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
АЛЬМАНАҒЫ
№ 4 (2018)
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.
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.
1
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ

ЕЛАРАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ,
ӘДЕБИ-ҒЫЛЫМИ АЛЬМАНАХ
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ
Қуат БОРАШЕВ
БАС РЕДАКТОРЫ
Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ
БАС РЕДАКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ
Қойшыбай ЕСЕНТАЕВ
РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА
Өмірзақ ОЗҒАНБАЙ (Қазақстан)
Смағұл ЕЛУБАЙ (Қазақстан)
Ауыт МҰҚИБЕК (Қазақстан)
Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ (Қазақстан)
Абдулкаюм КЕСИЖИ (Еуропа)
Сұраған РАХЫМЕТ (Монғолия)
Ирина ҚАРАБУЛАТОВА (Ресей)
Назарбек БАЙЖІГІТОВ (Қырғызстан)
Меллат РӘМЕТҰЛЫ (Қытай)
Маханбет ЖҮСІПОВ (Өзбекстан)
ЖАУАПТЫ ХАТШЫ
Амангелді ҚОЖАБЕК
Талапбек ТЫНЫСБЕК
МЕНШІК ИЕСІ: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің
Тіл саясаты комитеті
Альманах Қазақстан Республикасының
Мәдениет және ақпарат министрлігінің
Ақпарат және мұрағат комитетінде қайта тіркеуден өтіп,
2007 жылғы 23 шілдеде №8514-А куәлігі берілген.

Құрметті отандастар!2018 , №4ءتىلөнімнің
 تۋعاىэкспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаعىلىهي الهاياح- ادەبي،ساياسي-ەالرالىق قوعاندىق
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
:ءتوراعاسىжөніндегі
َ القاسىًىпилоттық
 رەدالتسياжобаны іске
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да
инновациялық
шешімبوراش
قۋات
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге
айналып
келеді.
:رەدالتورى
باس
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
 تۇرىسبەلوۆсияқты
زاۋىتبەكинновациялық
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
َرەدالتوردىтехнологиялар
باس
:ورىًباسارى
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау»
инновациялық
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 технологиەسەيتاەۆ
قويضىباي
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
:رەدالتسيالىق القا
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
)(نويعوليا
راحىهەت
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9سۇراعاى
процентке тиісті заңнама қажет.ونىرزاق وزعايباي
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
)ناسمەۋ،(رف
 يريًاқұн- көрсетуді дамыту ерекше
سهاعۇُ ەلۋباي
калық табыстарының
негізі -قارابۋالتوۆا
біздің басты
маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық
және
конфессияаралық
генімен, жұмыс күшініңكкөптеп
босап қалу қаупін
)(قىرعىسستاى
بايجىىىتوۆ
يازاربەك
اۋىت نۇقيبە
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тия)نەلالت رانەه ۇلى (قىتاي
قارجاۋباي سارتقوجا ۇلى
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан)(وزبەلستاى
ءجۇسىپوۆ
ناحايبەت
)لەسيجي (ەۋروپا
ابدۋلمايۋم
«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
جاۋاپتى
:حاتضىиндустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін кеңінен енгізугеتىًىسبەك
негізделуі
тиіс. Мұتاالپبەك
انايمەلدى قوجابەك
ның 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
َنيًيسترلىىىًى
سپورت
نادەييەت جايە
قازاقستاى
:يەسى
ضىنболашақта
نەي
екеніне ءتىل
сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндет-رەسپۋبليماسى
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
жаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
.ساياساتى لونيتەتى
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаالهاياح قازاقستاى رەسپۋبليماسىًىَ نادەييەت جايە اقپارات نيًيسترلىىىًىَ اقپارات
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаصىلدە دە
-23جىلعى-дағдарыста
2007،تىرلەۋدەىءوتىپ
لونيتەتىًدە قايتا
نۇراعات
 جايەқажет. Кәсіпорындеген 2014-2015
жылдардағы
негізгі ларды
белсенді түрде
енгізу
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар
қайта
өңдеу №8514-А
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаەرىلىەى
لۋالىىى ب
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
2технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коМАЗМҰНЫ
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетоператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
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лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ........................................................................................................................................6
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бизнесті ынталандыру маңызды.
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лау Ынтымақтастығымыз
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лі арттыруға
және өңделген өнімнің
экспортын тиімділігін
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جاھايدىق
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ٌلورنەسى
حالىقارالىق
»
2017
پو
ەلس
«
اراسىًاى
ەلدەرى
ازيا
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өніммен
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режімінде
бақылап,
 جايە ورتاжағдайٌورلەيدەتۋدىَ يەوىسى ساياالتىٌ صاعى
ەلويونيمايى
يًۆەستيتسياسى
ُصەتە
بەتبۇرىس
جايە ورتالىق از
تهد
قازاقستاى
تىمەلەي
لولەنىًدە
دولالرى
اقط
نيلليارد
300
ەلىهىسوە
ىضىًدە
جىل
20
سوٌعى
.
قالىپتاستىردىق
ға бейімдеумен айналысуы қажет.  جەٌىلدىىى رەيتيًىىًدەолардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін
және
 دۇييەجۇزىلىن بايمتىَ بيسيەس جۇروىسۋ.بيسيەس يىعايىپ لەلەدى
...............................................................................................................73-75
ءسوز
ناسەلەسى
جازۋ
Осыған
орайتۋرالى
аграрлық
университеттердің
кедендік операцияларды
жеңілдету мақсатымен
جايە ورتا
ٌسوٌعى صاعى
ٌساياالتى
يەوىسى
َورلەيدەتۋدى
ەلويونيمايى
.يًۆەستيتسياسى تارتىلدى
ُصەتە
قوعانداستىق ت
الەندىن
ٌءۇصى
قاتەرلەروە-ٌ ءبىس ءاردايىو سىرتقى سى.صى ورىًعا لوتەرىلدى-36  ەلدىَ ىضىًدە190 قازاقستاى
рөлін
қайта
қарауجۇروىسۋ
керек.بيسيەس
Олар
диплом
беріп қана
блокчейн
сияқты цифрлық технологиялардың
АЛЫСТАҒЫ
АҒАЙЫН
ПОЭЗИЯСЫ
رەيتيًىىًدە
جەٌىلدىىى
َبايمتى
دۇييەجۇزىلىن
.لەلەدى
بيسيەس يىعايىپ
. والرعا دايىٌ بوال بىلدىن،دەر لەزىًدە يازار اۋدارىپ
ۇلى
يۇرعالىو
ۇالربەك
қоймай,
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
ءوٌىرىًىَ قارج
ەۋرازيا
ءبىسшаруашылығы
قاتەرلەروە
-ٌسىауыл
سىرتقى
ءبىس ءاردايىو
.(Моңғолия).
لوتەرىلدى
ورىًعاБайғыздың
صى-36
ىضىًدە
َەلدى
190 قازاقستاى
Сұраған
РАХМЕТҰЛЫ
үні....................................................................................76-77
жұмыс істейтін немесе ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
باعدارالنالىق
دەر قاجەتتى
ەلىهىسدى جاٌعىرتۋ جويىًدە
 نەى،باياليىستى
سوعاى
.بىلدىن.جاسادىو
باستاناالردايىٌ بوال
 والرعا،اۋدارىپ
لەزىًدە يازار
،قانتاناسىس ەتىپ
ٌقالىپتاسۋى
МҰРАҒАТ
мамандарды
дайындауға
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
يونىرلەرىًدە جارى
No208-209
جىلعىтиіс.
-1924 َوازەتىًى
"
قازاق
ەٌبەلضىل
"
َءبىسدى
.والردىَ جۇزەوە اسىرىلۋى تابىستى دانۋىهىسدىَ يەوىسوى فالتورىًا ايًالدى
Бақыт
ЕЖЕХАНҰЛЫ.
Қазақ
батырлары
мен елшілері
туралы
мәнжу
тың дерек
құжаттар(Big
.........78-83
Бұл
жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдарбереді.тілді
«Үлкен
деректерді»
data)
.جاسادىو
باستاناالر
باعدارالنالىق
قاجەتتى
جويىًدە
جاٌعىرتۋ
ەلىهىسدى
 نەىмүмкіндік
،يىستى
سوعاى بايال
ءسۇرۋ ۇزاقتى
ءونىر
،اسىپ
.قاتارىًا قوسىلۋ
30 جازۋ دانىعاى
" وزىق
 –جىلعا قاراي الەندەوى2050 ستراتەويالىق ناقساتىهىس
العاصقى ءبولىهى
َناقااليى
" اتتىагроөнеркәсіп
سوٌعى ءسوز
ەلدىَتۋرالى
ناسەلەسى
ламаларын
жаңартып,
кешенінпайдалану
сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
َءبىسدى
.ايًالدى
يەوىسوى فالتورىًا
َدانۋىهىسدى
تابىستى
اسىرىلۋى
والردىَ جۇزەوە
Қайрат
ЗЕКЕНҰЛЫ.
Қазақтың
түп
атасы
Батыр
түрік...............................................................................84-86
قازاق"ج
20 سوٌعى
.قالىپتاستىردىق
جىلى ەلىهىسدىَ يًفراقۇرىلىهىٌ جاٌارتاتىٌ «يۇرلى جوُ» لەصەيدى باعدارالناسىٌ ىسمە- 2014
ەٌبەلضىل
дегі،).
озық
білім
мен
үздік
тәжірибені
резервін
анықтауға және артық шығынды
ايتۋلى ناقاالي
ەلدىَ" رەد
– 30
ايهاۋىتوۆ
(جازىلعاىوزىق
دەپтарататын
"جۇسىپبەك
"өсімнің
اۆتورى
،ەدى
.قوسىلۋ
قاتارىًا
دانىعاى
قاراي الەندەوى
جىلعا
– 2050 ناقساتىهىس
ستراتەويالىق
САЛТ
ДӘСТҮР
سوداى
جوسپارىٌ جارياالدىق
 – ۇلتжағдай
»ياقتى قادام
100« ٌ بۇرىОсы
ءۇش جىل
. باستادىقүшін
اسىرۋدى
يًۆەستيتسياسى تارتىلد
ُصەتەайналу талап етіледі. .Мысалы,
орталықтарға
азайтуға
туғызады.
мақсаттар
باعدارالناسىٌ ىسمە
لەصەيدى
»ُيًفراقۇرىلىهىٌ جاٌارتاتىٌ «يۇرلى جو.ۇسىًانىس
َءبولىهىٌ ەلىهىسدى
جىلى- 2014
ناسەلەسى تۋر
جازۋ
"
Ұлттың
ұлық
дәстүрлері..................................................................................................................................87-95
َقازاقستايًى
– نىًدەتى
 ويىَ باستى.لىرىستىن
َلەيىٌ ەلىهىسدى
егін
егу мен
астық жинаудың оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлікجاٌعىرۋىًا
жүйесінءۇصىًضى
енгізу қажет.
 دۇ.سوداىلەلەدى
يىعايىپ
بيسيەس
.جارياالدىق
ٌ ياقتى قادام» – ۇلت جوسپارى100« ٌ ءۇش جىل بۇرى.اسىرۋدى باستادىق
болжамдаудың,
«ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ЗЕРДЕ
جۇسىپبە
"َقازاقستايًى
اۆتورى
–،ەدى
نىًدەتى
باستى
َ ويى.ٌۇزى
لىرىستىن
جاٌعىرۋىًا،تۋىًدى
جۇرتتىَ ءۇصىًضى
َلەيىٌ ەلىهىسدى
ىقضان
،قىسقارىپ
ايتىلعايدا
اۋىسصاсебудің,
سوزدەرى
قوسىلهالى
ىضىًدە
َەلدى
قازاقستاى
ды 190
тыңайтқыш
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін24
Айгүл ЖҮНІСБЕКОВА. Қазақ тілінің сөздік құрамындағы қытай тілінен енген сөздер.............................................96-99
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі өңірлік қатынастарды
س
لەتمەى
سىعىلىسىپ
،ىقضاندالىپ
،وتىرساق
قاراپ
.
تىلەيدى
ىقضاندىق
–
ءسوز
 وال،اۋدارىپ
لەزىًدە يازار
دەر
.ۇسىًانىس
ٌءبولىهى
24
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін
автожолдардың жергілікті желісін
 ل، بيىل، بۇ دا، و دا، ءسويتىپ، قايتىپ، قايتسە دە، ناسەلەى ايتسە دە.جاتىر
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
 نەى ەلىهى،سوعاى باياليىستى
122
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
،جۇرتتىَ تۋىًدى
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– мен
ءسوز
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2050 ىقضاندىق
ناقساتىهىس
ستراتەويالىق
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұيًفراق
َەلىهىسدى
جىلى.-جاتىر
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ايتسە
ناسەلەى
шаруашылықтарды
кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
 ءۇش جىل.اسىرۋدى باستادىق
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БАС РЕДАКТОР БАҒАНЫ
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан
өткізу
қажет. Бұлар, бірінЗауытбек
ТҰРЫСБЕКОВ,
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаДүниежүзі қазақтары
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
қауымдастығы төрағасының
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
бірінші орынбасары,
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі
пилоттық жобаны іске
«Туған тіл»
альманағының
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені
кеңінен
тарату керек.
бас редакторы
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
Елдің
ел болуы, ең
алдымен,
ынтымағына
байланысты.
Ұлттық ие
бірлік
–
калық
табыстарының
негізі
- біздіңоның
бастыбірлігіне,
құн- көрсетуді
дамыту
ерекше маңызға
болып
мемлекеттіліктің
басты кепілі
құндылығы.
Біз бүгінгі
таңдағы ел экономикасының
қарыштап
дылықтарымыз ретінде
қала Һәм
беретін
азаматтық
отыр. Экономиканы
цифрландыру табыс
әкелдамуы
мен елдегі
саяси және
тұрақтылықтан
және Қазақстанда
мекенкүшінің
ететінкөптеп
барлық
ұлыстар
мен
бейбітшілік,
ұлтаралық
конфессияаралық
генімен, жұмыс
босап
қалу қаупін
келісім. бір кісідей жұмылып оны әлемнің дамыған
де тудырады.
жұмыс
күшін еңбекпен
ұлттардың
зайырлы Босайтын
мемлекеттері
қатарына
қосуға
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиядеген
ұмтылыстарынан
байқаймыз.
тірекҚазақстан
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымы- айта
нақтау
керек. абзал.
Білім беру
жүйесін,
коммуникация
ерекше ел болып қалыптасқанын
кеткеніміз
Өзінің
тағдыр-талайында,
здың
кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланбіртұтас болу ұлттар мен ұлыстардың асқан жауапкершілігін көрсетсе керек. Біздің бақытымыз да
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
дыру талаптарына
бейімдеу
қажет қосылды.
болады.
сол,
Қазақстан
аз уақыттың
ішінде
әлемдіккеледі.
қоғамдастықтың
алдыңғы қатарлы
көшіне
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаҚазір өрлеудің өзгеше жоғары сатысында тұрғанымыз — мемлекетіміздің ішкі және сыртқы
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
саясатының парасатты әрі заман үрдісіндегі бай тәжірибенің үлгісі. Ұлттық тұтастығымыздың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
тұтқасы «Туған тіл» альманағының бетіндегі мақалалардан айқын көрінеді.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұбүгінгі санында
еліміз өмірінде
маңызды
ныңБасылымның
өзіндік сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ. бастамалардың ұйытқысы болған
Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстандықтардың
әл-ауқатының
бар.
Ресурстық
әлеуетті өсуі: табыс пен тұрмыс
сапасын
арттыру»
атты
Қазақстан
халқына
арналған
дәстүрлі
жолдауын
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту арнайы жариялап отырмыз.
Үстіміздегі
жылдыңқажетті
тамызнәрсенің
айында бәрі
Павлодар
облысында
өткен
«Ұлы
Дала»
халықаралық
сылу
үшін Қазақстанда
бар
ХХІ ғасырда
әлемнің
табиғи
ресурстарға
деген
этнофестиваліне
арналған
мақалаға
кеңінен
орын
берілді.
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанСондай-ақ,
ақын-жазушылар
түрлі
терең ой, тағылымды
тақырыпты
арқау
терді
шешуге жұмылуымыз
керек.шығармаларымен,дық
экономиканы
және еліміздің
экономикасын
еткен басқа да жарияланымдармен таныса аласыздар.
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ.
жаңа
Бірақ министрлігімен
шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
ЖақындаИндустрияландыру
Қазақстан Республикасы
Қоғамдық даму
«Отандастар
қоры»
технологияларды
көшбасшысына
ісін, табиғи
ресурстардықауымдастығы
басқаруға қатысты
ұстакоммерциялық
емесенгізудің
акционерлік
қоғамы және Дүниежүзі
қазақтарының
бірлесіп
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
ұйымдастырған «Қасиетті қазақ елі» атты Халықаралық өнер фестивалі туралы материалдармен
Оның нәтижелері
мұнай бағасы
күрт аласыздар.
төмен- Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаальманахтың
алдағы номерлерінен
таныса
Альманахтың
тақырып аясы кең, айтары
мол.
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
КәсіпорынЕндеше іске сәт, ардақты ағайын!
тұрақтандырушы 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,
№4(38) 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 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.

3

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.
Құрметті
қазақстандықтар!
Осыған орай аграрлық университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Біз тәуелсіздік жылдары көп жұмыс
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
атқардық.
Экономикасы
қарқындыайналысатын
дамып келе
жұмыс істейтін
немесе ғылыммен
жатқан заманауи
прогрессивті
мемлекет құрып,
мамандарды
дайындауға
тиіс.
бейбітшілік
пен
қоғамдық
келісімді
Бұл жоғары оқу орындарынан оқуқамтамасыз
бағдареттік.
Сапалы
әрі тарихиагроөнеркәсіп
маңызы зор құрылымдық,
ламаларын
жаңартып,
кешенінконституциялық
жәнеүздік
саяси
реформалар
жүргіздік.
дегі
озық білім мен
тәжірибені
тарататын
Қазақстанның айналу
халықаралық
беделінің
және
орталықтарға
талап
етіледі.артуына
Мысалы,
оның
рөлінің
күшеюіне
қол
егін
егу аймақтағы
мен астықгеосаяси
жинаудың
оңтайлы
уақытын
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералжеткіздік. Біз өңірлік
және жаһандық
проблемаларды
ды
тыңайтқыш
себудің, зиянкестермен
және
шешу
ісіне зор жауапкершілікпен
қарайтын жауапты
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
әрі қалаулы халықаралық серіктес ретінде танылдық.
арқылы
өнімділікті
боҚазақстан
ТМД жәнебірнеше
Орталықесе
Азияарттыруға
елдері арасынан
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.
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 қайтаНұрсұлтан
НАЗАРБАЕВ
руға мүмкіндік береді.
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
«ЭКСПО-2017»
халықаралық
көрмесінүшін
өткізужәне
үшін
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
әлемдік қоғамдастық таңдап алған бірінші мемлекет
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
болды. Біз Еуразия өңірінің қаржылық, іскерлік,
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
инновациялық
және мәдени
орталығы барлық
ретінде
Заманауи шешімдер
логистиканың
қалыптасуын
қамтамасыз
етіп, ұйымдастыруға
жаңа елордамыз
буынының
өзара
байланысын
–
Астананы
салдық.
Халық
саны
18 миллионнан
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді»
(Big data)
асып,
өмір
сүру
ұзақтығы
72,5
жасқа
жетті. Біз
берік
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз
етуге,
экономикалық
негіз
қалыптастырдық.
Соңғы
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды20
жыл ішінде
елімізге
300 миллиард
АҚШ доллары
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
көлемінде тікелей
шетел
инвестициясы
тартылды.
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу қажет.
Бұл жүйе көлік
ағынын тиімді
Экономиканы
өркендетудің
негізі басқаруға
саналатын және
шағын
инфрақұрылымды
әрі келеді.
дамытуДүниежүзілік
қажеттігін
және орта бизнес одан
нығайып
анықтауға
ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
Банктің жол
бизнес
жүргізу
жеңілдігі
рейтингінде
жақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
желісін
Қазақстан 190 елдің ішінде 36-шы орынға көтерілді.
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
5
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ
ӘЛ-АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ:
ТАБЫС ПЕН ТҰРМЫС
САПАСЫН АРТТЫРУ

Құрметті отандастар!
Біз әлемсыртқы
елдерінің
сенімі мен
Біз әрдайым
сын-қатерлерге
дерқұрметіне
кезінде
бөленіп,
брендке
айналған
Қазақстанназар
аударып,
оларға
дайын тәуелсіз
бола білдік.
Соған
ды
құрдық.
2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
Қауіпсіздік
байланысты, мен елімізді жаңғырту жөнінде қажетті
Кеңесінің тұрақты
емес мүшесі
болды.
2018
жылбағдарламалық
бастамалар
жасадым.
Олардың
жүзеге
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
асырылуы табысты дамуымыздың негізгі факторына
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
айналды.
Біздің стратегиялық
мақсатымыз – 2050
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
жылға қарай әлемдегі озық дамыған 30 елдің қатарына
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынқосылу. 2014 жылы еліміздің инфрақұрылымын
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда тажаңартатын «Нұрлы жол» кешенді бағдарламасын
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоіске
асыруды
Үш жыл бұрын «100 нақты
мика
моделібастадық.
қалыптасты.
қадам»
– Ұлт
жоспарын
жарияладық.
Содан кейін
2017
жылы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қоеліміздің
Үшінші
жаңғыруына
кірістік.
Оның
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
басты
Қазақстанның
жаһандық
бәсекеге
қайтаміндеті
түсті. –Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
қабілеттілігін
қамтамасыз
ететін
экономикалық
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнерөсімнің
моделінөсуі
құру.7Еліміздің
орнықты
дамуы
кәсіптікжаңа
өнімнің
проценттен
асты.
Бұл
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
өмір
сүру деңгейін
одан әрі
арттыруға
деген зор
сенім
сектордың
40 проценттен
асыпдайынбыз.
түсті.
ұялатады.
Бізүлесі
жаңа міндеттерді
атқаруға
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.
Құрметті отандастар!
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БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Соңғы кездері
әлемдік
саяси және
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
экономикалық
трансформация
үдерістері
күшейе
айналуы тиіс
түсті.Оның
Әлем
қарқынды
түрде
өзгеріп
нәтижелері мұнай бағасы күрт келеді.
төменМызғымастай
көрінген
жаһандық
қауіпсіздік
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
жүйесінің
тұғыры мен
халықаралық сауда
ережелері
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
бұзылуда.
Жаңа еңбек
технологиялар,
роботтандыру
себепті жоғары
өнімділігі бар
қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
6технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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
өткізуресурстарына
қажет. Бұлар,және
бірінмен
автоматтандыру
еңбек
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаадам
капиталының
сапасына қатысты
талаптарды
ландыруға тиіс.Қаржы жүйелерінің мүлде жаңа
күрделендіруде.
Еліміздің түзілуде.
бірнешеБұл
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
архитектурасы
орайда қор нарықтары
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
кезекті қаржы дағдарысына алып келуі мүмкін жаңа
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
«сабын көбігін» үрлеуде. Бүгінде жаһандық және
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімжергілікті проблемалар тоғыса түсуде. Мұндай
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
жағдайда сын-қатерлерге төтеп берудің және
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
мемлекеттің табысқа жетуінің кепілі елдің басты
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
байлығы
– адамның
мәселесі
болып отыр.
халықаралық
қаржыдаму
орталығы,
IT-стартаптардың
Үкімет,
әрбір мемлекеттік
мемлекеттік
халықаралық
технопаркі органның,
сияқты инновациялық
компанияның
басшысы
жұмыс
тәсілдерін
орталықтардың төңірегінде қалыптасуғаөзгертуі
тиіс.
қажет.
Қазақстандықтардың
әл-ауқатының
өсуі басты
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парбасымдыққа
айналуға
тиіс. Мен лауазымды
тұлғаның
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
жеке
тиімділігін
және қызметке
лайықтылығын
дәл
қарау
қажет. Нақты
сектордың
жаңа технологияларға
деген
сұранысты
және
осы
өлшемге
сәйкес
бағалайтынынталандыруы
боламын.
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
Қазақстандықтардың әл-ауқаты, ең алдымен,
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
табыстарының тұрақты өсімі мен тұрмыс сапасына
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
байланысты.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
І. ХАЛЫҚ
ТАБЫСЫНЫҢ ӨСУІ
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаларды белсенді түрде енгізу қажет. КәсіпорынАдам еңбекқор
болып,
өз кәсібін
меңгергенде
дардың
энергия
тиімділігі
мен жақсы
энергия
үнемдеуге,
және
лайықты
жалақы
алуға немесе өз
жеке
кәсіп
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
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
көрсеташып, оны
дамытуға
мүмкіндік
болғанбұл
кезде
табыс
кіш
80 процентке
артады.
Мемлекетжетеді.
пен адамдардың күш біріктіруінің
Біз 2030 жылға
Қазақстандағы
арқасында
ғана бізқарай
Жалпыға
ортақ еңбекбаламақоғамын
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін 1
құра аламыз. Біріншіден, Үкіметке
2019 жылдың
қойдық.
Қазірбастап
біздеең
жалпы
336
қаңтарынан
төменгіқуаттылығы
жалақыны 1,5
есе,МВт
яғни
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
28 мыңнан 42 мыңға дейін өсіруді тапсырамын. 55
Бұл
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
барлық сала бойынша түрлі меншік нысандарындағы
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнкәсіпорындарда жұмыс істейтін 1 миллион 300 мың
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
адамның
еңбекақысын
тікелей қамтиды.
Бюджеттік
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
мекемелерде
жұмыс
істейтін
275
мың
қызметкердің
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
еңбекақысы көбейіп,
орта есеппен
35 пайызға
субъектілерін
кеңінен тартып,
тұрмыстық
қатты
өседі.
Осы
мақсаттарға
2019-2021
жылдарда
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияреспубликалық
сайын 96
миллиард
лау
және қайта бюджеттен
өңдеу үшінжыл
шаралар
қабылдау
теңге
бөлу
керек.
Осыған
орай,
енді,
ең
төменгі
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
жалақы
ең төменгі
күнкөріс
шегіне өзгерістер
байланысты
енгізуді
талапЕңетеді.
болмайды.
төменгі жалақының жаңа мөлшері
бүкіл экономика ауқымындағы еңбекақы өсімінің
ҮШІНШІ. «
катализаторына
айналады. Төмен жалақы алатын
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
қызметкерлердің еңбекақысын
көтеруге қатысты бұл
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігідеп сенемін.
бастаманы ірі компаниялар қолдайды
Аграрлық бизнесті
саясат өркендетудің
еңбек өнімділігін
Екіншіден,
тұрақтытүбегейкөздерін
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
және нарық еркіндігін қолдау керек. Дәл осы
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтабизнес
арқылы
жаңа
жұмыс орындары
ашылып,
мыз.
Алайда,
қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайқазақстандықтардың
басым
бөлігі
табыспен
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
қамтамасыз
етіледі.
жоғары
сапалы
дайын өніммен шығуымыз қажет.
БІРІНШІ.шешуге
Біз 2010 жылдың
«Бизнестің
Бұл мәселені
барлықөзінде
аграрлық
кежол картасы
– 2020»
іске Аграрлық
қостық.
шеннің
түбегейлі
бетбағдарламасын
бұруы маңызды.
жұмыс басты
сапарым
барысында
ғылымдыӨңірлерге
дамыту мәселесі
назарда
бомұның
көз жеткіздім.
Бағдарламаның
луға
тиіс.тиімділігіне
Ол ең алдымен
жаңа технологияларды
трансферттеумен
және 2025
оларды
отандық
жағдайқолданылу мерзімін
жылға
дейін
ұзарту
ғакерек.
бейімдеумен
айналысуыжүзеге
қажет. асыру үшін жыл
Осы бағдарламаны
Осыған
орай кемінде
аграрлық
университеттердің
сайын
қосымша
30 миллиард
теңге бөлуді
рөлін
қайта қажет.
қарау керек. Олар диплом беріп қана
қарастыру
қоймай, ауыл
шаруашылығы
кешенінде
Бұл 3 жыл
ішінде қосымша
кемінде нақты
22 мың
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
жаңа жұмыс орнын ашуға, 224 миллиард теңге салық
мамандарды дайындауға тиіс.
түсіруге және 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдармүмкіндік береді.
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінЭкономикада
дегі озықЕКІНШІ.
білім мен үздік
тәжірибенібәсекелестікті
тарататын
дамыту
және
тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылығы
орталықтарға айналу талап етіледі.
Мысалы,
менегу табиғи
монополиялардың
қызметі
үшін
егін
мен астық
жинаудың оңтайлы
уақытын
белгіленетін
тарифтер
саласында
тәртіп
орнату
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералмақсатымен
батыл
шаралар зиянкестермен
қабылдау керек. және
ды
тыңайтқыш
себудің,
Коммуналдық
қызмет
пенжүйелері
табиғи
арамшөппен
күресудің интеллектуалды
монополияларды
тарифтің
арқылы
өнімділікті реттеу
бірнешесалаларында
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-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив
істеуіне жан-жақты
қолжасалуы түрінде
және жұмыс
тұтынушылардан
жиналған
дау
көрсету керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
қаржының
жұмсалуы
әлі күнге
дейін ашық
емес.
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
Монополистердің инвестициялық міндеттемелеріне
стратегиялық
жолын тауып,
тиіс.
тиімді мониторинг
пен ілгерілетуге
бақылау жүргізілмей
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
отыр. Үкімет 3 ай мерзім ішінде осы мәселемен
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
айналысып, бәсекелестікті қорғау функциясын
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
елеулі түрде күшейте отырып, монополияға қарсы
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықведомствоның жұмысын реформалауы керек. Бұл –
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүммаңызды
мәселе, ол бизнес үшін кететін шығынның
кіндік
береді.
артуына,
адамдардың
нақтыбарынша
табысын азайтуға
әкеп
Сонымен қатар жерді
тиімді игесоқтырады.ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
ретіндерді
ҮШІНШІ.
заңсыз
әкімшілік
алмайтындарға
шараБизнесті
қолдану керек.
Тиімсіз
субқысымнан
және
қылмыстық
қудалау
қаупінен
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекқорғаудыарналған
арттыра түсу
тілеріне
банккерек.
несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау
қажет. 5 1жыл
ішінде агроөнеркәсіп
2019 жылдың
қаңтарынан
бастап салық
кешеніндегі
еңбекбұзылуы
өнімділігінжөніндегі
және өңделген
ауыл
заңнамасының
қылмыстық
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
жауапкершіліктің
қолданылу
шегін, айыппұлды
өсіре
дегенде
тапсырамын.
отырып,2,5
50есеге
мың арттыруды
айлық есептік
көрсеткішке дейін
арттыруды тапсырамын. Сондай-ақ, негізгі міндеті
ТӨРТІНШІ.
көлеңкелі
экономикамен күрес болуға тиіс Қаржы
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
мониторингі комитетіне
функцияларын бере отырып,
тиімділігін арттыру
Экономикалық тергеу қызметін қайта құру қажет. Біз
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран«қолма-қол ақшасыз экономикаға» бет бұруымыз
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
керек. Мұнда
жазалаушы
емес,өткен
сондай-ақ
айтылды.
Жалпы,
Қазақстанғана
арқылы
жүк
бизнестің
қолма-қол
ақшасыз
есеп
айырысуын
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милқолдау
сияқты
ынталандырушы
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттенқұралдарға
түсетін жылда
сүйенгентабысты
жөн. Салық
және 5
кеден
саласындағы
сайынғы
2020 жылы
миллиард
долақпараттық
интеграциясының
аяқталуы
ларға
жеткізу жүйелер
міндеті тұр.
Бұл инфрақұрылымға
әкімшілендірудің
ашықтығын
арттырады.
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайтаҮкіметбереді.
үш жыл ішінде экономикадағы
руға мүмкіндік
Жүк қозғалысын
онлайн
бақылап,
көлеңкелі
айналымды
кем режімінде
дегенде 40
пайызға
олардың
тасымалдануы
үшін және
қысқарту кедергісіз
үшін нақты
шаралар қабылдауға
тиіс.
кедендік
жеңілдету
мақсатымен
Бизнес операцияларды
өз жұмысын жаңадан
бастау
үшін 2019
блокчейн
цифрлық
технологиялардың
жылдың 1сияқты
қаңтарынан
бастап
салықтың негізгі
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
сомасы төленген жағдайда, өсім мен айыппұлды
алып
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін
«салық
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
амнистиясын» жүргізуге кірісуді тапсырамын.
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ТӨРТІНШІ.
Экспортқа
бағытталған
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
индустрияландыру
мәселесі және
экономикалық
саясаттың
өсімнің
резервін анықтауға
артық шығынды
негізгі
элементі
болуға
тиіс.
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Үкімет көлік жүйесін
өңдеу енгізу қажет.
секторындағы
Интеллектуалды
экспорттаушыларға
қолдау
көрсетуге
басажәне
мән
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға
беруі қажет. Біздіңодан
саудаәрі
саясатымызда
селқостық
инфрақұрылымды
дамыту қажеттігін
болмауға жол
тиіс. ашады.
Оған біздің
өңірлік
анықтауға
Ішкі тауарларымызды
өңірлік қатынастарды
және әлемдік
ілгерілететін
белсенді
сипат
жақсарту
үшін нарықта
автожолдардың
жергілікті
желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
7
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті отандастар!
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
ментұтынатын
құрметіне
дарыту керек. Сонымен бірге,
халық
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстантауарлардың ауқымды номенклатурасын игеріп,
ды құрдық. заттар
2017 жылы
біздің ел БҰҰ
Қауіпсіздік
«қарапайым
экономикасын»
дамыту
үшін
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылкәсіпорындарымызға
көмектесу
қажет.
Бұл
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
экспорттық әлеуетімізді жүзеге асыру тұрғысынан
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
ғана емес, сондай-ақ ішкі нарықты отандық
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
тауарлармен
үшін Еуропа
де маңызды.
алған ТМД толтыру
және Шығыс
елдеріҮкіметке
арасынөңдеу
өнеркәсібі
мен
шикізаттық
емес
экспортты
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда
тақолдау
3 жылда
қосымшаэконо500
быстымақсатымен
жұмыс істепалдағы
келе жатқан
нарықтық
миллиард
теңгеқалыптасты.
бөлуді тапсырамын. Басымдығы бар
мика моделі
жобаларға
қолжетімді
несие
беру міндетін
шешу үшін
2017 жылы еліміз
әлемдік
дағдарыстың
қоҰлттық
банкке
кемінде
600
миллиард
теңге
көлемінде
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу
жолына
қайта
түсті. Жыл
бойынша
ішкі
ұзақ
мерзімге
қаржы қорытындысы
бөлуді тапсырамын.
Үкімет
жалпыбанкпен
өнімніңбірлесіп,
өсуі 4 процент
болып,көзделген
ал өнерҰлттық
осы қаражаттың
кәсіптік жұмсалуын
өнімнің өсуі
7 проценттен
асты. Бұл
мақсатқа
қатаң
бақылауды қамтамасыз
орайда,
жалпы
көлемінде
етуі
керек. өнеркәсіптің
Ірі әрі серпінді
жобаларды
жүзегеөңдеуші
асыру
сектордың
үлесі
40
проценттен
асып
түсті.
үшін шетелдік инвесторлармен бірлесіп инвестиция
қолайлы
таптың
салу Қазақстанның
қағидаты бойынша
жұмыс дамуы
істейтін орта
Шикізаттық
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
емес секторға бөлінетін тікелей инвестиция қорын
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
құру мәселесін қарастыру қажет. Сондай-ақ, көлікдейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономилогистика және басқа да қызмет көрсету секторларын
калық табыстарының негізі - біздің басты құнілгерілету
жөніндегіретінде
жұмыстарды
керек.
дылықтарымыз
қала жандандыру
беретін азаматтық
Бай
табиғатымыз
бен
мәдени
әлеуетімізді
пайдалану
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
үшін
сырттан келетін және ішкі туризмді дамытуға
келісім.
ерекше
көңіл бөлу
қажет. Үкімет
қысқа
мерзімде
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тіктері
сенімді
салалық
мемлекеттікбірақ
бағдарлама
қабылдауға
тиіс.
тірек саналады,
ол ертеңгі
табыстарымыБЕСІНШІ.
Агроөнеркәсіп
кешенінің
здың кепілі
емес екенін
жақсы сезінуіміз
керек.
әлеуетін
толықмұнайдың»
іске асыру керек.
«Көл-көсір
дәуірі аяқталып келеді.
Елімізге
дамудың
жаңа
қажет.
Негізгі
міндет
– сапасы
еңбек өнімділігін
және
көрсетіп отырғандай,
ол,
қайтаЖаһандық
өңделгентрендтер
ауыл шаруашылығы
өнімінің
бірінші кезекте,
өнеркәсіптік
экспортын
2022 Төртінші
жылға қарай
2,5 есереволюция
көбейту.
элементтерін
кеңінен барлық
енгізугешараларын
негізделуі елімізге
тиіс. МұМемлекеттік
қолдаудың
ның
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
заманауи агротехнологияларды ауқымды түрдеде
бар. бағыттау қажет. Біз икемді әрі ыңғайлы
тартуға
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қостандарттарды енгізу және ауыл шаруашылығы
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
саласындағы
беделді
шетелдік
мамандарды
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет– «ақылды адамдарды» тарту арқылы саланы
терді шешуге жұмылуымыз керек.
басқарудың үздік тәжірибесін пайдалануымыз керек.
АуылБІРІНШІ.
кәсіпкерлеріне
шаруашылық жүргізудің
жаңа
Индустрияландыру
жаңа
дағдыларын
үйрету
үшін
жаппай
оқыту
жүйесін
технологияларды енгізудің көшбасшысына
қалыптастырған
айналуы тиіс жөн. Үкіметке алдағы 3 жыл ішінде
осы Оның
мақсаттарға
жыл сайын
қосымша
100
нәтижелері
мұнай
бағасы кемінде
күрт төменмиллиард
теңге қарастыруды
тапсырамын.
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста негізгі
тұрақтандырушы
факторлардың
Сол
АЛТЫНШЫ.
Инновациялықбірі
жәнеболды.
сервистік
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
секторларды дамытуға ерекше көңіл бөлген жөн.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
8технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдардыЕң
әзірлеп, сыннан
өткізу қажет.«болашақтың
Бұлар, біріналдымен,
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаэкономикасының» баламалы энергетика, жаңа
ландыруға
тиіс.
материалдар, биомедицина, үлкен деректер, заттар
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
интернеті, жасанды интеллект, блокчейн және
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
басқа да бағыттарын ілгерілетуді қамтамасыз ету
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
қажет. Еліміздің жаһандық әлемдегі орны мен
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімрөлі
келешекте
нақ осыларға
байланысты дамытуы
болады.
дерді
әзірлеушілердің
өз экожүйесін
Үкіметке
Назарбаев
Университетімен
бірлесіп,
аса маңызды мәселеге айналып келеді. нақты
жобаларды
анықтай
отырып,Университеті,
әрбір бағыт бойынша
Ол біздің
Назарбаев
«Астана»
арнайы
бағдарламалар
әзірлеудіIT-стартаптардың
тапсырамын.
халықаралық
қаржы орталығы,
Университет
жасандыинновациялық
интеллект
халықаралық базасында
технопаркі сияқты
технологиясын
әзірлеумен
айналысатын
орталықтардың төңірегінде қалыптасуғағылымитиіс.
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парзерттеу
институтын
құру сондай
жобалардың бірі
кініңалады.
қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
бола
қарау ЖЕТІНШІ.
қажет. Нақты
сектордың
жаңа өркендету
технологиНақты
экономиканы
яларға
дегенсекторының
сұраныстырөлін
ынталандыруы
және
үшін
қаржы
күшейтіп, ұзақ
венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының
мерзімді
макроэкономикалық
тұрақтылықты
қызметі инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
қамтамасыз
ету қажет.
негізгі Бағаның
факторлары болып
саналады.
Бұл үшін
өсуі,
қаржыландыруға
тиісті заңнама қажет.
қолжетімділік, банктердің орнықтылығы – міне, осы
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
мәселелер көбіне қазір жұрттың қызығушылығын
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
тудырып
отыр. Ұлттықцифрландыру
банк Үкіметпен
бірлесіп,
отыр. Экономиканы
табыс
әкелқаржы
секторын
және
нақты
секторларды
сауықтыру,
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
инфляцияға
қарсыБосайтын
кешенді саясат
жүргізу
мәселелерін
де тудырады.
жұмыс
күшін
еңбекпен
жүйелі
шешуді бастауы
керек.
Қалыптасқан
қамту түрде
үшін келісілген
саясатты
алдын
ала тияжағдайда
экономиканы,
әсіресе,
өңдеукоммуникация
секторы мен
нақтау керек.
Білім беру
жүйесін,
шағын
және орта бизнесті
несиелендіруді
ұлғайту
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланөте
маңызды.
Сондай-ақ,
дыру
талаптарына
бейімзейнетақы
деу қажетактивтері
болады. мен
2018 жылы
«цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қаәлеуметтік
сақтандыру
жүйесінің
ресурстарын
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
басқару
тиімділігін
арттырып,
баламалы қаржы
үшінші бесжылдығын
кірісу керек.және
құралдарын
– құнды қағазәзірлеуге
нарығы, сақтандыру
басқа да салаларды нақты дамыту керек. Бизнесті
шетелЕКІНШІ.
инвестициясымен, капиталға қолжетімділікпен
Ресурстық
әлеуетті
қамтамасыз
ету
ісінде «Астана» халықаралық қаржы
одан әрі дамыту
орталығы маңызды рөл атқаруға тиіс. Біз жеке сотты,
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
қаржы реттеуішін, биржаны арнайы құрдық. Барлық
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанмемлекеттік органдар мен ұлттық компаниялар осы
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
алаңды
белсенді
пайдаланып,
оның
тез қалыптасуына
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
жәнеБірақ
дамуына
атсалысуы
керек.
шикізат индустрияларын ұйымдастыру
* * *басқаруға қатысты ұстаісін, табиғи ресурстарды
Аталған
шаралардың
тиімдіқайта
жүзеге
асырылуы
нымдарды
сыни тұрғыдан
пысықтау
керек.
жалақының
өсуі мен жаңа жұмыс орындарының
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаашылуы
есебінен түрде
қазақстандықтардың
табысын
ларды белсенді
енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
арттырады.
Бұл үдерістер
әрдайым
Үкіметтің
басты
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстаназарында болуға тиіс.
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.
Болжам бойынша,
2050
жылға қарай
бұл көрсетII. ТҰРМЫС
САПАСЫН
АРТТЫРУ
кіш 80 процентке жетеді.
БізӘл-ауқатымыздың
2030 жылға қарай
Қазақстандағы
екінші
бір сипаты –баламаөмір сүру
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
деңгейінің артуы. Білім берудің, денсаулық сақтау
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
саласының, тұрғын үйдің сапасы мен қолжетімділігі,
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
жайлы және қауіпсіз жағдайда өмір сүру мәселелері
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
әрбір қазақстандық
отбасына
қатысты.
Осыған
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнорай,
Үкімет
әлеуметтік
секторға,
қауіпсіздік
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
пен үшін
инфрақұрылымға
мән бере маңызды.
отырып, бюджет
салу
бизнесті ынталандыру
шығыстарының
басымдықтарын
қайтаорта
қарауға
тиіс.
Өңірлердің әкімдері
шағын және
бизнес
БІРІНШІ.
субъектілерін
кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
5 жыл
ішінде
білім, сай
ғылым,
денсаулық
қалдықтарды
заман
талабына
утилизациялау
жәнесалаларына
қайта өңдеу
үшін көздерден
шаралар жұмсалатын
қабылдау
сақтау
барлық
керек.
Осы ішкі
жәнежалпы
басқа өнімнің
да шаралар
заңнамаға,
қаражатты
10 пайызына
дейін
соның
ішінде
жеткізу
қажет.Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап
етеді.
Қаржыландыруды
халыққа қызмет көрсету
сапасын елеулі түрде арттыруды қамтамасыз ететін
ҮШІНШІ.
«
тиісті
реформаларды
жүзеге асыру үшін бағыттау
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
керек.
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ЕКІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейМектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
жақсарту
керек.
Ойлау
ақыл-ой
мен
ұлғайтуға бағытталуы
керек.негіздері,
Біз егін егіп,
дәнді
шығармашылық
қабілеттер,
жаңа
дағдылар
сонау
бала
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтакезден
қалыптасады.
Білім беру ісінде
4К моделіне:
мыз.
Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайсыни ойлауды,
коммуникативтілікті
такреативтілікті,
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
дамытуға
және дайын
командада
жұмыс
істей білуге
басты
жоғары
сапалы
өніммен
шығуымыз
қажет.
назар
Бұл салада
біліктілік
талаптарын,
Бұл аударылуда.
мәселені шешуге
барлық
аграрлық
кешеннің
бет бұруы маңызды.
Аграрлық
оқыту түбегейлі
әдісін, тәрбиешілердің
және балабақшадағы
ғылымды
дамыту мәселесі
басты
бобасқа да қызметкерлердің
еңбегіне
ақыназарда
төлеу жүйесін
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
қайта қарау қажет. Білім және ғылым министрлігі
трансферттеумен
және биыл
оларды
отандық
жағдайәкімдіктермен бірлесіп,
тиісті
«Жол картасын»
ғаәзірлеуі
бейімдеумен
керек. айналысуы қажет.
Осыған
орай аграрлық университеттердің
ҮШІНШІ.
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Орта білім беру жүйесінде негізгі тәсілдер
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
белгіленген, қазіргі кезеңде солардың орындалуына
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
баса назар аударған жөн.
мамандарды дайындауға тиіс.
Назарбаев
мектептерінің
оқыту
Бұл жоғары
оқузияткерлік
орындарынан
оқу бағдаржүйесі
мен
әдістемесі
мемлекеттік
мектептер
үшін
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінбірыңғай
стандарт
болуға
тиіс.
Бұл
мектеп
білімін
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
реформалаудыңайналу
қорытынды
болады.
Білім
орталықтарға
талап кезеңі
етіледі.
Мысалы,
сапасын
бағалау
жүйесі
халықаралық
стандарттарға
егін
егу мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
негізделуге тиіс.
Орта суарудың»,
мектептердің
өзінде
болжамдаудың,
«ақылды
минералды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
балаларды
мейлінше
сұранысқа
ие мамандықтарға
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
бейімдеп, кәсіби
диагностика
жүргізу жүйелері
маңызды.
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
боБұл оқытудың жеке бағдарын жасауға және оқушы
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 кооператив
түріндеоқу
жұмыс
істеуінеазайтуға
жан-жақты
қолмен мұғалімнің
жүктемесін
мүмкіндік
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
береді. Балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын
отандық
шығарудың
ескеріп,өнімді
бүкілхалықаралық
мектептер нарыққа
мен балабақшаларды
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етуді, мектеп
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
психологтарының жұмысын күшейтуді және басқа
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
да дәйекті шараларды жүзеге асыруды тапсырамын.
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
Білім алудың
қолжетімділігін
арттыру
мақсатымен
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықоқушыларға
орын
жетіспейтіні,
мектептердің
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмүш ауысымда
кіндік
береді. оқыту және апат жағдайында болу
проблемалары
мейлінше
отырған
Сонымен қатар
жердісезіліп
барынша
тиімдіөңірлер
игеүшін Үкіметке
2019-2021ал жылдарға
арналған
ретіндерді
ынталандырып,
дұрыс пайдалана
бюджеттен қосымша
миллиард
теңгеТиімсіз
қарастыруды
алмайтындарға
шара50
қолдану
керек.
субсидияларды
тапсырамын.ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне арналған
банк Келесі
несиелерін
арзандатуға
ТӨРТІНШІ.
жылы
«Педагог
қайта
бағыттау
қажет.заңды
5 жыләзірлеп,
ішінде агроөнеркәсіп
мәртебесі
туралы»
қабылдау қажет
кешеніндегі
еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
деп санаймын.
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,дейінгі
кем
Бұл құжат
мұғалімдер
мен мектепке
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
мекемелер қызметкерлері үшін барлық игілікті
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қарастырып, жүктемені азайтуға, жөнсіз тексерістер
ТӨРТІНШІ.
мен міндеттен тыс функциялардан арашалауға тиіс.
Көлік-логистика инфрақұрылымының
БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу
тиімділігін арттыру
орындарының
маман дайындау
Бүгінде Қазақстан
арқылы сапасына
бірнеше қатысты
транталаптар
күшейтіледі.
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
гранттардың
санын
көбейттік,
енді
айтылды.Біз
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен жүк
жауапкершіліктің
кезеңі
Жоғары
оқу17
орнының
транзиті
2017 жылы
17 келді.
процентке
өсіп,
милтабыстылығын
бағалаудың
басты түсетін
критерийі
лион
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
жыл –
оқу бітірген
студенттердің
жұмыспен
қамтылуы,
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
долларға
жеткізужоғары
міндетіжұмысқа
тұр. Бұл орналасуы.
инфрақұрылымға
жалақысы
Жоғары
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез
арада
қайтаоқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу
руға
мүмкіндік
береді.
қажет.
Нарықта
жоғары сапалы білім беруді
Жүк
қозғалысын
онлайн
режімінде
қамтамасыз ететіндері
ғана қалуға
тиіс. бақылап,
Назарбаев
олардың
кедергісізтәжірибесіне
тасымалдануы
үшін және
Университетінің
сүйеніп,
үздік
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
шетелдік топ-менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
әлемнің жетекші университеттерімен әріптестік
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
орнату маңызды. Қазіргі білім инфрақұрылымының
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
базасында Назарбаев Университетінің үлгісімен
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
өңірлік жаңа
жоғары
оқудеректерді»
орнын құру (Big
қажет
деп
мүмкіндік
береді.
«Үлкен
data)
санаймын.
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
АЛТЫНШЫ.
Медициналық
қызмет
сапасы
өсімнің резервін
анықтауға
және артық
шығынды
халықтың
әлеуметтік
көңіл-күйінің
аса
маңызды
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
компоненті болыпкөлік
саналады.
Интеллектуалды
жүйесін енгізу қажет.
Ең көлік
алдымен,
әсіресе
жерлерде
Бұл жүйе
ағынын
тиімдіауылдық
басқаруға
және
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін
алғашқы
медициналық-санитарлық
көмектің
анықтауға
ашады.
Ішкі өңірлік
қолжетімдіжол
болуын
қамтамасыз
ету қатынастарды
қажет. Алғашқы
жақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
желісін
медициналық-санитарлық
көмек
көрсететін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
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
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Құрметті отандастар!
Біз әлем ынталандыру
елдерінің сенімі
мен жылдың
құрметіне
қызметкерлерді
үшін 2019
1
бөленіп, брендке
айналғанемдеу
тәуелсіз
Қазақстанқаңтарынан
бастап ауруларды
ісін басқарудың
ды құрдық.
2017 енгізген
жылы біздің
ел БҰҰ медицина
Қауіпсіздік
жаңа
тәсілдерін
учаскелік
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018 жылқызметкерлерінің жалақысын кезең-кезеңмен
20
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
пайызға көбейтуді тапсырамын. Осы мақсаттарға
Бізжылы
дүниежүзілік
ЭКСПО
келесі
5 миллиард
теңгемамандандырылған
бөлінеді.
2019
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
жылдың 1 қаңтарынан бастап барлық емханалар
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынмен
ауруханалар
медициналық
құжаттарды
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда тақағазсыз, цифрлық нұсқада жүргізуге көшуге
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконотиіс.
2020қалыптасты.
жылға қарай бүкіл тұрғындардың
микаБұл
моделі
электронды
денсаулық
паспорттарын
жасауға,
2017 жылы
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қокезектерді,
бюрократияны
жоюға,
қызмет
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу көрсету
жолына
сапасын
арттыруға
береді. Осыған
дейін
қайта түсті.
Жылмүмкіндік
қорытындысы
бойынша
ішкі
жасалған
кардиологиялық
және
нейрохирургиялық
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнеркластерлердің
тәжірибесін
жылы
кәсіптік өнімнің
өсуі 7 пайдаланып,
проценттен2019
асты.
Бұл
орайда,Ұлттық
өнеркәсіптің
көлемінде
өңдеуші
Астанада
ғылымижалпы
онкологиялық
орталықтың
сектордыңбастау
үлесі 40
проценттен
асыпбіз
түсті.
құрылысын
керек.
Осылайша
көптеген
қолайлы дамуы орта таптың
адамҚазақстанның
өмірін сақтап қаламыз.
қалыптасуына
мүмкіндік
Кедейшілік
13 есе
ЖЕТІНШІ.
Өңірлікберді.
деңгейдегі
резервтерді
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
тауып, бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың
дейін төмендеді.
Еліміздің
қолжетімділігін
арттыру
қажет. әлеуметтік-экономикалық табыстарының негізі - біздің басты құнҮкіметке және әкімдерге кем дегенде
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
100
дене
шынықтыру-сауықтыру
кешенін
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
салуды тапсырамын. Сондай-ақ, қолданыстағы,
келісім.
әсіресе
мектептердегі
спорт ғимараттарын
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері тиімді
сенімді
пайдаланып,
дене
шынықтырумен
үшін
тірек саналады, бірақ ол ертеңгіайналысу
табыстарымыаулаларды,
парктерді,
саябақтарды
здың кепілі
емес екенін
жақсыжабдықтау
сезінуімізқажет.
керек.
СЕГІЗІНШІ.
Ұлт дәуірі
саулығыаяқталып
– мемлекеттің
«Көл-көсір
мұнайдың»
келеді.
басты
басымдығы.
Елімізге
дамудың жаңа сапасы қажет.
Бұл
– қазақстандықтар
сапалы
азық-түлікті
Жаһандық
трендтер көрсетіп
отырғандай,
ол,
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
пайдалануға
тиіс деген
сөз. Бүгінде
халықты
сапасыз
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуітауарлар
тиіс. Мұәрі
денсаулыққа және
өмірге
қауіп төндіретін
ныңкөрсетілетін
өзіндік сын-қатерлері
де, қорғайтын
мүмкіндіктері
мен
қызметтерден
тұтасде
бар. жоқ. Үкіметке шаралар қабылдауды және осы
саясат
Жаңаретке
әлем
көшбасшыларының
қатарына
қожұмысты
келтіруді
тапсырамын. Келесі
жылдан
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
бастап Тауарлар мен көрсетілетін қызмет сапасын
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетжәне қауіпсіздігін бақылау комитеті жұмысын
терді шешуге жұмылуымыз керек.
бастауға тиіс. Оның қызметі, ең бастысы, азықтүлікке, дәрі-дәрмекке, ауыз суға, балалар тауарына,
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
медициналық
қызмет енгізудің
көрсетуге сараптама
жүргізуді
технологияларды
көшбасшысына
қамтитын
болады.
Бұл
үшін
заманауи
зертханалық
айналуы тиіс
базаны
қамтамасыз
етіп,мұнай
біліктібағасы
мамандар
Оның
нәтижелері
күртштатын
төменқалыптастыру
қажет.
Бұл орайда, дағдарыста
тұтынушылардың
деген 2014-2015
жылдардағы
негізгі
құқықтарын
қорғайтын
қоғамдықбірі ұйымдарды
тұрақтандырушы
факторлардың
болды. Сол
институционалды
тұрғыдан
күшейтіп,
оларды
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,
№4(38) 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
Бұлар,
бірінбелсенді
пайдаланған
жөн.
Біз қажет.
әрдайым
бизнеске
ші кезекте,
технологиялардың
ынтакөмек
көрсетеміз,
бірақ адам, трансфертін
оның құқықтары
ландыруға
тиіс.маңыздырақ. Мемлекет әкімшілік
мен
денсаулығы
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
кедергілерді азайту
барысында
көптеген тексерістен,
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
рұқсат беру және басқа да рәсімдерден бас тартты.
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
Сондықтан, ұсынылатын тауарлардың, көрсетілетін
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімқызметтердің сапасы мен қауіпсіздігі үшін бизнес
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
қоғамдастығы да жауап береді. Жалпы, бизнес пайда
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
табуды ғана емес, сондай-ақ, мемлекетпен бірлесіп
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
азаматтарымыздың
қауіпсіздігі
мен жайлы
тұрмысын
халықаралық қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
қамтамасыз
етудітехнопаркі
де ойлауы керек.
халықаралық
сияқты инновациялық
**
орталықтардың төңірегінде*қалыптасуға
тиіс.
Халыққа
сапалы
әлеуметтік
қызмет көрсету
«Алатау» инновациялық технологиялар
парісікінің
тұрғын
үй жағдайын
жақсарту,түбегейлі
еліміздегі қайта
кез
қызметін
ұйымдастыруды
келген
мекенде
әрі қауіпсіз
сүру
қарау елді
қажет.
Нақтыжайлы
сектордың
жаңа өмір
технологияларға деген
ынталандыруы
және
сипатындағы
мол сұранысты
мүмкіндіктермен
үйлесімді түрде
венчурлық
жеке нарығының
толыға
түсуге қаржыландырудың
тиіс.
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
негізгіIII.
факторлары
болып
саналады.
ӨМІР СҮРУГЕ
ЖАЙЛЫ
ОРТАБұл үшін
тиісті заңнамаҚАЛЫПТАСТЫРУ
қажет.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, тұрғын
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелүйдің қолжетімділігі, ауланың әдемілігі мен
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
қауіпсіздігі, тіршілікке және жұмыс істеуге қолайлы
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
елді
мекеннің
және сапалы
инфрақұрылымның
қамту
үшін келісілген
саясатты
алдын ала тияболуы.
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
БІРІНШІ. Сапалы
әрі қолжетімді
тұрғын үй.
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланБүгінде
біз тұрғын
үй деу
құрылысына
зор серпін
дыру
талаптарына
бейім
қажет болады.
беріп2018
отырған
«Нұрлы жер»
жылы «цифрлық
дәуір» бағдарламасын
өнеркәсібін қатабысты
іске асырудамыз.
Тұрғын
үй ипотекасының
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
қолжетімділігін
арттыратын
жаңа ауқымдағы
«7-2025» бағдарламасы қолға алынды. Әкімдерге жергілікті
ЕКІНШІ.
бюджет
есебінен жеңілдетілген ипотека бойынша
Ресурстық
әлеуетті
алғашқы
жарнаны
ішінара субсидиялау мәселесін
одан
әрі
дамыту
пысықтауды тапсырамын. Мұндай тұрғын үй
ХХІ ғасырда беру
әлемнің
табиғижоғары
ресурстарға
деген
сертификаттарын
біліктілігі
педагогтер,
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанмедицина қызметкерлері, полицейлер және өңірге
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
қажетті басқа да мамандар үшін ипотеканың қол
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
жетімділігін арттырады. Сондай-ақ, халықтың
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
әлеуметтік
тұрғыдан
әлсіз топтары
үшін қатысты
ірі қалаларда
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
ұстажалдамалы
тұрғын
үй
құрылысын
ұлғайту
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтауқажет.
керек.
Бұл
шаралар
250 мыңнан астам отбасы үшін
тұрғын
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаүйларды
жағдайын
жақсартуға
береді.
Бюджет
белсенді
түрдемүмкіндік
енгізу қажет.
Кәсіпорынесебінен
жаппаймен
құрылыс
дардың салынатын
энергия тиімділігі
энергияалаңдарына
үнемдеуге,
арналған
инженерлік
жүргізуді
қоса
сондай-ақ
энергияинфрақұрылым
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
2050
жылға
қарай
алғанда,бойынша,
мемлекет бес
жыл
ішінде
650 бұл
мың көрсетотбасыға
кіш
80 процентке
жетеді.
немесе
2 миллионнан
астам азаматтарымызға қолдау
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламакөрсетеді.
лы энергия
үлесін Еліміздің
30 процентке
жеткізу
міндетін
ЕКІНШІ.
аумақтық
дамуына
жаңа
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
тәсілдер енгізуді қамтамасыз ету қажет.
болатын Бүгінде
жаңартылатын
55
жетекшіэнергия
елдердіңкөздерінің
экономикасы,
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
көбіне, жаһандық қалалар немесе мегаполистер
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнарқылы танылады. Әлемдік ішкі жалпы өнімнің 70
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
пайыздан
астамы қалаларда
түзіледі.
Біздің өз тұрмыс
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
салтымыз
тарихи
қалыптасты,
моноқалалары
мен
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
шағын облыс кеңінен
орталықтары
бар тұрмыстық
аграрлы экономика
субъектілерін
тартып,
қатты
басымдыққа
ие
болды.
Сондықтан
18
миллион
халқы
қалдықтарды заман талабына сай утилизациябар
ел
үшін
миллионнан
астам
тұрғыны
бар
3
қаланың
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
болуы,Осы
соның
ішінде
тәуелсіз
Қазақстан
керек.
және
басқа2 қаланың
да шаралар
заңнамаға,
соның
ішінде
кодекске
өзгерістер
дәуірінде
осыЭкологиялық
қатарға қосылуы
– үлкен
жетістік.
енгізуді
етеді. еліміздегі ішкі жалпы өнімнің
Астанаталап
мен Алматы
30 пайыздан астамын қазірдің өзінде қамтамасыз
ҮШІНШІ.
етіп
отыр.« Бірақ, қалалардың инфрақұрылымы
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
кәсіпорындар
мен тұрғындардың
жедел өсіп келе
кешенін
қарқынды
дамыту
жатқан қажеттіліктеріне сай мүмкіндігі
бола бермейді. Соңғы
Аграрлық
өнімділігін түбегейжылдары
біз саясат
«Нұрлы еңбек
жол» бағдарламасы
бойынша
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
республикалық
маңызы
бар
инфрақұрылым
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
қалыптастырдық. 2015 жылдан бастап 2400 шақырым
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтаавтомобиль
салынды
және Шикізатты
қайта жөнделді.
мыз.
Алайда, жолы
қазір ол
жеткіліксіз.
қайБұл
жұмыстар
жалғасуда
және
2020
жылға дейін
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
қосымша
4600 дайын
шақырым
жол пайдалануға
жоғары
сапалы
өніммен
шығуымыз беріледі.
қажет.
Енді
және шешуге
қалалық инфрақұрылымды
Бұлөңірлік
мәселені
барлық аграрлықжүйелі
кетүрде түбегейлі
дамытқан бет
жөн.бұруы
Осы маңызды.
мақсатқа Аграрлық
орай биыл
шеннің
қаржыландыру
арты:басты
жергілікті
маңызы
ғылымды
дамытукөлемі
мәселесі
назарда
бобар тиіс.
жолдарға
миллиард
теңгеге
дейін, ауылдық
луға
Ол ең150
алдымен
жаңа
технологияларды
трансферттеумен
және оларды
отандық
жағдайжерлерді сумен қамтуға
100 миллиард
теңгеге
дейін
ғақаражат
бейімдеумен
қажет.
бөлінді.айналысуы
Әкімдер осы
қаражаттың есебінен
Осыған орай
аграрлық
университеттердің
өңірлердегі
мейлінше
өткір проблемаларды
шешуге
рөлін
қарау керек.
ОларҮкімет
дипломбұл
беріп
қана
күш қайта
жұмылдыруы
керек.
міндетті
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
жүйелі қолға алып, қосымша инфрақұрылымдық
жұмыс
істейтін
немесе
мәселелер
тізімін
жасап,ғылыммен
жобаларды айналысатын
бағалап, оларды
мамандарды дайындауға тиіс.
қаржыландыру көздерін іздеп табуы қажет. Жаңа
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдармектептер, балабақшалар, ауруханалар құрылысын
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінелдіозық
мекендерді
дамыту
жоспарларымен
ұштастыру
дегі
білім мен
үздік
тәжірибені тарататын
қажет,
сондай-ақ,
бұл
секторға
жеке
инвесторларды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
тарту
жағдай жинаудың
жасаған жөн.
Сонымен
қатар,
егін
егу үшін
мен астық
оңтайлы
уақытын
«инфрақұрылым
адамдарға»
моделінен
«адамдар
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералинфрақұрылымға»
моделінезиянкестермен
бірте-бірте көшужәне
қажет.
ды
тыңайтқыш себудің,
Бұл елді мекендерді
ісін ынталандырып,
арамшөппен
күресудіңірілендіру
интеллектуалды
жүйелері
бөлінетін
қаражатты
пайдалану
тиімділігін
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-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив
түрінде
жұмыс
қоларттыратын
болады.
Әрбірістеуіне
өңір менжан-жақты
ірі қала бәсекеге
дау
көрсету керек.
Мемлекет
бизнеспен бірлесіп,
қабілеттіліктің
қолда
бар басымдықтарын
ескеріп,
отандық
халықаралық
нарыққа
шығарудың
өзіндік өнімді
орнықты
экономикалық
өсу және
жұмыспен
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс. тиіс.
қамту моделіне сүйене отырып дамуға
Ауыл орай,
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
Осыған
тірек саналатын
ауылдардан
бастап
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
республикалық маңызы бар қалаларға дейінгі түрлі
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
елді мекендер үшін өңірлік стандарттар жүйесін
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықәзірлеу керек. Бұл стандарт әлеуметтік игіліктер
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүммен береді.
көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізімі
кіндік
мен
қолжетімділігінің,
мәдени-спорттық,
Сонымен
қатар жерді көлік,
барынша
тиімді игеіскерлік, өндірістік,
цифрлық
инфрақұрылыммен
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
қамтамасыз
етілудің
нақты
көрсеткіштерін
және
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суббасқа
да
мәселелерді
қамтуға
тиіс.
Экологиялық
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекахуалдыарналған
жақсарту, банк
соныңнесиелерін
ішінде зиянды
заттардың
тілеріне
арзандатуға
қайта
бағыттау
қажет. 5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
таралуы,
топырақтың,
жердің,
ауаның
жағдайы,
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
және өңделген
ауыл
қалдықтарды
жою,
сондай-ақ
онлайн түрінде
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем
еркін қолжетімді
экологиялық
мониторинг
жүргізу
дегенде
есеге арттыруды
тапсырамын.күшейту
жүйесін2,5
дамыту
жөніндегі жұмыстарды
қажет. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған
ТӨРТІНШІ.
«кедергісіз
орта» қалыптастыруға зор мән берілуге
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
тиіс. 2019 жылдың
1 қыркүйегіне дейін Еліміздің
тиімділігін арттыру
басқарылатын урбанизациясының жаңа картасына
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транайналатын Еліміздің 2030 жылға дейінгі аумақтықсконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
кеңістіктікЖалпы,
дамуының
болжамды
схемасын
әзірлеуді
айтылды.
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
тапсырамын.
Практикалық
шараларды
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 жүзеге
миласыру
үшін нақты
іс-шараларды,
жобаларды
және
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
қаржыландыру
көлемін
Өңірлерді
сайынғы
табысты
2020 көрсете
жылы 5отырып,
миллиард
долдамытудың
жылға
дейінгі
прагматикалық
ларға
жеткізу 2025
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
бағдарламасын
әзірлеуді
тапсырамын.
Өңірлік
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайтадамудың
аталған
аспектілері іске асырылу мерзімдері
руға
мүмкіндік
береді.
Жүкжылға
қозғалысын
онлайн режімінде
бақылап,
2025
дейін ұзартылуға
тиіс «Нұрлы
жол»
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
және «Нұрлы
жер» мемлекеттік
бағдарламаларында
кедендік
мақсатымен
ескерілуіоперацияларды
керек. Біріншісіжеңілдету
көлік инфрақұрылымын
блокчейн
технологиялардың
дамытуға, сияқты
екіншісі цифрлық
– коммуналды
және тұрғын үй
ауқымды
түрде енгізілуін
қамтамасыз
қажет.
құрылысындағы
міндеттерді
шешуге ету
бағытталуға
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
тиіс. Бұл бағдарламалардың «екінші тынысын» ашу
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
керек.
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
жұмысына
тереңанықтауға
және сапалы
өзгерістер
қажет.
өсімнің
резервін
және
артық шығынды
Қауіпсіздік
тұрмыс
сапасының
ажырамас
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар
үшін
бөлігі
болып
саналады.
Ішкі
істер
органдарының
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
қызметкерлері
қылмыспен
«алдыңғы шепте»
Бұл жүйе көлік
ағынын күресте
тиімді басқаруға
және
жүр еді, көбіне өз басын
тігіп, азаматтарды
инфрақұрылымды
одан қатерге
әрі дамыту
қажеттігін
қорғайды.жол
Сонымен
қоғамқатынастарды
құқық қорғау
анықтауға
ашады. қатар,
Ішкі өңірлік
органдарының,
ең алдымен, полиция
жұмысының
жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
11
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
түбегейлі
жақсаруын
күтіп отыр.
Үкіметке
Біз әлем
елдерінің
сенімі
мен Президент
құрметіне
Әкімшілігімен
бірлесіп,
«Ішкі
істер
бөленіп, брендке айналған тәуелсізоргандарын
Қазақстанжаңғырту
жөніндегі
жол біздің
картасын»
қабылдауды
ды құрдық.
2017 жылы
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
тапсырамын.
Реформалар
жылдың
1 қаңтарынан
Кеңесінің тұрақты
емес2019
мүшесі
болды.
2018 жылбастап
жүзеге айында
асырылаоған
бастауға
тиіс. етудеміз.
дың қаңтар
төрағалық
Біз Біріншіден,
дүниежүзілік Ішкі
ЭКСПО
мамандандырылған
істер
министрлігінің
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
штаттық санын оңтайландырып, полицияны таңдап
өзіне
алған емес
ТМДфункциялардан
және Шығыс арылту
Еуропақажет.
елдері арасынтиесілі
дағы бірінші
мемлекет
болдық. Қазақстанда
таҮнемделген
қаражатты
полицейлердің
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконожалақысын көбейтуге, олардың тұрғын үй және өзге
моделі мәселелерін
қалыптасты.шешуге бағыттаған жөн.
демика
әлеуметтік
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоЕкіншіден, полиция қызметкерінің жаңа стандартын
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
бекітіп, мансаптық ілгерілеу, сондай-ақ, полиция
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
академиялары арқылы кадрларды даярлау мен іріктеу
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнержүйесін
керек.
кәсіптікөзгерту
өнімнің
өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Қызметкерлердің
бәрі
қайта
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде
өңдеуші
аттестациялаудан
өтуге
тиіс.
Тек
үздіктері
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті. ғана
қызметін
жалғастырады.
Қазақстанның
қолайлы дамуы орта таптың
Үшіншіден,
халықпен
жұмыс істеудің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік
13 есе
жаңа
заманауи
форматтарындеңгейі
енгізіп,4,9полицияны
қысқарып,
жұмыссыздық
процентке
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономибағалаудың
критерийлерін
түбегейлі
өзгерткен жөн.
калық табыстарының
негізі - біздің
басты
құнПолицияның
жұмысын сервистік
модельге
көшіру
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
қажет. Азаматтар санасында полицейлер жазалаушы
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
емес,
керісінше,
қиын жағдайда
көмек көрсетуші
келісім.
деген түсінік орнығуы керек. Қалалық және
Дегенмен,
Қазақстанның
тіктері
сенімді
аудандық
ішкі істер
органдары жетіс
жанында
Халыққа
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымықызмет көрсету орталықтарының қағидаты бойынша
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
азаматтарды қабылдау үшін қолайлы жағдай жасау
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
қажет. Қазақстанның бүкіл қалаларын қоғамдық
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
қауіпсіздікке
жүргізуотырғандай,
жүйелерімен
Жаһандықмониторинг
трендтер көрсетіп
ол,
жабдықтау
керек. Қоғам
тарапынан
білдірілген
сенім
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
деңгейі
және халықтың
қауіпсіз
сезінуі полиция
элементтерін
кеңіненөзін
енгізуге
негізделуі
тиіс. Мұжұмысын
бағалаудың
негізгі
өлшемдері
болуға тиіс.де
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері
бар. ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі жаңғырту.
Соңғы
көп жұмыс қатарына
атқарылды,
Жаңа
әлемжылдары
көшбасшыларының
қодегенмен,
міндет –қажетті
соттарғанәрсенің
деген сенімнің
сылу үшінбасты
Қазақстанда
бәрі бар
екенінедеңгейін
сенімдімін.
Бұл үшін
міндетжоғары
қамтамасыз
ету мынадай
шешімін таппай
терді шешуге
керек.
отыр.
Соныменжұмылуымыз
қатар, құқық
үстемдігі–біздің
реформаларымыздың табысты болуының негізгі
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
факторы.
технологияларды
көшбасшысына
Біріншіден, енгізудің
сот жұмысының
заманауи
айналуы
тиіс
форматтарын және озық электронды сервистер
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмененгізуді жалғастырған жөн.
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
Жыл сайын 4 миллион азаматымыз сотта
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
қаралатын іске қатысады. Бұған қаншама күш пен
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
қаражат
жұмсалады!
Уақыт пен
ресурстардың
секторына
деген бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралорынсыз
шығынынсыннан
талап ететін
рәсімдері
дарды әзірлеп,
өткізуартық
қажет.сот
Бұлар,
бірінқысқаруға
тиіс.
Бұрын
адамдардың
жеке
өздерінің
ші кезекте, технологиялардың трансфертін
ынтакелуі
талап етілсе,
ландыруға
тиіс. қазір оны алыстан жүзеге асыруға
болады.
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
Екіншіден,
сот жүйесінің
сапалы
дамуын
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
асырып,
бұл тәжірибені
тарату
керек.
және
кадрларының
жаңаруын кеңінен
қамтамасыз
етіп, үздік
Цифрлық
және
басқа
да инновациялық
заңгерлер
судья
болуға
ұмтылатындай
жағдай шешімжасау
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
керек.
аса маңызды
мәселеге
келеді.
Үшіншіден,
әсіресеайналып
бизнес пен
мемлекеттік
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
құрылымдар арасындағы сот арқылы шешілетін
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
дау-дамайды қарау кезінде түсінікті әрі болжамды
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
сот тәжірибесі керек, сондай-ақ судьяларға заңсыз
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
ықпал ету мүмкіндіктерін жою қажет. Жоғарғы
«Алатау» инновациялық технологиялар парсотқа Үкіметпен бірлесіп, жыл соңына дейін тиісті
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
шаралар
кешенінНақты
әзірлеуді
тапсырамын.
қарау қажет.
сектордың
жаңа технологияларға деген сұранысты ынталандыруы және
***
венчурлық қаржыландырудың
жеке нарығының
Кез
келген
реформаларды
іске асыру
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
барысында
өзінің барлық
негізгі факторлары
болыпіс-қимылын
саналады.халықтың
Бұл үшін
әл-ауқатын
арттыруға
тиісті заңнама
қажет.арнайтын жинақы әрі тиімді
Бұдан бөлек,
және рөл
инжинирингтік
қызмет
мемлекеттік
аппарат IT
маңызды
атқаратын болады.
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
отыр. IV.
Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелАЗАМАТТАР
СҰРАНЫСЫНА
генімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу қаупін
БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТ
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
қамту Жаңа
үшін кезең
келісілген
саясатты
алдын аппарат
ала тияжағдайында
мемлекеттік
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
қалай өзгеруге тиіс? БІРІНШІ. Мемлекеттік органдар
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланқызметінің тиімділігін түбегейлі арттыру.
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
«Сапа» – мемлекеттік қызметші өмірінің жаңа
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қастилі,
ал
өзін-өзі жетілдіру
оның басты қағидаты
лыптастыруға
арналған –индустрияландырудың
болуға
Жаңа формацияның
үшінші тиіс.
бесжылдығын
әзірлеуге кірісумемлекеттік
керек.
қызметшілері мемлекет пен қоғам арасындағы
алшақтықты
ЕКІНШІ.қысқартуға тиіс. Бұл арқылы тұрақты
кері
байланыс
орнығып, мемлекеттік саясаттың
Ресурстық
әлеуетті
нақты
мен нәтижелері қызу талқыланып,
оданшаралары
әрі дамыту
жұртшылыққа
түсіндіріледі.
Мемлекеттік
басқару
ХХІ ғасырда
әлемнің табиғи
ресурстарға
деген
мұқтаждығыНазарбаев
жалғасуда.
Олар болашақта
жаһанакадемиясы
Университетімен
бірлесіп,
дық экономиканы
және еліміздің
экономикасын
«Жаңа
формацияның басшысы»
бағдарламасын
және
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие
болады.
басшылық қызметтерге тағайындау кезінде арнайы
шикізатөткізетін
индустрияларын
ұйымдастыру
қайтаБірақ
даярлаудан
курстар әзірлеу
қажет.
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстаҮздік шетелдік компанияларда жұмыс тәжірибесі
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
бар немесе әлемнің жетекші университеттерінде
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформабілім алған жеке сектордағы кәсіби мамандарды
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынтарту маңызды. Биыл біз 4 мемлекеттік органға
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
жалақы төлеудің жаңа моделін енгіздік. Барлық
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстапилоттық
жобалар жақсы
нәтижелер
көрсетіп
рының экологиялық
тазалығы
мен 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-

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
отыр. Мемлекеттік
қызметке
қызығушылық
артты,
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтаәсіресе өңірлік деңгейде оның өзектілігі жоғары.
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайТиімсіз шығындарды оңтайландыру және басшылық
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
құрамын қысқарту есебінен төменгі және орта
жоғары
сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
буындағы
қызметкерлердің
жалақысы
2 - 2,5кеесе
Бұл мәселені
шешуге барлық
аграрлық
өсті.
Кадрлардың
жұмыстан
кетуі
2
есе
қысқарды.
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
Беделді жоғары
орындарын
бітірген
түлектерді
ғылымды
дамытуоқу
мәселесі
басты
назарда
боқосатиіс.
алғанда,
жоғары
кадрлардың жеке
луға
Ол ең біліктілігі
алдымен жаңа
технологияларды
сектордан келуі 3және
есе артты.
қызмет
трансферттеумен
олардыМемлекеттік
отандық жағдайістері
агенттігінде
орталық
аппаратқа
арналған
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осығанбірорай
аграрлық
университеттердің
конкурс
орынға
28 адамға
дейін, ал өңірлік
рөлін
қайта қараубір
керек.
Олар60диплом
құрылымдарда
орынға
адамғаберіп
дейінқана
өсті.
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
Маңғыстау
облысының
әкімдігіндегі
1 бос нақты
орынға
жұмыс
ғылыммен айналысатын
енді 16істейтін
адам, алнемесе
Әділет министрлігінде
орта есеппен
мамандарды
дайындауға
тиіс.
13 адам үміткер болып отыр. Астанада мемлекетБұл жоғарыәріптестік
оқу орындарынан
оқу асырылып
бағдаржекеменшік
аясында іске
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінжатқан жобаларды қаржыландыруға қатысты жаңа
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
тәсілдер есебінен ғана 30 миллиардтан астам теңге
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
үнемделді. Еңбекақы төлеудің жаңа моделіне көшу
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
үшін мемлекеттік
органдардың
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,басшыларына
минерал«бюджеттік-кадрлық
маневрді»
жүзеге асыруғажәне
құқық
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен
бердім.
Олар
үнемделген
қаражатты
қызметшілердің
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
жалақысын
арттыруға
бағыттау
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есемүмкіндігін
арттыруға алды.
боҚазіргі
уақытта көптеген
мемлекеттік
жаңа
лады.
Жүргізушісі
жоқ техника
адамиоргандар
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
Бүгіндекөшуді
Қазақстан
арқылы
бірнеше
транмодельге
қалап отыр.
Ең бастысы
– олар
мұны
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
тек жалақыны көбейту ғана емес, бәрінен бұрын,
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
жұмыстарының тиімділігін арттыру деп түсінуі
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милкерек. Еңбекке төленетін қаржының өсімі бюджет
лион
тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
шығысын,
соның ішінде
бағынышты
мекемелердің
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
долшығыстарын
оңтайландыру
және
үнемдеу
есебінен
ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
өтелуін бақылауда
ұстауды
тапсырамын.
Бұл
жерде
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтааталған
жобаның
беделін түсірмес үшін формализм
руға
мүмкіндік
береді.
мен
теңгермешілікке
жол бермеу
қажет. бақылап,
Жүк
қозғалысын онлайн
режімінде
ЕКІНШІ.
Осы
күрделі
кезеңде
олардың кедергісіз тасымалдануы
үшінбөлінетін
және
кедендік
операцияларды
жеңілдету
әрбір теңгенің
қайтарымының
мол мақсатымен
болуына қол
блокчейн
сияқты цифрлық технологиялардың
жеткізу керек.
ауқымды Тексерістер
түрде енгізілуін қамтамасыз
қажет.
нәтижелері ету айқындап
Заманауи құрылыс
шешімдер
логистиканың
отырғандай,
құны
кей жағдайда барлық
жобалық
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
құжаттар
әзірлеу
кезеңінде-ақ
арттырылып
мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Big немесе
data)
көрсетіледі.
Соңына
дейін
жеткізілмейтін
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
перспективасы жоқ екені әуел бастан белгілі болған
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
жобалар бар. Егер жүктелген іске жауапкершілік
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
танытатын болсақ, бюджеттің жүздеген миллиард
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
теңгесін
үнемдеп,
тұрғындардың
нақты қажетіне
Бұл жүйе
көлік ағынын
тиімді басқаруға
және
бағыттауға
болады.
Үкімет
тиімсіз
уақтылы
инфрақұрылымды одан әрі дамыту әрі
қажеттігін
емес шығындарды
болдырмай,
шығыстарды
анықтауға
жол ашады. Ішкі
өңірлік қатынастарды
оңтайландырып,
қаражатты үнемдеу
үшінжелісін
жүйелі
жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
шаралар
қабылдауы
қажет.
жөндеу
мен
қайта салуға
арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
13
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!
ҮШІНШІ.
Сыбайлас
жемқорлықпен
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
белсенді
күрес
жалғасатын
болады.
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз ҚазақстанБіріншіден,
көрсетілетін
мемлекеттік
ды құрдық.
2017 жылы
біздің ел БҰҰ
Қауіпсіздік
қызметтер
аясында
мемлекеттік
қызметшілердің
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылтұрғындармен
тікелейоған
қарым-қатынасын
азайтуға
дың қаңтар айында
төрағалық етудеміз.
қол жеткізген
жөн. Жер
қатынастары
мен құрылыс
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
саласындағы
бюрократтық
рәсімдер
жұртшылықты
көрмесін өткізу
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
мазалайтын
бірі болып
саналады.
алған ТМД мәселелердің
және Шығыс Еуропа
елдері
арасындағысалада
біріншіашықтық
мемлекетжоқ,
болдық.
Қазақстанда
таБұл
халық
пен бизнес
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоақпаратқа толық қол жеткізе алмай отыр. Жер
микамен
моделі
қалыптасты.
қоры
жылжымайтын
мүлік нысандары туралы
2017 жылы
елімізақпараттық
әлемдік дағдарыстың
қомәліметтердің
бірыңғай
базасын жасауды
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
тапсырамын. Осы мәселе бойынша тәртіп орнатып,
қайтанақты
түсті.инвесторларға
Жыл қорытындысы
бойынша
ішкі
жерді
беру керек!
Бұл – бір
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнерғана мысал. Жұрттың және бизнес қоғамдастығының
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
наразылығын туғызатын басқа да бағыттар бойынша
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
тиісті жұмыстар жүргізу керек.
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Жалпы, 2019қолайлы
жылы көрсетілетін
мемлекеттік
Қазақстанның
дамуы орта
таптың
қызметтердің
80
пайызы,
ал
2020
жылы
кемінде
90
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік
13 есе
пайызы
электронды
форматқа
көшірілуге
тиіс.
Сол
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
үшін
қызметтер туралы
дейінМемлекеттік
төмендеді. көрсетілетін
Еліміздің әлеуметтік-экономизаңды
жаңарту керек.
калықжедел
табыстарының
негізі - біздің басты құнЕкіншіден,ретінде
қарамағындағы
қызметкерлер
дылықтарымыз
қала беретін
азаматтық
бейбітшілік,
ұлтаралыққатысты
және конфессияаралық
сыбайлас
жемқорлыққа
құқықбұзушылық
келісім. жағдайда бірінші басшылардың жеке
жасаған
Дегенмен,
Қазақстанныңкүшейту
жетістіктері
сенімді
тәртіптік
жауапкершілігін
мәселесін
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыпысықтау қажет. Сонымен қатар, адал жұмыс істейтін
здың кепілі
емес екенін қорықпауға
жақсы сезінуіміз
қызметкер
тексерушілерден
тиіс. керек.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
Үшіншіден, «Сыбайлас жемқорлықтан
ада
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
өңірлер» жобалары аясында елорданың жемқорлыққа
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
қарсы стратегияны жүзеге асыру жөніндегі
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
тәжірибесін тарату керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұТӨРТІНШІ.
Үкімет пенде,
барлық
мемлекеттік
ның өзіндік
сын-қатерлері
мүмкіндіктері
де
органдардың
жұмысында
формализм
мен
бар.
бюрократияны
азайту
қажет.
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қатарына қоСоңғы
кездері
Үкіметтегі,
мемлекеттік
сылу үшін Қазақстанда қажетті
нәрсенің
бәрі бар
органдардағы
ұзақ отырыстар
мен мынадай
кеңестердіңміндетсаны
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін
еселеп
артып, жұмылуымыз
сондай-ақ құжат
айналымы елеулі
терді шешуге
керек.
түрде көбейді.
Үкімет әкімдердің және олардың
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа 7 кеңес
орынбасарларының
қатысуымен күніне
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
өткізетін кездері де болады. Олар қай кезде жұмыс
айналуы
тиісдоғарып, бұл мәселені ретке келтіру
істейді?
Мұны
Оның
нәтижелері
мұнай бағасыалуға
күрт төменкерек. Өздеріне нақты міндеттемелер
және
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
солар үшін жария түрде есеп беруге тиіс министрлер
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
мен
әкімдерге шешім
қабылдау еркіндігін
ұсыну
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
14
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралқажет. Еліміздің 2025 жылға дейінгі дамуының
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінстратегиялық
жоспарының әзірленген
көрсеткіштер
ші кезекте, технологиялардың
трансфертін
ынтакартасы
бұған
негіз
болуға
тиіс.
ландыруға тиіс.
БЕСІНШІ.
Қойылған
міндеттерді
тиімді
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
жүзеге
асыру үшін
реформалардың
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық жүргізілуіне
жобаны іске
бақылау
механизмдерін
күшейту
қажет.тарату
Үкіметкерек.
пен
асырып,
бұл тәжірибені
кеңінен
мемлекеттік
органдар
жыл
дейін дамудың
Цифрлық және
басқа
да соңына
инновациялық
шешіматалған
барлық мәселелерін
отырып,дамытуы
нақты
дерді әзірлеушілердің
өз қамти
экожүйесін
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
индикаторлар мен «жол карталарын» әзірлеуге тиіс,
Ол біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
сондай-ақ
реформаларды
іске
қосу үшін қажетті
заң
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
жобаларының бәрін Парламентке уақтылы енгізуі
халықаралық
технопаркі
сияқты
инновациялық
керек.
Өз кезегінде,
Парламент
оларды
сапалы әрі
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
тиіс.мен
жедел қарастырып, қабылдауға тиіс. Реформалар
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парнегізгі стратегиялық құжаттардың жүзеге асырылу
кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
барысына мониторинг жүргізіп, бағалау үшін қажетті
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиөкілеттіктер бере отырып, Президент Әкімшілігінде
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
Ұлттық жаңғыру офисін құруды тапсырамын. Бұл
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
офис
статистикалық
көрсеткіштерге
мониторинг
қызметі
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
жүргізуден
бөлек,
Экономикалық
ынтымақтастық
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
және
даму
ұйымының
тәжірибесіне сәйкес, тұрғындар
тиісті
заңнама
қажет.
үшінБұдан
өзекті бөлек,
мәселелер
жөнінде
халық пен бизнес
IT және
инжинирингтік
қызмет
өкілдері
арасында
тұрақты
түрдемаңызға
сауалнама ие
жүргізуді
көрсетуді
дамыту
ерекше
болып
қамтамасыз
етеді. Офис
әрбір бағыттабыс
бойынша
отыр. Экономиканы
цифрландыру
әкелгенімен, жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
қалыптасқан
жағдай
жөнінде
маған
үнемі
баяндап
де тудырады.
Босайтын
еңбекпен
отырады.
Үкіметтің
әрбір жұмыс
мүшесі,күшін
мемлекеттік
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
алаалға
тияоргандар мен компаниялардың басшылары
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
қойылған міндеттердің орындалуына дербес жауап
мен стандарттау
салаларын жаңа индустрияланберетін
болады.
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
2018 V.
жылы
«цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаТИІМДІ СЫРТҚЫ САЯСАТ
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
Қазақстанның табысты жаңғыруын қамтамасыз
ету үшін
бастамашыл белсенді сыртқы саясатты
ЕКІНШІ.
одан
әрі
жүзеге
асыру қажет. Біздің бейбітсүйгіш
Ресурстық әлеуетті
бағытымыз
бен
осы
одан әрі дамыту саладағы нақты айқындалған
қағидаттарымыз
өзін-өзі табиғи
толықресурстарға
ақтап отыр.
ХХІ ғасырда әлемнің
деген
Қазақстанның
Ресей Федерациясымен
мұқтаждығы жалғасуда.
Олар болашақтақарымжаһанқатынасы
мемлекетаралық
эталоны
дық экономиканы
жәнебайланыстардың
еліміздің экономикасын
дамытусаналады.
барысындаТолыққанды
ерекше маңызға
ие болады.
болып
интеграциялық
Бірақәрі
шикізат
ұйымдастыру
бірлестік
әлемдікиндустрияларын
экономикалық қатынастардың
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстабелсенді мүшесі ретінде қалыптасқан Еуразиялық
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
экономикалық одақ табысты жұмыс істеуде. Орталық
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаАзия
өңірінде
өзара ықпалдастықтың жаңа
парағы
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынашылды. Қытай Халық Республикасымен
жандардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
жақты стратегиялық серіктестігіміз дәйекті түрде
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,
жылға
көрсетдамып келеді.
«Бір2050
белдеу
– бірқарай
жол» бұл
бағдарламасы
кіш
80 процентке
жетеді.
Қытаймен
қарым-қатынасымызға
тың серпін берді.
Біз 2030
жылға
қарайВашингтонға
Қазақстандағы
баламаМенің
қаңтар
айындағы
ресми
сапарым
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
және Президент Дональд Трамппен міндетін
жүргізген
қойдық.
Қазір бізде
жалпыҚазақстан
қуаттылығы
МВт
келіссөздерім
барысында
мен 336
АҚШ-тың
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
XXI ғасырдағы кеңейтілген стратегиялық серіктестігі
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
жөніндегі уағдаластыққа қол жеткізілді. Біз сауда
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнжәне инвестиция саласындағы ірі серіктесіміз –
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция
Еуропа
ынтымақтастығымызды
салу
үшінОдағымен
бизнестіқарқынды
ынталандыру
маңызды.
жалғастыра
береміз.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
ТМД елдерімен,
Түркиямен,
Иранмен,қатты
Араб
субъектілерін
кеңінен тартып,
тұрмыстық
Шығысы
және
Азия
елдерімен
өзара
тиімді
екі
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияжақты
қатынастар
дамып
келеді.
Ақтау
қаласындағы
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
саммитте
теңізінің
құқықтық
керек.
Осы қабылданған
және басқа Каспий
да шаралар
заңнамаға,
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
мәртебесі
туралы
конвенция Каспий
маңы
елдерімен
енгізуді
талап етеді. жаңа мүмкіндіктеріне жол
ынтымақтастықтың
ашады. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының
ҮШІНШІ. « Кеңесіндегі миссиясын абыроймен
Қауіпсіздік
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
аяқтап келеді.
Сирия жөніндегі
Астана процесі бейбіт
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
жолмен реттеу және осы елдің
дағдарыстан шығуы
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейжөнінде тиімді жұмыс жүргізіп жатқан бірден-бір
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
келіссөздер форматына айналды. Сонымен қатар,
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
қазіргі күрделі жағдайда Қазақстан Республикасының
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтасыртқы
саясаты
жәнеШикізатты
ұлттық мүддені
мыз.
Алайда,
қазірбейімделуді
ол жеткіліксіз.
қайпрагматизм
қағидаттарына
сәйкес
ілгерілетуді
талап
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
етеді.
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
* * * аграрлық кеБұл мәселені шешуге барлық
Барлық кезеңде
де табысқа
дегенАграрлық
нық сенім
шеннің түбегейлі
бет бұруы
маңызды.
мен халықтың
бірлігі
ғана ел
тағдырын
шешкен.
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
болуға
тиіс. Ол
ең алдымен жаңа
технологияларды
Бірлескен
күш-жігеріміздің
арқасында
ғана біз ұлы
трансферттеумен
және
оларды отандық жағдайасуларды бағындыра
аламыз.
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Осыған
аграрлық университеттердің
VІ. ӘРБІРорай
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ
ЕЛІМІЗДЕГІ
рөлін
қайта қарау
керек. Олар диплом
беріп қана
ӨЗГЕРІСТЕР
ҮДЕРІСТЕРІНЕ
АТСАЛЫСУЫ
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан
мамандарды дайындауға тиіс.
реформалардың мәнін және олардың Отанымызды
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарөркендету жолындағы маңызын жете түсінуге
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінтиіс.
жүзеге
асыру
дегі
озықРеформаларды
білім мен үздіктабысты
тәжірибені
тарататын
үшін
қоғамымыздың
ортақ
мақсатқа
жұмылуы
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
асаегу
маңызды.
«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасы
егін
мен астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
жаппай
қолдауға
ие
болып,
қоғамдағы
жаңғыру
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералүдерістеріне
зор себудің,
серпін берді.
Бұл бастаманы
әрі
ды
тыңайтқыш
зиянкестермен
және
қарай жалғастырып
қана
қоймай, оның аясын
жаңа
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
арқылы
өнімділікті
бірнеше есетолықтыру
арттыруға қажет.
бомазмұнмен
және бағыттармен
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 кооператив
түрінде
жұмыс
істеуіне жан-жақты
қолЖастар мен
отбасы
институтын
кешенді қолдау
дау
көрсету керек.
Мемлекет
бизнеспен бірлесіп,
мемлекеттік
саясаттың
басымдығына
айналуға
отандық
өнімді халықаралық
нарыққа
шығарудың
тиіс. Жастардың
барлық санатын
қолдауға
арналған
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
шараларды толық қамтитын әлеуметтіктиіс.
сатының
Ауыл платформасын
шаруашылығын
қарқындыкерек.
дамыту
ауқымды
қалыптастыру
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
Келесі жылды Жастар жылы деп жариялауды
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ұсынамын. Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықжаңғыртуға кірісуіміз қажет. Бұған арнайы «Ауыл –
түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмЕл бесігі»
жобасының іске қосылуы септігін тигізеді.
кіндік
береді.
Бұл
жоба
өңірлердегі
еңбекке
қатысты
Сонымен арқылы
қатар жерді
барынша
тиімді
игеидеологияны
ілгерілетуді қолға
алу керек.
Бойскаут
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
қозғалысы сияқты
«Сарбаз»
балалар-жасөспірімдер
алмайтындарға
шара
қолдану
керек. Тиімсіз суббірлестігін
құрып,
мектептерде
сидияларды ауыл шаруашылығыәскери-патриоттық
кешені субъектәрбиенің
рөлін күшейткен
жөн. «Өз арзандатуға
жеріңді танып
тілеріне
арналған
банк несиелерін
қайта
қажет. 5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
біл» бағыттау
жаңа бастамасы
аясында
еліміздің
өңірлері
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және өңделген
ауыл
бойынша жаппай
мектеп туризмін
қайта жаңғырту
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше,
кем
керек. Бүгіндеөнімінің
халықтың
әлеуметтік
көңіл-күйін
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
айқындайтын
негізгі
салаларда
теңдессіз шаралар
ұсынылып отыр. Бастамалардың қаржылық көлемі
ТӨРТІНШІ.
1,5
триллион теңгеден асады, ал жиынтық әсері
Көлік-логистика инфрақұрылымының
одан да көбірек. Бұл халықтың өмір сүру деңгейін
тиімділігін арттыру
арттыруға зор серпін береді. Бұл – ең сенімді әрі
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трантиімді инвестиция. Қымбатты қазақстандықтар!
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
Халқымыздың
бақуатты
өмір арқылы
сүруі және
еліміздің
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
өткен
жүк
озық
дамыған
30
елдің
қатарына
қосылуы
–
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17Тәуелсіз
милмемлекетіміздің
мәңгілік мұраты.
Біз қашан
да жыл
заман
лион
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
түсетін
сынына тегеурінді
беріп келеміз.
сайынғы
табысты іс-қимылмен
2020 жылы төтеп
5 миллиард
долБұл –міндеті
ең алдымен,
ынтымағының
арқасы.
ларға жеткізу
тұр. ел
Бұл
инфрақұрылымға
«Ынтымақты
елдің ырысы
мол»қайтадейді
жұмсалған
мемлекет қаражатын
тез арада
руға
мүмкіндік
береді.
халқымыз.
Бүгінгі
кезеңнің де талабы оңай емес.
Жүк қозғалысын
режімінде
бақылап,
Бірлігіміз
мызғымаса,онлайн
ынтымағымыз
ыдырамаса,
біз
олардың
кедергісіз
үшін
және
үшін алынбайтын
асу,тасымалдануы
бағынбайтын белес
болмайды.
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
Мен әрбір
жолдауымда халықтың
әлеуметтік
жағдайы
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
мен тұрмыс
сапасын
жақсартуға
ерекше мән беріп
ауқымды
қамтамасыз
ету қажет.
келемін. түрде
Қазіргіенгізілуін
«7-20-25»,
«Нұрлы жол»,
«Нұрлы
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
жер» және басқа да мемлекеттік бағдарламалардың
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
басты мақсаты – халқымыздың тұрмыс сапасын
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
жақсарту. Қазақстанның бағындыратын биіктері әлі
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
алда. резервін анықтауға және артық шығынды
өсімнің
халықОсы
сенімі
рухымызды
азайтуға Осы
жағдайжолда
туғызады.
мақсаттар
үшін
жігерлендіріп,
бойымызға
күш-қайрат
дарытады.
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Сол
ақтаудан
артықтиімді
мұратбасқаруға
жоқ!
Бұлсенімді
жүйе көлік
ағынын
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.
15
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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2018 جولداۋ

