқауы болған
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменаса дарынды қазақтарымыздың бірі
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
һәм бірегейі Мақмұд Сағындық
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
деген
Шығыссебептібауырымыз.
жоғары еңбекОл
өнімділігі
бар қайта өңдеу

1

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
64
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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Қазақстан
облысының
тумасы.
Ресейдің
жетекші
өнімнің экспортқа
шығуын
көздейтін
жаңа
құралмемлекеттік
жоғары
оқу
орындарының
бітірген,
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінПатрис
Лумумба
атындағы Халықтар
достығы
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтауниверситетінің
ландыруға тиіс. түлегі. Физика-математика
ғылымының
АҚШ-та
Еліміздіңдокторы.
бірнешеДиссертациясын
өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру
жөніндегі
пилоттықпалатасының
жобаны іске
қорғаған.
АҚШ-тың
Актуарийлер
асырып,Ал
бұлАктуарий
тәжірибенідегеніміз
кеңінен тарату
керек.
мүшесі.
сақтандыру
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешімкомпанияларының қаржы қызметінің негізі
дерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
дамытуы
саналатын,
есептеу жүйесін
іске асыратын
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
маман.
Ол біздің Назарбаев
«Астана»
Америкада
20 жылданУниверситеті,
астам уақыттан
бері
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
еңбек етіп, қазіргі кезде АҚШ-тың бұрынғы
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Президенті Барак Обаманың бастамасымен
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаЖолдас
Құлжановпен
бірге. мен тиімділігіне
рының
экологиялық
тазалығы
Ж.Құлжанов
клиникасының
алдында.
қойылатын
талаптарды
арттыру
керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

құрылған:
«Денсаулық
сақтау тиесілі.
саласын
тен
бірі жаңартылатын
энергия көздеріне
реформалау»
команда
Болжам
бойынша,жөніндегі
2050 жылғаүкіметтік
қарай бұл көрсетқұрамында
жұмыс
істейді. Өзі сондай ашықкіш
80 процентке
жетеді.
жарқын
азамат,
айтқан әңгімесінен
Біз 2030
жылғасөйлескенде
қарай Қазақстандағы
баламалы
энергияқазағыңның
үлесін 30 процентке
жеткізу
міндетін
осындай
шетте жүріп
өркениеттің
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
биігіне шығып мынандай алып елді өз білімімен
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
мойындатқанына бек риза боласын. Қандасымыз
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
аса ірітеңдесі жоқ математик-актуарий.
миллиард
киловатт-сағат
энергия бізге:
өнМақмұд
Сағындықтан«жасыл»
әңгіме арасында
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
– Қазақстандағы актуарийлер қызметі
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
бүгінгі жаһандану үрдісінде осы саланың
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
әлемдік өлшемдеріне сай келе бермейді.
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
Қалайда қазіргі
талаптарға
және
қалдықтарды
заман заманауи
талабына сай
утилизацияхалықаралық
сертификаттау
лау
және қайта өңдеу
үшін шараларталаптарына
қабылдау
бейімделуі
қажет.
Ата
көптеген
маңызды
керек. Осы және басқа жұртта
да шаралар
заңнамаға,
реформалар
алдын-ала
мұқият
ойластырудың
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
жоқтығынан
алға жүрмей жатады. Қазақстан
енгізуді
талап етеді.

МінеАуыл
ағайындар
осылардысубъектілерінің
есітіп Егемен қазақ
шейтеді.
шаруашылығы
коеліне осындай
жетіспей
жатқанын
оператив
түріндемамандардың
жұмыс істеуіне
жан-жақты
қолойлағанымда,
Елбасының:
бойы
сыртта
дау
көрсету керек.
Мемлекет«...Өмір
бизнеспен
бірлесіп,
жүрсе өнімді
де, білімі
мен білігі,
өнері мен
дарыны
отандық
халықаралық
нарыққа
шығарудың
стратегиялық
жолын атын
тауып,шығарған
ілгерілетуге
тиіс.
арқылы қазақтың
бауырларын
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
тарихи Отаны тануға тиіс. Қазақ баласы
қай
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
елде тұрса да Ұлы Далада Мәңгілік Ел құрып
сақтай
отырып
қажет. ажырамас
Бұл бүкіл әлемге
жатқан
байтақжүргізілуі
Қазақстанның
бөлшегі
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықекенін жүрегінің төрінде ұстасын!»,
– деген
аса
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмкөрегенділікпен айтылған сөзін қалайда көптің
кіндік береді.
көкейіне жеткізуіміз керек екенін, мұхиттың
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеарғы жағында тұрып тағы бір мәрте іштей сан
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
мәрте қайталадым.
Міне сырттағы
дарынды
алмайтындарға
шара қолдану
керек. Тиімсіз
субқазақтардың
электрондық
базасын
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешеніжасаудың
субъекқажеттілігі.
Бұны банк
әрбірнесиелерін
қазақ іштейарзандатуға
сезініп, білуі
тілеріне
арналған
тиіс,
–
дегенді
айтып
бір
тоқтаған
сөз зергері,
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
енді
сіздерге
аса
талантты
қандасымыз
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделгенЖолдас
ауыл
республикасында медициналық сақтандыру шаруашылығы
Құлжановпен өнімінің
болған әңгіменің
экспортын,желісінен
тиісінше, хабар
кем
мен
зейнетақы
салаларындағы реформалар дегенде
берейін,
– деді.
ҮШІНШІ.
«
2,5
есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
математикалық
және актуарийлік
есептеулерді
–Жолдас Құлжанов АҚШ-тағы үздік
кешенін
қарқынды дамыту
мүмкіндігі– деді.
ТӨРТІНШІ. бестігіне кіретін белгілі хирург,
қажет ететіндігіне
толық сенімдімін,
оташылардың
Аграрлық
өнімділігін
түбегей- Көлік-логистика
инфрақұрылымының
Аталған саясат
саланыеңбек
дамытуға
байланысты
Saint-Louis
университетінің
профессоры,
ліқандасымыз
арттыруға және
өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
бірқатар ұсыныстар енгізуге этникалық қазақ, Өзбекстан республикасының
ұлғайтуға
бағытталуы
Біз егін толыққанды
егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы бірнеше
трандайын екенін
және керек.
Қазақстанда
құрамындағы
суверенитетті
Қарақалпақстан
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
актуарийлік қызметті ұйымдастыруға өз үлесін Республикасының астанасы – Нүкіс қаласында
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
қосқысы келетінін айтқанында, рухымыз шат дүниеге келген. АҚШ-та 26 жылдан бері еңбек
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милболып, міне нағыз қазақ деп бір серпіліп қалдық. етіп, әлемнің 8 тілін меңгерген қазақ ұлтынан
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Осымәселені
заманда
актуарийлер,
сақтандыру
шыққантабысты
бүгінгі күннің
полиглоты.
Бұл
шешуге
барлық аграрлық
ке- сайынғы
2020 нағыз
жылыхирург–
5 миллиард
должәне
инвестиция
тарту
бизнесінде
көбірек
Оның
өзгелерден
мықтылығы
әлемдегі
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымғаең
қажет екенін
айтқым
келеді.
Оның
сақтандыру
танымал, мемлекет
жетекші қаражатын
оташылар тез
қатарынан
орын
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
бо- жұмсалған
арада қайтатарифтеріндегі
есептеужаңа
әдістерін
жасаумен, руға
алғандығы
айтылар әңгіме өз алдына бір
луға
тиіс. Ол ең алдымен
технологияларды
мүмкіндікжайлы
береді.
ұзақ мерзімдік және
сақтандыру
төбе.
нағыз сегіз-қырлы,
бір сырлыбақылап,
қазақтың
трансферттеумен
оларды түрлері
отандықжөніндегі
жағдайЖүкБұл
қозғалысын
онлайн режімінде
есептеулермен,
өмірді
және
зейнетақыны
парасатты
азаматы.
Олай
дейтінім
ол
Отандық
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін
және
сақтандыру
жөніндегі несие кедендік
медицина
саласына заманауи
технологияларды
Осыған орайкелісімдері
аграрлық университеттердің
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
рөлін
қайта қарау
керек. Олар айналысатындығын
диплом беріп қана блокчейн
технологиялардың
көлемдерін
анықтаумен
енгізген. сияқты
Біздегі цифрлық
медициналық
мекемелерге
қоймай,
ауылмынандай
шаруашылығы
кешенінде
нақты ауқымды
енгізілуін қамтамасыз
ету қажет. өз
айтқанда,
күрделі
істі меңгерген
әрдайымтүрде
спонсорлық
көмек көрсетіп,
жұмыс
істейтін
немесе қара
ғылыммен
айналысатын
Заманауи шешімдер
логистиканың
барлық
қазақтың
дарынды
баласының
шыққан қаржысымен
қазақстандық
мамандарды
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
өнер-білім биігіне, басымды иіп шын сүйсініп оқытып,олардың өркениетке ілесуіне атсалысып,
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
data)
таңқалдым.
кең көлемде
қолдау
жасаған.
Бұнысы(Big
еліміздегі
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалы
талдауды
қамтамасыз
етуге,
Көптеген елдерде актуарийлер институты менмін деген талай меценат қазақтың қолынан
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
инвестиция саласында белсенділік танытып, келе бермейтін жомарттық.
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
банк пен басқа да қаржылық мекемелерде
2003 жылдан бастап ол Қазақстанның
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
айтарлықтай
жетекші
рөл
атқарады.
АҚШкөптеген
қалаларында (Астана, Алматы, Семей,
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
та
актуарийлер
–
аса
қажет
мамандық
болып,
Павлодар,
Ақтөбе,одан
Шымкент)
100-ден
аса ота
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды
әрі дамыту
қажеттігін
олардың
қорытындысы
болмайынша,
бірде-бір
жасапты.
Семинар
мен
шеберлік
сағаттарын
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
мемлекеттік
жоба жүзеге
асырылуы
үшін шешім
өткізіп, үшін
еліміздің
клиникалары
мен ғылымиарқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
бо- жақсарту
автожолдардың
жергілікті
желісін
қабылданбайды.
зерттеу
50-денқаржы
астам
жаңа
лады.
Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу
менорталықтарына
қайта салуға арналған
көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
65
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
Ғалымжан
Өтеулинмен
бірге.
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
66
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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технология
енгізіп,шығуын
әлемніңкөздейтін
ондағанжаңа
танымал
өнімнің экспортқа
құралдәрігерлерін
істеуіне
дарды әзірлеп,Қазақстанда
сыннан өткізу жұмыс
қажет. Бұлар,
бірінші кезекте,болыпты.
технологиялардың
трансфертін
ынтамұрындық
Демек бұндай
жігіттерді
тиіс.
елландыруға
болып қолдауымыз
керек һәм қолымыздан
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
келгенінше
өсіп-өркендеуіне
мемлекеттен
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
көмек бөлінуін сұрап, болашақ жастардың
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
үлгі тұтар тұлғасына айландырып, қарым –
Цифрлық және басқа
да нығайтуымыз
инновациялық абзал.
шешімқатынасымызды
бұданда
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
Сол үшін сіздер мен біздер мағыналы жұмыс
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
жасаудамыз, – деп әңгімесін әрі қарай жалғады.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
–Бұнысын аз десеңіздер Жолдас Құлжанов,
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
АҚШ-тың
аса ірітехнопаркі
медициналық
орталықтарында
халықаралық
сияқты
инновациялық
еліміздің
80 дәрігерін
тәжірибеден
орталықтардың
төңірегінде
қалыптасуға өткізіп
тиіс.
біліктілігін
көтерген.
Олардың
арасында Серік
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парАқшолақов,
Сұлтанғалиев,
Нұрлан
кінің қызметінТоқан
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
Батпенов
сияқты
танымал
дәрігерлермен
20
қарау қажет.
Нақты
сектордың
жаңа технологимедбике
бар. 2017
жылдың
қазан айында
яларға деген
сұранысты
ынталандыруы
және
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
қазақтың
Атымтай
жомарт жігітіжеке
өз қаржысына
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
Семей
қаласындағы
Медициналық
Академияға
болып саналады.
Бұл үшін
80негізгі
мың факторлары
долларлық сынықты
жоғары дәлдікте
тиісті
заңнама
қажет.
анықтайтын медициналық құрылғыны өз
Бұдан бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
қаржысына
сатып алып
орнатқанын
қосыңыз.
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

Жолдас
Құлжанов:энергия көздеріне тиесілі.
тен бірі
жаңартылатын
– бойынша,
Қазақстанның
медицина
саласын
Болжам
2050 жылға
қарай бұл көрсеткіш
80 процентке
жетеді.
америкалық
стандарттарға
көшіру, оның ішінде
Біз 2030 жылға
қарайбөлімдерінің
Қазақстандағы жұмысын
баламаәсіресе,
қабылдау
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
ұйымдастыруды тездетіп батыстық үлгіге
сай
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
сәйкестендіруді аса қажет, – дейді.
болатын
жаңартылатын
55
Әлемдік
тәжірибеде энергия
Қабылдаукөздерінің
бөлімдерінде
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сырқатты келген бойда анықтап, дер кезінде
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өналғашқы медициналық жәрдем көрсету ісі
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
жүргізіліп, науқасты бастапқы сау қалпына
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
дейін
келтіріп,
емханадан
шығаратыны
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
белгілі.
Осындай
көптеген
елдің
медицинада
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық
қатты
қалыптаспаған
қыры
мен
сыры
мол
жаңалықты,
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияҚазақстанның
кейбір
клиникаларында,
лау
және қайта өңдеу үшін
шаралар
қабылдау
Қабылдау
бөлімдерінің
жұмысын
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
ұйымдастырудың
халықаралық
тәжірибесі
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
мен стандарттары
енгізуді
талап етеді. енгізіліп қалыптастырылуы

