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Тәуелсіздік жылдарында 
Қазақстанда ұзындығы

2550 
шақырымнан астам

жаңа темір жолдар 
салынды. Соңғы 

25 жыл ішінде ТМД 
мемлекеттерінің ешбірі 
дәл осындай темір жол 

құрылысын жүргізген жоқ.

(Соңы 5-бетте)

(Соңы 2-бетте)

(Соңы 2-бетте)

4-бет

6-бет

7-бет

8-бет

қайтсе қамтамасыз етіледі?

Ел тəуелсіздігінің 25 жылы ішінде елімізде 
ауқымы мен жеделдігі жағынан бірнеше 
онжылдықтарды қамтитын көптеген 
жұмыстар жүзеге асып, соның нəтижесінде 
Қазақстан əлемге танымал қуатты мемлекет 
ретінде қалыптасып үлгерді. Бұған бірінші 
кезекте біздің экономика саласындағы 
жетістіктеріміз үлкен ықпал етті деп ой-
лаймын. Осы жетістіктердің нəтижесінде 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
еліміздің əлеуметтік-экономикалық 
жағдайын дамыған елдерге  сəйкес 
жаңа сапаға көтерудің басты құжаты – 
«Қазақстан-2050» Стратегиясын жария 
еткені мəлім. Бұл стратегияны жүзеге асы-
ру үшін индустриялық-инновациялық даму 
мəселесіне ерекше екпін түсіріліп отыр. 
Осы жөнінде жасалынған мемлекеттік 

бағдарлама еліміздің экономика саласын-
да жаңа биіктерге көтерілуінің мүмкіндігін 
қамтамасыз етіп, түбегейлі өзгерістер 
енгізетіндігінен үміт мол. Бір сөзбен мұны 
Индустриялық революция деп атасақ та, 
артық болмас.

Мемлекеттік деңгейдегі осынау маңызды 
іс Елбасымыздың тікелей тапсырмасы 
жəне қолдауымен қолға алынған бола-
тын. Оның жүзеге асу барысы да Мемлекет 
басшысының тікелей бақылауында тұр. 
Елбасының қатысуымен елімізде əр 
жыл сайын Индустрияландыру күнінің 
өткізіліп, телекөпір арқылы бүкіл республи-
ка халқының алдында жаңа жобалардың 
тұсауы кесілуі берік дəстүрімізге еніп отыр. 

ПРЕЗИДЕНТТІҢ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ МЕН 
«ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ» БІРЛЕСКЕН ЖОБАСЫ

25 ЖЫЛДЫҢ 25 СӘТІ

(Соңы 3-бетте)

ХРОНИКА
Мемлекет басшысының Өкімдерімен:
Нұрлан Ермекұлы Сауранбаев Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс министрінің орын-
басары қызметінен;

Берік Шолпанқұлұлы Шолпанқұлов 
Қазақстан  Республикасы Қорғаныс 
министрінің орынбасары қызметінен боса-
тылды.

* * *
Мемлекет  басшысының Өкімімен 

Талғат Жеңісұлы Жанжүменов Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрінің орын-
басары болып тағайындалды, ол Қазақстан 
Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Əскери 
қауіпсіздік жəне қорғаныс бөлімінің 
меңгерушісі қызметінен босатылды.

Қазақстан 
Республикасының Заңы
Халықаралық ғылыми-техникалық 
орталықтың қызметін жалғастыру 
туралы келісімді ратификациялау 

туралы
 2015 жылғы 9 желтоқсанда Астанада 

жасалған Халықаралық ғылыми-техникалық 
орталықтың қызметін жалғастыру туралы 
келісім ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының 
Президенті 

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 28 қазан  
№ 18-VI ҚРЗ 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев Сыртқы істер министрі 
Ерлан Ыдырысовты қабылдады, деп 
хабарлады Президенттің баспасөз 
қызметі.

Кездесуде Е.Ыдырысов Мемлекет бас-
шысына 2017 жылғы қаңтарда басталатын 
Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне 
мүшелігі аясындағы жұмыстарға əзірлік барысы 
туралы баяндады.