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-ُقازا قستايدىقتاردىَ ءا
Біз 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.
!قازاقستايدىقتار
قۇرنەتتى
көрмесін
өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
تاۋەلسىسدىن جىلدارى لوپ
 ءبىسмемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
дағы бірінші
бысты
жұмыс
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
 زاناياۋي پروورەسسيۆتى نەنلەلەістеп келе жатқан нарықтық экономика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
.ەتتىن
2017
жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
 تاريحي ناٌىسىқайта
 ءارىтүсті.
 ساپالىЖыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар2018
جولداۋ
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнеркінің
қызметін ұйымдастыруды түбегейлі
қайта
.جۇروىسدىن
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты
ынталандыруы және
2018 جولداۋ
قازاقستايًىَ حالىقارالىق
ساپاسىٌ ارتتىرۋ
پەى تۇرنىس
َاۋقاتىًى
-ُقستايدىقتاردىَ ءا
قازا
сектордың
үлесі 40 проценттен
асыпتابىس
түсті. :ءوسۋى
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
 ء. قوُ جەتمىسدىنҚазақстанның
 ارتتىرۋلۇصەيۋىًەқолайлы
дамуы
қызметі
ٌتۇرنىس ساپاسى
 پەىорта
 تابىسтаптың
:اۋقاتىًىَ ءوسۋى
-ُ ءاинновациялық
َقازا قستايدىقتاردىэкожүйе жетістіктерінің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13
есе
негізгі
факторлары
болып саналады. Бұл үшін
جاۋاپمەرصىلىمپەى قارايتىٌ جاۋ
يۇرسۇلتاى
يازاربايەۆ
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9يازاربايەۆ
процентке
тиісті
заңнама
қажет.
يۇرسۇلتاى
 جايە ورتالىق ازياдейін
قازاقستاى تهد
төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық
табыстарының
негізі
біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту ерекше маңызға ие болып
ءۇصىٌ الەندىن قوعانداستىق تاٌد
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелкүшінің көптеп
босап қалу қаупін
!قازاقستايدىقتار
قۇرنەتتى
ءوٌىرىًىَ قارجىلىбейбітшілік,
 ءبىس ەۋرازياұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс
күшін еңбекпен
قۇرنەتتى
!قازاقستايدىقتار
 ج،قالىپتاسۋىٌ قانتاناسىس ەتىپ
Дегенмен,
тіктері сенімді
қамтуلوپ
үшінجىلدارى
келісілген
саясатты
لەلە جاتقاىҚазақстанның
قارقىًدى دانىپжетіс
ەلويونيماسى
.جۇنىس اتقاردىق
تاۋەلسىسدىن
 ءبىسалдын ала тиятірек قانتاناسىس
саналады,
бірақ олقوعاندىق
ертеңгіپەى
табыстарымынақтау
керек.پروورەسسيۆتى
Білім беру жүйесін,
ءونىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى
،لەلىسىهدى اسىپ
 بەيبىتضىلىن،قۇرىپ
نەنلەلەت
 زاناياۋيкоммуникация
емес
екенін
сезінуіміз керек.
мен стандарттау
салаларын
жаңаتاۋەلسىسدىن
индустриялан- ءبىس
 جاتقاىздың
لەلەкепілі
دانىپ
ىًدى
قارقжақсы
ەلويونيماسى
.اتقاردىق
لوپ جۇنىس
جىلدارى
.ەتتىن
 جىل20  سوٌعى.قالىپتاستىردىق
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу
қажет болады.
لەلىسىهدى
قوعاندىق
 بەيبىتضىلىن پەى2018
،قۇرىپ
پروورەسسيۆتى
Елімізге
дамудың жаңа
сапасы қажет.
жылыنەنلەلەت
«цифрлық дәуір»
өнеркәсібін زاناياۋي
қа.قانتاناسىستارتىلدى
يًۆەستيتسياسى
ُصەتە
 لويستيتۋتسيالىق جايە ساياسي رەفورناالر،ساپالى ءارى تاريحي ناٌىسى زور قۇرىلىهدىق
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
 دۇيي.بيسيەس يىعايىپ لەلەدى
.جۇروىسدىنкірісу керек. .ەتتىن
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге
элементтерін
36  ەلدىَ ىضىًدە190
 قازاقستاىкеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұَ ءرولىًىсын-қатерлері
ايهاقتاعى وەوساياسي
َارتۋىًا جايە ويىдеَبەدەلىًى
قازاقستايًىَ حالىقارالىق
ның өзіндік
де, мүмкіндіктері
ЕКІНШІ.
 والرعا،اۋدارىپ
لەزىًدە يازار
دەر
رەفورناالر
ساياسي
جايە
لويستيتۋتسيالىق
،قۇرىلىهدىق
ناٌىسى زور
ساپالى ءارى تاريحي
бар. وٌىرلىن جايە جاھايدىق پروبلەناالردى صەصۋ ىسىًە زور
Ресурстық
әлеуетті
 ءبىس.جەتمىسدىن
ُلۇصەيۋىًە قو
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
جاۋاپمەرصىلىمپەى قارايتىٌ جاۋاپتى ءارى قاالۋلى حالىقارالىق سەرىمتەس رەتىًدە تايىلدىق
.جۇروىسدىن
 نەى ەلىهىسد،يىستى
 بايال.үшін
سوعاى
сылу
Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға
деген
وتمىسۋ
ٌلورنەسى
حالىقارالىق
»
2017
پو
ەلس
«
اراسىًاى
ەلدەرى
ازيا
ورتالىق
جايە
تهد
قازاقستاى
екеніне
сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанجۇزەوە اسىرىلۋى تاب
َوالردى
тердіوەوساياسي
шешуге жұмылуымыз
керек.
дықتاٌداپ
экономиканы
және
еліміздің
экономикасын
.بولدى
نەنلەلەت
ءبىرىًضى
العاى
قوعانداستىق
الەندىن
ٌءۇصى
ايهاقتاعى
َويى
جايە
ارتۋىًا
َبەدەلىًى
حالىقارالىق
َقازاقستايًى
– 2050 َءرولىًى
ستراتەويالىق ناقساتىهىس
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
ەلىهىسدىَ يًفراقۇر
جىلى
2014Индустрияландыру
رەتىًدە
ورتالىعى
جاھايدىق جايە نادەيي
يًًوۆاتسيالىق
،ىسمەرلىن
،قارجىلىق
َءوٌىرىًى
 ءبىس ەۋرازياұйымдастыру
БІРІНШІ.
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ىسىًە زور
صەصۋ
پروبلەناالردى
وٌىرلىن جايە
ءبىس
.جەتمىسدىن
ُلۇصەيۋىًە قو
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға қатысты ұста نيلليويًاى18  حالىق سايى. جاٌا ەلوردانىس – استايايى سالدىق،قالىپتاسۋىٌ قانتاناسىس ەتىپ
 ءۇش جىل ب.اسىرۋدى باستادىق
айналуы
тиіс قاالۋلى حالىقارالىق سەرىمتەس
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
.تايىلدىق
رەتىًدە
جاۋاپتى ءارى
ٌقارايتى
جاۋاپمەرصىلىمپەى
يەوىس
 ءبىس بەرىن ەلويونيمالىق. جاسقا جەتتى5،72  ءونىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى،اسىپ
ەلىهىسدىَ ءۇصىًضى ج
ٌلەيى
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаتىمەلەي
لولەنىًدە
»دولالرى
اقط
نيلليارد
ىضىًدە
20 سوٌعى
.قالىپتاستىردىق
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
лардыجىل
белсенді
түрде
енгізу қажет.
 وتمىسۋдеген
ٌلورنەسى
حالىقارالىق
2017
-پو300
ەلىهىسوەەلس
« اراسىًاى
ەلدەرى
ازيا
ورتالىق
 جايەКәсіпорынقازاقستاى تهد
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
جايە ورتا
ٌصاعى
ٌساياالتى
يەوىسى
َورلەيدەتۋدى
ەلويونيمايى
.
تارتىلدى
يًۆەستيتسياسى
ُصەتە
24
себепті жоғары еңбек .
өнімділігі
бар қайта өңдеу
сондай-ақ
жұмыстаنەنلەلەت بولدى
ءبىرىًضى
 العاىэнергия
 تاٌداپөндірушілердің
 قوعانداستىقөз
الەندىن
ٌءۇصى
 دۇييەجۇزىلىن بايمتىَ بيسيەس جۇروىسۋ جەٌىلدىىى رەيتيًىىًدە.بيسيەس يىعايىپ لەلەدى
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
قاتەرلەروەқатар
-ٌسىرتقى سى
 ءبىس ءاردايىو.لوتەرىلدى
ورىًعاқойылатын
صى-36 ىضىًدە
َ ەلدى190арттыру
 قازاقستاىкерек.
Сонымен
индустрияландыру
4.0 жаңа
талаптарды
رەتىًدە16
ورتالىعى
نادەيي
جايە
يًًوۆاتسيالىق
،ىسمەرلىن
،قارجىلىق
َءوٌىرىًى
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада
өткен يازار
ЭКСПО-2017
балама- ءبىس
.دايىٌ بوال بىلدىن
 والرعا،اۋدارىپ
لەزىًدە
 دەرкөрмесі ەۋرازيا
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қанنيلليويًاى
18
سايى
حالىق
.Кәсіпорындарымызды
سالدىق
استايايى
– шалықты
ەلوردانىس
جاٌا
،ەتىپ
قانتاناسىس
ٌقالىپتاسۋى
сипатқа
ие
болуға
тиіс.
қарқынды
екенін
көрсетті.
Бүгінде
әлем
.جاسادىو
باستاناالر
باعدارالنالىق
قاجەتتى
جاٌعىرتۋ جويىًدە
ەلىهىسدى
 نەى،يىستى
سوعاى بايال
жаңғыртуға
және
цифрландыруға
бағытталған,
бойынша
өндірілетін
электр
энергиясының
төртَءبىسدى
.ايًالدى
فالتورىًا
َدانۋىهىسدى
تابىستى
اسىرىلۋى
والردىَ جۇزەوە
 يەوىس8ەلويونيمالىق
بەرىن
يەوىسوىءبىس
.جەتتى
جاسقا
5،72
ۇزاقتىعى
 ءونىر ءسۇرۋ،اسىپ
. ەلدىَ قاتارىًا قوسىلۋ30  –جىلعا قاراي الەندەوى وزىق دانىعاى2050 ستراتەويالىق ناقساتىهىس
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 نيلليارد اقط دولالرى لولەنىًدە تىمەلەي300  جىل ىضىًدە ەلىهىسوە20  سوٌعى.قالىپتاستىردىق

.ءۇصىٌ الەندىن قوعانداستىق تاٌداپ العاى ءبىرىًضى نەنلەلەت بولدى
 يًًوۆاتسيالىق جايە نادەيي ورتالىعى رەتىًدە، ىسمەرلىن،ءبىس ەۋرازيا ءوٌىرىًىَ قارجىلىق
 نيلليويًاى18  حالىق سايى. جاٌا ەلوردانىس – استايايى سالدىق،قالىپتاسۋىٌ قانتاناسىس ەتىپ
 ءبىس بەرىن ەلويونيمالىق يەوىس. جاسقا جەتتى5،72  ءونىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى،اسىپ
 نيلليارد اقط دولالرى لولەنىًدە تىمەلەي300  جىل ىضىًدە ەلىهىسوە20  سوٌعى.قالىپتاستىردىق
тен бірі жаңартылатын
энергия
көздеріне
тиесілі. шейтеді.
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ٌساياالتى
ورلەيدەتۋدىَ يەوىسى
ەلويونيمايى
يًۆەستيتسياسى تارتىلدى
ُصەتە
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолرەيتيًىىًدە
بايمتىَ بيسيەس جۇروىسۋ جەٌىلدىىى
دۇييەجۇزىلىن
.يىعايىپ لەلەدى
بيسيەس
кіш 80 процентке
жетеді.
дау көрсету
керек. Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
Біз 2030قاتەرلەروە
жылға қарай
Қазақстандағы
баламаотандық
халықаралық
шығарудың
-ٌسىرتقى سى
ءبىس ءاردايىو
.لوتەرىلدى
ورىًعاөнімді
صى-36
ەلدىَ ىضىًدەнарыққа
190 قازاقستاى
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
. والرعا دايىٌ بوال بىلدىن،دەر لەزىًدە يازار اۋدارىپ
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
. نەى ەلىهىسدى جاٌعىرتۋ جويىًدە قاجەتتى باعدارالنالىق باستاناالر جاسادىو،سوعاى باياليىستى
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
.ايًالدى
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يەوىسوى
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инвестиция
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
. ەلدىَ قاتارىًا قوسىلۋ30  –جىلعا قاراي الەندەوى وزىق دانىعاى2050  ستراتەويالىق ناقساتىهىسмүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
 ىسمەәкімдері
ٌباعدارالناسى
لەصەيدى
ُ جوбизнес
جاٌارتاتىٌ «يۇرلى
ٌيًفراقۇرىلىهى
َەلىهىسدى
جىلى- тиімді
2014 игеӨңірлердің
шағын
және »
орта
Сонымен
қатар жерді
барынша
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
 سوداى. ياقتى قادام» – ۇلت جوسپارىٌ جارياالدىق100« ٌ ءۇش جىل بۇرى.اسىرۋدى باستادىق
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субَ ويىَ باستى نىًدەتى – قازاقستايًى.لەيىٌ ەلىهىسدىَ ءۇصىًضى جاٌعىرۋىًا لىرىستىن
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекءوسىهًىَ جاٌا
ەلويونيمالىق
ٌەتەتىтілеріне
قانتاناسىسарналған
ٌقابىلەتتىلىىى
جاھايدىق باسەلەوە
керек. Осыٌنودەلى
және басқа
да шаралар
заңнамаға,
банк несиелерін
арзандатуға
24
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кодекске
қайта
бағыттау
қажет.وريىقتى
5 жыл َەلىهىسدى
ішінде агроөнеркәсіп
سەيىوЭкологиялық
ارتتىرۋعا دەوەى زور
ءارىөзгерістер
دەٌىەيىٌ وداى
ءسۇرۋ
دانۋى ءونىر
.قۇرۋ
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
. ءبىس جاٌا نىًدەتتەردى اتقارۋعا دايىًبىس.ۇياالتادى
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
!قۇرنەتتى وتايداستار
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
لۇصەيە
ۇدەرىستەرى
ترايسفورناتسيا
ەلويونيمالىق
 ساياسي جايەинфрақұрылымының
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Аграрлық
саясат
еңбек өнімділігін
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экспортын
арттыру
قاۋىپسىسدىن
جاھايدىقөнімнің
لورىًىەى
 نىسعىهاستايтиімділігін
.وزوەرىپ لەلەدى
 الەم قارقىًدى تۇردە.ءتۇستى
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран روبوتتايدىرۋ، جاٌا تەحًولووياالر.جۇيەسىًىَ تۇعىرى نەى حالىقارالىق ساۋدا ەرەجەلەرى بۇزىلۋدا
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
تاالپتاردى
قاتىستى
ساپاسىًا
َلاپيتالىًى
رەسۋرستارىًا جايە
اۆتوناتتايدىرۋ
мыз. Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қай-ادامайтылды.
Жалпы, ەٌبەك
Қазақстан
арқылы نەى
өткен жүк
та өңдеуді قور
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп,
17 мил بۇُ ورايدا. قارجى جۇيەلەرىًىَ نۇلدە جاٌا ارحيتەلتۋراسى تۇزىلۋدە.لۇردەلەيدىرۋدە
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
.يارىقتارى لەزەلتى قارجى داعدارىسىًا الىپ لەلۋى نۇنمىٌ جاٌا «سابىٌ لوبىىىٌ» ۇرلەۋدە
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол-ٌجاعدايدا سى
نۇيداي
.تۇسۋدە
پروبلەناالر توعىسا
جەروىلىمتى
بۇوىًدە
шеннің түбегейлі
бет бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға жеткізу
міндетіجايە
тұр.جاھايدىق
Бұл инфрақұрылымға
ғылымды дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез
арада қайта– قاتەرلەروە توتەپ بەرۋدىَ جايە نەنلەلەتتىَ تابىسقا جەتۋىًىَ لەپىلى ەلدىَ باستى بايلىعى
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
نەنلەلەتتىن
نەنلەلەتتىن
 ءاربىر،ۇلىهەت
. بولىپ وتىرонлайн
ناسەلەسىрежімінде
ادانًىَ دانۋ
трансферттеумен
және،َوروايًى
оларды отандық
жағдайЖүк қозғалысын
бақылап,
ға бейімдеумен
айналысуы
қажет.
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
َاۋقاتىًى
-ُقازاقستايدىقتاردىَ ءا
.وزوەرتۋى قاجەت
ٌتاسىلدەرى
جۇنىس
لونپاييايىَ باسضىسى
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
 نەى الۋازىهدى تۇلعايىَ جەلە تيىهدىلىىىٌ جايە.ءوسۋى باستى باسىهدىققا ايًالۋعا ءتيىس
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
.ٌباعااليتىٌ بوالنى
ولضەنىە
ُاليىقتىلىعىٌ ءدا
قىسنەتمە
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде
нақты سايمەس
ауқымды
түрдеوسى
енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
* буынының
**
мамандарды дайындауға тиіс.
өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ءوسىهى نەى
تابىستارىًىَ تۇراقتى
،ەً الدىهەىсапалы
،اۋقاتىталдауды
-ُقازاقستايدىقتاردىَ ءا
ламаларынتۇرنىس
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенін- пайдалану
қамтамасыз етуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға
және
артық
шығынды
.باياليىستى
ساپاسىًا
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
 حالىق تابىسىًىَ ءوسۋى.І
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
 ءوز لاسىبىٌ جاقسى نەٌىەروەيدە جايە اليىقتى جاالقى الۋعا يەنەسە جەلە،ادام ەٌبەلقور بولىپ
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
َ ادانداردىбірнеше
نەنلەلەت پەى
تابىس ارتادىбоلەزدەжақсарту
نۇنمىًدىن بولعاى
 ويى دانىتۋعا،اصىپ
لاسىپжелісін
арқылы өнімділікті
есе .арттыруға
үшін автожолдардың
жергілікті
лады. Жүргізушісі
жоқ
техника
адами
факторды
жөндеу
мен
қайта
салуға
арналған
қаржы
، بىرىًضىدەى.لۇش بىرىمتىرۋىًىَ ارقاسىًدا عايا ءبىس جالپىعا ورتاق ەٌبەك قوعانىٌ قۇرا االنىسкөлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
17
28 мүмкіндік
 ياعًي، ەسەбереді.
5،1 جاالقىًى
ًباستاپ ە
قاٌتارىًاى
- сайын
1 َجىلدى
-2019бюджет
ۇلىهەتمەқаражатөмендетуге
Жаңаتونەيىى
технолоОсыған
жыл
бөлінетін
гиялар мен
бизнес-модельдерді
енгізу,
тының жалпы
көлемін
орташа
кезеңТУҒАН
ТІЛ
№4(38)
2018
نەيضىن
ساال بويىًضا ءتۇرلى
بارلىقагроөُ بۇ.ٌتاپسىرانى
ءوسىرۋدى
ٌدەيى
 نىٍعاмерзімдегі
42 /نىًٍاى
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұٌ نىَ ادانًىَ ەٌبەلاقىسى300  نيلليوى1 ٌيىسايدارىًداعى لاسىپورىًداردا جۇنىس ىستەيتى
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
َ نىَ قىسنەتمەردى275 ٌ بيۋدجەتتىن نەلەنەلەردە جۇنىس ىستەيتى.تىمەلەي قانتيدى
9
ТУҒАН ورتا
ТІЛ ،لوبەيىپ
- ТҰҒЫРЫМ
/ №1(1) 2018
 جىلداردا2021-2019  وسى ناقساتتارعا. پايىسعا وسەدى35 ەسەپپەى
ەٌبەلاقىسى

3

4

***
 تابىستارىًىَ تۇراقتى ءوسىهى نەى تۇرنىس، ەً الدىهەى،اۋقاتى-ُقازاقستايدىقتاردىَ ءا
.ساپاسىًا باياليىستى
 حالىق تابىسىًىَ ءوسۋى.І
 ءوز لاسىبىٌ جاقسى نەٌىەروەيدە جايە اليىقتى جاالقى الۋعا يەنەسە جەلە،ادام ەٌبەلقور بولىپ
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралنەنلەلەت پەى
.ارتادى
تابىس
بولعاى لەزدە
نۇنمىًدىن
دانىتۋعا
ويىөткізу
،اصىپқажет.
لاسىپБұлар, бірінБіз َادانداردى
әлем елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
дарды
әзірлеп,
сыннан
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынта، بىرىًضىدەى.لۇش بىرىمتىرۋىًىَ ارقاسىًدا عايا ءبىس جالپىعا ورتاق ەٌبەك قوعانىٌ قۇرا االنىس
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
28 тұрақты
 ياعًي،ەسە
5،1мүшесі
جاالقىًى
تونەيىى
ً ەжылقاٌتارىًاى باستاپ
- 1 бірнеше
َ جىلدى-2019
 ۇلىهەتمەкәсіпорнын
Кеңесінің
емес
болды.
2018
Еліміздің
өнеркәсіптік
дың қаңтар
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
نەيضىنайында
ءتۇرلىоған
بويىًضا
بارلىق ساال
ُ بۇ.ٌتاپسىرانى
دەيىٌ ءوسىرۋدى
نىٍعاпилоттық
42 نىًٍاىжобаны іске
Біз ٌەٌبەلاقىسى
дүниежүзілікَادانًى
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату керек.
َ نى300  نيلليوى1 ٌيىسايدارىًداعى لاسىپورىًداردا جۇنىس ىستەيتى
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімَ نى275
ٌىستەيتى
 بيۋدجەتتىن.قانتيدى
تىمەلەي
алған َقىسنەتمەردى
ТМД және Шығыс
Еуропа
елдері جۇنىس
арасын-نەلەنەلەردە
дерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
дамытуы
дағы бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тааса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
 جىلداردا2021-2019  وسى ناقساتتارعا. پايىسعا وسەدى35  ورتا ەسەپپەى،ەٌبەلاقىسى لوبەيىپ
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
، ەيدى، وسىعاى وراي. نيلليارد تەٌىە ءبولۋ لەرەك96 ٌرەسپۋبليمالىق بيۋدجەتتەى جىل سايى
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
تونەيىى
.بولهايدى
باياليىستى
 صەوىًەқоلۇيمورىس
ەً تونەيىى
تونەيىى جاالقى
2017
жылыًەеліміз
әлемдік
дағдарыстың
халықаралық
технопаркі
сияқты ًە
инновациялық
лайсызلاتاليساتورىًا
салдарын َءوسىهىًى
еңсеріп, сенімді
жолына ەلويونيما
орталықтардың
төңірегінде
тиіс.
ەٌبەلاقىөсу
اۋقىهىًداعى
نولضەرى بۇلىل
 جاٌاқалыптасуға
َجاالقىًى
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар تونەى جاالقى االتىٌ قىسنەتمەرلەردىَ ەٌبەلاقىسىٌ لوتەرۋوە قاتىستى بۇُ باستانايى.ايًاالدى
25
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі
қайта
تۇراقتى
َورلەيدەتۋدى
بيسيەستى
،ەلىًضىدەى
.
ٌسەيەنى
دەپ
قولدايدى
لونپايياالر
ءىرى
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиорайда,
өнеркәсіптің
өңдеуші
яларға деген
сұранысты ынталандыруы
және
قولداۋ
ٌەرلىًدىىىжалпы
 يارىقкөлемінде
ىًتااليدىرۋ جايە
يًۆەستيتسيايى
 جەلە،قالىپتاستىرىپ
ٌلوزدەرى
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
قازاقستايدىقتاردىَ باسىو
،اصىلىپорта
ورىًدارى
جۇنىسқызметі
ارقىلى جاٌا
 وسى بيسيەسэкожүйе
ُ ءدا.لەرەك
Қазақстанның
қолайлы дамуы
таптың
инновациялық
жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі.ەتىلەدى
факторлары
болып
саналады.
قانتاناسىس
تابىسپەى
 بولىىىБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін ىسمە
төмендеді.
Еліміздің
және
қызмет
ٌباعدارالناسى
»2020әлеуметтік-экономи– «بيسيەستىَ جوُ لارتاسىБұдан
 وزىًدەбөлек,
َ جىلدىIT2010
ءبىسинжинирингтік
.ءبىرىًضى
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
.قوستىق
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
 باعدارالنايىَ قولدايىلۋ.وٌىرلەروە جۇنىس ساپارىو بارىسىًدا نۇيىَ تيىهدىلىىىًە لوز جەتمىسدىو
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
ٌجىل سايى
ٌجۇزەوە اسىرۋ ءۇصى
 وسى.қамту
 لەرەكүшін
 ۇزارتۋкелісілген
ٌجىلعا دەيىсаясатты
2025 ٌنەرزىهى
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістікباعدارالنايى
тері сенімді
алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
. نيلليارد تەٌىە ءبولۋدى قاراستىرۋ قاجەت30 قوسىهضا لەنىًدە
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір
дәуірі ٌوريى
аяқталып
талаптарына
деу
қажет
болады.
 تەٌىەмұнайдың»
 نيلليارد224 ،اصۋعا
جۇنىسкеледі.
نىَ جاٌاдыру
22 لەنىًدە
 قوسىهضاбейім
ىضىًدە
جىل
3 ُبۇ
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қа. بەرەدىкөрсетіп
نۇنمىًدىنотырғандай,
ءويىهىٌ ويدىرۋوە
تريلليوىарналған
3 تۇسىرۋوە جايە
سالىق
Жаһандық трендтер
ол, َتەٌىەيى
лыптастыруға
индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
صارۋاصىلىعى نەى
-تۇرعىٌ ءۇي
элементтерін
кеңінен لونهۋيالدىق
енгізуге негізделуі
тиіс. جايە
Мұ-  ەلويونيمادا باسەلەلەستىمتى دانىتۋ.ەلىًضى
ның өзіндік
сын-қатерлері
мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
ناقساتىهەى
 ءتارتىپ ورياتۋде,
ساالسىًدا
بەلىىلەيەتىٌ تاريفتەر
ٌتابيعي نويوپولياالردىَ قىسنەتى ءۇصى
бар.
Ресурстық әлеуетті
.باتىل صاراالر قابىلداۋ لەرەك
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
لونهۋيالدىق قىسنەت پەى تابيعي نويوپولياالردى رەتتەۋ ساالالرىًدا ءتاريفتىَ جاسالۋى جايە
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанَنويوپوليستەردى
. ەنەسкерек.
جۇنسالۋى ءالى لۇيىە دەيىٌ اصىق
َجيًالعاى قارجىًى
терді шешуге
жұмылуымыз
дық экономиканы
және تۇتىًۋصىالرداى
еліміздің экономикасын
дамыту
барысында
ерекше
маңызға ие болады.
3  ۇلىهەت.يًۆەستيتسيالىق نىًدەتتەنەلەرىًە ءتيىهدى نوييتوريًي پەى باقىالۋ جۇروىسىلهەي وتىر
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
فۋيمتسياسىٌ ەلەۋلى تۇردە
 باسەلەلەستىمتى قورعاۋ،ايًالىسىپ
ناسەلەنەى
ىضىًدە وسى
اي نەرزىو
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты ұстаناٌىسدى
قارسىсыни
نويوپولياعا
،وتىرىپ
لۇصەيتە
айналуы
тиіс– ُ بۇ.ۆەدونستۆويىَ جۇنىسىٌ رەفورناالۋى لەرەك
нымдарды
тұрғыдан
қайта
пысықтау керек.
Оның
мұнай
күрт،ارتۋىًا
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
الەپнәтижелері
تابىسىٌ ازايتۋعا
ياقتىбағасы
َادانداردى
َصىعىًًى
ٌتەتى
 وُ بيسيەس ءۇصىٌ لە،ناسەلەплатформадеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын.سوقتىرادى
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен
энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаقورعاۋدى
قاۋپىًەى
قىلهىستىق قۋداالۋ
قىسىهًاى جايەрының
الىهضىلىن
بيسيەستى زاٌسىس
.ءۇصىًضى
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген жоқ.
экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды
арттыру
керек.
.ارتتىرا ءتۇسۋ لەرەك
18
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /قى
№4(38)
2018
пайдалана
отырып,
мейлінше
инновациялық
«таза»
энергия
дамудың қанلهىستىق
جويىًدەوى
زاًٌاناسىًىَ بۇزىلۋى
سالىقлы,
باستاپ
قاٌتارىًاى
- 1саласындағы
َجىلدى- 2019
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
 نىَ ايلىق ەسەپتىن50 ، ايىپپۇلدى وسىرە وتىرىپ،ٌجاۋاپمەرصىلىمتىَ قولدايىلۋ صەوى
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт يەوىسوى نىًدەتى لولەٌمەلى،اق- سويداي.ٌلورسەتمىضمە دەيىٌ ارتتىرۋدى تاپسىرانى
8
ТУҒАН
ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ
/ №1(1)
2018 ەلويونيمانەى لۇرەس بولۋعا ءتيىس قارجى نوييتوريًىى
،وتىرىپ
فۋيمتسياالرىٌ بەرە
لونيتەتىًە

1

2

َ نويوپوليستەردى.تۇتىًۋصىالرداى جيًالعاى قارجىًىَ جۇنسالۋى ءالى لۇيىە دەيىٌ اصىق ەنەس
3  ۇلىهەت.يًۆەستيتسيالىق نىًدەتتەنەلەرىًە ءتيىهدى نوييتوريًي پەى باقىالۋ جۇروىسىلهەي وتىر
 باسەلەلەستىمتى قورعاۋ فۋيمتسياسىٌ ەلەۋلى تۇردە،اي نەرزىو ىضىًدە وسى ناسەلەنەى ايًالىسىپ
 بۇُ – ناٌىسدى. نويوپولياعا قارسى ۆەدونستۆويىَ جۇنىسىٌ رەفورناالۋى لەرەك،لۇصەيتە وتىرىپ
 ادانداردىَ ياقتى تابىسىٌ ازايتۋعا الەپ، وُ بيسيەس ءۇصىٌ لەتەتىٌ صىعىًًىَ ارتۋىًا،ناسەلە
.سوقتىرادى
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша,
жылға
қарай
бұл көрсетоператив
түрінде زاٌسىس
жұмысبيسيەستى
істеуіне .жан-жақты
қолقورعاۋدى2050
قاۋپىًەى
قۋداالۋ
قىلهىستىق
قىسىهًاى جايە
الىهضىلىن
ءۇصىًضى
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
ارتتىرا
.لەرەك
 ءتۇسۋшығарудың
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық
нарыққа
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
لهىستىق
جويىًدەوى
 بۇزىلۋى336
َزاًٌاناسىًى
سالىق
قاٌتارىًاى- 1 َجىلدى
- 2019
қойдық. Қазір
біздеقىжалпы
қуаттылығы
МВт
Ауылباستاپ
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
болатын жаңартылатын
55 өнімнің
экологиялық
тазалығын
 ايلىق ەسەپتىنэнергия
َ نى50 көздерінің
،وسىرە وتىرىپ
 ايىپپۇلدىсапасы
،ٌ صەوىмен
قولدايىلۋ
َجاۋاپمەرصىلىمتى
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
 يەوىسوى نىًدەتى لولەٌمەلى،اق- سويداي.ٌلورسەتمىضمە دەيىٌ ارتتىرۋدى تاپسىرانى
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық،وتىرىپтехнологияларға
لونيتەتىًە فۋيمتسياالرىٌ بەرە
نوييتوريًىى
ءتيىس قارجى
 لۇرەس بولۋعاілгерілетуге
 ەلويونيمانەىмүмдірілді.«Жасыл»
инвестиция
түлік брендін
қалыптастырып,
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік
береді.
.ەلويونيمالىق تەروەۋ قىسنەتىٌ قايتا قۇرۋ قاجەت
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін
кеңінен
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
،ەنەس
 عاياтартып,
جازاالۋصىтұрмыстық
 نۇيدا.لەرەك
بۇرۋىهىس
ەلويونيماعا» بەت
 اقضاسىسал
ُقوдұрыс
-«قولهاпайдалана
ءبىس
қалдықтарды
заман талабына
алмайтындарға
керек.
Тиімсіз субىًتااليدىرۋصى
 سياقتىсай
قولداۋутилизацияٌەسەپ ايىرىسۋى
قوُ اقضاسىس-шара
 قولهاқолдану
َبيسيەستى
اق-سويداي
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені 26
субъекقۇرالدارعا دا
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған.ءجوى
банк سۇيەيىەى
несиелерін
арзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
اياقتالۋى
ساالسىًداعى
 لەدەىжәне
جايەөңделген
 سالىقауыл
енгізуді талап
етеді. َاقپاراتتىق جۇيەلەر يًتەوراتسياسىًى
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
.ارتتىرادى
ٌاصىقتىعى
َالىهضىلەيدىرۋدى
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
 پايىسعا قىسقارتۋ40
ۇلىهەت ءۇش جىل ىضىًدە ەلويونيماداعى لولەٌمەلى ايًالىهدى لەم دەوەيدە
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
2019 ٌءۇصى
 جاٌاداىтүбегейٌءوز جۇنىسىКөлік-логистика
 بيسيەس.قابىلداۋعا ءتيىس
ءۇصىٌ ياقتى صاراالر
Аграрлық- саясат
еңбекباستاۋ
өнімділігін
инфрақұрылымының
лі арттыруғаنەىжәне
өңделген
экспортын
тиімділігін
арттыру
ءوسىو
،جاعدايداөнімнің
تولەيىەى
يەوىسوى سوناسى
َسالىقتى
قاٌتارىًاى باستاپ- 1 َجىلدى
ұлғайтуға бағытталуы
керек.
Біз
егін
егіп,
дәнді
Бүгінде
Қазақстан
арқылы
»ٌ صاعىٌ جايە ورتا بيسيەس ءۇصىٌ «سالىق انًيستياسى،تاستاي وتىرىپ
الىپбірнеше
 ايىپپۇلدىтрандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
.ٌتاپسىرانى
لىرىسۋدى
جۇروىسۋوە
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 милيەوىسوى
َساياساتتى
ەلسپورتقا باعىتتالعاى
.ءتورتىًضى
жоғары сапалы
дайын
өнімменەلويونيمالىق
шығуымызناسەلەسى
қажет. يدىرۋ
лионيًدۋسترياال
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
 ۇلىهەت وٌدەۋ سەلتورىًداعى ەلسپورتتاۋصىالرعا قولداۋ لورسەتۋوە باسا. ەلەنەيتى بولۋعا ءتيىسдолшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
.ءناى بەرۋى قاجەت
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
وٌىرلىنжәне
تاۋارالرىهىسدى
َوعاى ءبىسدى
.بولهاۋعا ءتيىس
ساياساتىهىسدا سەلقوستىق
ءبىسدىَ ساۋدا
трансферттеумен
оларды отандық
жағдайЖүк қозғалысын
онлайн режімінде
бақылап,
ға бейімдеумен
қажет..سيپات دارىتۋ لەرەكолардың
тасымалдануы
حالىقайналысуы
،سويىهەى بىروە
بەلسەيدىкедергісіз
ٌىلىەرىلەتەتى
الەندىن يارىقتاүшін
 جايەжәне
Осыған دانىتۋ
орай »ٌەلويونيماسى
аграрлық университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
 «قاراپايىو زاتتار،تۇتىًاتىٌ تاۋارالردىَ اۋقىهدى يونەيمالتۋراسىٌ يىەرىپ
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
.قاجەتтүрде
لونەلتەسۋ
لاسىپورىًدارىهىسعا
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды
енгізілуін
қамтамасыз ٌءۇصى
ету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
اق ىضمىтиіс.
- سويداي،تۇرعىسىًاى عايا ەنەس
جۇزەوە اسىرۋ
ەلسپورتتىق
ُبۇ
мамандардыيارىقتى
дайындауға
буынының
өзара الەۋەتىهىسدى
байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу орындарынан
бағдарбереді.
(Big data)
صيمىساتتىق
 ويەرلاسىبى نەىоқу
وٌدەۋ
 ۇلىهەتمەмүмкіндік
.دە ناٌىسدى
ٌ«ءۇصىҮлкен
 تولتىرۋдеректерді»
وتايدىق تاۋارالرنەى
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
 نيلليارد تەٌىە ءبولۋدى500  جىلدا قوسىهضا3 ەنەس ەلسپورتتى قولداۋ ناقساتىهەى الداعى
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
ۇلتتىق
ٌءۇصىталап
 صەصۋетіледі.
ٌبەرۋ نىًدەتى
ەتىهدى يەسيە
 قولجжағдай
جوباالرعاтуғызады.
باسىهدىعى بار
.ٌ تاپسىرانىүшін
орталықтарға
айналу
Мысалы,
азайтуға
Осы мақсаттар
егін егу мен.ٌتاپسىرانى
астық жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
 نيلليارد تەٌىە لولەنىًدە ۇزاق نەرزىهىە قارجى ءبولۋدى600  لەنىًدەқажет.
بايممە
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ً قاتاсебудің,
ٌ جۇنسالۋىзиянкестермен
لوزدەلىەى ناقساتقا
َقاراجاتتى
 وسى،بىرلەسىپодан
بايمپەى
ды тыңайтқыш
және
инфрақұрылымды
әрі ۇلتتىق
дамытуۇلىهەت
қажеттігін
арамшөппенٌءۇصى
күресудің
анықтауға
ашады.
Ішкіقانتاناسىس
өңірлік қатынастарды
اسىرۋинтеллектуалды
جوباالردى جۇزەوەжүйелері
ءارى سەرپىًدى
 ءىرىжол.لەرەك
ەتۋى
باقىالۋدى
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
ٌصەتەلدىن يًۆەستورالرنەى بىرلەسىپ يًۆەستيتسيا سالۋ قاعيداتى بويىًضا جۇنىس ىستەيتى
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
ناسەلەسىٌ قاراستىرۋ
قورىٌ قۇرۋ
يًۆەستيتسياкөбейту
تىمەلەيкерек.
ٌصيمىساتتىق ەنەس سەلتورعا بولىًەتى
азайтып, егіншіліктің
өзіндік құнын
айтарлықтай
19
төмендетугеىلىەرىلەتۋ
мүмкіндік
береді.
Жаңа
технолоОсыған
жыл сайын
бюджет
қаражаٌلوويستيما جايە باسقا دا قىسنەت لورسەتۋ سەلتورالرى
-لولىنбөлінетін
،اق-سويداي
.قاجەت
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
 پايدااليۋғылымға
الەۋەتىهىسدى
بەى نادەييарттыру
تابيعاتىهىسде
باي150
.لەرەك
جايدايدىرۋ
جۇنىستاردى
неркәсіп кешенінің
негізделуін
миллиард
теңгеге
жеткізу جويىًدەوى
қажет. Бұл жұ ۇلىهەت.قاجەت
لوٌىل ءبولۋ
دانىتۋعا ەرەلضە
ءتۋريسندى
جايە ىضمى
ٌلەلەتى
ءۇصىٌ سىرتتاى
шаруашылықтарды
кооперациялау
қажеттігін
кү- мысқа
өңірлердегі
барлық
әкімдіктердің
белсенді
9
.قىسقا نەرزىهدە سااللىق نەنلەلەتتىن باعدارالنا قابىلداۋعا ءتيىس
 اوروويەرلاسىپ.بەسىًضى
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018
 يەوىسوى نىًدەت – ەٌبەك ويىهدىلىىىٌ جايە.لەصەيىًىَ الەۋەتىٌ تولىق ىسمە اسىرۋ لەرەك
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4

 ۇلىهەتمە وٌدەۋ ويەرلاسىبى نەى صيمىساتتىق.وتايدىق تاۋارالرنەى تولتىرۋ ءۇصىٌ دە ناٌىسدى
 نيلليارد تەٌىە ءبولۋدى500  جىلدا قوسىهضا3 ەنەس ەلسپورتتى قولداۋ ناقساتىهەى الداعى
باسىهدىعى بار جوباالرعا قولجەتىهدى يەسيە بەرۋ نىًدەتىٌ صەصۋ ءۇصىٌ ۇلتتىق

.ٌتاپسىرانى

.ٌ نيلليارد تەٌىە لولەنىًدە ۇزاق نەرزىهىە قارجى ءبولۋدى تاپسىرانى600 بايممە لەنىًدە
ً وسى قاراجاتتىَ لوزدەلىەى ناقساتقا جۇنسالۋىٌ قاتا،ۇلىهەت ۇلتتىق بايمپەى بىرلەسىپ
ٌءىرى ءارى سەرپىًدى جوباالردى جۇزەوە اسىرۋ ءۇصى
.باقىالۋدى قانتاناسىس ەتۋى لەرەك
отандастар!
өнімнің
экспортқа
шығуын көздейтін
жаңа құралٌ ىستەيتىҚұрметті
بويىًضا جۇنىس
يًۆەستيتسيا سالۋ قاعيداتى
بىرلەسىپ
يًۆەستورالرنەى
صەتەلدىن
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінقاراستىرۋ
ٌناسەلەسى
قۇرۋтәуелсіз
ٌيًۆەستيتسيا قورى
ٌبولىًەتى
صيمىساتتىق ەنەس سەلتورعا
бөленіп,
брендке
айналған
Қазақстан-تىمەلەي
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынтады құрдық.
2017ٌسەلتورالرى
жылы біздің
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
ىلىەرىلەتۋ
لورسەتۋ
ىسنەت
جايە باسقا دا ق
لوويستيما
- لولىن،اق- سويداي.قاجەت
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
 باي تابيعاتىهىس بەى نادەيي الەۋەتىهىسدى پايدااليۋ.جويىًدەوى جۇنىستاردى جايدايدىرۋ لەرەك
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
. قاجەتЭКСПО
لوٌىل ءبولۋ
ءتۋريسندى دانىتۋعا ەرەلضە
ىضمى
ٌسىرتتاى لەلەتى
Бізۇلىهەت
дүниежүзілік
мамандандырылған
асырып,
бұлجايە
тәжірибені
кеңіненٌءۇصى
тарату керек.
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
 اوروويەرلاسىپ.بەسىًضى
. قىسقا نەرزىهدە سااللىق نەنلەلەتتىن باعدارالنا قابىلداۋعا ءتيىسшешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
ويىهدىلىىىٌ جايە
– نىًدەت
يەوىسوى
ىسمە اسىرۋмәселеге
الەۋەتىٌ تولىق
َلەصەيىًى
дағы бірінші
мемлекет ەٌبەك
болдық.
Қазақстанда
та-.لەرەك
аса маңызды
айналып
келеді.
бысты.لوبەيتۋ
жұмыс істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
Университеті,
 ەسە5،2  جىلعا قاراي2022 ٌ« قايتا وٌدەلىەى اۋىل صارۋاصىلىعى ءويىهىًىَ ەلسپورتىАстана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
27
تۇردە
اۋقىهدى
اوروتەحًولووياالردى
زاناياۋي
هىسوە
ەلى
ٌبارلىق صاراالرى
َقولداۋدىсияқты
نەنلەلەتتىن
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
технопаркі
инновациялық
лайсыз
салдарынاۋىل
еңсеріп,
сенімді
өсу жолына
орталықтардың
төңіре
гіндеباعىتتاۋ
қалыптасуға
صارۋاصىلىعى
ەيىىسۋ جايە
ستايدارتتاردى
ىٍعايلى
ءبىس يمەندى ءارى
.قاجەت
 تارتۋعاтиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парارقىلى
»ادانداردى
اقىلدى
– نانايداردى
صەتەلدىن
ساالسىًداعى بەدەلدى
жалпыسااليى
өнімнің
өсуі تارتۋ
4 процент
болып,
ал «
өнеркінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
кәсіптік
өнімнің өсуі
7 проценттен
қарау
Нақты сектордың
жаңа технологиصارۋاصىلىق
لاسىپمەرلەرىًە
 اۋىلасты.
. لەرەكБұл
اليۋىهىس
 پايداқажет.
ٌتاجىريبەسى
باسقارۋدىَ ۇزدىن
орайда,
өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
.جۇروىسۋدىَ جاٌا داعدىالرىٌ ۇيرەتۋ ءۇصىٌ جاپپاي وقىتۋ جۇيەسىٌ قالىپتاستىرعاى ءجوى
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
 نيلليارد100 қолайлы
قوسىهضا لەنىًدە
ناقساتتارعا
وسىинновациялық
 جىل ىضىًدە3 الداعى
ۇلىهەتمە
Қазақстанның
дамуы ٌسايى
орта جىل
таптың
қызметі
экожүйе
жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары
болып
саналады.
.ٌ تەٌىە قاراستىرۋدى تاپسىرانىБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді.
Еліміздің
бөлек,
және инжинирингтік
қызмет
.بولىەى ءجوى
لوٌىلәлеуметтік-экономиسەلتورالردى دانىتۋعا ەرەلضەБұдан
سەرۆيستىن
جايەITًوۆاتسيالىق
ً ي.التىًضى
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкел، جاٌا ناتەريالدار، «بوالصاقتىَ ەلويونيماسىًىَ» باالنالى ەيەروەتيما،ەً الدىهەى
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
 بلولچەيٌ جايە باسقا دا، جاسايدى يًتەللەلت،يًتەريەتى
 زاتتار،دەرەلتەر
ۇلمەىжұмыс
،بيونەديتسيًا
келісім.
де тудырады.
Босайтын
күшін еңбекпен
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тік
тері
сенімді
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
 ەلىهىسدىَ جاھايدىق الەندەوى وريى نەى ءرولى. باعىتتارىٌ ىلىەرىلەتۋدى قانتاناسىس ەتۋ قاجەتала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
ۇلىهەتمە يازارباەۆ
 باياليىستىсалаларын
ياق وسىالرعاжаңа
لەلەصەلتە
здың ،بىرلەسىپ
кепілі емесۋييۆەرسيتەتىهەى
екенін жақсы сезінуіміз
керек. .بوالدى
мен стандарттау
индустриялан«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
.ٌ ءاربىر باعىت بويىًضا اريايى باعدارالناالر ازىرلەۋدى تاپسىرانى،ياقتى جوباالردى ايىقتاي وتىرىپ
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қа-ۋييۆەرسيتەت بازاسىًدا جاسايدى يًتەللەلت تەحًولووياسىٌ ازىرلەۋنەى ايًالىساتىٌ عىلىهي
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
.االدى
 ءبىرى بوالүшінші
َجوباالردى
قۇرۋ سويدايәзірлеуге
ٌيًستيتۋتىкірісу
زەرتتەۋ
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік
революция
бесжылдығын
керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұ ۇزاق،لۇصەيتىپ
ٌءرولىде,
َسەلتورىًى
 قارجىде
ٌورلەيدەتۋ ءۇصى
ның өзіндік
сын-қатерлері
мүмкіндіктері
ЕКІНШІ.  ياقتى ەلويونيمايى.جەتىًضى
бар.
Ресурстық
әлеуетті
.تۇراقتىلىقتى قانتاناسىس ەتۋ قاجەت
نەرزىهدى نالروەلويونيمالىق
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
 وسى، بايمتەردىَ وريىقتىلىعى – نىًە، قارجىاليدىرۋعا قولجەتىهدىلىن،باعايىَ ءوسۋى
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанۇلىهەتپەى
ۇلتتىق باينкерек.
.قىسىعۋصىلىعىٌ تۋدىرىپ وتىر
َقازىر جۇرتتى
ناسەلەلەر
терді шешуге
жұмылуымыз
дық экономиканы
жәнеلوبىًە
еліміздің
экономикасын
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
 يًفلياتسياعا قارسى لەصەيدى، قارجى سەلتورىٌ جايە ياقتى سەلتورالردى ساۋىقتىرۋ،بىرلەسىپ
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
قالىپتاسقاى جاعدايدا
.لەرەك
تۇردە صەصۋدى باستاۋى
 جۇيەلىресурстарды
ٌجۇروىسۋ ناسەلەلەرى
ساياسات
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін, табиғи
басқаруға
қатысты ұстаайналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
 وٌدەۋ سەلتورى نەى صاعىٌ جايە ورتا بيسيەستى يەسيەلەيدىرۋدى، اسىرەسە،ەلويونيمايى
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаَ زەيًەتاقى التيۆتەرى نەى الەۋنەتتىن ساقتايدىرۋ جۇيەسىًى،اق- سويداي.ۇلعايتۋ وتە ناٌىسدى
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын، قاعاز يارىعىфакторлардың
قۇرالدارىٌ – قۇيدى
باالنالى قارجى
ٌتيىهدىلىىى
باسقارۋ
тұрақтандырушы
бірі болды.
Сол ،ارتتىرىپ
дардың энергия
тиімділігі
менٌرەسۋرستارى
энергия үнемдеуге,
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыста، بيسيەستى صەتەُ يًۆەستيتسياسىهەى.ساقتايدىرۋ جايە باسقا دا ساالالردى ياقتى دانىتۋ لەرەك
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
 ناٌىسدىқатар
ورتالىعىиндустрияландыру
ايا» حالىقارالىق قارجى
« ىسىًدە
قانتاناسىس ەتۋ
قولجەتىهدىلىمپەى
Сонымен
4.0استжаңа
қойылатын
талаптарды
арттыру لاپيتالعا
керек.
20
технологиялық
қалыптың
Астанада
өткен
көрмесі
 بارلىق.قۇردىق
 اريايىбарлық
 بيرجايىмүмкіндіктерін
،ٌ قارجى رەتتەۋىضى،سوتتى
جەلە
 ءبىسЭКСПО-2017
.اتقارۋعا ءتيىس
ُ ءروбаламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан تەزие
َويى
،پايدااليىپ
لونپايياالر وسى االٌدى بەلسەيدى
وروايدار نەى
نەنلەلەتتىن
сипатқа
болуға
тиіс. Кәсіпорындарымызды
шалықтыۇلتتىق
қарқынды
екенін көрсетті.
Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша
өндірілетін
электр
төрт.اتسالىسۋى لەرەك
دانۋىًا
 جايەэнергиясының
قالىپتاسۋىًا
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 اۋىل لاسىپمەرلەرىًە صارۋاصىلىق.باسقارۋدىَ ۇزدىن تاجىريبەسىٌ پايدااليۋىهىس لەرەك
.جۇروىسۋدىَ جاٌا داعدىالرىٌ ۇيرەتۋ ءۇصىٌ جاپپاي وقىتۋ جۇيەسىٌ قالىپتاستىرعاى ءجوى
 نيلليارد100  جىل ىضىًدە وسى ناقساتتارعا جىل سايىٌ قوسىهضا لەنىًدە3 ۇلىهەتمە الداعى
.ٌتەٌىە قاراستىرۋدى تاپسىرانى
. يًًوۆاتسيالىق جايە سەرۆيستىن سەلتورالردى دانىتۋعا ەرەلضە لوٌىل بولىەى ءجوى.التىًضى

тен бірі
жаңартылатын
көздеріне
шейтеді. Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
ко،ناتەريالدار
 جاٌاэнергия
،ەيەروەتيما
باالنالىтиесілі.
»َەلويونيماسىًى
َبوالصاقتى
« ،الدىهەى
ًە
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсетоператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қол بلولچەيٌ جايە باسقا دا، جاسايدى يًتەللەلت، زاتتار يًتەريەتى، ۇلمەى دەرەلتەر،بيونەديتسيًا
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
وريىқарай
الەندەوى
ەلىهىسدىَ جاھايدىق
.قاجەت
قانتاناسىس ەتۋ
باعىتتارىٌ ىلىەرىلەتۋدى
Бізءرولى
2030نەى
жылға
Қазақстандағы
баламаотандық
өнімді халықаралық
нарыққа шығарудың
лы энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс.
، ۇلىهەتمە يازارباەۆ ۋييۆەرسيتەتىهەى بىرلەسىپ.لەلەصەلتە ياق وسىالرعا باياليىستى بوالدى
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
.ٌ ءاربىر باعىت بويىًضا اريايى باعدارالناالر ازىرلەۋدى تاپسىرانى،ياقتى جوباالردى ايىقتاي وتىرىپ
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
-عىلىهي
ٌايًالىساتى
ازىرلەۋنەى2017
ٌتەحًولووياسى
جاسايدىжүргізілуі
 بازاسىًداқажет.
ۋييۆەرسيتەت
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
жылы 1,1 يًتەللەلت
сақтай отырып
Бұл бүкіл әлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
.زەرتتەۋ يًستيتۋتىٌ قۇرۋ سويداي جوباالردىَ ءبىرى بوال االدىтабиғи азықдірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу ۇزاق
үшін ،لۇصەيتىپ
бизнесті ынталандыру
маңызды.
береді.
ٌسەلتورىًىَ ءرولى
ءۇصىٌ قارجىкіндік
ورلەيدەتۋ
 ياقتى ەلويونيمايى.جەتىًضى
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге.ەتۋ قاجەتқатты
قانتاناسىس
تۇراقتىلىقتى
نالروەلويونيمالىقалنەرزىهدى
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық
ретіндерді
ынталандырып,
дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб وسى،نىًە
وريىقتىلىعى
َبايمتەردى
،قولجەتىهدىلىن
قارجىاليدىرۋعا
،باعايىَ ءوسۋى
лау және
қайта –
өңдеу
үшін шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъеккерек.ۇلىهەتپەى
Осы және
басқа
да шаралар
заңнамаға,
тілерінеَجۇرتتى
арналған
банк
несиелерін
باين
ۇلتتىق
.تۋدىرىپ وتىر
ٌقىسىعۋصىلىعى
قازىر
لوبىًە
ناسەلەلەرарзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
لەصەيدى
سەلتورىٌ جايە ياقتى
 قارجى،بىرلەسىپ
енгізуді
талап قارسى
етеді.  يًفلياتسياعا،سەلتورالردى ساۋىقتىرۋкешеніндегі
еңбек өнімділігін
және өңделген ауыл
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
 قالىپتاسقاى جاعدايدا.تۇردە صەصۋدى باستاۋى لەرەك
ناسەلەلەرىٌ جۇيەلى
جۇروىسۋ
ساياسات
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
 وٌدەۋ سەلتورى نەى صاعىٌ جايە ورتا بيسيەستى يەسيەلەيدىرۋدى، اسىرەسە،ەلويونيمايى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
َجۇيەسىًى
ساقتايدىرۋ
تىنмүмкіндігі
زەيًەتاقى التيۆتەرى نەى الەۋنەت
،اق- سويداي.ۇلعايتۋ وتە ناٌىسدى
кешенін
қарқынды
дамыту
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық
саясат
өнімділігін
Көлік-логистика
،قاعاز يارىعى
قۇيدىеңбек
– ٌقۇرالدارى
قارجىтүбегей باالنالى،ارتتىرىپ
ٌتيىهدىلىىىинфрақұрылымының
رەسۋرستارىٌ باسقارۋ
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
، بيسيەستى صەتەُ يًۆەستيتسياسىهەى.ساقتايدىرۋ جايە باسقا دا ساالالردى ياقتى دانىتۋ لەرەك
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транورتالىعى ناٌىسدى
حالىقارالىق
»«استاياтұтаىسىًدەсконтиненталды
قولجەتىهدىلىمپەى قانتاناسىس ەتۋ
لاپيتالعا
дақылдарды
өсіруді قارجى
үйрендік.
Оны мақтан
коридор өтеді.
Бұл туралы көп
мыз. بارلىق
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
. بيرجايى اريايى قۇردىق،ٌ قارجى رەتتەۋىضى، ءبىس جەلە سوتتى. ءروُ اتقارۋعا ءتيىسөткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 мил تەزсапалы
َ ويى،پايدااليىپ
بەلسەيدى
وسى االٌدى
نەى ۇلتتىق
 وروايدارТранзиттен
نەنلەلەتتىنтүсетін жыл
жоғары
дайын өніммен
шығуымыз
қажет.لونپايياالر
лион тоннаға
жуықтады.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы
табысты
2020جايە
жылы
5 миллиард дол.اتسالىسۋى لەرەك
دانۋىًا
قالىپتاسۋىًا
шеннің 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,
28
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.
21
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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 قالىپتاسقاى جاعدايدا.ساياسات جۇروىسۋ ناسەلەلەرىٌ جۇيەلى تۇردە صەصۋدى باستاۋى لەرەك
 وٌدەۋ سەلتورى نەى صاعىٌ جايە ورتا بيسيەستى يەسيەلەيدىرۋدى، اسىرەسە،ەلويونيمايى
َ زەيًەتاقى التيۆتەرى نەى الەۋنەتتىن ساقتايدىرۋ جۇيەسىًى،اق- سويداي.ۇلعايتۋ وتە ناٌىسدى
، باالنالى قارجى قۇرالدارىٌ – قۇيدى قاعاز يارىعى،رەسۋرستارىٌ باسقارۋ تيىهدىلىىىٌ ارتتىرىپ
، بيسيەستى صەتەُ يًۆەستيتسياسىهەى.ساقتايدىرۋ جايە باسقا دا ساالالردى ياقتى دانىتۋ لەرەك
ورتالىعى ناٌىسدى
قارجى
ىسىًدە «استايا» حالىقارالىقөнімнің
قانتاناسىس ەتۋ
قولجەتىهدىلىمپەى
لاپيتالعا
Құрметті
отандастар!
экспортқа
шығуын көздейтін
жаңа құралБіз بارلىق
әлем.قۇردىق
елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірін بيرجايى اريايى،ٌ قارجى رەتتەۋىضى، ءبىس جەلە سوتتى.ءروُ اتقارۋعا ءتيىس
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаويىَ تەز
بەلسەيدى
لونپايياالر وسى
ۇلتتىق
نەنلەلەتتىن وروايدار نەى
ды құрдық.
2017،پايدااليىپ
жылы біздің
ел БҰҰاالٌدى
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
.لەرەك
اتسالىسۋى
جايە دانۋىًا
قالىپتاسۋىًاкәсіпорнын
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
таңдап اسىرىلۋى
Цифрлық
және
басқа َصاراالردى
да инновациялық
шешімَورىًدارىًى
جۇنىس
جاٌاқоғамдастық
جاالقىًىَ ءوسۋى نەى
جۇزەوە
ءتيىهدى
اتالعاى
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
28
َ بۇُ ۇدەرىستەر ءاردايىو ۇلىهەتتى.اصىلۋى ەسەبىًەى قازاقستايدىقتاردىَ تابىسىٌ ارتتىرادى
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
 بولۋعاУниверситеті,
« باستى يازارىًداАстана»
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің.ءتيىس
Назарбаев
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
ٌساپاسىсияқты
تۇرنىس.инновациялық
II
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық ارتتىرۋ
технопаркі
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
،َبەرۋدى
ءبىلىو
.دەٌىەيىًىَ ارتۋى
ءسۇرۋішкі
« – ءونىرАлатау»
ءبىر سيپاتىинновациялық
اۋقاتىهىسدىَ ەلىًضى
-ُءا
қайта түсті.
Жыл
қорытындысы
бойынша
технологиялар
паржалпы جايە
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнеркінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
 جايلى، تۇرعىٌ ءۇيدىَ ساپاسى نەى قولجەتىهدىلىىى،َدەيساۋلىق ساقتاۋ ساالسىًى
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиقازاقستايدىق
ءاربىرяларға
ناسەلەلەرى
ءسۇرۋ
جاعدايدا ءونىر
قاۋىپسىس
орайда, өнеркәсіптің.قاتىستى
жалпы وتباسىًا
көлемінде
өңдеуші
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
يًفراقۇرىلىهعا ءناى بەرە
قاۋىپسىسدىن پەى
،سەلتورعا
الەۋنەتتىن
 ۇلىهەت،وراي
وسىعاى
Қазақстанның
қолайлы дамуы
орта таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
қалыптасуына мүмкіндік берді. .Кедейшілік
есеٌباسىهدىقتارى
негізгі факторлары
саналады.
قاراۋعا ءتيىس13قايتا
َصىعىستارىًىболып
بيۋدجەت
، وتىرىپБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономибөлек,
IT және
қызмет
بارلىق لوزدەردەى
ساالالرىًا
 دەيساۋلىق ساقتاۋ،عىلىوБұдан
،ءبىلىو
ىضىًدە
 جىل5инжинирингтік
.ءبىرىًضى
калық табыстарының
негізі
біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
. پايىسىًا دەيىٌ جەتمىسۋ قاجەت10 َجۇنساالتىٌ قاراجاتتى ىضمى جالپى ءويىهًى
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелٌەتەتىұлтаралық
ارتتىرۋدى قانتاناسىس
ساپاسىٌ ەلەۋلى تۇردە
لورسەتۋжұмыс
قىسنەتкүшінің
 حالىققاкөптеп
قارجىاليدىرۋدى
бейбітшілік,
және конфессияаралық
генімен,
босап қалу қаупін
келісім.
де
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін еңбекпен
.ءتيىستى رەفورناالردى جۇزەوە اسىرۋ ءۇصىٌ باعىتتاۋ لەرەك
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады,
ертеңгі
табыстарымынақтау
беру
жүйесін,
коммуникация
،يەوىسدەرىбірақ
 ويالۋол
.لەرەك
جاقسارتۋ
ساپاسىٌ تۇبەوەيلى
بەرۋкерек.
 ءبىلىوБілім
دەيىًىى
نەلتەپمە
.ەلىًضى
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан. جاٌا داعدىالر سوياۋ باال لەزدەى قالىپتاسادى،وي نەى صىعارناصىلىق قابىلەتتەر-اقىل
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қа لونهۋييماتيۆتىلىمتى دانىتۋعا، سىًي ويالۋدى، لرەاتيۆتىلىمتى: نودەلىًە4k ءبىلىو بەرۋ ىسىًدە
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
بىلىمتىلىن
 بۇُ ساالدا.революция
باستى يازار اۋدارىلۋدا
جۇنىس ىستەي
لونايدادا
جايەкерек.
бірінші ،ٌتاالپتارى
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
үшіншіبىلۋوە
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
элементтерін
кеңінен
енгізуге негізделуі
тиіс.باالباقضاداعى
Мұەٌبەوىًە اقى
َقىسنەتمەرلەردى
باسقا دا
 تاربيەصىلەردىَ جايە،ٌوقىتۋ ءادىسى
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
، ءبىلىو جايە عىلىو نيًيسترلىىى الىهدىمتەرنەى بىرلەسىپ.تولەۋ جۇيەسىٌ قايتا قاراۋ قاجەت
бар.
Ресурстық әлеуетті
جۇيەسىًدە
 ورتا ءبىلىو بەرۋ.ءۇصىًضى
.لەرەك
ٌبيىل ءتيىستى «جوُ لارتاسى
Жаңа
әлем көшбасшыларының
қатарына
қо- ازىرلەۋى
одан әрі»дамыту
сылу үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
ХХІ
ғасырда
әлемнің
табиғиيەوىسوى
ресурстарға деген
 قازىروى لەزەٌدە سوالردىَ ورىًدالۋىًا باسا يازار اۋدارعاى،بەلىىلەيىەى
تاسىلدەر
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһан.ءجوى
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің
экономикасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
نەلتەپتەر
ادىستەنەسى نەنلەلەتتىن
َنەلتەپتەرىًى
يازارباەۆ زياتمەرلىن
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа وقىتۋ جۇيەسى نەى
Бірақ
шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
технологияларды
енгізудің
табиғи
басқаруға
қатысты ұстаورناالۋدىَ قورىتىًدى
 رەفкөшбасшысына
ٌ بۇُ نەلتەپ ءبىلىهى.ісін,
ءتيىس
بولۋعاресурстарды
بىرىٍعاي ستايدارت
ٌءۇصى
айналуы
тиіс جۇيەسى حالىقارالىق ستايدارتتارعا يەوىسدەلۋوە
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайтаلەزەٌى
пысықтау керек.
.ءتيىس
ساپاسىٌ باعاالۋ
 ءبىلىو.بوالدى
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа لاسىبي،بەيىهدەپ
نانايدىقتارعا
سۇرايىسقا يە
وزىًدە
َنەلتەپتەردى
 ورتاКәсіпорындеген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі نەيلىًضە
лардыباالالردى
белсенді
түрде
енгізу қажет.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия
тиімділігі
мен
энергия үнемдеуге,
.ناٌىسدى
جۇروىسۋ
دياوًوستيما
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.
22
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі балама29
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолازايتۋعاжетеді.
ٌوقۋصى نەى نۇعالىهًىَ وقۋ جۇلتەنەسى
جاساۋعا
ٌباعدارى
وقىتۋدىَ جەلە
ُ بۇбірлесіп,
кіш 80 процентке
дауجايە
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
Біз 2030 жылға
қарай Қазақстандағы
отандық
өнімді халықаралық
нарыққа
шығарудың
نەلتەپتەر نەى
 بۇلىل،ەسمەرىپбаламаٌناٌىسدىلىعى
َقاۋىپسىسدىىىًى
 باالالر.بەرەدى
نۇنمىًدىن
лы энергия үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
ٌ نەلتەپ پسيحولووتارىًىَ جۇنىسى، باالباقضاالردى بەيًەباقىالۋ جۇيەسىهەى قانتاناسىس ەتۋدىтиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
.ٌتاپسىرانى
اسىرۋدى
صاراالردى
دايەلتىмен
باسقا دا
لۇصەيتۋدى جايە
болатын жаңартылатын энергия
көздерінің
55جۇزەوە
өнімнің
сапасы
экологиялық
тазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
،« جەتىسپەيتىًىжасыл»
ٌوقۋصىالرعا ورى
قولجەتىهدىلىىىٌ ارتتىرۋ
َءبىلىو الۋدى
миллиард киловатт-сағат
энергияناقساتىهەى
өн- танылатын
«Қазақстанда жасалған»
табиғи азықسەزىلىپ
پروبلەناالرى نەيلىًضەинвестиция
جاعدايىًدا بولۋтүлік
 اپاتбрендін
وقىتۋ جايەқалыптастырып,
نەلتەپتەردىَ ءۇش اۋىسىهدا
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті
ынталандыру
кіндік
береді.
50 قوسىهضا
بيۋدجەتتەىмаңызды.
 جىلدارعا اريالعاى2021
-2019
وتىرعاى وٌىرلەر ءۇصىٌ ۇلىهەتمە
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді иге.ٌنيلليارد تەٌىە قاراستىرۋدى تاپسىرانى
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді
ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб قابىلداۋ قاجەت دەپ، لەلەسى جىلى «پەداووه نارتەبەسى تۋرالى» زاٌدى ازىرلەپ.ءتورتىًضى
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек بارلىقбасқа
ٌقىسنەتمەرلەرى ءۇصى
دەيىًىىтілеріне
 نەلتەپمەарналған
نۇعالىهدەر نەى
قۇجات
ُ بۇ.ٌسايايهى
керек. Осы және
да шараларنەلەنەلەر
заңнамаға,
банк
несиелерін
арзандатуға
соның ішіндеتىس
Экологиялық
өзгерістер
қайта
бағыттау
қажет.،قاراستىرىپ
5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
 نىًدەتتەىкодекске
تەلسەرىستەر نەى
ءجويسىس
،ازايتۋعا
جۇلتەنەيى
ىىلىمتى
ي
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
.فۋيمتسياالرداى اراصاالۋعا ءتيىس
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
 جوعارى ءبىلىو بەرۋ ىسىًدە وقۋ ورىًدارىًىَ ناناى دايىًداۋ ساپاسىًا قاتىستى تاالپتار.بەسىًضى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
.لۇصەيتىلەدى
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
جوعارى
. لەلدىөнімнің
جاۋاپمەرصىلىمتىَ لەزەٌى
 ەيدى،لوبەيتتىن
лі арттыруғаوقۋ
және
өңделген
экспортын тиімділігін
арттыруٌءبىس ورايتتاردىَ سايى
ұлғайтуға бағытталуы
керек. Біз егін
егіп, дәнді
Бүгінде
арқылы َوريىًى
бірнеше транستۋدەيتتەردىَ جۇنىسپەى
بىتىروەى
لريتەريى – وقۋ
 باستىҚазақстан
َتابىستىلىعىٌ باعاالۋدى
дақылдардыٌساياساتى
өсіруді үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы көп
 جوعارى وقۋ ورىًدارىٌ ىرىلەيدىرۋ. جاالقىسى جوعارى جۇنىسقا ورياالسۋى،قانتىلۋى
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
.قالۋعا ءتيىسетіп,
ەتەتىًدەرى عايا
بەرۋدى قانتاناسىس
ساپالى ءبىلىو
.جۇروىسۋ قاجەت
та өңдеуді қамтамасыз
әлемдік нарықтарға
транзиті
2017 جوعارى
жылы يارىقتا
17 процентке
өсіп, 17 милنەيەدجەرلەردى
-صەتەلدىن توپ
ۇزدىن
تاجىريبەسىًە
َۋييۆەرسيتەتىًى
يازارباەۆ
жоғары сапалы
дайын өніммен
шығуымыз
қажет.،سۇيەيىپ
лион тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
дол.جۇنىسقا تارتۋ ارقىلى الەنًىَ جەتەلضى ۋييۆەرسيتەتتەرىهەى ارىپتەستىن ورياتۋ ناٌىسدى
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
قازىروى ءبىلىو يًفراقۇرىلىهىًىَ بازاسىًدا يازارباەۆ ۋييۆەرسيتەتىًىَ ۇلىىسىهەى وٌىرلىن جاٌا
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта.ٌسايايهى
 دەپбереді.
جوعارى وقۋ وريىٌ قۇرۋ قاجەت
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға
мүмкіндік
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ناٌىسدى
لۇيىًىَ اسا
-حالىقتىَ الەۋنەتتىن لوٌىل
ساپاسى
نەديتسيًالىق قىسنەت
.التىًضى
ға бейімдеумен
айналысуы
қажет.
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
Осыған орай
аграрлық
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
لونپويەيتى
-نەديتسيًالىق
العاصقىуниверситеттердің
اسىرەسە اۋىلدىق جەرلەردە
،الدىهەى
ً ە.بولىپ ساياالدى
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
- العاصقى نەديتسيًالىق.ساييتارلىق لونەلتىَ قولجەتىهدى بولۋىٌ قانتاناسىس ەتۋ قاجەت
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
- 1немесе
َجىلدىғылыммен
- 2019 ٌءۇصى
قىسنەتمەرلەردى ىًتااليدىرۋ
 ساييتارلىقбарлық
жұмыс істейтін
айналысатын
Заманауи ٌلورسەتەتى
шешімдер لونەك
логистиканың
мамандардыنдайындауға
тиіс. ٌباسقارۋدىَ جاٌا تاسىلدەرى
буынының
өзараاۋرۋالردى
байланысын
ұйымдастыруға
ەيىىسوەى ۋچاسمەلى
ٌەندەۋ ءىسى
قاٌتارىًاى باستاپ
Бұл жоғары оқу
орындарынан
оқу
бағдармүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
.ٌ پايىسعا لوبەيتۋدى تاپسىرانى20 لەزەٌهەى-ًنەديتسيًا قىسنەتمەرلەرىًىَ جاالقىسىٌ لەزە
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім
мен -үздік
тәжірибені
өсімнің
резервін
анықтауға
және артық
قاٌتارىًاى
1 َجىلدى
- 2019тарататын
.تەٌىە بولىًەدى
نيلليارد
5 جىلى
ناقساتتارعا لەلەسى
وسىшығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
،قاعازسىس
قۇجاتتاردى
نەديتسيًالىق
نەى اۋرۋحاياالر
ەنحاياالر
بارلىق
باستاپ
егін егу мен يۇسقادا
астық تسيفرلىق
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
دەيساۋلىق
ەلەلترويدى
َتۇرعىًداردى
جىلعا قاراي بۇلىل
2020 көлік
ُ بۇ.ءتيىس
لوصۋوە
جۇروىسۋوە
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл жүйе
ағынын
тиімді
басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
30
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.
23
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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 құрал قىسنەت لورسەتۋ ساپاسىٌ ارتتىرۋعا، بيۋرولراتيايى جويۋعا، لەزەلتەردى،پاسپورتتارىٌ جاساۋعا
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінيەيروحيرۋرويالىق
 جايەтәуелсіз
لارديولوويالىق
جاسالعاىші кезекте,
ٌوسىعاى دەيى
.نۇنمىًدىن بەرەدى
бөленіп, брендке
айналған
Қазақстантехнологиялардың
трансфертін ынтады құрдық.
2017 жылы
біздің
ел استايادا
БҰҰ Қауіпсіздік
ويمولوويالىق
عىلىهي
ۇلتتىق
جىلى- 2019ландыруға
، پايدااليىپтиіс.
ٌلالستەرلەردىَ تاجىريبەسى
Кеңесінің тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018 жылЕліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
.قاالنىس
ساقتاپ
ٌءونىرى
لوپتەوەى ادام
وسىاليضا ءبىس
.باستاۋ لەرەك
ٌقۇرىلىسى
َ ورتالىقتىкәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік
асырып,دەٌىەيدەوى
бұл тәжірибені
َ صىًىقتىرۋدىЭКСПО
 پەى دەيەмамандандырылған
 بۇقارالىق سپورت،رەزەرۆتەردى تاۋىپ
 وٌىرلىنкеңінен
. جەتىًضىтарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешім.قولجەتىهدىلىىىٌ ارتتىرۋ قاجەت
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
дағы бірінші
мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
ساۋىقتىرۋ لەصەيىٌ سالۋدى- دەيە صىًىقتىرۋ100 ۇلىهەتمە جايە الىهدەروە لەم دەوەيدە
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
ءتيىهدى
ٌاسىرەسە نەلتەپتەردەوى سپورت عيهاراتتارى
، قولدايىستاعىқаржы
،اق-سويداي
.ٌتاپسىرانى
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық
орталығы,
IT-стартаптардың
جابدىقتاۋ
ساياباقتاردى
،پارلتەردى
،ردى
اۋالال
ٌءۇصى
ايًالىسۋ
صىًىقتىرۋنەى
دەيە
،پايدااليىپ
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
.قاجەت
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің
4 процент
ал өнеркінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
 ساپالىөсуі
قازاقستايدىقتار
– ُبۇболып,
.باسىهدىعى
نەنلەلەتتىَ باستى
– ساۋلىعى
 ۇلت.سەوىسىًضى
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи بۇوىًدە حالىقتى ساپاسىس ءارى دەيساۋلىققا جايە.ت ۇلىمتى پايدااليۋعا ءتيىس دەوەى ءسوز-ازىق
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
تۇتاس
ٌقىسنەتتەردەى قورعايتى
تاۋارالر نەى
ٌونىروە قاۋىپ تويدىرەتى
сектордыңساياسات
үлесі 40
проценттен
асып түсті. ٌلورسەتىلەتى
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
 لەلەسى.ٌتاپسىرانى
قابىلداۋدى جايە
ۇلىهەتمە صاراالر
.جوقжетістіктерінің
Қазақстанның
қолайлыلەلتىرۋدى
дамуы رەتمە
орта جۇنىستى
таптың وسى
қызметі
инновациялық
экожүйе
қалыптасуына
берді.
Кедейшілік
есе ٌلورسەتىلەتى
негізгі факторлары
Бұл үшін
 باقىالۋмүмкіндік
ٌقاۋىپسىسدىىى
جايە
ٌ ساپاسى13
قىسنەت
تاۋارالر نەىболып
 باستاپсаналады.
جىلداى
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
- ءدارى،ت ۇلىممە- ازىق، ەً باستىسى، ويىَ قىسنەتى.لونيتەتى جۇنىسىٌ باستاۋعا ءتيىس
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
ساراپتانا جۇروىسۋدى
، تاۋارىًاдамыту
 باالالر،سۋعا
 اۋىس،دارنەلمە
калық табыстарының
негізіلورسەتۋوە
- біздің قىسنەت
басты نەديتسيًالىق
құн- көрсетуді
ерекше
маңызға ие болып
дылықтарымыз
ретінде،ەتىپ
қала قانتاناسىس
беретін بازايى
азаматтық
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
بىلىمتى نانايدار
زەرتحايالىق
زاناياۋي
ٌبۇُ ءۇصى
. قانتيتىٌ بوالدىтабыс әкелбейбітшілік,
ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
 تۇتىًۋصىالردىَ قۇقىقتارىٌ قورعايتىٌ قوعاندىق، بۇُ ورايدا.صتاتىٌ قالىپتاستىرۋ قاجەت
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
 ءبىس.Қазақстанның
 پايدااليعاى ءجوىжетіс
بەلسەيدى
والردى
،لۇصەيتىپ
تۇرعىداى
ۇيىهداردى
Дегенмен,
тіктері
сенімді
қамту
үшін يًستيتۋتسيويالدى
келісілген саясатты
алдын ала тия.ناٌىسدىراق
دەيساۋلىعى
قۇقىقتارى نەى
َ ويى،بىراق ادام
،لورسەتەنىس
لونەكберу
بيسيەسمە
ءاردايىوкоммуникация
тірек саналады,
бірақ
ол ертеңгі
табыстарымынақтау
керек. Білім
жүйесін,
здың кепілі
екенін،تەلسەرىستەى
жақсы сезінуіміз
керек.
мен
стандарттау
жаңа индустрияланجايەемес
رۇقسات بەرۋ
لوپتەوەى
بارىسىًدا
ازايتۋ
لەدەروىلەردىсалаларын
نەنلەلەت الىهضىلىن
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
ٌ لورسەتىلەتى،َ ۇسىًىالتىٌ تاۋارالردى، سويدىقتاى.باسقا دا راسىهدەردەى باس تارتتى
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қа.
بەرەدى
جاۋاپ
دا
قوعانداستىعى
بيسيەس
ٌءۇصى
قاۋىپسىسدىىى
قىسنەتتەردىَ ساپاسى
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруғаنەىарналған
индустрияландырудың
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
кірісу керек.
َازاناتتارىهىسدى
بىرلەسىپ
نەنلەلەتپەى
،اق-سويدايүшінші
،ەنەسбесжылдығын
 پايدا تابۋدى عاياәзірлеуге
 بيسيەس،جالپى
элементтерін кеңінен енгізуге .негізделуі
тиіс.
Мұقاۋىپسىسدىىى نەى جايلى تۇرنىسىٌ قانتاناسىس ەتۋدى دە ويالۋى لەرەك
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
бар.
Ресурстық
әлеуетті
***
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
сылу үшінەلىهىسدەوى
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі бар
ХХІ ғасырда
әлемніңساپالى
табиғи
ресурстарға деген
،جاقسارتۋ
ٌجاعدايى
تۇرعىٌ ءۇي
لورسەتۋ ءىسى
الەۋنەتتىن قىسنەت
حالىققا
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанلەز لەلىەى ەلدى نەلەيدە جايلى ءارى قاۋىپسىس ءونىر ءسۇرۋ سيپاتىًداعى نوُ نۇنمىًدىمتەرنەى
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
.ءتيىسбарысында
تولىعا تۇسۋوەерекше
ۇيلەسىهدى تۇردە
дамыту
маңызға ие болады.
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ءونىر سۇرۋوە جايلى ورتا قالىپتاستىرۋ. III ұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуыنەى
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
пысықтау
керек.
31
 اۋاليىَ ادەنىلىىى،تۇرعىٌ ءۇيدىَ قولجەتىهدىلىىى
،الدىهەى
ً– ە
دەوەيىهىسқайта
جايلىلىق
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаجايە ساپالى
َەلدى نەلەيًى
ىستەۋوە قواليلى
تىرصىلىممە
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі جۇنىس
ларды جايە
белсенді
түрде ،قاۋىپسىسدىىى
енгізу қажет. Кәсіпорынтұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі
мен энергия үнемдеуге,
.يًفراقۇرىلىهًىَ بولۋى
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
экологиялық
тазалығы
мен тиімділігіне
. ءۇيрының
ٌقولجەتىهدى تۇرعى
ساپالى ءارى
.ءبىرىًضى
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
24
технологиялық
қалыптың
барлық
мүмкіндіктерін
өткен
ЭКСПО-2017
көрмесі баламаٌباعدارالناسى
»يۇرلى جەر
« وتىرعاى
 زور سەرپىٌ بەرىپАстанада
ءۇي قۇرىلىسىًا
ٌتۇرعى
بۇوىًدە ءبىس
ТУҒАН
ТІЛ
/
№4(38)
2018
пайдалана
отырып,
мейлінше
инновациялық
лы,
«таза»
энергия
саласындағы
дамудың қан تۇرعىٌ ءۇي يپوتەلاسىًىَ قولجەتىهدىلىىىٌ ارتتىراتىٌ جاٌا.تابىستى ىسمە اسىرۋدانىس
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
ەسەبىًەى
الىهدەروە جەروىلىمتى
.قولعا الىًدى
باعدارالناسى
»25-20
-7« اۋقىهداعى
жаңғыртуға
жәнеبيۋدجەت
цифрландыруға
бағытталған,
бойынша
өндірілетін
электр
энергиясының төртجەٌىلدەتىلىەى يپوتەلا بويىًضا العاصقى جاريايى ءىضىًارا سۋبسيدياالۋ ناسەلەسىٌ پىسىقتاۋدى
8
ТУҒАН ТІЛ
- ТҰҒЫРЫМ
2018  نۇيداي تۇرعىٌ ءۇي سەرتيفيماتتارىٌ بەرۋ.ٌتاپسىرانى
،داوووتەر
جوعارى پە/ №1(1)
بىلىمتىلىىى

1

2

 اۋاليىَ ادەنىلىىى نەى، تۇرعىٌ ءۇيدىَ قولجەتىهدىلىىى،جايلىلىق دەوەيىهىس – ەً الدىهەى
 تىرصىلىممە جايە جۇنىس ىستەۋوە قواليلى ەلدى نەلەيًىَ جايە ساپالى،قاۋىپسىسدىىى
.يًفراقۇرىلىهًىَ بولۋى
. ساپالى ءارى قولجەتىهدى تۇرعىٌ ءۇي.ءبىرىًضى