пейілін,Ауыл
Қазақстанда
америкалық
стандарттарға
шейтеді.
шаруашылығы
субъектілерінің
косай жедел
көмек
көрсету
жөніндегі
Ұлттық
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолдау
көрсетупен
керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
Орталық
оның
облыстардағы
филиалдарын
отандық
халықаралық
нарыққа
құрып, өнімді
бұндай
мекемелерді
ірі шығарудың
күре жол
стратегиялық
тауып,
ілгерілетуге тиіс.
тораптарынажолын
жақын
орналастырып,
заманауи
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
техникамен, оның ішінде
тікұшақтармен
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
жабдықтаудың тиімді жолдарын көрсеткенінен
сақтай
Бұл бүкіл әлемге
анық отырып
білуге жүргізілуі
болады. қажет.
Қазақстандықтарға
дер
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықкезінде аса кемелді жедел жәрдем беру арқылы,
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмжол көлік оқиғаларына тап болған адамдардың
кіндік береді.
өмірін
сақтап, көпшілігін мүгедектіктен аман
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеалып
қалуға
болатындығын
бізге қандасымыз
ретіндерді ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
Ж.
Құлжанов
жіті
түсіндіріп
берді.
Осындай
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз
субжобаны
жүзеге
асыруға
ол
қажетті
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені ғылымисубъекәдістемелік
көмегін
әрқашанда
әзір
тілеріне
арналған
банккөрсетуге
несиелерін
арзандатуға
екенін
айта
келіп,
бұл
сәлемін
Ата
жұртқа
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
жеткізуімізді
бізден
өтініп сұрады.
Біз қоштасар
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
және өңделген
ауыл
экспортын,
тиісінше, деген
кем
қандасымыз Жолдас Құлжановтың күш шаруашылығы
сәтте оның өнімінің
жанарынан
Ата жұртқа
ҮШІНШІ. «арқасында жүзеге асқан. Бұл тәуелсіз дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
салуының
сағыныштың
табын
байқадық.
Ақылды
технологиялар»
Қазақстанымыз
үшін өте- агроөнеркәсіп
үлкен көмек һәм аса
Қазақтың көк туының көгімізде асқақтап
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
қуанарлық жағдай.
желбірегенін қалайтын дарынды азаматтардың
Аграрлық
саясат қазағыма
еңбек өнімділігін
түбегейинфрақұрылымының
Бұл азаматтың
болсын деген
шын Көлік-логистика
тағы бірі Шухрат
Миталипов. Бұл отандасымыз,
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
67
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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АҚШ-тың Орегон
штатының
Құрметті
отандастар!Денсаулық
жәнеБіз ғылым
университетінің
профессоры.
әлем елдерінің
сенімі мен
құрметіне
бөленіп,
брендке айналған
ҚазақстанОл
жасушалардың
жасаруы тәуелсіз
мен генетикалық
ды құрдық.емдеу
2017 жылы
біздіңзерттеу
ел БҰҰ бойынша
Қауіпсіздік
ауруларды
үдерісін
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018 жыләлемдік деңгейдегі аса күрделі мамандықты
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
игерген.
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
Шухрат
Миталипов
АҚШ-та
адам ұрығының
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
жасушалары мен эмбриондарына ғылыми
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынтәжірибе жүргізуге лицензия алған алғашқы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда тағалым. 2013 жылы клондау тәсілімен тірі дің
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконожасушаларының
айрықша түрін жасау үшін
мика моделі қалыптасты.
адам2017
эмбриондарын
ойлап
тапқан.
жылы еліміз
әлемдік
дағдарыстың қоБұған салдарын
қалай мақтанбайсың.
Мінеөсу
осындай
лайсыз
еңсеріп, сенімді
жолына
ұлдарымен
бүгінгі
тәуелсіз
Қазақстан
өсіп ішкі
–
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша
өркендеп
қанатын
кеңге
жайып
келеді.
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнерЕндігі өнімнің
өздеріңізге
тоқталмақ
болған
кәсіптік
өсуікеңірек
7 проценттен
асты.
Бұл
қандасымыз
37 жастағыжалпы
Абылай
Оспан. өңдеуші
орайда, өнеркәсіптің
көлемінде
сектордың
40 проценттен
асып түсті. өте
Ол аса үлесі
ірі ғалым,
IT саласындағы
Қазақстанның
орта
таптың
танымал
кәсіпкер. қолайлы
Майямидедамуы
тұрады,
Арқалық
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік
13 есе
қаласының
тумасы.
Ғылымның
химия саласы
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
бойынша республикалық олимпиадалардың
дейін төмендеді.
ЕліміздіңМәскеу
әлеуметтік-экономибірнеше
дүркін жеңімпазы,
мемлекеттік
калық
табыстарының
негізі
- біздің
бастыиесі
құнуниверситетінің түлегі. Бұл
дарын
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
студент кезінде интернет-трафиктің есебі үшін
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
биллинг жүйесінің алғашқы нұсқасын жасап
келісім.
шығарған. Осының негізінде ресейлік "НетАП"
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
компаниясын
құрып,
компания
16 жылдан
тірек саналады,
бірақ ол
ертеңгі табыстарымыбері
телекоммуникация
бизнесі
саласында
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз
керек.
өзінің
келелі
шешімдерін
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуіріұсынып
аяқталыпкелген.
келеді.
Қазақтан
шыққан жаңа
талантты
тұлғаның
Елімізге дамудың
сапасы
қажет. аса ірі
инновациялық
жобаларының
"Джокер
Жаһандық трендтер көрсетіп бірі
отырғандай,
ол,
ТВ",
–
әлемнің
кез
келген
елінен
телеарналарды
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
қабылдауға
бередінегізделуі
және барлық
элементтерінмүмкіндік
кеңінен енгізуге
тиіс. Мұның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
цифрлық
телевидениенің
стандарттарына
қолдауде
бар.
жасайтын
құрылғысымен елді таңқалдырған.
Жаңа
көшбасшыларының
қатарына
қоОл
осыәлем
ұсынылған
жұмыс бойынша,
жыл
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
сайын Американың Питтсбург қаласында
екеніне
Бұл –үшін
мынадай міндетөтетін,
ең сенімдімін.
беделді «INPEX
өнертапқыштар
мен
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
инновациялардың халықаралық көрмесінің»
жеңімпаздарына
тағайындалатын
«Алтын
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
медаль» иегері.
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Қазіргі уақытта ол өзінің мүдделестерімен
айналуы тиіс
бірігіп,
АҚШ
үшін ең мұнай
өзекті бағасы
мәселе саналатын
Оның
нәтижелері
күрт төменжойқын
дауылдың
алдын
алу бойынша
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
негізгі
жоспарлы
жобаныфакторлардың
жүзеге асыруға
тұрақтандырушы
біріатсалысуда.
болды. Сол
Оның
басты
идеясы
суық
себепті
жоғары
еңбексудың
өнімділігі
баржәне
қайтажылы
өңдеу
қабаттарын
араластыру
тәсілімен,
секторына деген
бағдарымыз
өзгергенсуық
жоқ. су

1

Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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жүретін
құбырларды
мұхиттың
тереңінен
өнімнің экспортқа
шығуын
көздейтін жаңа
құралүстіңгі
шығаруөткізу
болып
табылады.
дардықабатына
әзірлеп, сыннан
қажет.
Бұлар, Бұл
бірінші кезекте, технологиялардың
трансфертін
ынтаинновациялық
жоба қазіргі кезеңде
кеңінен
ландыруға тиіс.
талқылануда.
Еліміздің қоса
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Сонымен
ол тәжірибе
жүзінде,
адам
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
күшін аз пайдаланатын, бір-бірімен және сыртқы
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
ортамен ықпалдасып әрекет ететін қондырмалы
Цифрлық және басқа
да инновациялық
шешімтехнологиялармен
жабдықталған
заманауи
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
ақпараттық жүйе – IOT тұжырымдамасын
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
дамыту мәселесімен табысты айналысқан.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
Абылай Оспан Қазақстандағы цифрлық
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
индустрияның
дамуынан сияқты
жақсыинновациялық
хабардар
халықаралық технопаркі
болып,
ол "Цифрлық
Қазақстан"
бағдарламасын
орталықтардың
төңіре
гінде қалыптасуға
тиіс.
жан-жақты
зерттеп
танысып,
өз тарапынан
«Алатау» инновациялық технологиялар
пароны
асыру бойынша
кінің тиімді
қызметінжүзеге
ұйымдастыруды
түбегейлі бізге
қайта
бірқатар
ұсыныстар
Айталық,
шалғай
қарау қажет.
Нақты берген.
сектордың
жаңа технологиелді
мекендерді
кеңжолақты
интернетке қосу
яларға
деген сұранысты
ынталандыруы
және
венчурлық қаржыландырудың
нарығының
мәселесін
төмен орбиталы жеке
(жоғарылығы
қызметі
инновациялық
жетістіктерінің
1000
км жуық)
байланысэкожүйе
серігі арқылы,
яғни
негізгі факторлары
болып жеріне
саналады.
Бұл үшін
Қазақстанның
кез келген
интернетке
тиісті заңнама
қажет.
сапалы
қолжетімділікті
сымсыз қамтамасыз
Бұдан
бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
ететіндей істі шешуді
бізге
ұсынған. Оның
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
пікірі бойынша, егер Қазақстан осы секілді
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелсеріктердің топтастығын құра алатын болса,
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
онда өз қажеттіліктерін интернетпен қамтамасыз
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
етіп қане қоймай, өздері де интернет қызметін
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиябасқаларға
ұсына
– мердігер
ел бола
нақтау керек.
Білімалатын
беру жүйесін,
коммуникация
алады.
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланОл талаптарына
сондай-ақ Қазақстанда
«Экспо-2017»
дыру
бейімдеу қажет
болады.
халықаралық
өту барысын
жай
2018 жылыкөрмесінің
«цифрлық дәуір»
өнеркәсібін
қақызығушылықпен
бақылап
қана
қоймай,
жасыл
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
энергетиканың
біздіңәзірлеуге
елімізде
үшінші бесжылдығын
кірісудамуының
керек.
тиімді келешегін болжай білді. Дегенмен, ол
ЕКІНШІ.
біздердегі
технологияны, жаңа өскелең буынның
Ресурстық әлеуетті
келешекте
пайдалану деңгейінің жоғары
одан әрі дамыту
болатынына
өте сенімді. Өз сөзінде АҚШ-та
ХХІ
ғасырда
әлемніңкезектегі
табиғи ресурстарға
деген
күн батареяларының
жаңа буыны
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанжасалынып жатқанын айта келіп, оларды Ресей
дықҚазақстанның
экономиканы солтүстік
және еліміздің
экономикасын
мен
өңірлерінде
тиімді
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
пайдалануға болатынына тоқталды. Бұл енді
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
бүгінгі күннің талабы һәм өте ауқымды жұмыс.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаОсы
қыруар жұмыстың басы-қасында қазақтың
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
қара
баласы
жүргенінеіштей риза боласың.
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаКөп
іздеп
тапқаненгізуталантты
қазақ
ларды белсенді түрде
қажет. Кәсіпорынперзентінің
тағытиімділігі
бірі Ғалымжан
Өтеулин.
дардың энергия
мен энергия үнемдеуге,
Бұл
жігіт энергия
бағдарламамен
қамту өз
саласының
сондай-ақ
өндірушілердің
жұмыстамаманы.
Америка тазалығы
Құрама мен
Штатындағы
рының экологиялық
тиімділігіне
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қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

Индиана
университетінің
түлегі.
АҚШ-тағы
тен
бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі.IT
индустрия
саласындағы
талантты
азаматымыз.
Болжам
бойынша,
2050 жылға
қарай бұл
көрсеткіш
80 процентке
жетеді.
АҚШтағы
күніне
1 миллион адам бизнес
Біз 2030
жылға қарай Қазақстандағы
пен
өнерсаласыбойынша
іріктеуденбаламаөтетін,
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
штатында 80 мың адам жұмыс істейтін Googleқойдық.
Қазір бізде
жалпы қуаттылығы
336 МВт
дің интернеттік
бағдарламсының
аға инженері.
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
Қандасымыз «Цифрлы Қазақстан» 55
кең
нысаны
істейді.Соларда
жылы 1,1
көлемдіжұмыс
жобасының
шеңберінде2017
бағдарламалық
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнөнімді жасауға қатысуға дайын. Сонымен қатар
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
өз тәжірибесімен бөлісуге және қазақстандық
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
жастарды
оқытып-үйретуге аса ынталы
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
екенін
айтты.
Осындай
субъектілерін кеңінен
тартып, жақсыларымызбен
тұрмыстық қатты
жайсаңдарымыздың
электрондық
базасын
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияжасау
үшін,
Қауымдастықтың
мынандай
келелі
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
қадамдарға
барғанын,
оның
елге
берер
пайдасы
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
көл-көсір
екенін
айтқан. кодекске өзгерістер
соның
ішінде
Экологиялық
Зауытбек
Тұрысбеков «Мұхиттың арғы
енгізуді
талап етеді.

мұхиттың
бергі
бетінің әңгімесі
оданда қызық
шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
коекен. түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолоператив
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімдіКӨРШІ
халықаралық
нарыққа
шығарудың
ҚЫТАЙ
ЕЛІНДЕ
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс. іс,
Зауытбек Қауысбекұлының болған
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
оқиға, құбылысты әңгімелеудегі өзгелерден
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
ерекшелігі, тыңдаушысын жетелей жөнеліп,
сақтай
отырып жүргізілуіжіберетіні
қажет. Бұл бүкіл
әлемге
еліктіріп-желіктіріп
соншалықты,
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықәңгіме айтқанда сол болған оқиғаның ішінде өзің
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмқатысып жүргендей сезінесің. Әңгіме айтқанда
кіндік береді.
арасын
үзбейді. Дикциясы өте айқын.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеАлдындағы
мөлдір «Тассай»
суы жарымынан
ретіндерді ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
құйылған
шыны
сауытты
байыппен
көтеріп
бір
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз
субұрттағанда,
маңдайы
жіпсіген
оратордың
сол
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекқолы жан
қалтадағы
қол орамалды
қапсыра
тілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
алып,
кере
қарыс
маңдаймен
қоса
желкені
бір
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
айналып барып
сәтке дамыл
тапқанда,ауыл
ұшакешеніндегі
еңбек бір
өнімділігін
және өңделген
экспортын,
тиісінше,
кем
жағы» – деп аталған әңгіменің арнасын, Көрші шаруашылығы
тын қырандайөнімінің
дүр сілкініп,
қанатын
қомдаған
ҮШІНШІ.
« қарай бұратынын айтқанда, әсерлі дегенде
Қытай
еліне
кейіпте:2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды
- агроөнеркәсіп
әңгіме технологиялар»
осымен бітті деп
ойладық. Сөйтсек
– Баяғы боз балалық кезімізде әдебиетке өте
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
69
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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құмар болып өстік,
– деп мен
жаққа қарап: «Сен
Құрметті
отандастар!
журналиссің
осындайды
іліп мен
отыр»,
– деп
Біз әлемғой,
елдерінің
сенімі
құрметіне
бөленіп,
айналғанОсы
тәуелсіз
Қазақстанбір
барлаубрендке
жасап қойды.
орайда
Қадыр
ды құрдық.
жылы
біздің
елотырғаны
БҰҰ Қауіпсіздік
ақынның
бір 2017
айтқаны
есіме
түсіп
деді
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018
жылде:
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
«Қалшылдаған қысыңды қыс демедік,
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
Қысыңа
да өзіміз үстем
едік.
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Күлсе күлсін кәрілер ол кезде біз,
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынҰнау үшін қыздарға не істемедік», – деп кең
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табалақ шалбар киіп, туфлимен қар кешкен күнбысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконодерімізді
жырлаған, осы бір жастық шақтан хамика моделі қалыптасты.
бар беретін
өр ақынның
жыр жолдары
қай-қай2017 жылы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қодағыңды
еске салады,
– деп жас
ақынөсу
Талапбек
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді
жолына
Тынысбекұлына
қарап
жымиып қойды.
қайта түсті. Жыл
қорытындысы
бойыншаЖыішкі
миғаны:
«Уақыттың
өтерін
біл!»
–
балам
дегенді
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал
өнермеңзегендей.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
–Аты кім
еді сатирик
ақынның?
Қапөңдеуші
атын
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
сектордың
үлесі 40 проценттен
асып түсті. еске
ұмытып
тұрғанымды
қарашы! Осындайда
Қазақстанның
қолайлы
дамуы орта таптың
түседе
қоймайды. Сол
ақынның:
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік 13 есе
«Сен тыңдауға
жалықпасаң,
қысқарып,
4,9– процентке
Мен сені жұмыссыздық
жаяу-ақ алып деңгейі
қашам»»,
дегеніндейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономидей Сіздер тыңдаудан жалықпадыңыздар ма? –
калық
негізі -алып
біздіңәлқиссамен
басты құндеп
елдітабыстарының
күлдіріп, бір сергітіп
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
басталған әңгіменің арнасын, Қытай деген
алып
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
елдің Шаошань деген қаласына қарай бұра беркелісім.
генде:
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
– Ұшақпен
кететін
құжат
еді, Сіздің
тірек
саналады,
бірақасығыс
ол ертеңгі
табыстарымықолыңыз
керек,
–
деген
орынбасарының
қолынздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз
керек.
дағы
құжаттарға
көзілдіріктің
астымен қарап,
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді.
қол
қойып
жатып:жаңа
«Ғафу
етіңіздер,
Елімізге
дамудың
сапасы
қажет. қызметшілік!»,
–
деп
отырғандарға
басын
изеп қойды.ол,
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
Шағын
үзілістен
соң
әңгімесін
қайта
жалғап:
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
– Білесіздеркеңінен
біз аттың
басын
бұрған
ханэлементтерін
енгізуге
негізделуі
тиіс.
Мұөзіндік
де, мүмкіндіктері
зуның
елінің
бұлсын-қатерлері
алақандай Шаошань
қаласында,де
бар. Компартиясының төрағалығының орынҚытай
Жаңа33әлем
қатарынаж.)
қотағында
жылкөшбасшыларының
(20.03.1943ж.- 09.09.1976
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
тапжылмай отырған Мао Цзэдун 1893 жылы 26
екеніне сенімдімін.
үшін Қала
мынадай
міндетжелтоқсанда
дүниегеБұл
келіпті.
кішкентай
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
болғанымен он миллионға жақын халық тұрады
дейді бізге бағыт-бағдар берушіміз. Бұл дегенің
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Қазақстан халқының жартысынанда көп. Мұнтехнологияларды енгізудің көшбасшысына
дағы
үйлердің дені көп қабатты үйлер.
айналуы тиіс
Біздің
бұл жолғы мұнай
Қытай
елінекүрт
жасаған
Оның нәтижелері
бағасы
төменсапарымыздың
басты
себебі,
Солтүстік
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
Қазақстан,
Қостанай,
Павлодар, Ақмола,
Ақтөбе,
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
Қарағанды,
Шығыс
себепті жоғары
еңбекҚазақстан
өнімділігі облыстарының
бар қайта өңдеу
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секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
70
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