Елбасы сыртқы саяси қызметті атқару кезінде 
республика тəуелсіздігінің 25 жылдығына баса 
назар аудару қажеттігін атап өтті.

– Елдің халықаралық аренадағы беделін арт-
тыру үшін елшілеріміз 25 жылда қол жеткізген 
жетістіктерімізді, соның ішінде Қазақстанның 
республикадан тыс жерлердегі бейбітшілік 
пен тыныштықты сақтау ісіне қосқан үлесін 
шетелдік қоғамдастыққа көрсетуге тиіс, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.

Сонымен бірге, Мемлекет басшысы елімізге 
шетелдік ресми делегациялардың келуінің 
маңыздылығын айтты.

Қазақстан Президенті алдағы БҰҰ Қауіп-
сіздік Кеңесіне мүшелік аясында өткізілетін 
іс-ша ралардың басымдығы бар бағыттарына 
тоқта лып, бұл мəртебелі міндет əлемдік қоғам-
дастықтың айрықша сенімінің көрінісі болып 
табылатынын жеткізді.

Сыртқы істер министрі Қауіпсіздік Кеңе-
сін дегі қызметке дайындық белсенді түрде 
жүр гі зіліп, тұрақты комитеттерге басшылық 

жа сау міндеттерінің бөлініп беріліп жатқанын 
мəлімдеді.

Бұдан бөлек, Е.Ыдырысов республика тəуел-
сіздігінің 25 жылдығы аясында аса мəртебелі 
меймандар қатысатын халықаралық конферен-
ция өткізу жоспарланып отырғанын мəлімдеді.

Сыртқы саясат ведомствосының басшысы 
Қазақстан Президентін алдағы халықаралық 

іс-шаралар, соның ішінде басым бөлігі 
ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізуге бай-
ла нысты болатын шаралар туралы хабардар етті.

Нұрсұлтан Назарбаев кездесу қорытындысы 
бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.
––––––––––––––––––

Сурет Президенттің баспасөз 
қызметінен алынды

Әлемдік қоғамдастықтың 
айрықша сенімі

Жылқыбай ЖАҒЫПАРҰЛЫ,
«Егемен Қазақстан»

«Бүгін біз үшін, «Астана ЭКСПО-2017» 
ҰК» АҚ үшін өте бір айрықша есте қала-
тын күн. Көрме қалашығының бес негізгі 
нысандарының құрылысы аяқ талды. Олар: 
халықаралық павильондар, 1374 орындық 
ЭКСПО-қалашығы, ЭКСПО-офис, ішкі 

істер бөлімінің ғимараты жəне энер-
гия зерттеу орталығы. Пайдалануға 
тапсырылған  бұл құрылыс нысандарының 
жалпы аумағы 482 мың шаршы метрді 
құрайды», деді салтанатты рəсімнің ашы-
луында «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ 
басқарма төрағасы Ахметжан Есімов. 

Бес негізгі нысан 
пайдалануға берілді

Көптен күткен толғанысты сəт те келіп жетті. 
Кеше «Астана ЭКСПО-2017» халықаралық 
мамандандырылған көрмесі қалашығының алғашқы 
құрылыс нысандарын тапсыру салтанаты болып өтті. 
Рəсім барысында көрмеге қатысушы Қытай, Франция, 
Германия, Мажарстан жəне Түркия мемлекеттеріне 
халықаралық павильондар жəне тұрғын үй пəтерлері 
тапсырылды. 

Арнұр АСҚАР,
«Егемен Қазақстан»

Аграрлық кешен өркендеген өңірден 
Астанаға бас-аяғы 2 мың тоннадан астам 
азық-түлік жеткізілген екен. Оның басым 
бөлігі ет пен ет өнімдері, ұн, сүт өнімдері. 
Картоп, қырыққабат, қызылша, пияз сын-
ды көкөністер де баршылық. Бастысы, ба-
зардағы нарыққа қарағанда «Хан Шатыр» 

сауда ойын-сауық алаңының алдындағы 
баға анағұрлым төмен. Мəселен, қой еті 
– 950 теңгеден, сиыр еті – 1000 теңгеден, 
жылқы еті – 1 100 теңгеден, шошқа еті 
750-ден сатылды. Ағылған халық төрт 
түлік малдың етін килолап өлшеп емес, 
мүшелеп бұзбай-ақ кезе-кесегімен арқалап 
алып кетіп жатқанын байқадық. 