тен бірі жаңартылатын
энергия
тиесілі.
шейтеді.
шаруашылығы
субъектілерінің
ٌباعدارالناسى
»جەرкөздеріне
وتىرعاى «يۇرلى
بەرىپ
ٌ سەرپىАуыл
قۇرىلىسىًا زور
تۇرعىٌ ءۇي
 بۇوىًدە ءبىسкоБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолجاٌا
ٌيپوتەلاسىًىَ قولجەتىهدىلىىىٌ ارتتىراتى
ءۇيкерек.
ٌتۇرعى
.اسىرۋدانىس
تابىستى ىسمە
кіш 80 процентке
жетеді.
дау көрсету
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
Біз 2030 жылға
қарай
Қазақстандағы
баламаотандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
 الىهدەروە جەروىلىمتى بيۋدجەت ەسەبىًەى.» باعدارالناسى قولعا الىًدى25-20-7« اۋقىهداعى
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
پىسىقتاۋدى
ٌناسەلەسى
سۋبسيدياالۋ
 ءىضىًاراАуыл
 جاريايىшаруашылығын
يپوتەلا بويىًضا العاصقى
جەٌىلدەتىلىەى
қойдық. Қазір бізде
жалпы
қуаттылығы
336 МВт
қарқынды
дамыту
болатын жаңартылатын
сапасыءۇي
менٌتۇرعى
экологиялық
тазалығын
، پەداوووتەرэнергия
 جوعارىкөздерінің
 بىلىمتىلىىى55
 بەرۋөнімнің
ٌسەرتيفيماتتارى
 نۇيداي.ٌتاپسىرانى
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
َ پوليتسەيلەر جايە وٌىروە قاجەتتى باسقا دا نانايدار ءۇصىٌ يپوتەلايى،نەديتسيًا قىسنەتمەرلەرى
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықتوپتارى
 تۇرعىداى ءالسىسинвестиция
حالىقتىَ الەۋنەتتىن
،اق-سويداي
.جەتىهدىلىىىٌ ارتتىرادى
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетугеُقو
мүмсалу үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
 نىًٍاى250  بۇُ صاراالر.ءۇصىٌ ءىرى قاالالردا جالدانالى تۇرعىٌ ءۇي قۇرىلىسىٌ ۇلعايتۋ قاجەت
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеەسەبىًەىтартып,
بيۋدجەتтұрмыстық
.نۇنمىًدىن بەرەدى
ٌجاعدايى
 تۇرعىٌ ءۇيал
ٌءۇصى
وتباسى
استام
субъектілерін кеңінен
қатты جاقسارتۋعا
ретіндерді
ынталандырып,
дұрыс
пайдалана
қалдықтарды заман
сай утилизацияалмайтындарға
шара қолдану
،العايداталабына
جۇروىسۋدى قوسا
يًجەيەرلىن يًفراقۇرىلىو
االٌدارىًا اريالعاى
 قۇرىلىسкерек.
 جاپپايТиімсіз
ٌسالىًاتىсублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек نيلليويًاى استام ازاناتتارىهىسعا قولداۋ2  نىَ وتباسىعا يەنەسە650 نەنلەلەت بەس جىل ىضىًدە
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
.لورسەتەدى
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
 بۇوىًدە.ەيىىسۋدى قانتاناسىس ەتۋ قاجەتшаруашылығы
دانۋىًا جاٌا تاسىلدەر
اۋناقتىق
َەلىهىسدى
.ەلىًضىкем
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
ҮШІНШІ. « جاھايدىق قاالالر يەنەسە نەواپوليستەر ارقىلى
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
، لوبىًە،جەتەلضى ەلدەردىَ ەلويونيماسى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
ءبىسدىَ ءوز
.تۇزىلەدى
يىسداى استانى قاالالردا
 پا70 َ الەندىن ىضمى جالپى ءويىهًى.تايىالدى
кешенін қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат
өнімділігін
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
 اورارلىеңбек
ورتالىقتارى بار
وبلىسтүбегейٌنەى صاعى
 نويوقاالالرى،قالىپتاستى
تۇرنىس سالتىهىس تاريحي
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
نيلليويًاى استام
ٌءۇصى
حالقى بار
18 سويدىقتاى
.بولدىарқылы
باسىهدىققا يە
ەلويونيما
ұлғайтуға бағытталуы
керек. Біз
егінُەегіп,
дәнді نيلليوىБүгінде
Қазақстан
бірнеше
трандақылдарды өсіруді
үйрендік.قازاقستاى
Оны мақтан
داۋىرىًدە وسى
تاۋەلسىسтұтаَقااليىсконтиненталды
2  سويىَ ىضىًدەкоридор
، بولۋىөтеді.
َ قااليىБұл
3 بارтуралы
تۇرعىًىкөп
мыз. Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қай-الهاتى
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
30 َءويىهًى
ىضمى جالپى
ەلىهىسدەوى
استايا نەى
.جەتىستىن
– ۇلمەىарқылы
قوسىلۋىөткен
قاتارعاжүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милَقاالالردى
،بىراقқажет.
.ەتىپ وتىر
قازىردىَ وزىًدە
ٌاستانىтүсетін
پايىسداى
жоғары сапалыيًفراقۇرىلىهى
дайын өніммен
шығуымыз
лион قانتاناسىس
тоннаға жуықтады.
Транзиттен
жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долلاسىپورىًدار نەى تۇرعىًداردىَ جەدەُ ءوسىپ لەلە جاتقاى قاجەتتىلىمتەرىًە ساي بوال
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ناٌىسى بار
رەسپۋبليمالىق
باعدارالناسى بويىًضا
»ُيۇرلى جو
« ءبىسқаражатын
سوٌعى جىلدارى
.بەرنەيدى
ғылымды дамыту
мәселесі
басты назарда
бо- жұмсалған
мемлекет
тез арада
қайталуға тиіс. Ол еңسالىًدى
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
 صاقىرىو اۆتونوبيل جولى2400  جىلداى باستاپ-2015 .يًفراقۇرىلىو قالىپتاستىردىق
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
4600  جىلعا دەيىٌ قوسىهضا-2020  بۇُ جۇنىستار جالعاسۋدا جايە.جايە قايتا جويدەلدى
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
تۇردەаграрлық
يًفراقۇرىلىهدى جۇيەلى
جايە قااللىقкедендік
 وٌىرلىنоперацияларды
 ەيدى.پايدااليۋعا بەرىلەدى
ُجو
صاقىرىو
Осыған орай
университеттердің
жеңілдету
мақсатымен
рөлін қайта қарау
диплом
беріп
қана قارجىاليدىرۋ
блокчейн بيىل
сияқты
 بارкерек.
 ناٌىسىОлар
جەروىلىمتى
:ارتى
لولەنى
 ورايцифрлық
وسى ناقساتقاтехнологиялардың
.دانىتقاى ءجوى
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
100 قانتۋعا
جەرلەردى سۋنەىЗаманауи
 اۋىلدىق،ٌدەيى
تەٌىەوەлогистиканың
 نيلليارد150 جولدارعا
жұмыс істейтін تەٌىەوە
немесеنيلليارد
ғылыммен
айналысатын
шешімдер
барлық
نەيلىًضە وتمىر
َوسى قاراجاتتى
الىهدەر
. ءبولىًدىұйымдастыруға
دەيىٌ قاراجات
мамандарды дайындауға
тиіс.  ەسەبىًەى وٌىرلەردەوىбуынының
өзара
байланысын
32
Бұл жоғары ،الىپ
оқу орындарынан
оқу бағдармүмкіндік
«Үлкен
(Big data)
نىًدەتتى جۇيەلى قولعا
ُۇلىهەت بۇ
. لەرەكбереді.
جۇنىلدىرۋى
لۇشдеректерді»
پروبلەناالردى صەصۋوە
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
 والردى،باعاالپ
 جوباالردىөсімнің
، جاساپрезервін
ٌناسەلەلەر ءتىسىهى
يًفراقۇرىلىهدىق
قوسىهضا
дегі озық білім قارجىاليدىرۋ
мен үздік тәжірибені
тарататын
анықтауға
және артық шығынды
орталықтарға айналу
талап етіледі.
жағдай
Осыىسدەپ
мақсаттар
үшін
قۇرىلىسىٌ ەلدى
اۋرۋحاياالرМысалы,
،باالباقضاالرазайтуға
،نەلتەپتەر
 جاٌاтуғызады.
.تابۋى قاجەت
ٌلوزدەرى
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
بۇُ سەلتورعا جەلە،اق- سويداي،نەلەيدەردى دانىتۋ جوسپارالرىهەى ۇصتاستىرۋ قاجەت
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
« ،سويىهەى قاتار
.جاعداي جاساعاى ءجوى
ٌءۇصى
يًۆەستورالردى
ды тыңайтқыш»اداندارعا
себудің,يًفراقۇرىلىو
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одан
әрі تارتۋ
дамыту
қажеттігін
арамшөппен күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
 بۇُ ەلدى نەلەيدەردى.بىرتە لوصۋ قاجەت-نودەلىًەى «اداندار يًفراقۇرىلىهعا» نودەلىًە بىرتە
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
. بولىًەتىٌ قاراجاتتى پايدااليۋ تيىهدىلىىىٌ ارتتىراتىٌ بوالدى،ىرىلەيدىرۋ ءىسىٌ ىًتااليدىرىپ
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
،ەسمەرىپ
ٌباسىهدىقتارى
قابىلەتتىلىمتىَ قولدا بار
ءاربىر ءوٌىر نەى ءىرى قاال باسەلەوە
азайтып, егіншіліктің
өзіндік
құнын айтарлықтай
көбейту керек.
25
төмендетуге мүмкіндік
береді.
Жаңа
технолоОсыған
жыл
сайын
бөлінетінوريىقتى
бюджетوزىًدىن
қаражаءوسۋ جايە جۇنىسپەى قانتۋ نودەلىًە سۇيەيە وتىرىپ دانۋعا
ەلويونيمالىق
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
قاالالرعا
ناٌىسى بار
رەسپۋبليمالىق
باستاپдеاۋىلدارداى
ٌساياالتىтеңгеге
 تىرەكжеткізу
،وسىعاى وراي
неркәсіп кешенінің
ғылымға
негізделуін
арттыру
150 миллиард
қажет..ءتيىس
Бұл жұшаруашылықтарды
қажеттігін
кү- мысқа
өңірлердегі
барлық әкімдіктердің
белсенді
ُ بۇкооперациялау
.جۇيەسىٌ ازىرلەۋ لەرەك
ستايدارتتار
وٌىرلىن
ٌنەلەيدەر ءۇصى
دەيىًىى ءتۇرلى ەلدى
 ستايدارت الەۋنەتتىن يىىلىمتەر نەى لورسەتىلەتىٌ نەنلەلەتتىن قىسنەتتەردىَ ءتىسىهى نەى9
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 تسيفرلىق، ويدىرىستىن، ىسمەرلىن،سپورتتىق- نادەيي، لولىن،َقولجەتىهدىلىىىًى
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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 وتمىر
жылыنەيلىًضە
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қо- халықаралық
сияқты ٌدەيى
инновациялық
وٌىرلەردەوى
قاراجاتتىَ ەسەبىًەى
الىهدەر وسىтехнопаркі
.قاراجات ءبولىًدى
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
، ۇلىهەت بۇُ نىًدەتتى جۇيەلى قولعا الىپ. پروبلەناالردى صەصۋوە لۇش جۇنىلدىرۋى لەرەكтиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парقارجىاليدىرۋ
،باعاالپ
جوباالردى
، جاساپкінің
ٌىسىهىқызметін
ناسەلەلەر ءت
قوسىهضا يًفراقۇرىلىهدىق
жалпы өнімнің
өсуі والردى
4 процент
болып,
ал өнерұйымдастыруды
түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің
өсуі 7 اۋرۋحاياالر
проценттен
асты. Бұл
қарауجاٌا
қажет.
Нақты
сектордың
жаңа технологиقۇرىلىسىٌ ەلدى
،باالباقضاالر
،نەلتەپتەر
.قاجەت
تابۋى
لوزدەرىٌ ىسدەپ
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
بۇُ سەلتورعا جەلە،اق- سويداي،نەلەيدەردى دانىتۋ جوسپارالرىهەى ۇصتاستىرۋ قاجەت
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
»يًفراقۇرىلىو اداندارعا
، قاتارорта
سويىهەى
. ءجوىқызметі
جاعداي جاساعاى
ٌتارتۋ ءۇصىэкожүйе
يًۆەستورالردى
Қазақстанның
қолайлы «
дамуы
таптың
инновациялық
жетістіктерінің
қалыптасуына
мүмкіндік
Кедейшілік
13 есе
болып
саналады.
نەلەيدەردى
 ەلدىберді.
ُ بۇ.قاجەت
بىرتە لوصۋ
-بىرتەнегізгі
نودەلىًەфакторлары
»يًفراقۇرىلىهعا
«اداندار
 نودەلىًەىБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
. بولىًەتىٌ قاراجاتتى پايدااليۋ تيىهدىلىىىٌ ارتتىراتىٌ بوالدى،ىرىلەيدىرۋ ءىسىٌ ىًتااليدىرىپ
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
،باسىهدىقتارىٌ ەسمەرىپ
قولدا بار
َقابىلەتتىلىمتى
باسەلەوە
ءىرى قاال
ءوٌىر نەى
ءاربىرие болып
калық табыстарының
негізі - біздің
басты
құн- көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелوزىًدىن وريىقتى ەلويونيمالىق ءوسۋ جايە جۇنىسپەى قانتۋ نودەلىًە سۇيەيە وتىرىپ دانۋعا
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
 تىرەك ساياالتىٌ اۋىلدارداى باستاپ رەسپۋبليمالىق ناٌىسى بار قاالالرعا، وسىعاى وراي.ءتيىس
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
ُ بۇ.لەرەك
جۇيەسىٌ ازىرلەۋ
وٌىرلىن
ٌءۇصى
ەلدىсаясатты
دەيىًىى ءتۇرلى
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістікستايدارتتار
тері сенімді
қамту
үшінنەلەيدەر
келісілген
алдын ала тиятірек саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
ستايدارت الەۋنەتتىن يىىلىمتەر نەى لورسەتىلەتىٌ نەنلەلەتتىن قىسنەتتەردىَ ءتىسىهى نەى
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланتسيفرلىق
،ويدىرىستىن
،ىسمەرلىنкеледі.
،سپورتتىق
-نادەيي
، لولىنбейім
،َقولجەتىهدىلىىىًى
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
дыру
талаптарына
деу қажет болады.
ناسەلەلەردى قانتۋعا
باسقا دا
ياقتى لورسەتمىضتەرىٌ جايە
يًفراقۇرىلىههەى قانتاناسىس
Елімізге дамудың
жаңа сапасы
қажет.
2018 َەتىلۋدى
жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық
трендтер
көрсетіп
отырғандай,
ол, َسويى
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
،َتوپىراقتى
،تارالۋى
َزاتتاردى
ىضىًدە زيايدى
،احۋالدى جاقسارتۋ
ەلولوويالىق
.ءتيىس
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
قولجەتىهدى
ٌەرلى
تۇرىًدە
ٌاق وياليтиіс.
-سويداي
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
Мұ- ، قالدىقتاردى جويۋ، اۋايىَ جاعدايى،َجەردى
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
.قاجەت
جۇنىستاردى لۇصەيتۋ
دانىتۋ جويىًدەوى
ٌجۇيەسى
ەلولوويالىق نوييتوريًي جۇروىسۋ
бар.
Ресурстық
әлеуеттіنۇنمىًدىىى صەلتەۋلى
تۇلعاالرعا اريالعاى «لەدەروىسىس ورتا» قالىپتاستىرۋعا زور ءناى بەرىلۋوە
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
جاٌا
َۋرباييساتسياسىًى
ٌباسقارىالتى
قىرلۇيەوىًە
- әлемнің
1 َجىلدىтабиғи
-2019ресурстарға
.ءتيىس
сылу үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсеніңَەلىهىسدى
бәрі бар ٌ دەيىХХІ
ғасырда
деген
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
Олар болашақта
жаһанدانۋىًىَ بولجاندى
لەٌىستىمتىن
-اۋناقتىق
دەيىًىى
جىلعا-2030жалғасуда.
َايًاالتىٌ ەلىهىسدى
لارتاسىًا
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
- پرالتيمالىق صاراالردى جۇزەوە اسىرۋ ءۇصىٌ ياقتى ءىس.ٌسحەناسىٌ ازىرلەۋدى تاپسىرانى
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
َدانىتۋدى
 وٌىرلەردى،وتىرىپ
قارجىاليدىرۋ لولەنىٌ لورسەتە
جايەиндустрияларын
 جوباالردى،صاراالردى
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ шикізат
ұйымдастыру
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстаَ وٌىرلىن دانۋدى.ٌجىلعا دەيىًىى پراوهاتيمالىق باعدارالناسىٌ ازىرلەۋدى تاپسىرانى-2025
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
جىلعا دەيىٌ ۇزارتىلۋعا ءتيىس «يۇرلى- 2025 اتالعاى اسپەلتىلەرى ىسمە اسىرىلۋ نەرزىهدەرى
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформа.لەرەك
 ەسمەرىلۋىнегізгі
باعدارالناالرىًدا
يۇرلى جەر
« جايە
»ُجوКәсіпорындеген 2014-2015 жылдардағы
дағдарыста
лардыنەنلەلەتتىن
белсенді »түрде
енгізу
қажет.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
تۇرعىٌ ءۇي
لونهۋيالدى
– ەلىًضىسى
ٌيًفراقۇرىلىهى
ءبىرىًضىسى لولىن
себепті жоғары
еңбекجايە
өнімділігі
бар қайта
өңдеу ،دانىتۋعا
сондай-ақ
энергия өндірушілердің
өз жұмыстасекторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
мен
тиімділігіне
»ٌ بۇُ باعدارالناالردىَ «ەلىًضى تىًىسى.قۇرىلىسىًداعى نىًدەتتەردى صەصۋوە باعىتتالۋعا ءتيىس
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
.اصۋ لەرەك
26
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан. قۇقىق قورعاۋ وروايدارىًىَ جۇنىسىًا تەرەً جايە ساپالى وزوەرىستەر قاجەت.ءۇصىًضى
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төртَ ىضمى ىستەر وروايدارىًى.قاۋىپسىسدىن تۇرنىس ساپاسىًىَ اجىراناس بولىىى بولىپ ساياالدى
8
قاتەروە
ٌ ءوز باسى/ لوبىًە
»قىسنەتمەرلەرى قىلهىسپەى لۇرەستە «الدىٍعى صەپتە
ТУҒАН ТІЛ
- ТҰҒЫРЫМ
№1(1) ،جۇرىەدى
2018
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- پرالتيمالىق صاراالردى جۇزەوە اسىرۋ ءۇصىٌ ياقتى ءىس.ٌسحەناسىٌ ازىرلەۋدى تاپسىرانى
َ وٌىرلەردى دانىتۋدى، جوباالردى جايە قارجىاليدىرۋ لولەنىٌ لورسەتە وتىرىپ،صاراالردى
َ وٌىرلىن دانۋدى.ٌجىلعا دەيىًىى پراوهاتيمالىق باعدارالناسىٌ ازىرلەۋدى تاپسىرانى-2025
جىلعا دەيىٌ ۇزارتىلۋعا ءتيىس «يۇرلى- 2025 اتالعاى اسپەلتىلەرى ىسمە اسىرىلۋ نەرزىهدەرى
.جوُ» جايە «يۇرلى جەر» نەنلەلەتتىن باعدارالناالرىًدا ەسمەرىلۋى لەرەك
 ەلىًضىسى – لونهۋيالدى جايە تۇرعىٌ ءۇي،ءبىرىًضىسى لولىن يًفراقۇرىلىهىٌ دانىتۋعا
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коٌەلىًضى تىًىسى
َباعدارالناالردى
ُبۇкөрсет.باعىتتالۋعا ءتيىس
صەصۋوە
نىًدەتتەردى
قۇرىلىسىًداعى
Болжам »
бойынша,
2050«жылға
қарай бұл
оператив
түрінде
жұмыс істеуіне
жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет.бизнеспен
 اصۋ لەرەكбірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
лы энергия үлесін.قاجەت
30 процентке
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,
وزوەرىستەرжеткізу
جايە ساپالى
ًجۇنىسىًا تەرە
َوروايدارىًى
قورعاۋ
قۇقىقілгерілетуге
. ءۇصىًضىтиіс.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатынَوروايدارىًى
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
экологиялық
ىضمى ىستەر
.ساياالدى
ى بولىپ
بولىىөнімнің
اجىراناسсапасы
َساپاسىًىмен
تۇرنىس
 قاۋىپسىسدىنтазалығын
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
 لوبىًە ءوز باسىٌ قاتەروە،قىسنەتمەرلەرى قىلهىسپەى لۇرەستە «الدىٍعى صەپتە» جۇرىەدى
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық،ەً الدىهەىтехнологияларға
،َقورعاۋ وروايدارىًىинвестиция
 قوعام قۇقىق،قاتار
 ازاناتتاردىілгерілетуге
،تىىىپ
дірілді.«Жасыл»
түлік سويىهەى
брендін.قورعايدى
қалыптастырып,
мүм33
салу үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
 ۇلىهەتمە پرەزيدەيت الىهضىلىىىهەى.پوليتسيا جۇنىسىًىَ تۇبەوەيلى جاقسارۋىٌ لۇتىپ وتىر
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеقابىلداۋدى
»ٌلارتاسى
جويىًدەوى
جاٌعىرتۋ
ٌوروايدارى
«ىضمى ىستەرал،بىرلەسىپ
субъектілерін
кеңінен
тартып,ُجو
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
дұрыс пайдалана
қалдықтарды
заман
талабына
сай утилизацияалмайтындарға
шараرەفورناالر
қолдану.ٌتاپسىرانى
керек. Тиімсіз суб.ءتيىس
باستاۋعا
جۇزەوە اسىرىال
قاٌتارىًاى باستاپ
- 1 َجىلدى- 2019
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъеккерек. Осы
басқа ،وٌتاياليدىرىپ
да шаралар заңнамаға,
арналған
несиелерін
арзандатуға
وزىًەжәне
پوليتسيايى
ٌ صتاتتىق سايىтілеріне
َنيًيسترلىىىًى
ىستەرбанк
ىضمى
،بىرىًضىدەى
соның ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта
бағыттау
қажет.
5
жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
ٌ ۇيەندەلىەى قاراجاتتى پوليتسەيلەردىَ جاالقىسى.تيەسىلى ەنەس فۋيمتسياالرداى ارىلتۋ قاجەت
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
وزوە دە الەۋنەتتىن ناسەلەلەرىٌ صەصۋوە باعىتتاعاى
تۇرعىٌ ءۇي جايە
َوالردى
،لوبەيتۋوە
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
.ءجوى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін -қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
 سويداي،ىلىەرىلەۋ
نايساپتىق
،جاٌا ستايدارتىٌ بەلىتىپ
َ پوليتسيا قىسنەتمەرىًى،ەلىًضىدەى
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
. پوليتسيا الادەنياالرى ارقىلى لادرالردى دايارالۋ نەى ىرىمتەۋ جۇيەسىٌ وزوەرتۋ لەرەك،اق
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ٌقىسنەتى
ۇزدىمتەرى عايا
تەكегін
.ءتيىس
 ءبارى قايتاарқылы
َقىسنەتمەرلەردى
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз
егіп, وتۋوە
дәнді اتتەستاتسياالۋداى
Бүгінде Қазақстан
бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді.
Бұл
туралы көп
.جالعاستىرادى
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
та өңдеуді
қамтамасыз
етіп, ٌفورناتتارى
әлемдік нарықтарға
17 процентке
өсіп, 17 мил،ۇصىًضىدەى
پوليتسيايى
،ەيىىسىپ
 جاٌا زاناياۋيтранзиті
َىستەۋدى2017
نىسжылы
حالىقپەى جۇ
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
 سەرۆيستىنшешуге
ٌجۇنىسىбарлық
َپوليتسيايى
.ءجوىке-وزوەرتمەى
Бұл мәселені
аграрлық
сайынғыتۇبەوەيلى
табыстыٌلريتەريلەرى
2020 жылыَباعاالۋدى
5 миллиард долٌ قيى،لەرىسىًضە
،ەنەس
جازاالۋصىАграрлық
 پوليتسەيلەرларға
ساياسىًدا
ازاناتتار
.قاجەت
نودەلىە
шеннің түбегейлі
бет бұруы
маңызды.
жеткізу
міндеті
тұр.لوصىرۋ
Бұл инфрақұрылымға
ғылымдыىضمى
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайта قااللىق جايە اۋدايدىق.جاعدايدا لونەك لورسەتۋصى دەوەى تۇسىًىن وريىعۋى لەرەك
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
بويىًضا ازاناتتاردى
قاعيداتىотандық
َورتالىقتارىًى
 لورسەتۋЖүк
قىسنەت
جايىًدا حالىققا
وروايدارى
 ىستەرбақылап,
трансферттеумен
және оларды
жағдайқозғалысын
онлайн
режімінде
ға бейімдеумен
қажет.َ قازاقستايًى.قاجەتолардың
кедергісіз
тасымалдануы
 قوعاندىقайналысуы
ٌبۇلىل قاالالرى
جاعداي جاساۋ
قواليلى
ٌقابىلداۋ ءۇصىүшін және
Осыған
орай
аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
 قوعام تاراپىًاى بىلدىرىلىەى.قاۋىپسىسدىممە نوييتوريًي جۇروىسۋ جۇيەلەرىهەى جابدىقتاۋ لەرەك
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
َجۇنىسىٌ باعاالۋدى
سەزىًۋى پوليتسيا
ٌءوزى
َحالىقتى
 جايەқамтамасыз
سەيىو دەٌىەيىету қажет.
қоймай, يەوىسوى
ауыл шаруашылығы
кешенінде
нақты قاۋىپسىس
ауқымды
түрде
енгізілуін
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер
логистиканың
.بولۋعا ءتيىس
 ولضەندەرىбарлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- .جاٌعىرتۋ
мүмкіндік
«Үлкенسوت
деректерді»
ءارىбереді.
جۇيەسىٌ وداى
.( ءتورتىًضىBig data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озықدەوەى
білім سوتتارعا
мен үздік
тәжірибені
резервін
жәнеسوٌعى
артық шығынды
– نىًدەت
باستىтарататын
، دەوەيهەىөсімнің
،اتقارىلدى
جۇنىسанықтауға
جىلدارى لوپ
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
 قۇقىق، سويىهەى قاتار.سەيىهًىَ جوعارى دەٌىەيىٌ قانتاناسىس ەتۋ صەصىهىٌ تاپپاي وتىر
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
،بىرىًضىدەى
.فالتورىсуарудың»,
بولۋىًىَ يەوىسوى
رەفورناالرىهىسدىَ تابىستى
ۇستەندىىى
болжамдаудың,
«ақылды
минералБұл жүйе көлік َءبىسدى
ағынын –
тиімді
басқаруға және
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
 سوت جۇنىسىًىَ زاناياۋي فورناتتارىٌ جايە وزىق ەلەلترويدى سەرۆيستەر ەيىىسۋدى جالعاستىرعاىқажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
. ءجوىжелісін
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
قايضانا لۇش
بۇعاىқұнын
.قاتىسادى
قاراالتىٌ ىسمە
 سوتتاкерек.
 نيلليوى ازاناتىهىس4 ٌجىل سايى
азайтып,پەى
егіншіліктің
өзіндік
айтарлықтай
көбейту
27
төмендетуге
мүмкіндік
Жаңа технолоОсығанپەى
жылۋاقىت
сайын!جۇنساالدى
бөлінетін قاراجات
бюджет қаражаارتىق سوت
ٌەتەتىбереді.
صىعىًىٌ تاالپ
رەسۋرستاردىَ ورىًسىس
гиялар мен
бизнес-модельдерді
агроөтының жалпы
орташа
мерзімдегі
кезеңТУҒАНراسىهدەرى
ТІЛ / №4(38)
2018
قازىر ويى
، لەلۋى تاالپ ەتىلسەенгізу,
َوزدەرىًى
ادانداردىَ جەلە
ٌ بۇرى.көлемін
قىسقارۋعا ءتيىس
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұ. بوالدىбарлық
جۇزەوە اسىرۋعا
 الىستاىбелсенді
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі
әкімдіктердің
9
34
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. سوت جۇيەسىٌ وداى ءارى جاٌعىرتۋ.ءتورتىًضى
 باستى نىًدەت – سوتتارعا دەوەى، دەوەيهەى،سوٌعى جىلدارى لوپ جۇنىس اتقارىلدى
 قۇقىق، سويىهەى قاتار.سەيىهًىَ جوعارى دەٌىەيىٌ قانتاناسىس ەتۋ صەصىهىٌ تاپپاي وتىر
، بىرىًضىدەى.ۇستەندىىى – ءبىسدىَ رەفورناالرىهىسدىَ تابىستى بولۋىًىَ يەوىسوى فالتورى
سوت جۇنىسىًىَ زاناياۋي فورناتتارىٌ جايە وزىق ەلەلترويدى سەرۆيستەر ەيىىسۋدى جالعاستىرعاى
.ءجوى
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірін بۇعاى قايضانا لۇش پەى. نيلليوى ازاناتىهىس سوتتا قاراالتىٌ ىسمە قاتىسادى4 ٌجىل سايى
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынта سوت2017
 ارتىقжылы
ٌەتەتىбіздің
 تاالپел
ٌصىعىًى
رەسۋرستاردىَ ورىًسىس
ды құрдық.
БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруғаپەى
тиіс.قاراجات جۇنساالدى! ۋاقىت
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018
жылЕліміздің
өнеркәсіптік
 قازىر ويى، بۇرىٌ ادانداردىَ جەلە وزدەرىًىَ لەلۋى تاالپ ەتىلسەбірнеше
.قىسقارۋعا ءتيىس
راسىهدەرىкәсіпорнын
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
.بوالدى
جۇزەوە اسىرۋعا
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл
тәжірибені
кеңіненالىستاى
тарату керек.
көрмесін،ەتىپ
өткізу قانتاناسىس
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешімٌ سوت جۇيەسىًىَ ساپالى دانۋىٌ جايە لادرالرىًىَ جاٌارۋى،ەلىًضىدەى
34
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
.جاساۋ لەرەكта-جاعداي
سۋديا بولۋعا
زاٌىەرلەرкеледі.
ۇزدىن
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда
асаۇنتىالتىًداي
маңызды мәселеге
айналып
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
ٌصەصىلەتى
نەنلەلەتتىن قۇرىلىهدار اراسىًداعى سوت ارقىلى
بيسيەس پەى
،ۇصىًضىدەى
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы اسىرەسە
орталығы,
IT-стартаптардың
2017 اق
жылы
еліміз
әлемдік
дағдарыстың
қо- халықаралық
сияқты
инновациялық
-سويداي
،لەرەك
تاجىريبەسى
بولجاندى سوت
تۇسىًىمتى ءارىтехнопаркі
قاراۋ لەزىًدە
دانايدى
-داۋ
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
тиіс.
، جوعارعى سوتقا ۇلىهەتپەى بىرلەسىپ.سۋدياالرعا زاٌسىس ىقپاُ ەتۋ نۇنمىًدىمتەرىٌ جويۋ قاجەت
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар.ٌتاپسىرانى
ازىرلەۋدىкінің
ٌلەصەيى
 صاراالرұйымдастыруды
سوٌىًا دەيىٌ ءتيىستى
جىل
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып,
ал өнерқызметін
түбегейлі
қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи* * *яларға деген сұранысты ынталандыруы және
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
-ُحالىقتىَ ءا
ٌقيهىلىдамуы
-بارلىق ءىس
رەفورناالردى ىسمە
لەلىەىжетістіктерінің
لەز
Қазақстанның
қолайлы
орта َءوزىًى
таптың بارىسىًدا
қызметіاسىرۋ
инновациялық
экожүйе
қалыптасуына
берді.اپپارات
Кедейшілік
13 есеءتيىهدى
негізгіءارى
факторлары
болып
саналады.
ٌاتقاراتىмүмкіндік
ُناٌىسدى ءرو
نەنلەلەتتىن
اريايتىٌ جيًاقى
ارتتىرۋعا
ٌاۋقاتىБұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
 بوالدىқызмет
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
نەنلەلەتتىن اپپارات
سۇرايىسىًا بەيىهدەلىەى
ازاناتتار. табыс
IV
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
отыр. Экономиканы
цифрландыру
әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
قاالي وزوەرۋوە ءتيىس؟
نەنلەلەتتىن
جاعدايىًدا
ًلەزە
جاٌاеңбекпен
келісім.
де اپپارات
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияتۇبەوەيلى ارتتىرۋ
ٌتيىهدىلىىى
َقىسنەتىًى
.ءبىرىًضى
тірек саналады, бірақ ол .ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.وروايدار
Білім نەنلەلەتتىن
беру жүйесін,
коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланَويى
– جەتىلدىرۋдәуірі
ءوزى-ٌءوزى
ُ ا،ءستيلى
َءونىرىًى
 قىسنەتضىбейім
نەنلەلەتتىن
– »ساپا
«
«Көл-көсір
мұнайдың»
аяқталып
келеді.جاٌاдыру
талаптарына
деу қажет
болады.
Елімізге پەى
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қа جاٌا فورناتسيايىَ نەنلەلەتتىن قىسنەتضىلەرى نەنلەلەت.باستى قاعيداتى بولۋعا ءتيىس
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
، بۇُ ارقىلى تۇراقتى لەرى باياليىس وريىعىپ.قوعام اراسىًداعى الضاقتىقتى قىسقارتۋعا ءتيىس
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
جۇرتضىلىققا
ياتيجەلەرى قىسۋ
элементтерін
кеңінен،تالقىاليىپ
енгізуге негізделуі
тиіс. Мұ-نەنلەلەتتىن ساياساتتىَ ياقتى صاراالرى نەى
ның өзіндік
де, мүмкіндіктері
ЕКІНШІ.
«جاٌاсын-қатерлері
،ۋييۆەرسيتەتىهەى بىرلەسىپ
يازارباەۆдеالادەنياسى
 نەنلەلەتتىن باسقارۋ.تۇسىًدىرىلەدى
бар.
Ресурстық әлеуетті
قىسنەتتەروە تاعايىًداۋ
باسضىلىق
 جايەәрі
ٌباعدارالناسى
Жаңаاريايى
әлем لەزىًدە
көшбасшыларының
қатарына
қо- одан
дамыту »فورناتسيايىَ باسضىسى
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ғасырда
табиғи
ресурстарға
деген
. قاجەتХХІ
ازىرلەۋ
لۋرستارәлемнің
ٌوتمىسەتى
دايارالۋداى
قايتا
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантерді шешуге
жұмылуымыз
керек.  تاجىريبەسى بارдық
экономиканы
еліміздіңۇزدىن
экономикасын
جەتەلضى
َيەنەسە الەنًى
جۇنىس
لونپايياالرداжәне
صەتەلدىن
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
 بيىل.ۋييۆەرسيتەتتەرىًدە ءبىلىو العاى جەلە سەلتورداعى لاسىبي نانايداردى تارتۋ ناٌىسدى
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
پيلوتتىق جوباالر
 بارلىقкөшбасшысына
. جاٌا نودەلىٌ ەيىىسدىنісін,
َتولەۋدى
جاالقى
نەنلەلەتتىن وروايعا
ءبىس
технологияларды
енгізудің
табиғи
ресурстарды
басқаруға4қатысты
ұстаайналуыوٌىرلىن
тиіс  اسىرەسە،نەنلەلەتتىن قىسنەتمە قىسىعۋصىلىق ارتتى
нымдарды.сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
جاقسى ياتيجەلەر لورسەتىپ وتىر
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаٌ ءتيىهسىس صىعىًداردى وٌتاياليدىرۋ جايە باسضىلىق قۇرانى.دەٌىەيدە ويىَ وزەلتىلىىى جوعارى
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын ەسە2.5 факторлардың
- 2 قىسنەتمەرلەردىَ جاالقىسى
ورتاэнергия
تونەيىى جايە
ەسەبىًەى
قىسقارتۋ
тұрақтандырушы
бірі болды. Солبۋىًداعى
дардың
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
себепті жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
ٌ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىًدارى. ەسە قىسقاردى2  لادرالردىَ جۇنىستاى لەتۋى.ءوستىжұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
3 لەلۋى
سەلتورداى
لادرالردىَ جەلە
،العايدا
تۇلەلتەردى قوسا
Сонымен
қатар
индустрияландыру
4.0جوعارى
жаңа بىلىمتىلىىى
қойылатын
талаптарды
арттыруبىتىروەى
керек.
28
технологиялық
қалыптың
барлық
мүмкіндіктерін
өткенنەنلەلەتتىن
ЭКСПО-2017
көрмесі
لويمۋرس ءبىر
اريالعاى
اپپاراتقا
اوەيتتىىىًدە ورتالىقАстанада
قىسنەت ىستەرى
.ارتتى
 ەسەбаламаТУҒАН
ТІЛ
/
№4(38)
2018
пайдалана
отырып,
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан ناٌعىستاۋ. ادانعا دەيىٌ ءوستى60  اُ وٌىرلىن قۇرىلىهداردا ءبىر ورىًعا،ٌ ادانعا دەيى28 ورىًعا
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды екенін көрсетті. Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының
төрт35
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بيىل

.ۋييۆەرسيتەتتەرىًدە ءبىلىو العاى جەلە سەلتورداعى لاسىبي نانايداردى تارتۋ ناٌىسدى

 بارلىق پيلوتتىق جوباالر. نەنلەلەتتىن وروايعا جاالقى تولەۋدىَ جاٌا نودەلىٌ ەيىىسدىن4 ءبىس
 اسىرەسە وٌىرلىن، نەنلەلەتتىن قىسنەتمە قىسىعۋصىلىق ارتتى.جاقسى ياتيجەلەر لورسەتىپ وتىر
ٌ ءتيىهسىس صىعىًداردى وٌتاياليدىرۋ جايە باسضىلىق قۇرانى.دەٌىەيدە ويىَ وزەلتىلىىى جوعارى
 ەسە2.5 - 2 قىسقارتۋ ەسەبىًەى تونەيىى جايە ورتا بۋىًداعى قىسنەتمەرلەردىَ جاالقىسى
ٌ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىًدارى. ەسە قىسقاردى2  لادرالردىَ جۇنىستاى لەتۋى.ءوستى
тен бірі жаңартылатын
энергия
шейтеді. Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
ко3 سەلتورداى لەلۋى
جەلەкөздеріне
َلادرالردىтиесілі.
بىلىمتىلىىى جوعارى
،العايدا
تۇلەلتەردى قوسا
بىتىروەى
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолلويمۋرس ءبىر
اوەيتتىىىًدە ورتالىق اپپاراتقا اريالعاى
 ىستەرىкерек.
 قىسنەتМемлекет
نەنلەلەتتىنбизнеспен
.ەسە ارتتىбірлесіп,
кіш 80 процентке
жетеді.
дау көрсету
Біз 2030
жылға .қарай
баламаотандық өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
ناٌعىستاۋ
 ءوستىҚазақстандағы
ٌ ادانعا دەيى60 ىًعا
قۇرىلىهداردا ءبىر ور
وٌىرلىن
ُ ا،ٌادانعا دەيى
28 ورىًعا
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
35 дамыту
 ورتاбізде
نيًيسترلىىىًدە
 اُ ادىلەت،ادام
16  ەيدىАуыл
بوس ورىًعا
1 الىهدىىىًدەوى
َوبلىسىًى
қойдық. Қазір
жалпы қуаттылығы
336 МВт
шаруашылығын
қарқынды
болатын жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
جەلەنەيضىن ارىپتەستىن اياسىًدا- استايادا نەنلەلەت. ادام ۇنىتمەر بولىپ وتىر13 ەسەپپەى
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
« ەسەبىًەى عاياжасыл»
جاٌا تاسىلدەر
قاتىستى
جاتقاى جوباالردى
 اسىرىلىپтабиғи
 ىسمەазықмиллиард 30
киловатт-сағат
энергия
өн- قارجىاليدىرۋعا
танылатын «Қазақстанда
жасалған»
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
түлік брендін
қалыптастырып,
ٌلوصۋ ءۇصى
 جاٌا نودەلىًەинвестиция
َەٌبەلاقى تولەۋدى
.ۇيەندەلدى
 استام تەٌىەілгерілетуге
 نيللياردتاىмүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
لادرلىق نايەۆردى» جۇزەوە اسىرۋعا قۇقىق-نەنلەلەتتىن وروايداردىَ باسضىالرىًا «بيۋدجەتتىن
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеٌنۇنمىًدىىى
ٌجاالقىسى
َقىسنەتضىلەردى
ۇيەندەلىەى قاراجاتتى
 والر.بەردىو
субъектілерін
кеңінен باعىتتاۋ
тартып,ارتتىرۋعا
тұрмыстық
қатты
ретіндерді ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
қалдықтарды
талабына
утилизацияшара қолдану
керек. .Тиімсіз
ً ە.заман
قاالپ وتىر
 لوصۋدىсай
نودەلىە
وروايدار جاٌاалмайтындарға
لوپتەوەى نەنلەلەتتىن
قازىروى ۋاقىتتا
 الدىсублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек بارىًەىзаңнамаға,
،لوبەيتۋ عايا ەنەس
تەكбанк
نۇيىнесиелерін
باستىسى – والر
керек. Осыَجۇنىستارىًى
және басқа،ٌبۇرى
да шаралар
тілерінеجاالقىًى
арналған
арзандатуға
соның ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта
бағыттау
қажет.
5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
بيۋدجەت
قارجىًىَ ءوسىهى
ٌتولەيەتى
ەٌبەلمە
.لەرەك
ءتۇسىًۋى
دەپ
ارتتىرۋ
ٌتيىهدىلىىى
енгізуді талап
етеді.
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және،ٌصىعىسى
өңделген ауыл
ۇيەندەۋ
نەلەنەلەردىَ صىعىستارىٌ وٌتاياليدىرۋ جايە
باعىًىضتى
سويىَ ىضىًدە
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
.дегенде
ٌتاپسىرانى2,5
ۇستاۋدى
وتەلۋىٌ باقىالۋدا
ەسەبىًەى
ҮШІНШІ. «
есеге арттыруды
тапсырамын.
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
ُتەٌىەرنەصىلىممە جو
تۇسىرنەس ءۇصىٌ فورناليسم نەى
ٌبۇُ جەردە اتالعاى جوبايىَ بەدەلى
кешенін қарқынды
дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
.بەرنەۋ قاجەت
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға ُقو
бағытталуы
керек.
Біз егін َتەٌىەيى
егіп, дәндіبولىًەتىٌ ءاربىر
Бүгінде Қазақстан
арқылы
نوُ بولۋىًا
َقايتارىهىًى
لۇردەلى لەزەٌدە
 وسىбірнеше
. ەلىًضىтрандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
جەتمىسۋ
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан.لەرەك
арқылы
өткен жүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милقۇجاتتار
جوبالىق
جاعدايدا
قۇيى لەيқажет.
 قۇرىلىسлион
،وتىرعايداي
ياتيجەلەرى
تەلسەرىستەر
жоғары сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
тоннағаايقىًداپ
жуықтады.
Транзиттен
түсетін жыл
Бұл мәселені
шешуге
барлықٌدەيى
аграрлық
сайынғы табысты
2020
5 миллиард
ىٌ يەنەسە
جەتمىسىلهەيت
سوٌىًاке-.لورسەتىلەدى
ارتتىرىلىپ
اق-жылы
لەزەٌىًدە
 ازىرلەۋдолшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
 ەوەر جۇلتەلىەى ىسمە.پەرسپەلتيۆاسى جوق ەلەيى اۋەُ باستاى بەلىىلى بولعاى جوباالر بار
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта،ۇيەندەپ
ٌتەٌىەسى
بيۋدجەتتىَ جۇزدەوەى
،بولساق
ٌجاۋاپمەرصىلىن تايىتاتى
луға тиіс. Ол
ең алдымен
жаңа نيلليارد
технологияларды
руға мүмкіндік
береді.
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн
бақылап,
 ۇلىهەت ءتيىهسىس ءارى ۋاقتىلى ەنەس.قاجەتىًە باعىتتاۋعا بوالدى
 ياقتىрежімінде
َتۇرعىًداردى
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
ٌ قاراجاتتى ۇيەندەۋ ءۇصى، صىعىستاردى وٌتاياليدىرىپ،صىعىًداردى بولدىرناي
Осығанصاراالر
орайجۇيەلى
аграрлық
университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
.قاجەت
قابىلداۋى
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
шешімдерسىبايالس
логистиканың
.بوالدى
ٌ لۇرەس جالعاساتىЗаманауи
جەنقورلىقپەى بەلسەيدى
. ءۇصىًضىбарлық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары
оқу орындарынан
бағдармүмкіндік
береді.ٌلورسەتىلەتى
«Үлкен деректерді»
(Big data)
َقىسنەتضىلەردى
 نەنلەلەتتىنоқу
اياسىًدا
قىسنەتتەر
نەنلەلەتتىن
،بىرىًضىدەى
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
 جەر قاتىًاستارى نەى.قاتىًاسىٌ ازايتۋعا قوُ جەتمىسوەى ءجوى-تۇرعىًدارنەى تىمەلەي قارىو
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
بولىپайналу
ناسەلەلەردىَ ءبىرى
ٌنازااليتى
جۇرتضىلىقتى
راسىهدەر
بيۋرولراتتىق
ساالسىًداعى
 قۇرىلىسүшін
орталықтарға
талап етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
егін егу мен
астық
уақытын
көлік жүйесін
енгізу
қажет.
.وتىر
 الهايжинаудың
قوُ جەتمىسەоңтайлы
اقپاراتقا تولىق
بيسيەسИнтеллектуалды
 حالىق پەى،اصىقتىق جوق
بۇُ ساالدا
.ساياالدى
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ٌجەر قورى نەى جىلجىهايتىٌ م ۇلىن يىسايدارى تۋرالى نالىهەتتەردىَ بىرىٍعاي اقپاراتتىق بازاسى
ды тыңайтқыш
себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
بەرۋкүресудің
يًۆەستورالرعا
 جەردى ياقتى،ورياتىپ
بويىًضاжол
ناسەلە
 وسىІшкі
.ٌتاپسىرانى
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелеріءتارتىپ
анықтауға
ашады.
өңірлік جاساۋدى
қатынастарды
арқылы өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
ٌ جۇرتتىَ جايە بيسيەس قوعانداستىعىًىَ يارازىلىعىٌ تۋعىساتى.ُلەرەك! بۇُ – ءبىر عايا نىساжелісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
ٌلورسەتىلەتىөзіндік
جىلى- құнын
2019 ،جالپى
.جۇروىسۋ لەرەك
جۇنىستار
азайтып, егіншіліктің
айтарлықтай
көбейту
керек.باسقا دا باعىتتار بويىًضا ءتيىستى
29
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
ТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
36 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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َ لورسەتىلەتىٌ نەنلەلەتتىن قىسنەتتەر اياسىًدا نەنلەلەتتىن قىسنەتضىلەردى،بىرىًضىدەى
 جەر قاتىًاستارى نەى.قاتىًاسىٌ ازايتۋعا قوُ جەتمىسوەى ءجوى-تۇرعىًدارنەى تىمەلەي قارىو
قۇرىلىس ساالسىًداعى بيۋرولراتتىق راسىهدەر جۇرتضىلىقتى نازااليتىٌ ناسەلەلەردىَ ءبىرى بولىپ
. حالىق پەى بيسيەس اقپاراتقا تولىق قوُ جەتمىسە الهاي وتىر، بۇُ ساالدا اصىقتىق جوق.ساياالدى
ٌجەر قورى نەى جىلجىهايتىٌ م ۇلىن يىسايدارى تۋرالى نالىهەتتەردىَ بىرىٍعاي اقپاراتتىق بازاسى

Құрметті ياقتى
отандастар!
өнімнің
экспортқа
шығуын
көздейтін
жаңа құралيًۆەستورالرعا بەرۋ
 جەردى،ءتارتىپ ورياتىپ
بويىًضا
وسى ناسەلە
.ٌتاپسىرانى
جاساۋدى
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінٌتۋعىساتى
ٌىلىعى
قوعانداستىعىًىَ ياراز
جايە بيسيەس
َجۇرتتى
.ُ– ءبىر عايا نىساтрансфертін
ُ لەرەك! بۇынтабөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз Қазақстанші кезекте,
технологиялардың
ды құрдық.
2017 жылы
ел،جالپى
БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруға
ٌلورسەتىلەتى
جىلىбіздің
- 2019
.جۇروىسۋ لەرەك
جۇنىستارтиіс.
باسقا دا باعىتتار بويىًضا ءتيىستى
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
дың қаңтар
айында
оған төрағалық
цифрландыру
пилоттық
жобаны іске
فورناتقا
ەلەلترويدى
 پايىسى90 етудеміз.
جىلى لەنىًدە- 2020
ُ ا، پايىسىжөніндегі
80 َقىسنەتتەردى
نەنلەلەتتىن
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату36керек.
ُجەدە
قىسنەتتەر تۋرالى
ٌلورسەتىلەتى
ٌءۇصى
ُسوда.ءتيىس
لوصىرىلۋوە
көрмесін
өткізуزاٌدى
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап نەنلەلەتتىن
Цифрлық және
басқа
инновациялық
шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін
дамытуы
.جاٌارتۋ لەرەك
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
бысты жұмыс
келе жатқанقاتىستى
нарықтық
эконо- سىبايالس
Ол біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
جاساعاىістеп
قۇقىقبۇزۋصىلىق
جەنقورلىققا
قىسنەتمەرلەر
قاراناعىًداعى
،ەلىًضىدەى
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
لۇصەيتۋ
ٌجاۋاپمەرصىلىىى
باسضىالردىَ جەلە
جاعدايدا
2017پىسىقتاۋ
жылы ٌناسەلەسى
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қо- تارتىپتىن
халықаралық
технопаркі ءبىرىًضى
сияқты инновациялық
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді өсу жолына
гінде سويىهەى
қалыптасуға
тиіс.
.قورىقپاۋعا ءتيىس
تەلسەرۋصىلەردەى
قىسنەتمەرорталықтардың
ٌجۇنىس ىستەيتىтөңіре
ُ ادا،قاتار
.قاجەت
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паржалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
 «سىبايالس جەنقورلىقتاى ادا وٌىرلەر» جوباالرى اياسىًدا ەلوردايىَ جەنقورلىققا،ۇصىًضىدەى
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи تاراتۋөңдеуші
ٌتاجىريبەسى
جويىًدەوى
ستراتەويايى جۇزەوە
 قارسىжәне
орайда, өнеркәсіптің жалпы.لەرەك
көлемінде
яларға
дегенاسىرۋ
сұранысты
ынталандыруы
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
Қазақстанның
қолайлы
дамуыَوروايداردى
орта таптыңنەنلەلەتتىن
қызметі инновациялық
экожүйе.ءتورتىًضى
жетістіктерінің
فورناليسم نەى
جۇنىسىًدا
ۇلىهەت پەى بارلىق
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
 نەنلەلەتتىن وروايدارداعى ۇزاق، سوٌعى لەزدەرى ۇلىهەتتەوى.بيۋرولراتيايى ازايتۋ قاجەت
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
ەلەۋلى تۇردەЕліміздің
قۇجات ايًالىهى
اق- سويداي،ەسەلەپ ارتىپ
لەٌەستەردىَ سايى
وتىرىستار نەىқызмет
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиБұдан бөлек,
IT және инжинирингтік
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға
ие болып
.لوبەيدى
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелбейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
ٌ لەٌەس وتمىسەتى7 ۇلىهەت الىهدەردىَ جايە والردىَ ورىًباسارالرىًىَ قاتىسۋىهەى لۇيىًە
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
ناسەلەيى رەتمە
ُ بۇ،دوعارىپ
 نۇيىсенімді
 ىستەيدى؟қамту
جۇنىسүшін
لەزدە
والر قايсаясатты
.دە بوالدى
لەزدەرى
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері
келісілген
алдын
ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
 وزدەرىًە ياقتى نىًدەتتەنەلەر الۋعا جايە سوالر ءۇصىٌ جاريا تۇردە ەسەپ بەرۋوە.لەلتىرۋ لەرەك
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан2025мұнайдың»
َ ەلىهىسدى.قاجەت
ٌەرلىًدىىى
الىهدەروە
نەىдеу
نيًيسترلەر
ءتيىس
«Көл-көсір
дәуірі ۇسىًۋ
аяқталып
келеді.قابىلداۋ
дыру صەصىو
талаптарына
бейім
қажет болады.
Елімізгеبۇعاى
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
جىلعا دەيىًىى دانۋىًىَ ستراتەويالىق جوسپارىًىَ ازىرلەيىەى لورسەتمىضتەر لارتاسى- қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
. ءتيىسкірісу
 بولۋعاкерек.
يەوىس
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұجۇروىسىلۋىًە
َرەفورناالردى
ٌ اسىرۋ ءۇصىде
 جۇزەوەЕКІНШІ.
 قويىلعاى نىًدەتتەردى ءتيىهدى.بەسىًضى
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
бар. ٌۇلىهەت پەى نەنلەلەتتىن وروايدار جىل سوٌىًا دەيى
Ресурстық
әлеуетті
.قاجەت
باقىالۋ نەحاييسندەرىٌ لۇصەيتۋ
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
»ٌلارتاالرى
ُ«جوқажетті
يًديماتورالر نەى
ياقتىбар
،وتىرىپХХІ
قانتي
ٌناسەلەلەرى
بارلىق
اتالعاى
َ دانۋدىдеген
сылу үшін
Қазақстанда
нәрсенің бәрі
ғасырда
әлемнің
табиғи
ресурстарға
екенінеٌءبارى
сенімдімін.
Бұл ًزا
үшінقاجەتتى
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
َجوباالرىًى
ٌءۇصى
ىسمە قوسۋ
رەفورناالردى
اق-سويداي
،ءتيىس
ازىرلەۋوەжаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
ُ پارالنەيت والردى ساپالى ءارى جەدە،لەزەوىًدە
 ءوزбарысында
.ەيىىسۋى لەرەك
ۋاقتىلى
پارالنەيتمە
дамыту
ерекше
маңызға
ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
 رەفورناالر نەى يەوىسوى ستراتەويالىق قۇجاتتاردىَ جۇزەوە. قابىلداۋعا ءتيىس،قاراستىرىپ
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұста،وتىرىپ
،جۇروىسىپ
نوييتوريًيқайта
بارىسىًا
اسىرىلۋкерек.
айналуы
тиіс باعاالۋ ءۇصىٌ قاجەتتى ولىلەتتىمتەر بەرە
нымдарды
сыни тұрғыдан
пысықтау
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы
күрт төменплатформаوفيس
ُ بۇ.ٌتاپسىرانى
قۇرۋدى
ٌ ءوفيسىКешенді
 جاٌعىرۋақпараттық-технологиялық
پرەزيدەيت الىهضىلىىىًدە ۇلتتىق
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын ەلويونيمالىق ىًتىهاقتاستىق،ستاتيستيمالىق لورسەتمىضتەروە نوييتوريًي جۇروىسۋدەى بولەك
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
جويىًدە
ٌءۇصىөңдеу
تۇرعىًدار
،سايمەسэнергия
تاجىريبەسىًە
َدانۋ ۇيىهىًى
себепті حالىق
жоғары
еңбекناسەلەلەر
өнімділігіوزەلتى
бар қайта
сондай-ақ
өндірушілердің
өз جايە
жұмыстасекторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының
экологиялық
тазалығы
мен
тиімділігіне
 وفيس.پەى بيسيەس ولىلدەرى اراسىًدا تۇراقتى تۇردە ساۋالًانا جۇروىسۋدى قانتاناسىس ەتەدى
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
30
َۇلىهەتتىқалыптың
. وتىرادىбарлық
 بايايداپмүмкіндіктерін
جويىًدە ناعاى ۇيەنىАстанада
قالىپتاسقاى جاعداي
باعىت بويىًضا
ءاربىر
технологиялық
өткен ЭКСПО-2017
көрмесі
баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 төрт37
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 «سىبايالس جەنقورلىقتاى ادا وٌىرلەر» جوباالرى اياسىًدا ەلوردايىَ جەنقورلىققا،ۇصىًضىدەى
.قارسى ستراتەويايى جۇزەوە اسىرۋ جويىًدەوى تاجىريبەسىٌ تاراتۋ لەرەك
نەى

فورناليسم

جۇنىسىًدا

َوروايداردى

نەنلەلەتتىن

بارلىق

پەى

ۇلىهەت

.ءتورتىًضى

 نەنلەلەتتىن وروايدارداعى ۇزاق، سوٌعى لەزدەرى ۇلىهەتتەوى.بيۋرولراتيايى ازايتۋ قاجەت
тен бірі жаңартылатын
энергияقۇجات
көздеріне
тиесілі. ،ارتىپ
шейтеді.
Ауыл
шаруашылығы
субъектілерінің
ايًالىهى ەلەۋلى تۇردە
اق-سويداي
ەسەلەپ
سايى
َلەٌەستەردى
 وتىرىستار نەىкоБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қол.لوبەيدى
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
ٌوتمىسەتى
لەٌەس
7 لۇيىًە
قاتىسۋىهەى
الىهدەردىَ جايە
лы энергия
үлесін 30
процентке
жеткізу
міндетінَورىًباسارالرىًى
стратегиялықَوالردى
жолын тауып,
ілгерілетугеۇلىهەت
тиіс.
қойдық. Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
 بۇُ ناسەلەيى رەتمە، والر قاي لەزدە جۇنىس ىستەيدى؟ نۇيى دوعارىپ.لەزدەرى دە بوالدى
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
 بەرۋوەістейді.Соларда
 جاريا تۇردە ەسەپ2017
ٌءۇصىжылы
 سوالر1,1
 جايەсақтай
نىًدەتتەنەلەر الۋعا
وزدەرىًە ياقتى
لەرەك
لەلتىرۋ
нысаны жұмыс
отырып жүргізілуі
қажет. .Бұл
бүкіл
әлемге
миллиард2025
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өн- قابىلداۋ
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықَ ەلىهىسدى.قاجەت
ۇسىًۋ
ٌەرلىًدىىى
صەصىو
نەى الىهدەروە
نيًيسترلەر
ءتيىس
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмجىلعا دەيىًىى دانۋىًىَ ستراتەويالىق جوسپارىًىَ ازىرلەيىەى لورسەتمىضتەر لارتاسى بۇعاىсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
بولۋعا ءتيىس
يەوىسигеӨңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді .барынша
тиімді
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды
заман талабына
сай ٌءۇصى
утилизацияалмайтындарға
шара қолдану
керек..Тиімсіз
جۇروىسىلۋىًە
َرەفورناالردى
جۇزەوە اسىرۋ
نىًدەتتەردى ءتيىهدى
قويىلعاى
بەسىًضىсублау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекٌ ۇلىهەت پەى نەنلەلەتتىن وروايدار جىل سوٌىًا دەيى.باقىالۋ نەحاييسندەرىٌ لۇصەيتۋ قاجەت
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
»ٌلارتاالرى
ُنەى «جو
يًديماتورالر
 ياقتى،وتىرىپ
ناسەلەلەرىٌ قانتي
بارلىق
اتالعاى
َدانۋدى
соның ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта бағыттау
қажет. 5 жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
ٌاق رەفورناالردى ىسمە قوسۋ ءۇصىٌ قاجەتتى زاً جوباالرىًىَ ءبارى- سويداي،ازىرلەۋوە ءتيىس
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ُجەدە
 پارالنەيت والردى ساپالى ءارى،لەزەوىًدە
 لەرەكарттыруды
ۋاقتىلى ەيىىسۋى
پارالنەيتمە
ҮШІНШІ.
«
дегендеءوز
2,5.есеге
тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
قۇجاتتاردىَ جۇزەوە
 رەفورناالر نەى يەوىسوى ستراتەويالىق. قابىلداۋعا ءتيىس،قاراستىرىپ
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
،وتىرىپ
بەرەеңбек
ولىلەتتىمتەر
قاجەتتى
ٌ ءۇصىКөлік-логистика
 باعاالۋ،جۇروىسىپинфрақұрылымының
اسىرىلۋ بارىسىًا نوييتوريًي
Аграрлық
саясат
өнімділігін
түбегейлі арттыруға
өнімнің
экспортын
وفيسжәне
ُبۇөңделген
.ٌتاپسىرانى
قۇرۋدى
ٌءوفيسىтиімділігін
 جاٌعىرۋарттыру
پرەزيدەيت الىهضىلىىىًدە ۇلتتىق
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транىًتىهاقتاستىق
ەلويونيمالىق
، بولەكтұтаجۇروىسۋدەى
لورسەتمىضتەروە نوييتوريًي
ستاتيستيمالىق
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан
сконтиненталды
коридор өтеді. Бұл
туралы көп
мыз. Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
 تۇرعىًدار ءۇصىٌ وزەلتى ناسەلەلەر جويىًدە حالىق،دانۋ ۇيىهىًىَ تاجىريبەسىًە سايمەس
جايەжүк
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 мил وفيس.پەى بيسيەس ولىلدەرى اراسىًدا تۇراقتى تۇردە ساۋالًانا جۇروىسۋدى قانتاناسىس ەتەدى
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Бұл мәселені
ке- جويىًدە
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
َۇلىهەتتىшешуге
.وتىرادىбарлық
بايايداپаграрлық
ناعاى ۇيەنى
جاعداي
قالىپتاسقاى
بويىًضا
ءاربىر باعىتдолшеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ғылымдыقويىلعاى
дамыту мәселесі
басты َلونپايياالردى
назарда бо- жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтаباسضىالرى العا
وروايدار نەى
نەنلەلەتتىن
،نۇصەسى
ءاربىر
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
.نىًدەتتەردىَ ورىًدالۋىًا دەربەس جاۋاپ بەرەتىٌ بوالدى
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
37
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
 ساياساتжеңілдету
ءتيىهدى سىرتقى
.V
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды
мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
ساياساتتى
بەلسەيدى سىرتقى
باستاناصىل
ٌءۇصى
قانتاناسىس ەتۋ
قازاقستايًىَ تابىستى
қоймай, ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде ٌجاٌعىرۋى
енгізілуін қамтамасыз
ету қажет.
жұмыс істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
 ءبىسدىَ بەيبىتسۇيىىط باعىتىهىس بەى وسى ساالداعى ياقتى.وداى ءارى جۇزەوە اسىرۋ قاجەت
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
فەدەراتسياسىهەى
قازاقستايًىَ رەسەي
.اقتاپ وتىر
 تولىقбереді.
ءوزى-ٌءوزى
قاعيداتتارىهىس
ايقىًدالعاى
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдармүмкіндік
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
пайдалану сапалы
талдауды қамтамасыз
етуге,
تولىققايدى
.ساياالدى
 بولىپкешенінباياليىستاردىَ ەتالويى
نەنلەلەتارالىق
قاتىًاسى-قارىو
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
رەتىًدەайналу
نۇصەسىталап
بەلسەيدى
َقاتىًاستاردى
بىرلەستىن
орталықтарға
етіледі.
Мысалы,ەلويونيمالىق
азайтуға الەندىن
жағдай ءارى
туғызады.
Осыيًتەوراتسيالىق
мақсаттар үшін
егін егу мен
жинаудың
оңтайлы
уақытын
көлік жүйесін
енгізу
қажет.
ءوزاراастық
وٌىرىًدە
ورتالىق ازيا
.ىستەۋدە
 جۇنىسИнтеллектуалды
ەلويونيمالىق وداق تابىستى
ەۋرازيالىق
قالىپتاسقاى
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
جاقتى ستراتەويالىق- قىتاي حالىق رەسپۋبليماسىهەى جاى.ىقپالداستىقتىَ جاٌا پاراعى اصىلدى
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
باعدارالناسى
»интеллектуалды
ُبەلدەۋ – ءبىر جو
 «ءبىر.анықтауға
دانىپ لەلەدى
دايەلتى تۇردە
سەرىمتەستىىىهىس
арамшөппен
күресудің
жүйелері
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
 نەيىَ قاٌتار ايىًداعى ۆاصيًىتويعا رەسهي.قاتىًاسىهىسعا تىَ سەرپىٌ بەردى-قىتايهەى قارىو
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
قازاقستاىөзіндік
بارىسىًدا
لەلىسسوزدەرىو
جۇروىسوەى
азайтып, نەى
егіншіліктің
құнын
айтарлықтай
көбейтуترانپپەى
керек. ساپارىو جايە پرەزيدەيت دويالد
31
төмендетуге
мүмкіндік
береді.
Жаңа
технолоОсыған
жыл сайын
бөлінетін
бюджет
لەٌەيتىلىەى ستراتەويالىق سەرىمتەستىىى جويىًدەوى ۋاعداالستىققا
عاسىرداعى
XXI
َتى-қаражаاقط
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
سەرىمتەسىهىس – ەۋروپا
ساالسىًداعى ءىرى
ساۋدا جايە
ءبىسжеткізу
.جەتمىسىلدى
ُ قوжұнеркәсіп кешенінің
ғылымға негізделуін
арттыру يًۆەستيتسيا
де 150 миллиард
теңгеге
қажет. Бұл
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін
кү- جالعاستىرا
мысқа өңірлердегі
барлық әкімдіктердің
белсенді
.بەرەنىس
ىًتىهاقتاستىعىهىسدى
وداعىهەى قارقىًدى
9
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 اراب صىعىسى جايە ازيا ەلدەرىهەى ءوزارا ءتيىهدى ەلى، يرايهەى، تۇرليانەى،تهد ەلدەرىهەى
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 قازاقستايًىَ رەسەي فەدەراتسياسىهەى.ءوزى تولىق اقتاپ وتىر-ٌايقىًدالعاى قاعيداتتارىهىس ءوزى
تولىققايدى

.ساياالدى

بولىپ

ەتالويى

َباياليىستاردى

نەنلەلەتارالىق

قاتىًاسى-قارىو

يًتەوراتسيالىق بىرلەستىن ءارى الەندىن ەلويونيمالىق قاتىًاستاردىَ بەلسەيدى نۇصەسى رەتىًدە
 ورتالىق ازيا وٌىرىًدە ءوزارا.قالىپتاسقاى ەۋرازيالىق ەلويونيمالىق وداق تابىستى جۇنىس ىستەۋدە
جاقتى ستراتەويالىق- قىتاي حالىق رەسپۋبليماسىهەى جاى.ىقپالداستىقتىَ جاٌا پاراعى اصىلدى
 «ءبىر بەلدەۋ – ءبىر جوُ» باعدارالناسى.سەرىمتەستىىىهىس دايەلتى تۇردە دانىپ لەلەدى
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз
әлем
елдерінің
сеніміقاٌتار
менَنەيى
құрметіне
сыннан өткізу
Бұлар, бірінرەسهي
ۆاصيًىتويعا
ايىًداعى
. بەردىдарды
ٌسەرپىәзірлеп,
َقاتىًاسىهىسعا تى
-قارىوқажет.
قىتايهەى
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаساپارىو جايە پرەزيدەيت دويالد ترانپپەى جۇروىسوەى لەلىسسوزدەرىو بارىسىًدا قازاقستاى نەى
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
ۋاعداالستىققا
جويىًدەوى
سەرىمتەستىىى
ستراتەويالىق
لەٌەيتىلىەى
عاسىرداعىөнеркәсіптік
XXI َتى-اقط
Кеңесінің
тұрақты
емес мүшесі
болды. 2018
жылЕліміздің бірнеше
кәсіпорнын
дыңەۋروپا
қаңтар–айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
 ءبىس ساۋدا جايە يًۆەستيتسيا ساالسىًداعى ءىرى سەرىمتەسىهىس.قوُ جەتمىسىلدى
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
.بەرەنىس
جالعاستىرا
ىًتىهاقتاستىعىهىسدى
 وداعىهەىшешімкөрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және басқа قارقىًدى
да инновациялық
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
ءتيىهدى
ەلدەرىهەى ءوزارا
صىعىسى جايە
،تۇرليانەى
تهد
дағыەلى
бірінші
мемлекет
болдық. ازيا
Қазақстанда
та- اراب
аса،يرايهەى
маңызды
мәселеге،ەلدەرىهەى
айналып келеді.
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
َ اقتاۋ قاالسىًداعى سانهيتتە قابىلدايعاى لاسپي تەٌىسىًى.جاقتى قاتىًاستار دانىپ لەلەدى
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
جاٌا
َىًتىهاقتاستىقتى
ەلدەرىهەى
ناٌى
لاسپي
تۋرالى لويۆەيتسيا
نارتەبەسى
قۇقىقتىق
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
технопаркі
сияқты
инновациялық
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
орталықтардың
төңіре
гінде
қалыптасуға
 قازاقستاى بىرىممەى ۇلتتار ۇيىهىًىَ قاۋىپسىسدىن لەٌەسىًدەوى. نۇنمىًدىمتەرىًە جوُ اصادىтиіс.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парجولهەى
بەيبىت
جويىًدەوى
اياقتاپ
نيسسياسىٌ ابىرويهەى
жалпы
өнімнің
өсуі پروتسەسى
4 процентاستايا
болып,
ал өнер-سيريا
кінің.لەلەدى
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
кәсіптік
өсуі جۇنىس
7 проценттен
Бұлصىعۋى
қарау
қажет. Нақты
технологиجاتقاىөнімнің
جۇروىسىپ
 ءتيىهدىасты.
جويىًدە
داعدارىستاى
َەلدىсектордың
جايە وسىжаңа
رەتتەۋ
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
جاعدايداүлесі
لۇردەلى
 قازىروى،قاتار
 سويىهەى.ايًالدى
فورناتىًا
ءبىر لەلىسسوزدەرжеке
-بىردەى
сектордың
40 проценттен
асып түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
Қазақстанның
қолайлы
орта таптыңساياساتى
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
نۇددەيى پراوهاتيسم
ۇلتتىقдамуы
بەيىهدەلۋدى جايە
سىرتقى
َرەسپۋبليماسىًى
قازاقستاى
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
.ەتەدى
تاالپзаңнама
ىلىەرىلەتۋدى
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
тиісті
қажет.قاعيداتتارىًا سايمەس
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
* * көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
калық табыстарының негізі - біздің басты *құндылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелٌ تاعدىرىұлтаралық
ُبىرلىىى عايا ە
 سەيىو نەىгенімен,
دەوەى يىق
تابىسقا
 دەкөптеп
لەزەٌدەбосап
بارلىقқалу қаупін
бейбітшілік,
және َحالىقتى
конфессияаралық
жұмыс
күшінің
келісім.. ارقاسىًدا عايا ءبىس ۇلى اسۋالردى باعىًدىرا االنىسде
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
َجىىەرىهىسدى- بىرلەسمەى لۇش.صەصمەىеңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиятірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
ۇدەرىستەرىًە
وزوەرىستەر
قتىَ ەلىهىسدەوى
قازاقستايدىжаңа
ءاربىر
.VІ
здың кепілі емес екенінاتسالىسۋى
жақсы сезінуіміз
керек.
мен стандарттау
салаларын
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.
38
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
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантерді шешуге жұмылуымыз керек.
дық 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.
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.
32
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолوتايىهىسدى
َرەفورناالردىَ ءنايىٌ جايە والردى
 جاتقاىкерек.
جۇروىسىلىپ
قازاقستايدىق
ءاربىر
кіш 80 процентке
жетеді.
дау көрсету
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
Біз 2030اسىرۋ
жылға
қарайتابىستى
Қазақстандағы
баламанарыққа
шығарудың
جۇزەوە
رەفورناالردى
. ءتيىسотандық
تۇسىًۋوەөнімді
 جەتەхалықаралық
ٌجولىًداعى ناٌىسى
ورلەيدەتۋ
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
 «رۋحايي جاٌعىرۋ» باعدارالناسى.ءۇصىٌ قوعانىهىسدىَ ورتاق ناقساتقا جۇنىلۋى اسا ناٌىسدى
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
 بۇُ باستانايى.بەردى
ٌسەرپى
ۇدەرىستەرىًە زور
جاٌعىرۋсапасы
قوعانداعىмен
،بولىپ
جاپپاي قولداۋعا يە
болатын жаңартылатын
энергия
көздерінің
55 өнімнің
экологиялық
тазалығын
нысаны жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
 ويىَ اياسىٌ جاٌا نازنۇيهەى جايە باعىتتارنەى تولىقتىرۋ،ءارى قاراي جالعاستىرىپ قايا قويهايәлемге
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықباسىهدىعىًا
َنەنلەلەتتىن ساياساتتى
لەصەيدى قولداۋ
ٌيًستيتۋتى
جاستار نەى وتباسى
. قاجەتмүмдірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
ٌ قانتيتىынталандыру
صاراالردى تولىق
 قولداۋعا اريالعاىкіндік
ٌساياتى
 جاستاردىَ بارلىق.ايًالۋعا ءتيىس
салу үшін бизнесті
маңызды.
береді.
Өңірлердің әкімдері шағын және орта
бизнес
Сонымен
қатарاۋقىهدى
жердіَساتىًى
барынша
тиімді иге.پالتفورناسىٌ قالىپتاستىرۋ لەرەك
الەۋنەتتىن
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб ءبىس اۋىلدىق جەرلەردىَ الەۋنەتتىن.ٌلەلەسى جىلدى جاستار جىلى دەپ جارياالۋدى ۇسىًانى
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекَجوباسىًى
 ەُ بەسىىىзаңнамаға,
– اريايى «اۋىل
 بۇعاى.арналған
لىرىسۋىهىس قاجەت
ورتاسىٌ جاٌعىرتۋعا
керек. Осыىسمە
және
басқа да»шаралар
тілеріне
банк несиелерін
арзандатуға
соның ішінде
Экологиялық
қайта бағыттау
5 жыл
ішінде агроөнеркәсіп
يدەولوويايى
قاتىستىкодекске
 ەٌبەلمەөзгерістер
ارقىلى وٌىرلەردەوى
 بۇُ جوباқажет.
.تيىىسەدى
ٌسەپتىىى
قوسىلۋى
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
 بويسماۋت.өнімінің
الۋ لەرەكэкспортын,
ىلىەرىلەتۋدى قولعا
جاسوسپىرىهدەر-قوزعالىسى سياقتى «سارباز» باالالر
шаруашылығы
тиісінше, кем
ٌبىرلەستىىى
-اسمەري
نەلتەپتەردە
،قۇرىپ
ҮШІНШІ. ء««وز.پاتريوتتىق تاربيەيىَ ءرولىٌ لۇصەيتمەى ءجوى
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
بويىًضا جاپپاي نەلتەپ
جەرىٍدى تايىپ ءبىل» جاٌا باستاناسى اياسىًدا ەلىهىسدىَ وٌىرلەرى
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
ٌايقىًدايتى
الەۋنەتتىن
َحالىقتى
 بۇوىًدە.لەرەك
ءتۋريسنىٌ قايتا جاٌعىرتۋ
Аграрлық
саясат ٌلۇيى
еңбек-لوٌىل
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
лі арттыруға
өңделген
экспортын
тиімділігін
арттыру
1.5және
لولەنى
قارجىلىقөнімнің
َباستاناالردى
.ۇسىًىلىپ وتىر
صاراالر
يەوىسوى ساالالردا تەٌدەسسىس
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран بۇُ حالىقتىَ ءونىر ءسۇرۋ. اُ جيىًتىق اسەرى وداى دا لوبىرەك،تريلليوى تەٌىەدەى اسادى
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
.يًۆەستيتسيا
تيىهدىШикізатты
سەيىهدى ءارى ء
– ُ بۇ.بەرەدى
ٌسەرپى
ارتتىرۋعا زور
ٌدەٌىەيى
мыз. Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
қай- ًەайтылды.
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.
Транзиттенقىهباتتى
түсетін жыл
!قازاقستايدىقتار
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долшеннің түбегейлі
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл инфрақұрылымға
قوسىلۋىбет
قاتارىًا
َەلدى
30 دانىعاى
ەلىهىسدىَ وزىق
ءسۇرۋى جايە
ءونىر
باقۋاتتى
َحالقىهىسدى
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта- ءبىس قاصاى دا زاناى سىًىًا تەوەۋرىًدى ءىس.– تاۋەلسىس نەنلەلەتىهىسدىَ ناٌىىلىن نۇراتى
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
.لەلەنىس
 بەرىپрежімінде
قيهىلهەى توتەپ
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын
онлайн
бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
.ارقاسى
َ ەُ ىًتىهاعىًى،الدىهەى
ًەмақсатымен
– ُبۇ
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік
операцияларды
жеңілдету
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
.ەنەس
 دە تاالبى وٌايкешенінде
َبۇوىًىى لەزەًٌى
دەيدى
ُىرىسى نوқамтамасыз
َىًتىهاقتى ەلدى
қоймай, ауыл
шаруашылығы
нақты .حالقىهىس
ауқымды
түрде»енгізілуін
ету «
қажет.
жұмыс істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
 باعىًبايتىٌ بەلەس، ءبىس ءۇصىٌ الىًبايتىٌ اسۋ، ىًتىهاعىهىس ىدىراناسا،بىرلىىىهىس نىسعىهاسا
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
ٌساپاسىоқуتۇرنىس
جاعدايى نەى
 الەۋنەتتىنмүмкіндік
َ حالىقتىбереді.
جولداۋىهدا
ءاربىر
 نەى.بولهايدى
Бұл жоғары
орындарынан
оқу бағдар«Үлкен
деректерді»
(Big data)
ламаларын»جەر
жаңартып,
агроөнеркәсіп
сапалы
талдауды
қамтамасыз
 «يۇرلى،»
ُ «يۇرلى جو،»кешенін25-20-7« пайдалану
 قازىروى.ٌلەلەنى
بەرىپ
ەرەلضە ءناى
 جاقسارتۋعاетуге,
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
ٌجايە باسقا دا نەنلەلەتتىن باعدارالناالردىَ باستى ناقساتى – حالقىهىسدىَ تۇرنىس ساپاسى
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
.ءالى الدا
باعىًدىراتىٌ بيىمتەرى
َقازاقستايًى
.جاقسارتۋ
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу
қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ُ سو.دارىتادى
-بويىهىسعا لۇشжәне
،جىىەرلەيدىرىپ
سەيىهى رۋحىهىسدى
حالىق
وسى جولدا
ды тыңайтқыш
себудің,قايرات
зиянкестермен
инфрақұрылымды
одан әрі
дамыту
қажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
!سەيىهدى اقتاۋداى ارتىق نۇرات جوق
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы 39
көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
33
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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ТҮБІ БІР ТҮРКІ ЕЛІ
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
Саммитке
Қазақстан Республикасының
Президенті
жасәлемнің
ұрпаққа қалдыру
маңызды.
сылу
үшін Қазақстанда
қажетті нәрсенің
бәрі барбен мәдениетімізді
ХХІ ғасырда
табиғиерекше
ресурстарға
деген
Нұрсұлтан
Назарбаев, Бұл
Қырғыз
Саммит ұлттықжалғасуда.
ойын түрлерін
жәнеболашақта
жастар саясатын
екеніне сенімдімін.
үшін Республикасының
мынадай міндет- мұқтаждығы
Олар
жаһанПрезиденті
Сооронбай
Жээнбеков,
Өзбекстан дамытуға
арналған. Жүйелі
түрдееліміздің
Түркі кеңесі
жастары
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
дық экономиканы
және
экономикасын
Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев пен көшбасшыларының форумын, ғылыми конференциялар
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Венгрия Премьер-Министрі Виктор Орбан қатысты.
мен семинарлар өткізуді, түркі әлемінің бірегей тарихи
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
Самитті ашқан Қазақстан Республикасының жерлеріне өлкетану экспедицияларын ұйымдастыру
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
басқаруға
қатысты ұстаПрезиденті Нұрсұлтан Назарбаев:
маңызды.табиғи
Бұлресурстарды
жастарымызды
жақындастырып,
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
– Бүгінгі басқосу Түркі кеңесінің ықпал аясы елдеріміздің мәдени ерекшелігі туралы білімдерін
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформакеңейіп, маңызы артқанын көрсетеді. Саммитте қол тереңдетуге септігін тигізері анық.
деген 2014-2015
дағдарыста
негізгі ларды
белсенді
енгізутөрағалық
қажет. Кәсіпорынжеткізетін
уағдаластықжылдардағы
пен шешімдердің
арқасында өзара
Қазақстан
Түркі түрде
кеңесіне
еткен
ынтымақтастығымыз
бауырластық байланыстарымыз
көптеген
істер
«Ортақ
тұрақтандырушыбен
факторлардың
бірі болды. Солкезеңде
дардың
энергия игілікті
тиімділігі
мен атқарды.
энергия үнемдеуге,
одан
әрі арта
түсетініне
сенімдімін,
– деді.
тарихы» энергия
оқулығы өндірушілердің
әзірленіп, Әзербайжанның,
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар қайта өңдеутүркі
сондай-ақ
өз жұмыстаҚазіргі жаһандану
заманында ұлттық
салт-дәстүріміз
Түркияның,
Қырғызстанның
және мен
Қазақстанның
секторына
деген бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
рының экологиялық
тазалығы
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,
№4(38) 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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Ынтымақтастығымыз бен

бауырластық

2

байланыстарымыз арта түседі

1

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.

3

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі мектеп
арттыруға
және өңделген
өнімнің
бағдарламаларына
енгізілді.
Түркіэкспортын
Академиясы
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. жаңғыртуға
Біз егін егіп,
дәнді
тарихымызды
танытып, сананы
бағытталған
90-нан астам өсіруді
кітап шығарды.
ТөртОны
мың мақтан
жылдық тұтамәдени
дақылдарды
үйрендік.
мұрамызды
жинақтап,
жариялауғаШикізатты
арналған «Аталар
мыз.
Алайда,
қазір олоны
жеткіліксіз.
қайіске қосылды.
тіршілік
тамирасы»
өңдеудіпорталы
қамтамасыз
етіп, Туысқан
әлемдікелдердің
нарықтарға
тамырын
басып дайын
отыратын
«Түркбарометр»
жоғары
сапалы
өніммен
шығуымызәлеуметтік
қажет.
зерттеу жобасы жүзеге асырылды. Туризм саласындағы
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеәріптестігімізді жандандыру мақсатымен «Заманауи
шеннің
түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
Ұлы Жібек жолы» атты жоба іске қосылды. Бұл Ұлы
ғылымды
дамыту
мәселесіелдеріміздің
басты назарда
боЖібек жолында
орналасқан
көне тарихы
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
мен мәдениетінен сыр шертетін киелі орындарын қысқа
трансферттеумен
және
олардыберді.
отандық жағдайуақытта аралап шығуға
мүмкіндік
ға бейімдеумен
айналысуы
қажет.
Әлемдегі геосаяси
және геоэкономикалық
ахуалдың
өзгеруіне
халықаралық
проблемалары
Осыған орай
орай
аграрлыққауіпсіздік
университеттердің
шиеленісе
замандаОлар
барлық
елдерді
бір қана
жерге
рөлін
қайта түскен
қарау керек.
диплом
беріп
ұйыстыру–көрегендік.
Түркі
кеңесі
аясындағы
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
ынтымақтастық күш-жігерді жұмылдырып, өзара даму
жұмыс
істейтін немесе ғылыммен айналысатын
үшін елдеріміздің одан әрі өркендеуіне қолайлы жағдайлар
мамандарды дайындауға тиіс.
жасалды.
Бұл
жоғарыАстана
оқу орындарынан
оқуорталығының
бағдарСондай-ақ,
халықаралық қаржы
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінмүмкіндіктерін бірлесе пайдалану қажет. Онда қаржы
дегі
озық білім
мен үздік
тәжірибені
тарататын
құралдарын
дамытуға,
капиталды
шоғырландыруға
және
орталықтарға
айналументалап
Мысалы,
танымал инвесторлар
қаржыетіледі.
эксперттерін
тартуға
барлық
жасалған.
Осыған орай,
елдеріңізді
қаржы
егін
егу жағдай
мен астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
орталығының жұмысына
қатысу минералелдеріміздің
болжамдаудың,
«ақылдыбелсене
суарудың»,
дамытуға
бастайтын
бірден бір орталық.
дыэкономикасын
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
Түркі
кеңесіне
мүше
мемлекеттер
арасындағы
саудаарамшөппен күресудің интеллектуалды
жүйелері
экономикалық қатынастарды тереңдетудің маңыздылығы,
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға боелдердің транзиттік әлеуетін пайдаланудың басымдықтары–
лады.
Жүргізушісі
жоқ техника адами факторды
өркениет
баспалдағы.
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
Елдеріміз
құрлықтың ортасында Батыс пен
Бүгінде Солтүстік
Қазақстан
транШығыстың,
пен арқылы
Оңтүстіктіңбірнеше
арасын жалғап
тұр.
Ақтауда қабылданған
Каспий теңізінің
құқықтық
мәртебесі
сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл
туралы
көп
жөніндегі конвенция
өңіріміздің транзиттік
әлеуетінжүк
одан
айтылды.
Жалпы, Қазақстан
арқылы өткен
әрі дамытуға
тигізеді.Түркі
және
транзиті
2017 септігін
жылы 17
проценткекеңесі
өсіп, көлік
17 милтеңізтоннаға
әкімшілігі
министрлерінің
кездесуі түсетін
аясында жыл
тариф
лион
жуықтады.
Транзиттен
саясаты мен әкімшілік тәртіптерді жеңілдету жөніндегі
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард должұмыстарды белсенді жүргізуі керек. «Рухани жаңғыру»
ларға
жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
бағдарламасының жүзеге асырылуына байланысты түркі
жұмсалған
мемлекет
тез арада
халықтарының
рухани қаражатын
жаңғыру мәселесі,
осы қайтаелдердің
руға
мүмкіндік
береді.
қасиетті орындарын көздің қарашығындай сақтап, кейінгі
Жүк қозғалысын
режімінде
бақылап,
ұрпаққа
лайықты мұраонлайн
етіп қалдыру
үшін Түркі
кеңесінің
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін әлемінің
және
жанынан «Түркі
әлеміндегі
100 жаңа есім», «Түркі
киелі жерлері»
арнайы жобаларын
әзірлеумақсатымен
қажет-ақ.
кедендік
операцияларды
жеңілдету
Бірлік сияқты
пен ынтымақтастық
белең алған жерде
блокчейн
цифрлық технологиялардың
елдеріміздің
әлеуметтік
тынысы
молаятындығы
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету сөзсіз.
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.
35
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Ойындары өрнекті
ТУЫСТАР

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 таШолпан-Ата
қаласында
өткен эконобысты
жұмыс істеп келе
жатқан нарықтық
ІІІ
Дүниежүзілік
көшпенділер ойындарымика
моделі қалыптасты.
жылы еліміз
әлемдік Қазақстан
дағдарыстың қоның 2017ашылу
рәсіміне
лайсыз салдарын Президенті
еңсеріп, сенімді
өсу жолына
Республикасының
Нұрсұлтан
қайта
түсті.
Жыл
қорытындысы
бойынша
Назарбаев, Қырғыз Республикасының ішкі
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнерПрезиденті
Сооронбай Жээнбеков, Түркия
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Республикасының
Президенті
Тайипөңдеуші
орайда, өнеркәсіптің
жалпы Режеп
көлемінде
Ердоған,
Татарстан
Республикасының
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
Қазақстанның
қолайлы
дамуы орта
Президенті
Рустам
Минниханов
жәнетаптың
қалыптасуынаПремьер-Министрі
мүмкіндік берді. Кедейшілік
Венгрияның
Виктор 13 есе
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
Орбан
қатысты.
Заманауи 3D-графикасын
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономипайдалану
негізінде
ұсынылған
калық табыстарының негізі - біздің басты құнтеатрландырылған
қойылымға
мыңнан
дылықтарымыз ретінде
қала беретін
азаматтық
астам
актер,
музыкант,
әнші,
шабандоз
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
және
спортшылар қатысты. Олар цирк
келісім.
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері
өнерін,
шабандоздық
тәсілдерін,
оттысенімді
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымышоу көрсетіп, акробаттық жаттығулар
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
орындады.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Бұл ойындар спорттың 37 түрін, соның
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,
№4(38) 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
2050
жылға қарай
бұл көрсетішінде бойынша,
қырғыздың
16 ұлттық
және басқа
кіш
80
процентке
жетеді.
да көшпенді халықтар спортының 21
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламатүрін қамтиды.
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
Айтар
түрлі қашықтықтағы
қойдық.
Қазірболсақ,
бізде жалпы
қуаттылығы 336 МВт
ат
бәйгесінің
8,
күрестің
13, дәстүрлі
болатын жаңартылатын энергия
көздерінің 55
садақ атудың
және зияткерлік ойынның
нысаны
жұмыс5 істейді.Соларда
2017 жылы 1,1
миллиард
3 түріненкиловатт-сағат
сайыстар өтті. «жасыл» энергия өндірілді.«Жасыл»
инвестиция
Алайда, ит технологияларға
жүгіртіп, құс салатын
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
ұлттық аңшылық ойындардан да жарыс
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
ұйымдастырылды. Ойындары өрнекті
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
туыстар мерекесіне
әлемнің
қалдықтарды
заман талабына
сай 60-тан
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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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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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 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 ке2020спортшы
жылы 5 қатынасты.
миллиард доластамсайынғы
елінен 2табысты
мыңға жуық
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық Жоғары
ларға жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
деңгейде
ұйымдастырылған
ІІІ
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаДүниежүзілік көшпенділер ойындары қатысушылар
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
мен көрермендерді
куанышға
бөледі.
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.
37
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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
38
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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-

ӘДЕБИ ФОРУМ

АДАМЗАТ.
ШЕКСІЗДІК.
МӘҢГІЛІК.

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
АСТАНАДА
«ҚАЗІРГІ
ЗАМАНҒЫ СӨЗ
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
ЭНЕРГИЯСЫ» АТТЫ ЕУРАЗИЯЛЫҚтүбегейӘДЕБИ
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
ФОРУМ ӨТТІ. МҰНДАЙ АУҚЫМДЫ ШАРА
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
1973 ЖЫЛЫ
ЖАЗУШЫЛАР
ОДАҒЫНЫҢ
дақылдарды
өсіруді
үйрендік. Оны мақтан
тұтаҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН
АЛМАТЫДА
ӨТКЕН
мыз.
Алайда, қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайтаАЗИЯ
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
ЖӘНЕ АФРИКА ЖАЗУШЫЛАРЫНЫҢ
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
V КОНФЕРЕНЦИЯСЫНАН КЕЙІН АРАҒА
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке45 ЖЫЛ
САЛЫП
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАНшеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды. Аграрлық
ТЫН. дамыту
ӘРИНЕ,мәселесі
ЖАЗУШЫЛАР
ОДАҒЫ
ғылымды
басты назарда
болуға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
МЕН ҚР МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ
трансферттеумен
және оларды
отандық жағдайМИНИСТРЛІГІНІҢ
БІРЛЕСЕ
ӘРЕКЕТ
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
ЕТУІНІҢ
НӘТИЖЕСІ.
ФОРУМ
АЯСЫНДА
Осыған орай аграрлық университеттердің
50-ДЕН
ЕЛДЕН
КЕЛГЕН
рөлін
қайтаАСТАМ
қарау керек.
Олар
диплом ЖҮЗДЕГЕН
беріп қана
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде
ҚАЛАМГЕР
ҚАЗАҚСТАНҒА
ТАБАН нақты
ТІРЕП,
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
ҚАЗАҚ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАРЫМЕН ҮЗЕҢГІ
мамандарды дайындауға тиіс.
ҚАҒЫСТЫРА ОТЫРЫП, ӘЛЕМНІҢ ОРТАҚ
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарМӘСЕЛЕЛЕРІН
ОРТАҒА
САЛЫП,
ЖАНламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінЖАҚТЫ
ТАЛҚЫЛАДЫ.
дегі
озық білім
мен үздік тәжірибені тарататын
Тәуелсіздікайналу
сарайында
Шексіздік.
орталықтарға
талап «Адамзат.
етіледі. Мысалы,
Мәңгілік»
үш оңтайлы
бөлімненуақытын
тұратын
егін
егу мен тақырыбында
астық жинаудың
пленарлық отырыс
өтті. Оған
Қазақстан минералЖазушылар
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
басқармасебудің,
төрағасы
Ұлықбек Есдәулет
дыодағы
тыңайтқыш
зиянкестермен
және
модераторлық
етіп, түрлі
елдерден келген
беделді
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
қаламгерлер
баяндама
жасады.
«Әдебиет божәне
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
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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жаһандық
мәселелер» бөлімінде Иран жазушылары
ТӨРТІНШІ.
қауымдастығының
төрағасы Хади Саеди Киасари
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
«Заманауи арттыру
әдебиет: Өркениеттер қақтығысындағы
тиімділігін
адам
мәселесі»
қазіргіарқылы
жаһандану
заманындағы
Бүгінде
Қазақстан
бірнеше
транадам жаныныңкоридор
өзгерістері
сконтиненталды
өтеді.мен
Бұл бұлтарыстары
туралы көп
туралы тұщымды
ойларымен арқылы
бөліссе, өткен
Әзірбайжан
айтылды.
Жалпы, Қазақстан
жүк
Республикасының
беделді
жазушысы
Юнус
транзиті
2017 жылы 17
процентке
өсіп, 17 милОғузтоннаға
«Әлем жуықтады.
қауіпсіздігіТранзиттен
және әдебиеттің
рөлі»,
лион
түсетін жыл
Моңғолияның
белгілі
ақыны
Гун-Аажавын
Аюурзана
сайынғы
табысты
2020
жылы
5 миллиард
дол«Әдебиет
трансформациясы,
жанрлар
бәсекесі», ҚР
ларға
жеткізу
міндеті тұр. Бұл
инфрақұрылымға
Мемлекеттік
сыйлығының
иегері,
Төлен
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез жазушы
арада қайтаӘбдік
«Жаңа береді.
замандағы қаламгер тағдыры» деген
руға
мүмкіндік
тақырыптарды
қаузады,
ал публицист-саясаттанушы
Жүк қозғалысын
онлайн
режімінде бақылап,
Расул
Жұмалы
«Әдебиет
және үшін
идеология:
олардың кедергісіз тасымалдануы
және
мемлекеттің
рөлі»
тақырыбында
ойларымен
бөлісті.
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Уақытсияқты
өткен сайын
әдебиетте
заман талабына
блокчейн
цифрлық
технологиялардың
сай
тақырыптар
мен
кейіпкерлердің
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасызерекшеліктері,
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.
39
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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Құрметті
отандастар!
әдістері өзгеруі мүмкін.
Дегенмен,
негізгі міндетінен
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
мен құрметіне
ауытқымай әдебиет тарихтың
кез-келген
сәтінде
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстансұранысқа ие болып қала береді.
дыМоңғолиялық
құрдық. 2017ақын
жылы
ел БҰҰ
Қауіпсіздік
Г. біздің
Аюурзана:
«Қазір
біздің
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
жылуақыт жарыс көлігінің жылдамдығымен 2018
зымырап
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
келеді. Сондықтан да көптеген дүниелердің, әсіресе
Біз дүниежүзілік
мамандандырылған
әдебиеттің
өзгеруі біздіЭКСПО
таңғалдыруда.
Қазір «әлем
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
әдебиеті үдерістері», «заманауи әдеби жанрлар»,
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасын«жаңа поэзия» туралы сенімділікпен ешнәрсе
дағыалмайтын
бірінші мемлекет
болдық.
Қазақстанда
таайта
күйге түстік.
Бұрын
кез келген
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоуниверситеттің профессоры осы тақырыптарға
мика моделі
қалыптасты.
арналған
лекцияларын
бірнеше семестр бойы
жылыдәрісін
елімізбере
әлемдік
дағдарыстың
қотүк 2017
өзгертпей,
беретін.
Бірақ қазіргі
лайсыз салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсутұрақты
жолына
тенденция
күн санап өзгеріп
жатыр,
жанрлар
қайта түсті. Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
анықтамасынан
ада қалды.
Қазіргі заманғы
поэзияда
жалпы өнімнің
өсуі 4 процент
болып,
өнерқайсысы
- өлең, қайсысы
– шатпақ
екеніналешкім
кәсіптік өнімнің
өсуі Оқырман
7 проценттен
асты.
Бұл
ажыратып
жатқан жоқ.
талғамнан,
автор
орайда,айырылды»,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде өңдеуші
стильден
- деп
атап өтті.
сектордың
үлесібұрынғы
40 проценттен
асып түсті.
Бүгінде жанр
анықтамасында
қалды ма,
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
таптың
жоқ па
деген мәселе туындап
отыр.
«Біздеорта
жанр қалған
қалыптасуына
мүмкіндік берді.
Кедейшілік
13 есе
жоқ.
Бірақ оны «жоғалту»
деуге келмейді.
Өйткені
қысқарып,
деңгейі 4,9
процентке
әдебиет
жанржұмыссыздық
деген қасаң анықтамалар
секілді
түрлі
шектеулерден
арылып,
нағыз әлеуметтік-экономиүдеріске айналды
дейін төмендеді.
Еліміздің
деген
сөз.табыстарының
Сондықтан ендігі
кезекте
теория
сын мен
калық
негізі
- біздің
басты
құнәдебиеттану
мүлдем
басқа зерттеу
фокусыназаматтық
іздейтін
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
шығар.
Бұл үдеріс
бүгін де және
жалғасып
жатыр. Бұл –
бейбітшілік,
ұлтаралық
конфессияаралық
қазіргі
әдебиеттің ең маңызды трансформациясы», келісім.
деді Г.
Аюурзана.Қазақстанның жетістіктері сенімді
Дегенмен,
Белгілі
ақын Мейірхан
өз кезегінде
тірек
саналады,
бірақ ол Ақдәулет
ертеңгі табыстарымықазіргі
әдебиетті
«Рухани
жаңғыру»
здың кепілі
емесдамытудағы
екенін жақсы
сезінуіміз
керек.
бағдарламасының
маңызындәуірі
атап аяқталып
өтті. «Біз келеді.
бүгін
«Көл-көсір мұнайдың»
билікке
ренжиміз,
ал жаңа сапасы қажет.
Елімізге
дамудың
кешегі
кеңес
билігі
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
тұсында
жаңбырбірінші кезекте,
Төртінші өнеркәсіптік революция
жэлементтерін
а ң б ы р д ы
ң
кеңінен
енгізуге негізделуі тиіс. Мұарасында
жүріп
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
әдебиетті
әдемі
бар.
көтердік
емес
Жаңа әлем
көшбасшыларының қатарына қопе?
Ал
бүгін
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
«рухани
екеніне жаңғыру»
сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетбтерді
а ғ д а шешуге
р л а м а сжұмылуымыз
ын
керек.
б а р ы н ш а
п а й БІРІНШІ.
д а л а н а йИндустрияландыру
ық.
жаңа
Сөйтіп,
әдебиеттің
технологияларды енгізудің көшбасшысына
жайналуы
ау а п ке р ш
ілігін
тиіс
к ү шОның
е й т нәтижелері
ейік.
мұнай бағасы күрт төменӘдебиетке дарынды
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
жастар келе жатыр,
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
бірін білсек, бірін
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
білмейміз. Себебі,
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
40
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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б өнімнің
і р - б і рэкспортқа
і м і з д і шығуын көздейтін жаңа құралдарды
әзірлеп,
оқымаймыз,
алсыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынтабізге
бірінші
ландыруға
тиіс.
кезекте
рухани
Еліміздің
бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
бірлік,
рухани
цифрландыру
сүйеніш
керек,жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып,
бұл
тәжірибені кеңінен тарату керек.
әркім
қолынан
Цифрлық
және
келгенін жазсын дабасқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін дамытуы
халыққа
ұсынсын.
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
Басымыз
бір,
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
сөзіміз салмақты
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
болса, кез келген
халықаралық
технопаркі сияқты инновациялық
патша
бізбен
орталықтардың
санасады»,
- дедітөңірегінде қалыптасуға тиіс.
ол. «Алатау» инновациялық технологиялар паркінің
С оқызметін
н ы м е нұйымдастыруды түбегейлі қайта
қарау қажет.
Нақты сектордың жаңа технологиқатар,
жиын
яларға деген
сұранысты
ынталандыруы
және
соңында
қаламгерлер
жарыссөзге
түсіп, түрлі
венчурлық алмасты.
қаржыландырудың
нарығының
пікірлермен
Қазақстан жеке
жазушыларымен
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
қатар,
Қырғызстан,
Тәжікстан,
Өзбекстан,
Латвия,
негізгі факторлары
болып саналады.
үшін
Моңғолия,
Молдова, Мажарстан
елдеріненБұл
келген
тиісті заңнама
қажет.
делегаттар
сөз сөйледі.
Форумның
екінші
күнінде,
«Hilton Garden
Бұдан бөлек,
IT және
инжинирингтік
қызмет
Inn
Astana» дамыту
қонақүйінде
«Жаңамаңызға
заман поэзиясы»,
көрсетуді
ерекше
ие болып
«Жаңа
прозасы»,цифрландыру
«Драматургияның
отыр. заман
Экономиканы
табысөзекті
әкелмәселелері»,
«Қазіргі
заманғы
аударма
халгенімен, жұмыс
күшінің
көптеп
босап ісінің
қалу қаупін
ахуалы»
сынды секцияларға
бөлінген
қаламгерлер
де тудырады.
Босайтын жұмыс
күшін
еңбекпен
Қазақстандағы
және басқа
елдердегі
үдерістермен
қамту үшін келісілген
саясатты
алдын
ала тиябөлісіп,
қиын мәселелерді
шешу
жолдарын
нақтаукүрмеуі
керек. Білім
беру жүйесін,
коммуникация
бірлесіп
іздеді. Форум
соңында жаңа
Еуразиялық
әдеби
мен стандарттау
салаларын
индустрияланфорумның
резолюциясы
бекітілді.
дыру талаптарына
бейім
деу 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.