әкімдерімен
пилоттық
жобалар
үшін, жаңа
болашағы
өнімнің экспортқа
шығуын
көздейтін
құралжарқын
өңірлерден
200-300
гектардан
дарды әзірлеп,
сыннан
өткізу қажет.
Бұлар, жер
бірінші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтабөлдіріп,
заманауи
елді мекендер
құруға келісім
ландыруға тиіс. бұдан бұрын да бұқаралық
жасағанымызды,
Еліміздің
бірнеше өнеркәсіптік
кәсіпорнын
ақпарат
құралдары
арқылы
хабарлаған
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
болатынмын. Сол себепті осы жоспардағы
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
заманауи
елді
мекендердің
құрылысын
Цифрлық
және
басқаҚытай
да инновациялық
шешімжүргізу
үшін,
көрші
еліндегі құрылыс
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
компанияларындағы үй құрылысының өзіндік
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
құны, біздің елдің құрылыс мекемелеріндегі үй
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
құрылысының
өзіндік құнынан әлдеқайда төмен
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
екенін
осы
сапарымызда
біліп, мүмкіндігіміз
халықаралық технопаркі сияқты
инновациялық
аясында
үй құрылысын
жүргізетін
компаниямен
орталықтардың
төңірегінде
қалыптасуға
тиіс.
келісім
шарт жасасып
қайттық.
«Алатау»
инновациялық
технологиялар парҚытай
құрылыс
компаниясы өкілімен.
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
Құрылыс
компанияларымен
қарау қажет. Нақты сектордыңболған
жаңа әңгіменің
технологибіз
таң қаларлық
тұстары ынталандыруы
көп болды. Әрине
яларға
деген сұранысты
және
венчурлықайтып
қаржыландырудың
жекежоқ,
нарығының
барлығын
отыруға уақыт
бірақ
қызметі
инновациялық
экожүйе
сонда
да болса
кейбір айрықша
елді жетістіктерінің
елең еткізер
негізгі факторлары
тұстарына
тоқталсам болып
деймін:саналады. Бұл үшін
тиісті
заңнама
қажет.
– Сіздерге
өтірік
маған шын, бұлардың жұмыс
Бұдан
бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
істеу стилі тым бөлек.
Қалай
болған күнде
де
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
бір жарым миллиардқа жақын халықты асырау
отыр. Экономиканы
табыскерек
әкелмемлекетке
оңай емес.цифрландыру
Сондықтан болса
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
бұлар жер-жаһандағы жаңа шыққан ноу-хау
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
технологияларды уақыт оздырмай көшіріп алып,
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияөздерінің
мүмкіндігі
аясында
қалауынша
түп
нақтау керек.
Білім беру
жүйесін,
коммуникация
нұсқаны
өзгертіп,
кең
көлемде
өндіріп
шығарып
мен стандарттау салаларын жаңа индустриялансататыны.Үй
құрылыс
технологиясының
өзінде
дыру талаптарына
бейім
деу қажет болады.
Германиядан
көшіріп
алыпты.
2018 жылы
«цифрлық
дәуір» өнеркәсібін қаЕнді олардыңарналған
үй құрылысын
жүргізуінің
лыптастыруға
индустрияландырудың
стиліне
келер
болсақ:
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
Оларда бастапқы жұмысты құрылыс
ЕКІНШІ.
аймағына
жақын жерден 10 гектар жер алып,
Ресурстықүйдің
әлеуетті
құрылатын
44 түрлі жабдығын шығаратын
одан әрі құрылысынан
дамыту
зауыттың
бастайды.
ХХІ
ғасырда
әлемнің
табиғи
ресурстарға
деген
Құрылыс аймағы толық
зерттеліп,
керекті
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанқұжаттар қолға тиісімен, оның ішінде:
дық экономиканы
және сейсмикасы,
еліміздің экономикасын
қоршаған
орта, жердің
топырақ
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
қабатындағы судың жоғары төмендігі, құрылыс
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
материалдарының іштен сырттан келуі, темір
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстажол
торабы мен қала аралық күре жолдардың
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
алыс
жақындығы
барлығы зерттеліп,платформаескеріліп
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
болғаннан
соң,
құрылыс
зауыты
толық
қуатымен
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынжұмысын
істейді.тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
дардың энергия
Нәтижесіэнергия
адам таңқаларлық.
Компанияның
сондай-ақ
өндірушілердің
өз жұмыста-
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рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

басбірі
мамандары
заманауи
қырық-алпыс
қабатты
тен
жаңартылатын
энергия
көздеріне тиесілі.
үйді бар
болғаны2050
бір жылға
айдың қарай
көлемінде
бітіріп,
Болжам
бойынша,
бұл көрсеткілітін
қолға ұстатамыз
дейді. Былай алып
кіш
80 процентке
жетеді.
Біз 2030 жылға
Қазақстандағы
баламақарағанда
бізге қарай
керегіде
осы. Шешуші
сәтке
лы
энергияқұрылатын
үлесін 30 процентке
келгенде
үйдің бір жеткізу
квадратміндетін
метрінің
қойдық.
жалпы қуаттылығы
336
МВт
өзіндікҚазір
құныбізде
300 доллардан
аспаса деп
өтіндік.
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
Олар көп ойланбай бірден келісе кетті. Сонымен
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
ұзын сөздің қысқасы олар бізбен жұмыс істеуге
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнқұлшынып
тұр. Енді тек
мемлекет
аралық
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
келісім жағы қалды. Құдай жол берсе бұның да
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
шешімі тез табылады.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Шындығын айтуымыз керек жұмыс өте
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
көп,
зуылдапзаман
өтіп жатқан
уақыт.
қалдықтарды
талабына
сай Қауымдастық
утилизациятөрағасы
Нұрсұлтан
Әбішұлының
ауқымды
лау
және қайта
өңдеу үшін
шаралар қабылдау
тапсырмасын
орындауда
Шымкент
қаласындағы
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
«Асар»
мөлтек
ауданынан
кейінгі,өзгерістер
алғашқы
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
қанат
қақты
елді
мекен
құрылысын
жүргізуді,
енгізуді талап етеді.

да жан-жақты
Елбасы айтқансубъектілерінің
талаптарға сай.кошейтеді.
Ауыл шаруашылығы
Енді салынатын
үйлердің
қаржылық
өтеміне
оператив
түрінде жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолтоқталайын.
дау
көрсету керек.Әсіресе
Мемлекетқоныстанушылардың
бизнеспен бірлесіп,
отандық
өнімді
шығарудың
назарын
мынахалықаралық
жайға ерекшенарыққа
аударғым
келеді. Ең
стратегиялық
тауып,үйдің
ілгерілетуге
бастысы оларжолын
бастапқыда
өзіндіктиіс.
құнының
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
30 пайызын қалайда төлей алатын шамада
болуы
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
керек. Онсыз банктер бізбен жұмыс істемейді.
сақтай
отырып
Бұл бүкіл
әлемге
Ал қалған
70жүргізілуі
пайызынқажет.
қаржылық
институттар
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
арқылы несие алу тәсілімен жүзеге азықасыру
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмжобалары арқылы амалға асырамыз.
кіндік береді.
Ойланатын тағы бір мәселе, осы айтылған
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге1282
отбасы үйдің кілтін алғаннан кейінгі
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
тұрғындардың
күн көріс
мәселесі.
алмайтындарға шара
қолдану
керек. Тиімсіз субБіздің құрған
үйлеріміз Бас қаламыз
Астана
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъекқаласының
іргесіндегі
заманауи
талаптарға
сай
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
шағын
қалашыққа
айналуы
үшін,
жолы,
электр
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
желісі, канализациясы,
бала-бақша,
кешеніндегі
еңбек өнімділігінмектеп,
және өңделген
ауыл
Ақмола облысы, Аршалы ауданына қарасты, шаруашылығы
медицина менөнімінің
сауда экспортын,
орталықтары
толығымен
тиісінше,
кем
ҮШІНШІ. « күре жолының қапталынан 1282 дегенде
есегеқажет.
арттыруды
тапсырамын.
Қарағанды
жұмыс 2,5
жасауы
Ең бастысы
бұл саланың
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
отбасына
жер ажыратылып,
құжаттары реттеліп, құжаттары түгелімен бүгінгі таңда дайын. Осы
кешенін
қарқынды
ТӨРТІНШІ.
көрші елден
көріп дамыту
келген үймүмкіндігі
құрылысын, көктем айтылған
әлеуметтік саланың жұмысы басталса
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
шыға осы жерден бастамақпыз.Үй құрылысын 7300 жұмыс инфрақұрылымының
орны ашылады. Бұл жұмыс
ліжабдықтайтын
арттыруға және
өңделген
экспортын тиімділігін
арттыру
зауыт
салуғаөнімнің
Астана-Қарағанды
орындарына
тек осы мекен жайдың тұрғындары
ұлғайтуға
бағытталуы
Біз егін жерінен
егіп, дәндіон жұмыспен
Бүгінде Қазақстан
темір жолының
ең керек.
бір ыңғайлы
қамтылатынарқылы
болады.бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
гектар жер телімі де ажыратылды.
Бұған қосымша 300 гектар жерге осы
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
Біздің келісім бойынша Қытай елінің жергілікті тұрғындарды жұмыспен қосымша
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милқұрылыс
компаниясының
басшылары қамтуымыз үшін гүл, әр түрлі көкөністерді
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
бастапқыда
зауытты
өздері
салып,
бұл
зауытты
өсіріп, сату
мақсатында
теплица
құруды долБұл мәселені шешуге барлық аграрлық
ке- сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
жүргізетін
инженер
мен
жұмысшыларды
осы
жоспарлаудамыз.
Ең
бастысы
бұл
мекен
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
елді мекеннің
оларды
жай еліміздегі
үлгіліқаражатын
құрылысқа
ғылымды
дамыту тұрғындарынан
мәселесі басты алып,
назарда
бо- жұмсалған
мемлекет
тезайналатын
арада қайтақысқа
уақыт
ішінде
оқытып,
дайындауды руға
болғандықтан,
аса жауапкершілікке толы
луға
тиіс.
Ол ең
алдымен
жаңаүйретіп
технологияларды
мүмкіндік береді.
өз мойнына алып
Бұл
Қытайлық
үйлесімменонлайн режімінде бақылап,
трансферттеумен
жәнеотыр.
оларды
отандық
жағдай-үй ерекше
Жүк қозғалысын
құрылысының
басшы
мамандарымен
бірлескен
салынып,
келешектетасымалдануы үшін және
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз
Осыған Қауымдастықтың
орай аграрлық университеттердің
операцияларды жеңілдету мақсатымен
һәлде
жоспарындағы кедендік
жоғарыда
рөлін
қайтақұрылатын
қарау керек.
Олар диплом
беріп
қана блокчейн
сияқты цифрлық технологиялардың
жаңадан
үйлерді
түгелімен
өзіміздің
аттары аталған
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
азаматтар
салады
деген сөз. Бір
жағынаннақты
біздің ауқымды
Республикамыздың
жұмыс
істейтін
немесе жүрген
ғылыммен
айналысатын
қаншама
жұмыссыз
азаматтарымызға
9 Заманауи
облысындашешімдер логистиканың барлық
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының
байланысын ұйымдастыруға
бұл жоба жұмыс орны болғалы тұр. Зауыт 24 салынатынөзара
болады.
Бұл
жоғары
оқу
орындарынан
оқу
бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен
сағат бойы экологияны бұзбай, электр жүйесімен
Ж е р г і л і к т і деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
біздің табиғи құрылыс материалдарымызды т ұ р ғ ы н д а р д ы
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
пайдаланған жағдайда жұмыс істейді. 1282 жұмыспен
қамту
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
отбасына арнайы құрылған үйлер метан газын м ә с е л е с і н і ң
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
жағатын болғандықтан,
орталықтан
емес, шешіміне
қатысты
болжамдаудың,
«ақылды жылу
суарудың»,
минералБұл жүйе көлік
ағынын тиімді басқаруға және
әркім
өз
үйін
қалаған
кезінде
өзі
жылытатын
тағы
бір
мәселе,
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін
болады. Біркүресудің
сөзбен айтқанда
қай жағынан
болса анықтауға
осы елдіжолмекеннің
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
71
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!