Тəуелсіздіктің 25 жылдығына орай елордада апта сайын өтіп жатқан 
аймақтардың күндерін Ақмола облысы түйіндеді. Бас қалаға ат шалдырған 
облыс делегациясы түрлі мəдени, рухани, спорттық, əлеуметтік шараларға 
мұрындық болып, күздің соңғы күндері тұнжырата бастаған шаһардың 
тыныс-тіршілігіне қан жүгіртіп, тұрғындарды бір серпілтіп тастады. Биылғы 
жылдың соңғы жəрмеңкесі болғансын ба, əйтеуір, Көкше өңірінен келген азық-
түлік жəрмеңкесіндегі халықтың қарасы көп көрінді.

Əлисұлтан ҚҰЛАНБАЙ,
«Егемен Қазақстан»

Владимир Фоостың хабардар 
етуінше, сайлауды ұйымдастыру 
мен өткізуге 10 облыстық, 6 

қа лалық, 17 аудандық, 30 округтік 
жə не 160 учаскелік сайлау комис-
сиясы тартылған. Сайлау науқаны 
барысында барлығы 101 канди-
дат ұсынылды. Олардың ішінде 
16-сы облыстық мəслихатқа, 35-і 

қалалық мəслихатқа жəне 50-і ау-
дандық мəслихатқа дауысқа түсті. 
«31 үміткерді саяси партия лар, ал 
70 аза мат өзін-өзі ұсынды, – деді 
ОСК төрағасының орынбасары. 
– Ок ругтік сайлау комиссиялары 
мəслихаттар депутаттығына кан -
дидаттар ретінде 96 адамды тіркеді. 
Сайлау бюллетеньдеріне 92 кан -
ди даттың тегі енгізілді. Ор таша 
бəсекелестік бір депутат тық мандатқа 
шамамен 3 үміткерді құрады».

Мәслихаттарға 30 депутат сайланды
Cайлау заңнамасына сəйкес, 30 қазанда еліміздің 10 
өңіріндегі 30 сайлау округінде мəслихаттардың шығып 
қалған депутаттарының орнына сайлау өткен еді. Кеше 
оның қорытынды нəтижесіне байланысты Орталық сайлау 
комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фоос пен 
Комиссия мүшесі Лəззат Сүлеймен брифинг өткізді. 

Арқа жауһарлары – Астанада
Өңірлердің елордадағы күндерін 
Ақмола облысы түйіндеді

«АҚЫЛДЫ 
ҚАЛАНЫҢ» 
АДЫМДАРЫАДЫМДАРЫ

НАУАН ХАЗІРЕТ
Қасиетті Көкше жерінде ел бастаған 
көсемдер, күміс көмей шешендер, 
ақын-жыраулар, батыр-билер, 
ақылгөй-даналар дүниеге келмеп пе 
еді! Дəл сондай тарихи тұлғалардың 
бірі – Наурызбай Таласұлы. 
Оқымысты ғұлама болғандықтан, 
ол əдебиетте де, халық арасында да 
Науан Хазірет деп аталып кеткен.

ҚҰРЫЛЫСТАҒЫ 
ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ

ҚОҚЫСТАН 
ШЫҚҚАН 
«ҚҰБЫЖЫҚ»...
Осы күні қоқыстың маңынан 
бала табылды десе, жүрегім шым 
ете қалады. Некесіз бала табудың 
қазақтың дүниетанымына сай 
келмейтіні өз алдына, баланың 
қым-қиғаш қалыптасатын тағ-
дырын, өскен соң жанын жегідей 
жейтін азапты сезімдерін, оның 
қаталдыққа, қаталдықтың қан ішер-
лікке дейін ұласуы мүмкін тұстарын 
ой елегінен өткізіп бағамын. 
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ИНДУСТРИЯЛЫҚ РЕВОЛЮЦИЯ
Жеңіс ҚАСЫМБЕК,
Инвестициялар жəне даму 
министрі