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
мазмұнды тақырыптар
пайда болып,
формалар
алмайтындарға
шара қолдану
керек.әдеби
Тиімсіз
субмен
стильдер
қалыптасуда.
Соңғы
кездері
кітап пен
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекмонитордың,
сонымен
ақсүйектік-бұқаралық
тілеріне
арналған
банк қатар
несиелерін
арзандатуға
беллетристиканың
ара-қатынасының
жақындай
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
түскенін
де
анық
байқауға
болады.
Ақпараттық
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
технологиялар өнімінің
кітап экспортын,
шығару ісінің
дамуына
шаруашылығы
тиісінше,
кем
айтарлықтай
әсер
етіп,
интернет-басылымдардың
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
көптеп пайда болуына әкеп соқтырды. Ақынжазушылар
ТӨРТІНШІ.әлдеқашан өз оқырманымен интернетфорумдар
арқылыинфрақұрылымының
диалог жүргізе бастады. Осы тұста,
Көлік-логистика
сөзсіз,
әдебиеттегі
тиімділігін арттыру кәсіби сынның жетіспеушілігі
байқалып
Бүгінде жатыр.
Қазақстан арқылы бірнеше транЗаманауи ұлттық
әдебиет
ұлттың
мәдени көп
коды
сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл туралы
мен
ұлттық
бірегейлікті
сақтайды.
Олар
қоғам
халайтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
ахуалы,
көңіл-күйінің
көрсеткіші,
рухани
барометрі
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милболып,
әлемнің
ұлттық бейнесін
айқындап
тұрмақ.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
Сондай-ақ,
ұлттық
әдебиет
әлемдегі
әдеби
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долпроцесстермен
бірігеді.
Өйткені
әр
ұлттың
әдебиеті
ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
- оның тек
қана тарих
қалыптастырған
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада тағдыры
қайтаемес,
көрші
елдер
мен
әлем
халықтарына
деген
руға 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
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де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ӘДЕБИ ФОРУМНЫҢ

РЕЗОЛЮЦИЯСЫ
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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
етіп, әлемдік
Біз, қамтамасыз
«Заманауи әлемдегі
сөз нарықтарға
энергиясы»
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
Еуразиялық әдеби форумының қатысушылары,
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кеұйымдастырушылар - Қазақстан Жазушылар одағы
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
мен Мәдениет және спорт министрлігіне алғыс
ғылымды
бастықауымдастықтың
назарда бобілдіре дамыту
отырып, мәселесі
дүниежүзілік
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
саяси, рухани һәм мәдени өмірінде туындаған өткір
трансферттеумен
оларды өзгерістер
отандық жағдайқарсылықтар менжәне
жаңашыл
тұсында
ғаосындай
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
шаралар
ұйымдастырудың
маңыздылығы
Осыған
орай
университеттердің
мен
өзектілігін
атапаграрлық
өткіміз келеді.
рөлін Өзара
қайта қарау
диплом
беріп қана
құрметкерек.
пен Олар
түсіністік
атмосферасында
қоймай,
кешенінде әдебиет,
нақты
өткен ауыл
Форумшаруашылығы
барысында, келешекте
жұмыс
ғылыммен
айналысатын
көркемістейтін
аударманемесе
және баспа
ісі салалары
бойынша
мамандарды
тиіс.
халықаралықдайындауға
байланыстардың
жан-жақты
Бұл жоғары
орындарынан
оқу бағдардамуының
негізіоқу
болуы
тиіс ой-пікірлер
айтылды.
ламаларын
агроөнеркәсіп
кешенінХХI ғасырдажаңартып,
әдеби процесстер
құрылымы,
әдебиет
дегі
озық білім
мен үздік
тәжірибені
тарататын
мәртебесі
һәм жалпы
әдебиеттің
өзі өзгеріске
түсті.
орталықтарға
айналу талап етіледі.
Мысалы,
Бірақ кітап рухани-адамгершілік
құндылықтардың
егін
егу мен
жинаудың
қайнар
көзі астық
боп қалып
отыр.оңтайлы
Тарихиуақытын
кезеңдер,
болжамдаудың,
суарудың»,
минералжаңа заман, ұлт«ақылды
тағдыры көркем
сөз шеберлерінің
дыайтулы
тыңайтқыш
себудің, зиянкестермен
және
шығармаларындағы
бас кейіпкерлердің
арамшөппен
жүйелері
тағдырлары күресудің
арқылы интеллектуалды
айшықталады. Проза
мен
арқылы
өнімділікті
бірнеше мен
есе арттыруға
бопоэзияда,
драматургия
публицистикада
лады.
техника
адами
факторды
жаңа Жүргізушісі
көкжиектер жоқ
көрініп,
өзгеше
реңкті,
көркем
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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Құрметті отандастар!
арнауы. Сол себепті бүгінгі күні әдеби және мәдени
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
қатынастырды жақсарту, заманауи әдеби процесстегі
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанкөркем аударма міндеттерінің коммуникативтілігі аса
ды 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.
маңызды.
Аудармадағы
көркем
шығармалар
Елімізге дамудың
жаңажаңа
сапасы
қажет.
жинақталған
антологиялардың
шығуы
өте өзекті.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
Заманауи
ақпараттық
кеңістікте
әр
алуан
әдебиетті
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,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралтабыстырып, жақындастыратын міндетті әдебидарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінкөркем журналдар атқарады. Ал, көркем әдебиет ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтабіздің бір-бірімізге шығатын төте жолымыз.
ландыруға тиіс.
«Заманауи әлемдегі сөз энергиясы» Еуразилық
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
әдеби
форумның
қорытындысында,
жиын
цифрландыру
жөніндегі пилоттық жобаны іске
қатысушылары Еуразия халықтарының көркем
асырып,үлгілерін
бұл тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
әдебиеті
насихаттау,
ұлттық
мәдениет
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешімөкілдіктерінің қарым-қатынасын нығайту, біртұтас
дерді әзірлеушілердің
өз экожүйесін
еуразиялық
әдеби кеңістік құру
жұмыстарындамытуы
негізгі
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
міндет қып ала отырып төмендегідей
ұсыныстар
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
қабылдады:
халықаралық
қаржымемлекеттердің
орталығы, IT-стартаптардың
– қатысушы
жазушылар
халықаралық технопаркі
сияқты мен
инновациялық
қауымдастықтарының
кітап шығару
аудармаға
орталықтардың
гінде қалыптасуға
тиіс.
қатысты
біріккен төңіре
жобаларына
қолдау көрсетілуі
«Алатау»
технологиялар
керек;
тиісінше,инновациялық
сол арқылы аударма
және баспа парісі
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
дамып,
классикалық
һәм заманауи ұлттық
әдебиеттің
қарау
қажет. Нақты
сектордың
технологиалға
жылжуына,
әлемдік
кеңістікте жаңа
танылуына
жол
яларға деген сұранысты ынталандыруы және
ашылмақ;
венчурлық
нарығының
–
шетелқаржыландырудың
авторларының жеке
шығармаларын
қызметі
инновациялық
экожүйемемлекеттердегі
жетістіктерінің
ТМД
елдері
мен алыс-жақын
негізгі факторларыбасу
болыпүшін
саналады.
Бұл үшін
газет-журналдарда
әдеби-көркем
тиісті заңнама ынтымақтастығын
қажет.
басылымдардың
қарқынды түрде
Бұданәдеби-көркем
бөлек, IT және
инжинирингтік
қызмет
дамытып,
альманахтар
мен мерзімді
көрсетуді
дамытуарнайы
ерекше
маңызғасандар
ие болып
басылым
беттерінде
тақырыптық
мен
отыр. Экономиканы
цифрландыру
«Достық»,
«Үндестік» айдарларын
ашу; табыс әкелгенімен,
жұмыс күшінің
босап қалу
қаупін
– халықаралық
әдебикөптеп
байланысты
дамыту,
де тудырады.
Босайтын жұмыс
күшін еңбекпен
ұлттық
аударма мектептеріне
қолдау көрсете
отырып
қамту үшін
келісілген
саясатты
алдын
тиякөркем
аударма
саласының
маңызы
менала
рөлін
нақтаужұмыстарын
керек. Білімжандандыру
беру жүйесін,
коммуникация
арттыру
(аудармашыларды
мен стандарттау салаларын
жаңа индустриялантағылымдамадан
өткізу, олардың
біліктілігін
арттыру);
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
–2018
жазушылар
жылыделегацияларының
«цифрлық дәуір»шығармашылық
өнеркәсібін қабайланыстарын
жақсарту
мақсатында
халықаралық
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
әдеби
форумдарға,
кітап
жәрмеңкелеріне,
әдеби
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
биенналелерге
тұрақты
қатысып тұру;
ЕКІНШІ.
* әдеби сынды дамыту;
Ресурстық әлеуетті
*әр
елдің
ұлттық
одан әрі дамыту
әдебиетінің
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарғаөзіне
деген
тәнОларерекшелігі
мен
мұқтаждығы жалғасуда.
болашақта жаһанқұндылықтарын,
сонымен
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
қатар ортақ
ұқсастықтарын
дамыту барысында ерекше
маңызға
ие болады.
сақтай
отырып,
оларды
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
жаңашыл
мазмұнмен
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстатолықтырып,
әлдеқашан
нымдарды сыни тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
қалыптасқан
диалогін
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаларды белсенді түрдежалғастыру.
енгізу қажет. Кәсіпорындардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
Еуразиялық
әдеби
сондай-ақ энергия өндірушілердің
өз жұмыстафорумның
делегаттары
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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RÝHANI JAŃǴYRÝ
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
Dáýren
ESKEKBAEV.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және
өңделген
ауыл
QR ulttyq mýzeıіnіń
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
aǵa ǵylymı qyzmetkerі.
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
tarıhshy-etnograf, t.ǵ.k.

Qazaq
dıasporasy
jáne rýhanı
jańǵyrý
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ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
Qazaqсаясат
dıasporasy
jáne rýhanı
jańǵyrýтүбегейmáselelerі
Аграрлық
еңбек
өнімділігін
nemese
Reseı
qazaqtaryndaǵy
dástúrlі
mádenıettіń
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
saqtalýy бағытталуы
jáne bіlіm berý
ұлғайтуға
керек.problemalary.
Біз егін егіп,Dúnıejúzі
дәнді
qazaqtarynyń
V
Quryltaıynyń
tarıhyna
da bіr jylтұтаtoldy.
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан
Bіr
jyl
іshіnde
ne
tyńdyrdyq
ne
túıdіk.
Bul
quryltaıdyń
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайbіr artyqshylyǵy burynǵylaryna qaraǵanda anaǵurlym
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
іskerlіk jaǵdaıǵa bіr qadam bolsa da alǵa basqandyǵy
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
qýantady. Árıne, olardyń bárіn sıpattaı jazý maqala
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеkólemіne syıa qoımas, degenmen de maqsatymyz keıbіr
шеннің
түбегейлі
бетoıбұруы
Аграрлық
máselelerge
toqtalyp,
bólіsіp маңызды.
kórelіk.
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
боÓtken ǵasyrdyń 90-jyldarynyń bas kezіnde
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
shaqyrylǵan dúnıejúzі qazaqtarynyń quryltaıy jan-jaqqa
трансферттеумен
және оларды
отандық
жағдайshashyrap jatqan qazaqtardyń
dúr sіlkіnіp
esіn
jıyp bas
ғаkóterýlerіne
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
sebep
boldy. Ár elde
turyp jatqan qazaqtyń
Осыған
орай аграрлық
университеттердің
bas
kóterer azamattary
bas bіrіktіrіp,
táýelsіz qazaq elіne
рөлін
қайта қарау керек.
Олар диплом
беріп derektі
қана
óz usynystarymen
shyǵa bastaǵanyn
tómendegі
қоймай,
ауыл
шаруашылығы кешенінде нақты
qujattardan
baıqaımyz:
жұмысReseıde
істейтінturatyn
немесе
ғылымменkіshі
айналысатын
qazaqtardyń
Quryltaıynyń
мамандарды
дайындауға
Úndeýі.		
Altaıтиіс.
Respýblıkasy, Qosaǵash
Бұл жоғары
оқу Rбағдарaýdany,
Jańaýyl. оқу
2001 орындарынан
jyl 7 tamyz		
e s e ı
Federatsııasynda
qazaqtarагроөнеркәсіп
turatyn ár aımaqtarynda
ламаларын
жаңартып,
кешенінkóńіlge
suraqtar bar.
Olardyń
дегі
озық alynatyn
білім менbіrshama
үздік тәжірибені
тарататын
keıbіreýlerі jergіlіktі
arqyly Мысалы,
sheshіletіn
орталықтарға
айналуákіmshіlіkter
талап етіледі.
bolsa,
úkіmet
basqarýуақытын
oryndary
егін
егу keıbіreýlerі
мен астық joǵarǵy
жинаудың
оңтайлы
sheshetіn suraqtar.«ақылды суарудың», минералболжамдаудың,
Osy oraıda 1996
jyly shyqqan
«Memlekettіk
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
жәнеult
saıasaty
týraly
tujyrymdama»
degen
Reseı
Prezıdentіnіń
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
jarlyǵy jáne
«Ulttyq-mádenı
avtonomııa
týraly», «Reseı
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-
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ТӨРТІНШІ.
Federatsııasy jerіnde
turatyn az sandy halyqtar jaǵdaıy
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
týraly»
degen
zańdar
múltіksіz
oryndalyp turýy qajet dep
тиімділігін арттыру
esepteımіz.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транRýhanı qazynanyń
saqtaýshysy
– árтуралы
halyqtyńкөп
Ana
сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл
tіlі.
Sondyqtan,
jas
urpaǵymyz
týǵan
tіlіn
meńgerý
úshіn
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
qazaqtar turatyn qala men aýyl mektepterіnde qazaq tіlіn
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милoqytýdy kózdeımіz.
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Halyqtyń mádenıetіn, tіlіn, saltyn damytýda ol
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долulttyń óz tіlіnde basylǵan kіtap, gazet, jýrnaldardyń
ларға
жеткізу
міндеті
Бұл инфрақұрылымға
mańyzy
zor. Bіraq
olar тұр.
Qazaqstanda
ǵana basylady da,
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайтаsońǵy jyldary Reseıge ákelіnbeıtіn boldy.
руға мүмкіндік
береді.
Kelesі másele,
Reseı qazaqtary turatyn aýdandar
Жүк
қозғалысын
онлайн
men aýyldarda qazaq
tіlіndeрежімінде
radıohabar,бақылап,
teledıdar
олардың
тасымалдануы
үшін және
joq. Osy кедергісіз
jaǵdaılar Reseı
qazaqtarynyń Qazaqstanmen
кедендік
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
araqatynasyn
nasharlatyp barady.
блокчейнSondyqtan
сияқты qazaqtardyń
цифрлық технологиялардың
Uly Quryltaıyna, onyń
ауқымды
түрде енгізілуін
ету қажет.
basqarmasyna,
Qazaqstan қамтамасыз
Prezıdentі N.Nazarbaevqa
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
qoıatyn
tіlegіmіz
– Reseı qazaqtary
turatyn aýdandarǵa
буынының
өзара
Qazaqstannan
kіtap, байланысын
gazet, jýrnaldar ұйымдастыруға
jіberіlіp jáne qazaq
мүмкіндік
береді. «Үлкен
деректерді»
(Big
data)
tіlіnde radıohabar
berіp, teledıdar
kórsetý
máselesіn
sheshse deımіz.
пайдалану
сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
radıosy men
teledıdary
shetel
өсімніңQazaqstan
резервін анықтауға
және артық
шығынды
qazaqtarynyń
turmys
jaǵydaıyn
turý үшін
úshіn
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осыhabarlap
мақсаттар
«Sheteldegі týystarmen
kezdesý» енгізу
degen қажет.
sııaqty rýbrıka
Интеллектуалды
көлік жүйесін
quryp,
tіlshіler
pýnktyn
ashýdy
jón kóremіz.
Qazaqstan
Бұл жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
Respýblıkasy
Prezıdentі
Muraǵatynyń
qory:
210-qor,
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
0-tіzbe, 37-іs,
paraqtar.
анықтауға
жол10-11
ашады.
Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
43
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Qazaqstan
Respýblıkasynyń
Біз
әлем елдерінің
сенімі мен Prezıdentі
құрметіне
N.Á.Nazarbaevqa.
Germanııadaǵy
QazaqҚазақстанmádenı
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз
qoǵamynyń
haty.
2007
jyl
2
naýryz.
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Asa qadіrlі
Prezıdent
Кеңесінің
тұрақты
емесmyrza!
мүшесі болды. 2018 жылBúgіngі kúnі Germanııa memleketіnіń Keln,
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Mıýnhen, Berlın jáne Gambýrg qalalarynda qazaq
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
dıasporasynyń ókіlderі ómіr súrіp jatyr. Qazaq balalary
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
nemіs ortasynda týyp-ósіp, mektep qabyrǵasynda
алғанtіlіnde
ТМД bіlіm
жәнеalýda.
Шығыс
Еуропа
елдері арасынnemіs
Bіzdі
tolǵandyratyny
nemіs
дағы
бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
таmádenıetіn boıyna sіńіrіp ósіrіp kele jatqan keler
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоurpaqtyń qazaq tіlіn meńgerý máselesі.
мика
моделі қалыптасты.
Qymbatty
Nursultan Ábіshuly! Osyǵan baılanysty,
жылы еліміз
қоSіzge2017
ekі ótіnіshіmіz
bar.әлемдік
Bіrіnshі,дағдарыстың
jas urpaqtyń el
лайсызsalt-dástúrіn
салдарынjáne
еңсеріп,
сенімді
өсу mádenı
жолына
tarıhyn,
ana tіlіn
úırenýіne
қайта түсті.
ЖылEkіnshіden,
қорытындысы
бойынша
ішкі
ortalyqtyń
qajettіlіgі.
kóptegen
Bavarııalyq
жалпы
өнімнің өсуі
4 oqý
процент
болып,
ал alýǵa
өнерjastar
Qazaqstannyń
joǵary
oryndarynda
bіlіm
кәсіптік
өнімнің
проценттен
асты.bіraz
Бұл
tіlek
bіldіrýde.
Bіraq,өсуі
qazaq7 tіlіn
bіlmegendіkten
орайда, өнеркәсіптің
көлемінде
qorqynyshtary
bar. Joǵary жалпы
oqý oryndarynda
bіrөңдеуші
jyldyq
daıyndyq
kýrstary
tіl máselesіn
sheshýge
сектордың
үлесіashylsa,
40 проценттен
асып
түсті. bolar
edі. Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
Shet jerdegі мүмкіндік
qandastardyń
taǵdyry
Sіzdі beı-jaı
қалыптасуына
берді.
Кедейшілік
13 есе
qaldyrmaıtyndyǵyna
senіmdemіz.
(212-bet.
Qazaq
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
kóshі
– qazaqtyń
qaýymdasýy:
Qazaqstan
Respýblıkasy
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиPrezıdentі
Muraǵatynyń
qorynan
qujattar
jınaǵy. құн–
калық табыстарының негізі - біздің басты
Almaty:
Dúnıejúzі
qazaqtary
qaýymdastyǵy
«Atajurt»
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
baspa
ortalyǵy, 2012.
– 352 b.)және конфессияаралық
бейбітшілік,
ұлтаралық
келісім.
Syrttaǵy qandastarymyzdyń
probДегенмен,
Қазақстанныңbudan
жетісbasqa
тіктеріdaсенімді
lemalary jetkіlіktі. Solardyń bіrі – ana tіlі problemasy.
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыBul másele de Elbasy nazarynan tys qalǵan joq.
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
Baıandamada «syrtta júrgen baýyrlarymyzdyń bіr bólіgі
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
– jastar. Olar assımılıatsııaǵa túsіp, ana tіlіn umytyp
Елімізге
жаңа сапасы
barady.
Bіz дамудың
buǵan ara túsýіmіz
kerek. қажет.
Úkіmet sheteldegі
Жаһандықyqsham
трендтер
көрсетіпóńіrlerde
отырғандай,
ол,
qandastarymyz
ornalasqan
olardyń
бірінші
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
ana tіlіnde bіlіm alý múmkіndіkterіn qarastyrýy kerek.
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс. МұQysqa
merzіm іshіnde
qazaq
dıasporasyn
gýmanıtarlyq
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
baǵyttaǵy
ádebıettermen,
oqýlyqtarmen,
ádіstemelіkде
бар.
quraldarmen
qamtamasyz etýdі tapsyramyn», - dep
әлем
көшбасшыларының
қоnaqtyЖаңа
usynystar
engіzdі.
Nátıjesі qalaı bolarқатарына
eken? Jalpy
үшінsyrttaǵy
Қазақстанда
қажетті túgіlі
нәрсенің
бәрі бар
tіlсылу
máselesі
qandastarymyz
óz іshіmіzde
сенімдімін. bіrіne
Бұл aınalǵaly
үшін мынадай
deекеніне
ózektі taqyryptardyń
qashan? міндеттерді
шешуге
керек. Elbasymyzǵa
Árıne
bul жұмылуымыз
problemalyq máseleler
da belgіlі. Túrіstanda ótken dúnıejúzі qazaqtarynyń
II Quryltaıynda
sóılegen sózіnde: «ultty
kúsheıtýdіń
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа
bіrіnshі
tetіgі, árıne, енгізудің
tіl. Óıtkenі,
tolyqqandy tіlsіz
технологияларды
көшбасшысына
tolyqqandy
bolý múmkіn emes», - degen bolatyn.
айналуы ult
тиіс
(12-bet.
Dúnıejúzі
qazaqtarynyń
quryltaıyкүрт
. – Almaty,
Оның
нәтижелері
мұнайII бағасы
төменDúnıejúzі
qazaqtaryжылдардағы
qaýymdastyǵynyń
«Atajurt»
деген 2014-2015
дағдарыста
негізгі
baspa
ortalyǵy, 2003. факторлардың
– 128 b). Demek,tіlden
aıyrylǵan
тұрақтандырушы
бірі болды.
Сол
adam
ultynan
da aıyrylady.
Tіl saqtalmasa
себепті
жоғары
еңбек өнімділігі
бар qazaqshylyq
қайта өңдеу
taсекторына
saqtalmaıdy.
Demek
tіlden ajyrasaq
ádet-ǵuryptan
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
44
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралdaдарды
ajyrap,әзірлеп,
salt-dástúrlerіmіzge
úrke qarap
сыннан өткізуdeқажет.
Бұлар,ulttyq
бірінsıpatymyzdy
joǵaltarymyz
da
anyq.
Tіl-Ana,
ana sútіmen
ші кезекте, технологиялардың трансфертін
ынтаboıymyzǵa
sіńgen
ландыруға
тиіс.qudіretten aıyrylsaq syrt pіshіnіmіz
ben túrіmіz
de
ulttyq
bolmysymyzdan
da túk
Еліміздің bótensіp,
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
qalmas. El Prezıdentіnіń osy sózі túrtkі boldy ma, álde
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
ýaqyty endі ǵana keldі me eken іshte qaınap-buǵyp
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
jatqan «janartaýdyń» tyǵyny ashylǵandaı bolyp shet
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімjurttaǵy baýyrlarymyz da óz oılaryn bіldіre bastady.
дерді
әзірлеушілердің
өз экожүйесін
дамытуы
Men
ózіm
Reseıdegі qazaqtardy
zerttep júrgendіkten
аса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
solardan jınaqtalǵan derekterden bіrshama málіmetter
біздіңReseıdіń
Назарбаев
«Астана»
keltіreОл
keteıіn.
Samar Университеті,
aımaqtyq «Aq jol»
qazaq
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
ulttyq-mádenı avtonomııasynyń áleýmettіk zertteýlerіnіń
халықаралық
технопаркі
инновациялық
málіmetterі
boıynsha
jergіlіktі сияқты
qazaqtardyń
7-den 35төңіре95
гінде
қалыптасуға
keорталықтардың
deıіngі turǵyndarynyń
paıyzy
(2010 jylǵyтиіс.
sanaq
«Алатау»
парboıynsha
Samar инновациялық
oblysynda 15 602технологиялар
etnıkalyq qazaqtar
кінің қызметін
ұйымдастыруды
қайта
turady
ıaǵnı, Reseıdegі
qazaqtardyńтүбегейлі
2,41 paıyzy)
қарау
қажет.
Нақты
жаңа технологиqazaq
tіlіn
tereńdeı
oqytýсектордың
qajet dep sanaıdy.
Qazaqtar
яларға
деген сұранысты
ынталандыруы
және
tyǵyz
shoǵyrlanǵan
aımaqtarda «bіz
qazaq tіlіn mektep
baǵdarlamasyna
kіrgіzdі talap etemіz
bolmasa
венчурлық қаржыландырудың
жеке(eńнарығының
fakýltatıvtіk
dárejede), tek solэкожүйе
jaǵdaıda ǵana
eresekter
қызметі инновациялық
жетістіктерінің
úshіn
de kýrstar
ashýǵa bolar
edі»саналады.
degen usynystaryn
da
негізгі
факторлары
болып
Бұл үшін
aıtyp
jatty.
(5-bet. Na
svetlom pýtı. – Samara: SRKNKA
тиісті
заңнама
қажет.
«Ak Jol»,
2010.
-98 s.)IT және инжинирингтік қызмет
Бұдан
бөлек,
1989
jylǵy
sanaq boıynsha
көрсетуді дамыту
ерекше Orynbor
маңызғаoblysyndaǵy
ие болып
qazaqtardyń
2,34
paıyzy
ǵana
qazaq
tіlіndeтабыс
sóıleı әкелalsa
отыр. Экономиканы цифрландыру
(etnıkalyq
qazaqtardyń
sany
jaǵynan
Orynbor
oblysy
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Astrahan
oblysynan
keıіngі 2-orynda,
munda
2010
де тудырады.
Босайтын
жұмыс күшін
еңбекпен
jylǵy
sanaq
nátıjesіnde
120
262,
ıaǵnı
búkіl
Reseıdegі
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияqazaqtardyń 18,57 paıyzy shoǵyrlanǵan) arada 10 jyl
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
ótkennen keıіngі sanaqta oblystaǵy qazaqtardyń 20
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланpaıyzy, bashqurlardyń 25 paıyzy, tatarlardyń 14 paıyzy
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
orys tіlіn ana tіlіm dep sanaǵan (87-bet. Amelın V.V.,
2018 жылы
өнеркәсібін
қаVınogradova
E.M. «цифрлық
Orenbýrje дәуір»
v sısteme
regıonalnyh
лыптастыруға
индустрияландырудың
ınteresov
Rossıı, -арналған
Moskva, TsIPO,
1998. -352 s.).
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.
Demek, ulttyq sanadaǵy orta joqtyǵy
assımılıatsııaǵa
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ákep soǵatyndyǵy sózsіz. 1989 jylǵy málіmetter
ЕКІНШІ.
boıynsha
Novosіbіr oblysynda jergіlіktі qazaqtardyń
Ресурстық
әлеуетті
25,3
paıyzy orys
tіlіn ana tіlіm dep sanaǵan. Al Omby
одан әріbul
дамыту
oblysynda
kórsetkіsh bіrshama táýіrleý, jergіlіktі
ХХІ qala
ғасырда
әлемнің
табиғи ресурстарға
деген
qazaqtar
mańyndaǵy
aýyldardy
qosa eseptegende
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар 44,5
болашақта
жаһан37,8
paıyz, al oblystyń
aýyldarynda
paıyz qazaqtar
экономиканы
ózдық
tіlіnde
sóıleıdі eken. және
(33-bet.еліміздің
Ahmetovaэкономикасын
Sh.K. Kazahı
Zapadnoı
ı ıh etnokýltýrnye
svıazı vиеgorodskoı
дамыту Sıbırı
барысында
ерекше маңызға
болады.
srede.Бірақ
– Novosıbırsk:
In-ta arheologıı
ı etnografıı
шикізат Izd-vo
индустрияларын
ұйымдастыру
SO
RAN,
2002.ресурстарды
– 102 s.)
ісін,
табиғи
басқаруға қатысты ұстаResmı сыни
emes тұрғыдан
derekter boıynsha,
qazіr Reseıde
нымдарды
қайта пысықтау
керек.
turyp
jatqan ақпараттық-технологиялық
qazaqtardyń sany bіr mıllıonǵa jýyq
adamdy
Кешенді
платформаquraıdy.
negіzіnen
Qazaqstan
shekarasyna
taıaý
ларды Olar
белсенді
түрде
енгізу қажет.
КәсіпорынAltaı,
Novosіbіr,
Chelıabі,
Qorǵan,үнемдеуге,
Orynbor,
дардың
энергияOmby,
тиімділігі
мен энергия
Saratov,
Volgograd,
oblystarynda
tyǵyz
сондай-ақ
энергия Astrahan
өндірушілердің
өз жұмыстаornalasqan.
Eń
bastysy
mundaǵy
qazaqtar
ózderіn
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.
dıasporamyz
dep 2050
sanamaıdy,
ata-baba
jerіnde
Болжам
бойынша,
жылға bіz
қарай
бұл көрсетotyrmyz
dep
ózderіn
avtohtondy
ult
retіnde
moıyndaýdy
кіш 80 процентке жетеді.
usynady.
pіkіrler
týraly zertteýshібаламаetnograf
Біз 2030 Bul
жылға
қарай Қазақстандағы
Q.R.Kemeńgerdіń
respondentterі
(ótken
ǵasyrdyń
bas
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
kezіndegі alash qozǵalysynyń kórnektі ókіlderіnіń bіrі
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Qoshke Kemeńgerdіń shóberesі): «Reseı memleketіnde
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
búgіn bіr mıllıonǵa taıaý qandastarymyz ómіr súrіp
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
jatsa, olardyń basym bólіgі ózderіnіń ata-babalary
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия өнmeken etken
týǵan jerlerіnde,
ata qonystarynda
otyr.
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
Ǵylymı termın arqyly olardy dıaspora emes,
ırredent dep
салу
үшін бизнесті
маңызды.
ataǵanymyz
oryndy ынталандыру
árі ádіlettі bolmaq.
Qazaqtar qonys
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
etken shuraıly alqaptar búgіnde basqa
memlekettіń
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
enshіsіnde. Taǵdyr solaı sheshtі. Kún tártіbіndeқатты
turǵan
қалдықтарды
талабына
утилизацияendіgі másele заман
– ormandaı
orystyń сай
іshіnde
qalyp qoıǵan
лау
және ulttyq
қайтаbolmys-bіtіmіn
өңдеу үшін saqtap
шаралар
qazaqtyń
qalý,қабылдау
olardy qazaq
керек.
Осы
және almaýymyz
басқа да шаралар
заңнамаға,
sapynan
joǵaltyp
kerek» degen
oı tastaıdy.
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
(67-bet.
Kemeńger
Q.R. «Jumabaı
Shaıahmetov:
Tarıhı
енгізуді
талап
етеді.men taǵlymy // Qazaqstan týraly
tulǵanyń
taǵdyry
qazaq dıasporasynyń tarıhı bіlіmі: aımaqtyq «dóńgelek
ústel»
májіlіsіnіń
materıaldary (Almaty, 31 qazan 2013
ҮШІНШІ.
«
jyl) – Almaty:
Dúnıejúzі qazaqtarynyń
qaýymdastyǵy
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
«Atajurt»
baspa ortalyǵy,
2013.мүмкіндігі
– 180 bet.)
кешенін
қарқынды
дамыту
Reseıdіńсаясат
Astrahanеңбек
oblysyndaǵy
«Joldastyq»
qazaq
Аграрлық
өнімділігін
түбегейmádenı
ortalyǵynyń
tóraǵasy
Nıkıta
Ysqaqov
Túrkіstan
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
qalasyndaбағытталуы
ótken ekіnshі quryltaıda
sóılegen
sózіnde:
«Bіz
ұлғайтуға
керек. Біз
егін егіп,
дәнді
Astrahan
qazaqtary
keshe
kóshіp
barǵan
el
emes,
ataдақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтаbabamyzdyń
qonysynda
otyrmyz.
Astrahan
aımaǵynda
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайhannyń,
kúı atasy
Qurmanǵazynyń,
alashtyń
таBókeı
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік нарықтарға
ardaqty
azamattarynyń
súıekterі
jatyr.
Sony
tastap,
іshke
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
kóshіp kelemіz dep aıta almasaq kerek», - dep kesіp
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеaıtqan edі. (41-bet. Dúnıejúzі qazaqtarynyń II-quryltaıy.
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
– Almaty,
Dúnıejúzі qazaqtary qaýymdastyǵynyń
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо«Atajurt» baspa ortalyǵy, 2003. – 128 b.)
луға тиіс.
Ол qazaqtyń
ең алдымен
жаңа технологияларды
Alaıda
sol turǵylyqty
jerіnde qazaqtyǵyn
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайsaqtap qalar jol qaıda. 1997 jyly 30-31
mamyr
kúnderі
ғаOmby
бейімдеумен
айналысуы
қажет.
qalasynda
Reseı qazaqtarynyń
kіshі quryltaıy
Осыған oǵan
орай Reseıdegі
аграрлық qazaq
университеттердің
ótkіzіlіp,
ulttyq mádenı
рөлін
қайта қарау
керек. Оларókіlderі
диплом
беріпMájіlіstі
қана
qoǵamdary
men ortalyqtarynyń
qatysty.
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
Dúnıejúzі
qazaqtary
qaýymdastyǵyкешенінде
tóraǵasynyńнақты
bіrіnshі
жұмыс
істейтін
немесе Naımanbaev
ғылыммен айналысатын
orynbasary
Qaldarbek
kіrіspe sózben
мамандарды
дайындауға
тиіс. Reseı qazaqtarynyń
ashqannan keıіngі
pіkіr alysýda
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу jáne
бағдарulttyq
rýhanı, mádenı,
tіl máselesіne
Reseı
ламаларын
жаңартып,
кешенінFederatsııasynyń
«Ulttyq агроөнеркәсіп
mádenı avtonomııa
týraly»
zańynyń
tóńіregіnde
áńgіme
qozǵalyp тарататын
onda Saǵıt
дегі
озық білім
мен үздік
тәжірибені
Jaqsybaev (Qazan),
Sultan
Esenbolov,
Igіlіk
Tursynov
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
(Omby),
Polatастық
Jamalov
(Máskeý),оңтайлы
Aıdarhan Qarsaqbaev
егін
егу мен
жинаудың
уақытын
(Chelıabі), Abaı «ақылды
Aqyshev (Túmen),
Bazarbaı
Qalıev,
болжамдаудың,
суарудың»,
минералQozybaǵarov
(Orynbor)
jáne basqalar sózжәне
sóılep
дыAsqar
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
oı bólіsken. күресудің
Astrahandyq
ǵalym Ǵalııaжүйелері
Oraztaeva
арамшөппен
интеллектуалды
Reseıdegі
qazaqtarǵaбірнеше
arnaıy qazaq
oqýlyǵyn боjazyp
арқылы
өнімділікті
есе tіlі
арттыруға
jatqandyǵyn
aıtty.
Basqosýda
sóılegenderdіń
sózіnde
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 коReseı qazaqtary
federaldyq
dárejedegіқолortaq
оператив
түріндеbolashaqta
жұмыс істеуіне
жан-жақты
bіr
mádenı
avtonomııa
quratyn
bolsa,
onda
kóp
másele
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
oń sheshіmіn
edі degen oılar
da qozǵaldy.
отандық
өнімдіtabar
халықаралық
нарыққа
шығарудың
Májіlіske
qatysýshylardy
Omby тиіс.
oblysynyń
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге
gýbernatory L.N.Polejaev qabyldap, onda da Reseı
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
men Qazaqstannyń arasyndaǵy mádenı-ekonomıkalyq
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
baılanystyń ózektі máselelerі, Omby óńіrіnde turatyn
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
qazaqtardyń ulttyq-rýhanı damýyndaǵy qordalanǵan
танылатын
табиғиqazaqtary
азықproblemalar«Қазақстанда
áńgіmegі arqaýжасалған»
boldy. Dúnıejúzі
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмqaýymdastyǵy tóraǵasynyń bіrіnshі orynbasary
кіндік
береді.
Qaldarbek Naımanbaev qazaqtyń belgіlі ǵalymy
Сонымен
қатар жерді
игеShoqan
Ýálıhanovqa
osyndaбарынша
eskertkіshтиімді
qoıý, Omby
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
teledıdarynan qazaqsha habarlar uıymdastyrý jónіnde
алмайтындарға
шара қолдану
керек. Тиімсіз
субusynys aıtty. Gýbernator
bul máselenі
de sheshýdіń
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені
субъекmúmkіndіkterіn
qarastyrýǵa
ýáde bergen
edі. Nátıjesіnde
тілеріне
арналған ashyldy
банк несиелерін
Shoqan eskertkіshі
degenmen deарзандатуға
bіraz máseleler
қайта
қажет.
5 жыл
агроөнеркәсіп
basy бағыттау
ashyq kúıіnde
qala
berdі.ішінде
(29-bet.
Tіlek Dáýletov.
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және өңделген
ауыл
Dúnıejúzі qazaqtary
qaýymdastyǵynyń
shejіresі
(29.
шаруашылығы
өнімінің– экспортын,
тиісінше,
кем
IX.1992-29.VII.2002).
Almaty: Dúnıejúzі
qazaqtary
qaýymdastyǵy.
- 2002.
– 104 bet.)
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
Osy bastamalar túrtkі bolýymen 2001 jylǵy
naýryzdyń
26-synan sáýіrdіń 7-sі aralyǵynda «Qazaqstan
ТӨРТІНШІ.
Respýblıkasynyń tіl
týraly» Zańy jáne tіlderdі qoldaný men
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
damytýdyń
2001-2010
тиімділігін арттыру jyldarǵa arnalǵan Baǵdarlamasyn
júzege
asyrý,Қазақстан
sheteldegі qazaq
dıasporasynyń
tіlіn,
Бүгінде
арқылы
бірнеше ana
транsalt-dástúrі
men
mádenıetіn
saqtaýdy
qoldaý
maqsatynda
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
Qaýymdastyq
janynan
«Ana tіlіn
oqyp úırený»
kýrsy
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен жүк
uıymdastyrylyp,
nátıjesіnde
Almaty
qalasynda
shetelden
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милkelgen
qazaq balalaryna
arnalǵan
kýrs jumysyn
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетінbastady.
жыл
Mundaı kýrstar buryn Túrkııada (Stambýl, Izmır, Salıhly
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долqalalarynda) bastalǵan bolatyn. Endі sol dástúr Almatyda
ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
jalǵastyrylady degen óte ıgіlіktі, ómіrsheń bastamalar
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаkóterіlgen eken. Orta jolda úzіlіp qalmaı jalǵasyn taýyp
руға
jatsaмүмкіндік
talaılardyńбереді.
taǵdyryna sáýle túsіrіp betburys jasaýy
Жүк
қозғалысын
онлайн
режімінде
бақылап,
kúmánsіz.
(65-bet. Tіlek
Dáýletov.
Dúnıejúzі
qazaqtary
олардың
кедергісіз
тасымалдануы
үшін және
qaýymdastyǵynyń
shejіresі
(29.IX.1992-29.VII.2002).–
кедендік
жеңілдету
мақсатымен
Almaty: операцияларды
Dúnıejúzі qazaqtary
qaýymdastyǵy.
- 2002. –
блокчейн
104 bet.) сияқты цифрлық технологиялардың
ауқымды
түрде
қамтамасыз
ету jańalyqtar
қажет.
2010
jylǵyенгізілуін
21 apreldegі
Halyqaralyq
Заманауи (www.inform.kz)
шешімдер логистиканың
agenttіgіnіń
habarlamasy барлық
boıynsha
буынының
ұйымдастыруға
sol kezdegіөзара
bіlіm байланысын
jáne ǵylym mınıstrі
J.Túımebaev
мүмкіндік
береді.
«Үлкен деректерді»
(Big data)
Reseıde qazaq
mektepterіnіń
ashylýyna qyzyǵýshylyq
пайдалану
сапалы
қамтамасызaıta
етуге,
tanytyp oǵan
mіndettіталдауды
túrde at salysatyndaryn
kelіp
bul týraly
26-27 анықтауға
aprelde Astana
qalasynda
ótetіn TMD
өсімнің
резервін
және
артық шығынды
elderіnіń жағдай
muǵalіmderі
men bіlіm
salasy
qyzmetkerlerіnіń
азайтуға
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
bіrіnshі sezіnde talqyǵa
salatynyn
málіmdegen
Интеллектуалды
көлік жүйесін
енгізу
қажет. eken,
bіraq
belgіsіz.
Бұлnátıjesі
жүйе көлік
ағынын тиімді басқаруға және
Al Reseıdіń tórіndegі
qalasyn қажеттігін
mekendegen
инфрақұрылымды
одан Máskeý
әрі дамыту
qazaqtar (bul
12 Ішкі
myńnan
asa қатынастарды
qazaq turady) da
анықтауға
жолqalada
ашады.
өңірлік
bul máselelerden
tys qalmaı únemі
budan shyǵar
жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
желісінjol
іzdeýde:
«segodnıa
etnıcheskıe
kazahı,
projıvaıýıe
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін v
көбейту керек.
45
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
9
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rossııskoı stolıtse,Құрметті
vystýpaıýt
za otkrytıe v Moskve
отандастар!
svoeıБізnatsıonalnoı
shkoly, tak
kak мен
ıh detıқұрметіне
lısheny
әлем елдерінің
сенімі
vozmojnostı
ızýchat айналған
rodnoı ıazyk.
S prosboı
okazat
бөленіп, брендке
тәуелсіз
Қазақстанsodeıstvıe
v reshenıı
etoı problemy
dıaspora
ды құрдық.
2017 жылы
біздің kazahskaıa
ел БҰҰ Қауіпсіздік
obratılas
ıstorıcheskoı
rodıne. болды.
Horosho
vladeıa
Кеңесініңkтұрақты
емес мүшесі
2018
жылrýsskım,
anglııskım
ı nemetskım,
molodoe
pokolenıe
дың қаңтар
айында
оған төрағалық
етудеміз.
kazahskıh
moskvıcheı rodnoı
znaet
sredne. Po slovam
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
predstavıteleı
kazahskoı
dıaspory
dlıa
etogo doljna
byt
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық
таңдап
sozdana
sreda.
Deıstvıtelno,
chto
prepıatstvýet
tomý,
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынchtoby
v Moskve
otkryt kazahskýıý
shkolý? Kazahı
дағы бірінші
мемлекет
болдық. Қазақстанда
таMoskvy opasaıýtsıa, chto eslı ne sozdavat shkoly s etnoбысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоkomponentamı, ne otkryvat kýrsy kazahskogo ıazyka,
мика моделі қалыптасты.
to v nedalekom býdýem kazahskaıa molodej polnostıý
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қоzabýdet svoı ıazyk», - degen Máskeýlіk qazaqtardyń
лайсыз
еңсеріп,
сенімдіBaıdarov
өсу жолына
jan aıqaıy салдарын
jerde qalmaýy
kerek. (30-bet.
E.Ý.
қайта
түсті.
Жыл
қорытындысы
бойынша
ішкі
Potentsıal sotsıalno-kýltýrnoı adaptatsıı ı ıntegratsıı
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнерkazahskoı dıaspory v epohý globolızatsıı //Istorıcheskıe
кәсіптікkazahskoı
өнімнің dıaspory
өсуі 7 проценттен
Бұл
znanııa
o Kazahstane:асты.
materıaly
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
regıonalnogo «krýglogo stola» (g.Almaty, 31 oktıabrıa
сектордың
үлесіVsemırnaıa
40 проценттен
асып kazahov,
түсті. ızd.
2013
g.) – Almaty:
assotsıatsııa
Қазақстанның
дамуы орта таптың
«Atajýrt»
,2013. – 180қолайлы
s.)
қалыптасуына
берді.
Кедейшілік
есе
2006 jylǵy мүмкіндік
4-7 maýsym
kúnderі
Parıjde 13
ótken
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі 4,9 Ulybrıtanııa
процентке
Eýropa
qazaqtarynyń
kіshі Quryltaıynda
дейінmádjenı
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиqazaq
ortalyǵynyń
tóraǵasy
Ismaıl Kesıjı bylaı
dedі:
«Árтабыстарының
senbі kúnderі elshіlіkte
калық
негізі -balalarymyzǵa
біздің бастыqazaq
құнtіlіnen
dárіs berіp jatyrmyz.
Ulybrıtanııaǵa
дылықтарымыз
ретінде қала
беретін «Bolashaq»
азаматтық
baǵdarlamasymen
kelіp oqypжәне
jatqanконфессияаралық
jastarymyz qazaq
бейбітшілік, ұлтаралық
tіlіn
bіlmeıdі. Keleshekte osy máselenі eskerý kerek
келісім.
dep Дегенмен,
oılaımyz. BіzҚазақстанның
24 saǵat túrіk tіlіnde
telebaǵdarlama
жетістік
тері сенімді
kóremіz.
«Caspionet»
orys ол
tіlіndegі
habardy
kóp beredі,
тірек саналады,
бірақ
ертеңгі
табыстарымыendі
tіlіne
saǵat
kóbіrek
bólіnse
dep tіleımіz»
здыңqazaq
кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
керек.
dep
ultjandylyqмұнайдың»
tanytyp júrekjardy
bіldіrgen
eken
«Көл-көсір
дәуіріtіlegіn
аяқталып
келеді.
.Елімізге
(Týǵan tіl.дамудың
№1. 2006.жаңа
11-16сапасы
better.) қажет.
Arada
on
ekі
jyl
salyp
bolsa
da отырғандай,
bul másele de ол,
óz
Жаһандық трендтер көрсетіп
sheshіmіn tabatyn syńaıly. Sońǵy quryltaıda jasaǵan
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
baıandamasynda Elbasymyzdyń: «Alystaǵy aǵaıyn
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұelden turaqty habar alyp, baılanysta bolǵysy keledі.
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Qazіr sheteldіk kórermenderge arnalǵan «KazakhTV»
бар.
telearnasy qandastarymyz turatyn aımaqtardyń bіrazyn
ЖаңаBіraq
әлемbul
көшбасшыларының
қоqamtıdy.
jetkіlіksіz. Úkіmetkeқатарына
memlekettіk
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
telearnalardy іrgeles elderde kórsetý múmkіndіkterіn
екеніне сенімдімін.
мынадай
міндетqarastyrýdy
júkteımіn. Бұл
Bulүшін
merzіmdі
baspasózge
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
de qatysty», - degen sózіnіń tez arada oryndalýyna
tіlekshіmіz.
БІРІНШІ.
Shejіresі Индустрияландыру
sonaý ótken ǵasyrdyńжаңа
90-jyldarynyń
технологияларды
енгізудің
bas
kezіnen bastaý alyp
búgіndeкөшбасшысына
shırek ǵasyrdan asa
айналуыshet
тиісelderdegі qandastarymyzdyń ata jurtta
bastaǵan
Оның нәтижелері
мұнай бағасы
төменbas qosýlaryn
qazaqsha uǵymmen
«kórіsý»,күрт
«qaýyshý»,
«tabysý»,
«tanysý» dep
shartty túrdeдағдарыста
atap ótsek, ekіnshі
деген 2014-2015
жылдардағы
негізгі
jaǵynan
endіgі ata факторлардың
jurtqa bet alǵan baýyrlarymyzdyń
тұрақтандырушы
бірі болды. Сол
sandyq
turǵydan
sapalyq
bet buryp
jańashaөңдеу
sıpat
себепті
жоғары
еңбекturǵyǵa
өнімділігі
бар қайта
ala
bastaǵandyǵy
baıqalady.
Sondyqtan
da Prezıdenttіń
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
46
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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bul
jolǵyэкспортқа
quryltaıdaшығуын
sóılegenкөздейтін
sózіn baǵdarlamalyq
өнімнің
жаңа құралbaıandama
desek te
bolar. Buǵan
kóterіlgen
дарды әзірлеп,
сыннан
өткізу quryltaıda
қажет. Бұлар,
бірінqadaý-qadaý
problemalyq usynystar
dálel bolarынтаedі.
ші кезекте, технологиялардың
трансфертін
Atap
aıtsaq, тиіс.
«jіgіtte de jіgіt bar alaıda, azamaty bіr
ландыруға
bólek»
nemese «eldіń
atyn erөнеркәсіптік
shyǵarar» degen
qazaqtyń
Еліміздің
бірнеше
кәсіпорнын
naqyl
sózderіn eske
alsaq tarıhty
jasaıtyn halyq
jadynda
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
júretіn
ulystyń
һám
ulttyń
jeke
tulǵalary
ekendіgіn
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
moıyndaýymyz
kerek.
aıtqandaı, bóten
elde
Цифрлық және
басқаElbasy
да инновациялық
шешімtýyp
syrtta
júrse
de,
bіlіmі
men
bіlіgі,
ónerі
men
daryny
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
arqyly
qazaqtyńмәселеге
atyn shyǵarǵan
baýyrlarymyz
tarıhı
аса маңызды
айналып
келеді.
Otanyn, al ol baýyrlarymyzdy búkіl qazaq álemі bіlіp,
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
tanýy kerek. Memleket basshysy osyny qamtamasyz
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
etý úshіn Úkіmetke álemdegі tanymal qazaqtar týraly
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
derekter toptastyrylǵan elektrondy baza daıyndaý týraly
орталықтардың
төңіре
қалыптасуға
тиіс. teń
tapsyrma
berýі olardyń
da гінде
táýelsіz
memleketіmіzdіń
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парpravoly azamattary dep tanyǵandyǵynan dep túsіnemіz.
кініңBul
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
quryltaıda da syrt elderdegі jastar máselesі
қарауnazarynan
қажет. Нақты
сектордың
Elbasy
tys qalmady:
«Shetteжаңа
júrgenтехнологиaǵaıynnyń
яларға
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
urpaǵyna kómek jasaý, ósіp kele jatqan jastarǵa qolushyn
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
berý
qajet. Bіz
sheteldegі qazaq жеке
baýyrlarymyzdyń
қызметі Qazaqstanda
инновациялық
жетістіктерінің
balalaryna
bіlіmэкожүйе
alýlaryna bar
jaǵdaılaryn
негізгі факторлары
саналады.
Бұлjoǵary
үшін
jasaýymyz
kerek. Qazіr болып
grant arqyly
elіmіzdіń
тиісті
заңнамаoqı
қажет.
oqý
oryndarynda
alady. Úkіmetke qandastarymyzdyń
Бұдан
IT және
инжинирингтік
joǵary
bіlіmбөлек,
alýlaryn
qoljetіmdі
etý úshіn қызмет
olarǵa
bólіnetіn
kvotany
ekі esege
kóbeıtýdі
tapsyramyn»,
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие болып
dep
Úkіmetke
sheteldegіцифрландыру
qazaq balalary табыс
úshіn arnaıy
отыр.
Экономиканы
әкелstıpendııalyq
baǵdarlama
engіzý
týraly
tapsyrma
генімен, жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу berdі.
қаупін
Bul
Prezıdentіnіń
budan buryn
da күшін
aıtqan oıyn
endі
де El
тудырады.
Босайтын
жұмыс
еңбекпен
quzyrly
aldyna resmı
zańdyq алдын
talap turǵysynan
қамту organdar
үшін келісілген
саясатты
ала тияjetkіzgenіn
bіldіredі.
da qaıкоммуникация
eldіń azamaty
нақтау керек.
БілімShynynda
беру жүйесін,
bolsa
da, elde oqyǵan
qazaq balasy
erteń
Qazaqstanǵa
мен стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияланqyzmet
etetіnіn este saqtaǵan
jón. қажет
Oqýynболады.
bіtіrgen jastar
дыру талаптарына
бейімдеу
osynda
qalyp,
otaý«цифрлық
kóterse – дәуір»
qalǵan týystary
solardy
2018
жылы
өнеркәсібін
қаjaǵalap,
jaıymen
bіrіnen
soń
bіrі
kele
beretіnі
anyq.
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
Botasyn tastap enesі qaıda qalmaq. Oqý bіlіm іzdegen
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
jastardy Qazaqstanǵa tartý, bul – syrttaǵy qazaqtardy elge
shaqyrýdyń eń tıіmdі tetіgі ekendіgі daýsyz. Elbasymyz
ЕКІНШІ.
bіr sózіnde jaһandaný zamanynda, jańa dáýіrge qadam
Ресурстық
әлеуетті
basqan qazaq elі bіlіmdі jas mamandarǵa asa zárý,
одан
әрі
дамыту
sondyqtan olardy qushaqty jaıa qarsy alý kerektіgіne
ХХІ ғасырда
әлемнің
табиғи
ресурстарғаBіzdіń
деген
den qoıa
otyryp: «Jastar
– bіzdіń
bolashaǵymyz.
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанálemdegі barsha qazaq jastarynyń sapaly bіlіm alýyna
дықjaǵdaı
экономиканы
экономикасын
tıіstі
jasaýymyzжәне
qajet...еліміздің
Sondyqtan,
men álemnіń
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
болады.
ár qıyryndaǵy qazaq jastaryn atamekendeие
oqýǵa
jáne
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
qazaq elіne qyzmet etýge shaqyramyn», - degen sózі ár
ісін, табиғи
басқаруға
қатысты
ұстаqazaq
jasynyńресурстарды
júregіne úmіt otyn
jaqqandaı
boldy. (111нымдарды
қайта пысықтау
керек.
bet.
Qazaqstanсыни
týralyтұрғыдан
qazaq dıasporasynyń
tarıhı bіlіmі:
Кешенді «dóńgelek
ақпараттық-технологиялық
aımaqtyq
ústel» májіlіsіnіń платформаmaterıaldary
(Almaty,
31 qazan түрде
2013 jyl)
– қажет.
Almaty:КәсіпорынDúnıejúzі
ларды белсенді
енгізу
qazaqtarynyń
qaýymdastyǵy
baspa
ortalyǵy,
дардың энергия
тиімділігі «Atajurt»
мен энергия
үнемдеуге,
2013.
– 180 bet.)
сондай-ақ
энергия өндірушілердің өз жұмыста1993экологиялық
jyldan bastap тазалығы
Elbasy Jarlyǵymen
ár jylǵa
рының
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.
shetelderden etnıkalyq qazaqtardyń kóshіp kelý kvotasy
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетbelgіlengenі belgіlі. Keıіn joǵary oqý oryndaryna
кіш 80 процентке жетеді.
qabyldaýda shet eldegі qazaq jastary ekі paıyzdyq kvota
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламаbólіndі. Al osy jolǵy besіnshі quryltaıda muny ekі ese
лы
энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
kóbeıtýdі tapsyrdy. Demek, onyń mólsherі tórt paıyzdy
қойдық.
бізде
жалпы
қуаттылығы
336 МВт
quraıtynҚазір
bolady.
Áıtse
de, syrttaǵy
bes mıllıon
qazaq
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
úshіn bul álі de bolsa az ekendіgіn, onyń ústіne kórshіles
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
memleketter іshіnde tek qana Reseı ımperııasynyń ózі
миллиард
киловатт-сағат
энергия oqýǵa
өнǵana myńdaǵan
jastarymyzdy«жасыл»
qoljetіmdі baǵamen
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
túsýge shaqyryp (ásіrese soltústіk oblystar), árі keıіn
салу
үшін бизнесті
маңызды. arqyly
jumyspen
qamtýmenынталандыру
baılanysty baǵdarlamalary
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
ортаjatqandyǵy
бизнес
ózіne tartýy jyldan-jylǵa qarqyn alyp kele
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
qaýіp týdyrmaı qoımaıdy.
қалдықтарды
талабына joǵaryda
сай утилизацияSyrttaǵy заман
qandastarymyzdyń
aıtyp ótken
лау
және қайта
өңдеу үшін ata
шаралар
қабылдау
usynystary
men úndeýlerіnen
jurttan jyraqta
júrse
de Qazaqstan
Prezıdentіn
tutatyny anyq
baıqalady.
керек.
Осы және
басқа pana
да шаралар
заңнамаға,
Taǵdyrlaryn
elіmen baılanystyryp
úmіt kútedі,
соның
ішіндеqazaq
Экологиялық
кодекске өзгерістер
urpaǵy
úshіn
alańdaıdy.
Mádenı
ortalyqtardyń
енгізуді талап етеді.
múmkіnshіlіkterіn paıdalana otyryp olardyń da «rýhanı
jańǵyrýyn»
alsaq bolar edі. Máselen, «Almaty
ҮШІНШІ. qolǵa
«
Menedjment
ýnıversıtetіnіń»
(burynǵy Halyqaralyq
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
Bıznes
Akademııasy)
osy
«Ulytaý» jobasyn
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
uıymdastyra
bastaǵanyna
bes
jyldan
asty. Maqsaty
basqa
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін
түбегейtіldіk
ortada
júrgen
óz
іshіmіzdegі
Otandastarymyzdy
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
(buǵan syrttaǵy
qandastarymyzdy
bolady)
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз da
егінqosýǵa
егіп, дәнді
shuǵyl túrde qysqa merzіmde jedeldetіlgen baǵdarlama
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұтаboıynsha qazaq tіlі men salt dástúrlerіnіń negіzіmen
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайtanystyrý, oqytý. Bul baǵdarlamanyń
bіrneshe
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
artyqshylyq jaqtary bar: bіrіnshіden, ol qaladan shalǵaı
жоғары
дайын
өніммен шығуымыз
қажет.ár
jerlerdeсапалы
jaz aıynda
Qazaqstannyń
tabıǵaty ásem
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
ке- túrlі óńіrlerіnde jyl saıyn (ekі- úsh apta boıy kezeń
шеннің
түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
kezeńіmen) ótkіzіlіp turady. Máselen, keıіngі oqýlar ár
ғылымды
дамыту Baıanaýylda,
мәселесі басты
назарда
боjyldary Býrabaıda,
Qarqaralyda,
Alakólde,
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
Esіk qalasy mańynda («Altyn adam» tabylǵan jerge
трансферттеумен
және tyńdaýshylarǵa
оларды отандық
taıaý) uıymdastyrylyp
óteжағдайzor áser
ғаqaldyrdy.
бейімдеумен
айналысуы
Jobanyń
«Ulytaý» қажет.
atanýy da, tarıhı Ulytaý
Осығанtuńǵysh
орай retаграрлық
университеттердің
óńіrіnde
ótkіzіlýіmen
baılanysty bolǵan
рөлін
қайта қарау
керек.
Олар
диплом
беріп қана
edі. Ádette,
dárіs túske
deıіn
bolyp,
tyńdaýshylar
tústen
қоймай,
кешенінде
keıіn solауыл
jerdіń шаруашылығы
kórkem tabıǵaty jáne
tarıhymenнақты
tanysa
жұмыс
немесе
otyryp істейтін
taza aýada
erkіn ғылыммен
tynystaýǵa айналысатын
múmkіndіk alsa,
bіr jaǵynan Otandyq
týrızmdі
мамандарды
дайындауға
тиіс.damytýdyń bіr joly dep
qarastyrý
kerek. оқу
Ekіnshіden,
qysqa ýaqyt
Бұл жоғары
орындарынан
оқу aralyǵynda
бағдарbіrneshe toptarǵa
(tіldі meńgerý
deńgeıіne qaraı)
bólіnіp
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінqazaq
tіlіn
ıgerýge
qadam
jasaı
alady,
eger
qyzyqty
bolsa
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
kelesі
jyly
da
kelіp
jalǵastyrýlaryna
bolady.
Úshіnshіden,
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
bul егу
dárіster
úılerde уақытын
(arasynda
егін
менarnaıy
астықjabdyqtalǵan
жинаудың kıіz
оңтайлы
úzіlіsterde
arnaıy
uıymdastyrylǵan
«qymyz
breıkter»
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералbolyp
turady),
tústen
keıіngі
praktıkalyq
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен sabaqtar
және
qazaqtyń dástúrlі
tumysyna
baılanysty júrgіzіledі
(bıe
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
baılaýdan
bastap
bıe
saýý,
qymyz
daıyndaý;
baýyrsaq,
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо-et
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 коpіsіrý t.b. ulttyq taǵamdar mázіrі; balany besіkke salý,
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолtusaý kesý, bata berý, bas tartý t.t. ulttyq dástúrler). Bіz osy
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
besіnshі quryltaıǵa kelgen Reseı qazaqtaryn osy jobamen
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
tanystyryp, arnaıy quraldar arqyly vıdeorolıkter kórsetіp,
стратегиялық
жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
oqý - ádіstemelіk quraldarymyzdy taratyp qansha álek
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
bolsaq ta qandastarymyzdy ılandyra
almadyq-aý
degen
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
oı-sezіmde qaldyq, olardyń da osynyń bárі tegіn bolsa
сақтай
отырып
қажет.
Бұл бүкіл
әлемге
ǵoı degen
oılaryжүргізілуі
da qylań berіp
qalǵandaı
boldy.
Árıne,
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
bul bіr ǵana oqý ornynyń kóteretіn júgі emes. Bulазықjobany
түлік
брендін қалыптастырып,
sol qandastarymyz
shoǵyrlanǵanілгерілетуге
aımaqtarǵa мүмaparyp
кіндік
береді.
uıymdastyrsa da bolar edі, bіraq ol úshіn memlekettіk
Сонымен
qoldaý
kerek. қатар жерді барынша тиімді игеретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
Ekіnshі
usynysymyz basqa
elderdіпайдалана
aıtpaǵannyń
алмайтындарға
шара
керек.(Máskeý,
Тиімсіз Sanktсубózіnde іrgemіzdegі
Reseıқолдану
qalalaryndaǵy
сидияларды
ауыл шаруашылығы
субъекPeterbýrg, Astrahan,
Orynbor, Omby, кешені
Novosіbіr,
Tomsk,
Barnaýl t.b.)
muraǵattarda
tunyp jatqan qazaqqa
qatysty
тілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
jazbaбағыттау
derekterdіқажет.
jınap ala
alsaq,ішінде
buǵanагроөнеркәсіп
qaýymdastyqtyń
қайта
5 жыл
ǵylymı zertteý
ortalyǵy
men және
sol jerlerdegі
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
өңделгенjergіlіktі
ауыл
qazaq
mádenı
ortalyqtary
da
óz
deńgeıіnde
at salyssa
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше,
кем
(shaqyrý,2,5
qarsy
alý,арттыруды
jol sіlteý t.b.)тапсырамын.
nur ústіne nur bolar edі.
дегенде
есеге
Jalpy bul baǵytta atqarylǵan іster barshylyq. Memleket
basshysy
2011 jyly Astana qalasynda ótken Dúnıejúzі
ТӨРТІНШІ.
qazaqtarynyń
IV инфрақұрылымының
Quryltaıynda memlekettіk uıymdar
Көлік-логистика
men
mekemelerdіń
aldyna alys jáne jaqyn shetelderdegі
тиімділігін арттыру
qazaqtardyń
tarıhy
jónіndegі
derekterge
baı muraǵattardy
Бүгінде Қазақстан арқылы
бірнеше
транelge qaıtarý qajettіgі týraly mіndet qoıǵan bolatyn.
сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
«Mádenı mura» baǵdarlamasynyń aıasynda qazіrgі
айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
tańda ǵylymı aınalymǵa tabysty túrde engіzіlgen bіregeı
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милqujattar qaıtaryldy. Degenmen de bul іske kásіbı tarıhshy
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен түсетін
жыл
mamandar
qatysyp
ondaǵy muraǵattarmen
jumys іsteýge
сайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
долmúmkіndіk alsa іsіmіz qaryshtap alǵa basar edі.
ларға Úshіnshіden
жеткізу міндеті
Бұл инфрақұрылымға
Uly тұр.
quryltaılar
arasynda ár elderde
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арадаbіrdі-ekіlі
қайтаkіshі quryltaılar ótkіlіp turady. Osy sharalarǵa
руға
мүмкіндік
береді.
tarıhshy-etnograftar da shaqyrylyp tursa olar áleýmettіkЖүк қозғалысын
онлайн
режімінде
бақылап,
etnografııalyq
zertteýler
júrgіzіp,
ondaǵy qazaqtardyń
олардың
тасымалдануы
үшін және
otbasylyq кедергісіз
salt-dástúrlerіndegі,
ádet-ǵuryptaryndaǵy
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
ózgerіsterdі
ǵylymı turǵydan
zerttep qaıtar
edі. Bul
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
ǵylymı zertteý,
іzdenіsterden
utarymyz
kóp. Bul baǵytta
ауқымды
енгізілуін қамтамасыз
қажет.
Elbasynyńтүрде
tapsyrmasymen
qurylyp jatqanету
«Otandastar»
Заманауи
шешімдер
логистиканың барлық
qorynan
da kúter
úmіtіmіz mol.
Qorytyndylaı
«Rýhanı
jańǵyrý degen –
буынының
өзара aıtqanda:
байланысын
ұйымдастыруға
búkіl qazaqtyń
jańǵyrýy,
bіrlіk
degen – barsha
мүмкіндік
береді.
«Үлкен
деректерді»
(Bigqazaqtyń
data)
bіrlіgі....Bulсапалы
– negіzgі
másele.қамтамасыз
...Qazіrgі jaһandaný
пайдалану
талдауды
етуге,
dáýіrіnde
rýhanı tutastyq
qanaжәне
qazaqty
ǵasyrlar
synynan
өсімнің
резервін
анықтауға
артық
шығынды
súrіnbeı
ótetіn
Máńgіlіk
El
etedі»,
degen
Qazaqstan
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Prezıdentіnіń Astanada
Dúnıejúzі
V
Интеллектуалды
көлікótken
жүйесін
енгізуqazaqtarynyń
қажет.
quryltaıynda
sóılegen
qorytyndy
tujyrymynan
syrttaǵy
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
qandastarymyz da syrt
qalmasyna
senemіz. қажеттігін
инфрақұрылымды
одан
әрі дамыту
анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
47
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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ҚАЗАҚ ОСЫ...
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
Қуандық
ЕСЕНҒАЗЫ
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
тарих
ғылымдарының
докторы,
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
профессор
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДІК
ДА-беретін
жүре азаматтық
беретінін, малға
ен,Экономиканы
таңба Қытай,цифрландыру
Түркістан және
Каспий
дылықтарымыз
ретінде қала
отыр.
табыс
әкелМУДА
ЕУРАЗИЯ
КІНДІГІНДЕ
салатынын,
жоғалса
немесе
теңізі
аралығында
ұлан-ғайыр
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
ОРНАЛАСҚАН
ҚАЗАҚ МЕМ- ұрланса, сол белгілер
арқылы Босайтын
сары даланы
мекендейді.
Біздің
келісім.
де тудырады.
жұмыс
күшін еңбекпен
ЛЕКЕТІН
ҚҰРЫП
ОТЫРҒАН
тауып
алып,
ұрлаған
адамға
аса
бір
таң
қалғанымыз
олардың
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияҚАЗАҚТАР
ТУРАЛЫ,
ОЛАРДЫҢ
300-ге дейін
қамшымен
музыка
поэзияға
ерекше
тірек саналады,
бірақ
ол ертеңгі7-ден
табыстарымынақтау
керек. Білім
берумен
жүйесін,
коммуникация
ҰЛТТЫҚ
ҚАДІР-ҚАСИЕТІН,
дүре
соғу
айыбын
кесетінін
бейімділігі,
екінші
жағынан
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланСАЛТ-ДӘСТҮРІН,
ӘДЕТ-ҒҰРсөз етеді.
Ол: дыру
«Қазақтардың
байқағанымыз:
текшілдігі:
«Көл-көсір мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді.
талаптарына
бейімдеу қажет
болады. екі
ПЫН МОЙЫНДАП ӘЛЕМ ТА- қарулары садақ, семсер және қазақ жолықса, міндетті түрде
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаРИХШЫЛАРЫ ӘР КЕЗЕҢДЕР- шоқпар, олар садақ тартудың алғашқы сұрауы «Жеті атаң кім
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
ДЕ ӨЗ ПІКІРЛЕРІН БІЛДІРІП шебері болғандықтан оны жиірек болады?» – деп келеді, тіпті, сегіз
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
ОТЫРҒАН.
қолданады… Өте айлакерлікпен жасар бала болса да, жауапқа
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұжәне батыл соғысады… Соғыста мүдірмейді, олай болмаған күнде
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
Батыс ғалымдарының ішінде ар-намысын жоғары ұстайды. жетесіздігін көрсетеді».
бар.
Ресурстық әлеуетті
бұдан жеті ғасыр бұрын қазақтар Қашып бара жатып қуғыншы
Қазақтар
және
Орталық
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
туралы ең алғаш қалам тартып, дұшпанын нысанаға дәл алып, Азиядағы басқа да көшпелі
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
шынайы лебіз білдіргендердің бетпе-бет тұрғандай соғысады» – халықтардың
өмірі
француз
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанбірі жазушы ірі саяхатшы, деп қазақтардың мергендіктерін, тарихшысы Жозеф де Гиннің
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Италия ғалымы Марко Поло ержүрек жауынгер екендіктерін (1721-1800)
«Ғұндардың,
дамыту барысында
ерекше маңызға
ие болады.
(1254-1324) болатын. Ол өзінің сүйсіне жазады.
түріктердің,
монғолдар
мен
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
«О разнообразии мира» деген
Ал,
венгр
ғалымы басқа да батыс татарларының
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға
ұстакітабында
дүниежүзіндегі
әртүрлі
А.Вамберидің
«Орта
Азия
ерте кездегі
жалпы қатысты
тарихында»
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
халықтардың тұрмыс-тіршілігін, очерктері» (М., 1868), «Орта баяндалады. Атақты ғалым бұл
Оның нәтижелері
бағасы
күрт төменақпараттық-технологиялық
платформасалт-дәстүрін
әңгімелеймұнай
келіп,
Азияға
саяхат» Кешенді
(СПб…1865)
еңбегінде ғұндарды түрік
тілдес
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
қазақтардың бие сүтінен қымыз деген
еңбектерінде
Бұхар халықтармен туыс деп Кәсіпорынкөрсетеді.
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды. Солқазақтар
дардың
энергияСонымен
тиімділігі мен
энергия
үнемдеуге,
ашытатынын,
«ер азығы
мен бөрі хандығындағы
туралы:
қоса,
ол үйсіндерді
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстаазығы жолда» деген тәуекелмен «Біздің білетініміз – олар Сібір, Орталық Азияның көне
де
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
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,
№4(38) 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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Шетел
ғалымдары

қазақтар 		
		 туралы

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 утилизациялау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
енгізуді талап етеді.

3

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

ҮШІНШІ. «
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
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Сібір, Обь өзені мен
трансферттеумен
және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Енисей аралығында
ғатбейімдеумен
қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
а б ы л ғ айналысуы
а н
Осыған орайөтеаграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
таңбаларға
ұқсасқайта
жазуы
да
рөлін
қарау керек.
Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
болыпты.
Қырғыз
қоймай,
ауыл
шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
тілі істейтін
(қазақ-Е.Қ.)
жұмыс
немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
– түрік тілдерінің
мамандарды
дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
ішіндегі
өте тазасы»
Бұл жоғары
оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
– деп көрсетті.
ламаларын
жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Б а білім
т ымен
с үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
дегі озық
Е у р о п а айналу
д а ,
орталықтарға
талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
С кегу
а н мен
д и настық
а в и яжинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
егін
мен
Америкада
болжамдаудың,
«ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
жарық
көрген
ды
тыңайтқыш
себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
еңбектердің күресудің
ішінен интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арамшөппен
ағылшын
суретшісі бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
арқылы
өнімділікті
ТомасЖүргізушісі
Уитлам
лады.
жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
49
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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!
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.
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талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
туралы
жырлай
бастағанда баурап алар күші осындай. бала мінезділігімен ерекшеленеді.
Елімізге дамудың
жаңа сапасы
2018 жылы
қаолардың
жүздері өзгеріп
сала қажет.
Оның шабытты өлеңдерін
мен «цифрлық
Олармен өтедәуір»
жақынөнеркәсібін
танысқаннан
трендтер
көрсетіп отырғандай,
ол, Ал,
лыптастыруға
индустрияландырудың
берді.Жаһандық
Тіпті, кейбірі
орындарынан
ұзақ тыңдадым».
американ арналған
кейін қырғыздарды
(қазақтарды
бірінші тұрып
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
революция
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
атып
айбалталарына
дипломаты
Юджин
Скайлер
– Е.Қ.)
құрметтемеуге,
жақсы
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұкөрмеуге
ешқандай
шамаң
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
қалмайды.
Орталық
Азияда
бар.
Ресурстық әлеуетті
тұрған
халықтардың
ішінде
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
қырғыздар басқа тайпалардан
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің
табиғи
ресурстарға
деген
жоғары тұр»
деген
пікір айтады.
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда.
Олар болашақта
жаһанОсы уақытқа
дейін ғылыми
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы
және еліміздің
айналымға
ене алмайэкономикасын
келе жатқан
дамыту барысында
ерекше маңызға
ие болады.
шығыстанушысы
О.Прицактың
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізатҚазақстан
индустрияларын
жерінде ұйымдастыру
өмір сүрген
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға
қатысты мен
ұстаерте феодалдық
мемлекеттер
айналуы тиіс
нымдарды сыниолардың
тұрғыдантайпалық
қайта пысықтау
керек.
құрылымы
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық
жөніндегі ізденістеріплатформаерекше
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсендітоқталуды
түрде енгізу
Кәсіпорынқажетқажет.
етеді. Ғалымның
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия«Орта
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
ғасырлық
Еуразия
тарихы
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия
өндірушілердің
туралы
зерттеулері»өз жұмыстаерекше
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
50
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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
энергия көздеріне
тиесілі. шейтеді.
субъектілерінің
комаңызды.
Прицак Қараханид,
кішкентайынан
миына Ауыл
құйыпшаруашылығы
ыстығы қаперлеріне
де кірмейді.
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсетоператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолҚарлұқ,
Түргеш,
Ұйғыр өсіреді, егер үйге ақсақал кіріп Айналасын көргіш, қырағылығы
кіш
80 проценткетуралы
жетеді. деректі келсе, барлық жасы
даукіші
көрсету
керек. таңдануға
Мемлекет тұрарлық,
бизнеспентегіс
бірлесіп,
қағанаттары
түрегеліп
жерде
Біз
2030
жылға
қарай
Қазақстандағы
баламаотандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
зерттеулерінде келтіреді.
бас иеді және әзіл-қалжың кілт тұрып кішкентай заттарды он не
лы энергия
үлесін
30 процентке
міндетін
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс. көре
Француз
ғалымы
Элизежеткізу
тыйылады»
– депстратегиялық
жазды.
одан
да көп
шақырымнан
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
Реклю (1830-1905) «Арал-Каспий
Қазақтардың салт-дәстүрі мен береді. Көздері аса өткір
көреді.
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
көлбеуін мекендеуші халықтар» әдет – ғұрпын зерттеген неміс Еуропалықтар заттарды бұлдыр
нысаны
істейді.Соларда
жылы 1,1Василий
сақтай
отырып жүргізілуі
қажет.
Бұл бүкіл
әлемге
(1880) жұмыс
атты еңбегінде
қазақтар 2017
оқымыстысы
Василиевич
көріп әзер
байқайтын
жерден,
олар
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықтуралы
жоғарыда
айтылған Радлов (1837-1918) өзінің «Из заттың сұлбасы мен түсін (әсіресе,
дірілді.«Жасыл»
инвестиция
брендін«…
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмпікірлерді қуаттайтехнологияларға
отырып: «… Сибири»
деген түлік
еңбегінде:
малдың түсін)
жақсы ажырата
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
бүкіл Ресейдің көлеміндей жерді менің – деп жазды ол, – қазақтар біледі. Бала күннен ат құлағында
Өңірлердің
әкімдері
шағын
жәнеарасында
орта бизнес
Сонымен
қатаройнауы
жерді олар
барынша
тиімді
игеЕділ
жағалауынан
Алатауға
дейін,
ұзақ уақыт
тұрып,
ат үстінде
туғандай
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
Әмударияның аяғынан Ертіске олардың
салт-дәстүрлерімен әсер қалдырады, ең асау жылқыны
қалдықтарды
утилизация- алмайтындарға
қолдану
керек. Тиімсіз
субдейінгі өңірдізаман
алып талабына
жатқан екісай танысқанымда
көзім
жеткен шара
өте шебер
ауыздықтай
да біледі»…
лау
және қайта
өңдеубар
үшін
шаралар
қабылдау
сидияларды
ауыл ауылға
шаруашылығы
субъекмиллиондай
адамы
(халық
ақиқат
– бұлардың
өзіндік
сырттан кешені
қонақ келсе,
бәрі
керек.
және басқа
да шаралар
заңнамаға,
тілеріне
банк несиелерін
арзандатуға
саны Осы
ол кезде
4 миллионнан
ерекше
мәдениеті
бар арналған
халық жиналып
соны тыңдайды,
берген
соның
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
бағыттау қажет.
5 жыл ішінде
астам ішінде
болатын
– Е.Қ.) қазақ
екендігі.
Біздің қайта
отандастарымыз
тамағына
ешкім агроөнеркәсіп
әңгімеден басқа
енгізуді
талап етеді.
еңбек өнімділігін
және өңделген
ұлты Азияның
көшпелі нәсілінің ойлағандай олар,кешеніндегі
тіпті де, тағы,
ақы сұрамайды.
Қырғыздарауыл
үшін
экспортын,
тиісінше,
ішіндегі ең өсіп-өнген ел, бірақ ауыздықсыз, бас шаруашылығы
бұзар, қарақшы,өнімінің
меймандостық
қастерлі
заң»кем
деп,
ҮШІНШІ. « де шексіз. Қазақтар тұқымын құртуғадегенде
2,5
есеге арттыруды
бөлшектенуі
тұрарлық
халық
қазақтың тапсырамын.
қонақжайлық салтАқылды
- агроөнеркәсіп
өздерін технологиялар»
жел қанша ұшырса
да, емес. «Олардың мінез-құлқына дәстүрін мадақтаса, олардың
кешенін
қарқынды дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
мұрты сынбайтын
теңіз құмына
отырықшы халықтарға
қараған психологиялық
ерекшелігіне
Аграрлық
еңбек
өнімділігін
түбегей- басқа
Көлік-логистика
теңейді.
Бұл саясат
халықтың
өкілдерін
көзқарастан
көзқараспен инфрақұрылымының
орай: «… қайырымдылық, адамды
Тибетжәнепен
Үндістан
қарау
керек… тиімділігін
Олардың өмірге
аяу,
қарттарға,
ақсақалдарға
літіпті,
арттыруға
өңделген
өнімнің
экспортын
арттыру
шекараларынан
да кездестіруге
көзқарасы,
салт-дәстүрлері,
құрметарқылы
көрсетубірнеше
– олардың
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз егін
егіп, дәнді
Бүгінде әдетҚазақстан
тран-ең
болады.
Бұлардың
тілінде
сөзбен
айтқанда, бар коридор
жақсы қасиеті,
халықтың
даңқын
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны ғұрпы,
мақтанбір
тұтасконтиненталды
өтеді. Бұл
туралы
көп
мұсылман
енген Шикізатты
өмірі менқайеңбегіайтылды.
малмен тікелей
батыр жүк
деп
мыз.
Алайда,діні
қазір арқылы
ол жеткіліксіз.
Жалпы, шығарған
Қазақстан ұлдарына
арқылы өткен
парсы сөздері
мен байланысты
жыл
ат 17
беріп,
өлсе деөсіп,
ұмытпай
үлгі
тааздаған
өңдеудіараб,
қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарғаболғандықтан
транзиті 2017
жылы
процентке
17 милмонғолсапалы
тілініңдайын
аз-мазөніммен
әсерінің
бойы көшіп-қонуға
негізделген…
тұтады.Транзиттен
Қырғыздартүсетін
туған жерін,
жоғары
шығуымыз
қажет. лион
тоннаға жуықтады.
жыл
байқалғаны
болмаса,
бөгде барлық
әсерге аграрлық
Ойды бейнелеп
жәнетабысты
ашық- атамекенін
қастерлейді.
Бұл мәселені
шешуге
ке- беруі
сайынғы
2020 жылы қатты
5 миллиард
долұшырамаған
ең таза
тілді түркі
айқын
өткір айта
білуіжеткізу
жағынан
Кір тұр.
жуып,
кескен жерін
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға
міндеті
Бұлкіндік
инфрақұрылымға
халқына дамыту
жатқызуға
болады»
тіпті тастап
ешкім ешқайда
ғылымды
мәселесі
басты қырғыздарды
назарда бо- (қазақтарды)
жұмсалған мемлекет
қаражатын
тез арадакетпейді»
қайтадейді.
Э.С.Вульфсон
деген
Батыс Азияның француздары
деуге
– деп, елін-жерін сүюшілік олар
луға
тиіс.Ал,
Ол ең
алдымен жаңа
технологияларды
руға мүмкіндік
береді.
дат ғалымы өзінің
болады»
- деп, қазақЖүк
мәдениетіне
үшін
ұлттық
сезімнің ең
қасиетті
трансферттеумен
және«Қазақтар»
оларды отандық
жағдайқозғалысын
онлайн
режімінде
бақылап,
очеркінде
(1901)
қазақтың
қыз
қуу,
аса
жоғары
баға
берген.
белгі
екенін
айтып,
қазақтың
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
атОсыған
жарыс, жорға
т.б. ұлт
Қазақтар жөнінде
билік адамгершілік
қасиеттерін
орай жарыс,
аграрлық
университеттердің
кедендік Ресейде
операцияларды
жеңілдету мақсатымен
ойындарын
сипаттай
келіп:
«тап
алғаш
монографиялық
еңбек
ерекше
атап
өтеді.
А.И.Левшин
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
қазақтардай
өмірінде әнді
жазған нақты
– Алексей
Ираклович
қазақ қамтамасыз
әйелдерінің етуинабатты,
қоймай,
ауылбүкіл
шаруашылығы
кешенінде
ауқымды
түрде енгізілуін
қажет.
қастерлеп
өтетін
халықты
табудың
Левшин
(1792-1879)
қазақтардың
шаруақор,
іске шебер, еріне
адал
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың
барлық
өзі
неғайбыл…»
деп,
олардың
табиғат
қаталдығына
төзімділігін,
болатындығын
дұрыс
бағалай
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
өнерді
қастерлеуін
сахарада күнкөріс
кәсібін
төрт береді.
түлік «Үлкен
білген. «Қырғыз
әйелдері,
– деп
Бұл жоғары
оқу кең
орындарынан
оқу бағдармүмкіндік
деректерді»
(Big data)
көшіп-қонып
еркін
жүруімен
малмен
байланыстыра
былайша
жазды
ол,
–
түйе
жетектеп
келе
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
байланыстырады.
Қазақтың
сөз
етеді:
«…табиғатпен
етене
жатып
та
жасы
үлкен
ерлерге
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
балаларды
кішкентайынан
өмірМысалы,
сүрген, қарапайым
тамақ туғызады.
ізеттілік Осы
көрсетуді
ұмытпайды.
орталықтарға
айналу
талап етіледі.
азайтуға жағдай
мақсаттар
үшін
инабаттылыққа,
ізеттілікке
ішіп,
жайбарақаттықта,
таза
Олар
ерлерден
гөрі
бейнетқор,
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
тәрбиелейтініне «ақылды
сүйсінген
ауамен
тыныстаған қырғыздардың
киім тігеді,
ері
болжамдаудың,
суарудың»,
минералБұл жүйе көлік малға
ағынынқарайды,
тиімді басқаруға
және
ғалым:
«Қазақ
өз
баласына
–
денсаулығы
мықты,
көп
жасайды,
үшін
бәрін
жасап,
оны
кетерде
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
егер қарттарды
сыйласаң
Құдай күшті
де қуатты, анықтауға
аштыққа, ыстықатынаІшкі өңірлік
мінгізіпқатынастарды
аттандырып
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
жол ашады.
сені
сыйлайды
деген
нақылды
суыққа
шыдамды
келеді.
Күннің
салады.
Қазақта
балаға
гөрі
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың жергіліктіәкеден
желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
51
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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отандастар!
өнімнің экспортқа
шығуын көздейтін
құралана көп қарайды,Құрметті
қыздарын
үй- шешендердің сөз сайысына
таң темекімен
жүйкесін жаңа
жұқартуға
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
мен
құрметіне
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінішіндегі өнердің бәріне үйретеді». қалып қол соққанмын. Ал, бүгін әдеттенбеудің де біраз пайдасы
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаПоляк халқының көрнекті өкілі оқи да, жаза да білмейтін ақындар бар» деп, қазақтардың әдет-ғұрпы
ды құрдық.
2017 революционер
жылы біздің елменің
БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс. мен тамақтану ерекшеліктеріне
қайраткер
ақын,
алдымда өнерлерін
жайып
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018
жылЕліміздің
өнеркәсіптік кәсіпорнын
Вильно университетінің түлегі салды. Олардың жыры жаныма бірнеше
ғылыми-медициналық
талдау
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
іске
Адольф
Янушкевич
(1803- жылы тиіп, жүрегімнің қылын жасайды. Ол
қазақтаржобаны
алғыр: «…
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
1857) 1832 жылы 4 наурызда қозғады» дейді. А.Янушкевич математикаға басқалардан гөрі
көрмесін өткізудворян
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
басқакеледі,
да инновациялық
шешімА.Янушкевичті
атағынан
қазақтардың
ас пен
тойын, және
ат жетік
оларда аналитикалық
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
айырып, өлім жазасына кесіп, баптауын, қымыз ашытатын, ойлау қабілеті күшті» дейді.
дағы кейін
бірінші 25
мемлекет
та- аса
маңызды
айналып келеді.
оны
жылғаболдық.
жер Қазақстанда
ақындар айтысын,
келін
түсіру, мәселеге
Ол,
сондай-ақ,
қазақтардың
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
Университеті,
аударумен
алмастырады.
Ол ұлға енші беру, өлікті жөнелту, адамгершілік
қасиеттерін«Астана»
сөз ете
мика моделі
қалыптасты.
халықаралық қаржы
1832-1849
жылдары
Тобыл, Есіл барымта сияқты әдет-ғұрыптарын
келіп,орталығы,
«әйелдер IT-стартаптардың
иманжүзді, олар
2017 жылы
еліміз әлемдік
қо- халықаралық
сияқты
инновациялық
бойларында,
Омбыда
айдауда дағдарыстың
да терең сипаттап,
сүйсіне сөз технопаркі
ақылдылығымен
көзге
түседі. Бұл
лайсыз
салдарынөмірі
еңсеріп,
сенімді
өсу Демократ
жолына А.Янушкевич:
орталықтардың –төңіре
қалыптасуға
тиіс.
жүріп
қазақтардың
туралы
етеді.
қазақгінде
қыздарының
тәрбиесіне
қайта түсті.
Жылжазады.
қорытындысы
бойыншажоғарыдан
ішкі
«Алатау»
технологиялар
парестелік
еңбектер
1846 «…өзіне
менсінбей инновациялық
отбасында ерекше
көңіл бөлуге
жалпы өнімнің
өсуі 4 процент
ал халықтар
өнер- кінің
қызметін
түбегейлі қайта
жылы
А.Янушкевич
Семей, болып,
қарайтын
арасынан
бұл ұйымдастыруды
байланысты» деп тұжырымдайды.
кәсіптікЖетісу
өнімнің
өсуі 7 проценттен
асты. Бұл құрметті
қарау қажет.
сектордыңРадлов
жаңа технологиАякөз,
өлкелерінде
мал- көшпенділердің
орын НақтыВасилий
(1837орайда,
өнеркәсіптің
жалпы көлемінде
өңдеуші
яларға
деген сұранысты
ынталандыруы
және
жан
санағын
өткізуге Омбыдан
алатын кезі
келді» деп,
көрегендік
1918). Ол Гамбург
университетін
сектордың
үлесі 40 проценттен
венчурлық қаржыландырудың
жекеІшкі
нарығының
арнайы
шыққан
шекаралық асып
пікіртүсті.
айтқан.
бітіргеннен кейін,
істер
Қазақстанның
дамуы орта
таптың
қызметіғалым
инновациялық
экожүйе жолдамасымен
жетістіктерінің
бастық,
генерал қолайлы
Вишневский
Дәрігер
антрополог
Министрлігінің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік
есе негізгі
факторлары
болып саналады.
Бұл үшін
басқарған
экспедиция
құрамында
Н.Л.Зеланд13(1833-1902)
Орынбор,
Барнаулға
келеді.
1860-1880
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейіОмбы,
4,9 процентке
тиісті заңнама
болып,
қазақтардың
ауылдарын
Семей қалаларында
болып, қажет.
жылдары Алтай өлкесі мен қазақ
аралап,
көрген-білгенінен
«Қазақ
қазақтар
туралы
«Қазақтар»
атпен
кейде өгіз арбамен
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиБұдан бөлек,даласын
IT және
инжинирингтік
қызмет
даласынан
жазған хаттар»
деген
этнографиялық
жазды.
аралап,
қариялардың
аузынан
аңыз
калық табыстарының
негізі
- біздің
басты құн- очеркін
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие болып
естелік
құрастырады.
Мұнысы
Ол қазақтарға
әңгімелерді,
мақал-мәтелдерді,
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
азаматтық психологиялық
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс әкел1861
жылы Парижде
поляк тілінде
мінездеме бере келіп:
… «қазақбейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
генімен,
жұмыс тұрмыс-салт
күшінің көптепжырларын
босап қалужазып
қаупін
басылып
рухына Босайтын
қалдырады.жұмыс
Кейін «Из
Сибири…»
келісім. шығады. А.Янушкевич қызуқанды жан. Оның
де тудырады.
күшін
еңбекпен
осы Дегенмен,
еңбегінде Ресей
империясыжетіс
жайсаңдық
пен ізгілік
деп аталатын
бір томдық
зерттеу
Қазақстанның
тіктері сенімді
қамту тән,
үшінолкелісілген
саясатты
алдын ала
тияшенеуніктерінде
да жайдары жүреді,
еңбегін
жазады.
Авторкоммуникация
қазақтардың
тірек саналады, бірақ қазақтар
ол ертеңгіылғи
табыстарымынақтау жалпы
керек. Білім
беру
жүйесін,
жөнінде
сол емес
кезде екенін
қалыптасқан
сергек, әрі
еліктегіш
келеді. ұшы-қиырсыз
жалпақ
далада
здың кепілі
жақсы сезінуіміз
керек.
мен стандарттау
салаларын жаңа
индустриялан«тағы-көшпелілер»
дейтін дәуірі
теріс аяқталып
Алайда, келеді.
жүйкесідыру көнбісті,
үнемі
көшіп-қонып,
жерін қорғап
«Көл-көсір мұнайдың»
талаптарына
бейім
деу қажет болады.
көзқарасты
әшкерелеп,
дала қажет.
ашушаңдыққа бара 2018
бермейді.
жүріп, өздерінің
Елімізге дамудың
жаңа сапасы
жылы «цифрлық
дәуір»салт-дәстүрлері
өнеркәсібін қатұрғындарының
өзіндік
мәдениеті,
Олардың
қызуқанды
болуының
мен
тілін,
мәдени
асыл
мұрасын
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
салт-дәстүрі
бар,
шешендік,
себебі,
бәлкім,
көшпенділердің
мүлтіксіз
сақтап
қалуы
–
олардың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
ақындық
өнерге
келгенде
ақыл-ой
өмір
салтынан
болса
да
керек.
патриоттығы
мен
жауынгерлігінің
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұтапқырлығы
Еуропаның
Қауырт
та де шапшаң
дене ерекшелік белгісі деп қарайды.
ның өзіндікжағынан
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
ЕКІНШІ.
еңбар.
мәдениетті деген елдерінен кем қозғалысы, үнемі атРесурстық
үстінде жүруі
әлеуеттіРесей империясына екі жүз
түспейтіндігін
нақтылы
деректер
қан
айналымы
мен
зат
алмасуына
алпыс жылдай бодан болған
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
келтіре
баяндайды.
Бұл
жөнінде
қолайлы
болуы
тиіс,
бұған
дала
халқының
дәм-тұзын
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің
табиғи
ресурстарға
деген
ғалым:
«…мереке
кезінде
мен
ең
қосымша
дала
тұрғындарының
татқан
оларға
шын
тілеулес
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
жаһаналғаш
өлеңшілерді
тыңдауға
алмасуы,
олар болып,
жүзбен
қараған
терді рет
шешуге
жұмылуымыз
керек.дене қызуының жиі дық
экономиканы
және жылы
еліміздің
экономикасын
мүмкіндік алдым. Қазақтардың жұтатын таза ауа дамыту
да, шөлейтте
осынау
жат
жұрт
зиялылары
барысында ерекше маңызға ие болады.
өлеңБІРІНШІ.
шығаруы
мен орындау жол
шеккенде сусындыБірақ
көп ішуі,
Индустрияландыру
жаңа
шикізат(И.Ганвей,
индустрияларынМ.Готовицкий,
ұйымдастыру
дарыны
осы
халықтың
ақыл-ой
діни
жоралғыларға
байланысты
А.Брем,
А.Васильев,
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстардыВ.Анчиков,
басқаруға қатысты
ұстақабілетін
тамаша
айқындайды».
тағамдар
таңдауы
асқазан
және
А.Седельников,
Л.Майер,
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау
керек.
«Бұдан
күн мұнай
бұрын
ішеккүрт
жолы
қызметін
жақсартуға
А.Костин,
М.Шестаков,
Оныңбірнеше
нәтижелері
бағасы
төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаөзара жауласқан екі партияның көмектеседі. Бұл айтылғандардың Ф.Щербина, т.б.) кеңбайтақ өлкені
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынарасындағы қақтығыстың куәсі рух күшін сақтауға маңызды тек тамашалап қана қоймай, мұнда
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
болған едім. Сонда, Демосфен мен ықпалы зор: ақыр соңына мекендеген елдің салт-дәстүрі
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаЦицерон туралы ғұмыры естімеген арақпен,
апиынмен
және мен әдет-ғұрпын, өнері мен
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
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,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің комәдениетін,
Болжам
2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолә д е б бойынша,
иеті
кіш
80
процентке
жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
мен
емБіз
2030
жылға
қарай
Қазақстандағы
баламаотандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
домы жайлы
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
б а ғ а л ы
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
еңбектер
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
өнімнің
сапасы мен экологиялық тазалығын
ж а з ы п
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
сақтай
отырып
жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
қалдырды.
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған» табиғи азықМәселен,
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге мүмИ.Кастанье
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
д а л а
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игетұрғындары
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
туралы былай
қалдықтарды
дейді:
«…заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз сублау
және қайта
қазақтар
өте өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъеккерек.
басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қ о н аОсы
қ ж а және
й,
соның
өзі ашішінде
қалса Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
енгізуді
талап
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
да,
соңғыетеді.
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
етін қонаққа
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
ұ ҮШІНШІ.
с ы н а д ы«
».
Ал, И.Ганвей:
Ақылды
технологиялар» - агроөнеркәсіп
«… қырғыз
кешенін
қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
(қазақ
– Е.Қ)саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
Аграрлық
лікүшті
арттыруғадежәне өңделген өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
«түркі
халықтарының
ішіндегі
ең тіл өнеріне жетік – бүкіл қазақ
ержүрек халық.
Олар танымайтын
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз егін
егіп, дәнді
Бүгінде
арқылы
бірнеше
трансуретшіл,
образды тіл
– қазақ Қазақстан
тілі халқының
негізгі
психологиялық
адамдарға даөсіруді
кішіпейіл,
қонақты
өзініңсконтиненталды
шешендігімен, коридор
ерекшелігі»
«Қазақтар,
дақылдарды
үйрендік.
Оны қазақтар
мақтан тұтаөтеді.дейді:
Бұл туралы
көп –
ренжітуді
үлкен
деп Шикізатты
әсем
ауыз
де деп
жазды ол,сөз өткен
өнерінежүк
аса
мыз.
Алайда,
қазірұятсыздық
ол жеткіліксіз.
қай- әдебиетімен
айтылды. Жалпы,
Қазақстан
арқылы
Ф.Щербина:
«… даңқты»
десе, транзиті
шығыстанушы
жетік
Бұл-жұрттың
табіледі»
өңдеудідесе.
қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
2017 жылы
17 келеді.
процентке
өсіп, 17 бәріне:
милқазақ керемет
өсімдікөніммен
танығыш,
П.Мелиоранский:
«…қазақ
оқығанТранзиттен
адамдарға да,
әліптіжыл
таяқ
жоғары
сапалы дайын
шығуымыз
қажет. лион
тоннағатілі
жуықтады.
түсетін
олБұл
әртүрлі
өсімдіктің
түркі тілдерінің
ішіндегі ең
таза деп
де, байға
да,
мәселені
шешугежылдың
барлық аграрлық
ке- сайынғы
табысты
2020білмейтіндерге
жылы 5 миллиард
доләр мезгіліне
қарай
түлікке
әрі Аграрлық
бай тілге жатады.
Қазақтар
жарлыға
да тән
қасиет».
шеннің
түбегейлі
бет қай
бұруы
маңызды.
ларға жеткізу
міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
жағымды дамыту
келетінін
сөйлеудің
ХVIII
ғасырдың
ғылымды
мәселесіжақсы
басты шешен
назарда әрі
бо- әдемі
жұмсалған
мемлекет қаражатын
тез
арада қайта-30
біледі»
Қазақтардың
үлкен шебері руға
…Қазақтардың
жылдарынан бастап қазақ жеріне
луға
тиіс. Олдейді.
ең алдымен
жаңа технологияларды
мүмкіндік береді.
эстетикалық, сұлулық
түсінік-отандық
халықжағдайәдебиеті аса Жүк
бай, қозғалысын
әрі жан- еміне,
ентелей
енген бақылап,
орыстарға
трансферттеумен
және оларды
онлайн
режімінде
талғамдары
туралы
айтылған
жақты»
дейді.
Орыстың
тағы
бір
ілесіп
батыс
саяхатшылары,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
небір
ғылыми
аз зиялысы А.Брем:
«шешендік,
көпестері
мен дипломаттары
келе
Осыған
орайсипаттамалар
аграрлық университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
емес.
Мәселен,
П.Пашино:
«Өлең,
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
жыр-қазақтардың
жан серігі,
қоймай,
ауыл шаруашылығы
кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
қарапайым
адамдар
суырып айналысатын
жұмыс істейтін немесе ғылыммен
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
салып айтуғадайындауға
бейім тұрады»
десе,
мамандарды
тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
С.Рыбаков:
«…қазақ
поэзиясы
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
жалпы
сапасы
тұрғысынан,
тілінің
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп
кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
анықтығы,
ойларының
бейнелілігі,
дегі
озық білім
мен үздік
тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
лирикалық
қасиеті талап
жағынан
орталықтарға
айналу
етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
айрықша
даралана
түседі.
егін егу мен астық жинаудыңАл,
оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
оның музыкасы «ақылды
қазақтың рухани
болжамдаудың,
суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
өмірінің байлығы» дейді.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
Қазақ халқының тіл байлығы
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
туралы атақты түрколог С.Малов
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.
53
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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
құрметіне таихшысы
дарды әзірлеп,
өткізу қажет.
Бұлар, бірінбастайды.
Олардың
ішінде сенімі
Кіші менАғылшын
О. сыннан
пролетариат
диктатурасының
бөленіп,
брендке тарихы
айналғанмен
тәуелсіз
кезекте, технологиялардың
трансфертін
ынтажүз
қазақтарының
КэроуҚазақстан«Кеңес ші империясы;
алғашқы күндерден
отаршылық
ды құрдық. 2017
жылымол
біздің
БҰҰ Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс. сипат алғаны Р.Пирс, М.Ривкин,
этнографиясын
зерттеуге
үлес елОрта
Азия
түріктері
және
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі болды.
2018 жылөнеркәсіптік
кәсіпорнын
қосқан
1735-37
жылдары
Орынбор
сталинизм»
деген Еліміздің
еңбегінде бірнеше
А.Беннигсен,
Коррер д»
Анкос,
дың қаңтар айында оған
төрағалық
етудеміз. отырықшыландыру
цифрландыру жөніндегі
іске
экспедициясының
құрамында
зорлап
Д.Гейгер, пилоттық
М.Ферро,жобаны
Р.Суни,
дүниежүзілік
мамандандырылған
асырып, бұл
кеңінен тарату
керек.
орысБіз
қызметінде
болғанЭКСПО
ағылшын
қазақтарды
фабрика
мен тәжірибені
т.б.
еңбектерінде
нанымды
суретшісі
Джон
Кэстльді
кеніштердегі
Қазақ қоғамының
көрмесін өткізу
үшін әлемдік
қоғамдастық
таңдап жұмысшыларға,
Цифрлық және суреттелген.
басқа да инновациялық
шешімерекше
атағанжәне
жөн.Шығыс
Д.Кэстльдің
мемлекет
тарихы өз экожүйесін
күн
тәртібінде
алған ТМД
Еуропа не
елдері
арасын- бақылауындағы
дерді әзірлеушілердің
дамытуы
баяндауымен
жазылған болдық.
саяхат Қазақстанда
отырықшы колхозшы
малшыларға
отаршылдық
дағы бірінші мемлекет
та- аса
маңызды мәселеге
айналып қанаушылықтан
келеді.
күнделігі
неміс істеп
тілінде
айналдыруды
көздеген Ол
Кремльдің
құтылу, азат
ел болу мәселелері
бысты жұмыс
келе«Орыс
жатқан нарықтық
эконобіздің Назарбаев
Университеті,
«Астана»
тарихының
материалдары» ресми саясаты – депхалықаралық
жазды.
тұрды.
Қазан төңкерісінен
кейін
мика моделі қалыптасты.
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
атты2017
жинаққа
қосымша
ретінде
Ресеймен
шекаралас
аз
орыс
қоғамындағы
әлеуметтік
жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
1784
жылы
Ригада жарық
көрді.
халықтарды
алуда қайшылықтарды
қазақ қоғамына
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу жолынажаулап
орталықтардың
төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
Күнделікте
суретші
қазақтар
белсенді
рөл
атқарған,
әсіресе,
күштеп
таңу,
жарлыны
байға,
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар
парөмірінің
барлық
саласынан
қазақ
жерінде
отаршылық
халықты
құдайға
қарсы
қою
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
Кіші
жүздегі
саясиөсуі
ахуал,
бұл тәртіптің
қарулықараусақшысы
әрекеттері
қазақ жаңа
халқына
да зор
кәсіптік
өнімнің
7 проценттен
асты. Бұл
қажет. Нақты
сектордың
технологиоқиғаға
әлеуметтік
топтардың
болған
Орынбор,
Сібір,
Орал,
қайғы-қасірет
әкелді.
Американ
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
көзқарастары,
қазақ
халқының асып
Жетісу
казактарының
қандыбалақ
ғалымы
Р.Смаль-Стоцкицдің
сектордың үлесі
40 проценттен
түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
қолөнері,
киім-кешегі,
тұрмыстарихының
жылнамасы
іспеттес
«1917
жылы
шындығында
Ресейде
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
салты,
шаруашылығы,
Орталық
американ
профессоры
Роберт
екі
революция
басталды.
Оның
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл
үшін
Азия
халықтарымен
сауда,
Макнилдің
«Патша
мен
казак
бірі
этнографиялық
жағынан
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
материалдық,
рухани Еліміздің
қатынастары
1855-1914 жылдар» және
ағылшын
территориясында
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономиБұдан
бөлек,алғанда
IT жәнеорыс
инжинирингтік
қызмет
жайлы
құнды
деректер
жинаған.
ғалымы
Альберт
Ситонның
орын
алған,
ең
алдымен
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға
ие саяси,
болып
Оның
еңбектеріндеретінде
қазақтарқала
«ортаберетін
«Даланың
аттылыотыр.
адамдары
содан цифрландыру
кейін, әлеуметтіктабыс
мақсаттар
дылықтарымыз
азаматтық
Экономиканы
әкелбойлы,
қара шашты,
денсаулығы
немесе казактар тарихы»
– деген
орысбосап
революциясы
бейбітшілік,
ұлтаралық
және конфессияаралық
генімен,
жұмыс көздеген
күшінің көптеп
қалу қаупін
мықты,
төзімді де күшті, қонақжай еңбектерінде қазақтар
туралы Босайтын
да,
екінші
келісім.
де тудырады.
жұмыс этнографиялық
күшін еңбекпен
болып
көрінеді».
талай
құнды
мәлімет
бар.
Батыс
жағынан
орыстарға
қарамайтын
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын
ала тияСуретші
Әбілхайыр
ханмен,
әлемінде
пайда
болған
алғашқы
территориядағы
қаналған
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
оның
Орынборда
орыстарда
еңбектердіңкерек.
өзінде-ақ
…орыстарды
өз
здың кепілі
емес екенін
жақсы сезінуіміз
мен Түркістан
стандарттаухалықтардың
салаларын жаңа
индустрияланаманат
ретінде
отырған
баласы
мен
қазақ
даласында
Кеңес
өкіметі
жерлерінен
қоныс
аударуды
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
Ералы сұлтанмен кездесіп, олар зорлықпен орнатылғаны және көздеген
орыстарға
қарсы
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір»
өнеркәсібін
қажәне ханды қоршаған көптеген оған жергілікті халықтың, оның революция болды» – деуі бүгінгі
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
батырлар
жайлы
қызықты большевиктер ықпалына түскен күн талаптарымен сабақтасып
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
мәліметтер қалдырған. Олардың азын-аулақ өкілдері болмаса, жатқан пайымдаулар.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұішінде
Ералы
сұлтанның, қатыспағандығы,
бейтарап
Тың және тыңайған жерлерді
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
Әбілхайыр
ханның,
Бопай қалғандығы айтылады. Мұндай игеруді Лондон университетінің
бар.
Ресурстық әлеуетті
ханымның гравюралары бар.
тұжырымдар француз тарихшысы профессорлары Р.Лэйерд пен
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
Қазақ жерінің ең шұрайлы, Ж.Кастенның
жиырмасыншы Дж. Чэпел, т.б. батыс ғалымдары
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
нулы, атып алар аңы, сүзіп жер жылдардағы жазған еңбектерінде Столыпин
реформаларының
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанбалығы көп өлкелеріне казактар жазылған.
жалғасы
ретінде
бағалады.
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
мен
орыстар
мұжықтары
«1917 жылдың қарсаңында, Принстон
университетінің
барысында
ерекше Э.Дэйли:
маңызға ие
болады.
келіп
орналасты.
Қазақтар –
деп
жаздыдамыту
американ
оқытушысы
«Мәдениет
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
болса шөл-шөлейтті далаларға тарихшысы А.Парк, – 1917- саласында, әсіресе, орыстар діні
технологияларды
көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстаығыстырылды.
Бұленгізудің
жөнінде
1918 жылдардағы Түркістандағы
тұрғысынан
Орталық
Азия мен
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
американ
ғалымы
Джордж большевизм» деген еңбегінде, Кавказ халықтарынан өздерін
Оның«1896-1916
нәтижелері жылдарда
мұнай бағасы
төмен- Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаДелеко
– күрт
марксистер
Түркістанды
әлдеқайда жоғары тұрмыз
деп
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Қазақстанды
орыстардың әлеуметтік
революция
үшін есептеді» – деп жазды.КәсіпорынМұндай
тұрақтандырушы
бірі болды.
Сол дардың
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
отарлауы»
атты факторлардың
тақырыпта ең
бір қолайсыз
орта энергия
деп негізсіз
астамшылық
орыстардың
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстадокторлық диссертация қорғады.
санаған. Қазақстанда орнаған Орталық Азия мен Қазақстандағы
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
54
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам
2050 жылға қарай
бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолбарлық бойынша,
жоғары басшылықты
өз
кіш
80 процентке
жетеді. сонымен
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
қолдарына
ұстауынан,
Біз 2030
жылға қарай
Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
қатар
мұсылман
халықтарын
лы
энергия үлесін
процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
«жусата»
түсуге30 бағытталған
қойдық.
Қазірқуғын-сүргінге
бізде жалпы қуаттылығы
336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
атып-асу,
салу
болатын
жаңартылатын
шараларынан
айқын көрінісэнергия
тапты. көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
нысаны
жұмысполковник
істейді.Соларда
1916 жылы
Иванов 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
өзінің жазалаушы
отрядтарына
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық«орыс солдатыныңтехнологияларға
етігінің тағасы
дірілді.«Жасыл»
инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүммыңдаған
жергілікті
қаңғыбастармаңызды.
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
кіндік береді.
өмірінен
бағалы
депшағын
нұсқау
Өңірлердің
әкімдері
және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеберген».
субъектілерін
кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
1986
жылы
желтоқсандасай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субқалдықтарды
заман талабына
Алматыда
Э.Коррер
лау және қайта өңдеуд.Анкостың
үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъексөзімен
айтқанда
керек.
Осы және
басқа «қазақтар
да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
тұрмайтын
астанасында»
соның
ішінде қазақ
Экологиялық
кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
болғанталап
шыдамы
таусылған
енгізуді
етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
қазақ халқының толқуы туралы
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
Англияда,
ҮШІНШІ. «Францияда, АҚШ-та
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
бірнеше технологиялар»
кітаптар мен мақалалар
Ақылды
- агроөнеркәсіп
жазылды.
Оның ішінде
Колгейт
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
университетінің
профессоры
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
Олкоттың
ліМарта
арттыруға Брилл
және өңделген
өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
«Қазақтар»
атты
монографиясын
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транерекше атауға
болады.
Онда
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
қазақ
халқының
Батыс
түрік Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
мыз.
Алайда,
қазір ол
жеткіліксіз.
қағанатынан
бастап
желтоқсан
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милкөтерілісіне
дейінгіөніммен
кезеңі
жоғары
сапалы дайын
шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
баяндалады.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долКеңес
империясы
кезіндегі
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Қазақстан
тарихының
ғылымды дамыту мәселесібатыс
басты зерттеліп
назарда божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтакелгеніне
қарамастан,
тарихын
біртұтас
дүниежүзілік
тарихнама
зерттелген
луға
тиіс. Олмектебінде
ең алдымен
жаңа технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
ол ғалымдардың еңбектері бізден тарих ғылымының ажырамас
негізгі мәселелері және
осындай.
трансферттеумен
оларды отандық
жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
Қазақ
халқына
жасалған жасырылып отырылды. Кеңестік бөлігі ретінде қарастыру кезек
ға бейімдеумен айналысуы қажет. тарихнама
олардың кедергісіз
тасымалдануы
үшін
және
өкілдері
ондай күттірмейтін
міндетке
айналды.
отаршылдық
үстемдік
Осыған орай аграрлық университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
еңбектерді
«ғылыми
құндылығы
Сонымен
қатар,
Қазақстан
дүниежүзілік тарих ғылымының
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом
беріп
қана блокчейн
сияқты тарихын,
цифрлық технологиялардың
идеологиялық
тұрғыдан
оның
шетелдік
жетістіктерін пайдалана отырып, жоқ
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде
нақты
ауқымды
түрде енгізілуін
қамтамасыз
ету қажет.
зиянды»
деген
желеулермен
тарихнамасын
кең
көлемді
қазақтың шынайы тарихын жазуға
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауимен
шешімдер
логистиканың
барлық
соңғы
кезге
дейін,
кітапхана
зерттеу
мен
оны
жоғары
оқу
мүмкіндік бермеді. Отаршылық
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының
өзара орындарының
байланысын ұйымдастыруға
архивтердің
арнаулы
қорларында
бағдарламасына
тәртіптің
идеологиялық
Бұл жоғары оқу орындарынан тығып
оқу бағдармүмкіндік
береді. «Үлкен
деректерді»
(Big енгізуді
data)
келді. Осындай
қырағылық
жеке ғылыми
пән ретінде
сақшылары
Қазақстанның
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп
кешенінпайдалану
сапалықазақ
талдауды
қамтамасыз
етуге,
бізді
–
қазақтарды
дүниенің
бәріне
халқының
шынайы
тарихын
қоғамдық ғылымдарын Батыстың
дегі озық білім мен үздік тәжірибені
тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
қоғамдық ой-пікірінен барынша орыстың терезесі арқылы қарауға жасаудағы ізгілікті ізденістердің
орталықтарға айналу талап етіледі.
Мысалы, азайтуға
жағдай туғызады.
үшін
дағдыландырды.
Кеңес дәуірінде
бірі ретіндеОсы
қараумақсаттар
қажет болып
тұр.
қорғап, оқшау ұстап келді.
егін
егу
мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
жазылған
Қазақстан
тарихы
Өйткені,
ол
жас
ұрпақтың
жадағай
Осының
салдарынан
АҚШ,
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минерал- сүлбесін
Бұл жүйе
көлік идеологиялық
ағынын тиімдіұрандардан,
басқаруға жалған
және
құраған
Англия, Франция,
Германия,
тіпті ғылымының
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
көптеген
тұжырымдар
мен
түсініктерден
арылтып,
оларды
өз
сонау Скандинавия елдерінде
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
болжамдардың
уақыт
сынынан
өте
халқының
ұлттық
мүддесі
туралы
де қазақ халқының тарихы мен
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті желісін
алмай қалғандығы
ақиқат. Қазіргі
ойлауға жетелейді.
мәдениеті
өткен ғасырдан
бастап
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами
факторды жеткен
жөндеу
менқазақ
қайта салуға арналған қаржы көлемін
тәуелсіздікке
тұста
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
55
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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ҰЛЫ ДАЛА МҰРАСЫ