іргесінен
мал
бордақылау
нысандарын
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
салмақпыз.
Бұл нысандарда төрт түліктің тек
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанҚамбар
ата
жылқы
ды құрдық. еншісіндегі
2017 жылы қыл
біздіңқұйрықты
ел БҰҰ Қауіпсіздік
түлегі
бордақыланады.
Бордақылауды
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018ұзақ
жылсозбай
бар айында
болғаныоған
40төрағалық
күн бойы
құнарлы
дың қаңтар
етудеміз.
жеммен
жемдеп, көзделген
межеге жеткенде,
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
етінен
бастап
әрісі
қылына
дейін
пайдаланудың
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
жолын
қарастырудамыз.
Ол үшін
алған ТМД
және Шығыс Еуропа
елдері арнайы
арасындағы бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тақұрылған
цехтар
тоқтаусыз
жұмыс
істейтін
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоболады. Бұл тұрғындардың жұмыссыз қалған
мика моделі
қалыптасты.
бөлігіне
жұмыс
орны, өнімі келісім шарт
2017 жылы
әлемдік дағдарыстың
қонегізінде
сауда еліміз
орталықтарына
шығарылады.
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді
жолына
Жылқының
қазысын,
қымызы
мен өсу
саумалын
қайта кептіріп,
түсті. Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
өңдеп,
қымызды
ұнтақ түрінде,
сапасы
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнербұзылмайтын ыдыстарда сақтап Франция
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
мен Германияға жіберетін боламыз. Бүгінгі
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
таңда қазақтың қазы-қартасы мен қымызына
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
немістермен
француздарда
сұраныс
жоғары.
Қазақстанның
қолайлы дамуы
орта
таптың
Бұның
өзі
тұрғындардың
әлеуметтік
жағдайын
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
көтеруге
үлкен
әсері бар. деңгейі 4,9 процентке
қысқарып,
жұмыссыздық
Бұдан
бөлек
өндірістікәлеуметтік-экономизонадағы жер
дейін төмендеді. Еліміздің
телімдеріне
үлкен көлемде
калық табыстарының
негізі - сақталынып,
біздің басты ірі
құнкөлемде
сатылатын
логистикалық
орталықтар
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
азаматтық
құрып,
Астана
қаласын
өніммен
бейбітшілік,
ұлтаралық
жәнетабиғи
конфессияаралық
келісім.
қамтамасыз
етуді қолға алмақпыз. Ол үшін
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері
сенімді
Оңтүстік
Қазақстан
Облысының
мақталық
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыжерлерін, мақта өнімін өндіруден босатып,
здың орнына
кепілі емес
екенін күнделікті
жақсы сезінуіміз
керек.
оның
халықтың
тұтынатын
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
өнімдерді өндіруге тапсырыс беретін боламыз.
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы қажет. жырын
Бәрін
айтпа
бірін айт,
Қауымдастықтың
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
айт демекші,
үмітіміз жылдың аяғына дейін осы
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
айтылған қыруар мәселелердің жемісін көру, –
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұдеді.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Сөзінің соңында жүрегі қазақ деп соғатын
бар.
азаматтардың
барлығын
Қауымдастық
Жаңа әлем көшбасшыларының
қатарына қотөңірегіне
топтастырып,
жұмылып
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің жұмыс
бәрі бар
жасауымыз
үшін, заңды
мүшелік
ережесін
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетқабылдаудың
керектігіне
тоқталды.
терді шешуге жұмылуымыз
керек.
Жиналғандар бұл ұсынысты бір ауыздан қолдап,
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа
Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығына
технологияларды
көшбасшысына
мүшелікке
қабылдауенгізудің
туралы үндеу
қабылдады.
айналуы
тиіс
Зауытбек Қауысбекұлы:
нәтижелері
бағасы күрт
төмен–ОныңБүгінгі
басмұнайқосуды
осымен
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
қорытындылайтын болсақ, осы айтқандарымды
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
жүрген жерлеріңізде айтып, түсіндіріп елдің

1

себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
72
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

келелі іске тілеулестігін арттырып, сырттағы
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінкөшіп
келемін деген қандастарымызға біз
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаайтқан
мәселелерді
ландыруға тиіс. айтып жеткізіп бағыт-бағдар
бергендеріңізді
қалаймын
һәм Сіздерден
соны
Еліміздің бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
өтінемін,
–
дегеніне,
көпшілік
қол
соғып
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаныриза
іске
болды.
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Басқосуда
сөз даалғандардың
бірі,
Цифрлық
және басқа
инновациялық шешімРеспубликамызға
белгілі
түрколог дамытуы
ғалым,
дерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
аса маңызды
мәселеге айналып
келеді.
филология
ғылымдарының
докторы
Қаржаубай
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
Сартқожаұлы өз сөзінде: «Бүгінгі талқыланған
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
тақырыптардың
Еліміздің
дамуына,
халықаралықтұтастығына
технопаркі сияқты
инновациялық
ұлтымыздың
қосар үлесі
аса зор.
орталықтардың
төңіре
гінде қалыптасуға
тиіс.
Әсіресе
шетелдегі
ағайынның
бүгінгі жағдайы
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
паркөңіл алаңдатарлық. Сіз өз тарапыңыздан сол
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дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
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Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
75
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
76
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
77
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
78
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
79
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
80
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018

өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

4

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
81
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
82
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
83
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
84
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
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пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
85
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
86
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл»
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.

кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
Алтын адам
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
(Елбасы Н.Назарбаевқа)
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайелқамтамасыз
етемін деп,етіп, әлемдік нарықтарға
таЕлімді
өңдеуді
жерімді
көгертемін
деп,
жоғары сапалы дайын өніммен
шығуымыз қажет.
Оқтай
ұшқыр,
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеоттай
асау атқа
шеннің
түбегейлі
бетқондым...
бұруы маңызды. Аграрлық
«Күлтегін»
жырынан
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
Бұлдыраған балаң
үміт,
трансферттеумен
және
оларды отандық жағдайІштей
бәрін
тұшына,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Бұлаңдаған
ойменаграрлық
еріп,
Осыған орай
университеттердің
Қиял-қанат
құсына,
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Шұбараттан
ұшып қонды, кешенінде нақты
қоймай,
ауыл шаруашылығы
Арқаның
төс
тұсына.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бірақ
кеше,
Бұл көзден
жоғарыкетпес
оқу орындарынан
оқу бағдарТізбектелген
қаз-күні. агроөнеркәсіп кешенінламаларын
жаңартып,
Көмкерілген
дегі
озық білімкөбелектей,
мен үздік тәжірибені тарататын
Көңілінің жаз-гүлі.
орталықтарға
айналу талап етіледі. Мысалы,
егін
егу мен астық
жинаудың
оңтайлы уақытын
Алыстамас
жүрегінің
түбінен,
болжамдаудың,
суарудың», минерал«Ақбас» қартқа«ақылды
тағзымы.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен
күресудің интеллектуалды жүйелері
Келбетіне қосылғанда,
арқылы
өнімділікті
бірнеше есе арттыруға боЖаңарғандай жаһаны.
лады.
Жүргізушісі
жоқ
техника адами факторды
Бабам риза болғандайын,
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Арқада дүр, баһадүр.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транҒұмыр бақи ел есінен өшпейді,
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
Жаңа «Мысыр шаһары».
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милБұл кім деуі мүмкін, – Әлем,
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Сұрауы да мақұл ғой.
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долҚара
шалдың
баласы
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.бұл,
Бұл инфрақұрылымға
Қаны
Қазақ,
заты
дөй.
жұмсалған мемлекет қаражатын
тез арада қайтадосы да көп оның да
руғаДұшпаны
мүмкіндікда,
береді.
«Толағайы»
ақыл-ой.
Жүк
қозғалысын
онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Сәл шегінсем
сыры түсер,
кедендік
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
Екшеліп
ой-пайымға.
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
Ерте заман
болған деген,
ауқымды
түрде енгізілуін
қамтамасыз ету қажет.
Сақтан
туған
Ай-ұл да.
Заманауи шешімдер
логистиканың барлық
Ерлігі солөзара
апталған
сом алтынмен,
буынының
байланысын
ұйымдастыруға
«Алтынбереді.
адам»«Үлкен
жайында.
мүмкіндік
деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Абыздардан
аңыз,
өсімнің
резервінжеткен
анықтауға
және артық шығынды
Бараржағдай
жиі жетелеп.
азайтуға
туғызады. Осы мақсаттар үшін
Солар Тұран топырағына,
Интеллектуалды
көлік жүйесін енгізу қажет.
Әлмисақтан
мекендеп.
Бұл
жүйе көлік
ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту
қажеттігін
Арманы боп шашыратпай
өтем деп,
анықтауға
жолетем
ашады.
Елін елдей
деп.Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту
үшін автожолдардың
Қайсарлығы
қара тастай, жергілікті желісін
жөндеу
менжақтан
қайта салуға
арналған қаржы көлемін
Салған
бет алмай.
көбейту керек.
87
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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КЕЛГЕН. «АЙ ТАМШЫСЫ»
ҮШІНШІ. « ОРАЛҒАНДА» АТТЫ ЖЫР
«АҚҚУЛАР
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
ЖИНАҚТАРЫНЫҢ
АВТОРЫ.
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Құрметті отандастар!

Болғанымен
қайманасы,
Біз әлем
елдерінің сенімі мен құрметіне
Қадіріне
жете
алмай,
бөленіп, брендке
айналған тәуелсіз ҚазақстанӨткен
екен есілдер-ай
арманда,
ды құрдық.
2017 жылы
біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Елін
ел
де
ете
алмай.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.

Тәубә,
туды сол
ер,
Бізқайта
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
Туған
жерде
халық
та.
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік қоғамдастық таңдап
Ел
шашауын
шығармастан,
алған
ТМД және
Шығыс Еуропа елдері арасынБастап
Нұрлымемлекет
Жарыққа.болдық. Қазақстанда тадағы бірінші
Бүкіл
дүние
мойындады,
бысты
жұмыс
істеп келееріксіз,
жатқан нарықтық эконоКөзін
әрқалыптасты.
ұлт та.
мика тігіп
моделі
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо-

лайсыз
еңсеріп, сенімді өсу жолына
Атар
елімсалдарын
таң да талай,
қайтатәңір
түсті.жаңа
Жылбақ.
қорытындысы бойынша ішкі
Берер
жалпыжыры
өнімнің
өсуі 4бұл,
процент болып, ал өнерЖүрек
мендегі
кәсіптікемес
өнімнің
өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Жазған
одалап,
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде өңдеуші
Нұры
тасып
жүре берсін
Ел-ағам,
сектордың
үлесі
40 проценттен
Өтсем
мен де
арманым
жоқ, асып түсті.
Қазақстанның
қолайлы дамуы орта таптың
Алтынымды
бағалап.
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық
Ақжайықдеңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының
негізітағы,
- біздің басты құнКаспийдей
толқып туласам
дылықтарымыз
ретінде
қала
азаматтық
Жайықтай жайсаң зуласам ба,беретін
әрі.
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
«Ереуіл» ердей егейін жырды,
келісім. сенде тумасам дағы.
Атырау
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек
саналады,
ол ертеңгі
О, Ақ жайық
куәсібірақ
ең көне,
жаңа, табыстарымыздың
кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз керек.
Атырауды қақ жарған емін қалқып.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
Сыр бүгесің кеудеңе неге ғана,
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Қарт Каспийдей ішіңе демің тартып.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
Жылдар жылжып жанарға жас тығылған,
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұКіші Жүздің рухы өшті деме...
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Ғұмыр-дария тыңдасам тасқыныңнан,
бар.
Өр Махамбет
дауысы естіле ме?..
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
Дара
Жайық,
мекені ең
ұлылардың,
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін мынадай міндетЖыры
болып
жайылған
Қашағанның.
терді шешуге жұмылуымыз
керек.
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Құрманғазы, Дина өскен ұлы дарын,
Жәннәтындай
білгенге – Жасағанның.
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа

технологияларды енгізудің көшбасшысына

Шығара
алмай
айналуы
тиіс неліктен жатады үнін,
Ақ жайығым
ағылған түзде
керім. күрт төменОның нәтижелері
мұнай–бағасы
Боздай-боздай
басылса
бота жырым,
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста негізгі
Исатайдың
сұлбасын
іздегенім. бірі болды. Сол
тұрақтандырушы
факторлардың
Ғұмыр-дария
себепті жоғары еңбек
өнімділігі таусылма...
бар қайта өңдеу
2015.12.10
секторына деген бағдарымыз өзгерген
жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа

88
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралТүйіншек
дарды әзірлеп, сыннан
өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаКеруен ойларға,
ертеге,
ландыруға
тиіс.
Елеске
сүйрейді
жол-кеме.
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік кәсіпорнын
«Жоралғы» қадымнан
цифрландыру
жөніндегі мирасқа,
пилоттық жобаны іске
Біздің бұл
асырып,
бұлөлкеде.
тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімӘбігер
болатын анамөз
да,экожүйесін дамытуы
дерді
әзірлеушілердің
Ауылға
таныс
бір барарда.
аса
маңызды
мәселеге
айналып келеді.
«Қолыңа
дейтін-ді,
Ол біздіңқарайды»
Назарбаев
Университеті, «Астана»
халықаралық
қаржы
орталығы,
Түйіншек ұсынып маған да. IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың
төңіре
гінде қалыптасуға
«Алданған азға
да» жұрт
па, екем, тиіс.
«Алатау» жаппасқа»
инновациялық
пар«Арқасын
құт технологиялар
па екен.
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
Қуантар
баланы
тәтті ме, түбегейлі қайта
қарау
қажет.
Нақтыпасектордың
жаңа технологиҚатқан
не құрт
екен.
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық
қаржыландырудың
Ай маңдай
аймағым, ауылым,жеке нарығының
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
Солай ма, көңілің, дәруің.
негізгі
факторлары
болып
саналады. Бұл үшін
Қайтарар қаншалық ол сонда,
тиісті
заңнама
қажет.
«Еруің қайтадан қаруын».
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді
ерекше маңызға ие болып
Асаудай дамыту
өр мінез бестімде,
отыр.
Экономиканы
цифрландыру табыс әкелІлесіп ілгері көш-күнге.
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп босап қалу қаупін
Апамның қолымен шешілер,
деТүйінге
тудырады.
Босайтын
жұмыс күшін еңбекпен
түйіліп өстім де.
қамту
үшін
келісілген
саясатты
Тағарсың қалайша тағы айып,алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланПиғылдар күніне тарайып,
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Апамдар жартысын арқалап,
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаКеткен бе, түйіншек – Азайып?
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
Қамығам қарасам бетке мен,
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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Жым-жылас
көпке мен.
ЕКІНШІ.
Түйюлі сыры
бар салтым-ау,
Ресурстық
әлеуетті
Жойылмас
көппенен...
одан әрі дамыту
Қамығам
қарасам
көпке
мен,ресурстарға деген
ХХІ ғасырда
әлемнің
табиғи
Бір
күні
жатармыз
көппенен....
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһан-