«Тарихи уақыт аса жеделдей түсуде. 
Əлем қарқынды түрде өзгеруде жəне болып 
жатқан өзгерістердің жылдамдығы адамды 
таңғалдырады… Барлық дамыған елдер 
баламалы жəне «жасыл» энергетикалық 
технологияларға инвестицияны ұлғайтуда. 
2050 жылға қарай алғанның өзінде оларды 
қолдану барлық тұтынылатын энергияның 
50 пайызын өндіруге мүмкіндік береді. 
Көмірсутегі экономикасының дəуірі 
бірте-бірте аяқталып келе жатқаны анық. 
Адамзаттың өмір тіршілігі тек бір ғана 
мұнай мен газға емес, энергияның жаң ғыр-
тылатын көздеріне негізделетін жаңа дəуір 
келе жатыр», деген еді Елбасы «Қазақ-
стан-2050» Стратегиясын жария еткен 
Жол дауында.

Елімізде қолға алынған индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы əлем-
дік даму көшінде болатын осындай өзге-
рістерге жауап беруі тиіс. Өйткені, эко-
номикамызды əртараптандыра отырып, 
шикізат шылауынан шығуымызға индус-
трияландыру бесжылдықтарында жүзеге 
асырылған жаңа жобалар көмектесетін 
болады. Мұндай жобаларды жүзеге асы-
ру, осы үшін оған қажетті қаржы жəне 
технологиялық инвестицияларды тартудың 
сенімді алғышарттарын қамтамасыз ету ісі 
Инвестициялар жəне даму министрлігіне 
сеніп тапсырылып отыр. 

Министрлік өзіне жүктелген барлық 
бағыттар бойынша, оның ішінде негізгі 
екі бағдарлама: Индустрияландыру жəне 
«Нұрлы жол» (көлік инфрақұрылымдарын 
дамыту) бағдарламаларын жүзеге асыру 
жөнінде жүйелі жұмыстар жүргізуде. Мен 
осы мақаламда осының біріншісі туралы 
ғана əңгіме қозғамақпын.

БЕСЖЫЛДЫҚТАР БЕЛЕСІ
Елімізде 2010 жылдан бастап қолға 

алынған индустрияландырудың бірінші 
бесжылдығы барысында осы істі орны-
нан қозғап, жүйеге салудың сəті түсті. 
Істі алға жылжыту үшін құқықтық жəне 
қаржы-экономикалық негіз қаланды. 
Көліктік, энергетикалық жəне тағы басқа 
да өнеркəсіптік инфрақұрылымдар үшін 
қажетті мəселелер толығымен шешілді. 
Мұнан кейін қажетті жобаларды əзірлеп, 
олардың құрылысын жүргізу неғұрлым 
кеңінен сипат алды.

Осындай кешенді жұмыстардың 
нəтижесінде күрделі істің күрмеуі 
біртіндеп шешіліп сала берді. «Біріншіден, 
біз өңіріміздің құрылымын өзгерту бой-
ынша шешуші қадам жасадық. Негізі 
əртараптандыру сөз жүзінде емес, іс 
жүзінде жүзеге асуда. Өңдеуші өнеркəсіп 
көлемдерінің өсу қарқыны алғаш рет 
дəстүрлі өндіруші салаларға қарағанда 
əл де қайда жоғары болды», – деді Мемле-
кет басшысы индустрияландыру бағдар-
ламасын жүзеге асырудың бірінші бес-
жылдығында қол жеткізілген нəтижелер 
туралы телекөпір барысындағы сөзінде.

2005 жылдан бергі Қазақстанның өң-
деуші секторына келген барлық шетелдік 
инвестицияның 70 пайызы нақ осы бірінші 
бесжылдық тұсында салынды. Барлығы 
770 жаңа кəсіпорын ашылып, онда 75 
мыңнан астам адамға жаңа жұмыс берілді. 