Ертіс
мұхитқа
құяды

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
Төлемырза ТЕМІРБЕКҰЛЫ,
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
журналист
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
Керемет
Керекуде
бір той болды...
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
ӘЛҚИССА, ДАҢҚЫ
ҚАЗАҚСТАНДЫ
ТОЙ,
ОЙШЫЛДАР МЕН
ДАНЫШПАНДАРДЫ,
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін ШАРЛАҒАН
азаматтық БҰЛ
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелБИЛЕР
МЕН ХАНДАРДЫ,
МЕН САЛ-СЕРІЛЕРДІ,
НЕБІР
КӨРІПКЕЛДЕР
МЕН
ӘУЛИЕЛЕРДІ,
бейбітшілік,
ұлтаралық ЖЫРАУЛАР
және конфессияаралық
генімен,
жұмыс
күшінің көптеп
босап
қалу қаупін
БАТЫРЛАР
МЕН АҚЫНДАРДЫ, ҒАЛЫМДАР МЕН де
ҚОҒАМ
ҚАЙРАТКЕРЛЕРІН
ЖАРЫҚ
ДҮНИЕГЕ
келісім.
тудырады.
Босайтын жұмыс
күшін
еңбекпен
АЛЫП
КЕЛГЕН,Қазақстанның
ЕЖЕЛГІ ҚАРТжетіс
ЕРТІСТІҢ
БОЙ
ТҮЗЕГЕН
ӘСЕМ
КЕРЕКУалдын
(ПАВЛОДАР)
Дегенмен,
тіктеріЖАҒАСЫНДА
сенімді қамту
үшін
келісілген
саясатты
ала тияҚАЛАСЫНДА
ҚАТАРЫНАН
ҮШІНШІ
ЖЫЛЫ ӨТІП,
ЕЛДІҢ
РУХЫН
НАМЫСЫН
тірек саналады,
бірақ ол ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
БілімАСҚАҚТАТЫП,
беру жүйесін, коммуникация
ҚАЙРАП
ЖАТҚАНЫНЫҢ
здың кепілі
емес екенінКУӘСІ
жақсыБОЛДЫҚ.
сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
...Тойлары Бабалардан
Елімізге
дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қабұл күнде елес,
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
Жақсыдан қай кезде де
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
ақыл кеңес.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұАсынан Сағынайдың
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
тарихтағы,
бар.
Ресурстық әлеуетті
Біздің той бір мысқалда
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
кейін емес!-деп ақындық
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
арынменен бір толғасақ,
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһан«сіздерге өтірік, бізге шын!»
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
артық айтқанымыз емес.
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
Ұлы Дала мұрасы:
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаТарих, тұлға, тағылым
айналуы тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Оның
нәтижелері
мұнай бағасы күрт төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаСонымен
қадірменді
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынағайын
тамыз
айының
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
басында Ертіс-Баян өңірінен
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстабастау алған «Ұлы Дала»
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
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,
№4(38) 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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(сапарбаян)

1

2

тен
бірі жаңартылатын
энергиятамыздың
көздеріне тиесілі.
халықаралық
этнофестивалі
алғашқы
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
аптасында шашасына шаң жұқтырмайбұл
озакөрсетшапқан
кіш
80 процентке
жетеді.
тұлпардай
өз мәресіне
жетіп, байыз тапты.
БізМақсатымыз
2030 жылға қарай
Қазақстандағы
баламажақсыны
елге
насихаттау
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
болғандықтан, той қызығын жетім қыздыңміндетін
тойындай
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
МВт
жұлмалап
емес,
әдеміні
әп-әдемі
деп айтып336
ел мерейін
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
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үстем етсек дейміз. Ендеше құлақ түріңіз ағайын:
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
Қонақтар әу баста Елбасының «Рухани жаңғыру»
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
өнбағдарламасының
Ертіс-Баян
өңірінде энергия
атқарылуымен
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
танысты. Бұл бағдарлама бойынша атқарылған
салу
үшін бизнесті
маңызды.
іс-шаралар,
оның ынталандыру
ішінде ауқымды
ақпараттарға
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта атындағы
бизнес
ие көлемді суреттер жиынтығы Естай
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
қалалық мәдениет сарайының кіреберісіндегі
қалдықтарды
заман
талабына
сай утилизацияфойеге керемет
көрік
беріп тұр.
Көрсең көзің
лау
және
өңдеу
үшін шаралар
тояды,
ал қайта
барлығын
зерделеп
көріп шығуқабылдау
бір күннің
керек.
Осыаздық
жәнеететіні
басқадедашындық.
шаралар
заңнамаға,
еншісіне
Сонда
да болса
соның
ішінде
Экологиялық
жиналыс
басталғанша
әсемкодекске
дауысты өзгерістер
қыздардың
енгізуді
талап етеді.
таныстыруымен
асығыс болса да танысып шыққан
болдық. Ал алған әсерімізге келсек «Ұлы Дала»
ҮШІНШІ.
« күннен-ақ жанымызды жадыратып,
тойы
алғашқы
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
көңілімізге
қарқынды құлшыныс
бағыштады.
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
Енді
тұспалдамай
турасын
айтсақ тойдың
Аграрлық
саясат
өнімділігін
түбегейалғашқы
күні,
«Ұлыеңбек
Дала мұрасы:
тарих,
тұлға,
атпен аталатын
літағылым»
арттыруға деген
және өңделген
өнімнің халықаралық
экспортын
ғылыми-тәжірибелік
пленарлық
ұлғайтуға
бағытталуыконференциясының
керек. Біз егін егіп,
дәнді
отырысыменөсіруді
басталды.
дақылдарды
үйрендік. Оны мақтан тұтаКонференцияның
басты мақсаты
– өңірімізден
мыз. Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайтарихи
тұлғалардың
мерейтойлық
ташыққан
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік нарықтарға
даталарына
орай,
олардың
соңында
қалған
ұлы
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
мұралары
мен халқына
еткен
еңбектерін
насихаттау
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кеболды.түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
шеннің
Салтанат
сарайының
ғылымды
дамыту
мәселесіажарлы
басты төрінде
назарда Бұқар
божыраудың
Мұса Шорманұлының
200, Мәшһүр
луға
тиіс. Ол350,
ең алдымен
жаңа технологияларды
Жүсіп Көпеевтің және
160, оларды
Естай Беркімбаевтың
150,
трансферттеумен
отандық жағдайС.Торайғыровтың
125
жылдығы
деп
ұрандаған
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
билборд
асырып, келген
Осығанмәдениет
орай сарайының
аграрлық көркін
университеттердің
қонақтардың
көңілін
бір
серпілтіп
тастады.
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Сарай
толы
алыс-жақыннан
келген қонақтар,
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
тойдың
мәнімен
мағынасын
осы
көріністен-ақ
толық
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
аңғарғандай.
мамандарды дайындауға тиіс.
қадірменді
БұлСахнаның
жоғары қақ
оқу төрінде
орындарынан
оқу қонақтарға
бағдарқойылған
емен
орындықтарға
жабылған
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кілемшелер
кешенінАбылайдың
хан мен
тағына
төселген
кілем секілді.
дегі
озық білім
үздік
тәжірибені
тарататын
Әсем
дауыспен
хабарлаған
орталықтарға айналу талап етіледі.жүргізушінің
Мысалы,
таныстыра
сахна төріне,
облыс әкімі
Болат
егін
егу менайтуымен
астық жинаудың
оңтайлы
уақытын
Бақауов,
Дүниежүзі
қазақтары
қауымдастығының
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералтөрағасы
Зауытбек
ды
тыңайтқыш
себудің, Тұрысбеков,
зиянкестерменҚазақстан
және
Жазушылар
одағының
төрағасы,
ақынжүйелері
Ұлықбек
арамшөппен күресудің интеллектуалды
Есдәулет,
академик бірнеше
Ғарифоллаесе
Есімарттыруға
сынды елімізге
арқылы
өнімділікті
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-
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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.
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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
белгілі тұлғалар
төрге
жайғасқанда,
қол
транзиті
2017 жылы
17шығып
процентке
өсіп, 17 ел
милсоғып
қошемет
көрсетіп
той
қарқынын
одан
сайын
лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
үдете түсті.
сайынғы
табысты 2020 жылы 5 миллиард долболып тұр.
сөз алған
облыс әкімі Болат
ларға Алғашқы
жеткізу міндеті
Бұл инфрақұрылымға
Бақауов
конференцияның
негізгі
пленарлық
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада
қайтаотырысын бастап: «Рухани жаңғыру» бағдарламасын
руға мүмкіндік береді.
тиімді жүзеге асыру, тұрақты ел, тұғырлы болашақ
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
қалыптастырудың жолдары» туралы өз баяндамасын
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
жасады.
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Ол тойға жиылған көпке қарап:
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
- Бүгінгі жиынның басты тақырыбы өздеріңіз
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
байқап отырғандарыңыздай өз заманының ғұламасы
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
Бұқар жырау Қалқаманұлы, мемлекет және қоғам
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
қайраткері Мұса Шорманов, ақын, ұлы ойшыл
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
Мәшһүр Жүсіп Көпеев, әнші, композитор Естай
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Беркімбайұлы, қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы
өсімнің
резервін анықтауға және артық шығынды
Сұлтанмахмұт Торайғыров сынды тарихи тұлғалар
азайтуға
жағдай
туғызады. Осы мақсаттар үшін
туралы болып
отыр.
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
енгізу қажет.атап өту
Биыл осы ұлылардың
мерейтойларын
Бұл
жүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
барысында ел есінде қалар бірқатар
игі жұмыстарды
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
қолға алдық. Атап айтар болсақ, Баянауыл ауданының
анықтауға
жол ашады.
ІшкіШормановтың
өңірлік қатынастарды
Теңдік ауылында
Мұса
кесенесін
жақсарту
үшін
автожолдардың
желісін
салу, Ақтоғай ауданындағы Естайжергілікті
Беркімбайұлының
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
57
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті жұмыстарын
отандастар!
кесенесіне
жаңарту
жүргізу
Біз
әлем
елдерінің
сенімі мен
құрметіне
жоспарланған. Сондай-ақ, Екібастұз
қаласындағы
бөленіп, брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстантарихи-өлкетану
музейінде
Естайға
арналған
зал
ды
құрдық.
2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
ашылса, қаладағы балалар музыка мектебінеҚауіпсіздік
әншінің
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018 жылесімі
берілді.
Жақында
ғана
Мәшһүр
атамыздың
20
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
томдық шығармалар жинағын цифрлық форматқа
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
көшірдік.
Биыл Сұлтанмахмұт
Торайғыровтың
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдікорай
қоғамдастық
таңдап
туғанына – 125 жыл. Осыған
ақын атындағы
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынмузей күрделі жөндеуден өтіп, қажетті жабдықтармен
дағы біріншіетілді.
мемлекет
болдық.туған
Қазақстанда
тақамтамасыз
Ақынның
ауылында
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконожарықтандыру, жол жөндеу, көркейту сынды
мика моделі
қалыптасты.
жұмыстар
атқарылды,
- деп келелі ойын жиылған
2017
жылы салды.
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қокөптің
ортасына
Ел той иесіне
қол соғып
лайсыз көрсетіп
салдарын
еңсеріп, сенімді өсу жолына
қошемет
жатты.
қайта
түсті.үзілістен
Жыл қорытындысы
ішкі
Аздаған
соң жүргізушініңбойынша
саңқылдаған
жалпышешендердің
өнімнің өсуі 4
проценткелелі
болып,
өнердаусы,
шешіліп
сөзалайтар
кәсіптік өнімнің
7 проценттен
асты. Бұл
тұғыртағына
бүгінгі өсуі
қазақтың
ұлттық философиясын
орайда, өнеркәсіптің
жалпы көлемінде
өңдеуші
қалыптастырушы,
философия
ғылымдарының
сектордыңакадемик
үлесі 40 проценттен
докторы,
Ғарифолла асып
Есім түсті.
мырзаны
Қазақстанның
орта
таптың
шақырғанда
отырғанқолайлы
ел бір дамуы
серпілді.
Философ
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
ағамыз
қысқа сөйлеудің
әдемі
үлгісін
жасай келе
өз
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі 4,9 «Мәңгілік
процентке
баяндамасында
өте ыждағаттылықпенен
ел»
болудың
жеті айқындамасын
атап көрсетті.
дейін
төмендеді.
Еліміздің әлеуметтік-экономиОлар:
калық
табыстарының негізі - біздің басты құн– дәулет философиясы,
дылықтарымыз
ретінде қала беретін азаматтық
– іскерлік философиясы,
бейбітшілік,
ұлтаралық және конфессияаралық
– дәстүр философиясы,
келісім.
– қазақ қызы
тәрбиесі, инновациялық
ойлау
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері сенімді
философиясы;
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы– латын
мен жақсы
идеясыкерек.
деп
здың
кепіліграфикасы
емес екенін
жақсы қазақ
сезінуіміз
тарата
келе философ
ағамыз:дәуірі аяқталып келеді.
«Көл-көсір
мұнайдың»
- Қазақдамудың
елі баяндыжаңа
болусапасы
үшін еліміздің
Елімізге
қажет.азаматтары
тегісЖаһандық
бай және ауқатты
болуы
абзал.
Себебі, елге,
трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
жерге,
табиғи
қазынаға
ие
болу
үшін
қолыңда
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
дәулет
болу керек.
Егер біздің
азаматтар
бай-ауқатты
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс. Мұболмаса,
онда
елімізді
өзге
жұрттың
адамдарыде
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері
билеп-төстеп,
біз оларға қызметші болып қаламыз.
бар.
Елбасының
кәсіпкерлікті
дамытып қолдауға
ерекше
Жаңа әлем көшбасшыларының
қатарына
қокөңіл
бөліп
отырғаны
да
сондықтан,
деп
тоқтады.
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
Ағаның
саларлық дүниелерін
ел жиыннан
екенінеойсенімдімін.
Бұл үшінесіткен
мынадай
міндетсоң
қаумалап
пікір
алмасып
сөзге
тартып
жатты.
терді шешуге жұмылуымыз керек.
Жұрттың келген қонақтармен жақыннан қарымқатынаста
болуы,
той сәнін келтірді. жаңа
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
Сонымен
қатар,
шетел ғалымдары
технологиялардыалыс-жақын
енгізудің көшбасшысына
даайналуы
бейнежазба
арқылы
байланысқа
шығып, жиылған
тиіс
елге Оның
өз пікірлерімен
құттықтауларын
білдіріп
нәтижелері мұнай бағасы
күрт жатты.
төменСолардың бірі – АҚШ-тың белгілі ғалымы, саяси
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
ғылымдарының докторы Фиерман Вильямм.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
Бір қызығы ол өзінің құттықтау сөзін қазақ
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
тілінде жеткізіп:
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
58
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің
экспортқа
шығуын
көздейтін
жаңа құрал- Павлодар
қаласында
«Ұлы
Дала» этнофестивалі
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
біріншеңберінде өткізіліп отырған «Ұлы Дала мұрасы:
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаТарих,
тұлға,
тағылым»
конференциясына
ландыруға
тиіс. барша қауымға Америка Құрама
қатысып
отырған
Еліміздіңсәлем!
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Штаттарынан
Ұлт болып
қалу үшін ең
бастысы
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
құндылықтарды сақтау, яғни өз мәдениетін сақтау, іске
өз
асырып,
тәжірибені
кеңінен
керек.
тілін
білу, өзбұл
тарихын
зерттеу, әр
адам өзтарату
туған жеріне
Цифрлық
және басқаарттыру
да инновациялық
шешімдеген
сүйіспеншілігін
керек. Сондықтан
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
бүгінгі ғылыми- практикалық конференцияға
аса маңызды
мәселеге
айналып
келеді. сәттілік
қатысып
отырған
ғалымдардың
жұмысына
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
тілеймін, - деді ол.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
Осы бейне жазбалық көріністен соң, қырма
халықаралық
технопаркі
инновациялық
сақалды
жігіт ағасы,
Қазақстансияқты
Жазушылар
одағының
орталықтардың
төңірегінде
қалыптасуға
төрағасы,
ақын Ұлықбек
ЕСДӘУЛЕТ
сырлы тиіс.
иірімге
«Алатау»
технологиялар
пармалынған
сүбеліинновациялық
сөзін: «Ертіс мұхитқа
құяды» – деп
кінің қызметін
түбегейлі қайта
бастады.
Менімшеұйымдастыруды
бүкіл тойдың философиясы
осы
қарау
қажет.
Нақты
сектордың жаңа технологиойға
толық
сыйып
кеткендей.
яларға
дегенсөзін
сұранысты
ынталандыруы
Ары қарай
сабақтай түскен
ақиық ақын:және
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
- Бүгінгі
конференцияда жеке
Бұқар
жырау
қызметі инновациялық
Қалқаманұлы,
Мәшһүр экожүйе
Жүсіп жетістіктерінің
Көпейұлы,
негізгі факторлары
болып Естай
саналады.
Бұл үшін
Сұлтанмахмұт
Торайғыров,
Беркімбайұлы
тиісті заңнама
қажет.
сынды
ұлылардың
аттары ұлықталды, еңбектері
айтылды.
қазақ инжинирингтік
даласының қызмет
нағыз
Бұдан Олар
бөлек, -IT және
данышпандары,
кең даланың
көрсетуді дамыту
ерекше кемеңгерлері.
маңызға иеОлар
болып
Павлодар
өңірінің ғана цифрландыру
емес, бүкіл қазақтың
отыр. Экономиканы
табыс атын
әкелшығарып,
өркениетке
үлесбосап
қостықалу
деп қаупін
ауыз
генімен, әлемдік
жұмыс күшінің
көптеп
толтырып
айтуға болады.
Міне,
осындай
ұлылардың
де тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
еңбекпен
қазақ
үшін атқарған
еңбегін
қамтухалқы
үшін келісілген
саясатты
алдынжарыққа
ала тияшығаратын
осындай
конференциялар
болу керек.
нақтау керек.
Білім
беру жүйесін,көп
коммуникация
Бұл
жұмыс
болашақта
да жалғасын
табуы
тиіс. Дарқан
мен
стандарттау
салаларын
жаңа
индустрияландаланы
ән мен жырға бейім
бөлеген
арманын
дыру талаптарына
деуалыптардың
қажет болады.
орындап,
азаттық
пенөнеркәсібін
азаматтыққа
2018 келер
жылыұрпақты
«цифрлық
дәуір»
қатәрбиелейтін
осы
бастаманың
ізін
суытпай,
еліміздің
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
барлық
жалғастырса
деген
тілегіміз
үшіншіқаласында
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу
керек.бардеген ұсыныс-тілекпен сөзін аяқтады.
Жүргізуші келесі сөзді Дүниежүзі қазақтары
ЕКІНШІ.
қауымдастығының
төрағасы Зауытбек ТҰРЫСБЕКОВ
Ресурстық әлеуетті
мырзаға
беріледі
дегненде
залда бір серпіліс пайда
одан әрі дамыту
болды.
Мінберге
маңдайы
жарқырап
отырған жұртқа
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға
деген
етене
жақын,
жүрген
жерінде
қазағыма
болсын жаһандеген
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
ниетте
жүрген Зауытбек
Қауысбекұлы
шығып:
дық экономиканы
және
еліміздің ортаға
экономикасын
Павлодар
өңірінде
Елбасының
«Рухани
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
жаңғыру»
бағдарламасының
қандай
жоғары
Бірақ шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
деңгейде
жүргізіліп
келгенін
байқадық.
Қарап
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты
ұстаотырсақ,
дәстүр
де,
ғұрып
та
осы
Павлодарда
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
екен.
Жаңаақпараттық-технологиялық
ғана «100 жаңа есім» жобасының
Кешенді
платформажеңімпаздарымен таныстық. Нағыз білімді, білікті
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынжастар осында екен. Әсіресе, медицина саласының
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
мамандарының енгені қуантты. Соларды қолдайық.
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаӘлемнің ең үздік оқу орындарына жіберіп, медицина
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
энергия көздеріне
тиесілі.
ғылымының
ең биік дәрежесіне
жеткізуімізге
бізде
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсетзор мүмкіндік бар. Себебі өткен жылы шақырылған
кіш
80 процентке
жетеді.қауымдастығының Бесінші
Дүниежүзі
қазақтары
Біз
2030
жылға
қарай Қазақстандағы
баламаҚұрылтайында Елбасының:
«Біз 25 жыл
ішінде
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
ғасырға татитын шаруа жасадық. Қазақстанды
қойдық.
Қазір паш
біздееттік.
жалпы
қуаттылығы
МВт
дүние жүзіне
Еліміздің
деңгейін336
көтердік.
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
Қазақстанның көптеген бастамасы әлемде қолдау
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
тауып, іске асуда. Осы жылдар ішінде баршаға белгілі
миллиард
киловатт-сағат
энергия
өнболған отандастарымыз
да «жасыл»
аз емес. Соларды
іріктеп,
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
аттарын әлемге таныту керек. Әрбір азаматтың табыс
салу
үшін
бизнесті ынталандыру
жолы
– еліміздің
даму жолыныңмаңызды.
көрінісі. Оларды
Өңірлердің
әкімдері
шағынСондай-ақ,
және ортаөмір
бизнес
алыстағы ағайын білуі қажет.
бойы
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
сыртта жүрсе де, білімі мен білігі, өнері мен дарыны
қалдықтарды
заман талабына
сай утилизацияарқылы қазақтың
атын шығарған
бауырларын
лау
жәнеОтаны
қайта тануға
өңдеу тиіс.
үшінҚазақ
шаралар
қабылдау
тарихи
баласы
қай елде
керек.
жәнеДалада
басқа Мәңгілік
да шаралар
заңнамаға,
тұрса Осы
да Ұлы
Ел құрып
жатқан
соның
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
байтақішінде
Қазақстанның
ажырамас
бөлшегі
екенін
енгізуді
талап
етеді.ұстасын!» , – деген тапсырмасы
жүрегінің
төрінде
бойынша атқарылған іс-шаралар һәм мұхиттың арғы
ҮШІНШІ. «дарынды қазақ бауырларымызбен болған
жағындағы
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
жүздесулер
сол зор мүмкіндіктердің
айғағы. Енді
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
мұхиттың
арғы жағында
жүрген
қандастарымыздың
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін түбегейбір
сыпырасымен
таныс
болыңыздар!
Соныменжәне
аса дарынды
бірі
лі арттыруға
өңделгенқазақтарымыздың
өнімнің экспортын
һәм бірегейі
Мақмұд Сағындық
бауырымыз.
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз деген
егін егіп,
дәнді
Ол Шығыс-Қазақстан
облысының
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Онытумасы.
мақтанРесейдің
тұтажетекші
мемлекеттік
жоғары Шикізатты
оқу орындарын
мыз.
Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
қайПатрис Лумумба
атындағы
Халықтар
табітірген,
өңдеуді қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
достығы
университетінің
түлегі.шығуымыз
Физика-математика
жоғары
сапалы
дайын өніммен
қажет.
ғылымының
докторы.
АҚШ-та
Бұл мәселені
шешугеДиссертациясын
барлық аграрлық
кеқорғаған.
АҚШ-тың
Актуарийлер
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
маңызды.палатасының
Аграрлық
мүшесі. дамыту
Ал Актуарий
сақтандыру
ғылымды
мәселесі дегеніміз
басты назарда
бокомпанияларының
қаржы
қызметінің
негізі
луға
тиіс. Ол ең алдымен
жаңа технологияларды
саналатын, есептеужәне
жүйесін
іске асыратын
маман.
трансферттеумен
оларды
отандық жағдайАмерикада
20
жылдан
астам
уақыттан
бері
еңбек
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
етіп,
қазіргі
кезде
АҚШ-тың
бұрынғы
Президенті
Осыған орай аграрлық университеттердің
БаракқайтаОбаманың
құрылған:
рөлін
қарау керек. бастамасымен
Олар диплом беріп
қана
«Денсаулық
сақтау
саласын
реформалау»
қоймай, ауыл шаруашылығы кешеніндежөніндегі
нақты
үкіметтік
команда
құрамында
жұмыс
істейді. Өзі
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
сондай
ашық-жарқын
азамат,
сөйлескенде
айтқан
мамандарды дайындауға тиіс.
әңгімесінен
осындай
қазағыңның
шетте
жүріп
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарөркениеттің
биігіне
шығып
мынандай
алып
елді
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінөз
білімімен
мойындатқанына
бек
риза
боласын.
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
Қандасымыз аса
ірі теңдесі
жоқ етіледі.
математик-актуарий.
орталықтарға
айналу
талап
Мысалы,
Мақмұд
Сағындықтан
әңгіме
арасында
бізге:
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы
уақытын
–
Қазақстандағы
актуарийлер
қызметі
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералбүгінгі
жаһандану
үрдісінде
осы
саланың
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
әлемдік өлшемдеріне
сай келе бермейді.
Қалайда
арамшөппен
күресудің интеллектуалды
жүйелері
қазіргі
заманауи
талаптарға
және
халықаралық
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-
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шейтеді.
Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
сертификаттау
талаптарына бейімделуі
қажет. коАта
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолжұртта көптеген маңызды реформалар алдын-ала
дау
көрсету
керек. Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
мұқият
ойластырудың
жоқтығынан
алға
жүрмей
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
жатады. Қазақстан республикасында медициналық
стратегиялық
ілгерілетуге
тиіс.
сақтандыру жолын
мен тауып,
зейнетақы
салаларындағы
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
реформалар математикалық және актуарийлік
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
есептеулерді қажет ететіндігіне толық сенімдімін, –
сақтай
деді. отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
танылатын
«Қазақстанда
азықАталған
саланы жасалған»
дамытуға табиғи
байланысты
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
қандасымыз бірқатар ұсыныстар енгізуге мүмдайын
кіндік
береді.
екенін
және Қазақстанда толыққанды актуарийлік
Сонымен
қатар жерді
барынша
тиімді
игеқызметті
ұйымдастыруға
өз үлесін
қосқысы
келетінін
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
айтқанында, рухымыз шат болып, міне нағыз қазақ
алмайтындарға
қолдану керек. Тиімсіз субдеп бір серпіліпшара
қалдық.
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені субъекОсы заманда
актуарийлер, сақтандыру
және
тілеріне
арналған
банк несиелерін
инвестиция
тарту бизнесінде
көбірекарзандатуға
қажет екенін
қайта
бағыттау
ішінде агроөнеркәсіп
айтқым
келеді.қажет.
Оның5 жыл
сақтандыру
тарифтеріндегі
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және өңделген
ауыл
есептеу әдістерін
жасаумен,
ұзақ мерзімдік
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,өмірді
кем
сақтандыру түрлері
жөніндегі
есептеулермен,
дегенде
2,5 есеге арттыруды
және зейнетақыны
сақтандырутапсырамын.
келісімдері жөніндегі
несие көлемдерін анықтаумен айналысатындығын
ТӨРТІНШІ.
айтқанда,
мынандай күрделі істі меңгерген қазақтың
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
дарынды қара баласының
шыққан өнер-білім биігіне,
басымды иіп
шын сүйсініп таңқалдым.
тиімділігін
арттыру
Көптеген
елдер де
актуарийлер
институты
Бүгінде
Қазақстан
арқылы
бірнеше
транинвестиция саласында
белсенділік
банк
сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұлтанытып,
туралы көп
пен басқаЖалпы,
да қаржылық
мекемелерде
айтылды.
Қазақстан
арқылы айтарлықтай
өткен жүк
жетекші2017
рөл атқарады.
актуарийлер
– аса
транзиті
жылы 17 АҚШ-та
процентке
өсіп, 17 милқажет
мамандық
болып,Транзиттен
олардың түсетін
қорытындысы
лион
тоннаға
жуықтады.
жыл
болмайынша,
бірде-бір
мемлекеттік
жоба жүзеге
сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
доласырылуы
үшін
шешімтұр.
қабылданбайды.
ларға
жеткізу
міндеті
Бұл инфрақұрылымға
Міне мемлекет
ағайындар қаражатын
осыларды естіп
Егемен
қазақ
жұмсалған
тез арада
қайтаеліне
осындайбереді.
мамандардың жетіспей жатқанын
руға
мүмкіндік
ойлағанымда,
Елбасының:
бойы
сыртта
Жүк қозғалысын
онлайн «...Өмір
режімінде
бақылап,
жүрсе
де,
білімі
мен
білігі,
өнері
мен
дарыны
арқылы
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
қазақтыңоперацияларды
атын шығарған
бауырларын
тарихи
кедендік
жеңілдету
мақсатымен
Отаны
тануға
тиіс.
Қазақ
баласы
қай
елде
тұрса
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
да
Ұлы
Далада
Мәңгілік
Ел
құрып
жатқан
байтақ
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Қазақстанның
ажырамас бөлшегі
екенін жүрегінің
Заманауи шешімдер
логистиканың
барлық
төрінде
ұстасын!»,
–
деген
аса
көрегенділікпен
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
айтылған береді.
сөзін қалайда
көкейіне (Big
жеткізуіміз
мүмкіндік
«Үлкенкөптің
деректерді»
data)
керек
екенін,
мұхиттың
арғы
жағында
тұрып
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
тағы
бір
мәрте
іштей
сан
мәрте
қайталадым.
Міне
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
сырттағы
дарынды
қазақтардың
электрондық
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
базасын жасаудың
қажеттілігі.
Бұнықажет.
әрбір қазақ
Интеллектуалды
көлік
жүйесін енгізу
іштей
сезініп,
білуі
тиіс,
–
дегенді
айтып
бір
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруғатоқтаған
және
сөз
зергері, енді сіздерге
инфрақұрылымды
одан аса
әрі талантты
дамыту қандасымыз
қажеттігін
Жолдас Құлжановпен
болған
әңгіменің
желісінен
анықтауға
жол ашады. Ішкі
өңірлік
қатынастарды
хабар
берейін,
–
деді.
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 / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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отандастар!
– Жолдас Құрметті
Құлжанов
АҚШ-тағы үздік
Біз
әлем
елдерінің
сенімі
құрметіне
оташылардың бестігіне кіретін
белгілімен
хирург,
Saintбөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
ҚазақстанLouis университетінің профессоры,
этникалық
ды құрдық.
2017республикасының
жылы біздің ел БҰҰ
Қауіпсіздік
қазақ,
Өзбекстан
құрамындағы
Кеңесінің
тұрақты
емес
мүшесі
болды.
2018 жылсуверенитетті Қарақалпақстан Республикасының
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
астанасы – Нүкіс қаласында дүниеге келген.
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
АҚШ-та
26 жылдан
бері еңбек
етіп, әлемнің 8
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
тілін меңгерген қазақ ұлтынан шыққан бүгінгі күннің
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасыннағыз хирург – полиглоты.
дағы
бірінші
мемлекетмықтылығы
болдық. Қазақстанда
таОның
өзгелерден
әлемдегі ең
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконотанымал, жетекші оташылар қатарынан орын
мика моделі
қалыптасты.
алғандығы
жайлы
айтылар әңгіме өз алдына бір төбе.
2017 сегіз-қырлы,
жылы еліміз
дағдарыстың
қоБұл нағыз
бірәлемдік
сырлы қазақтың
парасатты
лайсыз салдарын
еңсеріп,
жолына
азаматы.
Олай дейтінім
ол сенімді
Отандықөсу
медицина
қайта түсті.
Жыл
қорытындысыенгізген.
бойынша
ішкі
саласына
заманауи
технологияларды
Біздегі
жалпы өнімнің
өсуі 4 процент
болып,
ал өнермедициналық
мекемелерге
әрдайым
спонсорлық
кәсіптіккөрсетіп,
өнімнің өз
өсуіқаржысымен
7 проценттен
асты. Бұл
көмек
қазақстандық
орайда, өнеркәсіптің
жалпы өркениетке
көлемінде ілесуіне
өңдеуші
мамандарды
оқытып, олардың
сектордыңкең
үлесі
40 проценттен
асып түсті.
атсалысып,
көлемде
қолдау жасаған.
Бұнысы
Қазақстанның
қолайлы
орта
таптың
еліміздегі
менмін деген
талайдамуы
меценат
қазақтың
қалыптасуына
мүмкіндік
берді. Кедейшілік 13 есе
қолынан
келе бермейтін
жомарттық.
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
2003 жылдан
бастап ол Қазақстанның
көптеген
қалаларында
(Астана,
Алматы,әлеуметтік-экономиСемей, Павлодар,
дейін төмендеді.
Еліміздің
Ақтөбе,
Шымкент) 100-ден
ота басты
жасапты.
калық табыстарының
негізі аса
- біздің
құнСеминар
мен шеберлік
сағаттарын
өткізіп,азаматтық
еліміздің
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
клиникалары
ғылыми-зерттеу
орталықтарына
бейбітшілік, мен
ұлтаралық
және конфессияаралық
50-ден
келісім.астам жаңа технология енгізіп, әлемнің
ондаған
танымалҚазақстанның
дәрігерлерін Қазақстанда
Дегенмен,
жетістіктері жұмыс
сенімді
істеуіне
мұрындық болыпты.
бұндай
жігіттерді
тірек саналады,
бірақ олДемек
ертеңгі
табыстарымыелздың
болып
қолымыздан
кепіліқолдауымыз
емес екенінкерек
жақсыһәм
сезінуіміз
керек.
келгенінше
мемлекеттен
«Көл-көсір өсіп-өркендеуіне
мұнайдың» дәуірі
аяқталып көмек
келеді.
бөлінуін
болашақ
жастардың
Елімізге сұрап,
дамудың
жаңа сапасы
қажет.үлгі тұтар
тұлғасына
айландырып,
қарым
–
Жаһандық трендтер көрсетіп қатынасымызды
отырғандай, ол,
бұдан
да кезекте,
нығайтуымыз
абзал.
Сол үшін сіздер
мен
бірінші
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
біздер
мағыналы
жұмыс
жасаудамыз,
–
деп
әңгімесін
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұәрі
қарай
жалғады.
ның
өзіндік
сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
–
Бұнысын
аз десеңіздер Жолдас Құлжанов,
бар.
АҚШ-тың
аса
ірі
медициналық орталықтарында
Жаңа әлем көшбасшыларының
қатарына қоеліміздің
80
дәрігерін
тәжірибеден
біліктілігін
сылу үшін Қазақстанда
қажеттіөткізіп
нәрсенің
бәрі бар
көтерген.
Олардың
арасында
Серік
Ақшолақов,
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетТоқан
Сұлтанғалиев,
Нұрланкерек.
Батпенов сияқты
терді шешуге
жұмылуымыз
танымал дәрігерлермен 20 медбике бар. 2017 жылдың
қазанБІРІНШІ.
айында Индустрияландыру
қазақтың Атымтай жомарт
жаңа жігіті өз
қаржысына
Семей
қаласындағы
Медициналық
технологияларды енгізудің көшбасшысына
Академияға
80
мың
долларлық
сынықты
жоғары
айналуы тиіс
дәлдікте
анықтайтын
медициналық
құрылғыны
өз
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменқаржысына сатып алып орнатқанын қосыңыз.
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
Жолдас Құлжанов:
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
– Қазақстанның медицина саласын америкалық
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,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа
көздейтін
жаңа
құралстандарттарға
көшіру,шығуын
оның ішінде
әсіресе,
қабылдау
дарды
әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінбөлімдерінің жұмысын ұйымдастыруды тездетіп
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтабатыстық үлгіге сай сәйкестендіруді аса қажет, –
ландыруға тиіс.
дейді.
Еліміздің тәжірибеде
бірнеше өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Әлемдік
Қабылдау бөлімдерінде
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
сырқатты келген бойда анықтап, дер кезінде алғашқы
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
медициналық жәрдем көрсету ісі жүргізіліп,
Цифрлықбастапқы
және басқа
инновациялық
шешімнауқасты
сау да
қалпына
дейін келтіріп,
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
емханадан шығаратыны белгілі. Осындай көптеген
аса медицинада
маңызды мәселеге
айналып
келеді.
елдің
қалыптаспаған
қыры
мен сыры мол
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
жаңалықты, Қазақстанның кейбір клиникаларында,
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
Қабылдау бөлімдерінің жұмысын ұйымдастырудың
халықаралық тәжірибесі
технопаркі сияқты
инновациялық
халықаралық
мен
стандарттары
орталықтардың
төңірегінде қандасымыз
қалыптасуға Жолдас
тиіс.
енгізіліп
қалыптастырылуы
«Алатау» күш
инновациялық
парҚұлжановтың
салуының технологиялар
арқасында жүзеге
кінің Бұл
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
асқан.
тәуелсіз
Қазақстанымыз үшін
өте үлкен
қарауһәм
қажет.
Нақты сектордың
көмек
аса қуанарлық
жағдай. жаңа технологияларға
деген сұранысты
және
Бұл азаматтың
қазағыма ынталандыруы
болсын деген шын
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
пейілін,
Қазақстанда
америкалық стандарттарға
сай
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
жедел
көмек
көрсету жөніндегі
Ұлттық
Орталық
негізгі
факторлары
болыпфилиалдарын
саналады. Бұл
үшін
пен
оның
облыстардағы
құрып,
тиісті заңнама
қажет.ірі күре жол тораптарына
бұндай
мекемелерді
жақын
орналастырып,
техникамен,
Бұдан
бөлек, IT жәнезаманауи
инжинирингтік
қызмет
оның
ішіндедамыту
тікұшақтармен
көрсетуді
ерекшежабдықтаудың
маңызға ие тиімді
болып
жолдарын
көрсеткенінен
анық білуге
болады.
отыр. Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелҚазақстандықтарға
дер кезінде
кемелді
генімен, жұмыс күшінің
көптепаса
босап
қалужедел
қаупін
жәрдем
беру арқылы,
көліккүшін
оқиғаларына
де тудырады.
Босайтынжол
жұмыс
еңбекпен
тап
болған
сақтап,
көпшілігін
қамту
үшінадамдардың
келісілген өмірін
саясатты
алдын
ала тиямүгедектіктен
қалуға болатындығын
нақтау керек.аман
Білім алып
беру жүйесін,
коммуникация
бізге
Ж.салаларын
Құлжанов жіті
түсіндіріп
берді.
менқандасымыз
стандарттау
жаңа
индустрияланОсындай
жобаны жүзеге
асыруға
ол қажетті
ғылымидыру талаптарына
бейім
деу қажет
болады.
әдістемелік
көмегін
көрсетуге дәуір»
әрқашанда
әзір екенін
2018 жылы
«цифрлық
өнеркәсібін
қаайта
келіп,
бұл
сәлемін
Ата
жұртқа
жеткізуімізді
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бізден
сұрады. Біз
қоштасар
үшіншіөтініп
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісусәтте
керек.оның
жанарынан Ата жұртқа деген сағыныштың табын
байқадық.
ЕКІНШІ.
Қазақтыңәлеуетті
көк туының көгімізде асқақтап
Ресурстық
желбірегенін
қалайтын
дарынды азаматтардың тағы
одан әрі дамыту
бірі Шухрат
Миталипов.
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Бұл отандасымыз,
АҚШ-тың
штатының
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар Орегон
болашақта
жаһанДенсаулық
және
ғылым
университетінің
профессоры.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Ол
жасушалардың
мен генетикалық
дамыту
барысында жасаруы
ерекше маңызға
ие болады.
ауруларды
емдеу
үдерісін
зерттеу
бойынша
әлемдік
Бірақ шикізат индустрияларын
ұйымдастыру
деңгейдегі
аса
күрделі
мамандықты
игерген.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаШухрат сыни
Миталипов
АҚШ-та
ұрығының
нымдарды
тұрғыдан
қайтаадам
пысықтау
керек.
жасушалары
мен
эмбриондарына
ғылыми
тәжірибе
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформажүргізуге лицензия алған алғашқы ғалым. 2013 жылы
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынклондау тәсілімен тірі жасушаларының айрықша
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
түрін жасау үшін адам эмбриондарын ойлап тапқан.
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.
Бұған қалай мақтанбайсың. Міне осындай
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетұлдарымен бүгінгі тәуелсіз Қазақстан өсіп – өркендеп
кіш 80 процентке жетеді.
қанатын кеңге жайып келеді.
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламаЕндігі өздеріңізге кеңірек тоқталмақ болған
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
қандасымыз 37 жастағы Абылай Оспан.
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ол аса ірі ғалым, IT саласындағы өте танымал
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
кәсіпкер. Майямиде тұрады, Арқалық қаласының
нысаны
істейді.Соларда
2017 жылы
1,1
тумасы.жұмыс
Ғылымның
химия саласы
бойынша
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнреспубликалық олимпиадалардың бірнеше дүркін
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
жеңімпазы, Мәскеу
мемлекеттік университетінің
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
түлегі. Бұл дарын иесі студент кезінде интернетӨңірлердің
әкімдері
шағын және
орта бизнес
трафиктің
есебі
үшін биллинг
жүйесінің
алғашқы
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
нұсқасын жасап шығарған. Осының негізінде
қалдықтарды
заманкомпаниясын
талабына құрып,
сай утилизацияресейлік «НетАП»
компания 16
лау
және бері
қайта
өңдеу үшін шаралар
жылдан
телекоммуникация
бизнесіқабылдау
саласында
керек.
және
басқа даұсынып
шаралар
заңнамаға,
өзініңОсы
келелі
шешімдерін
келген.
Қазақтан
соның
ішінде
Экологиялық
өзгерістер
шыққан
талантты
тұлғаның кодекске
аса ірі инновациялық
енгізуді
талап етеді.
жобаларының
бірі «Джокер ТВ», – әлемнің кез
келген елінен телеарналарды қабылдауға мүмкіндік
ҮШІНШІ.
« барлық цифрлық телевидениенің
береді
және
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
стандарттарына
қолдау жасайтын
құрылғысымен
кешенін
қарқынды дамыту мүмкіндігі
елді таңқалдырған.
Аграрлық
саясат еңбек
түбегейОл осы ұсынылған
жұмысөнімділігін
бойынша, жыл
сайын
ліАмериканың
арттыруға Питтсбург
және өңделген
өнімнің
экспортын
қаласында
өтетін,
ең беделді
ұлғайтуға
керек. мен
Біз инновациялардың
егін егіп, дәнді
«INPEX –бағытталуы
өнертапқыштар
дақылдарды
үйрендік. Оныжеңімпаздарына
мақтан тұтахалықаралықөсірудікөрмесінің»
мыз.
Алайда, қазір
ол жеткіліксіз.
Шикізатты қайтағайындалатын
«Алтын
медаль» иегері.
та өңдеуді
қамтамасыз
етіп,өзінің
әлемдік
нарықтарға
Қазіргі
уақытта ол
мүдделестерімен
жоғары
өніммен
қажет.
бірігіп,сапалы
АҚШ дайын
үшін ең
өзекті шығуымыз
мәселе саналатын
Бұл мәселені
аграрлық
кежойқын
дауылдыңшешуге
алдын барлық
алу бойынша
жоспарлы
шеннің
бет бұруы
маңызды.Оның
Аграрлық
жобанытүбегейлі
жүзеге асыруға
атсалысуда.
басты
ғылымды
дамыту суық
мәселесі
боидеясы судың
жәнебасты
жылыназарда
қабаттарын
луға
тиіс. Ол тәсілімен,
ең алдымен
жаңа
технологияларды
араластыру
суық
су жүретін
құбырларды
мұхиттың тереңінен
үстіңгі
қабатына
шығару
болып
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайтабылады.
Бұл
инновациялық
жоба
қазіргі
кезеңде
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
кеңінен
талқылануда.
Осыған
орай аграрлық университеттердің
Сонымен
қоса
ол Олар
тәжірибе
жүзінде,
адам
рөлін қайта қарау
керек.
диплом
беріп қана
күшін
аз
пайдаланатын,
бір-бірімен
және
сыртқы
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
ортамен
ықпалдасып
ететін
қондырмалы
жұмыс
істейтін
немесе әрекет
ғылыммен
айналысатын
технологиялармен
жабдықталған
заманауи
мамандарды дайындауға тиіс.
ақпараттық
жүйе
–
IOT
тұжырымдамасын
дамыту
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдармәселесімен
табысты
айналысқан.
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінАбылай
цифрлық
дегі озық
білім Оспан
мен үздікҚазақстандағы
тәжірибені тарататын
индустрияның
дамуынан
жақсы
хабардар
болып,
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,ол
«Цифрлық
бағдарламасын
егін
егу мен Қазақстан»
астық жинаудың
оңтайлы жан-жақты
уақытын
зерттеп
танысып,
өз
тарапынан
оны тиімді
жүзеге
болжамдаудың, «ақылды суарудың»,
минераласыру
бойынша
бізге
бірқатар
ұсыныстар
берген.
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
Айталық, шалғай
елді
мекендерді кеңжолақты
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
интернетке
қосу
мәселесін
орбиталы
арқылы өнімділікті бірнеше есе төмен
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-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің ко(жоғарылығы 1000 км жуық) байланыс серігі арқылы,
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қоляғни Қазақстанның кез келген жеріне интернетке
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
сапалы қолжетімділікті сымсыз қамтамасыз ететіндей
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
істі шешуді бізге ұсынған. Оның пікірі бойынша, егер
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Қазақстан осы секілді серіктердің топтастығын құра
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
алатын болса, онда өз қажеттіліктерін интернетпен
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
қамтамасыз етіп қане қоймай, өздері де интернет
сақтай
отырып
жүргізілуі
Бұл
бүкіл әлемге
қызметін
басқаларға
ұсынақажет.
алатын
– мердігер
ел бола
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи азықалады.
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмОл сондай-ақ
Қазақстанда
«Экспо-2017»
кіндік
береді.
халықаралық көрмесінің
өту барысын жай
Сонымен қатар бақылап
жерді барынша
тиімді жасыл
игеқызығушылықпен
қана қоймай,
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
энергетиканың біздің елімізде дамуының тиімді
алмайтындарға
шара
қолдану
керек. Тиімсіз
субкелешегін болжай
білді.
Дегенмен,
ол біздердегі
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешенікелешекте
субъектехнологияны,
жаңа
өскелең буынның
тілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
пайдалану
деңгейінің
жоғары болатынына
өте
қайта
бағыттау
қажет. АҚШ-та
5 жыл ішінде
сенімді.
Өз сөзінде
күн агроөнеркәсіп
батареяларының
кешеніндегі
еңбекбуыны
өнімділігін
және өңделген
ауыл
кезектегі жаңа
жасалынып
жатқанын
айта
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше,
кем
келіп, оларды өнімінің
Ресей мен
Қазақстанның
солтүстік
дегенде
2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
өңірлерінде
тиімді
пайдалануға
болатынына
тоқталды. Бұл енді бүгінгі күннің талабы һәм өте
ТӨРТІНШІ.
ауқымды
жұмыс. Осы қыруар жұмыстың басыКөлік-логистика
қасында қазақтыңинфрақұрылымының
қара баласы жүргеніне іштей риза
тиімділігін
боласың. арттыру
Бүгінде
Қазақстан
арқылы
бірнеше
транКөп іздеп
тапқан талантты
қазақ
перзентінің
тағы
сконтиненталды
коридор Бұл
өтеді.
Бұлбағдарламамен
туралы көп
бірі Ғалымжан Өтеулин.
жігіт
айтылды.
Жалпы, Қазақстан
өткенҚұрама
жүк
қамту саласының
маманы. арқылы
Америка
транзиті
2017 жылы
17 процентке
өсіп, 17 түлегі.
милШтатындағы
Индиана
университетінің
лион
тоннаға IT
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
АҚШ-тағы
индустрия
саласындағы
талантты
сайынғы
табысты
2020 жылы
азаматымыз.
АҚШ-тағы
күніне5 миллиард
1 миллион доладам
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл инфрақұрылымға
бизнес
пен өнер
саласы
бойынша
іріктеуден өтетін,
жұмсалған
қаражатын
тез арада
қайташтатында мемлекет
80 мың адам
жұмыс істейтін
Google-дің
руға
мүмкіндік
береді.
интернеттік
бағдарламасының
аға инженері.
Қандасымыз
«Цифрлырежімінде
Қазақстан»
кең
Жүк
қозғалысын онлайн
бақылап,
көлемді
жобасының
шеңберінде
бағдарламалық
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
өнімді жасауға
қатысуға жеңілдету
дайын. Сонымен
қатар
кедендік
операцияларды
мақсатымен
өз
тәжірибесімен
бөлісуге
және
қазақстандық
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
жастардытүрде
оқытып-үйретуге
аса ынталы екенін
айтты.
ауқымды
енгізілуін қамтамасыз
ету қажет.
Осындай
жақсыларымыз
бен
жайсаңдарымыздың
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
электрондық
базасын
жасау үшін,ұйымдастыруға
Қауымдастықтың
буынының
өзара
байланысын
мынандай
келелі
қадамдарға
барғанын,
оның
елге
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big
data)
берер
пайдасы
көл-көсір
екенін
айтқан
Зауытбек
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Тұрысбековтың
болған іс,
құбылысты
өсімнің
резервін анықтауға
жәнеоқиға,
артық шығынды
әңгімелеудегі
өзгелерден
ерекшелігі,
тыңдаушысын
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
жетелей жөнеліп,
еліктіріп-желіктіріп
жіберетіні
Интеллектуалды
көлік
жүйесін енгізу қажет.
соншалықты,
әңгіме
айтқанда
сол
болған
оқиғаның
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға
және
ішінде
өзің
қатысып
жүргендей
сезінесің.
Әңгіме
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
айтқанда арасын
үзбейді.
Дикциясы
өте айқын.
анықтауға
жол ашады.
Ішкі
өңірлік қатынастарды
Алдындағы
мөлдір
«Тассай»
суы
жарымынан
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті
желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
61
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
құйылған шыны сауытты байыппен көтеріп бір
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
ұрттағанда, маңдайы жіпсіген оратордың сол қолы
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанжан қалтадағы қол орамалды қапсыра алып, кере
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
қарыс маңдаймен қоса желкені бір айналып барып
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылбір сәтке дамыл тапқанда, ұшатын қырандай дүр
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
сілкініп, қанатын қомдаған кейіпте қауымдастықтың
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
тағы бір келелі ісіне тоқталып:
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
- Таяудағы Қытай еліне жасаған сапарымыздың
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасынбасты себебі, Солтүстік Қазақстан, Қостанай,
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда таПавлодар, Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, Шығыс
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоҚазақстан облыстарының әкімдерімен пилоттық
мика моделі
жобалар
үшін, қалыптасты.
болашағы жарқын өңірлерден 2002017 жылы
әлемдік
дағдарыстың
қо300 гектардан
жереліміз
бөлдіріп,
заманауи
елді мекендер
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді
өсу
жолына
құруға келісім жасағанымызды, бұдан бұрын да
қайта түсті.
Жылқұралдары
қорытындысы
бойынша
ішкі
бұқаралық
ақпарат
арқылы
хабарлаған
жалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнерболатынмын. Сол себепті осы жоспардағы заманауи
кәсіптік
өнімнің құрылысын
өсуі 7 проценттен
асты.
Бұл
елді
мекендердің
жүргізу үшін,
көрші
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
өңдеуші
Қытай еліндегі құрылыс компанияларындағы үй
сектордың үлесі
40 проценттен
құрылысының
өзіндік
құны, біздіңасып
елдіңтүсті.
құрылыс
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
ортақұнынан
таптың
мекемелеріндегі үй құрылысының өзіндік
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
әлдеқайда төмен екенін осы сапарымызда біліп,
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
мүмкіндігіміз аясында үй құрылысын жүргізетін
дейін төмендеді.
әлеуметтік-экономикомпаниямен
келісім Еліміздің
шарт жасасып
қайттық.
калық
табыстарының
негізі
біздің басты
құнҚұрылыс компанияларымен- болған
әңгіменің
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
біз таң қаларлық тұстары көп болды. Әрине
бейбітшілік,
ұлтаралық
жәнежоқ,
конфессияаралық
барлығын
айтып
отыруға уақыт
бірақ сонда да
келісім.
болса кейбір айрықша елді елең еткізер тұстарына
Дегенмен,
Қазақстанның жетістіктері сенімді
тоқталсам
деймін:
тірек
саналады,
бірақ
ол шын,
ертеңгі
табыстарымы– Сіздерге өтірік
маған
бұлардың
жұмыс
здың
кепілі
емес
екенін
жақсы
сезінуіміз
істеу стилі тым бөлек. Қалай болған күндекерек.
де
«Көл-көсір
мұнайдың» жақын
дәуірі аяқталып
келеді.
бір
жарым миллиардқа
халықты асырау
Елімізге дамудың
жаңа сапасы
қажет.
мемлекетке
оңай емес.
Сондықтан
болса керек
трендтержаңа
көрсетіп
отырғандай,
ол,
бұларЖаһандық
жер-жаһандағы
шыққан
ноу-хау
бірінші кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
революция
технологияларды
уақыт оздырмай
көшіріп
алып,
элементтерін
кеңінен енгізуге
тиіс.түп
Мұөздерінің
мүмкіндігі
аясынданегізделуі
қалауынша
нұсқаны
өзгертіп,
кең көлемде
шығарыпде
ның өзіндік
сын-қатерлері
де,өндіріп
мүмкіндіктері
сататыны.
Үй құрылыс технологиясының өзін де
бар.
Германиядан
көшіріп
алыпты.
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қатарына қоЕнді
олардың
үй құрылысын
стиліне
сылу
үшін
Қазақстанда
қажеттіжүргізуінің
нәрсенің бәрі
бар
келер
болсақ:
екеніне
сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетОларда
бастапқы
жұмыстыкерек.
құрылыс аймағына
терді
шешуге
жұмылуымыз
жақын жерден 10 гектар жер алып, құрылатын
үйдіңБІРІНШІ.
44 түрлі
жабдығын шығаратын
Индустрияландыру
жаңазауыттың
құрылысынан
бастайды.
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
Құрылыс
айналуы
тиісаймағы толық зерттеліп, керекті
құжаттар
тиісімен,
оныңбағасы
ішінде:күрт
қоршаған
Оныңқолға
нәтижелері
мұнай
төменорта,
сейсмикасы,
топырақ
қабатындағы
дегенжердің
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
судың
жоғары төмендігі,
құрылыс материалдарының
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды. Сол
іштен
сырттан
келуі,
темір
жол торабы
мен өңдеу
қала
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар қайта
аралық
күре деген
жолдардың
алыс жақындығы
барлығы
секторына
бағдарымыз
өзгерген жоқ.
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Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
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технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралзерттеліп, ескеріліп болғаннан соң, құрылыс зауыты
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінтолық қуатымен жұмысын істейді.
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтаНәтижесі адам таңқаларлық. Компанияның бас
ландыруға тиіс.
мамандары заманауи қырық-алпыс қабатты үйді бар
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
болғаны бір айдың көлемінде бітіріп, кілтін қолға
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
ұстатамыз дейді. Былай алып қарағанда бізге керегі
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
де осы.
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімШешуші сәтке келгенде құрылатын үйдің бір
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
квадрат метрінің өзіндік құны 300 доллардан аспаса
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
деп өтіндік. Олар көп ойланбай бірден келісе кетті.
Ол біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
Сонымен ұзын сөздің қысқасы олар бізбен жұмыс
халықаралық
қаржы
IT-стартаптардың
істеуге құлшынып
тұр.орталығы,
Енді тек мемлекет
аралық
халықаралық
технопаркі
инновациялық
келісім
жағы қалды.
Құдай сияқты
жол берсе
бұның да
орталықтардың
төңірегінде қалыптасуға тиіс.
шешімі
тез табылады.
«Алатау»
инновациялық
технологиялар
парШындығын айтуымыз керек
жұмыс өте көп,
кінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
зуылдап өтіп жатқан уақыт. Қауымдастық төрағасы
қарау қажет.
Нақты сектордың
технологиНұрсұлтан
Әбішұлының
ауқымдыжаңа
тапсырмасын
яларға
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
орындауда Шымкент қаласындағы «Асар» мөлтек
венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының
ауданынан кейінгі, алғашқы қанат қақты елді мекен
қызметі инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
құрылысын
жүргізуді, Ақмола
облысы,
Аршалы
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
ауданына қарасты, Қарағанды күре жолының
тиісті
заңнама
қажет.
қапталынан 1282 отбасына жер ажыратылып,
Бұдан реттеліп,
бөлек, ITкөрші
жәнеелден
инжинирингтік
қызмет
құжаттары
көріп келген
үй
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
құрылысын, көктем шыға осы жерден бастамақпыз.
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелҮй
құрылысын
жабдықтайтын
зауыт салуға
Астанагенімен,
жұмыс
күшінің
көптеп
босап
қалу
қаупін
Қарағанды темір жолының ең бір ыңғайлы жерінен
тудырады.
Босайтын
жұмыс күшін еңбекпен
ондегектар
жер телімі
де ажыратылды.
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдынқұрылыс
ала тияБіздің келісім бойынша Қытай елінің
нақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
компаниясының басшылары бастапқыда зауытты
мен стандарттау
салаларын
жаңа индустрияланөздері
салып, бұл зауытты
жүргізетін
инженер мен
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
жұмысшыларды осы елді мекеннің
тұрғындарынан
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаалып, оларды қысқа уақыт ішінде оқытып, үйретіп
лыптастыруға
арналған
дайындауды
өз мойнына
алыпиндустрияландырудың
отыр. Бұл Қытайлық
бесжылдығын
кірісу керек.
үйүшінші
құрылысының
басшыәзірлеуге
мамандарымен
бірлескен
һәлде Қауымдастықтың жоспарындағы жаңадан
құрылатын
үйлерді түгелімен өзіміздің азаматтар
ЕКІНШІ.
салады
дегенәлеуетті
сөз. Бір жағынан біздің қаншама
Ресурстық
жұмыссыз
азаматтарымызға бұл жоба жұмыс
одан әріжүрген
дамыту
орныХХІ
болғалы
тұр.әлемнің
Зауыт 24
сағат ресурстарға
бойы экологияны
ғасырда
табиғи
деген
бұзбай,
электр жалғасуда.
жүйесімен Олар
біздің болашақта
табиғи құрылыс
мұқтаждығы
жаһанматериалдарымызды
жағдайда
жұмыс
дық экономиканы пайдаланған
және еліміздің
экономикасын
істейді.1282
отбасына арнайы
метан
дамыту барысында
ерекшеқұрылған
маңызғаүйлер
ие болады.
газынБірақ
жағатын
болғандықтан,
жылу ұйымдастыру
орталықтан
шикізат
индустрияларын
емес,
үйін қалағанбасқаруға
кезінде өзіқатысты
жылытатын
ісін, әркім
табиғиөзресурстарды
ұстаболады.
Бір сөзбен
айтқанда қай
жағынан
болса
да
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
жан-жақты
Елбасы айтқан талаптарға сай.платформаКешенді ақпараттық-технологиялық
Енді белсенді
салынатын
үйлердің
өтеміне
ларды
түрде
енгізуқаржылық
қажет. Кәсіпорынтоқталайын.
Әсіресе
қоныстанушылардың
назарын
дардың энергия
тиімділігі
мен энергия үнемдеуге,
мына
жайға энергия
ерекше аударғым
келеді. Ең
бастысы
сондай-ақ
өндірушілердің
өз жұмыстаолар
бастапқыда
үйдің өзіндік
құнының
пайызын
рының
экологиялық
тазалығы
мен30тиімділігіне
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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-

тен
бірі жаңартылатын
көздеріне
тиесілі.
қалайда
төлей алатын энергия
шамада болуы
керек.
Онсыз
Болжам
бойынша,
2050
жылға
қарай
бұл
көрсет-70
банктер бізбен жұмыс істемейді. Ал қалған
кіш
80 процентке
жетеді.
пайызын
қаржылық
институттар арқылы несие алу
Біз
2030
жылға
қарай жобалары
Қазақстандағы
баламатәсілімен жүзеге асыру
арқылы
амалға
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
асырамыз.
қойдық.
Қазір бізде
қуаттылығы
336 МВт
Ойланатын
тағыжалпы
бір мәселе,
осы айтылған
1282
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
отбасы үйдің кілтін алғаннан кейінгі тұрғындардың
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
күн көріс мәселесі.
миллиард
«жасыл»
энергияАстана
өнБіздіңкиловатт-сағат
құрған үйлеріміз
Бас қаламыз
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
қаласының іргесіндегі заманауи талаптарға сай
салу
үшінқалашыққа
бизнесті ынталандыру
маңызды.
шағын
айналуы үшін,
жолы, электр
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
бизнес
желісі,
канализациясы,
мектеп, орта
бала-бақша,
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
медицина мен сауда орталықтары толығыменқатты
жұмыс
қалдықтарды
талабына
сай утилизацияжасауы қажет.заман
Ең бастысы
бұл саланың
құжаттары
лау
және қайта
өңдеу
үшіндайын.
шаралар
түгелімен
бүгінгі
таңда
Осықабылдау
айтылған
керек.
Осы және
басқа
да шаралар
әлеуметтік
саланың
жұмысы
басталса заңнамаға,
7300 жұмыс
соның
Экологиялық
өзгерістер
орны ішінде
ашылады.
Бұл жұмыскодекске
орындарына
тек осы
енгізуді
етеді.
мекен талап
жайдың
тұрғындары жұмыспен қамтылатын
болады.
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
Бұған
қосымша
300 гектар жерге
осы жергілікті
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
тұрғындарды
жұмыспен
қосымша
қамтуымыз
үшін
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
гүл,
әр
түрлі
көкөністерді
өсіріп,
сату
мақсатында
мамандарды дайындауға тиіс.
теплица
құруды оқу
жоспарлаудамыз.
бастысы
бұл
Бұл жоғары
орындарынанЕңоқу
бағдармекен
жай
еліміздегі
үлгілі
құрылысқа
айналатын
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінболғандықтан,
ерекше
дегі
озық білім аса
менжауапкершілікке
үздік тәжірибенітолы
тарататын
үйлесіммен
салынып,
келешекте
жоғарыда
аттары
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,
аталған
Республикамыздың
9
облысында
салынатын
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
болады.
болжамдаудың,
«ақылды суарудың», минералЖергілікті себудің,
тұрғындарды
жұмыспен және
қамту
ды тыңайтқыш
зиянкестермен
мәселесінің
шешіміне
қатысты
тағы
бір
мәселе,
осы
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
елді
мекеннің
іргесінен
мал
бордақылау
нысандарын
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға босалмақпыз. Бұл нысандарда төрт түліктің тек
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
коҚамбар Ауыл
ата еншісіндегі
қылсубъектілерінің
құйрықты жылқы
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қолтүлегі бордақыланады. Бордақылауды ұзақ созбай
дау
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
баркөрсету
болғаныкерек.
40 күн
бойы құнарлы
жеммен
жемдеп,
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
көзделген межеге жеткенде, етінен бастап әрісі
стратегиялық
тауып, жолын
ілгерілетуге
тиіс.
қылына дейінжолын
пайдаланудың
қарастырудамыз.
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
Ол үшін арнайы құрылған цехтар тоқтаусыз
жұмыс
өнімнің
сапасы
мен
экологиялық
тазалығын
істейтін болады. Бұл тұрғындардың жұмыссыз қалған
сақтай
отырып
қажет.
Бұл бүкіл
бөлігіне
жұмысжүргізілуі
орны, өнімі
келісім
шарт әлемге
негізінде
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
азықсауда орталықтарына шығарылады.табиғи
Жылқының
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмқазысын, қымызы мен саумалын өңдеп, кептіріп,
кіндік
береді.
қымызды ұнтақ түрінде, сапасы бұзылмайтын
Сонымен қатар
барынша
игеыдыстарда
сақтап жерді
Франция
мен тиімді
Германияға
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
жіберетін боламыз. Бүгінгі таңда қазақтың қазыалмайтындарға
шара қолдану
керек.
субқартасы мен қымызына
немістер
мен Тиімсіз
француздарда
сидияларды
ауылБұның
шаруашылығы
кешеніәлеуметтік
субъексұраныс жоғары.
өзі тұрғындардың
тілеріне
арналған
жағдайын
көтеругебанк
үлкеннесиелерін
әсері бар. арзандатуға
қайта Бұдан
бағыттау
қажет.
5 жылзонадағы
ішінде агроөнеркәсіп
бөлек
өндірістік
жер телімдеріне
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін ірі
және
өңделген
ауыл
үлкен көлемде
сақталынып,
көлемде
сатылатын
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше,
кем
логистикалық өнімінің
орталықтар
құрып, Астана
қаласын
дегенде 2,5 есеге
арттыруды
тапсырамын.
табиғи
өніммен
қамтамасыз етуді
қолға алмақпыз. Ол үшін Оңтүстік
ТӨРТІНШІ. Қазақстан
облысының
мақталық
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
жерлерін,
мақта өнімін өндіруден
босатып, оның орнына халықтың
тиімділігін арттыру
күнделіктіарқылы
тұтынатын
Бүгінде Қазақстан
бірнешеөнімдерді
транөндіруге
тапсырыс
беретін
боламаыз.
сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл
туралы
көп
БәрінҚазақстан
айтпа бірін,
Қауымдастықтың
айтылды. Жалпы,
арқылы
өткен жүк
үмітіміз
транзиті 2017 жырын
жылы 17айтсақ,
процентке
өсіп, 17жылдың
милаяғына дейін
осы айтылған
лион тоннаға жуықтады.
Транзиттен
түсетінқыруар
жыл
мәселелердің
жемісін
көру, –долдеп
сайынғы табысты
2020 жылы
5 миллиард
бір тоқталды
Бірінші
ларға жеткізу міндеті
тұр. Бұл Төрағаның
инфрақұрылымға
орынбасары.
жұмсалған мемлекет
қаражатын тез арада қайтаСодан соң Зауытбек Қауысбекұлы
руға мүмкіндік береді.
қоғам онлайн
қайраткері
Нұртас Оңдасынов
Жүк қозғалысын
режімінде
бақылап,
пен
Жұмабек
Тәшенов
сынды
халық
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
батыры
ағаларымыз
байтақ
даламызды
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
сақтап
қалғандығын
отырған қауымға
блокчейн сияқты
цифрлық
технологиялардың
жеткізе
ашып
айтты.
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
-Хрущев шешімдер
басқарған логистиканың
тұста Қазақстан
үшке
Заманауи
барлық
бөлініп
кете
жаздаған.
Сол
тұста
елді,
жерді
сақтап
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
қалуға өзбереді.
үлестерін
қосқандеректерді»
Нұртас Оңдасынов
пен
мүмкіндік
«Үлкен
(Big data)
Жұмабек
Тәшенов.
Міне
осындай
мықтыларымызды
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
қастерлеп
Мәңгілік
ел болуға
өсімнің
резервін
анықтауға
жәнеұмтылайық-деп
артық шығындыой
түйді.
Сөзге
шешен
ағаның
елдің
жүрегінеүшін
жол
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар
тауып
жұртты
құшағына
тартып
қос
тілде
сөйлеген
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
сөзі
тойшы
еңсесін
көтеріп
рухтандырып
Бұл
жүйе қауымның
көлік ағынын
тиімді
басқаруға
және
жібергені
соншалықты,
жұрт
ұзақ
қол соғып
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
ризашылығын
білдірді. Ішкі
Зауытбек
ағаның
сөзі тойдың
анықтауға
жол ашады.
өңірлік
қатынастарды
алтын
арқауы
болды.
Осындай,
сөзінде
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті қазақтың
желісін
иісі аңқыған, мемлекет құрушы елдің жойқын кескін
жөндеу
мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
63
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа 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.
келбеті
байқалатын ойлы
сөздідамуы
қол соққан
ұзақ
Қазақстанның
қолайлы
ортаелтаптың
күткен
де
екен.
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
Жиынға қатысқан
орыс диаспорасының
да риза
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
болғанын
байқадық.
Айналайын
аңқылдақ
ақ
кеуде
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиағам-ай,
керек
жерінде
еліңе
қалқан,
айтар
калық табыстарының негізі - біздің бастысөзге
құнкелгенде
өткір қылыш
болуғақала
қай кезде
де жарайсыңдылықтарымыз
ретінде
беретін
азаматтық
ау,деп жатты сөзінен
рухтанған
жағы.
бейбітшілік,
ұлтаралық
жәнежастар
конфессияаралық
Той
қызығын
әрі
қарай
жалғасақ
осындай
келелі
келісім.
жиыннан
соң
әнші,
композитор
Естай
Беркімбаевтың
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
өмірі
шығармашылығына
арналғантабыстарымы«Бір мысқал»
тірекмен
саналады,
бірақ ол ертеңгі
кітабының
тұсауы
кесіліп,
қалың
оқырманға
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз
керек.
таныстырылды.
Шараға
дәстүрлі
ән
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталыпөнерінің
келеді.
майталмандары, ғалымдар мен композитордың
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
туыстары қатысты. Кітап авторы, өнертанушы,
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
күйші Қайрат Айтбаев жиында Естай Беркімбаевтың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
Біржан салдан бата алғанын тілге тиек ете келіп:
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұ- Естай атамыздың 17 жасында, Ақкөлның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
Жайылмаға даңқты Біржан сал келіп Шыман
бар.
қажының үйіне түседі. «Жолдан шаршап келдім, осы
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоелдің әншілері ән салсын» дегенде ауыл әншілері
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
«Біржанның алдында ән салмаймыз» деп бас
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттартады. Міне, сол кезде Естай бабамыз қажының
терді шешуге жұмылуымыз
тапсырмасымен
Біржан салдыңкерек.
алдында ән салады.