дық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бөкентау
Бірақ шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаҚаланыңсыни
сұраптұрғыдан
қаздан бағасын,
нымдарды
қайта пысықтау керек.
Тұрғандай
қадап тозған қарасын. платформаКешенді
ақпараттық-технологиялық
Жауыр
қып кете
алмапты
ларды
белсенді
түрде
енгізу уақыт,
қажет. КәсіпорынБерілмей
тіп-тік
маңғазданасың.
дардың
энергия
тиімділігі
мен энергия үнемдеуге,
Бөкентауым-ау!
сондай-ақ энергия өндірушілердің
өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Бөкентауым-ау
кезіп,қарай бұл көрсетБолжам
бойынша,төсіңді
2050 жылға
Бөкен
ойымды
бөледі
сезік.
кіш 80 процентке жетеді.
Бауырыңнан
“Бөкен”
қашан, баламаБіз 2030 жылға
қарайауғалы
Қазақстандағы
Бөрі
заманның
сұрқынан
безіп. жеткізу міндетін
лы
энергия
үлесін
30 процентке
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Түн басқан
жақ та түндігін
түріп,
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің 55
Күңгейге
орап істейді.Соларда
күн де өрлей күліп.
нысаны
жұмыс
2017 жылы 1,1
Қоңыр кешімде
қоңыр кейпімен,
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл» энергия өнБарады қойлар қойыныңа
кіріп... инвестиция
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
салу үшін бизнесті ынталандыру
маңызды.
Бөкентауым-ау!
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен
тартып, тұрмыстық қатты
Уақыт
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау
қайта
өңдеудаламның,
үшін шаралар қабылдау
Бозжәне
жусан
бүрлеген
керек.
Осытаңы
және жоқ
басқа
да шаралар заңнамаға,
Бозамық
өппеген.
соның
Экологиялық
кодекске өзгерістер
Жалтішінде
етіп жанары
ғаламның,
енгізуді
талап
етеді.өлең.
Бұлдырап
кетті
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ҮШІНШІ.аһылап,
«
Алқынып
тыныстап,
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
Жақындап жалғанның кеші
іле.
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
Жылжиды ақырын жылыстап,
Аграрлық
еңбек өнімділігін түбегейУақыт
көшісаясат
де.
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға
бағытталуы
Біз егін егіп, дәнді
Жыр жұтып
түніменкерек.
күресіп,
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Ағы мен қарасын айырды әр.Оны мақтан тұтамыз.
Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты қайСоңынан
сорымен
мұң
есіп,
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
Барады-Шайырлар.....
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
Ат үсті....
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
Бойға жинап рухани күш бірде,
трансферттеумен және оларды отандық жағдайтегі мұңымды.
ғаҰмытқандай
бейімдеуменболып
айналысуы
қажет.
Көрсең
мені
егер
аттың
үстінде,
Осыған орай аграрлық
университеттердің
Сезінемін
емін-еркіндігімді.
рөлін
қайта қарау
керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
Түркі-мекен,
далам
да,
жұмыс
істейтінтүмен-жұртым
немесе ғылыммен
айналысатын
Саған
қарай
бұрылады
ой-арнам.
мамандарды дайындауға тиіс.
Бесіктегі
құндақтаған
балаң да, оқу бағдарБұл жоғары
оқу орындарынан
Дүлділдердің
дүбірінен
оянған.
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
Ыңылдаймынайналу
әндетіпталап
те еліріп,
орталықтарға
етіледі. Мысалы,
Маған
таныс
желісің
де аяңың.
егін
егу мен
астық
жинаудың
оңтайлы уақытын
Тізгініңді тежеп
кейде тебініп,
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың», минералҚамшы
басып қалудан
аядым.
ды
тыңайтқыш
себудің,дазиянкестермен
және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
Жалын өнімділікті
құшпай санбірнеше
батырлар
арқылы
есеоралған,
арттыруға боЕрліктерін
естіген
от алар.
лады.
Жүргізушісі
жоқұлтехника
адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коДегентүрінде
нақыл жұмыс
қалған істеуіне
екен олардан,
оператив
жан-жақты қол«Аттың
үсті
әулие»
депбизнеспен
аталар. бірлесіп,
дау көрсету керек. Мемлекет
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
Темір күлік
жаулап
алып
бар маңды,
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс.
Өркениет
өрге сүйреп жатқанмен.
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды дамыту
Дүниені
билепмен
Шыңғыс
алған-ды,тазалығын
өнімнің
сапасы
экологиялық
Тоқпақ
жалды
қарапайым
аттармен.
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет. Бұл
бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азыққомдап атан түйесін,
түлік Жетелеген
брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге мүмкіндікӨшер
береді.
қалай бабам өткен «тұс» көшпен.
Сонымен
қатар
жердікиесін,
барынша тиімді игеКөшпелілер
сезінуге
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс пайдалана
Ат үстінен келем әлі түспестен...
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк
несиелерін арзандатуға
Жазғытұрым
қайта(қыр)
бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
өңделген
ауыл
Біздің жақта
бұла-күн және
тыстан
шығып,
шаруашылығы
экспортын,
Буырқансаөнімінің
бұлт-ашуы
қысқантиісінше,
шығып. кем
дегенде
2,5 есегеақсақал,
арттыруды
А,құдайлап
айғатапсырамын.
қарар!
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Қымтырылып әреңдеп қыстан шығып

ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
Барған сайын
қара жел еселенді,
тиімділігін
арттыру
Көгертетін түрі жоқ көсегеңді.
Бүгінде
Қазақстан
бірнеше транБаяғыша
«жабудыарқылы
жамай тоқып»
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
Әупірімдеп көтеріп «көтеремді»туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милБозғылт-сағым кезеді әр алапты,
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Күңгей жақта қойшы жүр ,көгала атты!
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долШаранасы кеппеген төл ішінде,
ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Қанжығаға бөктеріп «кереғапты»
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жан сақтаған жанымен сүмек болып,
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Қала-халқы
әлінше
көмек болып.үшін және
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
Тоқты,серкеш
сиырын
жемге байлар,
кедендік операцияларды жеңілдету
мақсатымен
Қыр елінің
тілеуін
тілеп технологиялардың
қойып.
блокчейн
сияқты
цифрлық
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Мұз сөгілсе
жағаға сең
кеп түнеп, барлық
Заманауи
шешімдер
логистиканың
Таудан
асып
тасадан
жел
тиед!
буынының өзара байланысын көп
ұйымдастыруға
«Қоспа
қонақ
айырар»
қыратты
өрлей,
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big
data)
Бара
жатыр
машина
жем
шөп
тиеп.
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Жылдар
жылжып
осылай
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осыжылысып,
мақсаттар ай,
үшін
Жөнелген шайқамай
ырысын
бай.
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу
қажет.
Келер
бір үлкен
күткен-Үміт,
Бұл
жүйежаздан
көлік ағынын
тиімді
басқаруға және
Ат үстінде қойшының
инфрақұрылымды
одан әрітұрысын-Ай...
дамыту қажеттігін
Жазғытұрым...
анықтауға
жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
89
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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КӨШ

ТҮРКИЯДАҒЫ
ҚАЗАҚТАР
ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ
ТАРИХЫ

Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің
өсуі 720проценттен
асты. Бұл
БҮГІНДЕРІ
САНДАРЫ
МЫҢ
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
МӨЛШЕРІНДЕ
БОЛҒАН ТҮРКИЯ
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ
АТАЛАРЫ
1930-орта таптың
Қазақстанның қолайлы
дамуы
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік 13 есе
ЖЫЛДАРДЫҢ ЕКІНШІ ЖАРТЫСЫНДА
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
ШЫҒЫС ТҮРКІСТАННЫҢ АЛТАЙ, БАРКӨЛ,
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиСАУАН,
ГӘСКӨЛ АЙМАҚТАРЫНАН
ҮДЕРЕ
калық табыстарының
негізі - біздің басты
құндылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
КӨШІП, АЛДЫМЕН ГАНСУ, ШЫНҚАЙҒА
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
ӨТІП
ОДАН ГИМАЛАЯ МЕН ТАҚЛАМАҚАН
келісім.
ШӨЛІНЕН
АСЫП,
ҮНДІСТАН
МЕН
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тіктері сенімді
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыПӘКІСТАН АРҚЫЛЫ ТҮРКИЯҒА ЖЕТКЕН
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
ЕДІ.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Әбдіуақап ҚАРА,
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Тарих
ғылымының
докторы,
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
Мимар Синан көркем өнер университетінің
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
профессоры
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоTалай қиыншылықтарды басынан кешіре отырып
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
Алтайдан Анатолияға көшкен қазақтардың тарихына
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетқарағанымызда 1940 және 1950 жылдары екі кезеңде
тердіжетекшінің
шешуге жұмылуымыз
жеті
басқаруындакерек.
Үндістанға келіп
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жеткенін көреміз. Олар:
Индустрияландыру
жаңа Елісхан
1.БІРІНШІ.
1940 жылғы
көштің жетекшілері:
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
Тәйжі, Зайыпұлы Құсман Тәйжі.
айналуы
2. 1950 тиіс
жылғы көштің жетекшілері: Дәлелхан
Оның нәтижелері
күрт Тәйжі,
төменЖанымханұлы,
Қалибекмұнай
Әкім,бағасы
Құсайын
деген 2014-2015
дағдарыста негізгі
Сұлтаншәріп
Тәйжі,жылдардағы
Нұрғожай батыр.
Шығыс Түркістаннан
1940 жылыбірі
Тибет
арқылы
тұрақтандырушы
факторлардың
болды.
Сол
Үндістанға
өткенеңбек
бірінші
топтың
тарихында
себепті жоғары
өнімділігі
бар қайта
өңдеу
“екі
патша, он
екі бағдарымыз
уәзір” деген өзгерген
мәтелдіңжоқ.
дүниеге
секторына
деген
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
90
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
келуіне себеп болған тарихи бір оқиға бар-тұғын.
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Ол қазақтардың шекарада Үндістандық ресми
мұқтаждығы
жалғасуда. Олар болашақта жаһанқызметкерлер тарапынан қабылданып жатқан
дық
экономиканы
және
еліміздің экономикасын
кезде пайда болған.
Қызметкерлер
қазақтарға
дамыту
барысында
ерекше
маңызға “Бар.
ие болады.
“Бастықтарың бар ма?” деп сұрайды.
Бізді
Бірақ он
шикізат
индустрияларын
екі тәйжі,
екі үкірдай
мен залың ұйымдастыру
басқарады”,ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға қатысты
ұстадейді
қазақтар.
Бірақ Үндістандықтар
қазақтарға
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
кезінде мәнжулар берген тәйжі, залың, үкірдай деген
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформамансаптарды
түсінбейді. Қайта-қайта “Бастықтарың
ларды
түрде
енгізу
қажет.ақыл
Кәсіпорынбар
ма?” белсенді
деп сұрайды.
Сонда
бір қазақ
тауып
“екі
патшамыз,
он екі
уәзіріміз
бар”
деген екен.
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
Үстіміздегіэнергия
2018 жылы
қазақтардыңөзТүркияны
сондай-ақ
өндірушілердің
жұмыстақоныстануына
66 жыл толып
отыр. Оларды
Үндістан
рының экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін
қарқындыТүркияның
дамыту мүмкіндігі
мен Пәкістаннан
Бас министрі Аднан
Аграрлықжетекшілігіндегі
саясат еңбек үкіметі
өнімділігін
Мендерес
1952 түбегейжылы 13
лінаурыз
арттыруға
өңделген
өнімнің
экспортын
күні және
шығарған
шешіммен
қабылдаған
еді.
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.
Біз егін
егіп,Түркияға
дәнді
Осыдан кейін
қазақтар
топ-топ
болып
қоныс аудара
бастады.
Бұл процес
төрт тұтажылда
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны мақтан
аяқталды.
Пәкістандағы
қазақтардың
алғашқықайлегі
мыз.
Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
жылдың
қыркүйекетіп,
айында,
соңғы
легі 1956
та1952
өңдеуді
қамтамасыз
әлемдік
нарықтарға
жылдың
көктемінде
Түркияға
келді.
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз қажет.
Сонау
Алтайдың
бетінен
бостандық
Бұл
мәселені
шешугекүн
барлық
аграрлық
кеіздеп
көтерілген
көштің
алғашқы
санын
ешкім
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
анық білмейді.
Осы
орайда 18
мыңнан
50 мыңға
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
бодейінгі аралықта түрлі сандар
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
келтіріледі. Жұрт білетін анық
трансферттеумен және оларды отандық жағдайсан — Алтайдан Анадолыға аман
ғажеткен
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
қазақтардың
саны. Ол
—
Осыған
орай
аграрлық
университеттердің
1850 адам. Сонда азаттық үшін
рөлін
қайта қарау
керек. Олар
диплом беріп қана
арпалысқан
он қазақтың
ең көп
қоймай,
шаруашылығы
кешенінде нақты
дегенде ауыл
бірі ғана
арманына жеткен
жұмыс
істейтіноннан
немесе
ғылыммен
ғой! Олардың
тоғызы
еркін айналысатын
мамандарды
дайындауға
өмір сүру, қазақтық
қалпынтиіс.
сақтау,
Бұл жоғары оқу орындарынан
оқу бағдармұсылманшылығын
жалғастыру
үшін жолда шәйіт
болғанагроөнеркәсіп
еді.
ламаларын
жаңартып,
кешенінүкіметі
қазақтарды
дегі Түрік
озық білім
мен үздік
тәжірибені тарататын
құшақ жая қарсы
алды.талап
Олардың
орталықтарға
айналу
етіледі. Мысалы,
өз егу
жерінде
шад-шадыман
өмір
егін
мен астық
жинаудың
оңтайлы уақытын
сүрулері үшін «ақылды
қолдан келген
болжамдаудың,
суарудың», минералкөмекті
аяған
жоқ.
Сондықтан
ды тыңайтқыш себудің,
зиянкестермен және
Түркия қазақтарды
түрік
халқына
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
алғыс сезімдерін
арқылы
өнімділікті білдіру
бірнешеүшін
есе арттыруға боЫстамбұл Топқапы ауданындағы
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ. кесенесіне жыл сайын барып, оның
Мендерестің
Көлік-логистика
аруағына тағзым инфрақұрылымының
етіп, Құран оқып тұрады.
тиімділігін арттыру
Бүгінде
Қазақстан
бірнеше
1952 жылы
Түркияғаарқылы
9 жасар бала
болып транкелген
Мансұр Тәйжі ағамыз
сол өтеді.
күндерді
еске
алып “1952
сконтиненталды
коридор
Бұл
туралы
көп
жылы 20 қазан
күні Қазақстан
қазақ көшінің
алғашқы
легі болып
айтылды.
Жалпы,
арқылы
өткен
жүк
әкем Құсайын
Тәйжінің
жетекшілігінде
Түркияға
транзиті
2017 жылы
17 процентке
өсіп, 17
милкелген
едік. Біраз
уақыт өткеннен
кейінтүсетін
Бас министр
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
жыл
Аднан Мендерес
хал-жағдайларымызды
сайынғы
табыстымырза
2020 келіп
жылы
5 миллиард долсұрады.
Жәнеміндеті
біз балаларға
дәптер-қарындаш
берді.
ларға
жеткізу
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
Сол
кезде
Бас
министр
мырзаның
қолынан
дәптер—
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
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отандастар!
қарындаш алған Құрметті
баланың бірі
мен едім. Түркияға
әлем аталар,
елдерінің
құрметіне
көштіБіз
бастаған
ағаларсенімі
бүгінде мен
жоқ” деуде.
бөленіп,
брендке
Негізінде
түрік айналған
елінің тәуелсіз
шеттен Қазақстанэмигрант
қабылдауда
еді. Қауіпсіздік
Өйткені
ды құрдық. бай
2017 тәжірибесі
жылы біздіңбар
ел БҰҰ
Мұстафа
Ататүрік
І. Дүниежүзілік
соғыста
КеңесініңКемал
тұрақты
емес мүшесі
болды. 2018
жылшаңырағы
ортасына
түскен
Осман
дың қаңтаршайқалып
айында оған
төрағалық
етудеміз.
мемлекетінің
қалдықтарынан
жаңа мемлекет
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
құрып,
Түрік
іргесін қалаған
көрмесін
өткізуРеспубликасының
үшін әлемдік қоғамдастық
таңдап
кезде,
жас
мемлекеттің
халық
саны
небарыарасын13-ақ
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері
миллион
болатын.
Жаңа
елдің
тәуелсіздігін
баянды
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таету барысында халық санын қауырт өсіру діттеліп,
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконокөрші елдердегі этникалық түріктер елге көшіріліп
мика моделі қалыптасты.
әкеліне бастады. Міне бүгін Ататүріктің сол көреген
2017 жылы
елімізТүркия
әлемдік
дағдарыстың
қосаясатының
арқасында
80 миллионнан
асып
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
отыр.
қайта
Жыл қорытындысы
бойынша
ішкі
Ал түсті.
әлемнің
түрлі
елдеріндегі
қазақ
жалпы өнімнің өсуі
4 проценттүрде
болып,
ал өнердиаспораларымен
салыстырмалы
бағалайтын
кәсіптік
өнімнің диаспораның
өсуі 7 проценттен
Бұл
болсақ,
ең бақытты
Түркиялықасты.
қазақтар
орайда,
жалпы
көлемінде
өңдеуші
екенін
ауызөнеркәсіптің
толтырып айтар
едік.
Өйткені Түркия
сектордың
үлесі
40 проценттен
асып түсті.
түбі
бір туысқан
халық
деп санап отырған
қазақтарға
әрқашан
жанашырлық
көрсетедамуы
білді. орта
Сондықтан
Қазақстанның
қолайлы
таптың
бұл
елдегі қазақтар
әрқандай
бір Кедейшілік
бөтендік, жаттық
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
13 есе
көріп,
әрқандай
бір этникалық
қысым-қудалауға
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
тап
болған
жоқ. Тіпті,
қазақтарды
Орта Азиядан
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономижаңа
келген
нәсілі
таза,
қаны
таза
нағыз
түрік деп,
калық табыстарының негізі - біздің басты
құнөзінен
жоғары
бағалап
жатқан
азаматтары
көптеп
дылықтарымыз ретінде қала беретін да
азаматтық
кездесіп
жатады.
Оның үстіне
1991 жылы
бейбітшілік,
ұлтаралық
жәнеТүркия
конфессияаралық
Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезде, әлем
келісім.
елдері ішінде оны бірінші болып таныған ел болды.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
Мұның өзі Түркия қазақтарының тарихындағы ең
тірек
саналады,
бірақ
ол ертеңгі табыстарымымәнді құбылыс
болып
табылады.
здың
кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз керек.
Қаншама жыл Кеңестік
аждаһаның
ашса
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
алақанында,
жұмса
жұдырығында
болған
Елімізге дамудың
қажет.
Қазақстанның
көк жаңа
туын сапасы
желбіретіп
егеменді ел
Жаһандық
трендтер
көрсетіпөшкені
отырғандай,
ол,
болуы
Түркиялық
қазақтарды
жанып,
бірінші
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
революция
өлгені
тірілгендей
үлкен қуанышқа
бөледі.
Тұрғыт
элементтерін
кеңінен енгізуге
негізделуі
тиіс. МұӨзал
жетекшілігіндегі
Түркияның
Қазақстанның
тәуелсіздігін
екі де,
сағатмүмкіндіктері
ішінде тануыде
ның өзіндік кідірместен
сын-қатерлері
бұл
қуанышты еселей түсті. Содан бері екі туысқан
бар.
елдіңЖаңа
достық
қарым-қатынастары
әлемтуыстық
көшбасшыларының
қатарынакүн
қоөткен
сайын
күшейіп
келе
жатыр.
Соның
арқасында
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің
бәрі бар
Түркия
қазақтары
туғанБұл
елімен
емін-еркін
ешқандай
екеніне
сенімдімін.
үшін
мынадай
міндеткедергісіз,
тіпті
виза
шектеулері
де
болмастан,
терді шешуге жұмылуымыз керек.
араласып құраласып келеді. Мұның өзі Түркия
қазақтары
үшін
үлкен бақыт, үлкен жаңа
ғанибет екені
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
даусыз.
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Біз бастапқы әнгімемізге оралып қазақтардың
айналуы тиіс
Пәкістаннан Түркияга қоныс аудару мәселесін
мұнайТүркия
бағасыПәкістаннан
күрт төменоданОның
әрі нәтижелері
жалғастырайық.
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
қоныс аударған қазақтарды алдымен қонақхананегізгі
деп
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
аталатын
оралманханаларға
орналастырды.
Ол жерде
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
жаңа көшіп келген азаматтардың баспана, тамақтану,
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
92
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің
экспортқа
шығуын
көздейтін
жаңа құралкиім
сияқты
негізгі
барлық
мұқтаждықтары
дарды әзірлеп, сыннан
бірінқанағаттандырылды.
Тіпті өткізу
оларғақажет.
айлықБұлар,
да төленіп
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтатұрды.
Сонымен қатар
ландыруға
тиіс. оларға түрік тілі, кәсіп-мамандық,
жаңаЕліміздің
елдің тірлік-салтына
бейімдеу барысында
бірнеше өнеркәсіптік
кәсіпорнын
курстар
бен сабақтар
ұйымдастырылды.
Екі жыл
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық жобаны
іске
осылай
кейін қазақтарға
Түркияның
асырып,өткеннен
бұл тәжірибені
кеңінен тарату
керек.
қай
жеріне
қалайтындықтары
Цифрлық
және орналасуды
басқа да инновациялық
шешімсұралды.
Олар
өздерінің
дағдылы
көшпенді
мал
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін
дамытуы
шаруашылығы
өмірлеріне
сәйкес
келетін
таулы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
және далалық Анатолия аймақтарынан қоныс
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
берілуін қалайтындықтарын айтты. Сонымен
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
қазақтар Түркияның Маниса, Измир, Конья,
халықаралық
инновациялық
Аксарай,
Кайсерітехнопаркі
және Нигдесияқты
өңірлерінің
далалық
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
тиіс.
және таулық аймақтарында жер көрсетіліп, арнайы
парүйлер«Алатау»
салынды.инновациялық
Бірақ кейін технологиялар
ауылдық жерлерде
кініңкөрудің
қызметін
түбегейлі
қайта
күн
қиынұйымдастыруды
болуына байланысты
олардың
қарау
қажет.
Нақты сектордың
жаңа технологикөбі
1960
жылдардын
екінші жартысынан
бастап
яларға деген
ынталандыруы
және
Ыстамбұлға
қоныссұранысты
аударды. Қазір
олардың көпшілігі
венчурлық қаржыландырудың
жеке нарығының
Ыстамбұлдың
Зәйтінмұрын, Гүнешлі
Қазақкент,
Күчүкчекмеже
және Сефакөй
сынды аудандарында
қызметі инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
өмір
сүруде.
негізгі
факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