Иə, біз бірінші бесжылдық барысында 
едəуір жағымды көрсеткіштерге қол жет-
кізе алдық. Осы аталған мерзімде өңдеуші 
өнеркəсіптегі еңбек өнімділігі 60 пайызға 
артып, əрбір жұмысшы жыл сайын орта 
есеппен 20 мыңнан астам доллардың 
өнімін өндіру мүмкіндігіне ие болды. 

Елбасымыздың атап көрсеткеніндей, 
индустрияландырудың алғашқы бесжыл-
дығында машина жасау саласында темір 
жол вагондарын шығару 10 есеге, дизель 
локомотивтерін шығару 2,5 есеге арт ты. 
Осы бес жыл ішінде отандық автоөн-
дірісте жеңіл автокөлік шығару 12 есе-
ге, тракторлар 6 есеге көбейді. Ал мұнай 
қондырғыларын шығару бұған дейінгі 
көрсеткіштен 3 есеге өсті. Біз химиялық 
өнеркəсіпте шығарылатын өнімдер ата-
лымын кеңейттік. Индустрияландыру 
бесжылдығында отандық құрылыс мате-
риалдары 2 есеге артты. Қазір  құрылыс 
материалдарының 63,1 пайызы еліміздің 
өзінде шығарылатын болды. Ал осы 
жұмыс қолға алынған кезде ол көрсеткіш 
бар-жоғы 15 пайыз ғана еді. Цемент 
өндірісі екі есеге артты. Міне, осындай 
оңды істер құрылыс саласының дамуына 
едəуір ықпал етті.

Жалпылай айтқанда, индустриялан-
дыру үдерісінің барысында елімізде 
өңдеу өнеркəсібінің жаңа 26 саласы пай-
да болды. Атап айтқанда, автоөнеркəсіп, 
темір жол машиналарын жасау, титан 
өнеркəсібі, медициналық техника жəне 
құрал-жабдықтар өндірісі, күн, жел энер-
гетикасы жəне тағы да басқа салалар.  

Қазақстанда бұған дейін қолға 
алынбаған жүк жəне жолаушылар ваго-
ны, электровоз, жүк, жеңіл автокөліктер 
жəне автобустар, трансформаторлар, 
рентген аппаратуралары, титан құй-
малары, дəрі-дəрмектер жəне тағы да 
басқа 500-ден астам жаңа өнім түрі 

шығарыла бастады. Ең бастысы, осы жаңа 
өндірістердің арқасында сапалы жаңа 
жұмыс орындары құрылды. 2015 жылы 
жəне биылғы бірінші жартыжылдықта 
Индустрияландыру картасы аясында 
шамамен 14 мыңнан астам жұмыс орны 
құрылды.

Индустрияландыру саясатын бірізді 
жүзеге асырудың нəтижесінде өңдеу 
өнеркəсібі саласы тұрақтылығын дəлелдеді 
жəне неғұрлым тиімді салаға айналып отыр. 
Мəселен, 2015 жылдың қорытындысы бой-
ынша, өңдеу өнеркəсібінің дамуы 100,2 
пайызды құраса,  аталған үрдіс биыл да 
сақталуда. Үстіміздегі жылдың 8 айындағы 
көрсеткіш 100,7 пайызды құрады. Бұл 
өсімге негізінен қара жəне түсті метал-
лургия, химия өнеркəсібі секілді инду-
стрияландыру бағдарламасының басым 
салаларының арқасында қол жеткізілді.

Индустрияландыру бағдарламасы ая-
сында іске қосылған жобалар бүгінге дейін 
шамамен 6,1 трлн теңгенің өнімін, оның 
ішінде 2016 жылдың  9 айында 1,3 трлн 
теңгенің өнімін шығарды. Орташа есеп-
пен алғанда, Индустрияландыру картасы 
бойынша жұмыс істеп жатқан жобалар ай 
сайын 160 млрд теңгеден астам соманың 
өнімін шығарады. 2016 жылдың 8 айын-
да индустрияландыру картасы аясында 
іске қосылған кəсіпорындар шығарған 
өнімдердің үлес салмағының өзі жалпы 
өңдеу өнеркəсібі өнімдерінің 17,5 пайызы-
на дейін жетуі көп нəрсені аңғартса керек. 