1

Сонда Біржан сал «мына баланың дауысында аруақ
Индустрияландыру
бар»БІРІНШІ.
деп батасын
берген екен. Солжаңа
кездегі тілдік
технологияларды
көшбасшысына
лексиконында болған енгізудің
«дауысында
аруақ бар» деген
айналуы
тиіс
сөз
үлкен баға
болса керек, - дейді өнертанушы.
Оның
нәтижелері
бағасы батқан
күрт төменӘрмен қарай тоймұнай
қызығына
ел
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
тұрақтандырушы факторлардың
бірі болды.500
Сол
университетіндегі
«Кереку» баспасынан
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
данамен жарық көрген 4 бөлімнен тұратын кітаппен
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
64
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын
көздейтін
жаңа
құралтанысумен
тойдың
бірінші
дарды әзірлеп, сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,
бірінкүнгі жоспарлы бағдарламасы
ші кезекте, технологиялардың
трансфертін
ынтаөз мәресіне жетіп, жұрт тойдың
ландыруға тиіс.
кешкі асына қарай ойысты.
Еліміздің бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
Құрметті
ағайындар
кешкі
цифрландыру жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
астағы болған той қызығы
асырып, бұл тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
ол өз алдына бір төбе. ЖанЦифрлық және басқа
да инновациялық
шешімжақтан
келген сал-серілермен
дерді әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
әнші-күйші қыздардың өнері
аса маңызды мәселеге
келеді. қалай
түндіайналып
аударғанын
Ол біздің Назарбаев
Университеті,
«Астана»
айтпаймыз.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
халықаралық технопаркі
сияқты
«Ұлы
Дала»инновациялық
орталықтардың төңіре
гінде қалыптасуға
тиіс.
ауылындағы
той
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды
қайта
...Кеңдікті түбегейлі
көрем десең
қарау қажет. Нақтыауылға
сектордың
бар, жаңа технологияларға деген сұранысты
ынталандыруы
және
Мейлің
сен жауында бар,
венчурлық қаржыландырудың
дауылда бар. жеке нарығының
қызметі инновациялық Тұр
экожүйе
қане жетістіктерінің
қонақ келді
негізгі
болып саналады. Бұл үшін
көрпе
салфакторлары
деп,
тиісті
қажет.
Әр заңнама
үйде бір-бір
тентек дабыл қағар.
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
Алдыңнан
Атаң шығар
алдиярдай,
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға ие болып
Алдыңнан
Анаң шығар
асыл ардай. табыс әкелотыр.
Экономиканы
цифрландыру
Көйлегін
оқыскүшінің
тартып жеңгең
генімен,
жұмыс
көптеп шығар,
босап қалу қаупін
алмай...
деген
де Сағынған
тудырады.сағынышын
Босайтын жасыра
жұмыс күшін
еңбекпен
марқұм
Сатыбалдиевтың
жыр жолдары,
қамту Меңдекеш
үшін келісілген
саясатты алдын
ала тиятап
осы керек.
бүгінгіБілім
той беру
болыпжүйесін,
жатқан коммуникация
«Ұлы Дала»
нақтау
ауылындағы
дүбірлісалаларын
тойға арналғандай.
мен стандарттау
жаңа индустрияланАқын
Ұлықбек бейім
Есдәулет
айтқанындай
дыру
талаптарына
деу қажет
болады. көк
шалғынға
«Қазақтың дәуір»
бұрышы
жоқ үйлері»
2018 тігілген
жылы «цифрлық
өнеркәсібін
қаҚарт
Ертісті
жағалай
қонған
ақ
шағаладай
елес
беріп
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
тұр.
Жарықтық
белуардан
келетін кірісу
көк шалғынның
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
керек.
орақ салынып әлі құрғай қоймаған мая иісі мұрныңды
жарады.
Асыр сала аунап орылған шалғынның
ЕКІНШІ.
үстінде
баяғыңды
есіңе алап, шалғынның бір
Ресурстық әлеуетті
талын
ерніңмен
қымтып
бір сәтке жатқың келеді.
одан әрі дамыту
Бұнымыз
енді
даланың,
ауылдың,
тойдың адам
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи
ресурстарға
деген
жанына
берер
кереметтерін
сезінгеніміз
һәм ауылды
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта
жаһансағынғанымыздан
шығар.
толқымайсың...
дық экономиканы
жәнеҚалай
еліміздің
экономикасын
Сонымен
ауыл
тойына
жасайтын
дамыту барысында ерекше маңызға иеқысқаша
болады.
шолуымызды
«Ұлы
Дала» этнофестивалінің
Бірақ шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
2-күні
Астана-Павлодар
жолының
бойында,
ісін, табиғи
ресурстардытас
басқаруға
қатысты
ұстаЛенин
кентінің
жанында
бой
көтерген
«Ұлы
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтауДала»
керек.
ауылында
тапқанынан бастайық.
«Ұлы
Кешенді жалғасын
ақпараттық-технологиялық
платформаДала» этноауылында 130-ға тарта Қарт Ертісті
ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынжағалай қонған ақшағалалардай тігілген үйлер,
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
баяғы Құнанбай сұлтанның өз жайлауына тігілген
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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үйлеріндей дархан далаға келбет беріп тұр. Мұндағы
ауылдардың бір ерекшелігі мұнда әр аудан мен
облыс көлеміндегі белді мекемелер өз үйлерін
тігіп, көркем безендіріпті. Осындай дүбірлі тойды,
қалың бұқарамен бірге облыс әкімі Болат Бақауов
және айтулы мерекеге арнайы келген қадірменді
меймандар көтеріңкі көңілмен тамашалады.
Аймақ басшысы Болат Жұмабекұлы бастаған
өңірдің қадірлі азаматтары мен фестиваль
делегаттары той салтанаты болған киіз үйлерді
аралап, әр ауылдың өнерпаздары дайындаған
концерттік бағдарламаны көріп көңілдері қош болды.
Облыс әкімі «Ұлы Дала» фестивалін
ұйымдастырудағы басты мақсат - ұлттық санамызды
жаңғыртып, салтымызды сақтау және дәстүрімізді
дәріптеу дей келе:
- «Ұлы Дала» фестивалі бүгінгі күнде халық
асыға күтетін шараға айналды. Той- думанға жиналған
бұқара халық - соның куәсі. Дана халқымыз «Өткенді
ұлықтау - тарихты ұмытпау» деп бекер айтпаса керек.
Бүгінгі таңда бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікке қол
жеткізіп, «Рухани жаңғыру» арқылы жоғымызды
түгендеу - баршамыз үшін зор міндет. Осыдан үш
жыл бұрын Елбасымыз Қазақстанның символдық
атауын бүкіл әлемге паш ету жөнінде айтқан. Ұлы
дала идеясы халқымызды әлемге кеңінен таныту
мақсатында белсенді жүргізілуде, - деді Б.Бақауов
мырза.
Сонымен қатар, бұл күні аймақтың бірқатар
азаматы «Павлодар облысының Құрметті азаматы»
төсбелгісімен марапатталса, Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары
Зауытбек Тұрысбековке қазақтың киелі қара
домбырасы сыйға тартылды.
«Батырдың кегін қайтпаған,
Домбыра ғана қайтарған.
Шешеннің сөзін айта алған,
Домбыра ғана айтылған...» - деп қазақтың қара
домбырасы сыйға тартылып жатқанда қуанғаннан
Өзбекстан Республикасының, Бұхара облысы, Тамды
ауданының тумасы марқұм Өмірзақ Қожамұратовтың
осы бір жыр шумағын іштен тоқтаусыз қайталаумен
болдық.
Өз кезегінде Зауытбек Тұрысбеков барша
павлодарлықтарды атаулы мерекемен құттықтады.
- Бүгін - қасиетті, киелі Ертіс өңірінде той-думан,
Ұлыстың ұлы күні, той құтты болсын! Мен Оңтүстік
Қазақстан облысының азаматымын. 67 жасыма
дейін нағыз қазақ оңтүстікте деп ойлап келсем, салт-

дәстүрін ұмытпай, қайта жаңғыртып отырған нағыз
қазақы аймақ – Павлодар өңірі екеніне көзім жетті.
Нағыз қазақ Ертіс жерінде қоныстанған! Бүгінгі
тойға жердің түкпір-түкпірінен бар қазақ жиналып
отыр. «Туысқан араласпаса жат болады» дейді халық
даналы. Сол себепті, бүгін барлығымыз табысып,
танысып жатырмыз. Мемлекет басшысының
сарабдал саясатының арқасында бір отбасындай
тату-тәтті өмір сүрудеміз. Мұның барлығы - атабаларымыздың еңбегі, - деді Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары. Біз
разы болғанымыздан көп болып қол соғып қоймай,
ақындық арынға салып:
«Айналайын ақ кеуде ағасынан,
Ағасының алтындай бағасынан.
Тұтас тұлғаң тауланып көріненді,
Қазақстандағы он сегіз миллионның арасынан!»
- деп жатырмыз. Өзгенің жетістігіне шын қуану ол да
имандылықтан. Ендеше Алла әрқашанда жар болсын
қазақтың маңдайына біткен бір туар азаматтары!
Тойың тойға ұлассын!
Бұдан былайғы тойдың ажары Алматы қаласынан
арнайы келген «Сүйінбай сазы» фольклорлықэтнографиялық ансамблі мен «Ертіс-Баян әуендері»
шығармашылық ұжымдарының концертімен кірді.
Әрмен қарай елді таңдай қаққызған «Өнерлі елдің
өрісі биік» атты қолданбалы өнер шеберлерінің
көрмесі болды. Көрме елдің эстетикалық талғамына
қозғау салып, жан азығына айналды. Шығармашылық
ұжымның мұрат-мақсаты да осы болатын.
Бұл тойдағы тағы бір ерекшелік, биылғы
мерекеге павлодарлықтармен бірге Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығының орталық аппаратының
өкілдері, Алматы, Астана, Шымкент қалалары мен
Қазақстанның барлық өңірлеріндегі филиалдардың
басшылары, сондай-ақ 6 мемлекеттен - Қытай,
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Құрметті отандастар!
Моңғолия, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан және
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
Ресейден және еліміздің түкпір-түкпірінен көптеген
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанмеймандар келіп қатысты.
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
Солардың бірі - Қызылорда облысына қарасты
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЖаңақорған ауданынан келген қолөнер шебері Садық
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
Бахриденов. Шебердің қара ағаштан ойып жасаған
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
қолөнер бұйымдары таңқалдырды. Тіпті, аттай қалап
көрмесін
үшін әлемдік
таңдап
сатып алыпөткізу
жатқандар
да жоқ қоғамдастық
емес. Жаугершілік
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасынзаманда қолданған қылыш пен қалқан, тоқпақ пен
дағы бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
ташоқпар
және айбалта
сынды
қару-жарақтар
асқан
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконошеберлікпен жасалған. Сонымен қатар, қобыз,
мика моделі
қалыптасты.
домбыра
секілді
ұлттық музыкалық аспаптар мен
еліміз тұрмыстық
әлемдік дағдарыстың
астау,2017
кесе,жылы
қасық секілді
заттар да бар. қолайсыз
салдарын
сенімді«Ұлы
өсу жолына
- Қазақ
даласынеңсеріп,
дүбірлеткен
Дала»
қайта түсті.
Жылжағалауында
қорытындысы
ішкі
мерекесі
тек Ертіс
ғана бойынша
өтеді дегенді
жалпы
өсуі
4 процент
болып, алМіне,
өнерестіп,
өз өнімнің
көзімізбен
көрсек
деп армандадық.
кәсіптік
өнімнің
7 проценттен
Бұл
осы
мақсатым
биылөсуі
орындалды.
Мен бұл асты.
жерге бос
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы иісі
көлемінде
келген
жоқпын.
Жалпы, мұндай
қазақтыңөңдеуші
басын
сектордың
үлесі 40
проценттен
қосқан
ұлы думанға
атсалысу,
сәтті асып
өтуінетүсті.
үлес қосу
қолайлыжетістік.
дамуы Осындай
орта таптың
- менҚазақстанның
үшін үлкен мақтаныш,
той
қалыптасуына
берді. болса
Кедейшілік
есе
қазақ
даласының мүмкіндік
барлық жерінде
екен, -13
деді
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі 4,9 процентке
қызылордалық
қонақ.
дейін төмендеді. Еліміздің
*** әлеуметтік-экономикалық
табыстарының
негізі - біздің басты
құнКөпшіліктің
қызығушылығын
тудырған
дылықтарымыз
ретінде қалаатындағы
беретін облыстық
азаматтық
орынның
бірі - С.Торайғыров
бейбітшілік, мұрындық
ұлтаралық болуымен
және конфессияаралық
кітапхананың
өңірдегі өзге
келісім.
кітапханалардың
бірігуімен ұсынылған «Тәуелсіздік
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері
дәуірі»
көрмесі болды.
Көрмеге 1000-нан
астамсенімді
кітап
тірек саналады,
бірақ ол
ертеңгі табыстарымықойылып,
олардан Астана
қаласындағы
«Бәйтерек»
здың «Пирамиданың»
кепілі емес екенін
жақсы сезінуіміз
керек.
пен
бейнесі
құрастырылған.
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі орналастырылған
аяқталып келеді.
Кітаптар
көрмесінің
алаңқайына
латын
әріптері
көпшіліктің
көптепқажет.
суретке түсетін
Елімізге
дамудың
жаңа сапасы
жеріне
айналды.
Сондай-ақ,
екібастұздықтар
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
ұсынған
киімі көрмесінде
Айша
бибі мен
бірінші әйелдер
кезекте,бас
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
Домалақ
ана
кимешектерінің
үлгісі
таныстырылды.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұКөрмедесын-қатерлері
қазақтың қыз-келіншектері
менде
ның- өзіндік
де, мүмкіндіктері
әжелеріне
арналған
бас
киімдердің
16
түрін
ұсынып
бар.
отырмыз.
Бұлардың
арасында Қараханидтер
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қатарына қоәулетінің
негізін
қалаушы
Қараханның
қалыңдығы
сылу үшін Қазақстанда қажетті
нәрсенің
бәрі бар
Айша
бибінің
«Айорал»,
есімі
ел
ұранына
айналған
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай
міндетабыз
аналардың
бірі Домалақ ананың
терді
шешуге жұмылуымыз
керек. «Аналық» деп
аталатын кимешектері, ұлы ақын, ойшыл Қожа Ахмет
Яссауидің
қызыИндустрияландыру
Гауһар ананың, Жәнібек
ханның әйелі
БІРІНШІ.
жаңа
Бегімай
ханымның
заманға
сай
сәл
өзгертілген
және
технологияларды енгізудің көшбасшысына
әйел
адам
жеңілденгеннен
кейін
киетін
бас
киімдері,
айналуы тиіс
жазғы
тоқыма
түрлері мұнай
көрсетіліп
отыр.
Оның
нәтижелері
бағасы
күртЖалпы,
төменөзімізде
өткен
мәдени
шараларда
30-дан
астам
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста түрін
негізгі
көрсеткен
болатынбыз,
– дейді «Атамұра»
мәдениет
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
66
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралорталығының мәдени ұйымдастырушысы Гүлмайра
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінЕрсінқызы.
ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынталандыруға тиіс.
Тойдағы
бұрын-соңды
ешбір
жерде
Еліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
қойылмаған спектакль
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
асырып,
бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
«Ұлы Дала» этнофестивалінің екінші күні Ертіс
Цифрлық
және басқа
инновациялық
шешімөзені жағасындағы
«Еrtisдаpromenade»
сахнасында
дерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
«Көмекей әулие - Бұқар жырау» тарихи драмасы
аса маңызды
мәселеге
айналып
келеді. ешбір
сахналанды.
Бұл
спектакль
бұрын-соңды
Ол
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
жерде қойылмаған. Сондықтан премьерасы
деп
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
атауға да болады дейді актерлер. Тарихи спектакльді
халықаралық атындағы
технопаркі Қарағанды
сияқты инновациялық
С.Сейфуллин
облыстық
орталықтардың
қалыптасуға
театрының
ұжымытөңіре
алыпгінде
келіпті.
Режиссерітиіс.
- ҚР
«Алатау»
инновациялық
парМәдениет
қайраткері
Болат технологиялар
Ұзақов. Пьесаның
кінің қызметін
түбегейлі
қайта
авторы
елімізге ұйымдастыруды
танымал тарихшы,
драматург
қарау қажет.
Нақты сектордың
технологиЖамбыл
Артықбаев.
Қойылымдыжаңа
көрген
жұрт
яларғаәсерленіп
деген сұранысты
ынталандыруы
және
ерекше
қайтты. Ашық
аспан астындағы
венчурлық
қаржыландырудың
сахнада
көмекейі
бүлкілдеген балажеке
Бұқарнарығының
мен хан
қызметіқасқая
инновациялық
жетістіктерінің
алдында
сөйлеген данаэкожүйе
Бұқарға дейінгі
тарихи
негізгі факторлары
болып бабамыз
саналады.
үшін
оқиғалар
суреттелді. Бұқар
үш Бұл
жүздің
тиісті қосқан
заңнама
қажет.
басын
хан
Абылайдың сенімді ақылшысы
Бұдан
IT бір
және
инжинирингтік
қызмет
ретінде
қазақбөлек,
жүздері
мәмілеге
келіп, бір тудың
көрсетуді
дамытузоререкше
маңызға
болып
астына
жиналуына
үлес қосты...
Осыиесекілді
отыр. Экономиканы
әкелқазақтың
бірігуіне себепцифрландыру
болған маңыздытабыс
шешімдер
генімен,
күшінің
көптеп
босап қалу
қаупін
мен
тарихижұмыс
сәттерді
сахнадан
тамашалап,
осыдан
деғасыр
тудырады.
Босайтын
жұмыс
күшін
еңбекпен
үш
бұрынғы
Бұқар мен
Абылай
дәуіріне
аяқ
қамту үшін
келісілген саясатты алдын ала тиябасқандай
болдық.
нақтау
керек.
Білім ханның
беру жүйесін,
Жалпы,
Абылай
сенімдікоммуникация
серігі бола
мен стандарттау
салаларын
жаңахалық
индустрияланбілген
Бұқар жыраудың
рөлін сомдап,
алдында
дырубоп
талаптарына
бейімдеу
қажет қолынан
болады.келе
Бұқар
сөйлеу – кез-келген
әртістің
бермесі
анық.
Ол үшін
актерлык
шеберлік
ғана емес,
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаүлкен
жүрек
керек.
Міне,
осы
үлкен
жауапкершілік
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
С.Сейфуллин
атындағыәзірлеуге
Қарағанды
облыстық
үшінші бесжылдығын
кірісу керек.
театрының актеры, ҚР Мәдениет қайраткері Айбек
Қырықбаевтың
ЕКІНШІ. еншісіне тиіпті.
Бұқар жырау
туралы бір емес, бірнеше қойылым
Ресурстық
әлеуетті
қоюға
болады.
Себебі
Бұқар бабамыз ханның
одан әрі дамыту
кеңесшісі
ғана
емес,
қандай
қиын
кезеңде дедеген
ат
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи
ресурстарға
үстінен
түспеген
батыр,
елді
аузына
қаратқан
шешен,
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанелдық
арасындағы
кейбіржәне
келіспеушілікке
төрелік айта
экономиканы
еліміздің экономикасын
білген
биі
және
халықты
имандылыққа
шақырған
дамыту барысында ерекше маңызға ие
болады.
діндар
тұлға.
Қойылымда
осының
барлығын
қамтуға
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
тырыстық,
дейді
Айбек
Қырықбаев.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстанымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформаКөріністің
ларды
белсендікөкесі
түрде «Қоянды»
енгізу қажет.жәрмеңкесі
Кәсіпорынболды
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-
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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
Этнофестивальдің
3-күні
«Қоянды»
субъектілерін
кеңінен тартып,
тұрмыстық
қатты
жәрмеңкесіне
арналған
театрландырылған
қалдықтарды заман талабына сай утилизациякөрініспен
басталды.
арбалар қабылдау
шеруі өтіп,
лау
және қайта
өңдеу Мұнда
үшін шаралар
қазақ
мәдениетінің
абыздары,
өнерде
есімдері
алтын
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
әріппен
жазылған
біртуарлар
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер
Біржан
сал мен Майра Шамсутдинованың
енгізуді
талап етеді.
әндері шырқалды. Біржан салдың рөлін Алматы
қаласындағы
ҮШІНШІ. « консерваторияда білім алып жүрген
павлодарлық
дәстүрлі әнші
Дәуренбек Сләмғали
Ақылды технологиялар»
- агроөнеркәсіп
сомдаса,
Майра
рөлі
Қазақстанның
еңбек сіңірген
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
әртісі
Ұлжан
Айнақұловаға
бұйырыпты.
Ұлжан
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейАйнақұлова
Майраның
әнін
«Майраны»
осыдан
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын
5 жыл бағытталуы
бұрын «Жасыбай
алғаш
ұлғайтуға
керек. жұлдызында»
Біз егін егіп, дәнді
орындағанын айтты.
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- Мен үшін Майраның образын сомдау - үлкен
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қайбақыт. Өнер айдынында жүрген қыздар үшін Ертіста өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға
Баян өңірінің Майрасындай болу арман екені
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет.
шындық. Қолымнан келгенше Майра апамның әнін
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кеорындап шығуға тырыстым. Бағасын халық береді, шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
деді Ұлжан Айнақұлова.
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда боПавлодар облысы мәдениет, архивтер
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
және
құжаттама
басқармасының
басшысы
трансферттеумен және оларды отандық жағдайАрдақ
Райымбековтің
айтуынша,
қойылым
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
«Қоянды жәрмеңкесінің» 170 жылдығына орай
Осыған орай аграрлық университеттердің
ұйымдастырылған.
рөлін қайта
қарау
керек. Олар
диплом
беріп қана
- Қоянды
жәрмеңкесі
- тарихи
жәрмеңке.
Осы
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
жәрмеңке арқылы Павлодардың талай тұлғасы
жұмыс
істейтін
ғылыммен
айналысатын
танымал
болды.немесе
Әрі биыл
жәрмеңкенің
мерейтойы.
мамандарды
дайындауға
тиіс.
Сондықтан фестивальде жәрмеңке туралы қойылым
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқуөнерпаздар
бағдарқоюды
жөн көрдік.
Мұнда жергілікті
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінжәне өзге өңірден де әртістер шақырылды. Сонымен
дегі
озық
білім мен
үздік тәжірибені
тарататын
қатар,
Павлодар
облысының
әр ауданынан
бір-бір
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
арба шеруге шықты. Қойылымға 300-ден Мысалы,
астам адам
егін
егу мен
астық
қатысты,
- дейді
ол. жинаудың оңтайлы уақытын
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минерал«Ұлы Дала» этнофестивалінің
жүргізушісі,
ҚР
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Иманбаева Алматы
арамшөппен
күресудің жәрмеңкесі»
интеллектуалды
қаласында «Қоянды
яғнижүйелері
«Базарың
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
ботарқамасын» деп аталатын қойылымда Майра
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
коУәлиқызының
рөлін сомдағанын
айтты.
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне
жан-жақты
қол- Сол кездегі жәрмеңке барлық белгілі
дау
көрсету керек.
бизнеспен
бірлесіп,
тұлғалардың
басынМемлекет
біріктірген.
Осы арқылы
Естай
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
Беркімбайұлы мен Майра Уәлиқызы танылғаны
стратегиялық
жолын
тауып, ілгерілетуге
тиіс. ХІХ
тарихтан белгілі.
Театрландырылған
қойылым
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
ғасырды көз алдымызға әкеліп қана қоймай,дамыту
өнімнің
сапасы мен
экологиялық
тазалығын
20 минуттың
ішінде
көшпелі қазақ
халқының
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл
бүкіл
тұрмыс-тіршілігін
бастан
кешіргендейәлемге
әсер
танылатын
табиғиқаншама
азыққалдырды. «Қазақстанда
«Қоянды» жасалған»
жәрмеңкесі
түлік
брендін ұлттардың
қалыптастырып,
мүммемлекеттің,
тарихынілгерілетуге
танытып, дүниесін
кіндік
береді.
саудаға қоюға ыңғайлы болған. Жалпы, Павлодар
Сонымен
жерді барынша
тиімді
игеөңірі
өзінің қатар
терең тарихымен,
қаншама
қазақтың
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
зиялы әрі бетке ұстар, аты аңызға айналған
алмайтындарға
шара қолдану
керек.
Тиімсіз
субтұлғаларымен танымал.
Барлығын
атап
өту мүмкін
сидияларды
ауылМәшһүр
шаруашылығы
кешені
субъекемес. Бір ғана
Жүсіптің
өзі бір
төбе.
тілеріне
арналған
арзандатуға
Сондықтан
«Ұлы банк
Дала»несиелерін
фестивалінің
осы жерде
қайта
бағыттау
қажет. 5деп
жыл
ішінде агроөнеркәсіп
өткізілуі
де орынды
ойлаймын.
Бұл жобаның
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
өңделген
ауыл
рухани жаңғырып,
ұмытылғанжәне
дүниені
еске түсіріп,
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
кем келер жас ұрпаққа
жеткізудің
тәрбиелік
мәні зор,
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.
деді
Айгүл
Иманбаева.
Жүк
қозғалысын
онлайн режімінде бақылап,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Тойдағы
жыр шашу жеңілдету мақсатымен
кедендік
операцияларды
«Ұлы
Дала»
халықаралық
этнофестивалінің
блокчейн сияқты цифрлық
технологиялардың
соңғы
күніндегі
концертті
айтыскер
ақын
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз
ету Аманжол
қажет.
Әлтаев
жыр
шашуымен
ашты.
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
- Дегенде
кең дүние,
таны мені,
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
Жұлдызым
қара
Ертісім
жарық еді.(Big data)
мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді»
Кешегісапалы
Шоң биталдауды
менен Мәшһүр
Жүсіп, етуге,
пайдалану
қамтамасыз
Заманның
кемеңгері,
алыбы
еді.
өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Шорманның
көк алалы көп
жылқысы,
азайтуға
жағдай туғызады.
Осы
мақсаттар үшін
Елге
ырзық
болғаны
анық
еді.
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Жаяу ағынын
Мұса, Естай
бабам,
БұлОрдалы
жүйе көлік
тиімді
басқаруға және
Өнерін
дүйім
Алаш
танып
еді.
инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
Сырнайын
мың құбылтып
Қояндыда,
анықтауға
жол ашады.
Ішкі өңірлік
қатынастарды
Әнші
Майра
әніне
салып
еді,
жақсарту үшін автожолдардың жергілікті желісін
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
67
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Құрметті отандастар!
Біз
әлем
елдерінің
мен құрметіне
Дүлдүл
менен
бұлбұлдыңсенімі
бәрі шыққан,
бөленіп,
брендке
айналған
Ертісімнің
осындай
қалыңтәуелсіз
елі, - Қазақстандеп жыр
ды құрдық.Ертіс-Баян
2017 жылыөңірінің
біздің ел
БҰҰ Қауіпсіздік
шумағымен
тұлғаларын
тізіп
Кеңесінің
тұрақты
емес мүшесі
болды.
2018
жылберді.
Сондай-ақ,
айтыскер
Павлодар
жерінде
бастау
дың бұл
қаңтар
айында оған
төрағалық етудеміз.
алған
той еліміздің
өзге өңірлерінде
де жалғасын
дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
тапсаБіз
деген
тілегін білдірді.
- Ұлттық
жобаға
ретқоғамдастық
қатысып тұрмын.
көрмесін
өткізу
үшін алғаш
әлемдік
таңдап
Қазіргі
замандағы
қазақ ұлтының
ұлттық
алған тәуелсіз
ТМД және
Шығыс Еуропа
елдері арасынқасиеттерін,
мәдениетін,
өнерін
дағы бірінші құндылықтарын,
мемлекет болдық.
Қазақстанда
танасихаттаудың
осы. Салт-дәстүріміздің,
бысты жұмыстамаша
істеп үлгісі
келе жатқан
нарықтық эконоөнеріміздің
жаңғырып,
қазіргі Елбасының «Рухани
мика моделі
қалыптасты.
жаңғыру»
мақаласының
іске асып
жатқанының
2017 жылы еліміз әлемдік
дағдарыстың
қожарқын
көрінісі
деп
білемін,
деді
ақын.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
Ал қазақ
жұлдыздары
«Жігіттер»
қайта
түсті.эстрадасының
Жыл қорытындысы
бойынша
ішкі
тобы,
Ернар
Айдар,
Әлішер
Кәрімов,
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, алАйгүл
өнерИманбаева
және павлодарлық
өнерпаздарасты.
тамаша
кәсіптік өнімнің
өсуі 7 проценттен
Бұл
тойды
ән
мен
күймен
жалғады.
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші
Бас
сахнада
ұйымдастырылған
концерт
сектордың
үлесі 40 проценттен
асып түсті.
барысында
6
парашюттен
бас
сахна
маңындағы
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
көрермендерге
Дала»берді.
фестивалінің
логотипі
қалыптасуына«Ұлы
мүмкіндік
Кедейшілік
13 есе
бар
100
кг
тәттіден
шашу
шашты.
Бұл
қонақтарға
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
ерекше
сыйлады.Еліміздің әлеуметтік-экономидейін әсер
төмендеді.
Жыл
өткен
сайын этнофестивальдің
ауқымы
калық табыстарының
негізі - біздің басты
құнкеңейіп,
ұйымдастырылу
деңгейі
артып
келеді.
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
Алғашқы
салыстырғанда
биыл
бейбітшілік,жылдармен
ұлтаралық және
конфессияаралық
ұлттық
құндылыққа
бас
мән
беріліп,
бірқатар
келісім.
жаңашылдықтарға
да көңіл бөлген.
Кешелі
берісенімді
талай
Дегенмен, Қазақстанның
жетіс
тіктері
қызыққа
қанығып
жүрсек,
бүгінгі
төбеден
шашылған
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымышашудың
өзі керемет
болды,жақсы
- дейді
қала тұрғыны
здың кепілі
емес екенін
сезінуіміз
керек.
Мадина
Құрман.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Сонымен қатар, бас сахнада ат құлағында
Елімізге
дамудың жаңа сапасы қажет.
ойнап, алуан түрлі трюктер жасап, көпке танылған
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
«KazakhUnion» каскадерлерінің өнері көрсетілді.
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. МұКөне ұлттық тағамдар сыры
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
бар.
Арнайы белгіленген шатырда сирек кездесетін
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоұлттық тағамдардың 20 түрі ұсынылды. ҚР
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
Ұлттық музейі «Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетинститутының қызметкері Айкерім Мұсағажинова
терді шешуге жұмылуымыз керек.
қазір біздің қоғамда қазақ тағамдары тек ет
және бауырсақпен ғана шектеледі деген қате ой
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңа
қалыптасқанын
айтады.
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
Қазақ тағамдарының түрі өте көп. Қазақ
айналуы тиіс
асханасының
негізі нәрлі тағамдар мен табиғи
Оныңжатыр.
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт төменмайларда
Біз ұлттық
тағамтану
академиясымен
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
бірлесе отырып, қазақ тағамдарының құрамын
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
зерттеудеміз. Олардың энергиялық құндылықтарын
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
анықтаймыз. Соның нәтижесінде қазақ тағамдарының
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
68
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдардыкөпшілігінің
әзірлеп, сыннан
өткізу қажет.
Бұлар,
бірінбасым
денсаулыққа
пайдалы
екенін
ші кезекте,
технологиялардың
ынтабілдік.
Бұл қанымызда
сақталған.трансфертін
Бүгінгі ұсынып
ландыруға
тиіс.
отырған
тағамдарды
бәрі жасай бермейді. Кейбір
Еліміздің
ауылдарда
мұныбірнеше
тек әжелерөнеркәсіптік
ғана жасайды.кәсіпорнын
Мысалы,
цифрландыру
пилоттық
жобаны іске
мұндағы
қызықтыжөніндегі
тағамдардың
бірі – «жаужүрек».
асырып,
кеңіненсалатын
таратуаналар
керек.
Мұны
ұлынбұл
алыстәжірибені
сапарға шығарып
дайындаған.
Бұл - ер
адамдарға
арналған ас. Бауырды
Цифрлық және
басқа
да инновациялық
шешімшарбы
қуырған. Солөзарқылы
бауыр дамытуы
7 күнге
дерді майға
әзірлеушілердің
экожүйесін
дейін
бұзылмаған.
Сондықтан
ошақ
басындағы
аса маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
әйел Ол
сапардағы
ер азаматының
7 күнге дейін
тоқ
біздің Назарбаев
Университеті,
«Астана»
жүретініне
сенімді
болған,
- дейді Айкерім.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
Айкерім
Мұсағажинованың
айтуынша,
халықаралық
технопаркі
сияқты инновациялық
ауылдарға
жасаған
экспедиция
барысында
тауып
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
алған«Алатау»
тағамның бірі
–
«жұқпа».
Бұл
тағам
адамға
инновациялық технологиялар көп
паркүш
беруімен
ерекшеленеді.
Қыс аяқталып,
көктем
кінің қызметін ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
басталған
кездеНақты
көп үйде
соғымның
етітехнологитаусыла
қарау қажет.
сектордың
жаңа
бастайды.
Әйел
адамдар
бұл
тағамды
сол
яларға деген сұранысты ынталандыруыкезде
және
әзірлеген.
Бұл қаржыландырудың
өте жұқа әрі тұщы қамырдан
жасалған.
венчурлық
жеке нарығының
Қамыр
3-4 инновациялық
айға дейін бұзылмаған.
Оны
ыстық суға
қызметі
экожүйе
жетістіктерінің
бұлаулаған.
Кейде
құрт,
қатық
қосқан.
Нәтижесінде
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
«жұқпа
нан» сорпасы
шығады. Ұннан жасалған болса
тиісті заңнама
қажет.
да, етті
тағаммен
бірдей
нәр береді
екен. Сондай-ақ,
Бұдан бөлек, IT және
инжинирингтік
қызмет
олар
саумал
мен
какаодан
шоколад
жасайды.
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
қазақ этнографиясын
отыр.Ә.Мұсағажинованың
Экономиканы цифрландыру
табыс әкелзерттеумен
айналысқанына
13
жылдан
Осы
генімен, жұмыс күшінің көптеп
босапасқан.
қалу қаупін
уақыт
аралығында
қазақ
асханасынан
жоғалып
бара
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
жатқан
тағамдардың
50-ге жуық
түрінала
жинап,
қамтуұлттық
үшін келісілген
саясатты
алдын
тияқалпына
келтірген.
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланТойдағы
спорттық
қойылымдар
дыру
талаптарына
бейім
деу қажет болады.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаҰлы тойға алыс-жақын шетелдерден көптеген
лыптастыруға арналған индустрияландырудың
спортшылар мен өнерпаздар келіп өнер көрсетті.
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
Солардың бірі – Қырғызстанның Ош қаласынан
келген өзбек Абдуали Шерматовтың отбасы. «Ұлы
ЕКІНШІ.
Дала» тойына арнайы келген өзбек ағайындар ерекше
Ресурстық әлеуетті
спорттық қойылым ұсынды. Бұл -арқан үстімен жүру
одан әрі дамыту
өнері болатын. Бір отбасының бес, он екі, он бес, он
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
сегіз және жиырма сегіз жасар бес баласы 11 метр
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанбиіктікке керілген арқан үстімен жүріп, «даршылар»,
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
«қарлығаш», «трет» деп аталатын бағдарламаларды
дамыту барысында
маңызға
ие болады.
орындады.
Отбасылықерекше
топтың атауы
– «Лашын».
Бірақ
шикізат
индустрияларын
ұйымдастыру
- Павлодарға бұған дейін де бірнеше мәрте
ісін, табиғи
ресурстарды
қатысты
ұстакелдік.
Осыдан
оншақты жылбасқаруға
бұрын келіп,
Павлодар
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
облысының аудандарын аралап, өнерімізді көрсеткен
Кешенді
платформаедік.
Биылақпараттық-технологиялық
бүкіл қазақ ағайындардың
басын
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынбіріктірген «Ұлы Дала» тойына шақырту
алдық.
дардың энергия
тиімділігі
мен
энергия өнерімізге
үнемдеуге,
Қуаныштымыз.
Жалпы,
біздің
отбасылық
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстакөп ел қызығушылықпен қарайды. Себебі,
бұл 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.
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.
өте сирек
кездесетін
спорт түрі. Сонымен қатар,
қиындығы да бар. Балаларым арқан үстімен жүрген
ҮШІНШІ.
сайын
жерге«аман-есен түссе екен деп тілеп тұрамын.
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
Негізі, бұған
дейін тек ер балалар
ғана айналысатын.
кешенін
қарқынды дамыту
мүмкіндігі
Кейін командамызға
қызымыз
қосылды, - дейді
спортшылар
отағасыөнімділігін
Абдуали Шерматов.
Аграрлық әулетінің
саясат еңбек
түбегей«Ұлы және
Дала» өңделген
этнофестивалінің
спорттық
лі арттыруға
өнімнің экспортын
алаңындабағытталуы
қазақтың ұлттық
ұлғайтуға
керек.спорттық
Біз егін ойындарынан
егіп, дәнді
көптеген жарыстар
ұйымдастырылып,
тойдың
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан
тұта-ең
соңғы
күні жарыстардың
қорытындысы
шығарылды.
мыз.
Алайда,
қазір ол жеткіліксіз.
Шикізатты
қайат қамтамасыз
спорты –аударыспаққа
тек білекті
жігіттер
таҰлттық
өңдеуді
етіп, әлемдік
нарықтарға
іріктеліп
шығып,
ат үстінде
күшшығуымыз
сынасты. Тартысқа
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
қажет.
толы
бойынша
80 келіден
Бұлжарыстың
мәселеніқорытындысы
шешуге барлық
аграрлық
кежоғарытүбегейлі
салмақта бет
Качир
ауданынан
келген
Мәдениет
шеннің
бұруы
маңызды.
Аграрлық
Букаев жеңімпаз
80 басты
келіге дейінгі
ғылымды
дамыту атанса,
мәселесі
назардасалмақ
бодәрежесі
бойынша
ақтоғайлық
Бауыржан Ахметов
луға
тиіс. Ол
ең алдымен
жаңа технологияларды
барлық қарсыластарынан
басымотандық
түсті. жағдайАл қазақ
трансферттеумен
және оларды
күресіне
қатысқан
палуандар
екі
салмақ
бойынша
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
белдесті.
Жарыстың
бас
төрешісі
Еркін
Камшатовтің
Осыған орай аграрлық университеттердің
сөзінше,
бозқарау
кілемге
30-дан
астам
палуанберіп
шығып,
күш
рөлін
қайта
керек.
Олар
диплом
қана
сынасқан.
Қорытындысына
келер
болсақ,
80
келіге
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты
дейінгіістейтін
салмақта
белдескен
Ақтоғайдың
үміткері
жұмыс
немесе
ғылыммен
айналысатын
Еламан
Ерғантайдың
жауырынын
ешкім
жерге
мамандарды дайындауға тиіс.
тигізе
алған
жоқ.
Сонымен
қатар,
ақсулық
Асхат
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдарӨкенов екінші,
павлодарлық
НағашыбайкешенінБекболат
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
үшінші
орындарды
еншіледі.
Ал,
түйе
палуандардың
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
арасында Майқайыңнан
келгенетіледі.
МұхтарМысалы,
Дәлелхан
орталықтарға
айналу талап
боз
кілемде
қарсылас
шақ
келтірмей
жеңімпаз
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
атанды.
Сонымен
қатар,
ақсулық
Бақұстар
Әмри,
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералШарбақтының
Есілбайынан
келген
Темірғалы
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және
Құдайбергенкүресудің
екінші интеллектуалды
және үшінші орындарды
арамшөппен
жүйелері
еншіледі.
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-
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шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив
түріндежарыстардың
жұмыс істеуіне
Спорттық
тағыжан-жақты
бір түрі қол– тас
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспенбілек
бірлесіп,
көтеру.
Нағыз
алыптар
мен күштілердің
күшін
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
көрсететін
бәсеке
осы болды.
Салмағы
300 келі
стратегиялық
жолын
ілгерілетуге
тиіс. еді.
болатын үлкен
тастытауып,
15 адам
қозғалта алмаған
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
ЕңАуыл
соңында
өңірімізге белгілі
палуан, «Қазақстан
өнімнің
мен экологиялық
тазалығын
барысы»сапасы
респубикалық
турнирінде бірнеше
мәрте
сақтай
отырып
жүргізілуі
қажет. Бұл
бүкіл әлемге
белдескен
Дархан
Жоламанов
орнынан
көтеріп,
жеңімпаз атанды.
танылатын
«Қазақстанда жасалған» табиғи азық- Тас көтерудің
өзінің әдісі болады.
Мағанмүмдейін
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
шыққан
жігіттер сол әдісіне сала алмағанын байқап,
кіндік
береді.
өзім
сол қателікті
тырыстым.
Сонымен
қатар қайталамауға
жерді барынша
тиімді Негізі
игетасты барынша
қапсыра құшақтап
ұстап,
одан кейін
ретіндерді
ынталандырып,
ал дұрыс
пайдалана
бар күшті аяққашара
салу керек
екен,
- дедіТиімсіз
халықаралық
алмайтындарға
қолдану
керек.
субдәрежедегі
спорт
шебері
Дархан
Жоламанов.
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекСпорттық
жарыстардың
тілеріне
арналған банк
несиелерін жеңімпаздарын
арзандатуға
Қазақстан
Республикасының
Кәсіподақтар
қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
федерациясының
төрағасы
Бақытжан
Әбдірайым
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген
ауыл
ақшалай
сыйлықтармен
марапаттады.
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Әрмен қарай «Ұлы Дала» халықаралық
этнофестивалінің
қорытындысын Ертіс өзенінің
ТӨРТІНШІ.
төменгі
бөлігінде
орналасқан «Еrtis promenade»
Көлік-логистика инфрақұрылымының
сахнасында
өткен
қазақ
эстрадасының
тиімділігін арттыру
жұлдыздарының
гала-концерті
қойылды.
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше Мереке
трансоңы
отшашуғакоридор
ұласты.өтеді.
Базарың
тарқамасын,
сконтиненталды
Бұл туралы
көп
Павлодар!Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
айтылды.
Бұрынғы
транзиті
2017 өткен
жылыөмірде,
17 процентке өсіп, 17 милЕстіген
сөз
көңілде. Транзиттен түсетін жыл
лион тоннаға жуықтады.
Бұл табысты
оқиға айтылар,
сайынғы
2020 жылы 5 миллиард долҮш-төрт
апта кемінде,
- деп
айта берсең той
ларға жеткізу міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
қызығы
таусылар
емес,
сонда
да
болса
осы қайтабабалар
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада
айтқан
жырмен
той
қызығын
осы
арадан
тәмәмдадық
руға мүмкіндік береді.
ағайын.
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.
69
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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 табыстарымыздыңHalyq
кепілі –емес
жақсы
сезінуіміз
керек.
uly екенін
uǵymnyń
ataýy.
Onyń rýhy,
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
jasampazdyǵy, qudіretі ólsheýsіz. Halyq taǵdyry
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
– el,Жаһандық
memleket, трендтер
jersý, bolashaq
taǵdyry.
Halyqtyń
көрсетіп
отырғандай,
ол,
tarıhy,
mádenıetі,
kórkemónerі,
mıfologııasy,
біріншіtіlі,
кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
революция
элементтерін
кеңінен
енгізуге негізделуі
Мұaqyloıy,
parasaty,
dúnıetanymy,
dástúrі, тиіс.
sharýaның
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
kásіbі, danalyq tájіrıbesі, kózqarasy, ǵuryp-salttaryде
бар.
– máńgіlіk ıgіlіkterіmіz, altyn tamyrymyz, asyl
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қоjaýһarymyz.
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
El aýzynda
«HanБұл
aqylyүшін
– qyryq
kіsіlіk,міндетhalyq
екеніне
сенімдімін.
мынадай
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
aqyly – qyryq myń kіsіlіk» deıtіn qymbat sóz bar.

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
Serіk
NEGIMOV,төңірегінде қалыптасуға тиіс.
орталықтардың
fılologııa
ǵylymdarynyń
doktory,
professor
«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 dana
стандарттау
салаларын
жаңаsóılegen,
индустрияланdeıdі
halqymyz.
Zamana sózіn
halyq
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
taǵdyry men rýhyn qorǵaıtyn aıbar sóz, úzdіk іs2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаqareket,
qaһarmandyq
qımyl индустрияландырудың
dáýіrler aýysqan saıyn
лыптастыруға
арналған
ultүшінші
sanasynda
almastaı qyrlanyp,
gaýһardaı
qubylyp,
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.

Halyq rýhy asqaq
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Eskіlіktі derekterdі eskeretіn estі kіsі halyqtyń
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
tanym-túsіnіkterіne,
oı-baılamdaryna,
tereń de
технологияларды енгізудің
көшбасшысына
tolyq,
tamasha
айналуы
тиіс tájіrıbelerіne barlaý jasaıdy, mıǵa
Оның
нәтижелері
бағасы
күрт төменjúgіrtedі, júgіnedі. Halyqмұнай
qaǵıdaty
– adastyrmaıtyn
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
temіrqazyq juldyz.
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
«Halyq
súıgen
sýǵa
batpas,бар
otqa
kúımes»
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
қайта
өңдеу

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
70
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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jarqyraı túspek. Halyq betegeden bıіk, jýsannan
alasa ЕКІНШІ.
bolǵanymen, meılіnshe synshyl, tóreshі, ádіl
Ресурстық әлеуетті
tarazy, ushqyr oıly. Jaqsy-jamannyń barshasyna
одан әрі дамыту
da qyraǵylyq
tanytady,
nársenіń ózіnen
ХХІ ғасырда
әлемніңqylaýdaı
табиғи ресурстарға
деген
fılosofııalyq
týdyrady,
bolashaqty
boljaıdy,
мұқтаждығыtúıіn
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһандық экономиканы
жәнеarqan
еліміздің
tereń
tolǵaıdy. Mysaly,
noqtaэкономикасын
men temіr
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
noqtanyń mánіsі.
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
«Halyqресурстарды
– Qudaıdan басқаруға
bіr jas kіshі»,
«Halyq
ісін, табиғи
қатысты
ұстаqartaımaıdy,
qartaımaıdy»
deıtіn
naqyldarda
нымдарды qara
сыниjerтұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаqanshama
salıqaly sabaq, maǵynaly salmaq
bar.
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
КәсіпорынJaһandanýdyń azan-qazan dáýіrіnde qanshalyqty
дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
qutyrynǵan
de halyqtyń
qudіretі
сондай-ақ quıyndar
энергия kóterіlse
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.
men
almasa
kerek-tі. баламаБіз tegeýrіnіnen
2030 жылға asa
қарай
Қазақстандағы
«Halyq
almas
bolmas»
deıtіn
sóz bar.
лы энергия
үлесін
30 qamal
процентке
жеткізу
міндетін
қойдық.
Қазір artyńdaǵy,
бізде жалпыjańylysqandy
қуаттылығы 336
МВт
Adasqandy
janyndaǵy
болатын
жаңартылатын
энергия
көздерінің
55
bіldіredі emes pe?! Halyqty qoljaýlyq, qýyrshaq,
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
oıynshyq esebіnde oılaý – ábestіk. HH ǵasyrdyń
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн60-shy jyldaryndaǵy
orta mekteptіń инвестиция
«Jalpy tarıh»
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
маңызды.
oqýlyǵyndaǵy
myna
bіr tіkenekteı
qadalatyn,
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
qabyrǵany qars aıyratyn pіkіrdі oqytqanda
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
tіksіnýshі edіm.
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияOl қайта
mynaý:өңдеу
Myrzalar:
sharýanyń
лау және
үшін «Bárіnen
шараларdeқабылдау
jylaǵany
jaqsy,
qýanǵany
jaman»,
–
deıtіn.
Tіptі
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
соның
ішінде
Экологиялық
өзгерістер
rytsarlyq
óleńderdіń
ózіnde кодекске
de feodaldar
ózderіn
енгізуді
талап
етеді.
asyrap jáne kıіndіrіp otyrǵan adamdardy jek

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолдау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
dіttesek,өнімді
áz halyqty
baǵynan
aıyrmaıyq
desek,
отандық
халықаралық
нарыққа
шығарудың
halyqtyń turmys-tіrshіlіgіn,
abyroıyn тиіс.
oılaıyq!
стратегиялық
жолын тауып, ілгерілетуге
Ауыл шаруашылығын
дамыту
Konfýtsııdіń:
«Qalyń qoldyқарқынды
kósemsіz qaldyrýǵa
өнімнің
менkásіpsіz
экологиялық
bolady, сапасы
qara halyqty
qaldyrýǵaтазалығын
bolmaıdy»
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
degenіn qaperde ustaıyq! nemese HIH ǵasyrda
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азықQashaýbaı
Halyq qazanyn
qaınattym,
түлік
брендінjyraýdyń:
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмкіндік
береді.kánі qarasy? El úshіn qorlyq kóp kórdіm,
Qolymnyń
Сонымен
жерді
барынша тиімді
игеEtіmnіń
kánіқатар
jarasy?
– degenіndegі
ult ulaǵaty,
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
patrıottyq oı qandaı! «Jaqsylardyń kózі – júz, qulaǵy
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб– myń bolady»
halyqtyń
namysyn
сидияларды
ауыл degendeı,
шаруашылығы
кешені
субъек-óz
namysyndaı
qabyldaıtyn,
jyrtysyn
jyrtatyn,
baǵyn
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта
бағыттау
5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
ashatyn,
ıgі қажет.
bastamalarǵa
muryndyq,
tіleýqor,
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
және
өңделген
ауыл
uıymdastyrýshylyq qa-bіletіn jumsaıtyn, jer-sýdyń
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
kóretіndіgіn
berekesіn
el qondyratyn
Qudaı jolyndaǵy
ҮШІНШІ. « bіldіrіp otyrdy: Zárlі, ojar, mujyq oıy дегенде
2,5keltіrіp,
есеге арттыруды
тапсырамын.
–
Dvorıannyń
kózіn
joıý.
Men
tіleımіn
qaıyrshylyq,
han-patshadaı
arly,
qaıratty
erler
kerektіgі
aıqyn. 10
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
кешенін
қарқынды
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Ash-jalańash
júrsіnдамыту
halyq, Sharýa
ataýly qasіrettі, aqqýdyń
1 basshysy bolady emes pe!
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
Ol semіrіp, sekіrmesіn – Joqshylyqta ómіr
Bul rette инфрақұрылымының
Shákárіm Qudaıberdіulynyń: Eı,
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
sheksіn: – Jyldar boıy bárіn bіrdeı ustaý kerek bas kóp halyq, kóp halyq, Kóp te bolsań shóp halyq,
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транkótertpeı. Bul
aty óshkіr,
pálelі Оны
sózder
soraqylyqtyń
Partııashyldy qutyrtpa.
Men
sendіkpіn
dep, halyq.
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
мақтан
тұта- сконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл туралы
көп
мыз.
Алайда,ǵoı.
қазірShyndyǵynda,
ол жеткіліксіз.osy
Шикізатты
Қазақстан
арқылы
жүк
qaldyqtary
bіr ýly қайoılar айтылды.
...Ylaılap Жалпы,
tunyq shaıqamaı,
Týra
jolmenөткен
ket, halyq,
таórkenıet
өңдеудіqushaǵynda
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
жылы
17 процентке
өсіп, 17
мил- –
ómіr
súrіp
jatqanнарықтарға
elderge jat. транзиті
Talasty 2017
kórseń
– basyn
aıt, Kemdіgіn
kórseń
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
Degenmen
de,
«KTK»,
«31» qosyp aıt, Kekep, muqap qyzdyrma, Berekesіn
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долtelearnalaryndaǵy
jańalyqtardy
kórgende
tóbebuzdyrma.
Yzanyń
aıtтұр.
degenіn,
Jelіktіrіp syzdyrma.
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға
жеткізу
міндеті
Бұл инфрақұрылымға
quıqań дамыту
shymyrlaıdy.
Qorlyqqa,
zulymdyqqa,
Adaldyń ádіl
jolynaқаражатын
Aqyryn basyp
jet, halyq!
ғылымды
мәселесі
басты назарда
бо- жұмсалған
мемлекет
тез арада
қайта- –
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
jyrtqyshtyqqa, ádіletsіzdіkke dýshar bolǵandar, deıtіn óleńіnde durystyq jolynda halyqtyń qolynda
трансферттеумен
және оларды
отандық
жағдайЖүк қозғалысын
режімінде бақылап,
otqa oranǵandar, as-sýǵa
ýlanǵandar,
ádіletsіzdіkke
jumsaıtyn
múbárák,онлайн
taza múmkіnshіlіkter
baryn
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
urynǵandar,
tasqyn
sýǵa
tap
bolyp,
beıshara
kúı
kórsetken.
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
keshkender,
úısіz-kúısіz
tastandy
Elbasy:
«Memleketіmіzdіń
dіńgegі – qazaq
рөлін
қайта қарау
керек. Оларmіskіnder,
диплом беріп
қана блокчейн
сияқты
цифрлық технологиялардың
қоймай,
шаруашылығы
кешенінде нақты
қамтамасыз
ету қажет.
sábıler...ауыл
Bulardyń
bárі ózіne tіlemegendі
ózgege ауқымды
halqy. Elтүрде
de, jerенгізілуін
de qazaqtіkі»
ıa bolmasa:
«Tarıhty
жұмыс
істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
tіleıtіn іshmerezderdіń, іske shalaǵaılardyń, týdyrýshy da, memlekettіk bılіktіń bіrden-bіr bastaý
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
kózge jylpyń, syrtqa qylpyń pasyq, іshі sasyq bulaǵy da – halyqtyń ózі», dep týǵan halqynyń
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
pysyqaılardyń
áreketі. Ult
ustazy Ahań:кешенін«Halyqty пайдалану
qýatyna senedі.
Endeshe,
halyqқамтамасыз
joly – dańǵyl,
halyq
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
сапалы
талдауды
етуге,
дегі
мен
үздікzar
тәжірибені
тарататын өсімнің
және артық zamanynyń
шығынды
qanозық
jylatýбілім
– obal,
halyqty
jylatý – meıіrіmsіzdіk,
rýhy –резервін
asqaq, анықтауға
halyqtyń kúılі-qýatty,
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін
halyqty tamaq úshіn satý ıttіk» dep jazady.
shýaqty bolǵanyn uzaǵynan tіleıіk!
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Táýelsіzdіgіmіzdі, Uly Dala Elіmіzdі
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
qadіrlesek,
ult себудің,
muraty зиянкестермен
jolynda janqııarlyqpen
ды
тыңайтқыш
және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
eńbektenіp, күресудің
demografııalyq
órkendeýіmіzdі
арамшөппен
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.
71
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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БЕТБҰРЫС

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
мынандай
келдім. жөніндегі
қасиет, Қаныбет,
қауесет,
қызмет,
«ЕҢБЕКШІЛ
дың қаңтар
айында оғанҚАЗАҚ»
төрағалық
етудеміз.қорытындыға
цифрландыру
пилоттық
жобаны
іске
ГАЗЕТІНІҢ 1924 ЖЫЛҒЫ N208- Дәйекші, көбінесе, бас буынды бірақ, қа-не, қорек, қыркүйек,
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
209
НӨМІРЛЕРІНДЕ
ЖАРЫҚ жіңішкертеді. Сөздің ішіндегі «Е», қалыптімен, Қабен, саудагер, Қаныкей,
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешімКӨРГЕН
«ЖАЗУ
МӘСЕЛЕСІ «К», «Г» дыбыстары өздері жіңішке қажет, қазір». Мұндай сөздерді іздей
алған ТМД
және Шығыс
елдері арасынэкожүйесін
дамытуы
болмаса, дерді
бүтін әзірлеушілердің
сөзді берсек, өз
аттың
қара қапталынан
ТУРАЛЫ
СОҢҒЫ
СӨЗ» Еуропа
АТТЫ естілгені
дағы
бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тааса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
МАҚАЛАНЫҢ АЛҒАШҚЫ БӨЛІМІ жіңішкерте алмайды. Сондықтан келетін. Әрине, олардың ішінде
бысты жұмыс істеп
жатқан нарықтық
Ол естілген
біздің Назарбаев
Университеті,
сөздің бас эконобуыны жіңішке
шеттен кірсе
де, байырғы«Астана»
болып
ЖАРИЯЛАНҒАН
ЕДІ,келе
АВТОРЫ
мика
моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
өз байырғымыз
«ЖҮСІПБЕК» ДЕП ЖАЗЫЛҒАН жерде, ішінде «Е», «К»,«Г», «Қ», кеткендері де бар,IT-стартаптардың
«Ғ» бол
сақода, дәйекші
қалмай технопаркі
да бар. Қайткенмен
құтылу,
(АЙМАУЫТОВ
– РЕД.),
2017 жылы
еліміз АЙТУЛЫ
әлемдік дағдарыстың
халықаралық
сияқты олардан
инновациялық
жазылған
дұрыс
болар
деп
білдім.
әйтпесе,
Елдесшілеп
«қасиет,
кызмет,
МАҚАЛАНЫҢ
СОҢҒЫ
БӨЛІМІН
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
Бұл
жоба
жазуға
көп
жеңілдік
әкмет,
(Ақмет),
күдірет,
кажет...»
ҰСЫНАМЫЗ.
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар паркелтіреді.ал Бұрынғы
«іс, іске,
піс, ұйымдастыруды
деп бұзу мүмкін емес.
Сондықтан
Жұрттың
туынды,
жалпы
өнімнің
өсуі 4қосылмалы
процент болып,
өнер- кінің
қызметін
түбегейлі
қайта
(сигармонизмді)
тіл
ұзын сөздері ауызша айтылғанда піспек, өр, өрле, біз, бізге, сөз, сөзге, үндестікті
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиқысқарып, ықшамдала береді. Сөз – түр, түрлес» дегендегі түбірінде бір білімдерінің (языковед) бағасына
орайда, өнеркәсіптің
өңдеуші
яларға
деген
ынталандыруы
дәйекшілер
жоғалмайтын
болады:
«іс, сұранысты
қалдырып (егер
олар қашпай және
ала
ықшамдық
тілейді. Қарап жалпы
отырсақ,көлемінде
сектордың
үлесі
40
проценттен
асып
түсті.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке нарығының
аулақ
ықшамдалып, сығылысып кеткен іске, піс, піспек, өр, өрмек...» болып қойса), сөзіміз бен жазуымыздан
Қазақстанның
қолайлыәйтсе
дамуы
орта таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
жазылады.
Бәрі біркелкі.
Бұрынғы
қылу керек.
Енді Елдестің
көкейін
сөздер
толып жатыр. Мәселен
қалыптасуына
мүмкіндік
13 есе тағы
негізгі
факторлары
саналады.
Бұл бірүшін
ережеде болмайтын
бір пайдасы:
тескенболып
«У», «Й»,
«Ы»лар туралы
де,
қайтсе де, қайтып,
сөйтіп, оберді.
да, бұ Кедейшілік
ұзын тиісті
жазылатын,
екі сөз. «ҰУ» мен «Й» екі дыбыстан
да,
биыл, кәдімгі,әше,
қайдам, деңгейі
әкел, шұбалаңқы
қысқарып,
жұмыссыздық
4,9 процентке
заңнама қажет.
сызықпен
қосылатынБұдан
сөздер
таласпай-ақ қоялық.
әпер,
мұтшақ, бойсұну,
ұсап,
дейінмөт,
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономибөлек,құралғанына
IT және инжинирингтік
қызмет
қысқарады,
жазу көрсетуді
ықшамдалады.
Ұ+У=ҰУ.Ы+У=ҰУ.
Ы+Й=Й»
депқайткенде.
Ту баста бұл сөздердің
калық табыстарының
негізі - біздің
басты құндамыту
ерекше маңызға
ие болып
Сыдыртып,
тез
оқудың
бір
шарты
–
ақ
қояйық.
Бірақ
таңбаны
ықшамдау
былай
екені
анық:
«алай
етсе
де,
қалай
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелкерек болса, оларды ықшамдау керек.
етсе де, қалай етіп, солай етіп, ол да, сөздің ықшамдығы.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Кітап оқығанда кісі ежелеп Осы күнгі орыстың «Е», «Ё», Я», «Ю»
бұл да, бұйыл, қадым күнгі, ендеше,
келісім.
де тудырады.
жұмыс
күшін
еңбекпен
тани Босайтын
деген қаріптері
мына
дыбыстардан
қайдан
білейін, алып кел, алып бер, отырмайды, сөздің тұлғасынан
Дегенмен,
Қазақстанның
жетіс
тік
тері
сенімді
қамту
үшін
келісілген
саясатты
алдын
ала тияүміт, ұмытшақ, бой ұсыну, ұқсап, қалай кетеді. Неғұрлым тұлғаның тұрқы құралған:
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымынақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
И+Э=Е
еткенде». Осындай ықшамдалған, қысқа, ықшам болса, соғұрлым оқуға
здың кепілікеле
емес
екенін
жақсы сезінуіміз
керек.
стандарттау
салаларын
да жеңіл болмақ.
Жазумен
үйретуге
тағы
И+О= Ё жаңа индустрияланықшамдалып
жатқан
сөздерге:
солай.
И+А=Я
мұт,
мұтшақ, бой
сұну, күнелту,
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі аяқталып
келеді. дыру талаптарына бейім
деу қажет болады.
сүйеніп,
И+У=Ю
бар-ды
(бардамудың
еді), жоқты
(жоқ
еді), қажет. Осы айтылғандарға
Елімізге
жаңа
сапасы
2018
жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін қажоғарыда
көрсетілген
мысалдарды
Орыстың
бұдан неше ғасырлар
болыптымыс,
болмасбеді
(болмас
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
былай
жазуды
ұсынамын:«Атты
кісі
бұрын
қолданған
таңбаларын
пабірінші
еді), жүрсигедім
(жүрсе
игі
едім),
кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге қоспақ
кірісу керек.
жүр ал маймын (жүре алмаймын), мылтық атты. Қасымбек, Қойшығұл, біз осы күні қолданып отырмыз.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұбаралмаймындар да қосылады (бара Түйебай, бірақ, мал ғой, жоқ қой, Неге? Ломоносовтарымыз жаңада
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
керек
қой, адамда,
құста,
аңда, шықты. Біз орыстың таптаған жолын
алмаймын).
Мұндай
сөздер әуелдегі
бар.
Ресурстық
әлеуетті
таптағымыз келмесе, қоспақ таңбадан
шыққан түбірін көксемей, қысқарған барайын ба, келейін бе, аламын ба,
көшбасшыларының
қатарынакелгенбісің,
қо- одан
әрі дамыту
жазған
соң, осы бастан құтылуымыз керек. Елдес
түрінЖаңа
де әлем
жазылуға
тиіс. «Барды, барғанбысың,
сылу үшінжоқты»лардың
Қазақстанда қажетті
бәрі бар
ХХІмолдеке,
ғасырда әлемнің
табиғи
деген
малмен, көппен,
биеке, ағаке,
этимология
(тіл ресурстарға
заңы), фонетикаға
айтқанды,
«еді»сі нәрсенің
тайсымай, міндетяпырмай,мұқтаждығы
жарықтығай,жалғасуда.
(естілу бойынша)
сүйеніп, оларды
қысқарып,
«ды» боп қалса,
«бол мынадай
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін
Олар болашақта
жаһанқорғап-ақ
Іс жүзінде
қолайлы
мас
жүрсигеді»
болып, «еді»
тердібеді,
шешуге
жұмылуымыз
керек.аппақ, сап-сары, бара
дық алмаймын,
экономиканы
және шығар.
еліміздің
экономикасын
бейбастақ,
болуына
келгенде,
ілгеріден
тілеуіміз
қысқару керек. Егер «игі» бөліну жүре алмаймын, бимаза,
дамыту
барысында
ерекше
маңызға
ие болады.
еді, бариндустрияларын
ғой десек, оларды
қысқарту
қажетБІРІНШІ.
табылса, «жүрсе
игеді» болып битарап,
Индустрияландыру
жаңа биқам, бетбақ, болмас
Бірақпашикізат
ұйымдастыру
жүрсе игі едім...».
тиіс. «У» да, «Й» да, қай жерде
жазылуға тиіс.
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаҚазақ
тілінде
үндестік болса да, бір таңбамен жазылсын:
Жоғарыдағы
«алып
кел,
айналуы
тиіс
нымдарды сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
әпер,
қайдам»дар
сықылды (сингармонизм) бар деп, бірталай шолағы да, ұзыны да.«Ы» қалмай
Оның нәтижелері
мұнай бағасы
төмен- Кешенді ақпараттық-технологиялық
бастыкүрт
қатырдық.
жазылсын.«Өзгеде жоқ, платформабізде бар»
«жүреалмаймын,
бара алмаймын»дар
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
КәсіпорынО да жоқ сөз болып барады.
деген
пікірлер
жүр.
Сондықтан
«келу,
да қысқартылып, («жүралмаймын,
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
Қараңыз мына мысалдарды:
бару, сарық, қайық, қиын,
қарық,
баралмаймын»)
жазылу
керек.
«Мақамбет,
құдірет,
тарық,
Троцский, қырық...»
деп
Дәйекші
туралы еңбек
ойлап өнімділігі
ойлап, бар қайта
себепті жоғары
өңдеу Ақмет,
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.
72
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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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ЖАЗУ мәселесі туралы соңғы сөз
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2

ج

بەتبۇرىس
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
шейтеді.
шаруашылығы
субъектілерінің коسوٌعى ءسوز
 تۋرالىАуыл
ناسەلەسى
جازۋ
Болжам
2050көріп
жылғажүр.
қарайдыбысы
бұл көрсетоператив
істеуіне
жазамызбойынша,
десіп, оп-оңай
қалмай жазылады»
дептүрінде
ереже жұмыс Ол
мүмкінжан-жақты
болса, аз да қолболса
Бұл
сөзді ықшамдауға
Айқын
естілетін
үшінбірлесіп,
бұрынғы
кіш
80–процентке
жетеді.жатпайды, шығару керек емес.
көрсету
керек. жеңілдік
Мемлекеткелтіру
бизнеспен
ۇلىдау
يۇرعالىو
ۇالربەك
шұбалтып,
соза беруге
болады. жердебалама«Ы» жазыла
берсін. өнімді
Түбіндехалықаралық
басылған нарыққа
жобамды шығарудың
жақтаймын.
Біз 2030 жылға
қарай Қазақстандағы
отандық
«Ы»
деген үлесін
дыбыс бірде
бар, бірдежеткізу
тіршілік
тартысында
күштілер
Тыңнан
шығарған, тиіс.
татардың
лы
энергия
30
процентке
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
لوروەى
جارىق
يونىرلەرىًدە
No208-209
جىلعى
-1924 өзгерткен,
َ وازەتىًىболмаса
"ەٌبەلضىل قازاق
"алған
жоқ,
ойнақшып,
тұрмайтын
сағым
жасайтыны
шын
болса,
«Ы»
сықылды
латыннан
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
сықылды дыбыс.
«Сарт-сұрт, ءبولىهى
қырт, шалағай,
«меньшевиктер»
таңбалар تۋرالى
туралы ناسەلەسى
менен басқа
جاريااليعاى
 العاصقىтұрлаусыз
َناقااليى
 اتتىсапасы
"سوٌعى ءسوز
"جازۋда
болатын жаңартылатын
энергия көздерінің
55 өнімнің
мен экологиялық
тазалығын
қарт, (кәрі), қарқ, мұрт» тардағы «Ы» сүйрегенмен аңға жарамайды, бір айтушылар табылатын. Сондықтан
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл"бүкіл
әлемге
سوٌعى
َناقااليى
،шығып
).رەد1,1қалады.
– сақтай
ايهاۋىتوۆ
( (қаріп)
جازىلعاى
دەپдоғарамын.
"جۇسىپبەك
اۆتورى
،ەدى
емес, сәкүн
(ъ) тәрізді
бірдеме.
«Келу,ايتۋلى
кезде
Таңба
сөзді
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықбару»дың ішіндегі «Ы» дыбысы да туралы қазірден-ақ Ахаңның жазба
Дайындаған
.ءبولىهىٌ ۇسىًانىس
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік брендін
қалыптастырып,
мүмдүдәмал. Ондай дүдәмал
дыбысқа машинаға
арнап шығарған
таңбалары
Ұларбекілгерілетуге
НҰРҒАЛЫМҰЛЫ
салу
үшін
бизнесті
ынталандыру
маңызды.
кіндік
береді.
бола «ашық буында, бітеу буында «Ы» қабылдансын.
.ىقضانداال بەرەدى
،قىسقارىپ
 سوزدەرىқатар
ٌقوسىلهالى ۇزى
،جۇرتتىَ تۋىًدى
Өңірлердің әкімдері
шағын және
орта ايتىلعايدا
бизнес اۋىسصا
Сонымен
жерді барынша
тиімді игесубъектілерін кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
 سىعىلىسىپ لەتمەى سوزدەر تولىپ، ىقضاندالىپ، قاراپ وتىرساق.ىقضاندىق تىلەيدى
– ءسوز
بەتبۇرىس
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб،اصە، لادىهىى، بيىل، بۇ دا، و دا، ءسويتىپ، قايتىپ، قايتسە دە، ناسەلەى ايتسە دە.جاتىر
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек122
تۋرالى سوٌعى
ناسەلەسى
 جازۋбанк несиелерін арзандатуға
керек. Осы және басқа да шаралар ءسوز
заңнамаға,
тілеріне
арналған
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
يۇرعالىو ۇلى
 ۇالربەكеңбек өнімділігін және өңделген ауыл
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
ҮШІНШІ.
«
есеге
арттыруды
لوروەى
 يونىرلەرىًدە جارىقNo208-209дегенде
جىلعى-2,5
1924
َوازەتىًى
"قازاقтапсырамын.
"ەٌبەلضىل
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
جاريااليعاى
"جازۋ ناسەلەسى تۋرالى سوٌعى ءسوز" اتتى ناقااليىَ العاصقى ءبولىهى
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
سوٌعى
َناقااليى
،).رەد
– ايهاۋىتوۆ
( دەپ جازىلعاى
" اۆتورى "جۇسىپبەك،ەدى
Аграрлық
саясат
еңбек ايتۋلى
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
.ءبولىهىٌ ۇسىًانىس
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше трандақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
. ىقضانداال بەرەدى، قوسىلهالى ۇزىٌ سوزدەرى اۋىسصا ايتىلعايدا قىسقارىپ،جۇرتتىَ تۋىًدى
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
 سوزدەرетіп,
لەتمەى
سىعىلىسىپ
،ىقضاندالىپ
،وتىرساق
.تىلەيدى
ىقضاندىقөсіп,
– ءسوز
та өңдеудіتولىپ
қамтамасыз
әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017قاراپ
жылы
17 процентке
17 милжоғары сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
،اصە، لادىهىى، بيىل، بۇ دا، و دا، ءسويتىپ، قايتىپ، قايتسە دە، ناسەلەى ايتسە دە.جاتىرжыл
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол122
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
َسوزدەردى
ُبۇ
باستا
تۋ
.
قايتمەيدە
،ۇساپ
،بويسۇيۋ
،نۇتضاق
،ءنوت
،اپەر
،ُالە
،قايدام
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайталуға тиіс. Ол
алдымен
жаңа технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
،داең
ُبۇ
، وُ دا،ەتىپ
 سوالي، قاالي ەتىپ،دە
ەتسە
 قاالي،دە
 "االي ەتسە:بىالي ەلەيى ايىق
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
 بوي، ۇنىتضاق، ءۇنىت، الىپ بەر،ُ الىپ لە،ٌ قايداى بىلەيى، ەيدەصە، قادىو لۇيىى،بۇيىل
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
لەلە جاتقاى
 ىقضاندالىپ،ىقضاندالعاى
وسىًداي
."قاالي ەتمەيدە
، ۇقساپмақсатымен
،ۇسىًۋ
Осыған :سوزدەروە
орай аграрлық
университеттердің
кедендік
операцияларды
жеңілдету
рөлін қайта-қарау
беріп
қана (بارблокчейн
сияқты،سۇيۋ
цифрлық
بولىپتىкерек.
،)ەدىОлар
(جوقдиплом
تى-جوق
،)ەدى
دى- بار،لۇيەلتۋ
 بويтехнологиялардың
، نۇتضاق،نۇت
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
 (جۇرەнемесе
ٌ الهايهىғылыммен
 ءجۇر،)ەدىوайналысатын
جۇرسيىەدىو (جۇرسە يىى
،)ەدىшешімдер
(بولهاس پاлогистиканың
 بولهاسبەدى،نىس
жұмыс істейтін
Заманауи
барлық
мамандарды
дайындауға
өзара داбайланысын
صىققاى
اۋەلدەوىтиіс.
 نۇيداي سوزدەر.)ٌالهايهىбуынының
قوسىالدى (بارا
دار-ٌ بارالهايهىұйымдастыруға
،)ٌالهايهى
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
- جوق،دى- ايتقاى،دى- "بار.دە جازىلۋعا ءتيىس
ٌ قىسقارعاى ءتۇرى،ءتۇبىرىٌ لولسەنەي
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
" "ەدىмен
،بولىپ
"جۇرسيىەدى
بوپрезервін
" "دى،قىسقارىپ
سىжәне
""ەدىартық
َالردىшығынды
"تى
дегі озық білім
үздік
тәжірибені،بولهاسبەدى
тарататын" ،قالسا
өсімнің
анықтауға
орталықтарға
айналу
талап
етіледі.
Мысалы,
азайтуға
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
. "جۇرسە يىەدى" بولىپ جازىلۋعا ءتيىس، ەوەر "يىى" ءبولىًۋ قاجەت تابىلسا. قىسقارۋ لەرەكүшін
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
«¬دار داақылды
»ٌباراالهايهى
،ٌجۇرەالهايهى
«  سىقىلدىБұл
»دارжүйе
 قايدامкөлік
،اپەرағынын
،ُالىپ لە
« басқаруға
 جوعارىداعىжәне
болжамдаудың,
суарудың»,
минералтиімді
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен.لەرەك
және جازىلۋ
инфрақұрылымды
одан әрі«(дамыту
қажеттігін
)»ٌ بارالهايهى،ٌءجۇرالهايهى
،قىسقارتىلىپ
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
арқылы өнімділікті
бірнеше
есе арттыруға
жақсарту
үшін ،ويالپ
автожолдардың
жергілікті
 باس،بىًەسە
 لو،دايەلضى
. لەلدىوбоقورىتىًدىعا
نىًايداي
-تۋرالى ويالپ
دايەلضىжелісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
وزدەرى جىٍىضمە
" "ه،" "ك،"ەкөбейту
" ىضىًدەوى
َ ءسوزدى.بۋىًدى جىٍىضمەرتەدى
азайтып, егіншіліктің
өзіндікدىبىستارى
құнын айтарлықтай
керек.
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төмендетуге
мүмкіндік
береді.سويدىقتاى
Жаңа технолоОсығанءسوزدى
жыл сайын
бөлінетін
қаражаبۋىًى
ءسوزدىَ باس
.جىٍىضمەرتە الهايدى
ٌءبۇتى
،بولهاساбюджет
ەستىلىەيى
гиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
 دايەلضى قالهاي، "ع" بولسا دا،" "ق،""ه،" "ك،" ىضىًدە "ە،جىٍىضمە ەستىلىەى جەردە
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұ بۇرىًعى.لەلتىرەدى
جەٌىلدىن
جازۋعا لوپ
بۇُ جوبا
.دەپ ءبىلدىو
بوالرәкімдіктердің
جازىلعاى دۇرىس
шаруашылықтарды
кооперациялау
қажеттігін
кү- мысқа
өңірлердегі
барлық
белсенді
9
" تۇرلەس، ءتۇر، سوزوە، ءسوز، بىسوە، ءبىس، ورلە، ءور، پىسپەك، ءپىس، ىسمە،"ءىس
ТУҒАН ТІЛ - ТҰҒЫРЫМ / №1(1) 2018
، پىسپەك، ءپىس، ىسمە، "ءىس:دەوەيدەوى تۇبىرىًدە ءبىر دايەلضىلەر جوعالهايتىٌ بوالدى

جازۋ ناسەلەسى تۋرالى سوٌعى ءسوز

يونىرلەرىًدە

ءبولىهى

ناق

3

ۇالربەك يۇرعالىو ۇلى

العاصقى

ايتۋلى

4

No208-209 جىلعى-1924 َاق" وازەتىًى

َناقااليى

،).رەد

–

اتتى

(ايهاۋىتوۆ

"ءسوز

سوٌعى

تۋرالى

سىپبەك" دەپ جازىلعاى

 ىق، قوسىلهالى ۇزىٌ سوزدەرى اۋىسصا ايتىلعايدا قىسقارىپ،دى

 سىعىلىسىپ لەتمەى، ىقضاندالىپ، قاراپ وتىرساق.تىلەيدى

، بيىل، بۇ دا، و دا، ءسويتىپ، قايتىپ، قايتسە دە،سە دە

" "ەدى، جۇرسيىەدى" بولىپ، "بولهاسبەدى، "دى" بوپ قالسا،تى"الردىَ "ەدى"سى قىسقارىپ
. "جۇرسە يىەدى" بولىپ جازىلۋعا ءتيىس، ەوەر "يىى" ءبولىًۋ قاجەت تابىلسا.قىسقارۋ لەرەك
 باراالهايهىٌ»¬دار دا،ٌ قايدام»دار سىقىلدى «جۇرەالهايهى، اپەر،ُجوعارىداعى «الىپ لە
. بارالهايهىٌ») جازىلۋ لەرەك،ٌ («ءجۇرالهايهى،قىسقارتىلىپ
 باس، لو بىًەسە، دايەلضى. نىًايداي قورىتىًدىعا لەلدىو، ويالپ-دايەلضى تۋرالى ويالپ
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралجىٍىضمە
وزدەرى
دىبىستارىсенімі
" "ه،мен
" "ك،құрметіне
"ىضىًدەوى "ە
َءسوزدى
.جىٍىضمەرتەدى
بۋىًدى
Біз әлем
елдерінің
дарды
әзірлеп,
сыннан өткізу
қажет. Бұлар, бірінбөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
кезекте,
технологиялардың
трансфертін ынтаباس بۋىًى
َءسوزدى
سويدىقتاى
.الهايدىҚазақстан جىٍىضمەرتەші
ءسوزدى
ٌءبۇتى
،ەستىلىەيى بولهاسا
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
 دايەلضى قالهاي، "ع" بولسا دا،" "ق،""ه،" "ك،" ىضىًدە "ە،جىٍىضمە ەستىلىەى جەردە
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
بۇرىًعى
.لەلتىرەدى
جەٌىلدىن
جازۋعا لوپ
 بۇُ جوباцифрландыру
.بوالر دەپ ءبىلدىو
 دۇرىسпилоттық
 جازىلعاىжобаны іске
дың
қаңтар
айында оған
төрағалық
етудеміз.
жөніндегі
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
" تۇرلەس، ءتۇر، سوزوە، ءسوز، بىسوە، ءبىس، ورلە، ءور، پىسپەك، ءپىس،ىسمەкеңінен
، "ءىسтарату керек.
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешім،پىسپەك
،ءپىس
" :بوالدى
 تۇبىرىًدە ءبىرөз
دەوەيدەوى
алған
ТМД
және ،ىسمە
Шығыс،ءىس
Еуропа
елдеріٌجوعالهايتى
арасын- دايەلضىلەر
дерді әзірлеушілердің
экожүйесін дамытуы
дағы
бірінші
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
тааса
маңызды
мәселеге
айналып
келеді.
 بۇرىًعى ەرەجەدە بولهايتىٌ تاعى ءبىر. ءبارى بىرلەلمى." بولىپ جازىالدى... ورنەك،ءور
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
 جازۋىق، سىسىقپەى قوسىالتىٌ سوزدەر قىسقارادى،ٌ صۇباالٌقى ۇزىٌ جازىالتى:پايداسى
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
.
ىقضاندىعى
َءسوزدى
–
صارتى
ءبىر
َ تەز وقۋدى،سىدىرتىپ
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық
технопаркі.صانداالدى
сияқты инновациялық
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
يەعۇرلىو
.لەتەدى
ءسوزدىَ تۇلعاسىًاى
لىسى ەجەلەپ
لىتاپ وقىعايدا
қайта
түсті.
Жыл تايي
қорытындысы
бойынша ،وتىرنايدى
ішкі
«Алатау»
инновациялық
технологиялар паржалпы
өнімнің
өсуі
4
процент
болып,
ал
өнеркінің
қызметін
ұйымдастыруды
 جازۋ ۇيرەتۋوە تاعى. سوعۇرلىو وقۋعا دا جەٌىل بولهاق، ىقضام بولسا،تۇلعايىَ تۇرقى قىسقاтүбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологи.سوالي
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы
және
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
جازۋدى
نىسالداردى بىالي
لورسەتىلىەى
 جوعارىداқызметі
،سۇيەيىپ
 ايتىلعايدارعاэкожүйе
وسى
Қазақстанның
қолайлы дамуы
орта таптың
инновациялық
жетістіктерінің
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13
есе
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
 جوق، ناُ عوي،اق- ءبىر،باي- تۇيە،ُ قويضىعۇ، قاسىهبەك.«اتتى لىسى نىلتىق اتتى:ٌۇسىًانى
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
،َبارعايبىسى
،االنىٌ با
،لەلەيىٌ بە
، بارايىًبا، اٌدا،قۇستا
،اداندا
،قويIT және
لەرەك
،قوي
дейін
төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиБұдан
бөлек,
инжинирингтік
қызмет
калық
табыстарының
негізі -،اعالە
біздің،بيەلە
басты،لوپپەى
құн- көрсетуді
дамыту
маңызға ие болып
،ياپىرناي
، تايسىهاي،نولدەلە
، نالهەى،ًسو
جازعاىерекше
،َلەلىەيبىسى
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкел، بيقام، بيتاراپ، بەي¬باستاق، بيهازا،ٌ جۇرەالهايهى،ٌ باراالهايهى، ساپسارى، اپپاق،جارىقتىعاي
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
."...يىىەدىو
 جۇرسە،بولهاسپاەدى
¬بەتкүшін еңбекпен
келісім.
де тудырады.
Босайтын ،باق
жұмыс
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тия.قاتىردىق
باستى
ءبىرتاالي
،سيًىارنوييسم) بار دەپ
ۇيدەستىن
тірек саналады,
бірақ ол
ертеңгі
табыстарымынақтау (керек.
Білімتىلىًدە
беру قازاق
жүйесін, коммуникация
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустриялан123
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына
деу қажет
. بولىپ بارادىбейім
جوق ءسوز
 و داболады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға
арналғанنىًا
индустрияландырудың
:نىسالداردى
قاراٌىس
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
элементтерін
кеңінен
енгізуге
негізделуі
тиіс. Мұ،قورەك
، قايە،بىراق
 ء،قىسنەت
،قاۋەسەت
،قايىبەت
، قاسيەت، قۇدىرەت، اقهەت،«ناقانبەت
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
.» قازىر، قاجەت، قايىمەي،ساۋداوەر
،قابەىәлеуетті
، قالىپتىهەى،قىرلۇيەك
бар.
Ресурстық
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
ىضىًدە
َوالردى
، اريًە.ٌلەلەتى
 قاراбар
َ اتتى،بەرسەك
 ىسدەيәлемнің
سوزدەردى
نۇيداي
сылу үшін
Қазақстанда
қажетті قاپتالىًاى
нәрсенің бәрі
ХХІ ғасырда
табиғи
ресурстарға деген
екеніне
сенімдімін.
Бұл
үшін
мынадай
міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһан قايتمەيهەى. ءوز بايىرعىهىس دا بار، بايىرعى بولىپ لەتمەيدەرى دە بار،صەتتەى لىرسە دە
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
، لۇدىرەت،) (اقهەت، الهەت، لىسنەت،ەلدەسضىلەپ «قاسيەت
، ايتپەسە،قۇتىلۋ
дамыту барысында
ерекше والرداى
маңызға ие болады.
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізат
индустрияларын
 سويدىقتاى ۇيدەستىمتى (سيىارنوييسندى) ءتىل.» دەپ بۇزۋ نۇنمىٌ ەنەس... لاجەتұйымдастыру
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаبەى
ءسوزىهىس
،)سىًا قالدىرىپ (ەوەر والر قاصپاي اال قويسا
-) سى باعاсыни
يازىموۆەد
( َبىلىهدەرىًى
айналуы
тиіс
нымдарды
тұрғыдан
қайта пысықтау керек.
Оның
бағасы
күртَەلدەستى
төмен- ەيدى
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
تۋرالى
الر-"ىнәтижелері
" ،" "ي،"ۋмұнай
" تەسمەى
ٌلولەيى
.لەرەك
 جازۋىهىسداى اۋالق قىلۋплатформадеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорын.اق قويالىق- "ۇۋ" نەى "ي" ەلى دىبىستاى قۇرالعايىًا تاالسپاي.ەلى ءسوز-ءبىر
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыста.ۋ=ۇۋ+мен
ۇ
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы
тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
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.ۋ=ۇۋ+ى
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017
көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қансипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты
.يىقқарқынды
¬¬اق قويا-екенін
ي" دەپкөрсетті.
=ي+ ىБүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт،8" "يو،"وسى لۇيىى ورىستىَ "ە. والردى ىقضانداۋ لەرەك،ءبىراق تاٌبايى ىقضانداۋ لەرەك بولسا
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: "يۋ" دەوەى قارىپتەرى نىًا دىبىستارداى قۇرالعاى،"يا

1

2

 سويدىقتاى ۇيدەستىمتى (سيىارنوييسندى) ءتىل.» دەپ بۇزۋ نۇنمىٌ ەنەس...لاجەت
الر تۋرالى-" "ى،" "ي،" ەيدى ەلدەستىَ لولەيىٌ تەسمەى "ۋ.جازۋىهىسداى اۋالق قىلۋ لەرەك
 ءسوزىهىس بەى،)سىًا قالدىرىپ (ەوەر والر قاصپاي اال قويسا-بىلىهدەرىًىَ (يازىموۆەد) سى باعا
.اق قويالىق- "ۇۋ" نەى "ي" ەلى دىبىستاى قۇرالعايىًا تاالسپاي.ەلى ءسوز-ءبىر
الر تۋرالى-" "ى،" "ي،" ەيدى ەلدەستىَ لولەيىٌ تەسمەى "ۋ.جازۋىهىسداى اۋالق قىلۋ لەرەك
.=ۇۋ
ۋ+ۇء
.اق قويالىق- "ۇۋ" نەى "ي" ەلى دىبىستاى قۇرالعايىًا تاالسپاي.ەلى ءسوز
-بىر
..ۇۋ
ۋۋ==ۇۋ++ۇى

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
ко.¬اق قويا¬يىقي" دەپ
=ي
.ۇۋ
=ۋ++ىى
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке
дау көрсету
керек.لەرەك
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
،" "يو،жетеді.
"وسى لۇيىى ورىستىَ "ە.ىقضانداۋ لەرەك
 والردى،بولسا
ىقضانداۋ
تاٌبايى
.قويا¬يىق
اقнарыққа
¬-دەپ
"ي
=بىراق
ي+ءى
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық
шығарудың
دىبىستارداى
 نىًاтауып,
قارىپتەرى
"يۋ" دەوەىтиіс.
،"يا
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін:قۇرالعاى
стратегиялық
жолын
ілгерілетуге
،
"
يو
"
،
"
ە
"
َورىستى
لۇيىى
وسى
.
لەرەك
ىقضانداۋ
والردى
،بولسا
لەرەك
ىقضانداۋ
تاٌبايى
بىراق
ء
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55:قۇرالعاى
өнімніңدىبىستارداى
сапасы نىًا
менقارىپتەرى
экологиялық
" دەوەىтазалығын
ە="ەيۋ،+"ي
يا
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
=ە يو
ي
=ەو+
+азықي
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмсалу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
او==يايو+
+ي
ي
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
اۋ==يايۋ+
+ي
يсубқалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекورىستىَ بۇداى يەصە عاسىرالر بۇرىٌ قولدايعاى قوسپاق تاٌباالرىٌ ءبىس وسى لۇيى قولدايىپ
ۋ=يۋ+ي
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
تاپتاعىهىس
ٌجولى
تاپتاعاى
َورىستى
ءبىس
.
صىقتى
جاٌادا
لونويوسوۆتارىهىس
يەوە؟
.
وتىرنىس
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
قولدايىپ
لۇيى
وسى
ءبىس
ٌتاٌباالرى
قوسپاق
قولدايعاى
ٌبۇرى
عاسىرالر
يەصە
بۇداى
َورىستى
енгізуді талап
етеді.
кешеніндегі
еңбек
өнімділігін
өңделген
ауыл
،)زاٌى
 ەلدەس ەتيهولوويا (ءتىل.قۇتىلۋىهىس لەرەك
باستاى
وسى
 تاٌباداىжәне
قوسپاق
،لەلهەسە
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,
 ءبىس ورىستىَ تاپتاعاى جولىٌ تاپتاعىهىس. يەوە؟ لونويوسوۆتارىهىس جاٌادا صىقتى.وتىرنىسкем
بولۋىًا
 ءىس جۇزىًدە قواليلى.اق صىعار-قورعاپ
والردى
)ەستىلۋ بويىًضا
( فويەتيماعا
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5،سۇيەيىپ
есеге арттыруды
тапсырамын.
،
)
زاٌى
ءتىل
(
ەتيهولوويا
ەلدەس
.
لەرەك
قۇتىلۋىهىس
باستاى
وسى
تاٌباداى
قوسپاق
،لەلهەسە
Ақылды технологиялар»
، "ي" دا،"ۋ" دا- агроөнеркәсіп
. والردى قىسقارتۋ ءتيىس، ىلىەرىدەى تىلەۋىهىس بار عوي دەسەك،لەلىەيدە
кешенін қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
قواليلى بولۋىًا
جۇزىًدە
 ءىس.اق صىعار-قورعاپТӨРТІНШІ.
 والردى،فويەتيماعا (ەستىلۋ بويىًضا) سۇيەيىپ
قالهاي
""ى.еңбек
ۇزىًى دا
،صوالعى دا
:ٌجازىلسى
ءبىر تاٌبانەى
،قاي جەردە بولسا دا
Аграрлық
саясат
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
،دا
"
ي
"
،دا
"
ۋ
"
.
ءتيىس
قىسقارتۋ
والردى
،دەسەك
عوي
بار
تىلەۋىهىس
 ىلىەرىدەى،لەلىەيدە
лі арттыруға
және،بارۋ
өңделген
экспортын
тиімділігін
،سارىق
، "لەلۋөнімнің
سويدىقتاى
.پىمىرلەر ءجۇر
 دەوەىарттыру
" بىسدە بار،"وزوەدە جوق.ٌجازىلسى
ұлғайтуға бағытталуы
керек.
Біз егін
дәнді
Бүгінде
Қазақстан
арқылы
тран"ى" قالهاي.دا
ۇزىًى
، داегіп,
صوالعى
:ٌجازىلسى
تاٌبانەى
 ءبىر،دا
 بولساбірнеше
قاي جەردە
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
وٌاي لورىپ
،دەسىپ
جازا¬نىس
پىمىرلەر دەپ
"...دەوەىقىرىق
،تروتسسميي
،تارىق
،قارىق
،ٌقيى
، قايىقкөп
،سارىق
،بارۋ-وپ
،لەلۋ
" سويدىقتاى
.ءجۇر
"بىسدە بار
،جوق
وزوەدە
".ٌجازىلسى
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен
124жүк
. بوالدىнарықтарға
 سوزا بەرۋ،صۇبالتىپ
،جاتپايدى
ىقضانداۋعا
 – ءسوزدىөсіп,
ُ بۇ.ءجۇر
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік
транзиті
2017 жылы
17 процентке
17 милжоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
. دىبىسшешуге
 سىقىلدىбарлық
تۇرنايتىٌ ساعىو
،ويًاقضىپ
،بىردە جوق
،بىردە بار
" "ى124
Бұл мәселені
аграрлық
ке- сайынғы
табысты
2020 دىبىس
жылы دەوەى
5 миллиард
долшеннің түбегейлі
бет
бұруы
маңызды.
Аграрлық
ларға
жеткізу
міндеті
тұр.
Бұл
инфрақұрылымға
 سالۇى () ءتارىسدى، نۇرت"¬ تارداعى "ى" ەنەس، قارق،) (لارى، قارت، قىرت،سۇرت-"سارت
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаبوالеңدىبىسقا
ُءدۇدانا
 ويداي.ُدىبىسى دا ءدۇدانا
"ىضىًدەوى "ى
луға тиіс. Ол
алдымен
жаңа технологияларды
руға мүмкіндік
береді.َ بارۋ"دى، "لەلۋ.بىردەنە
трансферттеумен
және оларды
отандық
Жүк қозғалысын
онлайнبىتەۋ
режімінде
.لەرەك ەنەس
ەرەجە صىعارۋ
دەپжағдай"قالهاي جازىالدى
بۋىًدا "ى" دىبىسى
، بۋىًداбақылап,
"اصىق
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
 تۇبىًدە تىرصىلىن تارتىسىًدا لۇصتىلەر جاسايتىًى.ٌايقىٌ ەستىلەتىٌ جەردە "ى" جازىال بەرسى
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
،جارانايدى
سۇيرەوەيهەى اٌعا
" تۇرالۋسىس
،صاالعاي
 سىقىلدىтехнологиялардың
" "ى،صىٌ بولسا
рөлін қайтаءبىر
қарау
керек. Олар
диплом беріп"نەيضەۆيمتەر
қана блокчейн
сияқты
цифрлық
қоймай, ауыл
шаруашылығы
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
етуلەزدە
қажет.
صىعارعاى
ناصيًاعا ارياپкешенінде
احاًٌىَ جازبا
اق-قازىردەى
تۋرالى
)قارىپ
(  تاٌباқамтамасыз
.صىعىپ قاالدى
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
.ٌقابىلدايسى
تاٌباالرى
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын
ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
باسىلعاى
ءۇصىٌ بۇرىًعى
 لەلتىرۋпайдалану
 جەٌىلدىنсапалы
 دا بولساталдауды
 از، بولساқамтамасыз
ٌ وُ نۇنمىетуге,
ламаларынجوباندى
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешеніндегі озық білім
тәжірибені
тарататын
өсімнің резервін
анықтауға
артық
шығынды
 نەيەىмен
تۋرالىүздік
تاٌباالر
التىًًاى العاى
 بولهاسا،وزوەرتمەى
َتاتاردى
،صىعارعاىжәне
تىًٍاى
.ٌجاقتايهى
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуғаءسوز
жағдай
туғызады.
Осы
мақсаттар
үшін جازۋ
سوٌعى
ناسەلەسى تۋرالى
.ٌدوعارانىИнтеллектуалды
سويدىقتاى ءسوزدى
.ٌتابىالتى
باسقا دا
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын
көлік
жүйесінايتۋصىالر
енгізу қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
ۇالربەك يۇرعالىو ۇلى
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
لوروەى
جارىق
يونىرلەرىًدە
азайтып, егіншіліктің
өзіндік құнын
айтарлықтай
көбейту керек.No208-209 جىلعى-1924 َوازەتىًى
75
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаража جاريااليعاىенгізу,
ءبولىهى
العاصقى
اتتى
ءسوز
رالى سوٌعى
гиялар мен бизнес-модельдерді
агроө- тының
жалпыَناقااليى
көлемін орташа
мерзімдегі
кезеңТУҒАН
ТІЛ / "
№4(38)
2018
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұшаруашылықтардыسوٌعى
кооперациялау
қажеттігін ايتۋلى
кү- мысқа،өңірлердегі
әкімдіктердің
белсенді
َناقااليى
).– رەدбарлық
ايهاۋىتوۆ
( جازىلعاى
ەك" دەپ
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АЛЫСТАҒЫ АҒАЙЫН ПОЭЗИЯСЫ