2

ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

TÚRKIADAǴY
QAZAQTAR
JÁNE
OLARDYŃ
TARIHY

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз сублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
сидияларды
ауыл шаруашылығы кешені субъекÁbdіýaqap
QARA
керек. Осы және басқа да шаралар Tarıh
заңнамаға,
ǵylymynyńтілеріне
doktory, арналған банк несиелерін арзандатуға
соның ішінде Mımar
Экологиялық
кодекске
өзгерістер professory
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
Sınan kórkem
óner ýnıversıtetіnіń
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ. « SANDARY 20 MYŃ MÓLSHERINDE
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
BÚGINDERI
BOLǴAN
TÚRKIA
QAZAQTARYNYŃ
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
ATALARY 1930-JYLDARDYŃ EKINSHI JARTYSYNDA SHYǴYS TÚRKISTANNYŃ ALTAI,
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
BARKÓL,
AIMAQTARYNAN
ÚDERE KÓSHIP,инфрақұрылымының
ALDYMEN GANSÝ,
АграрлықSAÝAN,
саясат GÁSKÓL
еңбек өнімділігін
түбегей- Көлік-логистика
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
SHYNQAIǴA ÓTIP ODAN GIMALAIA MEN TAQLAMAQAN SHÓLINEN ASYP, ÚNDISTAN
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транMEN PÁKISTAN
EDI.
дақылдарды
өсірудіARQYLY
үйрендік.TÚRKIAǴA
Оны мақтанJETKEN
тұта- сконтиненталды
коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді
қамтамасыз етіп,basynan
әлемдікkeshire
нарықтарға
2017 жылы
17aqyl
процентке
өсіп,
17 мил-on
Talaı qıynshylyqtardy
otyryp транзиті
suraıdy. Sonda
bіr qazaq
taýyp “ekі
patshamyz,
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
Altaıdan Anatolıaǵa kóshken qazaqtardyń tarıhyna ekі ýázіrіmіz bar” degen eken.
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долqaraǵanymyzda 1940 jáne 1950 jyldary ekі kezeńde
Ústіmіzdegі 2018 jyly qazaqtardyń Túrkıany
шеннің
түбегейлі
бет бұруыÚndіstanǵa
маңызды.kelіp
Аграрлық
жеткізу міндеті
тұр. otyr.
Бұл Olardy
инфрақұрылымға
jetі jetekshіnіń
basqarýynda
jetkenіn ларға
qonystanýyna
66 jyl tolyp
Úndіstan men
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез
арада
қайтаkóremіz. Olar:
Pákіstannan Túrkıanyń Bas mınıstrі Adnan Menderes
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
1. 1940 jylǵy kóshtіń jetekshіlerі: Elіshan Táıjі, jetekshіlіgіndegі úkіmetі 1952 jyly 13 naýryz kúnі
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Zaıypuly Qusman Táıjі.
shyǵarǵan sheshіmmen qabyldaǵan edі. Osydan keıіn
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
2. 1950 jylǵy kóshtіń jetekshіlerі: Dálelhan qazaqtar top-top bolyp Túrkıaǵa qonys aýdara bastady.
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Janymhanuly,
Qalıbek
Ákіm,
Qusaıyn
Táıjі,беріп
Sultanshárіp
Bul protsesсияқты
tórt jylda aıaqtaldy.
qazaqtardyń
рөлін
қайта қарау
керек.
Олар
диплом
қана блокчейн
цифрлықPákіstandaǵy
технологиялардың
Táıjі,
Nurǵojaı
batyr.
alǵashqy
legі
1952
jyldyń
qyrkúıek
aıynda,
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз етуsońǵy
қажет.legі
Shyǵys
Túrkіstannan
1940
jyly
Tıbet
arqyly
1956
jyldyń
kóktemіnde
Túrkıaǵa
keldі.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
Úndіstanǵa ótken
bіrіnshі toptyń
Sonaý Altaıdyń
kún betіnen ұйымдастыруға
bostandyq іzdep
мамандарды
дайындауға
тиіс. tarıhynda “ekі patsha, буынының
өзара байланысын
onБұл
ekі жоғары
ýázіr” degen
dúnıegeоқу
kelýіne
sebep мүмкіндік
kóterіlgenбереді.
kóshtіń alǵashqy
eshkіm anyq
оқу máteldіń
орындарынан
бағдар«Үлкен sanyn
деректерді»
(Bigbіlmeıdі.
data)
bolǵan tarıhıжаңартып,
bіr oqıǵa агроөнеркәсіп
bar-tuǵyn. Ol qazaqtardyń
Osy oraıda сапалы
18 myńnan
50 myńǵaқамтамасыз
deıіngі aralyqta
túrlі
ламаларын
кешенін- пайдалану
талдауды
етуге,
дегі
озық білім
мен үздік
тәжірибені
тарататын
және
артық
shekarada
Úndіstandyq
resmı
qyzmetkerler
tarapynan өсімнің
sandar резервін
keltіrіledі.анықтауға
Jurt bіletіn
anyq
san шығынды
— Altaıdan
орталықтарға
айналу
етіледі. Qyzmetkerler
Мысалы, азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
qabyldanyp jatqan
kezdeталап
paıda bolǵan.
Anadolyǵa
aman jetken
qazaqtardyń
sany. Ol —үшін
1850
егін
егу
мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
qazaqtarǵa “Bastyqtaryń bar ma?”- dep suraıdy. “Bar. adam. Sonda azattyq úshіn arpalysqan on qazaqtyń eń
болжамдаудың,
суарудың»,
минералБұлdegende
жүйе көлік
ағынын
тиімдіjetken
басқаруға
және
Bіzdі ekі táıjі, on«ақылды
ekі úkіrdaı
men zalyń basqarady”,kóp
bіrі ǵana
armanyna
ǵoı! Olardyń
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
deıdі qazaqtar. Bіraq Úndіstandyqtar qazaqtarǵa kezіnde onnan toǵyzy erkіn ómіr súrý, qazaqtyq qalpyn saqtaý,
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
mánjýlar bergen
táıjі, zalyń,
úkіrdaı degen mansaptardy
musylmanshylyǵyn
jalǵastyrý
úshіn jolda
sháıіt bolǵan
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
túsіnbeıdі. Qaıta-qaıta “Bastyqtaryń bar ma?” dep edі.
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
93
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта
қорытындысы
бойынша
ішкі
Túrіk түсті.
úkіmetіЖыл
qazaqtardy
qushaq jaıa
qarsy aldy.
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнерOlardyń óz jerіnde shad-shadyman ómіr súrýlerі úshіn
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
qoldan kelgen kómektі aıaǵan joq. Sondyqtan Túrkıa
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
qazaqtardy túrіk halqyna alǵys sezіmderіn bіldіrý
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
úshіn Ystambul Topqapy aýdanyndaǵy Menderestіń
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
kesenesіne
jyl saıyn
baryp, onyń
arýaǵyna
taǵzym13
etіp,
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
есе
Quran
oqyp
turady.
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
1952 төмендеді.
jyly Túrkıaǵa Еліміздің
9 jasar balaәлеуметтік-экономиbolyp kelgen Mansur
дейін
Táıjі
aǵamyz
sol kúnderdі eske
alyp- “1952
20 qazan
калық
табыстарының
негізі
біздіңjyly
басты
құнkúnі
qazaq kóshіnіńретінде
alǵashqyқала
legі bolyp
ákem
Qusaıyn
дылықтарымыз
беретін
азаматтық
Táıjіnіń
jetekshlіgіnde
Túrkıaǵa
kelgen
edіk. Bіraz ýaqyt
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
келісім. keıіn Bas mınıstr Adnan Menderes myrza
ótkennen
Қазақстанның
жетісbіzdіn
тіктеріbalalarga
сенімді
kelіpДегенмен,
hal-jagdaılarymyzdy
surady. Jáne
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыdápter-qarandash berdі. Sol kezde Bas mınıstr myrzanyń
здың кепілі
емес екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
qolynan
dápter-qarandash
alǵan
balanyń
bіrі men edіm.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
Túrkıaǵa kóshtі bastaǵan atalar, aǵalar búgіnde joq”
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
deýde.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
Negіzіnde túrіk elіnіń shetten emıgrant qabyldaýda
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
baı tájіrıbesі bar edі. Óıtkenі Mustafa Kemal Atatúrіk
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұI Dúnıejúzіlіk soǵysta shańyraǵy shaıqalyp ortasyna
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
túsken
бар. Osman memleketіnіń qaldyqtarynan jańa
memleket
Respýblıkasynyń іrgesіn
qalaǵan
Жаңаquryp,
әлемTúrіk
көшбасшыларының
қатарына
қоkezde,
jas
memlekettіń
halyq
sany
nebary
13-aq
mıllıon
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі
бар
bolatyn.
eldіń táýelsіzdіgіn
baıandy
etý barysynda
екенінеJańa
сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетhalyq
qaýyrt
ósіrý dіttelіp,
kórshі elderdegі
терді sanyn
шешуге
жұмылуымыз
керек.
etnıkalyq túrіkter elge kóshіrіlіp ákelіne bastady. Mіne
búgіnБІРІНШІ.
Atatúrіktіń
sol kóregen saıasatynyń
Индустрияландыру
жаңаarqasynda
технологияларды
енгізудің
Túrkıa
80 mıllıonnan asyp
otyr. көшбасшысына
айналуы
тиіс
Al álemnіń
túrlі elderіndegі qazaq dıasporalarymen
Оның
нәтижелері
мұнай bolsaq,
бағасы күрт
төменsalystyrmaly túrde baǵalaıtyn
eń baqytty
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
dıasporanyń Túrkıalyq qazaqtar ekenіn aýyz toltyryp
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
aıtar edіk. Óıtkenі Túrkıa túbі bіr týysqan halyq dep
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
sanap otyrǵan qazaqtarǵa árqashan janashyrlyq kórsete
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
94
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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bіldі. экспортқа
Sondyqtan шығуын
bul eldegікөздейтін
qazaqtar árqandaı
bіr
өнімнің
жаңа құралbótendіk,
jattyqсыннан
kórіp, árqandaı
bіr etnıkalyq
qysymдарды
әзірлеп,
өткізу қажет.
Бұлар,
бірінqýdalaýǵaтехнологиялардың
tap bolǵan joq. Tіptі,
qazaqtardy ынтаOrta
ші кезекте,
трансфертін
ландыруға
тиіс.kelgen násіlі taza, qany taza naǵyz
Azıadan jańa
Еліміздің
бірнеше
túrіk
dep, ózіnen
joǵary өнеркәсіптік
baǵalap jatqan кәсіпорнын
azamattary
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
da kóptep kezdesіp jatady. Onyń ústіne Túrkıa 1991
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
jyly Qazaqstan táýelsіzdіgіn jarıalaǵan kezde, álem
Цифрлық
жәнеony
басқа
да инновациялық
elderі іshіnde
bіrіnshі
bolyp tanyǵan el шешімboldy.
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
Munyń ózі Túrkıa qazaqtarynyń
tarıhyndaǵy
eń
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
mándі qubylys bolyp tabylady.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
Qanshama jyl Keńestіk ajdaһanyń ashsa
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
alaqanynda,
jumsa
judyryǵynda
bolǵan
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
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Túrkıanyń Manısa, Izmır, Konıa, Aksaraı, Kaıserі
jáne
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
Nıgde óńіrlerіnіń dalalyq jáne taýlyq aımaqtarynda jer
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаkórsetіlіp, arnaıy úıler salyndy. Bіraq keıіn aýyldyq
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
jerlerde kún kórýdіń qıyn bolýyna baılanysty olardyń kóbі
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа1960
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súrýde.
рының
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тазалығы
тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда
2017 жылы
1,1 сақтай
отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ДҮНИЕЖҮЗІ
ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ
ҚАУЫМДАСТЫҒЫ
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз сублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъеккерек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
1 маусымға
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
t.talapbek@mail.ru
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом
беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
95
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстық әлеуетті
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Қазақстан
мен ҚХР
елдерімынадай
арасындағы
келді.
Еліміздің
ғылымекеніне
сенімдімін.
Бұл үшін
міндет- қолбайлау
мұқтаждығыболып
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһантез
қарқын
алып
келе
жатқан
сан-салалы
білім
саласындағы,
берісі
қазақ-қытай
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
қарым-қатынас, өз кезегінде еліміздің еңбек тілдері
бойынша ерекше
аударма
саласындағы
дамыту барысында
маңызға
ие болады.
БІРІНШІ.қытай
Индустрияландыру
Бірақ шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
нарығында
тілін білетін жаңа
мамандарға ақтаңдақтың
орнын
толтыру мақсатында,
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды
қатысты ұстадеген
сұранысты күшейте
түскені
де белгілі. Л.Н.Гумилев
атындағыбасқаруға
ЕҰУ профессоры
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
Алайда күні бүгінге дейін елімізде қытайша- Дүкен Мәсімханұлы мен доцент Айнұр
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформақазақша көлемді, әмбебап аударма сөздіктің Әбиденқызы он жылдан астам уақыттарын
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынболмауы
қытай факторлардың
тілін үйренушілер
үшін
етіп,
Қазақстан
тарихында
тұңғыш
тұрақтандырушы
бірі болды.
Сол сарп
дардың
энергия
тиімділігі мен
энергия үнемдеуге,
ғана
емес,
қазақ-қытай
немесебар
қытай-қазақ
«Қытайша-қазақша
үлкен сөздік»
деп
себепті
жоғары
еңбек өнімділігі
қайта өңдеу рет
сондай-ақ
энергия өндірушілердің
өз жұмыстатілдерінен
жасаушыларға
дажоқ.
елеулі аталатын
көлемді сөздік
құрастырып
шықты.
секторына аударма
деген бағдарымыз
өзгерген
рының экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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«ҚЫТАЙША-ҚАЗАҚША
ҮЛКЕН СӨЗДІКТІҢ»
ТҰСАУКЕСЕРІ