Индустриялық бағыттағы жобалар 
еліміздің экспорттық əлеуетінің арту-
ына да лайықты үлес қосуда. Мəселен, 
2010-2015 жылдары іске қосылған 
Индустрияландыру картасының жобала-
ры бойынша экспорттық өнім көлемі 1,5 
трлн теңгені құрады.

Экспортқа өнімдер шығарушы елдер 
рейтингінде Қазақстан 2010 жылдан бері 
экспорт көлемі бойынша 5 саты алға ба-
сып, 43-ші орынға ие болды. 2010-2015 
жылдар арасында экспорттағы өңделген 
тауарлар үлесі 23 пайыздан 30 пайызға 
дейін ұлғайды. Бұл кезеңде экспортқа 
шығаратын тауарларымыздың номенкла-
турасы 777-ден 824-ке дейін арттырылды. 
Қазақстанның экспортқа шығарылатын 
өнімдер тізбесінде 47 жаңа тауар пайда 
болды. Олардың қатарында локомотивтер, 
жеңіл автомобильдер, ауыл шаруашылығы 
бұйымдары мен заттары, киім-кешек жəне 
басқалар бар. Қазақстан 2015 жылдың 
қорытындысы бойынша əлемнің 117 
мемлекетіне тауарлар экспорттады. 

КӨКЖИЕКТЕР КӨМБЕСІ
Еліміз жаһандық экономикадағы күрделі 

жағдайға қарамастан индустриялық саясат-
ты жүзеге асыру жұмыстарын жүйелі түрде 
жалғастырып келеді. Осы ретте Мемлекет 
басшысының тапсырмасы бойынша 
жаһандық нарықтық жəне технологиялық 
трендтерді ескере отырып, индустриялық-
инновациялық даму жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаның қайта бір сүзгіден өткізіліп, 
өзектендірілгендігін, яғни оның кейбір 
бағыттарын алға жылжыту мəселесіне 
белсенді сипат берілгендігін айта кетуіміз 
керек. Мəселен, бағдарлама бойынша 
енді іске қосылатын жобалардың еңбек 
өнімділігі мен экспортқа бағытталушылық 
тұрғыдағы маңызы негізгі көрсеткіштер 
ретінде айқындалып отыр.

Сонымен, бағдарлама бойынша негізгі 
басымдықтар қатары 5 сала бойын-
ша мейлінше экспортқа бағытталған 8 
секторға дейін қысқарды. Бұл 8 сектор 
біздің индустрияландыру мəселесінде 
негізгі назар аударылатын салалары-
мыз ретінде таңдап алынды. Олар – қара 
жəне түсті металлургия, мұнай өңдеу, 

мұнай-химия жəне агрохимия, азық-түлік 
тағамдары өндірісі, автокөлік жасау жəне 
электр техникалық машина жасау. 

Енді бұл 8 сектордағы индустриялық 
жобаларды жүзеге асыруға бірқатар 
артықшылықтар жасалынатын бол-
ды. Мəселен, нақты жобалар бойынша 
инфрақұрылымдық қолдаулар көрсетіліп, 
ұзақ мерзімді лизингтер беру жəне 
Қазақстан даму банкі арқылы несиелендіру, 
жобалық компаниялардың жарғылық ка-
питалына кіру жəне т.б. қосымша көмек 
амалдары ұсынылады.

Жалпы, осындай мемлекеттік қолдау 
шараларының өзі индустрияландыру 
ісінің жылдан-жылға нығайып, барған 
сайын күшейе түсуіне тиімді əсер 
еткендігін айта кетуіміз керек. Мəселен, 
бірінші бесжылдықта индустриялық 
бағдарламаның жобалары барлық 
өнеркəсіп өндірісінің 10 пайызын бер-
се, өткен жылы 14 пайызын берді. Ал 
биылғы 2016 жылдың 1 тоқсанындағы 
нəтиже бойынша индустрияландыру 
жобаларының өнеркəсіп өнімдеріндегі 
үлесі 20 пайызға жетті. 6 жылда шама-
мен 200 мың жаңа жұмыс орны құрылды. 
2015 жылы экономикада ашылған жал-

пы жұмыс орындарының əрбір үшіншісі 
индустрияландырудың үлесінде. 