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне
дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінСұраған РАХМЕТҰЛЫ
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші
кезекте, технологиялардың трансфертін ынта(Моңғолия)
ды 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 технологиБАЙҒЫЗДЫҢ ҮНІ
Жап - жарық бір қараңғылар арқылы – Ай шетінен
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
жын
қуады миқаржыландырудың
желік?!
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық
жеке нарығының
Майда
түннің
қыл
қаламы
майысады
іңірмен,
Өткір
ұшқын
өңменіңде
- дара
ұшық, жетістіктерінің
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық
экожүйе
Қынасынан
мың мүмкіндік
сан дүбір тіріледі
ойысулар,
қалыптасуына
берді. Кедейшілік 13 есе Мойынұсынулар,
негізгі факторлары
болып саналады. Бұл үшін
тастың
да...
Көнулер.
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
Сөлсіз
өршеленіп
күшікәлеуметтік-экономиүрген,
Қарғып
келіпбөлек,
ғаріп болған
қарашық,
қайта қайту,
дейін шыңдар
төмендеді.
Еліміздің
Бұдан
IT және
инжинирингтік
қызмет
мұң
үрген,
байқалмайтын
сөнулер!?
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
Өзін
іздеп өңшең мұнар
көзін
үзген
соңғысы
- су қараңғыцифрландыру
иірім, жаңбыр құйды
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін азаматтық Ал,
отыр.
Экономиканы
табыс әкелуақытта:
күрсініп
құр,
күліп
кеп,
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Борша-борша
ой жылайды боз кіреудің
Үрке
қашқан Үркерлердің
түйірі
келісім.
де тудырады.
Босайтын
жұмыс күшін еңбекпен
астында,
Жақсыүшін
көрукелісілген
жек көрудісаясатты
іріктеп... алдын ала тияДегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді –қамту
Мойыныңнан,
қойыныңа
сексеуілдей
кеберсіп,
құрғақ
үрген
тірек саналады,
бірақ моншақ-моншақ
ол ертеңгі табыстарымы- Құмда
нақтаубүрлеп
керек.
Білім беру
жүйесін,
коммуникация
су
аққан,
құмай Ғасырым...
здың
кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. құмай,
мен стандарттау
салаларын жаңа индустрияланСол
тылсымның
тынысында
кейпің
есен,
белдің тұсыбейім
- тегершік,
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді. Дірілдеген
дыру талаптарына
деу қажет болады.
тұлға
аман.
Іңір мен
жолығады
жасырын.
Елімізге
дамудың жаңа сапасы қажет.
2018Таң
жылы
«цифрлық
дәуір» өнеркәсібін қаЖарты
күлше
жәудірейді
тұңғиықтан,
тыКөкірегімде
найзағайлар
жарқылы!
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
мықтан,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.
Жыр
тамшыларкеңінен
қорғалайды,
сорғалайды
элементтерін
енгізуге
негізделуі тиіс. Мұ- ***
ның өзіндік
ЕКІНШІ.
жылғаға
әм. сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де Жалаңаш
бақтарда талдар сілейіп
бар. жауһар жабығады кірпігіңе ұмытқан!
Ресурстық
Жалғыз
үнсіз
мәңгіріп,әлеуетті
әлемөліарасын
көшбасшыларының
қатарына қо- Жасыл
одан әрі
дамыту
ЖерЖаңа
мен көктің
бөле сызған сұлбадан,
жапырақтарды
жалайды жаздың сарғыш
сылу үшіндаҚазақстанда
қажетті нәрсенің бәрі бар бояуы
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
Сұрақтар
сұлап жатыр,
екеніне
сенімдімін.
Бұл үшін мынадай міндет- саңғырып...
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһансұрап
жатыр
мыңдаған.
терді шешуге
жұмылуымыз
дық экономиканы
жәнесоңы
еліміздің
экономикасын
Шырағданда
дауысы
ұйып, әнікерек.
сұйық байғұздың,
Бұзылған
ұяда көктемнің
- Күз сонатасын
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
«Уә» - дейді уысына күн көтерген
сызып,
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ
шикізат индустрияларын ұйымдастыру
ұл Ғалам,
Тылсым
ішінен
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
табиғи
Жұлығында тұнжырайды, жыр құрайды
Жұп - жұмсақресурстарды басқаруға қатысты ұстаайналуы
тиіс
нымдарды
сыни тұрғыдан қайта пысықтау керек.
Ай қыздың???
мамықтай
маусым,
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төмен- Жүрек
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформалүпілдеп, түршігіп,
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорын***
жырақта жылқы кісінеп!
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
үнемдеуге,
Көкірегіңдегі найзағайлар жарқылы – От бүркеді
Қобыздың көмейінде бөрі ұлып, көлбейді сырлы
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстаүйкеліссіз, күйзеліс.
Жаңғырық.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
76
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі.
Алуан түрлі
аңырау,
ескіжылға
емеруіндер
дерті
Болжам
бойынша,
2050
қарай
бұл –көрсетмерез
есінеп,
кіш 80 процентке жетеді.
Алыста
шексіз
тұңғиық,
Айсбергтер
Біз 2030
жылға
қарай теңізде
Қазақстандағы
баламатүйісіп?..
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін
Тарайды
ғарышта
сауалдар
ғұмырдың
қойдық.
Қазір
біздеаяни
жалпы
қуаттылығы
336 МВт
терезесінен!!!
болатын
жаңартылатын энергия көздерінің 55
Ықыласжұмыс
мейірімдерінен
аңқыған жұмақтың
нысаны
істейді.Соларда
2017 жылы 1,1
ылғалды иісі...
миллиард
киловатт-сағат «жасыл» энергия өнАққулар тізбегін жасырып
көшеді бұлттардың
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
керегесімен,
салу
үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
Заңғардың
қарашығына
сіңісіп, және
қиысып.
Өңірлердің
әкімдері шағын
орта бизнес
субъектілерін
кеңіненоранып,
тартып, тұрмыстық қатты
Ақ бұйра толқындар
қалдықтарды
заман талабына сай утилизациякөміліп,
лау
жәнекебінге,
қайта өңдеу
үшін шаралар
Ақырет
өледі жаңбырлар
көбінеқабылдау
керек.
Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
дала мұңданып,
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
Адамдар
тағдыры
ақ парақтардай
қаңғып
желге
енгізуді
ұшып, талап етеді.
Жұмбақ өңірдің жұмбақ үндері билеп,
ҮШІНШІ.
«
шала
жынданып.
Ақылды
- агроөнеркәсіп
Жазады технологиялар»
шайыр жылатып өзін,
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігі
уатып бір күн!?
Аграрлық
саясат
еңбек
өнімділігін түбегейБалауыз шамның күңгірт нұрына
ліқаламын
арттыруға
және
өңделген
өнімнің экспортын
малып!
ұлғайтуға
бағытталуы
керек.
Біз
егіп, дәнді
Жағаға иілген теректің қойынынанегін
өтеді
дақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтауақыттар сырғып,
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайТылсымдық ішінде тыныстап шаһтар
тақұрақ
өңдеуді
қамтамасыз
етіп,
әлемдік
нарықтарға
ұшында ,
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз қажет.
Балапан
шиқылын
былдырлай
қайталап,
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық кебұлақтар иіп,
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық
Бұлақтың сылдырын жұқтырған құстар
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда божылап ұшады биік...
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
трансферттеумен және оларды отандық жағдай***
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
Ала көлеңке қамалып, шам шалқып жанады
Осыған орай аграрлық университеттердің
Миың өртеніп!
рөлін
қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Суреттер
елеңдеп,
қоймай,
ауыл
шаруашылығы кешенінде нақты
қарсы істейтін
алдыңда немесе
- ескі
жұмыс
ғылыммен айналысатын
Жаңалық.
мамандарды дайындауға тиіс.
Есіңде
Бұл ауыл...
жоғарыӘппақ
оқу әжелер...
орындарынан оқу бағдарҚиық
ертегі,
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінДүрмектер...
дегі
озық білім мен үздік тәжірибені тарататын
Тай мінген қиялдар...
орталықтарға
айналу талап етіледі. Мысалы,
Кешкі
егін
егу мал
менәні!
астық жинаудың оңтайлы уақытын
Көкжиек жүдеулеу
жалыннан
қызыл әр тайып.
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералСағыныш
шұбырып
сарнайды,
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен және
желемік зәрікүресудің
тістеніп. интеллектуалды жүйелері
арамшөппен
Имиген өнімділікті
жарты айым
түндіккеесе
қадалып,
арқылы
бірнеше
арттыруға божүзі Жүргізушісі
қартайып, жоқ техника адами факторды
лады.
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 коСары атты
ағайым
қайтады...
оператив
түрінде
жұмыс
істеуіне жан-жақты қолОянам...
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
сары түс
көріп...
отандық
өнімді
халықаралық нарыққа шығарудың
Шөлдеген
шөптерде
тіріліп,ілгерілетуге
тыраулар билейді,
стратегиялық
жолын тауып,
тиіс.
тағы
билейді.
Ауыл
шаруашылығын қарқынды дамыту
Ұшады жылуын
ұяға,
өнімнің
сапасы қалдырып
мен экологиялық
тазалығын
балапанында?..
сақтай
отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
Киіз үй мұнартып
арайлы,жасалған»
бидайдың дәнінен
танылатын
«Қазақстанда
табиғи азықақ ұнбрендін
илейді, қалыптастырып, ілгерілетуге мүмтүлік
Жұлдызбен
кіндік
береді.есінеп, кісінеп белдеуде торы айғыр...
Тәңірдің
баяғы
алақанында...
Сонымен
қатар
жерді барынша тиімді игеретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды
ауыл шаруашылығы кешені субъекТӘҢІР ТҮН...
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта
бағыттау
жыл ішінде
Сақау
аспан сенқажет.
менен5адастың
ба, агроөнеркәсіп
кешеніндегі
еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
әй, қайда-а?!
шаруашылығы
өнімініңкөлеңкемді
экспортын,
тиісінше,
Табанымның астынан
түн
жұтты.кем
дегенде
есеге арттыруды тапсырамын.
Өңірінен2,5
өртеніп,
сөнген күнің - айқайлап,
ТӨРТІНШІ.
Уақытты
өрнектеп өрген сүлдер сұмдық тым.
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
Сүлдер берген суреттер
бұрышында
тиімділігін
арттыру
сары үміт,
Бүгінде ұшында
Қазақстан
арқылы бірнеше транКірпігінің
бір түйірі
сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл туралы көп
жауынның,
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
өткен жүк
Күлген қыздың жүзіндей күміс арқылы
шамның жарығы.
транзиті
2017
жылы
17
процентке
өсіп,
17 милТүн дегенің жапқан ой, түн - сенімен
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
ауыр мұң.
сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долҰзақ таңның бұрымы ұзап кетті
ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
қысқармай?!
жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаАсыранды аққудың мамығында мамыр жүр?
руға мүмкіндік береді.
Сақау аспан сен менен тағы адастың,
Жүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
мысқалдай,
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Бақа ағаштың сүлкіні бозала жал - лағыл жыр...
кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
Бұла іңірдің түндігін - жұмсаң
блокчейн
сияқты цифрлық технологиялардың
қатты тұншықтым?!
ауқымды
түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
Айдыныңда
бұлт - логистиканың
құм салмақты, барлық
Заманауижүзген
шешімдер
майысып
тұр.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Жұлдыз жанды
- жақтан
жанарындай
мүмкіндік
береді.жан
«Үлкен
деректерді»
(Big data)
мың
шықтың,
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Күндізжеңді
қайыңның
анарындай
өсімнің
резервін
анықтауға
және артық шығынды
Ай
шықты.
азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
Бекер енді мұныңыз,
шыл
ізіндейенгізу
бүршік
түн,
Интеллектуалды
көлік
жүйесін
қажет.
Сәл
күрсінсек
жып
жылы
жабағысын
Бұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға және
жаяды,
инфрақұрылымды
одан әрі дамыту қажеттігін
Түндігіңдежол
сұмашады.
үре-е-й, Ішкі
үһ-іл-едім,
анықтауға
өңірліктүршіктім,
қатынастарды
Күңкілдейді
тірідей
сөнген тұмажергілікті
баяғы үн. желісін
жақсарту
үшін
автожолдардың
Түн... мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
жөндеу
көбейту керек.
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа мерзімдегі кезеңде 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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МҰРАҒАТ

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.
Бақыт ЕЖЕНХАНҰЛЫ,
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
Л.Н. Гумилев атындағы
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
Еуразия
Ұлттық
университеті
дылықтарымыз ретінде қала беретін
азаматтық
отыр.
Экономиканы цифрландыру табыс әкелтүркітану
және
алтайтану
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
орталығының бас
ғылыми Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
келісім.
де тудырады.
Дегенмен, Қазақстанның жетістікқызметкері,
тері сенімді т.ғ.д.
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 индустрияланХVІІІ
ғасырдың
екінші аяқталып
батыр» атты
ғылыми
еңбегімізге
жартысындағы
«Көл-көсір
мұнайдың» дәуірі
келеді.
дыру
талаптарына
бейімдеу қажет қазақ-қырғыз
болады.
жартысында
Қазақжаңахандығы
жетпіске жуық тың2018
мұрағат
шайқастарына
қатысты
мәнжу
Елімізге дамудың
сапасы қажет.
жылы «цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қатрендтер іргелес
көрсетіп отырғандай,
ол, лыптастыруға
индустрияландырудың
мен Жаһандық
Цин патшалығы
құжаттар енгізілгендігі
осыған арналған
тілді мұрағат
құжаттар
бірінші кезекте,
Төртінші
өнеркәсіптік
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге кірісу керек.
көршіге
айналып,
бір-бірімен
дәлел.революция
Аталмыш еңбекті
жазып
элементтерін
кеңінен
енгізуге негізделуі
тиіс.
Мұ-біз XVIII ғ. қазақ
тікелей
байланыста
болғандығы
болғаннан
бері,
XVIII
ғасырдың
екінші
ның
өзіндік
сын-қатерлері
де,
мүмкіндіктері
де
ЕКІНШІ.
баршаға мәлім. Екі жақ барыс- тарихына қатысты мәнжу тілді жартысында
қазақтар
мен
бар.
Ресурстық
әлеуетті
келісінің
балама нәтижесі ретінде мұрағат құжаттарына
арналған
қырғыздар
арсында
болған
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
Цин
патшалық
мұрағатында ғылыми зерттеу жұмыстарымызды жаңжалдар
туралы
тарихи
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
біршама мол тарихи құжаттар одан әрі жалғастырып келеміз. жыр-дастандарында
көптеген
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанқалыптасқан.
Онда
қазақСоның
нәтижесінде,
тағы
да
бір
мәліметтер
сақталып
келген.
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
цин
қарым-қатынасына топ тың дереккөздердамыту
ашылды.
Бұл
Сонымен
қатар,
Ресей
барысында ерекше маңызға ие болады.
қатысты
мәліметтерден
тыс, тың
дереккөздер Отандық
ғылыми
тиісті
тарихи
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жаңа
Бірақ
шикізатмұрағаттарында
индустрияларын
ұйымдастыру
Қазақ
хандығының енгізудің
жекелеген
қауым мен қалың оқырмандардың
оқиғалардың
біразына
қатысты
технологияларды
көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстаайналуы тиісбатырлары және назарына ұсынылмақ.
нымдарды
сынихабарлар
тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
билеушілері,
Біз төменде
жеткізетін
құжаттардың
Оның нәтижелері
бағасы
төмен- Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаелшілерінің
тарихи мұнай
тұлғалық
сол күрт
дереккөздердің
біразын
бар екендігі де ғылыми
қауымға
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынорындарын паш ететін құнды әрі таныстырып өтсек.
аян. Ал жақын жылдары
жарық
тұрақтандырушы
факторлардың
тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
тың
деректер де баршылық.
2017 бірі болды. Сол дардың энергиякөре
бастаған
мәнжу тілді
Цин
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз
жұмыстажылы жарық көрген «Қожаберген
XVIII
ғасырдың
екінші патшалық мұрағат құжаттарының
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
78
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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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Қазақ батырлары мен
елшілері туралы мәнжу тілді
тың дерек құжаттар

1

2

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам
бойынша,
2050 жылға
қарайбіріншісі
бұл көрсеттүрінде жұмыс
арасында
да аталмыш
қазақ— 1764оператив
жылғы жорықта
жаққа істеуіне
қарай жан-жақты
барсам» қолдеген
кіш
80
процентке
жетеді.
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
қырғыз жанжалдары мен ондағы болған
қазақ
батырларының мазмұндағы хатын жеткізуге
Біз 2030 тұлғаларға
жылға қарай Қазақстандағы
отандық
өнімді халықаралық
шығарудың
тарихи
қатысты бірі, баламаяғни үйсін
тайпасының
жіберген. нарыққа
Іле-шала
тайжы
лы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
дереккөздердің
бар
екендігі Тілеу есімді адамының ұлы Саниязбен Ханқожаны,тиіс.
сондайқойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
анықталып
жатыр.
Мысалы, Орынбайдың аталмыш жорық ақ Қабанбай, Орынбай, Ерназар,
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
«Қазақтар мен қырғыздар бірін- туралы айтып берген әңгімесі; Чоңғай, Табысар, Құданазар,
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
бірі тонағандығы
ж.т.б. мәселелер
1764 жылғы
Дәулет, жасалған»
Қаман және
Ақтамберді
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»екіншісі
энергия —
өн- сол
танылатын
«Қазақстанда
табиғи
азықтуралы
Іледегітехнологияларға
цзянцзюнь жорықта
Әбілпейіздің
жанында
сынды қолбасшылар
дірілді.«Жасыл»
инвестиция
түлік брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге бірлесе
мүмАйлуңаның
жазып
жібергенмаңызды.
болған, жорықтан
оралған
шақта 2000-нан астам әскер бастап келіп
салу
үшін бизнесті
ынталандыру
кіндік
береді.
мәлімдемесі
құжаттан
Цинның
бас қосып,тиімді
ақыл-кеңес
Өңірлердің (қосымша
әкімдері шағын
жәнеӘбілпейіздің
орта бизнеселшісі болып
Сонымен
қатаронымен
жерді барынша
игесубъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ал дұрыс
пайдалана
3 дана: тізімдер»
атты
мұрағат
Құлжадағы
ұлығы,
яғни бізынталандырып,
сөз құрып: «Бізге
жақын
тараптағы
қалдықтарды
заман
утилизацияалмайтындарға
қолдану керек.
субқұжат осындай
тыңталабына
әрі құндысай етіп
отырған құжат
авторымен шара
бұрыттардан
... тек Тиімсіз
жолбастаушы
лау
және қайта
өңдеу үшін шаралар
қабылдау
ауыл етіп
шаруашылығы
кешені
құжаттардың
бірі.
кездескен
Норбу сидияларды
есімді қалмақтың
100 шамасында
адамсубъекұстайық
керек.
жәнеЦин
басқапатшалығы
да шаралар
заңнамаға,
тілеріне хабары;
арналған та
банкәрі
несиелерін
арзандатуға
БұлОсы
құжат
жорық
туралы жеткізген
батыстағы
Бәйдібек
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта
бағыттау
қажет.
5
жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
цяньлун жылнамасының 30 жылы үшіншісі — аталмыш екі түрлі тайпасын
шабуға
барайық»
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
3 айы 12 күні яғни 1765 жылы 1 хабарларда аттары аталған қазақ деп тоқтамға келіп, жорыққа
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
мамырда жазылған. Құжат авторы батырларының есімдік тізімдері.
шыққан. Сонан соң, Іле өзенінен
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
— Құлжадағы
Іле цзянцзюнь
Құжатта 1764 жылғы қазақ- өтіп, Самсу жеріне жеткенде,
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
(генерал)
Айлуңа.
Құжат
2012
қырғыз
соғысы туралы
нақты Чоңғай, Ерназар, Құданазар және
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
жылы
Қытайда
шыққан
«Цин
әрі
қызық
деректер
кездеседі,
Ақтамберді сындылар: «Мына
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
дәуіріндегі
Синьцзянға
және
бұл деректер
халқымыздың
жақтағы бұрыттар ... былтыр
ліпатшалық
арттыруға
және өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
ұлғайтуға
бағытталуы
Біз егін
егіп, дәнді
Бүгінде
Қазақстан
бірнеше транқатысты мәнжу
тіліндекерек.
жазылған
тарихи
жадысында
сақталып
біздің арқылы
жылқыларымызды
айдап
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны келген
мақтандүниелермен
тұта- сконтиненталды
Бұл да
туралы
көп
мұрағат құжаттарының
жинағы»
көп сәйкеседі. коридор
әкеткен өтеді.
бұрыттар
осындағы
мыз.
Алайда,
қазір
ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қайайтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
атты 208 томдық сериялы Демек, мәнжу тілді осы бір Кебек есімді бұрытпен бірге
тажинақтың
өңдеуді қамтамасыз
әлемдікмұрағат
нарықтарға
2017 жылы
17 процентке
өсіп, 17Нобхуй
мил73-томына етіп,
енгізілген
құжатынтранзиті
қазақ халқының
қоныстанып
жүретін
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
[2, 73-том, 74−83-бб.].
ауызекі тарихи дереккөздерімен сынды
бұрыттар.
Біз жыл
енді
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долҚұжат авторы әуелі осы салыстырып зерттеудің қажеті бұларды барымталайық» дегенде,
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
құжат жазылудан бұрынырақ бар екендігін білдіреді. Бұны Әбілпейіз
оларды
тоқтатпақ
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтақазақтың
Әбілпейіз
сұлтаны
нақтылап
көрсету
үшін,
біз
болып,
тоқтата
алмады.
Сөйтіп,
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
қалмақ жазуындағы
данаотандық
құжатжағдаймәтінінің қазақ
тіліндегі Чоңғай
трансферттеумен
және бір
оларды
Жүк қозғалысын
онлайнсындылар
режіміндебұрыттардың
бақылап,
хатын
жібергендігін
айтады.
аудармасын
беруді
жөн
көрдік.
осыдан
бұрынғы
мал
айдап
кеткен
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Құжат
авторының
мәлімдеуінше,
Құжатта
былай
делінген:
ізін
қуып
барып,
сондағы
АтақайОсыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін
қайта қарау
диплом беріп
қана блокчейн әскерін
сияқты гирак
цифрлық
Әбілпейіз
сұлтанкерек.
әлгі Олар
хатында
«Әбілпейіз
есімдітехнологиялардың
бұрыттармен бірге
қоймай,
шаруашылығы
кешенінде
нақты бұрын
ауқымды
түрде
қамтамасыз
ету қажет.
өзінің ауыл
Абылай
ханмен бірге
аттандырудан
Ахмет
суаненгізілуін
қоныстанған
Кебек сындылардың
жұмыс
істейтін немесе
ғылыммен айналысатын
Заманауи
шешімдер
барлық
бұрыттарға
(қырғыздарға)
тайпасының ахалақшысы
(тайпа
жұртын логистиканың
шапқан. Айдап әкелінген
мамандарды
дайындауға
тиіс.
буынының
өзара
байланысын
ұйымдастыруға
қарсы жорыққа шыққандығын басшысы) Байқараққа 3 адам жылқылар арасынан өткенде
Бұл жоғары
оқу орындарынан
оқу бағдармүмкіндік
(Big data)
айтқан.
Сол хатты
тапсырып қосып
беріп, солар
арқылы береді.
өзінің «Үлкен
Чоңғай деректерді»
сынды
қазақтардан
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
алған соң, құжат авторы өзінің Ердениге жазған «Ердени бек тоналған жылқылар да бар болып
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
осы іске байланысты жан- сен андан әскер бастап батыстан шықты.
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
жақты
жинаған
бұрыттардың
Бәйдібек көлікОсы
реткі
барымта
егін
егу мен
астықмағлұматтарын
жинаудың оңтайлы
уақытын батыс
Интеллектуалды
жүйесін
енгізу
қажет. кезінде
топтастырып,
оларды
мәлімдеме
тайпасына
шабуыл
жасап,
бізге
қазақтың
Жанай
есімді
басшысы
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын тиімді басқаруға
және
ретінде
Цин патшасы
Цяньлунға
қарай жылжысаң,
ал мен өз соғыста
қаза
тапты.қажеттігін
Әбілпейіз
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одан әрі
дамыту
жіберген. Құжат
негізінен
3 топ әскерімді
бастап
бұрыттарды
адам Ішкі
жіберіп,
Жанайдың
мәйітін
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол ашады.
өңірлік
қатынастарды
арқылы
өнімділікті
бірнешеоның
есе арттыруға
бо- жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
желісін
мағлұматтардан
құралады:
мына тараптан
шығып, сендер
әкелдірмек болған
еді, бұрыттар:
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
79
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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өнімнің
экспортқа
шығуын шықпақ
көздейтін болғанмын.
жаңа құрал«Сендер тонап Құрметті
әкеткен отандастар!
біздің оларды бұрыттардың
басшысы
жорыққа
Біз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінадамдарымыздың
арасында Чирақчиға барып өзара татуласу Алайда, біздің тұратын жеріміз
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтабір қыз бала бар, соны бізге жөнінде сөз жеткізу мақсатында алыс болғандықтан, біз сендермен
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
берсеңдер
Жанайдың
мәйітін болды.
аттандырған.
Жоспар Еліміздің
бойынша, бірнеше
кезіге алмай
қалдық. Кейін,
біз
Кеңесініңбіз
тұрақты
емес мүшесі
2018 жылөнеркәсіптік
кәсіпорнын
сендерге
қайтарып
береміз»
егер
Чирақчи
оң
қабақ
танытып
сендердің
іздеріңді
қуып
жүріп
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
деген.
Әбілпейіз барымталап
жатса,
Ақтамберділер
сол тәжірибені
Қошқырын-бұрық
Біз дүниежүзілік
ЭКСПО мамандандырылған
асырып, бұл
кеңінен деген
тарату жерге
керек.
әкелген
қызды
қайтарып
Чирақчи таңдап
тарабынанЦифрлық
жіберілетін
қарасты
60
көрмесінәлгі
өткізу
үшін әлемдік
қоғамдастық
және жетіп,
басқа даЧирақчиға
инновациялық
шешімапартып,
бірге дерді
соданәзірлеушілердің
әрі бұрыт адамына
кезігіп дамытуы
қалып,
алған ТМДЖанайдың
және Шығысмәйітін
Еуропа елшілермен
елдері арасынөз экожүйесін
дағы бірінші алдырған.
мемлекет болдық.
та- аса маңызды
келеді. 12-сін
алмастырып
Сонда, Қазақстанда
батыстағы бұрыттардың
бәйдібек мәселеге
олардыңайналып
48-ін өлтіріп,
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
бұрыттардың Кебек пен Түлібай тайпасына барып, оларға: «Мына тұтқынға алғанбыз. Сонда,
әлгі
мика
моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
есімді екі басшысы Әбілпейіздің тараптағы бұрыттардың барлығы 12 адам: «Әлгінде, Әбілпейіз
2017 жылы
еліміз әлемдік
қо- халықаралық
сияқты
жіберген
адамдарымен
бірге дағдарыстың
бізбен татуласамыз
деп келісті. технопаркі
бізді тонаған
соң, инновациялық
біз татуласу
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
келіп,
Әбілпейізге:
«Былтыр Сендер бізбен соғысасыңдар ма, жөнінде келіскен едік. Сендер
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар парбіздің адамдарымыз сендердің әлде татуласасыңдар ма? Егер не үшін қайтадан бізді қырып
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
жылқыларыңды
енді, татуласқыларың
бізгеқажет.
тарту- Нақты
жатырсыңдар?»
айтқанда,
кәсіптік өнімнің тонаған,
өсуі 7 проценттен
асты. Бұлкелсе,
қарау
сектордыңдегенді
жаңа технологиміне,
сендер
керісінше
біздің
таралғы
жасаңдар»
деген
сөздерді
біздің
Бөгенбайымыз
оларға:
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы
және
адамымызбен
қоса,
жылқы,
сиыр
жеткізбек
болған.
«Біз
сендердің
Әбілпейізбен
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
венчурлық қаржыландырудың жеке нарығының
жәнеҚазақстанның
қойларымыздықолайлы
тонадыңдар
олар қызметі
әлі қайтпай
татуласқандарыңды
білмей
дамуы Алайда,
орта таптың
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
...қалыптасуына
Бұдан былай біздің
ел сендерді
тұрып, басқа
қалып,
48 адамдарыңды
мүмкіндік
берді. Кедейшілік
13 бір
есебағытта
негізгіжорыққа
факторлары
болып
саналады. өлтірдік.
Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
Енді, міне, мән-жәйдан
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және
инжинирингтік
қызмет
хабардар
болғандықтан,
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше
маңызға
ие
болып
біз
сендерді
кері
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру
табыс
әкелжіберейік» деп, оларды
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп
босап
қалу
қаупін
босатып жіберген.
келісім.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Бұдан тыс, Нұрәлі өз
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияінісі
Ерәлікоммуникация
батырға 10
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін,
000
әскер
беріп,
Таласты
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын жаңа индустрияланбойлап
барып
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімқарсы
деу қажет
болады.
бұрыттардың
батыс
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қашекараларындағы
бір
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция үшінші бесжылдығын әзірлеуге
кірісутонатқызып,
керек.
тайпаларын
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұекі тайпа елін тұтқынға
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
ЕКІНШІ.
алдырған. Елдің айтуына
бар.
Ресурстық әлеуетті
қарағанда, Ерәлі батыр
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
біздің Бөгенбайға да
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
адам жіберіп, мән-жайды
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанайтып үлгірген».
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
айта
дамыту барысында ерекшеӘуелі
маңызға
ие кетерлік
болады.
тонамайды,
сендер
де
бізді
шыққан
арғын
тайпасының
бір
жәйт:
мейлі
ауызекі
күйінде
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
тонамаңдар»
деп татуласқандай
Бөгенбай есімді ісін,
қазақтабиғи
адамы
жеткен өзіміздің
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
ресурстарды
басқаруғатарихи
қатыстыжырұстаболып
уағдаласқан.
Тоналған Әбілпейізге хабаршы
жіберіп,
болсын, мейлі
айналуы
тиіс
нымдарды
сынидастандарымызда
тұрғыдан қайта пысықтау
керек.
Оның
нәтижелері
бағасы
күрт төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформаадамдар
мен
малдар да мұнай
түгелдей
мынаны
жеткізген:
«Осыдан
сырт
елдің
мұрағаттарынан
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынқайтарылмаған.
Сонан
соң, бұрынғы келісім бойынша мен табылған тарихи құжаттарда
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
Сол
дардың
энергия
тиімділігі
мен
энергия
Әбілпейіз тағы да Ақтамберді мен өзіміздің 500 әскерімізді бастап, болсын,
XVIII
ғ. үнемдеуге,
екінші
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
бар
қайта
өңдеу
сондай-ақ
энергия
өндірушілердің
өз жұмыстаЖауғаш есімді 2 қазақты елші етіп, сенімен бірге бұрыттарға қарсы жартысындағы
қазақ-қырғыз
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
80
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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
көздеріне
шейтеді.өздерінің
Ауыл шаруашылығы
кожанжалдарының
болуэнергия
себебін
жолдартиесілі.
арқылы қазақтар
қаласында субъектілерінің
жатқандығынан-ақ
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолбарымталаумен немесе кек алумен малшаруашылық
өнімдерін оңтүстік өңірдің Қазақ хандығы
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
түсіндіріп жатады. Дегенмен, сырт өңірлерге жіберіп, оның үшін
қаншалықты
маңызды
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
аталмыш
тарихтың
тамыры
қайырымы
ретінде
өздері
екендігін
байқауымызға
болады.
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
тереңде
жатқан.
Жоғарыдағы
өндірмейтін
көптеген
тауарларды
Ал
жаңадан
ашылған
мәнжу
тілді
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
құжатпенжаңартылатын
бір дәуірде қалыптасқан
алдырып тұрған.
Бұл тауарлардың
өзге бір
мұрағат құжатта
айтылған
болатын
энергия көздерінің
55 өнімнің
сапасы мен
экологиялық
тазалығын
өзге де жұмыс
біраз тарихи
құжаттарға 2017
қатарында
әуелі сақтай
астықты,
әсіресежүргізілуі
тарихи қажет.
оқиға Бұл
осы бүкіл
себепке
барып
нысаны
істейді.Соларда
жылы 1,1
отырып
әлемге
үңіле келекиловатт-сағат
біз мынаған көзіміз
келетін
тірелгенжасалған»
тәрізді: табиғи
1773 азықжылы
миллиард
«жасыл»Мауараннахр
энергия өн- өңірінен
танылатын
«Қазақстанда
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмжетті: барымта немесе кек алудан күріш пен ұнды атап өтуіміз керек. қараша айында Абылай хан
салу
бизнесті ынталандыру
кіндік
береді.
тыс,үшін
аталмыш
жаңжалдардыңмаңызды.
Сонымен қатар,
Мауараннахр
өзінің қайтыс болған бір ұлына,
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
Сонымен
қатаралжерді
барынша
тиімдімарқұм
игеөзге де себептері болған. Сол мен Қашқария жерлерінен көп
Әбілпейіз
сұлтан
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
себептердің қатарында керуен алынатын тауар – өлім-жітіммен әкесі Әбілмәмбетке құран оқыту
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субжолдарына
таласу
факторы байланысты,
ақтық
сапарда мақсатында Түркістанға барады.
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъекда бар еді. Қазақ даласы мен кигізілетін
кебіннің
негізгі Дәл сол шақта, Ханқожа қазақ
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
Мауараннахрды,
сондай-ақ Қазақ
материалы
– сәлдебоз.
Жаңаданқажет.
әскерлерін
бастап
бұрыттарға
соның
ішінде Экологиялық
кодекске
өзгерістер
қайта бағыттау
5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
даласы
мен
Қытайды
(әсіресе
Цин
жарық
көрген
мәнжу
тілді
біраз
қарсы
жорыққа
шығып,
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделгенқазақтар
ауыл
патшалығының құзырына енген құжаттарда қазақтардың
«хуэйөнімінің
тарапынан
көкжалтиісінше,
Барақ, найман
шаруашылығы
экспортын,
кем
Қашқарияны)
жалғастыратын бу», яғни «сарттардың
жерінен
Шыңқожа тапсырамын.
және
шапырашты
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5
есеге арттыруды
керуен жолдарын
үзілмейтіндей
өндірілетін бозды» ұнататындығы Жанбек (бір жерде «jiyanpok»,
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
тағы бір жерже «jiyanpek» деп
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
хатталған)
сынды
батырлар
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
соғыста қаза болады; іле-шала
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы
бірнеше
транАбылай
хан мен
Әбілпейіздің
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
оңтүстіктен күш жинап, әлгі қазақ
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
батырларын өлтірген бұрыттарға
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милжазалауТранзиттен
жорығын түсетін
жүргізген
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады.
жыл[2,
120-том,
88−94-бб.].
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол-
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шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
Абылай хантез
дәуіріндегі
қазақ
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын
арада қайтаелшілері туралы мәнжу тілді
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын
онлайн
режімінде бақылап,
уником
қолжазбасы
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету
Біз өзіміздіңмақсатымен
«Қожаберген
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты батыр»
цифрлық
технологиялардың
атты ғылыми еңбегімізде
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
XVIII
ғасырдың
екінші
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
жартысындағы қазақ-цин қарыммамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
қатынасының
басталуы,
өрбуі
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен
деректерді»
(Big data)
және
ондағы
туындаған
жер
дауы,
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
етіпозық
сақтап
айтылады.
көші-қон және
мәселесі
сынды
тарихи
дегі
білімқалу
менэкономикалық
үздік тәжірибені
тарататын өсімнің резервін анықтауға
артық
шығынды
тұрғысынан айналу
да, рухани-саяси
сұраныспен
тақырыптарға
назар аударып,
орталықтарға
талап етіледі. Материалдық
Мысалы, азайтуға
жағдай туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
тұрғысынан
қазақжинаудың
қауымы үшін
бірге уақытын
оңтүстік Интеллектуалды
өңірдің қазақ көлік
нақты
тарихиенгізу
құжаттар
егін
егу мен да
астық
оңтайлы
жүйесін
қажет.арқылы
болжамдаудың,
«ақылды суарудың»,
минералжүйемәні
көлік тиісті
ағынын тиімді
басқаруға
және
аса маңызды болған.
қауымы
үшін үлкенБұл
рухани
зерттеулер
жүргізген
ды тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
Қазақ қауымы үшін аталмыш бар екендігі де даусыз. Басқаны болатынбыз. Онда шығыстағы
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
өңірлік қатынастарды
керуен жолдарының
экономикалық
былай
қойғанда,
әйгілі жол
қазақашады.
қазақІшкі қауымының
мүддесін
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
желісін
маңыздылығы
мынада:
осы хандарының сүйектері Түркістан қорғау үшінжергілікті
қазақтың
ханлады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
81
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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 құралсұлтандарының
Цин патшалық
Біз әлем елдерінің
сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірінордасы
Шәуешек,
Құлжа
бөленіп,мен
брендке
айналған
тәуелсіз Қазақстан- ші кезекте, технологиялардың трансфертін ынтасынды
қалаларда
орналасқан
ды құрдық.
2017 жылы
біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік ландыруға тиіс.
Кеңесінің
тұрақты емес
мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
Цин
биліктеріне
елшілерін
дың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі пилоттық жобаны іске
жіберіп
тұрғандығын
айтып
Біз
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
асырып,
бұл
тәжірибені
кеңінен тарату керек.
өткен болатынбыз [3, 62−103-бб.].
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешімЖуырда, біз қазақ хан-сұлтандары
алған
ТМД
және
Шығыс
Еуропа
елдері
арасындерді
әзірлеушілердің
өз
экожүйесін
дамытуы
мен Цин патшалығы арасындағы
дағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
болған дипломатиялық миссиялар
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоОл біздің Назарбаев Университеті, «Астана»
туралы тағы бір тың әрі көлемді
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
уником
анықтап,
ол дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
2017қолжабаны
жылы еліміз
әлемдік
туралы
ғылыми
зерттеулер
жүргізе
лайсыз
салдарын
еңсеріп,
сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
бастағанбыз.
Уником
қолжазбасы
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялық технологиялар пар«Цяньлун
нянь өсуі
цзянь
хасакэ болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
жалпы өнімнің
4 процент
кәсіптік (乾隆年间哈萨克名册),
өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологиминцэ»
орайда,
өнеркәсіптің
яғни
«Цяньлун
билікжалпы
құрғанкөлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
тізімі,
қазақ
сараптаулардан жеке
өткізунарығының
арқылы
сектордың үлесі
проценттен
түсті. сондай-ақвенчурлық
қаржыландырудың
жылдардағы
қазақ 40
көсемдері
мен асып
Қазақстанның
қолайлы
дамуы
орта
таптың
қызметі
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
миссияларымен
байланысты
Цин
өз
кәдемізге
жарату
—
Отандық
олардың елшілері туралы тіркеу
қалыптасуына
мүмкіндік берді. Кедейшілік
13 есе негізгі
факторлары
саналады.
үшін
патшасы Цяньлунның
немесе
Цин тарихболып
ғылымы
атқаруғаБұлтиісті
дәптері»
деп аталады.
қысқарып, жұмыссыздық деңгейіпатшалық
4,9 процентке
тиісті
заңнама
қажет.
орда мекемелерінің міндеттердің бірі. Біздің бұл
Қытайдың Бірінші тарихи
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан
бөлек,бағыттағы
IT және зерттеу
инжинирингтік
қызмет
атынан
жазылған
біраз
ресми
жұмыстарымыз
мұрағатында
сақтаулы
бұл
калық табыстарының негізі - біздің
басты
құнкөрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
құжаттардың
көшірмелері әлі жүргізілу үстінде, айтуға
қолжазбаның
жалпы
көлемі
207беретін
дылықтарымыз
ретінде
қала
азаматтық отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелсақталған.
татитын
мазмұн
баршылық.
беттен,
ал мәнжу
тілді және
ресми конфессияаралық
бейбітшілік,
ұлтаралық
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
Айта
кету
керек,
қолжазбада
Дегенмен,
мақала
көлемі
шектеулі
мәтін
келісім.195 беттен құралған.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
меңзелген
қазақ
дипломатиялық
болғандықтан,
біз
мұнда
XVIII
ғасырдың
соңында
Дегенмен,
Қазақстанның
жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын тек
алақана
тиямиссияларына
байланысты
өзге
Кіші
жүз
қазақтарының
Цин
тірек саналады,
бірақ
ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
құрастырылған
бұл
қолжазбада
де көптеген
тарихи
құжаттар патшалығына
елшілерін
жіберген
здың кепілі
емес екенінқарымжақсы сезінуіміз
керек.
мен стандарттау
салаларын жаңа
индустрияланЦин
патшалығымен
қалыптасқан.
Жақын
жылдарда,
оқиғаға
байланысты
біраз
тарихи
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
қатынас орнатқан қазақ хансол
тарихи
құжаттардың
ең
көлемді
мәселелерге
қысқаша
тоқталып
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қасұлтандарының дипломатиялық
Жаһандық жөнінде
трендтер көрсетіп
бір бөлігі ол,
болыплыптастыруға
табылатын арналған
кетсек. Бұлиндустрияландырудың
мәселелер әуелі кейбір
миссиялары
нақты отырғандай,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік
революция
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу керек.
мәнжу
тілді
мұрағат
құжаттар,
«тарихи
зерттеулерде»
айтылатын
мәліметтер
жинақталған.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі
тиіс.
Мұ- Бірінші тарихи «Аңырақай» соғысынан кейін Кіші
әсіресе
Қытайдың
Қолжазбада айтылатын тарихи
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері
де «Әскери
ЕКІНШІ.
істер жүзбен өзге қазақ жүздері алыстап
оқиғалардың
уақыты
1761 мұрағатының
бар.
Ресурстық әлеуетті
басқармасында
(Ұлы
кеңесте)
кеткен» деген ғажайып «тарихи
жылғы
сәуір
айынан
1788 жылғы
Жаңа
әлем
көшбасшыларының
қатарына қо- одан әрі дамыту
сақталған
ұлықтардың
мәнжу
тілді
тұжырыммен»
байланысты.
желтоқсан
дейінгі аралықты
сылу үшінайына
Қазақстанда
қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
мәлімдемелерінің
(军жалғасуда.
Тәуелсіз Олар болашақта
Қазақстанның
қамтиды.
бұл қолжазбаны
екеніне Демек,
сенімдімін.
Бұл үшін мынадай
міндет- көшірмесі»
мұқтаждығы
жаһан机处满文录副奏折)
атты
қорында
тарихнамасына
«Аңырақай
қазақ
дипломатия
тарихындағы
терді шешуге
жұмылуымыз
керек.
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
құжаттар
шайқасы»
ұғым
мықтап
дамыту
барысында
ерекшетуралы
маңызға
ие болады.
27 жылдық оқиғаларды қамтитын сақталып келген мұрағат
Бұл біздің
ол Қазақстандық
тарихи
Индустрияландыру
жаңа көре бастаған. Бірақ
шикізатенгізіліп,
индустрияларын
ұйымдастыру
аса БІРІНШІ.
құнды тарихи
дереккөз деп жарық
аталмыш
қазақ
дипломатиялық
сана
мен
патриотизмді
нығайтуға
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
ісін,
табиғи
ресурстарды
басқаруға
қатысты
ұстабағалауымызға болады.
айналуы
тиіс
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
миссияларына
байланысты
өзіндік
қызметін
атқарып
Қолжазбада
қазақ
ханОның нәтижелері мұнай бағасы
күрт төмен- Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформанерғұрлым
жатқандығы жұртқа аян.
Сонымен
сұлтандары мен олардың жіберген ұғымдарымызды
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорынтереңдетуге
мүмкіндік
тудырып
бірге,
аталмыш
тарихи
оқиғаға
елшілерінің
есімдері,
Цин
тұрақтандырушы факторлардың бірі
болды.
Сол
дардың
энергия байланысты
тиімділігі менбіраз
энергия
үнемдеуге,
отыр.
Осы
тарихи
құжаттарды
дау-дамайдың
патшалығы
тарапынан
оларға бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстасебепті жоғары
еңбек өнімділігі
оқу, зерттеу, оларды ғылыми болып келгендігі де белгілі. Осы
жасалған
сый-сияпаттардың
секторына деген
бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
82
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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 энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс
қолОсыған істеуіне
дейін жан-жақты
жарияланған
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек.біраз
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
ғылыми еңбектерімізде
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық
нарыққа
шығарудың
сол елшілікпен
байланысты,
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын
тауып,
ілгерілетуге
деркезінде қалыптасқантиіс.
біраз
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
мәнжу тілді мұрағат құжаттарға
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
зерттеулер жүргізген боланысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
тынбыз жасалған»
[3, 70−98-бб.;
4;]. Енді,
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өн- танылатын «Қазақстанда
табиғи
азықміне, «Цяньлун
билік құрған
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмжылдардағы қазақ көсемдері
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
олардың
елшілері
туралы
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатармен
жерді
барынша
тиімді
игесубъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты ретіндерді ынталандырып,
ал дұрыс
тіркеу дәптері»
аттыпайдалана
уником
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара
қолдану керек.
субқолжазбасында
да Тиімсіз
аталмыш
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл дипломатиялық
шаруашылығы кешені
субъекмиссиясына
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналғанқатысты
банк несиелерін
арзандатуға
мол
мағлұматтар
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет.
5
жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
сақталғандығы
анықталып
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
отыр.
Ал
жоғарыда
біз
шаруашылығы
дау-дамай көтерушілер аталмыш шайқасынан» кейін
қазақтың өнімінің экспортын, тиісінше, кем
таныстырған бірінші құжатта
ҮШІНШІ.оқиға
«
дегенде ба?
2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
тарихи
барысындағы басы расында қосылмаған
мына жәйт айтылған: 1764
Ақылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
Әбілқайырдың
Кіші
жүз
Тарихи
дереккөздерінде
жылғы қазақ-қырғыз шайқасында
кешенін
қарқынды
мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
әскерлерін
кері дамыту
әкеткендігін
мұндай тарихи ұғымға
қайшы
Кіші жүздің Ерәлі сұлтаны 10
Аграрлық
өнімділігін
Көлік-логистика
айтып,
сол саясат
себептенеңбек
«осыдан
келетінтүбегеймәліметтердің
бар инфрақұрылымының
000 әскер бастап бұрыттарға
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
соң біріктірілген қазақ халқының екендігі айқын. Асылы, Шоқан
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан
арқылы бірнеше
транқарсы жорыққа
шыққан және
жасақтары ыдырай бастады» Уәлиханов сонау XIX ғасырдадақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды сол
коридор
өтеді.
Бұл туралы
көп
жорық
кезінде
Орта жүз
деп Алайда,
қорытынды
жасап
үлгірген, Шикізатты
ақ Кіші жүз
ханның
мыз.
қазір
ол жеткіліксіз.
қай- Нұралы
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
арғын
тайпасының
батыры
бұның қамтамасыз
әсерінен бәзбіреулер
1762
жылы Ортатранзиті
жүздің 2017
хан- жылы 17 процентке өсіп, 17 милтаалөңдеуді
етіп, әлемдік
нарықтарға
Бөгенбаймен хабарласып тұрған.
«осыдан
кейіндайын
қазақтың
басышығуымыз
сұлтандарымен
біргетоннаға
Цинжуықтады. Транзиттен түсетін жыл
жоғары
сапалы
өніммен
қажет. лион
Демек,
XVIII
ғасырдың
қосыла
алмаған» деген
пікірді
де патшалығына
жібергендігін
Бұл мәселені
шешуге
барлық
аграрлық ке-елшісайынғы
табысты 2020 жылы 5 миллиард долекінші жартысында ел тағдырына
шеннің
түбегейлі
бет «Аңырақай
бұруы маңызды.
Аграрлық
жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
айтып жатады.
Сонда,
жазып
кеткен [5,ларға
323−324-бб.].
қатысты
мәселелерге
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтакелгенде
үш
жүздің
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
ынтымақтасып,
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысынкөсемдері
онлайн режімінде
бақылап,
бірге
қимыл
жасай
білген.
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін
және
Бұл
мынаны
көрсетіп
тұр:
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты ақсүйек
цифрлықбилеушілердің
технологиялардың
саяси
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін
қамтамасыз
тұрғыдағы
өзара ету қажет.
таласжұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер
логистиканың
барлық
тартыстарына
қарамастан,
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара біртұтас
байланысын
ұйымдастыруға
Қазақ елінің елдігі
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен
деректерді»
(Big data)
сол дәуірге
дейін сақталып
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
келген. Ал оның өзі бүгінгі
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
Қазақстан территориясының
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
қалыптасуына
үлкен
ықпал
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік
жүйесін енгізу
қажет.
жасаған.
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.
83
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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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МҰРАҒАТ

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
Қайрат
ЗЕКЕНҰЛЫ,
қалыптасуына мүмкіндік
берді.
Кедейшілік 13 есе
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
Абайдың
«Жидебай-Бөрілі»
мемлекеттік
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9 процентке
тиісті заңнама қажет.
қорық-музейінің
жетекші
ғылыми қызметкері
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 «Түрік,
азаматтыққырғыз-қазақ
отыр. Экономиканы
цифрландыру табыс әкелШәкәрімнің
һәм
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
хандар шежіресі»
хақындаБосайтын жұмыс күшін еңбекпен
келісім.
де тудырады.
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияАбай
даналығын
терең
сіңірген күркіреген
Көк
түріктердің
мұрагері,
Ұлы
тірек
саналады,
бірақ бойына
ол ертеңгі
табыстарымынақтау керек.
Білім
беру жүйесін,
коммуникация
ұлы
ақынның
дара жақсы
шәкірті
Шәкәрім
иегері қазақ
жұртына
көз индустрияланалартқандар
здың кепілі
емес екенін
сезінуіміз
керек. даланың
мен стандарттау
салаларын
жаңа
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі
аяқталып
келеді.
дыру
талаптарына
бейім
деу
қажет
болады.
Құдайбердіұлының қазақ руханиятына сіңірген жұртымызды жойып жібере алмаса
да, түрлі
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.
2018
жылы
«цифрлық
дәуір»
өнеркәсібін
қаеңбегі ұшан-теңіз. Қай еңбегін алып қарасаң да, ат қойып, әлдекімдерге теліп жібергісі келген
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
халық
нұр, санасына
сәуле революция
түсіретін пиғылдар
әр заманда әзірлеуге
аз болмаған.
біріншіжүрегіне
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
үшінші бесжылдығын
кірісуАлтай
керек.мен
ой
биігінен үн қатады.
философиясын
элементтерін
кеңінен Ар-ұждан
енгізуге негізделуі
тиіс. Мұ- Каспий аралығында сан ғасыр бойы қаншама
ның өзіндік сын-қатерлері
де, дін
мүмкіндіктері
ЕКІНШІ.
қалыптастырушы
ойшылымыз
тақырыбынде шайқас
өткені тарих беттерінен мәлім. Айналып
бар.
Ресурстық
әлеуетті
ұлттық ұғыммен байланыстырып, ғылыми келгенде, елдік
пен ерліктің үлгісін көрсетіп,
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қо- одан әрі дамыту
негізде еңбек жазған алғашқы қазақ. Ол, жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алатын
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
сонымен
бірге, қазақтың
шежіре-тарихын
да кең
байтақ далаға
иелік Олар
жасапболашақта
отырған елдің
екеніне сенімдімін.
Бұл үшін
мынадай міндетмұқтаждығы
жалғасуда.
жаһаналғаш
зерттеп-зерделеген
жұрттың және
шежіресі
негеэкономикасын
өзіне тән
терді шешуге
жұмылуымыз бірінші
керек. тұлға. Бұл тарихы,
дық экономиканы
еліміздің
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
бағытта Ш.Құдайбердіұлының «Түрік, қырғыз- жазылмасқа?!
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
қазақ һәм хандар шежіресі» еңбегі теңдесі жоқ
Осы
сұрақ ұлы Абайды да қатты алаңдатқаны
технологияларды енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұсташығарма.
Оны ауызекі тілде жұрт «Шәкәрім анық.
Ұлы ақынның
өзі тындырып
үлгермеген,
айналуы тиіс
нымдарды
сыни тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
шежіресі»
деп атап кеткен.
үміт арта көксеген дүниесінің
бірі
Оның нәтижелері
мұнай бағасы күрт төмен- келешекке
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформадеген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
КәсіпорынТереңдей айтсақ, Шәкәрімнің сол шежіресі – еліміздің түп-тамырын тарихи құжаттармен
тұрақтандырушы
факторлардың
бірі болды.
Сол бекітіп,
дардың бір
энергия
энергия
үнемдеуге,
қазақ
тарихын түгендеудің
басы іспетті.
Күндей
ізбентиімділігі
қағазғамен
түсіру
болса
керек.
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.
84
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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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ҚАЗАҚТЫҢ ТҮП АТАСЫ –
Батыр түрік
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тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Соның алғашқы сатысы – хакім Абайдың
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсетШәкәрімге
«Түрік,
қырғыз-қазақ һәм хандар
кіш
80 процентке
жетеді.
шежіресі»
еңбегін
жазуға
бағыт бергендігі.
Біз 2030 жылға
қарай
Қазақстандағы
баламалы
энергия үлесін
процентке
жеткізу тапсырма
міндетін
Нақтылай
кетсек,30
осы
шежіре туралы
қойдық.
Қазір
бізде
жалпы
қуаттылығы
336
МВт
алғанда, Шәкәрім 19 жаста екен. Арғы-бергі
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
тарихымызды түгендеп, танымдық жүйеге
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
енгізудің киловатт-сағат
басы осылай «жасыл»
басталған.энергия
Ол ағаның
миллиард
өндірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
ініге бұйыра салған
әдеттегі шаруалардың
салу
бизнесті
маңызды.
біріүшін
емес,
нағызынталандыру
ғылыми ізденіс
пен терең
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
талдаулардан тұратын үлкен шығармашылық
субъектілерін кеңінен тартып, тұрмыстық қатты
кеңістік болатын.
қалдықтарды
заман талабына сай утилизацияшытырманға
толы
лау жәнеШығармашылықтың
қайта өңдеу үшін шаралар
қабылдау
керек.
Осы және басқа
шаралар заңнамаға,
ізденістерінде
жас даізденушінің
бағытын
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өзгерістер
айқындап беру үшін аға тарапынан нақты
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кодеуге толық негіз бар. Қазақ даласында жазуоператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолсызу
кенжелеп
жатқан
сол бір
замандабірлесіп,
осындай
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
орасан өнімді
ізденіспен
халқының
ежелгі
өмірін
отандық
халықаралық
нарыққа
шығарудың
стратегиялық
жолын
тауып, беруі
ілгерілетуге
тиіс.еңбек
бүгінге дейін
жүйелеп
теңдесіз
Ауыл
шаруашылығын
еді.
Мұндай
тамыры тереңқарқынды
туындыны дамыту
дүниеге
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
әкелу тумысынан дарынды жандардың ғана
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
қолынан келмек.
Жеке жасалған»
әулеттің емес,
бүтін
бір
танылатын
«Қазақстанда
табиғи
азықтүлік
брендін
қалыптастырып,
мүм- –
елдің
шежіре-тарихын
жазуғаілгерілетуге
тәуекел жасау
кіндік
береді. ізденісті, машақатты талап ететіні
қаншалықты
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игео бастан белгілі еді. Соны толық сезіне отырып
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
бел буды. Неге?
Себебі,
елкерек.
үшінТиімсіз
туған субадам
алмайтындарға
шара
қолдану
елдік
мәселеде
тежеліп
қала
алмайды,
әрі
оған
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне
арналған
банк несиелерін
арзандатуға
өзін жауапты
сезінеді.
Сонымен бірге,
Шәкәрім
қайта
бағыттау
қажет.
5
жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
мойнында тағы бір үлкен жауапкершілік тұрған.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
нұсқау мен келелі кеңес те айтылған. Дала шаруашылығы
Ол – Абай аманаты,
ағаныңтиісінше,
арманға кем
толы
өнімініңасыл
экспортын,
данышпаны
дара
шәкіртіне
межеге
жету
тапсырмасы,
ұстаз
алдындағы
уәдені
орындау
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
үшін нені
оқу керектігін,
керекті қайдан іздеу болатын. Шәкәрім кітабының алғысөзінде:
кешенін
қарқынды
дамыту
мүмкіндігіШәкәрім өз «Қазақтың
ТӨРТІНШІ.
қажеттігін
де түгелдей
түсіндіргенін
түпкі атасының жайын білмек болып,
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
естеліктерінде ашық жеткізіп отырады. Мәселен: көп уақыттан бері сол туралы естіген, білгенімді
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
«Афин-Грек
білімі Стамбұлға
содан жазып
және әрарқылы
түрлі жұрттың
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. Біз жиналған,
егін егіп, дәнді
Бүгіндеалып
Қазақстан
бірнеше шежіре
трандақылдарды
өсіруді
үйрендік.
Оныбірақ,
мақтан
тұта- сконтиненталды
коридорОқыған
өтеді. Бұл
туралы көп
табылады. Араб
білімі:
Меккеде,
Меккеден
кітаптарын оқыдым.
кітаптарымның
мыз.
қазір ол
жеткіліксіз.
Шикізатты
қай- айтылды.
Жалпы, Қазақстан
жүк
гөрі,Алайда,
Мединадан
көбірек
табылуы
керек. Және
мұсыл¬маншасы:
«Тәбіри»,арқылы
«Тарих өткен
ғу-муми»,
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милМысырдағы Александр атындағы кітапханаға «Тарих антшар аласлам», Нәжиб Ғасымбектің
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
барасың.
Осы шешуге
төрт жерге
тарихи
түрік тарихы,
Әбілғазы
Баһадүр
ханның жазған
Бұл мәселені
барлықбарып,
аграрлық
ке- сайынғы
табысты
2020 жылы
5 миллиард
долорындарды
аралап,
керек маңызды.
кітаптарыңды
алып, ларға
«Шежіре
әртүрлі
кітаптардан
шеннің
түбегейлі
бет бұруы
Аграрлық
жеткізутүрік»
міндеті және
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
ғылымды
мәселесі
басты Сатып
назарда
бо- жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайта- –
біліміңдідамыту
толықтырып
қайтасың.
алатын
алынған сөздер,
орысша
кітаптан
оқығаным
луға
тиіс.
Ол
ең
алдымен
жаңа
технологияларды
руға
мүмкіндік
береді.
кітаптарыңа, жол қаражатыңа жетерлік пұлды Радловтың ұйғыр туралы, Аристовтың түрік
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
өзім
берем.
Осыған
келіссең
қолыңды
әкел»,
–
деп
нәсілі
әр түрлі
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың туралы,
кедергісіздүниедегі
тасымалдануы
үшінжұрттың
және
Абай
қолынорай
ұсынды.
Мен: «Қаражат
сізден екен, кедендік
шежірелерінен
орысшаға
көшірген
сөздері,
Осыған
аграрлық
университеттердің
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
рөлін
диплом
беріп
қана блокчейн
сияқты түріктің
цифрлықеңтехнологиялардың
мен қайта
білім қарау
аладыкерек.
екем,Олар
барам»,
– деп
қолымды
оның ішінде,
ескі заман¬дағы
қоймай,
ауыл
шаруашылығы
кешенінде
нақты
ауқымды
түрде
енгізілуін
қамтамасыз
қажет.
бердім» дейді Шәкәрім бір әңгімесінде. (Менің шежіре кітаптары «Құдатғу білік»,ету«Кошочижұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
әкем халық ұлы – Шәкәрім. Ахат Шәкәрімұлы, буынының
дам» дегенөзара
кітаптардың
сөздері және кытайдың
мамандарды дайындауға тиіс.
байланысын ұйымдастыруға
Шәкәрімтану
145 оқу
бет) бағдарАсылы, мүмкіндік
Юән-шау-Ми-ши
деген жазушысының
сөзіdata)
және
Бұл жоғары мәселелері-1,
оқу орындарынан
береді. «Үлкен
деректерді» (Big
ламаларын
жаңартып,
кешенінсапалы
талдауды
қамтамасыз етуге,
Абайдың өзі
де кезіндеагроөнеркәсіп
«Біраз сөз қазақтың
түбі пайдалану
араб-парсы,
рум-европа
жазушыларының
сөзі
дегі
озық
білім
мен
үздік
тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін
анықтауға
және
артық
шығынды
қайдан шыққаны туралы» деп қалам тербегені және казақтың жаңылыс айтқан өтірік аталары
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
бар. Сондықтан, қазақ даласында пайда болған – бәрі сол кітапта бар. Ол кітаптардағы сөздерді
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Шәкәрім қажының
баламасыз
ғылыми
еңбегі түгел
жаза көлік
алмасам
да, тиімді
керектісін
теріп және
алып,
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл жүйе
ағынын
басқаруға
– «Түрік,
қырғыз-қазақ
хандар шежіресі»
соған тура келген одан
қазақтың
сөздерін
қосып,
ды
тыңайтқыш
себудің, һәм
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
әрі ескі
дамыту
қажеттігін
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері
анықтауға
жол
ашады.
Ішкі
өңірлік
қатынастарды
ұлы Абайдың мақаласының заңды жалғасы бір шежіре жаздым» деп, Шәкәрім қажы айтулы
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.
85
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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 біраз
мен мағлұмат
құрметіне
еңбектің
дайындалу
барысынан
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
Қазақстанбереді. Нысанаға алған туындыларды зерделеп,
ды құрдық. 2017 жылы біздің ел БҰҰ Қауіпсіздік
қазақ
тарихында
бұрын-соңды
болмаған,
ғылыми
Кеңесінің
тұрақты
емес мүшесі
болды. 2018
жылнегізделген
жұрттың
қолына
тигізу
дың қаңтар жұмысты
айында оған
төрағалық
етудеміз.
Бізжағынан
дүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
уақыт
да үлкен
мерзімді
қамтыған. 19
көрмесін
өткізу
үшін
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
жасар Шәкәрім аталмыш еңбекті еңсеруге
20алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын30 жылын арнағанға ұқсайды. «Түрік, қырғыздағы бірінші мемлекет болдық. Қазақстанда тақазақ
хандар
шежіресінің»
1911 жылы
быстыһәм
жұмыс
істеп келе
жатқан нарықтық
эконоОрынборда
көргенін ескерсек, қажы бұл
мика моделіжарық
қалыптасты.
жылы Шәкәрім
еліміз әлемдік
дағдарыстың
қокезде2017
51 жаста.
Құдайбердіұлы
өзінің
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
осы еңбегін аяқтауға қатысты:
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
Бір алла
бергеніңе
шүкір,
жалпы
өнімнің
өсуі 4сансыз
процент
болып, ал өнерҚалған
жоқ
залал
болып
қылған
пікір.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен
асты. Бұл
орайда,
өнеркәсіптің
көлемінде өңдеуші
Бітірдім
түрік, қазақжалпы
шежіресін,
сектордың
40 проценттен
асып түсті.
Болса даүлесі
кемшілікті,
қисық-бүкір,
– депті.
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың
Бұл
жерде Шәкәрімнің «Болса да кемшілікті,
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қисық-бүкір»
дегенін турадеңгейі
мағынасында
емес,
қысқарып, жұмыссыздық
4,9 процентке
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиавтордың
әлі де ізденіп,
толықтыруға
одан ары
калық
табыстарының
негізі
біздің
басты
құнмүмкіндіктің болмағанын жеткізіп тұр деп
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
қабылдауымыз қажет.
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
Өзі солай десе де, Шәкәрім қажының бұл
келісім.
шежіресі
тарихҚазақстанның
таразысы мен
уақыт
Дегенмен,
жетіс
тіктерісынына
сенімді
тірек
саналады,
бірақ
ол
ертеңгі
табыстарымыжауап бере алатын құжаттық еңбек. Сонысымен
здың
кепілі тарихы
емес екенін
жақсы сезінуіміз орны
керек.
де,
еліміздің
мен руханиятындағы
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
ерекше.
арыстары
да өздерінің
ЕлімізгеКезінде
дамудыңАлаш
жаңа сапасы
қажет.
нақты
бағасын трендтер
беріп кеткен.
Мәселен,
Әлихан
Жаһандық
көрсетіп
отырғандай,
ол,
бірінші кезекте,
Төртіншіқазақтардың
өнеркәсіптік революция
Бөкейхан:
«Ешқашан
шыққан
элементтерін
кеңінен
енгізуге
тиіс. Мұтегі
жайлы қазақ
тілінде
кітапнегізделуі
болып шыққан
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
емес.
Шәкәрімнің бұл кітабының пайдасы –
бар.
қазақтардың
шығу
тегі бойынша өзқатарына
аталарын
Жаңа әлем
көшбасшыларының
қосылу үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсеніңтабады.
бәрі бар
білгісі
келгендер
осы
кітаптан
екенінекімде-кім
сенімдімін.ата-бабаларының
Бұл үшін мынадай
міндетЕгер,
шежіресі
терді шешуге жұмылуымыз керек.
жайлы жазғысы келсе, алдымен, Шәкәрімнің
еңбегін
оқыпИндустрияландыру
алуы қажет» десе,
БІРІНШІ.
жаңаЖүсіпбек
Аймауытов:
«Қадірлі
Шәкәрім
«Түрік, қырғыз,
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
айналуы
тиіс
қазақ һәм хандар шежіресін» терең оқып,
Оның
нәтижелері
мұнай
бағасы
күрт төменойлап
және
салыстырып
барып
жазғанда
өте
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
жауапкершілікпен
қарады. Осығанбірі
байланысты,
тұрақтандырушы факторлардың
болды. Сол
оны
қазақтың
«Карамзині»
десем,
себепті
жоғары еңбек
өнімділігі бар
қайтаартық
өңдеу
секторына
деген
бағдарымыз
өзгерген
жоқ.
айтпаған болармын. Түркілердің тарихымен
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Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа

86
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық

сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

дарды әзірлеп,
сыннан
өткізу
қажет.
Бұлар,кете
бірінтанысқысы
келгендер
бұл
кітапты
оқымай
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаалмайды» деп жазған.
ландыруға тиіс.
Ендігі кезекте
осы еңбектің
«Түрік,кәсіпорнын
қырғызЕліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
қазақ
һәм хандар
шежіресі»
деп аталуының
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны іске
асырып, бұл
тәжірибені
кеңінен
керек.
себептеріне
тоқталып
көрсек.
Сол тарату
замандарда
Цифрлық
және
басқа
да
инновациялық
шешімқазақтың шығу тегіне, елдік құрылымына
дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
қатысты сырттан таңылған түрлі пікірлердің
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
белең
ойшылдарын
ойландырмай
Ол алуы
біздің ұлт
Назарбаев
Университеті,
«Астана»
қоймаған.
Бірінші
кезекте,
қазақтың
арғы тегін
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
халықаралық
технопаркі
сияқты
инновациялық
арабқа
жақындату,
екінші
кезекте
қазақты
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
«қырғыз» деп атау үрдісі белең алғаны тарихтан
«Алатау» инновациялық технологиялар пармәлім.
Ұлы даламызды
кезген
саналуан
кінің қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
саяхатшылар
мен
дін
миссионерлері
тарапынан
қарау қажет. Нақты сектордың жаңа технологидегенкүй
сұранысты
және
даяларға
елді екіұдай
кештіргенынталандыруы
үгіттер аз болмаған.
венчурлық
қаржыландырудың
жеке
нарығының
Осы және өзге де жымысқы жайттардан
қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
туындаған
ала-құла түсініктер қазақ қоғамының
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
ішін
ыдыратуға
ықпал ететін қауіп екені
тиісті заңнама қажет.
Бұдан
IT және
қызмет
мәлім
болабөлек,
бастаған.
Сол инжинирингтік
тұрғыдан келгенде,
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
Шәкәрім шежіресінің атауы қазақтың кім және
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелқайдан шыққан деушілерге толыққанды жауап
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
ретінде
қарастырылғандай.
Шежіре
атауының
де тудырады.
Босайтын жұмыс
күшін
еңбекпен
нақтылығы
қатысты
өзгенің
қамту үшінтүп-төркінімізге
келісілген саясатты
алдын
ала де,
тиянақтау
керек.
Білім
беру
жүйесін,
коммуникация
өзіміздің де ұғымымызды бір ізге түсіріп берді.
мен стандарттау
салаларын
жаңақырғыз
индустрияланЯғни,
түбіміз – түрік,
затымыз
емес,
дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
қазақ,
һәм
хандар
құрылымында
болған
елміз.
2018 жылы «цифрлық дәуір» өнеркәсібін қаХандар
шежіресін
бірге таратудағы
мақсат –
лыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
үшінші
бесжылдығын
керек.
қазақ
көк
түріктерден әзірлеуге
бері кең кірісу
байтақ
даланы
билеп келе жатқан хандықтар құрамындағы
ЕКІНШІ.
ұлыстар
екенін паш ету деп білген жөн.
Ресурстық әлеуетті
Айтпақ
ойымызды Шәкәрім қажының
одан әрі
дамыту
ХХІ ғасырда
әлемнің бекіте
табиғи ресурстарға
деген
өз өлең
жолдарымен
түссек дейміз.
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһанҚазақтың түп атасы – батыр Түрік,
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
Арабсың деген сөздің бәрі шірік.
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
Пәленше
сахабаның
затысың деп,ұйымдастыру
Бірақ шикізат
индустрияларын
Алдаған
жамылғанбасқаруға
өңкей жүлік.
ісін,
табиғи дін
ресурстарды
қатысты ұстанымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
(Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі,
Кешенді
ақпараттық-технологиялық
платформа70-бет. Алматы, 1991ж.)
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ларды 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-

САЛТ-ДӘСТҮР

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 Қазақ
жаңартылатын
энергия
55
салт-дәстүрге
сүйенекөздерінің
отырып, өзара
нысаны
жұмыс
істейді.Соларда
2017
жылы
1,1
қарым-қатынасын реттеп отырған, бір-бірін үнсіз
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнтүсініп, сыйласқан.
Қазір сол
дәстүрдің
біразы ұмыт
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
болды.
салу үшінҚазақтың
бизнесті ынталандыру
маңызды.
салт-дәстүрі ағайын,
туған-туыс,
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта бизнес
көршілер арасында жақсы қарым-қатынастың
қалыпсубъектілерін
тартып, тұрмыстық
қатты
тасуына жәнекеңінен
ынтымақтастықта
өмір сүруіне
жол
қалдықтарды
заман талабына сай утилизацияашқан.
лау және Бүгіндері
қайта өңдеу
үшін шаралар
атаулары
өзгерсе қабылдау
де, кейбір
керек.
Осы және басқа
да шаралар
заңнамаға,
салт-дәстүрлерді
қаймағын
бұзбай сақтап
отырған
соның
ішінде
Экологиялық
кодекске
өңірлер
бар. Әсірес
Қазақстанның
батысөзгерістер
пен оңтүстік
енгізуді
талап етеді.
облыстарында
қазақтың салт-дәстүрлерін тастамай,
күнделікті тұрмыста ұстанып жүр. Мысалы, ат тұлҮШІНШІ.
«
дау,
аяққа жығылып
кешірім сұрау, ақсарбас атау, ауАқылды
технологиялар»
агроөнеркәсіп
нату, байғазы
беру, босаға -байлау,
енші беру, ерулік
кешенін
қарқынды
дамыту
беру, жылу
жинау, қалау
айту,мүмкіндігі
қазан шегелеу сияқты
Аграрлықсақталған.
саясат еңбек
өнімділігін
түбегейдәстүрлер
Десек те
қолданыстан
мүлдем
ұмытжәне
болғандары
да жетерлік
Қазақтың
лі шығып,
арттыруға
өңделген
өнімніңекен.
экспортын
салт-дәстүрін
зерттеп жүрген
Дандай
ұлғайтуға
бағытталуы
керек. ғалым,
Біз егінсыншы
егіп, дәнді
Ысқақтың айтуынша,
қазақ халқы
салт-дәстүрден
дақылдарды
өсіруді үйрендік.
Оны мақтан
тұтаешқашан
аттап
кетпеген.
мыз.
Алайда,
қазір
ол жеткіліксіз. Шикізатты қайҚазақ қамтамасыз
салт-дәстүрді етіп,
құрмет
тұтып,
қалтқысыз
та–өңдеуді
әлемдік
нарықтарға
орындаған
халық.
Өйткені
сол шығуымыз
арқылы барлық
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
қажет.қарым-қатынасты
реттепаграрлық
отырған. Яғни,
Бұл мәселеніушықтырмай
шешуге барлық
кекөп мәселені
дәстүр
шешкен. Тіпті
құда түшеннің
түбегейлі
бетжолымен
бұруы маңызды.
Аграрлық
судің, олармен
тез мәселесі
табысудыңбасты
жолын назарда
да қарастырып
ғылымды
дамыту
боқойған.
луға
тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды
Мысалы, «Біз шанышар»
дәстүрін
алсаңыз,
одан қатрансферттеумен
және оларды
отандық
жағдайзақтың
балаға
деген
қамқорлығы
мен
оның
болашағы
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
үшін
жасалатын
болады.
Осыған
орай қадамдарын
аграрлық байқауға
университеттердің
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана
Біз шаншар
қоймай, ауыл
шаруашылығы кешенінде нақты
Ертеректе
қазақтарда
қонақтарын
ақы алмай
жұмыс істейтін
немесе
ғылыммен
айналысатын
күткен,
ол
үшін
арнайы
жатын
үйлерін,
ас
дайындаймамандарды дайындауға тиіс.
тын
тіпті көлігіне
дейін алБұласханасын,
жоғары күтушілерді,
оқу орындарынан
оқу бағдардын
ала
сайлап
қоятын
болған.
Қонақтың
жағдайын
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенінжасап,
естіп, тіпті
ондайда
дегі
озықдұрыс
білімкүте
меналмаса
үздік сөгіс
тәжірибені
тарататын
айыпқа
дейін
салатын
болған.
Мәселен,
табаққа
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы,салынған
еттіңастық
ақ тамыры
не қолоңтайлы
еттің безі
алынбай
егін
егу мен
жинаудың
уақытын
қонағына
тартылса,
айыбын
қоса
төлеген.
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералкөп тегін себудің,
тамақтың зиянкестермен
бірі – түстік ас.және
Қазақ
дыОсы
тыңайтқыш
түскі
асын
жаз
кезінде
таяқтың
көлеңкесі
жоғалып,
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері
күн шаңырақтың
түскен
ішкен. боОсы
арқылы
өнімділіктіүстінен
бірнеше
есе кезде
арттыруға
уақытқа тап келгендер үй иелерімен бірге отырып,
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
менжеген
экологиялық
шайын ішіп,
тамағын
соң аттаныптазалығын
кетеді. Көбісақтай
отырып
жүргізілуі
қажет.
Бұл бүкіл әлемге
не қона бермейді.
танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азықАл «біз шаншуға»
келгендер
ешкіммен
сөйлеспей,
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
аттарының ер тоқымын бір жерге жинап, түскімүмастан
кіндік
береді.
соң да
кетпей қояды. Үй иесі қонаққа арнап мал соСонымен
жерді сиыр
барынша
тиімді игеяды.
Қонған қатар
адам ертесіне
түсте үн-түнсіз
аттретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
танып кетеді. Әдетте мұндайда шалдар пайдалана
келеді. Қонақ
алмайтындарға
шара қолдану
кеткен соң үйдегілер
бар гәптікерек.
түсінеТиімсіз
қойып, субдереу
сидияларды
ауылҚайрағын
шаруашылығы
сырмақ қағады.
іздейді.кешені
Содан субъексырмаққа
тілеріне
арналған
несиелерін
шаншылған
бізді банк
көріп,
қайрақтыңарзандатуға
жоғалғанын
қайта
бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
біледі.
кешеніндегі
еңбек өнімділігін
және
өңделген
ауыл
Бұл – «Ұл ержетті,
қыз бойжетті.
Қосқұлақ
бала
бізде
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше,дегені.
кем
де бар. Қас сұлу
сізде бар.
Жекжат болайық»
дегенде
2,5 бар
есеге
тапсырамын.
Егер қызы
үйарттыруды
қайрақты сұрамаса,
әлгі қонақ болып кеткен шалдар келіп құда түседі.
ТӨРТІНШІ.
Жалпы
қайрақ – ұлдар қолданатын сайман. Ал ине
Көлік-логистика
инфрақұрылымының
– қыздардыкі. Қайрақ
қайырымға керек, инесі кестеге, киім-кешекке
тиімділігін
арттыру керек. Шалдардың сырмаққа біз
шаншуы
бір ұл бар,
осы шаңыраққа
болса
Бүгінде– бізде
Қазақстан
арқылы
бірнеше ұлтрандегенді тұспалдапкоридор
білдіруі.өтеді.
Ал қайрақты
алып кетуі
сконтиненталды
Бұл туралы
көп –
құда болайық
дегені,
– дейді Дандай
Ысқақ.
айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен жүк
транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милҚұдажуықтады.
күту
лион тоннаға
Транзиттен түсетін жыл
Құда күткенде
жасы 5үлкен,
аса қадірлі
сайынғы табысты
2020 жылы
миллиард
доладамдарынан
басқаларын
әзіл-қалжыңның
астына
ларға
жеткізу міндеті
тұр. Бұл
инфрақұрылымға
алып, сайқымазақтап,
ойын-күлкіге
айналдырады.
жұмсалған
мемлекет қаражатын
тез арада
қайтаЖұртты
күлкіге
қарық қылды.
руға
мүмкіндік
береді.
Мәселен,есіктің
алдынан
тұзақ құрып,
кірЖүк қозғалысын
онлайн
режімінде
бақылап,
ген
құданың
аяғына
білдірмей
іліп,
тартып
жығады.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Үйден шығар
кезде екі әйел
екі бақан әкеліп,
ашасын
кедендік
операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
қаратып
тұрып
бақан
түртер
ырымын
жасап
сыйақы
блокчейн сияқты цифрлық технологиялардың
алған.
Құдаларды
шешіндіріп,
әйел
киімін
кигізіп,
ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
шуда
жіпке
тізіп
қойған
түйенің
құмалағынан
жаЗаманауи шешімдер логистиканың барлық
салған
моншақты
тағып,
мойындарына
жіп
байлап
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
жетелеп береді.
жүрген. «Үлкен
Тіпті сүйретіп
апарып
мүмкіндік
деректерді»
(Bigүстіндегі
data)
киім-пиімімен
ағын
суға
тастаған.
пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
Киіз үйдің
шаңырағы
мен
уықтарын
алып
өсімнің резервін
анықтауға
және
артық
шығынды
тастап,
құдалардың
бірін
кереге
ішінде
отырған
әйазайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
елдердің
арасына
лақтырып
жіберетін
де
дәстүр
Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
болған.
Олар
оныағынын
орталарына
бірі жеңіне,
Бұл жүйе
көлік
тиімдіалып,
басқаруға
және
бірі
аяғына,
тағы
біреулері
желкесіне
жармасып
деинфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
гендей,
жұлқылап,
қытықтап,
шымшып
есіктен
сыанықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
тылып шыққанша
әбден жұлқылап
алады.желісін
Кейбіржақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті
де мұндайдан хабары бар әккі құда, атын жетектеп
жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
көбейту керек.
87
Осыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражатының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
2018
де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұмысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
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Ұлттың ұлық дәстүрлері
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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
әкелген
сәттен-ақмүмкіндік
өзі ішке секіріп
Оның 13
бұлай
қалыптасуына
берді.түседі.
Кедейшілік
есе
істейтінін
әйелдер шошып
шеқысқарып,күтпеген
жұмыссыздық
деңгейі жан-жанға
4,9 процентке
гіншектеп
кеткендерінде,
зып әлеуметтік-экономиетіп даладан бір-ақ
дейін төмендеді.
Еліміздің
шығып
Ал сасқалақтап
жер сипап
қалған
калық отырған.
табыстарының
негізі - біздің
басты
құнәйелдердің
ондайда
тек бір-бірін
келекелеуден
басқа
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
азаматтық
амалдары
қалмайды.
бейбітшілік,
ұлтаралық және конфессияаралық
Қазақ
құдалармен де қалжыңдасуды салтқа айналдыкелісім.
рғанДегенмен,
/ Фото «Қазақтың
салт-дәстүрлері»
кітабынан
Қазақстанның
жетістіктері
сенімді
алынды
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыздың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек.
Балдыз
қалың
«Көл-көсір
мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Балдыз
салты
бойынша
қайтыс
Елімізгеқалың
дамудың
жаңа
сапасықалыңдығы
қажет.
болса
болашақ
күйеу
төлеген
қалың
малын
қайтарып
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
алмай,
отбасының
екіншіөнеркәсіптік
қызын алуғареволюция
құқы бар.
біріншісол
кезекте,
Төртінші
Егер
ол
үйдің
басқа
қызы
болмаса,
төлеген
малдың
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс.
Мұжартысы
қайтарылады.
Және
күйеу
ұрын
барып,
балның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері
де
дызын
бар. алатын болып, келіссе, үстіне «балдыз қалың»
төлейтін
қалың малдың
үстіне түйе
Жаңаболған.
әлем бұрынғы
көшбасшыларының
қатарына
қобастатқан
бір
тоғыз
қосылады.
Егер
ұрын
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсеніңкелмеген
бәрі бар
болса,
«балдыз
қалың» Бұл
төленбейді.
екеніне
сенімдімін.
үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
Аушадияр дәстүрі
– Үйлену
тойы
кезінде айтылатын жаңа
дәстүрлі өлең,
БІРІНШІ.
Индустрияландыру
жыр.
Және
жәй
өлең
емес,
өзіндік
айтылар
әні, еректехнологияларды енгізудің көшбасшысына
ше ұлттық тәрбиелік маңызы бар. Мұны іздеп тапқан
айналуы тиіс
жазушы Уахап Қыдырханов. Аушадияр деп аталатын
Оның нәтижелері мұнай бағасы күрт төменбұл жырдың үлгілерін шетелдегі қазақтар сақтап,
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
бізге жеткізген. Шынын айту керек бұл қазіргі Қатұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол
зақстан елінде айтылмайды, халық жадынан мүлде
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу
шығып кетіп ұмыт қалған.
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
88
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын
көздейтін
жаңа құралАушадияр
бір болар,
дарды әзірлеп, сыннанЖаманның
өткізу қажет.
Бұлар,
көңілі кір бірінбоші кезекте, технологиялардың
трансфертін
ынталар.
ландыруға тиіс.
Ата-анасын сыйлаған,
Еліміздің бірнеше Ақ
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
шалмалы би болар.
цифрландыру жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
Аушадияр екі дер,
асырып, бұл тәжірибені
кеңінен
тарату
керек.
Ержеткеннің еркі дер,
Цифрлық және басқа Омырауы
да инновациялық
шешімтолған он түйме,
дерді әзірлеушілердің Қыз
өз баланың
экожүйесін
дамытуы
көркі дер…
аса маңызды мәселегеАушадияр
айналып төрт
келеді.
болар,
Ол біздің Назарбаев
Университеті,
Қыздың
қойны өрт«Астана»
болар.
халықаралық қаржы орталығы,
Екі жақсыIT-стартаптардың
қосылса,
халықаралық технопаркі
Өлесияқты
өлгеншеинновациялық
серт болар.
орталықтардың төңірегінде
тиіс.
Жыр қалыптасуға
жаңа
қосылған
«Алатау» инновациялық
технологиялар
паржастарға
арналады. Мұнкінің қызметін ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
дай ақыл, үлгі,
өнеге, тәлім
қарау қажет. Нақты сектордың
жаңатолғауды
технологитәрбие туралы
саяларға деген сұранысты
ынталандыруы
намалап
айту дәстүрі және
бар.
венчурлық қаржыландырудың
жеке нарығының
Ұлтымыздың
ұлағатты
қызметі инновациялықсалтының
экожүйебұлжетістіктерінің
түрін өмірге
негізгі факторлары болып
саналады.
үшін
енгізетін
болсақ, Бұл
мәдени
тиісті заңнама
қажет. де өсе түсер еді.
қазынамыз
да, өнеріміз
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
Көгентүп,
көрсетуді жиенқұйрық
дамыту ерекше маңызға ие болып
–отыр.
Бұл салт
тек қыздан туған
жиендердің
құрметіне
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелжасалатын.
Ондағы
мақсаткөптеп
құдалар
арасында
жиен
генімен, жұмыс
күшінің
босап
қалу қаупін
немеренің
де қадірлі
екенінжұмыс
көрсету.
Алыс
жолға
де тудырады.
Босайтын
күшін
еңбекпен
шыққан
кездекелісілген
ата-анасымен
бірге еріп
келген
қамту үшін
саясатты
алдын
алакіштиякентай
бұзау,беру
құлын,
қозы-лақ
атайды. Бұл
нақтаубалаларға
керек. Білім
жүйесін,
коммуникация
–мен
көгентүп
беру. Атаған
көгентүбін
кейін
бермей кету
стандарттау
салаларын
жаңа
индустриялан–дыру
өнегесіздік,
дүниеқоңыздық
саналған.
талаптарына
бейімдеу
қажет болады.
Ал жиенқұйрық
отбасына
жиен өнеркәсібін
болып келетін
2018 жылы сол
«цифрлық
дәуір»
қабалаға
жасалады.
Яғни,
нағашы
жұртына
келген
жилыптастыруға арналған индустрияландырудың
ен-баланы
құда күткендей
сыйлап, оның
қалауын
үшінші бесжылдығын
әзірлеуге
кірісу үш
керек.
еш қарсылықсыз орындаған. Кейбір өңірлерде «қырық серкеш»
ЕКІНШІ.деп атаған.
Ресурстық әлеуетті
Бәсіре
атаудамыту
одан әрі
– Ежелгі
әдет-ғұрыптардың
бірі. Ата-анасы
баласыХХІ ғасырда
әлемнің табиғи
ресурстарға
деген
на
арнап
ен
салған
жас
төлді
«бәсіре»
деп
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақтаатайды.
жаһанБәсірені
сол баланыңжәне
қажетіне,
тойына
жаратады.
дық экономиканы
еліміздің
экономикасын
Оны
ен
салып,
малды
таңбалаумен
шатастырмау
қадамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
жет, Бірақ
– дейдішикізат
Дандай Ысқақ.
индустрияларын ұйымдастыру
Дәстүр
тәрбие
құралы болған
ісін, табиғи
ресурстарды
басқаруға қатысты ұста–нымдарды
Қазақта баланы
сыниқайырымдылыққа,
тұрғыдан қайта бауырмалдыққа,
пысықтау керек.
еңбекқорлықа
тәрбиелейтін дәстүрлер көп,–
дейді
Кешенді ақпараттық-технологиялық
платформаҚұралай Сәрсембина. Өйткені этнографтың айтуынларды белсенді түрде енгізу қажет. Кәсіпорынша, ұрпақ жалғастығына, әулеттің азып кетпеуіне, садардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
налы ұрпақты тәрбиелеудегі маңызы зор болған.
сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыстаАйтулы қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай былай
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.
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 кожіптіңістеуіне
ұшынанжан-жақты
ұстап, аяқпен
теоператив түрінде жұмыс
қолуіп отырып,
үй-үйдіңбірлесіп,
арасынан
дау көрсету керек. Мемлекет
бизнеспен
өткізеді. Кез
келген шығарудың
үйдің жанына
отандық өнімді халықаралық
нарыққа
«қой басты-қой
стратегиялық жолынкелгенде
тауып, ілгерілетуге
тиіс.басты»
деп айқайлайды.
Мұны
естіген
Ауыл шаруашылығын
қарқынды
дамыту
үйдегі
әйелдер киіз басушыларға
өнімнің сапасы мен
экологиялық
тазалығын
бауырсақ,
құртәлемге
береді.
сақтай отырып жүргізілуі
қажет.қымыз,
Бұл бүкіл
Бұл –жасалған»
әзіл-қалжың
танылатын «Қазақстанда
табиғиретіндегі
азықдәстүр болғанмен,
сыйластыққа
түлік брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмнегізделген. Осыған ұқсас «тулақ
кіндік береді.
дәстүрі бар.тиімді
Жүн игесабау
Сонымен қатар шашу»
жерді барынша
біткен кезде
үй иесіпайдалана
көмектескен
ретіндерді ынталандырып,
ал дұрыс
әйелдерге
алмайтындарға шара
қолданусый-құрметін
керек. Тиімсізкөрсету
субүшін
дастарханға
шақырған,
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені
субъек- –
дейді несиелерін
этнограф. арзандатуға
тілеріне арналған банк
Киіз
бастыру
көп күшті қақайта бағыттау қажет. 5 жыл
ішінде агроөнеркәсіп
жет
етеді
/
Фото
«Қазақтың
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген
ауыл
салт-дәстүрлері»
кітабынан
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше,
кем
алынды тапсырамын.
деген:
«Ұлттық
мәдениеттен жұрдай рухта тәрбие- дегенде 2,5 есеге арттыруды
ҮШІНШІ.
«
ленген ұрпақтан
халқымыздың
қажеті мен мүддесін
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
жоқтайтын
пайдалы
азамат
шықпайды».
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі Сондықтан Көтендестіру
ТӨРТІНШІ.
– Қазақтың кейбір дәстүрлерінің атауы ерсі болғандәстүр
мен тәрбиені
білу керек.түбегей- Көлік-логистика
Аграрлық
саясат ұштастыра
еңбек өнімділігін
инфрақұрылымының
мен, түсіне білген адамға берер тәлім-тәрбиесі мол.
«Қол
ұшын
беру» деген
керемет
дәстүр тиімділігін
лі Мысалы,
арттыруға
және
өңделген
өнімнің
экспортын
арттыру
Солардың бірі – көтендестіру салты. Салт бойынша
бар. Бұл бағытталуы
дәстүр әлі ұрпақтан
ұлғайтуға
керек. ұрпаққа
Біз егін жалғасып
егіп, дәндікеБүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транбалалары қырқынан шыққанша, бір уақытта босанған
леді.
Қол
ұшын
беру
–
ауыл
адамы
біреудің
үйінің
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
екі әйелге бір-бірімен араласуға, көрісуге болмайды.
жанынан
өтіпқазір
бараол
жатып,
кірпіш Шикізатты
құйып, үй қайсалып айтылды.
мыз.
Алайда,
жеткіліксіз.
Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
Осылайша жұқпалы ауруларды жұқтырудың алдын
жатқандарын
көрсе,
өтіп
кетпеген.
Қол
ұшын
беріп,
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милалған екен. Сондықтан 40 күннен кейін екі әйелді
көмектескен.
бұлөніммен
дәстүр арқылы
адамды
қайы- лион
жоғары
сапалыЯғни,
дайын
шығуымыз
қажет.
тоннаға жуықтады. Транзиттен түсетін жыл
қонаққа шақырған үй иесі бірінші келгенін кереге
рымдылыққа,
жанашырлыққа
тәрбиелеген.
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард должаққа қаратып отырғызады. Екінші келгенді бірінші
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
әйелмен арқасын тірей отырғызады. Үй иесінің белҚой басты дәстүрі
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайта– Ауылда киіз басу – ауыр жұмыстардың бірі болған. гісімен екі әйел сол қолымен әкелген қонақ кәдесін
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға
мүмкіндік береді.
Алдымен жүнді сабайды, сосын бояйды, қайнатады, сол аяғының астынан өткізіп, оң қолымен иық тіресіп
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк
қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
құрғатады, орайды. Ораудың астынан арқан өткізіп, отырған әйелге берген. Осылайша қайта қауышып,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз еркін
тасымалдануы
үшін және
араласатын болған.
Ал сол
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды
жеңілдету
мақсатымен
салтты үйінде өткізген әйелге
рөлін қайта қарау керек. Олар диплом беріп қана блокчейн сияқты цифрлық
сыйлығын технологиялардың
берген.
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін
қамтамасыз
қажет.
Көтендестіру
салтыету
/ Фото
«Қажұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер
логистиканың
барлық
зақтың салт дәстүрлері» кітамамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын
бынан алындыұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен
(Big data)
Жалпыдеректерді»
қазақ дәстүрінен
халамаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды
қамтамасыз
етуге,
лықтың мінез-құлқын, болмысы
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға
және артық шығынды
мен дүниетанымын,
мәдениеті,
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады.
үшін
тілі мен Осы
дінін,мақсаттар
өмір сүру жолын
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік
жүйесін
енгізу
қажет.
байқауға болады. Сондықтан баболжамдаудың, «ақылды суарудың», минералБұл жүйе көлік ағынын
басқаруға және
лаларғатиімді
салт-дәстүрлердің
тәрды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан
әрі
дамыту
биелік түп-тамырын,қажеттігін
мәнін, аларамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады.
өңірліктүсіндіре
қатынастарды
тынІшкі
діңгегін
білуіміз
арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға бо- жақсарту үшін автожолдардың
жергілікті
желісін
керек. Өйткені ұлттық
тәрбилады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
89
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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!
әлем
елдерінің
мен құрметіне
енің Біз
бірінші
ошағы
– отбасысенімі
болса, екінші
ошағы –
бөленіп, брендке айналған тәуелсіз Қазақстанмектеп.
ды құрдық.
2017 өз
жылы
біздің елтәрбиелеме,
БҰҰ Қауіпсіздік
Қазақта
«Балаңды
тәрбиеңмен
ұлКеңесінің
тұрақты емес
мүшесі
болды.
жылтыңның
тәрбиесімен
тәрбиеле»
деген
дана2018
сөз бар.
дың қаңтар айында
оған төрағалық
етудеміз.
Ата-анасынан
көрген салт-дәстүрді
ертеңгі
күні бадүниежүзілік
ЭКСПО
мамандандырылған
ласыБіз
жалғастырады.
Тіпті
қазақтар
кез келген шаруаның
басталуы
менүшін
аяқталуын
ескерусіз
қалдырмаған.
көрмесін
өткізу
әлемдік
қоғамдастық
таңдап
Мысалы,
қырықтық
аяқталғанда
бір елдері
үйден соң
бірі
алған ТМД
және Шығыс
Еуропа
арасынкүзем
берген.
Күзем болдық.
шай – қырықтық
мейрадағы шай
бірінші
мемлекет
Қазақстанда
тамы.
Ауылжұмыс
адамдары
салып,
түрлі нарықтық
ойындар ойнап,
бысты
істепәнкеле
жатқан
эконокөңілді
өткізген.
Өйткені бұл дәстүр мейрімділікке,
мика моделі
қалыптасты.
ұйымшылдыққа,
еңбекқорлыққа
тәрбиелеген.
2017 жылы еліміз әлемдік
дағдарыстың қоАл
кеусен
дәстүрі
бойынша
егіннен
молөсу
өнімжолына
алған
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді
кезде
туған-туыс,
дос-жаран,
ауылдастарына
өзінен
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
артылғанын
бөліп өсуі
берген.
Бұл қазақтың
мырзалығын
жалпы өнімнің
4 процент
болып,
ал өнеркөрсеткен.
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл
Егін
орағы,өнеркәсіптің
май айыру кезінде
көмек
көрсеткен
ауыл
орайда,
жалпы
көлемінде
өңдеуші
адамдарына
өнімнен
(май,
ұн,
бидай)
сый-сияпат
сектордың үлесі 40 проценттен асып түсті.
көрсетілген.
Мұны келі
түбі депдамуы
атаған. орта таптың
Қазақстанның
қолайлы
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке
Хан
талапай
дейін
төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономи– калық
Қазақ халқы
үшін билік, негізі
байлық- –біздің
басты басты
құндылық
табыстарының
құнболып
саналмаған.
Ар,
ұят,
намыс,
имандылық,
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
әділеттілік
қасиеттерін
жоғары
– дейді
бейбітшілік,
ұлтаралық
және бағалаған,
конфессияаралық
Құралай
Сәрсембина.
–
Халық
сенімін
ақтамаған,
келісім.
мейірімсіз
хандыҚазақстанның
халқы жазалаған.
Дегенмен,
жетісХанға
тіктері тиесілі
сенімді
мал-мүлкін,
билігін
тартып
алған.
Бұл
– барымта
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымыемес,
талапай
депекенін
аталған.
Ашынған
халықкерек.
ханздыңхан
кепілі
емес
жақсы
сезінуіміз
нан
көңілі
қалған
кезде
осындай
шешім
қабылдаған.
«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді.
Дәл осындай шешімді атқамінер белсенділерге, сұлЕлімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
тандарға, төрелерге қолданған.
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
Сондықтан жағдайы бар адамдар кедей отбасына,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
жесір әйелдерге үнемі көмектесіп отырған. Соның
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұбір көрінісі, тұрмысы нашар адам дәулетті адамнан,
ның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де
кейде жақын көршілерінен, жақындарынан ат майын
бар.
уақытша сұрап алып пайдаланған. Бұл – ат майын
Жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосұрау дәстүрі. Осылайша, ауыл адамдары бір-біріне
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
жанашырлық, қамқорлық танытқан.
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндеттерді шешуге жұмылуымыз керек.
Деңгене
Қазақта
сайыс
ретінде
ұйымдастырылатын
БІРІНШІ. Индустрияландыру
жаңаСолардың
салт-дәстүрлерді
де кездестіруге болады.
технологияларды
енгізудің
көшбасшысына
бірі – «Қазақ халқының салт-дәстүрлері» кітабында
айналуы тиіс
көрсетілген
«деңгене» дәстүрі.
Оның
нәтижелері
мұнайжігіт
бағасы
күрттүсетін
төменКөрші
ауылдан
келген үш-төрт
алдымен
деген
2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
үйін сайлап алып, сол үйдің жанына барып «Деңгетұрақтандырушы
факторлардың
бірі
болды.
не! Деңгене жеуге келдік» деп айғайлайды. Ал Сол
үй
себепті
жоғары
еңбек
өнімділігі
қайта
өңдеу
иесі
бұл сөзді
естіген
соң,
семіз бірбар
қойды
сойып,
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
90
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралдарды
өткізу
қажет. дәстүрі
Бұлар, бойбірінетін
түгеләзірлеп,
қазанға сыннан
салдыртады.
Деңгене
ші кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтаынша
келген жігіттер
сол қойдың етін
түгелімен жеп,
ландыруға
тиіс. керек. Егер тауысып жемесе, бір
сорпасын
ішулері
Еліміздің
бірнеше
өнеркәсіптік
кәсіпорнын
қойды
екі қой қылып
қайтаруға
мәжбүр болған.
цифрландыру
пилоттық
жобаны
іске
Салт
бойынша біржөніндегі
қойдың етін
түгел тауысу
керек
бұлхалқының
тәжірибені
кеңінен тарату
керек.
/ асырып,
Фото «Қазақ
салт-дәстүрлері
кітабынан
алынды
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
Сыралғы
аса маңызды мәселеге айналып келеді.
Қазақта
аулауНазарбаев
– үлкен мереке
болған. Бірақ
аң ауОл аң
біздің
Университеті,
«Астана»
лаудың
қанша қызығына
түскенмен,IT-стартаптардың
ерекше белгілері
халықаралық
қаржы орталығы,
байқалған
аңдарды
атпаған. сияқты
Әсіресе, инновациялық
мола басына
халықаралық
технопаркі
жақын
жерде
жүрген
жан-жануарларға
тиіспеген.
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға
тиіс.
Өйткені
әр
аңның
киесінен
қорыққан.
Ал
қанжығала«Алатау» инновациялық технологиялар паррын
майлап,
аң аулаудан
қайтқан аңшы
өзіне «Майкінің
қызметін
ұйымдастыруды
түбегейлі
қайта
лансын»
деп
айтқан
адамға
ойланбастан
алған
қарау қажет. Нақты сектордың жаңаатып
технологиаңын
сыйға
тартқан.
Аңшының
сыйын «сыралғы»
яларға
деген
сұранысты
ынталандыруы
және
деп
атаған.
Ал
қақпанға
түскен
аңды
ұрлыққа
венчурлық қаржыландырудың жекеалунарығының
жатпаған.
орнына бір зат
қалдырып
кету керек
қызметі Бірақ
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
екен.
негізгі факторлары болып саналады. Бұл үшін
Қазақ
зертеушілер ұмыт болған салттиістісалт-дәстүрін
заңнама қажет.
тардың
қолданысқа
қайта
енуіинжинирингтік
екіталай дейді.қызмет
СонБұдан бөлек, IT және
дықтан
сақталып
қалған
дәстүрді
жоғалтып
алмай,
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
оны
алдымен
мектеп оқушыларына
отыр.
Экономиканы
цифрландыруоқытып,
табыс бойәкелларына
сіңіру
қажет.
Ал
тарих
қойнауында
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалуқалған
қаупін
ескірген
дәстүрлердің
негізін жұмыс
сақтай отырып,
заманаде тудырады.
Босайтын
күшін еңбекпен
уиқамту
үлгігеүшін
орай келісілген
ұстанса, тезсаясатты
қолдау табады
дейді
зерталдын ала
тиятеушілер.
нақтау 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-