1

2

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияСөздіктің
таралымы
2000шаралар
дана, көлемі
120
лау
және қайта
өңдеу үшін
қабылдау
керек.
және
басқа
да Қазіргі
шараларқытай
заңнамаға,
баспаОсы
табақ
(1050
бет).
тілінің
соның
ішінде Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қолданысындағы
70 мыңға
таяу сөз
бен сөз
енгізуді
етеді.
тіркесіталап
қамтылған.

шейтеді. Ауылол
шаруашылығы
субъектілерінің
косөздің қытайша
қолданысын
оператив түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолда үйреніп алуға болады. Демек,
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
аталмыш сөздік қосымша оқулық
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
қызметін
де ілгерілетуге
атқарады. тиіс.
Мұндай
стратегиялық жолын
тауып,
мысалдар «Большой
Ауыл шаруашылығын
қарқынды Китайскодамыту
Русский
словарьда» датазалығын
көп емес
өнімнің сапасы
мен экологиялық
сақтай отырыпекен.
жүргізілуі
қажет.
Бұл бүкіл әлемге
Бұдан
авторлардың
сөздікті
танылатын «Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықотандық оқырмандардың
қажетіне
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмқарай көп функциялы етіп жасауға
кіндік береді.
көңіл бөлгенін көруге болады. Бұл
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеда құптауға тұратын
деп
ретіндерді ынталандырып,
ал дұрысжаңалық
пайдалана
санаймын»,
деп
бағалапты
ғалым
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл
шаруашылығы
кешені субъекНәбижан
Мұқаметханұлы.
тілеріне
арналғанжиынға
банк несиелерін
арзандатуға
Тұсаукесер
университет
ректоры
қайта
бағыттау
қажет.
5
жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
Ерлан Сыздықов, ҚХР Қазақстандағы
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
елшісі Чжан Ханьхуэй, түрколог-ғалым Әділ
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
«Сөздік» ЖОО мен мектептерде қытай Ахметов, профессор Сейіт Қасқабасов сынды
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
тілі бойынша
білім берушілер
мен білім бір қатар ғылым қайраткерлері мен ұстаздар,
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
алушыларға,
қазақ-қытай
тілдері бойынша қаламгерлер
кешенін
қарқынды
дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ. қатысты. Өз кезегінде Ерлан
тәржіма
жұмысымен
айналысатын
Аграрлық саясат
еңбек өнімділігін
түбегей- Көлік-логистика
инфрақұрылымының
Сыздықов ғалымдарды
үлкен еңбектерінің
лі аудармашыларға,
арттыруға және өңделген
өнімнің экспортын
арттыру
Қазақстан-Қытай
қарым- тиімділігін
жарық көруімен құттықтап, Сенат төрағасы
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.қызмет
Біз егін егіп,
дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы құттықтау
бірнеше транқатынасы
саласында
атқаратын
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
сөзін
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы көп
дипломатиялық корпустар мен олардың оқыды. Бұл еңбек қазақ-қытай мәдени
қарыммыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
қызметкерлеріне, қытай тілі, қытайтану қатынасына айырықша қызмет ететін кітап
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милғылымы,
жалпы
тілөніммен
білімі саласында
ізденіп лион
ретінде
бағаланып
отыр.
жоғары
сапалы
дайын
шығуымыз қажет.
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен түсетін жыл
жүрген
ғылыми
қызметкерлерге,
сондайБұл мәселені
шешуге
барлық аграрлық
ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долақ қытай
тілінбет
өзбұруы
бетімен
шеннің
түбегейлі
маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаүйренгісі келетін жалпы
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды руға мүмкіндік береді.
көпшілікке арналған.
трансферттеумен
және
оларды
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Сөздік
көрнекті отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
мемлекет
қайраткері,
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
әлемдік
деңгейдегі
рөлін
қайта қарау керек.
Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
дипломат,
қытайтанушықоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
жұмыс
немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
ғалымістейтін Қасым-Жомарт
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Кемелұлының
тікелей
Бұл жоғары жарық
оқу орындарынан
оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
қолдауымен
көрген.
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Дүкеннің «Үлкен сөздігінде»
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
қытай сөздері
сөзетіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
орталықтарға
айналумен
талап
тіркестерінің
қазақша
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
аудармасымен«ақылды
қоса, оның
болжамдаудың,
суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
дықытай
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
тіліндегі
қолданыс
арамшөппен
жүйелері
ашады.
Ішкі өңірлік қатынастарды
мысалдарыкүресудің
көбірекинтеллектуалды
берілген. Мұнан
қытай анықтауға жол
Бағашар
ТҰРСЫНБАЙҰЛЫ,
Астана
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті желісін
сөздерінің қазақша аудармасын табумен бірге,
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
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төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ТАМЫЗДЫҚ

ОРТАҚ
ІС

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың
қо- БАЙМЕНШЕ
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
Серікқали
лайсыз салдарын еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
орталықтардың
төңірегінде қалыптасуға тиіс.
филология ғылымдарының
докторы,
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржазушы, журналист. Мәскеудегі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
Еуразиялық экономикалық комиссияның
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиАударма
бөлімінің
басшысы.
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде
өңдеуші
яларға
деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
«Қазақстанның
тілінде».
Қайда
да ілеспе аударма
бар, жетістіктерінің
демек бұдан
Қазақстанныңболашағы
қолайлы- қазақ
дамуы
орта таптың керек.
қызметі
инновациялық
экожүйе
«Қазақ
қазақпен
қазақша
сөйлессін».
ешқандай
түсінбестік
тумайды.
Президентіміздің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
«Ана тілінен
артық қазақ үшін
бұл дүниеде
не бар БҰҰ
Бас
Ассамблеясында,
ЮНЕСКО-ның
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
тиісті заңнама
қажет.
екен!».
отырысында қазақша сөйлеуі, Парламент пен
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
«Тілді меңгеру үшін оған өзіңнің жүрегіңді Үкіметтің өз қызметін мемлекеттік тілде жүргізуі
калық
табыстарының
негізі
біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
болып
ашуың керек».
қажеттігіне назар
аударуы,
қазақтың
латыниеқарпіне
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелБұл – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың негізделген төл әліпбиін енгізу жөніндегі Жарлығы
бейбітшілік,
ұлтаралық
және
конфессияаралық
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
әр кезде айтқан және тәуелсіздікпен бірге туған тіліміздің мүмкіндігі мен болашағына бұрынғыдан
келісім.
мемлекеттік
тіл саясатын дамытудың теориялық даде
кеңтудырады.
жол ашты. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
һәм Дегенмен,
практикалықҚазақстанның
құбыланамасына
асыл
Бір кезде
«Тіл - адамзат
қарым-қатынасының
жетісайналған
тіктері сенімді
қамту
үшін келісілген
саясатты
алдын ала тиясөздері!
Басқа қай бірақ
елдің басшысы
өзінің
ана тілі – аса
маңызды
құралы»
белгілі
Владимир
тірек саналады,
ол ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім деп
беружазған
жүйесін,
коммуникация
мемлекеттік
туралы
осылай
толғанды
екен! керек.
Міне Ульяновтің
идеясымен
өмір сүрген
кеңестік
қоғамда
здың кепілітілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланқазақ
тіліне деген
берекелі бетбұрыстың
бастауында
ғана
орыс тілініңбейім
үстем
басқа ұлт
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді. бір
дыру
талаптарына
деу тұрғаны,
қажет болады.
осындай түйінді тұжырымдар тұрады. Мемлекеттік тілдерінің екінші, үшінші орынға ысырылғаны,
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қатіл қоры құрылғаны, оның құрылтайшысы болып жойылғаны жойылып, жойылмағаны жойыла жаздап
Жаһандық трендтер
көрсетіп отырғандай,
ол, өмір
лыптастыруға
индустрияландырудың
Елбасымыздың
өзінің белгіленуі
тілге деген
сүріп келгеніарналған
біреуді таңқалдыратын
жаңалық
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші
бесжылдығын
кірісу
керек.
мемлекеттік
саясаттың
дәрежесін
аңғартатын
өзгеше емес.
Жетпіс
жыл бойы әзірлеуге
солай болған.
Қазақтардың
элементтерін
кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұ- орыс тілін мүлтіксіз меңгерген ұлт ретінде осы
өзгеріс
деп түсінеміз.
ның
өзіндік сын-қатерлері
де, туралы
мүмкіндіктері
де кезеңде
ЕКІНШІ.
Президенттің
мемлекеттік тіл
толғақты
жеткен ұтысы аз емес, ұтылған нәрселері
ойлары
жетіп артылады.
Ең басты ұтылыс – қазақ тілі
бар. мен нақты ұсыныстары әр кезеңдегі бүкіл деРесурстық
әлеуетті
қоғам
болып
тиісті ұзақ
мерзімді
халге
түсті, ол мемлекеттік тіл дәрежесіне
Жаңа
әлеморындауға
көшбасшыларының
қатарына
қо- мүшкіл
одан әрі
дамыту
міндеттерді
саралап көрсетіп
келеді
және бәрі
«менің
алмады.әлемнің
Қазақтабиғи
тілінің
қайта туып,
сылу үшін Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бар көтеріле
ХХІ ғасырда
ресурстарға
деген
мемлекетімнің
тілі»
дейтін
отаншыл
азаматтарды
мемлекеттік
мәртебе
алуы
жаңа
мемлекеттігімізбен
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанешқашан бейтарап қалдырған емес. Бүгінгі тығыз байланысты, ғасырлар бойы аңсаған
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Қазақстанда мемлекеттік тілді дамытуға, қазақ тәуелсіздік қана қазақ тілінің өз отанында өркендеп
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
болады.
тілінің қолданылу аясын кеңейтуге ешқандай кедергі өсуіне
өріс
ашты. Мұны
дүниенің
қай ие
түпкірінде
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
жоқ. Оның заңнамалық негізі жасалған, қоғамдық- жүрсе де ешбір қазақ баласы ұмытпай, тарихтан
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін, табиғи
қатысты
ұстасаяси
арнасы осы мезетті
самарқаулықпен
қалт тарихқа
алыпресурстарды
баруы керек. басқаруға
Кезінде атақты
жазушы
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни жазғандай,
тұрғыдан қайта
пысықтау
керек.
жіберіп
алмағанымыз
абзал. Соған орай, шартты Шыңғыс
Айтматов
«Кез келген
халықтың
түрдеОның
айтқанда,
әлі де ойдан
қырдан
оның тілінде». Қазақ үшін қазақ
тілі нәтижелері
мұнайорыс,
бағасы
күртқырғыз
төмен- ұлылығы
Кешенді–ақпараттық-технологиялық
платформажиналатын
келелі кеңестерде
әңгімені
қазақша бастап,
тіл. Ел
ішінде атқарылып
жатқан
іргеліКәсіпорыністер ана
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі ұлы
ларды
белсенді
түрде енгізу
қажет.
қазақшаның
үлесін факторлардың
үлкейте сөйлеп,
қоғамдағы
осынау мен
орнын
одан әрі
көтеру
тұрақтандырушы
бірімемлекеттік
болды. Сол тіліміздің
дардың энергия
тиімділігі
энергия
үнемдеуге,
тілдің
баржоғары
екенін сездіре,
еске салабар
отырып
көздеумен
бірге,өндірушілердің
сырт жүрген ағайынды
да тіл
себепті
еңбек өнімділігі
қайтасұхбат
өңдеу райын
сондай-ақ
энергия
өз жұмыстақұруды біртіндеп дағдыға айналдыра бастауымыз орбитасына тартуға қызмет етеді.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
98
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі
жаңартылатын
энергияөзге
көздеріне
Қазіргі
дүние дидарындағы
жұртты тиесілі.
өз тілінің
Болжам
бойынша,
2050тереңірек
жылға қарай
бұл
ықпалында
ұстау, тіпті
үңілсек,
өз көрсетсаясатын
кіш
процентке
жетеді.
тіл80арқылы
жүргізу
тәжірибесі қашаннан бар тәсіл.
Жаһандану
заманының
бірҚазақстандағы
залалы да осы болса
керек.
Біз 2030 жылға
қарай
баламаДемек,
осындай
жағдайда
өзгенің жеткізу
орамынаміндетін
жұтылып
лы
энергия
үлесін
30 процентке
кетпей, Қазір
ұлттық
бірегейлігіңді
сақтаудың 336
сара МВт
жолы
қойдық.
бізде
жалпы қуаттылығы
ана
тіліңді
дамыту
болатыны
өзінен
өзі
түсінікті.
Ана
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
тілді дамыту арқылы адамның жеке тұлға ретіндегі
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
тұтастай рухани тіршілігіне өзгеріс кіреді.
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
өнМысалы,
Ресейдің ұлты
қазақэнергия
азаматтары
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
арасында қазақ тілін үйренсем деушілер аз емес.
салу
үшін бизнесті
маңызды.
Қазақша
үйренугеынталандыру
деген жалпы
құштарлық та
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта бизнес
сезіледі. Мәскеудегі «Қазақ тілі» қоғамының
өткен
жылдардағы жұмыс
еңбек қызметін
субъектілерін
кеңінентәжірибесінде
тартып, тұрмыстық
қатты
Қазақстанмензаман
байланыстырғысы
келетін
басқа жұрт
қалдықтарды
талабына сай
утилизацияөкілдерінің
қазақ
тілін
көбірек
үйренген
мысалдары
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
кездеседі.
керек.
Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
Жалпы
қазақтарының
алдыңғы
буын
соның
ішіндеРесей
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
өкілдері негізінен кейінгі толқынның ана тілін
енгізуді
етеді.
білуін талап
көбірек
қалайды. Ал кейбір қазақстандық
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әріптестеріміз мұны шешудің жолы Ресейде қазақ
ҮШІНШІ. « ашу деп ойлайды. Жер-жерде қазақ
мектептерін
Ақылды
технологиялар»
мектептерінің
ашылғанын- агроөнеркәсіп
бәріміз де қалаймыз.
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
Ашыла қалған
жағдайда,
мұндай
мектеп орыс тілінде
білім
беретінсаясат
мектеппен
пара-пар
тұруғатүбегейтиіс әрі
Аграрлық
еңбек
өнімділігін
жағынан
да одан
ешқандай
кем болмауға
тиіс.
лібарлық
арттыруға
және
өңделген
өнімнің
экспортын
Алайда
бұл
оңай
жүзеге
асыратын
іс
емес.
Нақты
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
жағдайды дұрыс
сараласақ,
Ресей
таза
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оныөңірлерінде
мақтан тұтақазақ тілінде оқытатын білім беру мекемелерін ашу
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қаймүмкіндігі өте шектеулі. Қаржыландыру көздерін
таайтпағанда,
өңдеуді қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
ең алдымен
бұған
қажетті
оқушылар
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
контингентін табу және қазіргі заманғы қажет.
талапқа
Бұлкелетін
мәселені
барлық
аграрлық
кесай
білімшешуге
мекемелерін
құрып,
оны сапалы
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды.
Аграрлық
мұғалім
кадрларымен
қамтамасыз
ету аса
қиындық
тудырады.дамыту мәселесі басты назарда боғылымды
орай
Ресейдің қазақтар
көп қоныстанған
луға Соған
тиіс. Ол
ең алдымен
жаңа технологияларды
өңірлеріндегі жалпы
білім
беретінотандық
мектептерде
қазақ
трансферттеумен
және
оларды
жағдайтілін
пән
ретінде
оқыту
тәжірибесі
қалыптасқан.
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Бұл жергілікті қоғамдық ұйымдардың іс-қимылына
Осыған орай аграрлық университеттердің
тығыз байланысты. Басқа ұлттардың жұмыс
рөлін
қайта қарау
керек.келіп,
Олармәселен,
диплом беріп
қана
тәжірибесін
зерделей
этно-мәдени
қоймай,
ауыл
нақтыде
компоненті
баршаруашылығы
ұлттық сыныптаркешенінде
ашу тәжірибесін
жұмыс
немесе
ғылыммен
айналысатын
тиімді істейтін
пайдалануға
болады.
Алдымен
Қазақстанмен
мамандарды
тиіс.
шекаралас дайындауға
өңірлерде орналасқан
жалпы білім
беретін
мектептерде
білім беру
стандартына
Бұл жоғары
оқу ресейлік
орындарынан
оқу
бағдарсәйкес қазақ
этно-мәдени
компоненттері
бар
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінұлттық
сыныптар
ашу
арқылы
қазақ
диаспорасы
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
балаларының айналу
қазақ тілін,
мәдениеті
орталықтарға
талап қазақтың
етіледі. Мысалы,
мен тарихын неғұрлым тереңірек оқып-үйренуіне
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
тұрақты өріс ашу мүмкіндігі зерделенуге лайық.
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералАтақты ғалым
Лев Гумилёвтің
пікірінше,
кезды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
келген мәселе бойынша нақты көзқарас болмаса,
арамшөппен
күресудің интеллектуалды
жүйелері
ол мәселе дамымайды.
Бұл орайдағы біздің
нақты
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
бокөзқарасымыз
- қазақ
тілі және
оның елге тірек
болуы.
Яғни, ел –жоқ
біреу,
ал қай
жерде
жүрсе де
лады.
Жүргізушісі
техника
адами
факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді.
Ауыл
субъектілерінің
коқазақ үшін
тілшаруашылығы
– тіреу. Осы орайда
Ресейдегі қазақ
оператив
жұмыс істеуіне
жан-жақты
қолмәдени түрінде
автономиясының
президенті
Тоқтарбай
дау
көрсету керек.басқа
Мемлекет
бизнеспенана
бірлесіп,
Дүйсенбаевтың
мемлекеттер
тіліне,
мемлекеттік
қамқорлық
жасауды
Ресейден
отандық
өнімдітілге
халықаралық
нарыққа
шығарудың
үйренсін дегенжолын
пікірінің
шындығы
басым. Әлі
есімде,
стратегиялық
тауып,
ілгерілетуге
тиіс.
сонау
біркездері
Ресейде Орыс қарқынды
тілі жылы жарияланды.
Ауыл
шаруашылығын
дамыту
Осыныңсапасы
аясында Ресейдің
барлық өңірінде
көптеген
өнімнің
мен экологиялық
тазалығын
нақты іс-шара жүзеге асырылды. Орыс тіліне
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
байланысты жұмыстар бір жылдың ғана шеңберінде
танылатын
табиғи азыққалмады, «Қазақстанда
келесі жылы жасалған»
да жалғастырылды.
Осы
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмжыл арқылы ресейліктер қандай мақсат көздеді?
Ол
кіндік
береді.
мақсаттар
мыналар: жер жүзін мекендейтін орыс ұлты
Сонымен тарихи
қатар жерді
барынша
игеөкілдерінің
Отанымен
рухани тиімді
байланысын
сақтауға көмектесу;
орыс әлемін
топтастыру;
барлық
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
жерде орыс тілішара
мен орыс
мәдениетінің
позициясын
алмайтындарға
қолдану
керек. Тиімсіз
субнығайту;
орыс
праволавие
шіркеуінің
екі
тармағын
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекбіріктіру.арналған
Осы жылдың
шетелдерде
тұратын
тілеріне
банкаясында
несиелерін
арзандатуға
ресейлік
отандастардың
«Орыс
әні»
деп
аталған
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
алғашқы халықаралық фестивалі, шетелдік орыс
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және
өңделген
ауыл
жазушыларының
халықаралық
конгресі
өткізілді;
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
әлемнің сексен екі елінде орыс тілінің үйлестіру
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
орталықтары
құрылды;
шетелдердегі
отандастар
істері жөнінде Үкіметтік комиссия құрылып, ол
ТӨРТІНШІ.
Ресейдің
ұлттық басымдықтарының бірі болып
орнықты. Интернет-порталдар
жұмыс істеуде, орыс
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
тіліне қатысты
әртүрлі бәйгелер мен сыйлықтар
тиімділігін
арттыру
белгіленді.
Ресейарқылы
орыс тілінің
тағдырына,
Бүгінде Демек,
Қазақстан
бірнеше
тран-иә
шын
мәнінде
ана
тілінің
тағдырына
жеңіл-желпі
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы қарап
көп
отырған жоқ. Мәселені жүйелі қарастыра бастады.
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
Неғұрлым ықпалды жұмыстарға, жан-жақты әсер
транзиті
2017 жылымән
17берілуде.
процентке
өсіп, 17 қолдау
милететін іс-шараларға
Қаражаттық
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
да көш ілгері. Мұның бәрі Ресейдің көршілес елдерге
сайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долдеген ықпалын ортақ тіл арқылы сақтап қалуға
ларға
жеткізуөрісті
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
бағытталған
ісі екенін
аңғармау
мүмкін емес.
Ресейдемемлекет
орыс қаражатын
тілі мәселесі
жалғыз
тіл
жұмсалған
тез арада
қайтатөңірегіндегі
ғана ісі болып отырған
руға
мүмкіндік мамандардың
береді.
жоқ.
лауазымы
мен режімінде
мамандығына,
жұмыс
ЖүкБұған
қозғалысын
онлайн
бақылап,
саласы
мен
қызметтік
міндеттеріне,
атағы
мен
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
даңқына қарамастан үлкен де, кіші де атсалысуда.
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Орыс елінің мемлекеттік тілі жолындағы бүгінгі таңда
блокчейн
сияқтыбағытының
цифрлық сабақ
технологиялардың
ұстанып отырған
боларлық сипаты
ауқымды
енгізілуін
қамтамасыз
қажет.
осында. түрде
Егер өз
тарапымызға
оралсақ,ету
қазір
қазақ
Заманауи
шешімдер
логистиканың ұйымның,
барлық
тілін
дамытуды
жалғыз министрліктің,
буынының
байланысын
мекеменің өзара
құзыретіне
қалдырып ұйымдастыруға
жүргеннен жеке
адамның, береді.
тіл мамандарының
ғана тиесілі
деп
мүмкіндік
«Үлкен деректерді»
(Big ісі
data)
қарайтын сапалы
бұрынғыталдауды
көзқарас қамтамасыз
ескірді, мемлекеттік
пайдалану
етуге,
тіл бүгінде
бейіні
мен қызмет
қарамастан
өсімнің
резервін
анықтауға
жәнеаясына
артық шығынды
барлық
министрліктің,
ұйымның,
мекеменің,
күллі
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
жұртшылықтың тікелей араласуға тиісті, әр сала
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
өзінше үлес қоса алатын ортақ ісі болуға тиіс;
Бұл жүйе
көлік ағынын
тиімді
басқаруға
және
тұтастай
қоғамның
осыған
түбегейлі
бейімделіп,
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
қалтқысыз қалыптасқаны һәм маңызды.
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
99
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №1(35)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтады құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімРЕДАКЦИЯ ЕСКЕРТПЕСІ:
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
Авторлардың
стилі, орфография
қақы сақталады.
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда
та- аса маңызды
мәселеге айналып келеді.
редакцияның
білдірмейді.
бысты жұмыс істеп келеМақалалар
жатқан нарықтық
эконо- көзқарасын
Ол біздің
Назарбаев Университеті, «Астана»
Журналға пайдаланған
суреттер қаржы орталығы, IT-стартаптардың
мика моделі қалыптасты.
халықаралық
Ақорда,
Егемен,
Астана
сайттарынан
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралықалынды.
технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде
қала беретін
азаматтық
отыр. Экономиканы
цифрландыру табыс әкелДүниежүзі
қазақтары
қауымдастығының
«Атажұрт»
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
баспасының компьютер орталығында теріліп, беттелді.
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз Корректоры:
керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланЛаура
АЛДАШОВА
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып
келеді.
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕДАКТОРЫ:
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаАлмас
СЫРҒАБАЕВ
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де,Теруге
мүмкіндіктері
декүні 28.03.2018
ЕКІНШІ. ж.
жіберілген
бар.
Ресурстық
әлеуетті
Басуға қол қойылған күні 18.04.2018
ж.
Жаңа әлем көшбасшыларының Шартты
қатарына
қоодан
әрі
дамыту
баспа табағы 12,5.
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Пішімі 60х901/8 Тапсырыс
№ 2254.
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетмұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанТаралымы 1000 дана
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
РЕДАКЦИЯНЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ:
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Қазақстан
Астана
қаласы,
Оның нәтижелері мұнай
бағасыРеспубликасы,
күрт төмен- 05002,
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформадеген 2014-2015 жылдардағы
дағдарыста
ларды
белсенді
Қонаев көшесі,
12/1,негізгі
711 кеңсе.
Тел:+7701
471түрде
83 57 енгізу қажет. Кәсіпорынтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламапайдалана отырып, мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт8
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеткіш 80 процентке жетеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламалы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
қалдықтарды заман талабына сай утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтамыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайта өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кешеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
мамандарды дайындауға тиіс.
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешеніндегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технологиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроөнеркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү-

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықтүлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
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ТӨРТІНШІ.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
тиімділігін арттыру
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трансконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 миллион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаруға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
101
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылдың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасындағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда табысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қолайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
келісім.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
технологияларды енгізудің көшбасшысына
айналуы тиіс
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмендеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№1(35) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тиісті заңнама қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелгенімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиянақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияландыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
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ЕКІНШІ.
Ресурстық әлеуетті
одан әрі дамыту
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһандық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстарының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
қойылатын талаптарды арттыру керек.
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламалы, «таза» энергия саласындағы дамудың қаншалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт-