ءداستۇر-ءداستۇرسالت-الت
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің коۇلىق ءداستۇرلەرى
َءۇلتتى
ءداستۇرلەرى
ۇلىق
َءۇلتتى
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай
бұл көрсет- оператив
түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолкіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
157
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
- ءبىر،قاتىًاسىٌ رەتتەپ وتىرعاى- ءوزارا قارىو،داستۇروە سۇيەيە وتىرىپ-قازاق سالت
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
ءبىرازى ۇنىت
َءداستۇردى
ُسو
 قازىر.سىيالسقاى
،ءۇيسىس ءتۇسىًىپ
ٌءبىرى
қойдық. Қазір бізде жалпы.بولدى
қуаттылығы
336
МВт
Ауыл
шаруашылығын
қарқынды
дамыту
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55 өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
- لورصىلەر اراسىًدا جاقسى قارىو،تۋىس- تۋعاى،ٌءداستۇرى اعايى-قازاقتىَ سالت
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1 сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ُسۇرۋىًە جو
ىًتىهاقتاستىقتا ءونىر
قالىپتاسۋىًا جايە
َقاتىًاستىтабиғи азықмиллиард киловатт-сағат «жасыл» .اصقاى
энергия
өн- танылатын
«Қазақстанда
жасалған»
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып, ілгерілетуге мүмداستۇرلەردى قايهاعىٌ بۇزباي ساقتاپ- لەيبىر سالت،بۇوىًدەرى اتاۋالرى وزوەرسە دە
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
- اسىرەس قازاقستايًىَ باتىس پەى وٌتۇستىن وبلىستارىًدا قازاقتىَ سالت.وتىرعاى وٌىرلەر بار
Өңірлердің әкімдері шағын және орта бизнес
Сонымен қатар жерді барынша тиімді игеجىعىلىپ
 اياققا،تۇلداۋ
 ات،نىسالىқатты
.ۇستايىپ ءجۇر
 تۇرنىستاынталандырып,
 لۇيدەلىمتى،تاستانايал
ٌداستۇرلەرى
субъектілерін кеңінен
тартып,
тұрмыстық
ретіндерді
дұрыс пайдалана
،بەرۋ
ەرۋلىن
،بەرۋ
ەيضى
،بايالۋ
بوساعا
،بەرۋ
بايعازى
،اۋياتۋ
،اتاۋ
اقسارباس
،سۇراۋ
لەصىرىوТиімсіз субқалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек.
лау және қайта өңдеу үшін шаралар .қабылдау
сидияларды
ауыл
шаруашылығы
кешені субъекداستۇرلەر ساقتالعاى
صەوەلەۋ سياقتى
قازاى
، قاالۋ ايتۋ،جىلۋ جيًاۋ
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға, тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
.جەتەرلىن ەلەى
بولعايدارى دا
، صىعىپқажет.
قولدايىستاى نۇلدەم
دەسەك تە
соның ішінде Экологиялық кодекске
өзгерістер
қайтаۇنىت
бағыттау
5 жыл ішінде
агроөнеркәсіп
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
 قازاق، سىًضى دايداي ىسقاقتىَ ايتۋىًضا،عالىو
زەرتتەپ جۇروەىөнімінің
ٌءداستۇرى
-قازاقتىَ سالت
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше, кем
.
لەتپەوەى
اتتاپ
ەصقاصاى
داستۇردەى
-سالت
حالقى
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды
тапсырамын.
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
 ويتمەيى سوُ ارقىلى. قالتقىسىس ورىًداعاى حالىق،ءداستۇردى قۇرنەت تۇتىپ-– قازاق سالت
кешенін қарқынды
дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
جولىهەى
ءداستۇر
لوپ ناسەلەيى
، ياعًي.وتىرعاى
ۋصىقتىرناي رەتتەپ
قاتىًاستى-بارلىق قارىو
Аграрлық саясат еңбек
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
инфрақұрылымының
.قاراستىرىپ قويعاى
ٌتابىسۋدىَ جولى
 والرنەى تەزарттыру
،َ ءتىپتى قۇدا ءتۇسۋدى.صەصمەى
лі арттыруға және өңделген
өнімнің دا
экспортын
тиімділігін
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше транَويىүйрендік.
قانقورلىعى نەى
 باالعاтұтаَ قازاقتىсконтиненталды
 وداى،ءداستۇرىٌ الساٌىس
" صايىضارөтеді.
 "ءبىس،نىسالى
дақылдарды өсіруді
Оныدەوەى
мақтан
коридор
Бұл туралы көп
قاداندارىٌ بايقاۋعا
ٌءۇصىарқылы
 بوالصاعىөткен жүк
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай-.بوالدى
айтылды.
Жалпы,ٌجاساالتى
Қазақстан
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 милءبىس صايضارтүсетін жыл
жоғары сапалы дайын өніммен шығуымыз қажет. лион тоннаға жуықтады. Транзиттен
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард дол اس،ٌ وُ ءۇصىٌ اريايى جاتىٌ ۇيلەرى،ەرتەرەلتە قازاقتاردا قوياقتارىٌ اقى الهاي لۇتمەى
шеннің түбегейлі бет бұруы маңызды. Аграрлық ларға жеткізу міндеті тұр. Бұл инфрақұрылымға
ٌ ءتىپتى لولىىىًە دەيىٌ الدىٌ اال سايالپ قوياتى، لۇتۋصىلەردى،ٌدايىًدايتىٌ اسحاياسى
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаويدايدا ايىپقا
ءتىپتى
، الهاسا سووىس ەستىپруға
دۇرىس لۇتە
،جاساپ
ٌ قوياقتىَ جاعدايى.بولعاى
луға тиіс. Ол ең алдымен
жаңа
технологияларды
мүмкіндік
береді.
َ ەتتىотандық
ُتانىرى يە قو
سالىًعاى ەتتىَ اق
، ناسەلەى.онлайн
ساالتىٌ بولعاى
ٌ دەيىбақылап,
трансферттеуменالىًباي
жәнеبەزى
оларды
жағдайЖүк تاباققا
қозғалысын
режімінде
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың.تولەوەى
кедергісіз
тасымалдануы
ايىبىٌ قوسا
، قوياعىًا تارتىلساүшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
لەزىًدەдиплом
اسىٌ جازберіп
تۇسمىқана
 قازاق.اس
– تۇستىنсияқты
تاناقتىَ ءبىرى
ٌلوپ تەوى
وسى
рөлін қайта қарау َتاياقتى
керек. Олар
блокчейн
цифрлық
технологиялардың
қоймай, ауыл шаруашылығы
ауқымды
түрде енгізілуін
қамтамасыз
 وسى ۋاقىتقا تاپкешенінде
. لەزدە ىضمەىнақты
ۇستىًەى تۇسمەى
َصاٌىراقتى
 لۇى،جوعالىپ
 لولەٌمەسىету қажет.
жұмыс істейтін немесе
ғылыммен
айналысатын
Заманауи
шешімдер
логистиканың
барлық
. تاناعىٌ جەوەى سوً اتتايىپ لەتەدى، صايىٌ ءىضىپ،لەلىەيدەر ءۇي يەلەرىهەى بىروە وتىرىپ
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
.لوبىًە قويا بەرنەيدى
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
ламаларын жаңартып,
агроөнеркәсіп
пайдалану
сапалы
талдауды
етуге,
،جەروە جيًاپ
ەر توقىهىٌ ءبىرкешенінَ اتتارىًى،سويلەسپەي
ەصمىههەى
لەلىەيدەر
"صايضۋعاқамтамасыз
اُ "ءبىس
дегі озық білім мен
үздік
тәжірибені
тарататын
өсімнің
резервін
анықтауға
және
артық
шығынды
 قويعاى ادام. ءۇي يەسى قوياققا ارياپ ناُ سويادى.تۇسمى استاى سوً دا لەتپەي قويادى
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
. لەلەدىоңтайлы
نۇيدايدا صالدار
 ادەتتە.لەتەدى
ءتۇيسىس اتتتايىپ-көлік
تۇستە ءۇى
 سيىرенгізу
ەرتەسىًە
158қажет.
егін егу мен астық قوياق
жинаудың
уақытын
Интеллектуалды
жүйесін
.قايراعىٌ ىسدەيدى
. قاعادىминерал دەرەۋ سىرناق،قويىپ
ۇيدەوىلەرтиімді
ًلەتمەى سو
болжамдаудың, «ақылды
суарудың»,
Бұлتۇسىًە
жүйеواپتى
көлікبارағынын
басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен
және َقايراقتى
инфрақұрылымды
одан әрі
дамыту
.جوعالعايىٌ بىلەدى
،صايضىلعاى ءبىسدى لورىپ
سىرناققا
 سوداىқажеттігін
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
.سىسدە بار
 قاس.دە بار
قوسقۇالق باالүшін
.بويجەتتى
 قىس،"ۇُ ەرجەتتىжергілікті
– ُبۇ
арқылы өнімділікті جەلجات
бірнеше
есе سۇلۋ
арттыруға
бо-بىسدەжақсарту
автожолдардың
желісін
صالدارтехника
بولىپ لەتمەى
قوياق
 الىى،سۇراناسا
قايراقتىмен
ءۇيқайта
قىسى بار
 ەوەر.арналған
بواليىق" دەوەيى
лады. Жүргізушісі жоқ
адами
факторды
жөндеу
салуға
қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
.لەلىپ قۇدا تۇسەدى
91
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаража يًەسى،قايىرىهعا لەرەك
 قايراقагроө.قىسداردىمىтының
–  اُ يًەжалпы
.قولداياتىٌ سايهاى
– قايراق
جالپى
гиялар мен бизнес-модельдерді
енгізу,
көлемінۇلدار
орташа
мерзімдегі
кезеңТУҒАН
ТІЛ
/ №4(38)
2018
، ۇُ بارнегізделуін
صايضۋى – بىسدە ءبىر
سىرناققا ءبىس
َصالداردى
. لەرەكтеңгеге
لەصەلمە-жеткізу
 ليىو،لەستەوە
неркәсіп кешенінің وسى
ғылымға
арттыру
де 150
миллиард
қажет. Бұл жұшаруашылықтардыبواليىق
кооперациялау
мысқа өңірлердегі
барлық
әкімдіктердің
لەتۋى – قۇداқажеттігін
قايراقتى الىپкүُ ا.ءبىلدىرۋى
دەوەيدى تۇسپالداپ
بولسا
ُ صاٌىراققا ۇбелсенді
9
. – دەيدى دايداي ىسقاق،دەوەيى
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 قوياق. ادەتتە نۇيدايدا صالدار لەلەدى.ءتۇيسىس اتتتايىپ لەتەدى-ەرتەسىًە سيىر تۇستە ءۇى
. قايراعىٌ ىسدەيدى. دەرەۋ سىرناق قاعادى،لەتمەى سوً ۇيدەوىلەر بار واپتى تۇسىًە قويىپ
. قايراقتىَ جوعالعايىٌ بىلەدى،سوداى سىرناققا صايضىلعاى ءبىسدى لورىپ
 جەلجات. قاس سۇلۋ سىسدە بار. قوسقۇالق باال بىسدە دە بار. قىس بويجەتتى،بۇُ – "ۇُ ەرجەتتى
 الىى قوياق بولىپ لەتمەى صالدار، ەوەر قىسى بار ءۇي قايراقتى سۇراناسا.بواليىق" دەوەيى

قۇداкөздейтін
لەلىپ
Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа.تۇسەدى
шығуын
жаңа құралБіз әлем елдерінің сенімі мен құрметіне дарды әзірлеп, сыннан өткізу қажет. Бұлар, бірін يًەسىайналған
،قايىرىهعا لەرەك
 قايراق.قىسداردىمى
–  يًەші
ُ ا.кезекте,
قولداياتىٌ سايهاى
جالپى قايراق – ۇلدار
бөленіп, брендке
тәуелсіз
Қазақстантехнологиялардың
трансфертін ынта وسىжылы
،ءبىر ۇُ بار
بىسدەел
– БҰҰ
صايضۋى
صالداردىَ سىرناققا ءبىس
.لەرەك
لەصەلمە- ليىو،لەستەوە
ды құрдық. 2017
біздің
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
Кеңесінің тұрақты
2018
Еліміздің
бірнеше
кәсіпорнын
بواليىقемес
 قۇداмүшесі
–  لەتۋىболды.
قايراقتى الىپ
ُ اжыл.تۇسپالداپ ءبىلدىرۋى
دەوەيدى
ۇُ بولساөнеркәсіптік
صاٌىراققا
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
. – دەيدى دايداي ىسقاق،دەوەيى
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
قۇدا
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да لۇتۋ
инновациялық
шешімалған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
،قالجىًٍىَ استىًا الىپ- اسا قادىرلى اداندارىًاى باسقاالرىٌ ءازىل،قۇدا لۇتمەيدە جاسى ۇلمەى
дағы бірінші мемлекет
болдық. Қазақстанда та- аса маңызды мәселеге айналып келеді.
.قىلدى
لۇلمىىە قارىق
 جۇرتتى.ايًالدىرادى
لۇلمىىە
-ٌ ويى،سايقىهازاقتاپ
бысты жұмыс істеп келе жатқан
нарықтық
эконоОл біздің
Назарбаев
Университеті, «Астана»
мика моделі қалыптасты.
халықаралық қаржы орталығы, IT-стартаптардың
 تارتىپ، لىروەى قۇدايىَ اياعىًا بىلدىرنەي ءىلىپ،ەسىمتىَ الدىًاى تۇزاق قۇرىپ،ناسەلەى
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
باقاى تۇرتەر
 تۇرىپсенімді
اصاسىٌ قاراتىپ
 باقاىорталықтардың
 لەزدە ەلى ايەُ ەلىтөңіре
ۇيدەى صىعار
.جىعادى
лайсыз салдарын
еңсеріп,
өсу ،الەلىپ
жолына
гінде
қалыптасуға тиіс.
جىپمە
صۋدا
،ليىىسىپ
ٌليىهى
ُايە
،صەصىًدىرىپ
قۇداالردى
.
العاى
سىياقى
جاساپ
қайта түсті. Жыл қорытындысы бойынша ішкі
«Алатау» инновациялықٌىرىهى
технологиялар паржалпы өнімніңبايالپ
өсуіءجىپ
4 процент
өнер-جاسالعاى
кінің قۇناالعىًاى
қызметінَتۇيەيى
ұйымдастыруды
نويىًدارىًاболып,
، تاعىپал
نويضاقتى
 ءتىسىپ قويعاىтүбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің .تاستاعاى
өсуі 7 سۋعا
проценттен
асты.
Бұл қарау
қажет. ءتىپتى
Нақты.جۇروەى
сектордың
ٌپيىهىهەى اعىۇستىًدەوى ليىو
سۇيرەتىپ اپارىپ
 جەتەلەپжаңа технологиорайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
وتىرعاى
ءبىرىٌ لەرەوە ىضىًدە
َ قۇداالردى،تاستاپвенчурлық
 ۋىقتارىٌ الىپқаржыландырудың
ليىس ءۇيدىَ صاٌىراعى نەىжеке нарығының
сектордың үлесі
40 проценттен
асып түсті.
Қазақстанның
дамуы
орта
таптың
инновациялық
экожүйе жетістіктерінің
 ءبىرىқолайлы
،ورتاالرىًا الىپ
والر ويى
.بولعاى
 ءداستۇرқызметі
جىبەرەتىٌ دە
ايەلدەردىَ اراسىًا القتىرىپ
қалыптасуына،قىتىقتاپ
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13
есе
негізгі
факторлары
болып
саналады. Бұл үшін
، جۇلقىالپ، تاعى بىرەۋلەرى جەلمەسىًە جارناسىپ دەوەيدەي، ءبىرى اياعىًا،جەٌىًە
қысқарып, жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
тиісті
заңнама
қажет.
 لەيبىردە نۇيدايداى حابارى بار.صىهضىپ ەسىمتەى سىتىلىپ صىققايضا ابدەى جۇلقىالپ االدى
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
 ويىَ بۇالي.اق ءوزى ىضمە سەلىرىپ تۇسەدى- اتىٌ جەتەلتەپ الەلىەى ساتتەى،المى قۇدا
калық табыстарының негізі - біздің басты құн- көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
ەتىپ
 زىپ،لەتمەيدەرىًدە
صەوىًضەلتەپ
جايعا-جاى
صوصىپ
لۇتپەوەى ايەلدەر
ٌىستەيتىًى
дылықтарымыз
ретінде
қала беретін
азаматтық
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс әкелايەلدەردىَ ويدايدا تەك
ساسقاالقتاپ جەر سيپاپ قالعاى
ُ ا.وتىرعاى
اق-ءبىر
داالداى
бейбітшілік, ұлтаралық
және конфессияаралық
генімен,
жұмысصىعىپ
күшінің
көптеп
босап қалу қаупін
келісім.
деانالدارى
тудырады.
Босайтын
жұмыс
.قالهايدى
لەلەلەلەۋدەى باسقا
ٌءبىرى
- ءبىرкүшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тия"داستۇرلەرى
سالت
َقازاقتىтабыстарымы"  فوتو/  ايًالدىرعاىнақтау
قالجىٍداسۋدى سالتقا
قۇداالرنەى دە
 قازاقкоммуникация
тірек саналады,
бірақ -ол
ертеңгі
керек. Білім
беру жүйесін,
لىتابىًاى الىًدى
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз керек. мен стандарттау салаларын
жаңа индустриялан«Көл-көсір мұнайдың» дәуірі аяқталып келеді. дыру талаптарына бейімдеу қажет болады.
َبالدىس قالى
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет.
2018 жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін қаٌنالى
َقالى
تولەوەى
لۇيەۋ
بوالصاق
بولسا
قايتىس
قالىٍدىعى
بويىًضا
سالتى
َقالى
بالدىس
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
.قىسىٌ الۋعا قۇقى بار
ەلىًضى
َ سوُ وتباسىًى،الهاي
قايتارىپ
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
үшінші
бесжылдығын
әзірлеуге
159кірісу керек.
элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұٌ جايە لۇيەۋ ۇرى.де,
قايتارىالدى
نالدىَ جارتىسى
،ەوەر وُ ءۇيدىَ باسقا قىسى بولهاسا
ның өзіндік сын-қатерлері
мүмкіндіктері
де تولەوەىЕКІНШІ.
بۇرىًعى
.
بولعاى
ٌتولەيتى
"
َقالى
بالدىس
"
ۇستىًە
،لەلىسسە
،بولىپ
ٌ بالدىسىٌ االتى،بارىپ
бар.
Ресурстық
әлеуетті
" ،ۇرىٌ لەلهەوەى بولساқатарына
 ەوەر.قوسىالدى
 ءبىرәрі
باستاتقاى
قالىَ نالدىَ ۇستىًە تۇيە
Жаңа әлемبالدىس
көшбасшыларының
қо- توعىس
одан
дамыту
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің
табиғи
ресурстарға деген
.تولەيبەيدى
"َقالى
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанءداستۇرىеліміздің
 اۋصاديارэкономикасын
терді шешуге жұмылуымыз керек.
дық экономиканы және
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
 وزىًدىن، جايە ءجاي ولەً ەنەس. جىر،ً– ۇيلەيۋ تويى لەزىًدە ايتىالتىٌ ءداستۇرلى ولە
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
 ۋاحاپенгізудің
تاپقاى جازۋصى
 نۇيى ىسدەپ.ناٌىسى بارісін,
تاربيەلىن
 ەرەلضە،ءايى
ايتىالر
технологияларды
көшбасшысына
табиғиۇلتتىق
ресурстарды
басқаруға
қатысты ұстаُاتاالتىٌ بۇ
 دەپтұрғыдан
 اۋصاديار.قىدىرحايوۆ
айналуы тиіс  بىسوە،جىردىَ ۇلىىلەرىٌ صەتەلدەوى قازاقتار ساقتاپ
нымдарды
сыни
қайта пысықтау керек.
جادىًاى نۇلدە
حالىقбағасы
،ايتىلهايدى
ەلىًدە
 قازاقستاىКешенді
 بۇُ قازىروىақпараттық-технологиялық
 صىًىٌ ايتۋ لەرەك.جەتمىسوەى
Оның нәтижелері
мұнай
күрт
төменплатформадеген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі ларды белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорын.صىعىپ لەتىپ ۇنىت قالعاى
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
اۋصاديار ءبىر
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия،بوالر
өндірушілердің
өз жұмыстасекторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы мен тиімділігіне
.جانايًىَ لوٌىلى لىر بوالر
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
92
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен
ЭКСПО-2017
،سىيالعاى
ٌاياسى- اتاкөрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық лы, «таза» энергия саласындағы дамудың қан.بوالر
صالهالى بي
اق
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды шалықты қарқынды
екенін
көрсетті.
Бүгінде әлем
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған, бойынша өндірілетін электр энергиясының төрт،اۋصاديار ەلى دەر
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 بىسوە، اۋصاديار دەپ اتاالتىٌ بۇُ جىردىَ ۇلىىلەرىٌ صەتەلدەوى قازاقتار ساقتاپ.قىدىرحايوۆ
 حالىق جادىًاى نۇلدە، صىًىٌ ايتۋ لەرەك بۇُ قازىروى قازاقستاى ەلىًدە ايتىلهايدى.جەتمىسوەى
.صىعىپ لەتىپ ۇنىت قالعاى
،اۋصاديار ءبىر بوالر
.جانايًىَ لوٌىلى لىر بوالر

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.

،اياسىٌ سىيالعاى
-اتا
шейтеді. Ауыл шаруашылығы
субъектілерінің
кооператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қол.صالهالى بي بوالر
اق
дау көрсету керек. Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
،اۋصاديار ەلى دەر
стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
Ауыл шаруашылығын
қарқынды дамыту
،ەرجەتمەيًىَ ەرلى دەر
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
сақтай отырып жүргізілуі
қажет.ونىراۋى
Бұл бүкіл әлемге
،تولعاى وى تۇيهە
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азық…بااليىَ لورلى دەر
قىس
түлік брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмкіндік береді.
 اۋصاديارтиімді игеСонымен қатар ،بوالر
жердіءتورت
барынша
ретіндерді ынталандырып, ал дұрыс пайдалана
.قىسدىَ قويًى ءورت بوالر
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз субсидияларды ауыл шаруашылығы
кешені субъек،ەلى جاقسى قوسىلسا
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
қайта бағыттау қажет.
жылولىەيضە
ішіндеولە
агроөнеркәсіп
.بوالر5سەرت
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
 ءتالىو تاربيە تۋرالى، ويەوە، ۇلىى،نۇيداي اقىل
.جاستارعا ارياالدى
قوسىلعاى
جىر جاٌا
шаруашылығы
өнімінің
экспортын,
тиісінше, кем
ҮШІНШІ. ونىروە
«
дегенде
2,5 есегеايتۋ
арттыруды
ٌۇلتىهىسدىَ ۇالعاتتى سالتىًىَ بۇُ ءتۇرى
.ءداستۇرى بار
 ساياناالپтапсырамын.
تولعاۋدى
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
. ويەرىهىس دە وسە تۇسەر ەدى، نادەيي قازىًانىس دا،ەيىىسەتىٌ بولساق
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кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
 جيەيقۇيرىق،لووەيتۇپ
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ұлғайтуға бағытталуы
егін егіп,
дәнді َجيەيدەردى
Бүгіндеتۋعاى
Қазақстан
транناقسات قۇداالرкерек.
ويداعىБіз
.ٌجاساالتى
قۇرنەتىًە
تەك قىسداىарқылы
بۇُ سالتбірнеше
–
дақылдардыاياسىهەى
өсіруді-اتا
үйрендік.
Оны
мақтан
тұтасконтиненталды
коридор
өтеді.
Бұл
туралы
көп
 الىس جولعا صىققاى لەزدە.اراسىًدا جيەى يەنەرەيىَ دە قادىرلى ەلەيىٌ لورسەتۋ
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы өткен жүк
 بۇُ – لووەيتۇپ.الق اتايدى- قوزى،ٌ قۇلى،بىروە ەرىپ لەلىەى لىضمەيتاي باالالرعا بۇزاۋ
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп, 17 мил.سايالعاى
دۇييەقوٌىسدىق
،ويەوەسىسدىن
 لەتۋтоннаға
لەيىٌ بەرنەي
ٌلووەيتۇبى
 اتاعاى. بەرۋтүсетін жыл
жоғары сапалы дайын
өніммен
шығуымыз
қажет. –лион
жуықтады.
Транзиттен
Бұл мәселені шешуге барлық аграрлық ке- сайынғы табысты 2020 жылы 5 миллиард долجۇرتىًاбет
ياعاصى
،ياعًي
.جاساالدىАграрлық
لەلەتىٌ باالعاларға
 بولىپжеткізу
وتباسىًا جيەى
ُا
шеннің түбегейлі
бұруы
маңызды.
міндетіُسو
тұр.جيەيقۇيرىق
Бұл инфрақұрылымға
.ورىًداعاى
قارسىلىقسىسбасты
قاالۋىٌ ەش
ويىَ ءۇش
لۇتمەيدەي
بااليى قۇدا
-لەلىەى جيەى
ғылымды дамыту
мәселесі
назарда
бо- ،سىيالپ
жұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада қайталуға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды .اتاعاى
руға мүмкіндік
береді.
لەيبىر وٌىرلەردە "قىرىق سەرلەش" دەپ
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы
 باسىرە اتاۋүшін және
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
 ءتولدىкерек.
 جاسОлар
 سالعاىдиплом
ارياپ ەىберіп
باالسىًا
اياسىблокчейн
- اتا. ءبىرىсияқты
َعۇرىپتاردى
-ەجەلىى ادەت
–
рөлін қайта қарау
қана
цифрлық
технологиялардың
қоймай, ауыл
шаруашылығы
кешенінде
түрде
енгізілуін
نالدى
، ويى ەى سالىپ.جاراتادى
تويىًاнақты
،قاجەتىًەауқымды
َسوُ بااليى
باسىرەيى
. اتايدىқамтамасыз
 "باسىرە" دەپету қажет.
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
. – دەيدى دايداي ىسقاق،تاٌباالۋنەى صاتاستىرناۋ قاجەت
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді.
«Үлкен
деректерді»
بولعاى
تاربيە قۇرالى
( ءداستۇرBig data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану сапалы талдауды қамтамасыз етуге,
дегі озық білім
менداستۇرلەر
үздік тәжірибені
өсімнің резервін
анықтауға
–،لوپ
ٌ تاربيەلەيتىтарататын
 ەٌبەلقورلىقا،باۋىرنالدىققا
،قايىرىهدىلىققا
بااليىжәне
قازاقتاартық
– шығынды
орталықтарға айналу талап етіледі. Мысалы, азайтуға жағдай туғызады. Осы мақсаттар үшін
 اۋلەتتىَ ازىپ، ۇرپاق جالعاستىعىًا، ويتمەيى ەتًوورافتىَ ايتۋىًضا.دەيدى قۇراالي سارسەنبيًا
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
.ناٌىسى زور بولعاىБұл
تاربيەلەۋدەوى
ۇرپاقتى
سايالىтиімді
،لەتپەۋىًە
болжамдаудың, «ақылды суарудың», минералжүйе көлік
ағынын
басқаруға және
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және инфрақұрылымды одан әрі дамыту қажеттігін
 "ۇلتتىق نادەييەتتەى جۇرداي:ايتۋلى قوعام قايراتمەرى نۇستافا صوقاي بىالي دەوەى
арамшөппенرۋحتا
күресудің
интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
."صىقپايدىбірнеше
پايدالى ازانات
ٌنۇددەسى
حالقىهىسدىَ قاجەتى
تاربيەلەيىەى ۇرپاقتاى
арқылы өнімділікті
есеٌجوقتايتى
арттыруға
бо- نەى
жақсарту
үшін автожолдардың
жергілікті желісін
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды
жөндеу
мен
қайта
салуға
арналған
қаржы көлемін
.سويدىقتاى ءداستۇر نەى تاربيەيى ۇصتاستىرا ءبىلۋ لەرەك
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
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төмендетугеۇرپاققا
мүмкіндік
Жаңа
Осыған
жыл"بەرۋ
сайын
бөлінетін
бюджет қаражаۇرپاقتاىбереді.
ءداستۇر ءالى
ُبۇтехноло.لەرەنەت ءداستۇر بار
دەوەى
ٌۇصى
ُ "قو،نىسالى
гиялар мен بارا
бизнес-модельдерді
агроөтының
жалпы
көлемін
орташа
мерзімдегі
кезеңТУҒАН
ТІЛ / №4(38)
2018
ءۇيىًىَ جايىًاى ءوتىپенгізу,
َبىرەۋدى
اۋىل ادانى
– بەرۋ
ٌۇصى
ُ قو.لەلەدى
جالعاسىپ
неркәсіп кешенінің ғылымға негізделуін арттыру де 150 миллиард теңгеге жеткізу қажет. Бұл жұ، قوُ ۇصىٌ بەرىپ. ءوتىپ لەتپەوەى، ءۇي سالىپ جاتقايدارىٌ لورسە، لىرپىط قۇيىپ،جاتىپ
шаруашылықтарды кооперациялау қажеттігін кү- мысқа өңірлердегі барлық әкімдіктердің белсенді
. جاياصىرلىققا تاربيەلەوەى، بۇُ ءداستۇر ارقىلى اداندى قايىرىهدىلىققا، ياعًي.لونەلتەسمەى
9
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قوي باستى ءداستۇرى

–، ەٌبەلقورلىقا تاربيەلەيتىٌ داستۇرلەر لوپ، باۋىرنالدىققا،– قازاقتا بااليى قايىرىهدىلىققا
 اۋلەتتىَ ازىپ، ۇرپاق جالعاستىعىًا، ويتمەيى ەتًوورافتىَ ايتۋىًضا.دەيدى قۇراالي سارسەنبيًا
. سايالى ۇرپاقتى تاربيەلەۋدەوى ناٌىسى زور بولعاى،لەتپەۋىًە
 "ۇلتتىق نادەييەتتەى جۇرداي رۋحتا:ايتۋلى قوعام قايراتمەرى نۇستافا صوقاي بىالي دەوەى
."تاربيەلەيىەى ۇرپاقتاى حالقىهىسدىَ قاجەتى نەى نۇددەسىٌ جوقتايتىٌ پايدالى ازانات صىقپايدى
.سويدىقتاى ءداستۇر نەى تاربيەيى ۇصتاستىرا ءبىلۋ لەرەك

Құрметті отандастар!
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құралۇرپاقتاى
ءداستۇر ءالى
ُ بۇ.мен
ءداستۇر بار
دەوەى لەرەنەت
ٌ ۇصىсыннан
ُ "قو،نىسالى
Бізۇرپاققا
әлем
елдерінің
сенімі
құрметіне
дарды"بەرۋ
әзірлеп,
өткізу қажет. Бұлар, бірінбөленіп,
брендке
айналған
Қазақстанші ٌۇصى
кезекте,
трансфертін ынтаءوتىپ بارا
جايىًاى
َ ءۇيىًىтәуелсіз
َادانى بىرەۋدى
بەرۋ – اۋىل
ُ قوтехнологиялардың
.جالعاسىپ لەلەدى
ды құрдық.
2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
Қауіпсіздік
ландыруға
тиіс.
، قوُ ۇصىٌ بەرىپ. ءوتىپ لەتپەوەى، ءۇي سالىپ جاتقايدارىٌ لورسە، لىرپىط قۇيىپ،جاتىپ
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. 2018 жылЕліміздің бірнеше өнеркәсіптік кәсіпорнын
. جاياصىرلىققا تاربيەلەوەى، بۇُ ءداستۇر ارقىلى اداندى قايىرىهدىلىققا، ياعًي.لونەلتەسمەى
дың қаңтар айында оған төрағалық етудеміз.
цифрландыру жөніндегі пилоттық жобаны іске
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған асырып, бұл
тәжірибені кеңінен тарату керек.
قوي باستى ءداستۇرى
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап Цифрлық және басқа да инновациялық шешім الدىهەى ءجۇيدى.– اۋىلدا ليىس باسۋ – اۋىر جۇنىستاردىَ ءبىرى بولعاى
алғанٌسوسى
ТМД ،سابايدى
және Шығыс
Еуропа елдері арасын- дерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
،وتمىسىپ
استىًاى ارقاى
َ وراۋدى.таورايدىаса
،قۇرعاتادى
،قايًاتادى
،بويايدى
дағы ۇصىًاى
біріншіَءجىپتى
мемлекет
болдық.
Қазақстанда
маңызды
мәселеге
айналып келеді.
бысты
жұмыс
істеп
келе
жатқан
нарықтық
эконоОл
біздің
Назарбаев
Университеті, «Астана»
 لەز لەلىەى ءۇيدىَ جايىًا.ءۇيدىَ اراسىًاى وتمىسەدى- ءۇي، اياقپەى تەۋىپ وتىرىپ،ۇستاپ
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мика ليىس
моделі
қалыптасты.
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
 نۇيى ەستىىەى ۇيدەوى ايەلدەر.قوي باستى" دەپ ايقاياليدى-لەلىەيدە "قوي باستى
2017 жылы еліміз әлемдік дағдарыстың қо- халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
قالجىَ رەتىًدەوى ءداستۇر- بۇُ – ءازىل. قۇرت بەرەدى، قىهىس،باسۋصىالرعا باۋىرساق
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
ءجۇىЖыл
.ءداستۇرى بار
"تۋالق صاصۋбойынша
" وسىعاى ۇقساس
سىيالستىققا
، بولعايهەىтехнологиялар парқайтаساباۋ
түсті.
қорытындысы
ішкі .يەوىسدەلىەى
«Алатау»
инновациялық
داستارحايعا
ٌءۇصى
لورسەتۋ
ٌقۇرنەتى
سىي
ايەلدەروە
لونەلتەسمەى
يەسى
ءۇي
لەزدە
بىتمەى
жалпы өнімнің өсуі 4 процент болып, ал өнер- кінің қызметін ұйымдастыруды
түбегейлі қайта
кәсіптік өнімнің өсуі 7 проценттен асты. Бұл қарау
қажет.
Нақты
сектордың жаңа технологи.ەتًووراف
دەيدى
– ،صاقىرعاى
орайда, өнеркәсіптің жалпы көлемінде өңдеуші яларға деген сұранысты ынталандыруы және
الىًدىүлесі
لىتابىًاى
داستۇرلەرى-سالت
َقازاقتى
"  فوتو/ ەتەدى
لۇصتى قاجەتқаржыландырудың
ليىس باستىرۋ لوپ
сектордың
40 "проценттен
асып
түсті.
венчурлық
жеке нарығының
Қазақстанның қолайлы дамуы орта таптың қызметі инновациялық экожүйе жетістіктерінің
لوتەيدەستىرۋ
қалыптасуына мүмкіндік берді. Кедейшілік 13 есе негізгі факторлары
болып саналады. Бұл үшін
қысқарып, жұмыссыздық деңгейі 4,9 процентке тиісті заңнама қажет.
- تۇسىًە بىلىەى ادانعا بەرەر ءتالىو،– قازاقتىَ لەيبىر داستۇرلەرىًىَ اتاۋى ەرسى بولعايهەى
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономиБұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
بويىًضا باالالرى
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سوالردىَ ءبىرى
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ерекше маңызға ие болып
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 لۇيًەى لەيىٌ ەلى۰۱  سويدىقتاى.وسىاليضا جۇقپالى اۋرۋالردى جۇقتىرۋدىَ الدىٌ العاى ەلەى
келісім.
де
тудырады.
Босайтын
.ايەلدى قوياققا صاقىرعاى ءۇي يەسى ءبىرىًضى لەلىەيىٌ لەرەوە جاققا قاراتىپ وتىرعىسادىжұмыс күшін еңбекпен
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тия ءۇي يەسىًىَ بەلىىسىهەى ەلى.ەلىًضى لەلىەيدى ءبىرىًضى ايەلهەى ارقاسىٌ تىرەي وتىرعىسادى
тірек саналады, бірақ ол ертеңгі табыстарымы- нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
قولىهەى
ً وекенін
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 استىًاىсезінуіміз
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деу қажет болады.
Елімізге дамудың жаңа сапасы қажет. .ايەلىە سىيلىعىٌ بەروەى
2018وتمىسوەى
жылы «цифрлық
 سالتتى ۇيىًدەдәуір» өнеркәсібін қаЖаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол, лыптастыруға арналған индустрияландырудың
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 ءونىر،ٌءدىًى
ءتىلى نەى
бар. - سويدىقتاى باالالرعا سالت.ءسۇرۋ جولىٌ بايقاۋعا بوالدى
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Жаңа
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َداستۇرلەردى
сылу үшін Қазақстанда
қажетті нәрсенің бәрі бар
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
. ەلىًضى وصاعى – نەلتەپ،ويتمەيى ۇلتتىق تاربيەيىَ ءبىرىًضى وصاعى – وتباسى بولسا
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндет- мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһантердіءسوز
шешуге
жұмылуымыз
керек. َ ۇلتىًٍى،تاربيەلەنەдық
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еліміздің экономикасын
دەوەى دايا
"تاربيەسىهەى تاربيەلە
تاربيەٌهەى
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" قازاقتا
дамыту
барысында
ерекше
маңызға ие болады.
 ءتىپتى.ءداستۇردى ەرتەٌىى لۇيى باالسى جالعاستىرادى-اياسىًاى لوروەى سالت- اتا.بار
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
، نىسالى.قازاقتار لەز لەلىەى صارۋايىَ باستالۋى نەى اياقتالۋىٌ ەسمەرۋسىس قالدىرناعاى
технологияларды
енгізудің көшбасшысына
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаقىرىقتىق
–  لۇزەم صاي. سوً ءبىرى لۇزەم صاي بەروەىнымдарды
اياقتالعايدا ءبىر ۇيدەى
 قىرىقتىقқайта пысықтау керек.
айналуы
тиіс
сыни тұрғыдан
ُويتمەيى بۇ
.وتمىسوەى
لوٌىلدى
،ويًاپкүрт
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اداندارى ءاى
 اۋىل.نەيرانى
Оның
нәтижелері
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төменКешенді
ақпараттық-технологиялық
платформадеген 2014-2015 жылдардағы
дағдарыста
негізгі
ларды
белсенді
түрде
енгізу
қажет.
Кәсіпорын. ەٌبەلقورلىققا تاربيەلەوەى، ۇيىهضىلدىققا،ءداستۇر نەيرىهدىلىممە
тұрақтандырушы факторлардың бірі болды. Сол дардың энергия тиімділігі мен энергия үнемдеуге,
себепті жоғары еңбек өнімділігі бар қайта өңдеу сондай-ақ энергия өндірушілердің өз жұмыста162
секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
рының экологиялық тазалығы
мен тиімділігіне
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа қойылатын талаптарды арттыру керек.
94
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
Астанада өткен ЭКСПО-2017 көрмесі баламаТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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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،جاراى- دوس،تۋىس-اُ لەۋسەى ءداستۇرى بويىًضا ەوىًًەى نوُ ءويىو العاى لەزدە تۋعاى
. بۇُ قازاقتىَ نىرزالىعىٌ لورسەتمەى.اۋىلداستارىًا وزىًەى ارتىلعايىٌ ءبولىپ بەروەى
) بيداي، ۇى، ناي ايىرۋ لەزىًدە لونەك لورسەتمەى اۋىل اداندارىًا ويىهًەى (ناي،ەوىٌ وراعى
. اتاعاىАуыл
ءتۇبى دەپ
 نۇيى لەلى.لورسەتىلىەى
سياپات-سىي
тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі. шейтеді.
шаруашылығы
субъектілерінің
коБолжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсет- оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолحاى تاالۋ
кіш 80 процентке жетеді.
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы балама- отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
، يانىس، ۇيات، ار. بايلىق – باستى قۇيدىلىق بولىپ سايالهاعاى،– قازاق حالقى ءۇصىٌ بيلىن
лы энергия үлесін 30 процентке жеткізу міндетін стратегиялық жолын тауып, ілгерілетуге тиіс.
– . – دەيدى قۇراالي سارسەنبيًا، ادىلەتتىلىن قاسيەتتەرىٌ جوعارى باعاالعاى،يهايدىلىق
қойдық. Қазір бізде жалпы حالىق
қуаттылығы
336 МВт
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
ٌ بيلىىى،ٌنۇلمى
-ُتيەسىلى نا
 حايعا.جازاالعاى
 حالقىмен
 حايدىэкологиялық
 نەيىرىهسىس،اقتاناعاى
ٌسەيىهى
болатын жаңартылатын энергия
көздерінің
55 өнімнің
сапасы
тазалығын
 لوٌىلى2017
 حايًاىжылы
اصىًعاى حالىق
دەپ اتالعاى
 تاالپايжүргізілуі
 حاى، ەنەسқажет.
– بارىهتاБұл
ُ بۇбүкіл
. العاىәлемге
تارتىپ
нысаны жұмыс істейді.Соларда
1,1 .сақтай
отырып
миллиард киловатт-сағат «жасыл»
энергия
өнтанылатын
«Қазақстанда
жасалған»
табиғи
азық، ءداُ وسىًداي صەصىهدى اتقانىًەر بەلسەيدىلەروە.قالعاى لەزدە وسىًداي صەصىو قابىلداعاى
дірілді.«Жасыл» технологияларға инвестиция түлік брендін қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүм. تورەلەروە قولدايعاى،سۇلتايدارعا
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
кіндік береді.
Өңірлердің әкімдері шағын
және
орта бизнес
Сонымен
қатарلەدەي
жерді
барынша
иге.وتىرعاى
لونەلتەسىپ
ايەلدەروە ۇيەنى
 جەسىر،وتباسىًا
اداندار
جاعدايى بارтиімді
سويدىقتاى
субъектілерін кеңінен тартып,
тұрмыстық
қатты
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
пайдалана
، لەيدە جاقىٌ لورصىلەرىًەى، تۇرنىسى ياصار ادام داۋلەتتى ادانًاى،سويىَ ءبىر لورىًىسى
қалдықтарды заман талабына сай утилизация- алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз суб. بۇُ – ات نايىٌ سۇراۋ ءداستۇرى.جاقىًدارىًاى ات نايىٌ ۋاقىتضا سۇراپ الىپ پايدااليعاى
лау және қайта өңдеу үшін шаралар қабылдау сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъек. قانقورلىق تايىتقاى،بىرىًە جاياصىرلىق- اۋىل اداندارى ءبىر،وسىاليضا
керек. Осы және басқа да шаралар заңнамаға,
тілеріне арналған банк несиелерін арзандатуға
соның ішінде Экологиялық кодекске өзгерістер қайта бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
دەٌىەيە
енгізуді талап етеді.
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
шаруашылығы
өнімінің экспортын,
кем
.داستۇرلەردى دە لەزدەستىرۋوە بوالدى
-ۇيىهداستىرىالتىٌ سالت
 رەتىًدەтиісінше,
قازاقتا سايىس
ҮШІНШІ. «
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
"داستۇرلەرى" لىتابىًدا لورسەتىلىەى "دەٌىەيە-سوالردىَ ءبىرى – "قازاق حالقىًىَ سالت
Ақылды технологиялар» - агроөнеркәсіп
.ءداستۇرى
кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
Аграрлық саясат еңбек ُسو
өнімділігін
түбегейКөлік-логистика
،سايالپ الىپ
ٌتۇسەتىٌ ءۇيى
 جىىىت الدىهەىинфрақұрылымының
ءتورت-لورصى اۋىلداى لەلىەى ءۇش
лі арттыруға және өңделген
өнімнің
экспортын
тиімділігін
арттыру
ُ اُ ءۇي يەسى بۇ.ءۇيدىَ جايىًا بارىپ "دەٌىەيە! دەٌىەيە جەۋوە لەلدىن" دەپ ايعاياليدى
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше тран دەٌىەيە. ەتىٌ تۇوەُ قازايعا سالدىرتادى، سەنىس ءبىر قويدى سويىپ،ًءسوزدى ەستىىەى سو
дақылдарды өсіруді үйрендік. Оны мақтан тұта- сконтиненталды коридор өтеді. Бұл туралы көп
 ىضۋلەرىШикізатты
ٌ سورپاسى،جەپ
ٌقويدىَ ەتى
ُ سوҚазақстан
لەلىەى جىىىتتەر
بويىًضاөткен
ءداستۇرى
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз.
қай-تۇوەلىهەى
айтылды.
Жалпы,
арқылы
жүк
.بولعاى
قايتارۋعا ءناجبۇر
قوي قىلىپ
 ەلىжылы
ءبىر قويدى
تاۋىسىپ
ەوەر17
.لەرەك
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік
нарықтарға
транзиті
2017
17 ،جەنەسە
процентке
өсіп,
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
- فوتو "قازاق حالقىًىَ سالت/ سالت بويىًضا ءبىر قويدىَ ەتىٌ تۇوەُ تاۋىسۋ لەرەك
ғылымды дамыту мәселесі басты назарда бо- жұмсалған мемлекет қаражатын тез арада қайтаداستۇرلەرى لىتابىًاى الىًدى
луға тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды руға мүмкіндік береді.
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
سىرالعى
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
Осыған орай аграрлықەرەلضە
университеттердің
кедендік
жеңілдету
мақсатымен
،قايضا قىسىعىًا تۇسمەيهەى
َاۋالۋدىоперацияларды
ً بىراق ا.نەرەلە بولعاى
اۋالۋ – ۇلمەى
ًقازاقتا ا
рөлін қайта қарау керек. Олар
диплом
беріп
қана
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
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- نوال باسىًا جاقىٌ جەردە جۇروەى جاى، اسىرەسە.بەلىىلەرى بايقالعاى اٌداردى اتپاعاى
қоймай, ауыл шаруашылығы кешенінде нақты ауқымды түрде енгізілуін қамтамасыз ету қажет.
ً ا، اُ قايجىعاالرىٌ نايالپ. ويتمەيى ءار اًٌىَ ليەسىًەى قورىققاى.جايۋارالرعا تيىسپەوەى
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
وياليباستاى اتىپ العاى اٌىٌ سىيعا
ايتقاى ادانعاөзара
ناياليسىٌ" دەپ
" اٌضى وزىًە
اۋالۋداى قايتقاى
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының
байланысын
ұйымдастыруға
.
جاتپاعاى
ۇرلىققا
الۋ
اٌدى
تۇسمەى
قاقپايعا
ُا
.
اتاعاى
دەپ
"
سىرالعى
"
ٌسىيى
َاٌضىًى
.تارتقاى
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big
data)
ламаларын жаңартып, агроөнеркәсіп кешенін- пайдалану.ەلەى
сапалы
لەرەكталдауды
قالدىرىپ لەتۋқамтамасыз
 وريىًا ءبىر زاتетуге,
بىراق
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
ەلىتاالي
قايتا ەيۋى
 قولدايىسقاазайтуға
َ سالتتاردىжағдай
ۇنىت بولعاى
زەرتەۋصىلەرОсы
ٌءداستۇرى
-قازاق سالت
орталықтарға айналу талап
етіледі.
Мысалы,
туғызады.
мақсаттар
үшін
نەلتەپ
الدىهەىуақытын
 ويى، الهايИнтеллектуалды
 ءداستۇردى جوعالتىپкөлік
قالعاىжүйесін
ساقتالىپенгізу
سويدىقتاى
.دەيدى
егін егу мен астық жинаудың
оңтайлы
қажет.
болжамдаудың, «ақылды суарудың»,
минералБұлُاжүйе
көлік
ағынын
тиімді
басқаруға
және
قالعاى ەسمىروەى
تاريح قويًاۋىًدا
.قاجەت
ءسىٍىرۋ
بويالرىًا
،وقىتىپ
وقۋصىالرىًا
ды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
 تەز قولداۋ تابادى، زاناياۋي ۇلىىىە وراي ۇستايسا،داستۇرلەردىَ يەوىسىٌ ساقتاي وتىرىپ
арамшөппен күресудің интеллектуалды жүйелері анықтауға жол ашады. Ішкі өңірлік қатынастарды
.دەيدى زەرتتەۋصىلەر
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 / №4(38)
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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ЗЕРДЕ

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ

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 өнерҚазақ өнімніңтіліндегі
диалектикалық
кәсіптік
өсуі 7 проценттен
асты. Бұл
тіл
ерекшеліктеріне
мән көлемінде
беріп,
тілдік
орайда,
өнеркәсіптің жалпы
өңдеуші
сектордың үлесіөзіндік
40 проценттен
түсті.
өзгешеліктердің
себептеріасып
болатындығын
қолайлы
дамуы
таптың
жәнеҚазақстанның
ондай кірме
сөздердің
анаорта
тілімізді
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
есе
байытуға
зор үлес
қосатыны
жөнінде
алғаш13рет
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
аңғарып, мақала жазған жазушы – Жүсіпбек
дейін төмендеді.
Еліміздің
әлеуметтік-экономиАймауытов
болды. Мақала
1926
жылы «Еңбекші
калық
табыстарының
негізі
біздіңтақырыпта
басты құнҚазақ» газетінде «Тіл туралы»- деген
дылықтарымыз
ретінде
қала
беретін
азаматтық
жарияланған. Автор қандай тіл болсын
таза
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
тілдің болмайтындығын, оның басқа тілдермен
келісім.
қарым-қатынас жасау нәтижесінде көптеген
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктері сенімді
сөздердің
күнделікті
еніп, сіңіп
тірек саналады,
бірақ қолданысқа
ол ертеңгі табыстарымыкететінін
және
қазақ
тілі
де
осындай
сөздермен
здың кепілі емес екенін жақсы сезінуіміз
керек.
толығып
отырғандығы
Қазақтың
«Көл-көсір
мұнайдың»туралы
дәуіріайтады.
аяқталып
келеді.
қай
өңірінің
тілі нағыз
таза
тіл екенін
Елімізге
дамудың
жаңа
сапасы
қажет.айту қиын.
Мысалы,
бөкейліктерде
татар,
араб, парсы,
Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай,
ол,
орыстың,
Жетісу
мен
Сырдарияда
өзбектің,
бірінші кезекте, Төртінші өнеркәсіптік революция
элементтерін
кеңінен
негізделуі
тиіс.мен
МұҚостанайда
орыс
пененгізуге
ноғайдың,
Семей
ның өзіндік
сын-қатерлері
де, мүмкіндіктері
Ақмолада
араб
пен орыс тілдерінің
әсері молде
бар. сол себепті қазақтың қоспасыз таза тілін
екенін,
көшбасшыларының
қатарына
қотабуЖаңа
оңай әлем
болмайтындығын
айтқан.
Тілімізге
сылу
үшін
Қазақстанда
қажетті
нәрсенің
бәрі
бар
әлдеқашан сіңіп кеткен: әлем, рас, дос, пара,
екеніне уақыт,
сенімдімін.
Бұлпенде,
үшін мынадай
мезгіл,
дүние,
мейман, міндетөнер,
терді
шешуге
жұмылуымыз
керек.
қымбат, дәулет, хат, кітап, қалам т.б араб, парсы

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»
Айгүл IT-стартаптардың
ЖҮНІСБЕКОВА,
халықаралық қаржы орталығы,
халықаралық
технопаркі
сияқты
инновациялық
Абылай
хан атындағы
ҚазХҚ,
және ӘТУ,
орталықтардың
төңірекафедрасының
гінде қалыптасуға
тиіс.
екінші шет тілдері
оқытушысы
«Алатау» инновациялық технологиялар паркінің қызметін ұйымдастыруды түбегейлі қайта
тілдің
толықтырып
қарау сөздік
қажет. құрамын
Нақты сектордың
жаңабайытады.
технологиКеңес
дәуірінде
түркі тілдерінің,
соның ішінде
яларға
деген сұранысты
ынталандыруы
және
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
қазақ
тілінің,
лексикасы орыс жеке
тілінен,
орыс
қызметі
инновациялық
экожүйе
тілі
арқылы
басқа тілдерден
енгенжетістіктерінің
сөздермен
негізгі факторлары
болып
үшін
толығып,
оның аумағы
кеңіді.саналады.
Белгілі бірБұл
тілдің
тиісті
заңнама
қажет.
сөздік тілдің ішкі мүмкіндіктерінің есесінен,
Бұдан бөлек,
IT және инжинирингтік
қызмет
бұрыннан
бар сөздерден
туынды сөздер
көрсетуді
дамыту
ерекше
маңызға
ие
болып
жасаудың есесінен дамып байыса, сонымен
отыр.
Экономиканы
цифрландыру
табыс
әкелқатар басқа тілдерден жаңа сөздердің енуі
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
арқылы да толығып отырады.
де тудырады. Босайтын жұмыс күшін еңбекпен
Тілдің
морфологиялық
құрылымымен
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тиясалыстырғанда,
фонетикалық
жүйесі
өзгеріске
нақтау керек. Білім беру жүйесін, коммуникация
жиі
ұшырайды.
Бұл
жайында
М.Томанов
«Қазақ
мен стандарттау салаларын жаңа индустриялантілінің
фонетикалықбейім
жүйесінің
ерекшеліктері
дыру талаптарына
деу қажет
болады.
әртүрлі
дәуірде«цифрлық
басқа дәуір»
мәдениеттермен,
2018 жылы
өнеркәсібін қатілдермен
байланыста
нәтижесінде
лыптастыруға
арналғанболудың
индустрияландырудың
қалыптасқан»
дей
келе,
қазақ
тіліне
арабүшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу керек.

секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
96
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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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-

СӨЗДІК ҚҰРАМЫНДАҒЫ

ҚЫТАЙ ТІЛІНЕН ЕНГЕН СӨЗДЕР

1

тілінен енген сөздерді күнделікті тұрмыста жиі
БІРІНШІ. Индустрияландыру жаңа
қолданамыз. Бұл тілдерден енген сөздер қазіргі
технологияларды енгізудің көшбасшысына
қазақ
тілінің
айналуы
тиісактивті лексикасының шамамен
15%-ын,
пассивті лексикасының
Оның нәтижелері
мұнай бағасы күрт7%-ын
төменқұрайтыны
дәлелденген.
деген 2014-2015 жылдардағы дағдарыста негізгі
Басқа тілден сөздердің
енуі, бірі
кейде
оларды
тұрақтандырушы
факторлардың
болды.
Сол
кейбір
жолмен
аударып
арқылы
қабылдаушы
себепті
жоғары
еңбек алу
өнімділігі
бар
қайта өңдеу

2

парсы және орыс мәдениетінің ықпалы мол
ЕКІНШІ. айтады.
болғандығын
Ресурстық
әлеуетті
Қазақ тілінің
сөздік құрамы өте бай. Әлемдегі
одантілдер
әрі дамыту
басқа
секілді қазақ тілінің сөздік құрамы
ХХІсөздер
ғасырда
әлемнің
табиғи ресурстарға
деген
да төл
және
шет тілдерінен
енген кірме
мұқтаждығы
жалғасуда.
Олар
болашақта
жаһансөздер деп екі бөліктен тұрады. Сонымен қатар,
дық экономиканы
және еліміздің
экономикасын
кірме
сөздерді қабылдауда
өмір қажеттілігіне
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
байланысты жұмсалатын сөздер және саналы
Бірақ шикізат индустрияларын ұйымдастыру
таңдау, актив сөз қорына жататын кірме сөздер
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстадеп
екі түрлі
бағыт
байқалады.
Алдыңғысына
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта пысықтау
керек.
фонетикалық
дыбысталуы
өзгерген
сөздер
Кешенді ақпараттық-технологиялық платформажатады,
соңғысына
қалаулы
немесе
ларды белсенді
түрде
енгізутерминдер
қажет. Кәсіпорынолардың
баламалары
жатады.
дардың эквивалент
энергия тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
Кірме сөздер
– өзге өзтілдерден
сондай-ақ
энергиядегеніміз
өндірушілердің
жұмыста-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
әр түрлі себептер нәтижесінде қабылдаушы
Болжам бойынша, 2050 жылға қарай бұл көрсеттілге енгізілген сөздер, бұл кез-келген тілдің
кіш 80 процентке жетеді.
лексикасында
кездеседі. Яғни сөздің дыбыстық
Біз 2030 жылға қарай Қазақстандағы баламатұлғасы
да,
мағынасы
да өзге
тілге міндетін
қатысты
лы энергия үлесін 30 процентке
жеткізу
сөздер
кірме
сөздер
делінеді.
Олар
қоғамдағы
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
саяси, мәдени,
экономикалық
болатын
жаңартылатын
энергия қатынастардың,
көздерінің 55
ғылым жұмыс
мен техниканың
дамуына
нысаны
істейді.Соларда
2017байланысты
жылы 1,1
тілге енген
жаңа сөздер
мен сөз
тіркестері,
миллиард
киловатт-сағат
«жасыл»
энергия
өнфразеологиялық технологияларға
орамдар. Тіл – үнемі
өзгеріп,
дірілді.«Жасыл»
инвестиция
салу
үшін бизнесті
маңызды.
тоқтаусыз
дамыпынталандыру
отыратын тарихи
категория,
Өңірлердің
әкімдері
шағын
және
орта
бизнес
қарым-қатынас
құралы,
әрі
мәдениеті
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
болғандықтан, ол өзінің даму тарихында әртүрлі
қалдықтарды
заман талабына
кезеңдерді өткізеді.
Әлемде сай
сан утилизацияалуан тілде
лау
және қайта
өңдеу үшін
қабылдау
сөйлейтін
халықтар
өзарашаралар
бір -бірімен
түрлі
керек.
Осы
және
басқа
да
шаралар
заңнамаға,
байланыс жасайтындықтан, кейбір сөздер бір
соның
өзгерістер
тілденішінде
екіншіЭкологиялық
тілге ауысыпкодекске
еніп отырады.
енгізуді талап етеді.

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің косәйкестендіріледі. Мысалы, орыс тіліндегі
оператив түрінде жұмыс істеуіне жан-жақты қолволость деген сөздің қазақ тіліне енгенде болыс
дау көрсету керек. Мемлекет бизнеспен бірлесіп,
болып өзгерілуі қазақ тілінің ол сөзді өзіне тән
отандық өнімді халықаралық нарыққа шығарудың
дыбыстық ерекшеліктеріне
икемдеп игеруінен.
стратегиялық
жолын тауып, ілгерілетуге
тиіс.
Түркі
тілдері
мен
басқа
тілдердің
арасында
Ауыл шаруашылығын қарқынды
дамытуда
сөз
ауысу
тек
біржақты
ғана
емес,
екіжақты
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
болыпотырып
отырған.
Жазбаша
немесе
кітаби
кірме
сақтай
жүргізілуі
қажет.
Бұл бүкіл
әлемге
сөздер көбінесе
ғылыми-техникалық,
танылатын
«Қазақстанда
жасалған» табиғиәдебиет
азықпен брендін
өнер т.б.
арқылы енгенілгерілетуге
және солардың
түлік
қалыптастырып,
мүмкіндік
береді.
белгілі
бір саласына бейімделіп қолданылатын
Сонымен
қатар
жерді барынша
тиімді игесөздер
болып
табылады.
Олар тек лингвистика
ретіндерді
ынталандырып,
ал
дұрыс
саласын қамтып қоймай, әр түрліпайдалана
салаларда
алмайтындарға
шара Бұлар
қолдану
керек. Тиімсіз
субкеңінен етек жаюда.
өркениет
ұғымдарына
сидияларды
ауыл шаруашылығы
кешені
субъектелінген сөздер
болу қасиетімен
сипатталады.
тілеріне
арналған
банк
несиелерін
арзандатуға
Сөздердің
бұл тобы
білдіретін
ұғымы
мен мәніне
қайта
бағыттау
қажет.
5
жыл
ішінде
агроөнеркәсіп
байланысты интернационалдық сөздер болуға
кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл
Қазіргі
лингвистиканың
маңызды икемделеді де, олардың тілден-тілге ауысу, кең
шаруашылығы өнімінің экспортын, тиісінше, кем
мәселелеріне тілдердің өзара байланысы мен түрде таралу қасиеті басым болады. Ондай
ҮШІНШІ. «
дегенде 2,5 есеге арттыруды тапсырамын.
ықпалытехнологиялар»
болып табылады.
Кірме сөздердің сөздердің кейбіреулері өзінің білдіретін ұғымы
Ақылды
- агроөнеркәсіп
ғылымилығы,
стильге тәнділігі, мен
мазмұнының айрықша маңызды болуына
кешенін
қарқындығылыми
дамыту мүмкіндігі
ТӨРТІНШІ.
ғылыми-кәсіптік
және
ғылыми-техникалық
байланысты
дүние
жүзіне, күллі халықтардың
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика
инфрақұрылымының
тілге
тәуелділігі,
олардың
халықаралықтылығы,
тіліне
ауызша
түрде
де, жазбаша түрде де
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
ішкі формаларының
түсініксіздігі,
формальды
еніп,
жаппай
және жиіарқылы
қолданылатын
ұлғайтуға
бағытталуы керек.
Біз егін егіп,
дәнді
Бүгінде
Қазақстан
бірнешесөздерге
транбелгілерініңөсіруді
болуыүйрендік.
және тағы
олардың
айналды. Мысалы,
компьютер,
интернет
дақылдарды
Оныбасқа
мақтан
тұта- сконтиненталды
коридор
өтеді. Бұл
туралыдеген
көп
мыз.
Алайда, қазір олерекшеліктерін
жеткіліксіз. Шикізатты
қай- айтылды.
Жалпы,
Қазақстан
арқылы
өткен
жүк
қолданысындағы
танытады.
сөздер бүкіл
әлемге
таралып,
әр түрлі
тілдерде
таӨзге
өңдеуді
қамтамасыз
етіп, әлемдік
нарықтарға
2017 халықтардың
жылы 17 процентке
өсіп, 17 бірдей
милтілден
енген сөздердің
басым
көпшілігі транзиті
сөйлейтін
баршасына
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
қажет.
лион
тоннаға
жуықтады.
Транзиттен
түсетін
жыл
өздерінің мағынасын сақтап, семантикалық таныс сөздерге айналып отыр. Жазбаша түрде
Бұл
мәселені
шешуге
барлық
аграрлық
кесайынғы
табысты
2020
жылы
5
миллиард
должақтан өзгеріске көп ұшырамайды. Кірме енген сөздерге тән қасиеттің бірі – олардың
шеннің
түбегейлі
бет бұруыоның
маңызды.
жеткізу
міндеті тұр.
Бұл дыбысталу
инфрақұрылымға
сөздерді
қабылдағанда,
ішкі Аграрлық
формасы, ларға
басым
көпшілігі
өзінің
түрін
ғылымды
дамыту
мәселесі
басты
назарда
божұмсалған
мемлекет
қаражатын
тез арада
қайтадәлелдемесі ұмытылады. Қабылдаушы тілде сақтайды. Қазақ тілінде сөйлейтін
халықтар
луға
Ол еңсөздердің
алдымен жаңа
технологияларды
береді.
бұлтиіс.
тәрізді
қандай
морфемалардан руға
өзгемүмкіндік
тіліден енген
термин сөздердің ағылшынша
трансферттеумен және оларды отандық жағдайЖүк қозғалысын онлайн режімінде бақылап,
құралғаны, қалай пайда болғаны, әдетте, еске дыбысталуын сақтап айтуды көздейді. Өзге
ға бейімдеумен айналысуы қажет.
олардың кедергісіз тасымалдануы үшін және
алынбайды. Дегенмен, кірме сөздер тіліміздің тілден енген сөздердің басым көпшілігі
Осыған орай аграрлық университеттердің кедендік операцияларды жеңілдету мақсатымен
ішкіқайта
заңдылықтары
менОлар
нормаларына
бейімделе
өздерініңсияқты
мағынасын
сақтап,
семантикалық
рөлін
қарау керек.
диплом беріп
қана блокчейн
цифрлық
технологиялардың
отырыпауыл
сан алуан
өзгеріске кешенінде
ұшырайды.нақты
Кірме ауқымды
жақтан түрде
өзгеріске
көп ұшырамайды.
қоймай,
шаруашылығы
енгізілуін
қамтамасыз етуМұнымен
қажет.
сөз
құрамындағы
қазақ
тіліне
жат
дыбыстар
бірге,
басқа
тілдік
сөздердің
кейбіреулерінің
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың
барлық
онымен ұқсас
дыбыстармен
алмастырылады. буынының
құбылып, өзара
мағынасын
өзгертетіндері
де болады.
мамандарды
дайындауға
тиіс.
байланысын
ұйымдастыруға
Кірме
сөздер
әдеби
тілде,
ауызекі
сөйлеу
тілінде,
Кейбір
көп
мағыналы
сөздер
басқа
бірdata)
тілге
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big
сленгте, арго,
жаргондарда
жиі кездеседі.
Кез- пайдалану
ауысқанда,сапалы
әр түрлі
мағынасында
емес, етуге,
белгілі
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенінталдауды
қамтамасыз
дегі
озықтілдің
білім лексикасында
мен үздік тәжірибені
тарататын
резервін анықтауға
жәнемүмкін.
артық шығынды
келген
ауызша енген
кірме өсімнің
бір мағынасында
ғана ауысуы
орталықтарға
айналу енген
талапкірме
етіледі.
Мысалы,
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
сөздер де, жазбаша
сөздер
де бар. азайтуға
ХХ жағдай
ғасырдың
аяғында,
ХХІ ғасырдың
егін
егу мен
астық
жинаудың
оңтайлы
уақытын
көлік жүйесін
енгізу қажет.
Ауызша
түрде
енген
сөздердің
көпшілігі
тұрмыс Интеллектуалды
басындағы ғаламдану
үдерісінің
салдарынан
болжамдаудың,
«ақылды
минералБұл пайда
жүйе көлік
ағынын
басқаруға
және
қажетіне байланысты
зат суарудың»,
атаулары болып
келеді. тілде
болған
кірметиімді
сөздерге
зерттеушілер
ды
тыңайтқыш
себудің,
зиянкестермен
және
инфрақұрылымды
одан
әрі
дамыту
қажеттігін
Ауызша енген кірме сөздерге тән ерекшелік сол- үлкен назар аударып келеді. Бұл мәселе
арамшөппен
күресудің
интеллектуалды
жүйелері анықтауға
жол ашады. Ішкі
өңірлік қатынастарды
олар қабылдаушы
тілдің
дыбыстық заңдарына,
Г.Пауль, Л.Блумфильд,
У.Вайнрайх,
В.В.Радлов,
арқылы
өнімділікті
бірнеше
есе
арттыруға
божақсарту
үшін
автожолдардың
жергілікті
желісін
орфоэпиялық ерекшеліктеріне бағынып, соған Е.Д.Поливанов, Л.П.Якубинский,
Л.П.Ефремов,
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
97
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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 Ю.С.Сорокин,
мен құрметіне
М.М.Копыленко,
К.Аханов,
бөленіп,
брендке
айналған
тәуелсіз
ҚазақстанН.И.Гайдуллина,
Ә.Болғанбаев,
Б.Қалиев
ды
құрдық.
2017
жылы
біздің
ел
БҰҰ
т.б.
ғалымдардың
еңбектерінде Қауіпсіздік
кеңінен
Кеңесінің
тұрақты
емес
қарастырылған болатын.мүшесі болды. 2018 жылдың
қаңтар
айында
оған
төрағалық
етудеміз.
Осы
мәселе
туралы
зерттеуші
ғалымдардың
Біз дүниежүзілік ЭКСПО мамандандырылған
ғылыми еңбектерінде қазақ тіліндегі кірме
көрмесін өткізу үшін әлемдік қоғамдастық таңдап
сөздерді:
алған ТМД және Шығыс Еуропа елдері арасына) араб,
парсы
тіліненболдық.
енген сөздер;
дағы
бірінші
мемлекет
Қазақстанда таә)
орыс
тілінен
енген
сөздер;
бысты жұмыс істеп келе жатқан нарықтық эконоб) моңғол
тілінен енген сөздер;
мика
моделі қалыптасты.
в)
түркі
тілдерінен
енген дағдарыстың
сөздер – деп
2017 жылы
еліміз әлемдік
қоқарастырады.
лайсыз салдарын еңсеріп, сенімді өсу жолына
Қазіргі
қазақ-ағылшын
қайта
түсті.кезде
Жыл лингвистер
қорытындысы
бойынша ішкі
тілдік
назар аудара
жалпықатынастарына
өнімнің өсуі 4да
процент
болып,бастады.
ал өнеркәсіптік өнімнің
өсуі 7сөздердің
проценттен
асты. Бұл
Ағылшын
тілінен енген
көп көлемінің
орайда,
өнеркәсіптің
жалпы
көлемінде
пайда
болуы,
олардың
қазақ
тілінде өңдеуші
берік
сектордыңқоғамдық
үлесі 40 проценттен
асып түсті.
орнығуы
және ғылыми
өмірдегі
Қазақстанның
қолайлы
дамуы орта
таптың
қарқынды
өзгерістермен
түсіндіріледі.
Ақпарат
қалыптасуына
мүмкіндік
берді.
Кедейшілік
13 есе
ағымдарының артуы, ғаламдық компьютер
қысқарып,
жұмыссыздық
деңгейі
4,9
процентке
желісі, интернеттің пайда болуы, мемлекетаралық
дейін төмендеді. Еліміздің әлеуметтік-экономижәне
халықаралық қатынастардың күшеюі,
калық табыстарының негізі - біздің басты құнәлемдік нарықтың, экономиканың, ақпараттың,
дылықтарымыз ретінде қала беретін азаматтық
технологияның
дамуы,
олимпиадаларға,
бейбітшілік, ұлтаралық және конфессияаралық
халықаралық
фестивальдарға,
сән көрмелеріне
келісім.
қатысу
–
тілімізге
шет
тілдері
сөздерінің
Дегенмен, Қазақстанның жетістіктерікіруіне
сенімді
себеп
Мәселен,
зерттеуші
тірек болды.
саналады,
бірақ ол
ертеңгі К.Ахановтың
табыстарымыайтуынша,
құрамында
тілденкерек.
сөз
здың кепілі«Сөздік
емес екенін
жақсыбасқа
сезінуіміз
енбеген
тіл жоқ
деуге болады.
жүзіндегі
«Көл-көсір
мұнайдың»
дәуірі Дүние
аяқталып
келеді.
әрЕлімізге
түрлі тілдерде
халықтар
дамудыңсөйлейтін
жаңа сапасы
қажет. өзара бір
Жаһандық
трендтер көрсетіп отырғандай, ол,
–біріне
сөз ауыстырады».
бірінші
кезекте, Төртінші
өнеркәсіптік
революция
Халықтардың
бір-бірімен
қарым-қатынас
элементтерін
кеңінен
негізделуі
тиіс. Мұжасауы
арқылы
сол енгізуге
халықтардың
тілдерінен
ның өзіндік
сын-қатерлері
мүмкіндіктері
мәдениет,
саясат,
білім т.б. де,
салаларға
қатыстыде
бар. енеді. Бүгінгі күнде көршілес Қытай
сөздер
Жаңа әлем
көшбасшыларының қатарына
қоелімен
сауда-экономикалық,
оқу-ағарту,
сылу үшін Қазақстанда қажетті нәрсенің бәрі бар
мәдениет саласында халықаралық достық
екеніне сенімдімін. Бұл үшін мынадай міндетқарым-қатынас күннен- күнге жиілей түсуде.
терді шешуге жұмылуымыз керек.
Қытай елінен экспортталып жеткізіліп жатқан
киім-кешек,
жеміс пенжаңа
көкөністер,
БІРІНШІ. сан-алуан
Индустрияландыру
түрлі
техникалық
бұйымдар
мен
басқа да
технологияларды енгізудің көшбасшысына
өнімдер
және
сауда-саттыққа
байланысты
айналуы тиіс
сөздер
қолданысқа
ене
Оныңбіртіндеп
нәтижелерікіріп,
мұнай бағасы
күрт төменбастағандығы
байқалады.
Яғни,
қазақ тілінің
деген 2014-2015
жылдардағы
дағдарыста
негізгі
сөздік
құрамынан факторлардың
қытай тілінен енген
сөздерді
тұрақтандырушы
бірі болды.
Сол
жоғарыболады.
еңбек өнімділігі
қайтатауар
өңдеу
десебепті
кездестіруге
Мысалы,бар
тоюнь-
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секторына деген бағдарымыз өзгерген жоқ.
Сонымен қатар индустрияландыру 4.0 жаңа
98
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 2018
пайдалана
мейлінше инновациялық
сипатқа ие болуға тиіс. Кәсіпорындарымызды
жаңғыртуға және цифрландыруға бағытталған,
8
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өнімнің экспортқа шығуын көздейтін жаңа құрал-

дарды әзірлеп,
өткізу қажет.
Бұлар,
бірінжеткізу,
кыһу- сыннан
тұтынушы,
лаубәнбастық,
ші
кезекте,
технологиялардың
трансфертін
ынтасаумияу- сканерлеу, мянбаучы - микроавтобус,
ландыруға
тиіс.
вопучыалыс
жолға арналған төсекті автобус,
Еліміздің
бірнеше
кәсіпорнын
хуаба - интернет
арқылыөнеркәсіптік
шет елмен сөйлесетін
цифрландыру
жөніндегі
пилоттық
жобаны
іске
орын т.б. Бұл аталған сөздерді көбінесе базар
асырып, бұл тәжірибені кеңінен тарату керек.
мен жүк тасымалдайтын мекемелерде жиі
Цифрлық және басқа да инновациялық шешімқолданады. Сонымен қатар, ертеден енген яньдерді әзірлеушілердің өз экожүйесін дамытуы
заң
пәйзымәселеге
- бренд, сапалы
зат,
жуозы - жер
асасөзі,
маңызды
айналып
келеді.
үстел,
куайзы
–
қытайдың
тамақ
жеуге
Ол біздің Назарбаев Университеті,арналған
«Астана»
таяқшасы,
чайдау
– үлкен
әрі жалпақ
пышақ,
халықаралық
қаржы
орталығы,
IT-стартаптардың
доң
–
шелек,
лазы
–
бұрыш
(көкөніс),
байсай
халықаралық технопаркі сияқты инновациялық
(қырыққабаттың
бір
түрі),
луобо
кәді,
пияз,
орталықтардың төңірегінде қалыптасуға тиіс.
жусай
және
чиңсайкөкөністер,
гуйру
және
«Алатау» инновациялық технологиялар
парсуйру
лағман ( ұйымдастыруды
ру- ет, ла- созу, түбегейлі
мянь- қамыр
кінің қызметін
қайта
қарау қажет.
Нақты
сектордың
жаңа технологинемесе
ұн), мәнті
( мәнтоу),
манпар,
дапанжи
яларғатабақтағы
деген сұранысты
және
(үлкен
тауық еті)ынталандыруы
тағамы т.б. Яғни,
венчурлық
қаржыландырудың
нарығының
кірме
сөздер
көбінесе басқажеке
мемлекеттен
қызметізат
инновациялық
экожүйе
жетістіктерінің
ауысқан
немесе ұғымдар
атауы арқылы
еніп,
негізгі
факторлары
болып
саналады.
Бұл үшін
тілді толықтырып отырады.
тиісті
заңнама
Қазақ
тілінеқажет.
енген қытай сөздерінің саны
Бұдан бөлек, IT және инжинирингтік қызмет
онша көп болмағанымен , өзіндік қолданылу
көрсетуді дамыту ерекше маңызға ие болып
аясы белгілі бір аймактың халқының тілінде
отыр. Экономиканы цифрландыру табыс әкелұшырасады.
Мәселен, жоғарыда аталған
генімен, жұмыс күшінің көптеп босап қалу қаупін
сөздерді
Қазақстанның
шекаралас
де тудырады. Босайтын Қытаймен
жұмыс күшін
еңбекпен
орналасқан
Шығыс
Қазақстан,
Мақаншы,
қамту үшін келісілген саясатты алдын ала тияНарынқол,
Дружба,коммуникация
Жаркент
нақтау керек. Шонжы,
Білім беру жүйесін,
өңірі
халқыныңсалаларын
қолданатынын,
шекаралас
мен стандарттау
жаңа индустрияланболғандықтан
қытай
өзіндік
дыру талаптарына
бейімтілінің
деу қажет
болады.әсері
болатындығын
байқауға болады.
Оның бір
2018 жылы «цифрлық
дәуір» өнеркәсібін
қалыптастыруға
арналған
индустрияландырудың
себебі
ретінде 1930
жылдардағы
қуғын- сүргінге
үшінші бесжылдығын
керек.елге
ұшыраған
қазақтардыңәзірлеуге
1955-1962кірісу
жылдары
оралуымен байланысты екендігін атап айтуға
ЕКІНШІ.
болады.
Бұл туралы Е.Бектұрғанов «Үржар,
Ресурстық
әлеуетті
Мақаншы диалектологиялық
экспедициясының
одан
әрі
дамыту
материалдарынан» деген зерттеу жұмысында
ХХІ ғасырда әлемнің табиғи ресурстарға деген
«Қазақ
тілі тарихы мен диалектологиясының
мұқтаждығы жалғасуда. Олар болашақта жаһанмәселелері» атты тақырыпта көптеген дәлелдер
дық экономиканы және еліміздің экономикасын
келтірген.
Әрине Қытай халқымен көршілес,
дамыту барысында ерекше маңызға ие болады.
шекаралас
болғандықтан
қазақ тілінеұйымдастыру
бұл тілдің
Бірақ шикізат индустрияларын
ықпалын
тигізетіні
қалыпты
құбылыс.
ісін, табиғи ресурстарды басқаруға қатысты ұстаӘр тілдегі
кірме
сөздердің
мөлшері
тарихи
нымдарды
сыни
тұрғыдан
қайта
пысықтау
керек.
жағдайлармен
тығыз байланысты. Себебі
кезКешенді ақпараттық-технологиялық
платформакелген
сол түрде
елдегіенгізу
тарихи
оқиғалар
өз
ларды тілге
белсенді
қажет.
Кәсіпорынәсерін
белгілі.Тарихи
деректерге
дардыңтигізетіні
энергия тиімділігі
мен энергия
үнемдеуге,
сондай-аққазақ
энергия
өз жұмыстасүйенсек,
пен өндірушілердің
қытай халқы арасындағы
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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-

тен бірі жаңартылатын энергия көздеріне тиесілі.
Болжам
бойынша, екі
2050мың
жылғажылдан
қарай бұл
қарым-қатынас
асакөрсетуақыт
кіш
80
процентке
жетеді.
бұрын басталғанын білеміз.18 ғасырдың соңы
Біз 19
2030
жылға қарай
Қазақстандағы
баламамен
ғасырдың
басынан
бастап өзара
қарымлы
энергия
үлесін
30
процентке
жеткізу
міндетін
қатынас бұрынғыдан да жиілей түскен.
Осы
қойдық. Қазір бізде жалпы қуаттылығы 336 МВт
кезеңде, яғни 19 ғасырдың екінші жартысында
болатын жаңартылатын энергия көздерінің 55
қазіргі Алтай – Тарбағатай Жоңғар Алатауы
нысаны жұмыс істейді.Соларда 2017 жылы 1,1
арқылы өтетін мемлекеттік шекара белгіленіп,
миллиард киловатт-сағат «жасыл» энергия өнэтникалық біртұтас
халық екіге
бөлінуге
дірілді.«Жасыл»
технологияларға
инвестиция
мәжбүр
болды.
Осылайша
қазақ
халқының
бір
салу үшін бизнесті ынталандыру маңызды.
бөлігі
Шығыс
Түркістанда
Шыңжаңда
Өңірлердің
әкімдері
шағын немесе
және орта
бизнес
(Ханзуша – Жаңа
Өлке)
орнығып
қалды. Жалпы
субъектілерін
кеңінен
тартып,
тұрмыстық
қатты
билік
Манжур
қытайимпериясының
қолында
қалдықтарды заман талабына сай утилизацияболғандықтан
түрлі үшін
салада
қытайқабылдау
ұлтымен
лау
және қайта өңдеу
шаралар
керек.
және
да шаралар
заңнамаға,
және Осы
басқа
да басқа
жергілікті
халықтармен
тығыз
соның
ішінде
Экологиялық кодекске
өзгерістер
араласып,
қарым-қатынаста
болғандықтан
қазақ
енгізуді
тіліне талап
қытайетеді.
тілінен кейбір кірме сөздер ене

шейтеді. Ауыл шаруашылығы субъектілерінің кооператив
істеуіне
жан-жақты
қолалғаннантүрінде
кейін жұмыс
квотамен
келген
қазақтардың
дау
көрсету
керек.
Мемлекет
бизнеспен
бірлесіп,
саны тіпті де артты. Осы қазақ диаспорасы бұл
отандық
өнімді
халықаралық
нарыққа
шығарудың
күндерде
тұрмыстық
сөйлеу
дағдысы
арқылы
стратегиялық
жолын
тауып,
ілгерілетуге
тиіс.
тұрған ортасына тілдік ықпалын тигізіп
үлгерді.
Ауыл шаруашылығын қарқынды дамыту
Қарапайым
сөздер заттың өзімен бір тілден
өнімнің сапасы мен экологиялық тазалығын
екінші тілге енетін болса, арнаулы терминдер
сақтай отырып жүргізілуі қажет. Бұл бүкіл әлемге
ғылымның, техниканың, мәдениеттің дамуымен
танылатын «Қазақстанда жасалған» табиғи азыққатар
дамиды.
Ол ұғымдардың
бір тілден
түлік
брендін
қалыптастырып,
ілгерілетуге
мүмекінші
тілге
енуі
үшін
екінші
тілдің
де соларды
кіндік береді.
қабылдау
туған қажеттіліктер
Сонымен қажеттігінен
қатар жерді барынша
тиімді игеболуы тиіс.
Бұл қажеттілік
халықтың
ретіндерді
ынталандырып,
албіртіндеп
дұрыс пайдалана
тіл
санасының
дамуы
процесінде
туады.
Осыған
алмайтындарға шара қолдану керек. Тиімсіз
суборай
қытай
тілінен
кейбір
сөздерді
қабылдау
сидияларды ауыл шаруашылығы кешені субъектілеріне
несиелерін
арзандатуға
процесіарналған
жылдар банк
өткен
сайын жаймен
еніп
қайта
бағыттау қажет. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп
отырады.
кешеніндегі
және
өңделген ауыл
Тілші, еңбек
ғалымөнімділігін
Б.Бапиннің
зерттеуінде
қытай
шаруашылығы
экспортын,
тиісінше,
кем
бастады.
тілінен қазақ өнімінің
тіліне енген
кірме сөздер
туралы
ҮШІНШІ.
«
дегенде
2,5
есеге
арттыруды
тапсырамын.
Тіл білімінің негізгі саласының бірі болып зерттеу жұмысында айтып өткен ғалымдар:
Ақылды
технологиялар»
- агроөнеркәсіп
табылатын
линвистикада
диалектологияның В.П.Васильев (қытай тілі мен Орта Азия халқы
кешенін
қарқынды
дамыту
ТӨРТІНШІ.өзара қарым-қатынасының дамуын
алатын орны ерекше.мүмкіндігі
Қазақ тіліндегі тілдерінің
Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегей- Көлік-логистика инфрақұрылымының
диалектикалық ерекшеліктерді зерттеу жұмысы зерттеуші), әйгілі түркітанушы ғалымдар Л.Д.
лі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын тиімділігін арттыру
соңғы жылдары республика көлемінен шығып, Будагов, С.Е. Малов (қытай-түркі тілдеріне де
ұлғайтуға бағытталуы керек. Біз егін егіп, дәнді
Бүгінде Қазақстан арқылы бірнеше траналыс-жақынөсіруді
шетелдерде
тұратын
қазақ сконтиненталды
қатысты жекелеген
сөздердің
этимологиясын
дақылдарды
үйрендік. Оны
мақтан тұтакоридор
өтеді. Бұл
туралы көп
диаспорасы
тілін
де
қамти
бастады.
Осындай
зерттеген),
В.И.Новогородский
(ұйғыр
мыз. Алайда, қазір ол жеткіліксіз. Шикізатты қай- айтылды. Жалпы, Қазақстан арқылы
өткен және
жүк
ерекшеліктер
негізінде
Қазақстан
жерінде
қытай
тілдерінің
өзара
ықпал
етуін
та өңдеуді қамтамасыз етіп, әлемдік нарықтарға транзиті 2017 жылы 17 процентке өсіп,зерттеген).
17 милҚытайдан
көшіп
келген
қазақтар
тіліндегіқажет.
қытай лион
Дегенмен
тілінен
қазақ тіліне
жоғары
сапалы
дайын
өніммен
шығуымыз
тоннағақытай
жуықтады.
Транзиттен
түсетін енген
жыл
тілінен
енген кірме
сөздердің
бараграрлық
болуы жалпы
кірме сөздер
осы 2020
уақытқа
дейін
арнаулы зерттеу
Бұл мәселені
шешуге
барлық
ке- сайынғы
табысты
жылы
5 миллиард
долқазақ түбегейлі
тілінде өзбет
алдында
бір ерекше
диалект ларға
тақырыбы
ғылыми
тұрғыда толық
шеннің
бұруы маңызды.
Аграрлық
жеткізу ретінде
міндеті тұр.
Бұл инфрақұрылымға
ғылымды
дамыту мәселесікөз
басты
назарда бомемлекет қаражатын тез арада қайтақалыптастырғандығына
жеткіземіз.
Осы жұмсалған
қарастырылмаған.
луға
тиіс. жайында
Ол ең алдымен
жаңа технологияларды
мәселе
Н.Сауранбаев:
“Бір халықтың руға мүмкіндік
Ал қытайбереді.
тілі сияқты өзге тілден енген
трансферттеумен
және
оларды
отандық
жағдайЖүк
қозғалысын
онлайн
режімінде
бақылап,
өкілдері республика шекарасынан жырағырақ сөздердің
қазақ тілінен
алатын
орнын,
мұндай
ғабарып,
бейімдеумен
қажет. территориясына олардың
кедергісіз мағыналық,
тасымалдануыфонетикалық,
үшін және
екіншіайналысуы
бір халықтың
элементтердің
Осыған орайаймақтарда
аграрлық университеттердің
операцияларды
мекендеген
ауыс-түйіс кірме кедендік
өзгерістерге
ұшырау жеңілдету
жолдарын,мақсатымен
және де
рөлін
қайта
қарау
керек.
Олар
диплом
беріп
қана
блокчейн
сияқты
цифрлық
технологиялардың
элементтердің
көп
болатынын,
соның кірме сөздердің лексикалық, семантикалық,
қоймай,
ауыл ерекше
шаруашылығы
кешенінде
түрде енгізілуін
қамтамасыз мәселелерін
ету қажет.
салдарынан
бір аралас
говор нақты
пайда ауқымды
грамматикалық,
этимологиялық
жұмыс істейтін немесе ғылыммен айналысатын
Заманауи шешімдер логистиканың барлық
болатынын” айтады.
ғылыми тұрғыдан зерттеп, анықтаудың мәні
мамандарды дайындауға тиіс.
буынының өзара байланысын ұйымдастыруға
Қ.Жұмаділов осы мәселелер жөнінде ерекше зор. Себебі тілдік құбылыстардың
Бұл жоғары оқу орындарынан оқу бағдар- мүмкіндік береді. «Үлкен деректерді» (Big data)
өз талдауын
жасап былай
дейді: Қытайдан
бүгінгі жайын
үшін қамтамасыз
ең алдыменетуге,
оның
ламаларын
жаңартып,
агроөнеркәсіп
кешенін- пайдалану
сапалыбілу
талдауды
көшіп
келген
қазақтардың
тілі
солтүстік
өткендегі
күйін
білу
маңызды,
өйткені
мұндай
дегі озық білім мен үздік тәжірибені тарататын өсімнің резервін анықтауға және артық шығынды
шығыс және айналу
оңтүстікталап
диалектісіне
шығыс азайтуға
мәліметтер
жаңадан
ене бастаған
құбылыстарды,
орталықтарға
етіледі. тән
Мысалы,
жағдай
туғызады.
Осы мақсаттар
үшін
говорларына
елеулі
әсер
етіп
отырғаны
белгілі.
элементтерді
анықтауды
қажет
етеді.
Сондықтан
егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын Интеллектуалды көлік жүйесін енгізу қажет.
Демографтардың
айтуынша
1955-1962
жылдар қазақ
тіліндегі
қытай тиімді
тілінен
енген және
кірме
болжамдаудың,
«ақылды
суарудың»,
минералБұл жүйе
көлік ағынын
басқаруға
арасында
Шыңжаңнан
400 мыңнан
сөздерді тіл білімі
ғылымы
саласықажеттігін
тереңірек
ды
тыңайтқыш
себудің,Қазақстанға
зиянкестермен
және инфрақұрылымды
одан
әрі дамыту
арамшөппен
интеллектуалды
жүйелері
ашады.
өңірліктұрғыда
қатынастарды
астам адам күресудің
көшіп өткен,
бұл күнде 800
мыңнан анықтауға
зерттеудіжол
қолға
алып,Ішкі
ғылыми
талдап,
арқылы
бірнеше
арттыруға
бо- жақсарту
үшінтұжырым
автожолдардың
жергілікті
желісін
асып өнімділікті
кетті”,- дейді.
Алесееліміз
егемендік
қорытынды
жасайды
деп сенеміз.
лады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды жөндеу мен қайта салуға арналған қаржы көлемін
азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай көбейту керек.
99
төмендетуге мүмкіндік береді. Жаңа технолоОсыған жыл сайын бөлінетін бюджет қаражагиялар мен бизнес-модельдерді енгізу, агроө- тының жалпы көлемін орташа
кезеңТУҒАН мерзімдегі
ТІЛ / №4(38)
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
102
технологиялық қалыптың барлық мүмкіндіктерін
ТУҒАН
ТІЛ /отырып,
№4(38) 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-