Сонымен, индустрияландырудың 
2010-2014 жылдарды қамтыған бірінші 
бесжылдығында оған қажетті базалық 
жағдайлар қалыптастырылып, заңдар, 
тиісті шаралар, инфрақұрылымдар 
əзірленсе, былтырғы жылдан бастап қолға 
алынған екінші бесжылдықтың міндеттері 
дайын өнімдер шығаруға көшетін базалық 
индустрия құру жұмыстарын бір ізге, 
қалыпты жүйеге салу, яғни қорытындылау 
болып отыр. Бұл – тек фосфор сату емес, 
тыңайтқыш сату, тек металл емес, одан 
бұйымдар жасап сату деген сөз.

Сөйтіп, 2025 жылға қарай Қазақстан 
аймақтық нарықта берік орнығып, тек 
тауар ғана емес, оны пайдалану бойын-
ша дайын өнімдерді де экспорттайтын 
болады. Бұл мəселеге салалар бойын-
ша келсек, қара металлургияда сапасы 
мен беріктігі жоғары, коррозияға шыдас 
беретін озық болат түрін шығаратын аз 
тонналы кəсіпорындарды  дамытуға күш 
саламыз. Сонымен бірге, дайын бұйымдар 
өндірісін арттырамыз. 

2018 жылы болат өндірісі жылына 6 
млн тоннаға дейін артады.

Түсті металлургияда 2017 жылы 
Ақтоғай ТБК құрылысы бойынша жоба 
қолға алынады.  

Агрохимияда өндірілетін өнім түрлерін 
кеңейтуге күш саламыз. Тыңайтқыштардың 
азотты, фосфорлы, калийлі жəне кешенді 
барлық түрлерін өндіруге кірісеміз.

Қаратау фосфорит бассейні кенішінде 
минералды тыңайтқыштар шығаратын зау-
ыт құрылысының бірінші кезеңі аяқталып, 
екінші кезеңінің құрылысы жүзеге асы-
рылуда. 

2018 жылы минералды тыңайтқыштар 

шығаратын зауытты қайта жаңғырту бас-
талады. 

Сонымен бірге, биыл  үштекті фосфор 
жəне глифосат өндірісі бойынша жаңа 
жоба іске қосылады.

Автомобиль жасау бойынша 2025 
жылға қарай ірі сериялы автокөлік 
өндірісін қолға алып, алдағы үш жылда 
жинақтауды 50 пайызға жеткізу, Орталық 
Азия мен Ресейге көлік экспорттау жос-
парланып отыр. Бұған бізде мүмкіндік 
мол. Өйткені, еліміз тəуелсіздік алғаннан 
бері машина жасау өнеркəсібінің көлемі 
17 есеге өсіп отыр.

ЕРТЕҢГІ КҮННІҢ 
ЭКОНОМИКАСЫ

Осы жылдар ішінде біздің түпкілікті 
бетке ұстаған бағытымыз – инновациялық 
дамудың негізгі көрсеткіштері бойын-
ша жаңа жетістіктерге  қол жеткізілді. 
Инновациялық белсенді кəсіпорындар үлесі 
2 есе өсті. Кəсіпорындардың техно ло гиялық 
инновацияларға кеткен шығын дары 5,5 есе 
өсіп, жылына 635 млрд теңгені құрады.

Дүниежүзілік экономикалық форум-
ның бəсекелестіктің жаһандық индек-
сінде Қазақстан соңғы 6 жылда елдің 

инновациялық сипатын көрсететін екі суб-
фактор бойынша  өз орнын айтарлықтай 
жақсартты. Ал технологиялық дайындық 
бойынша 26 саты алға басып, 56-орынға 
табан тіреді. Инновациялық əлеуеті бойын-
ша 42 саты көтеріліп, 59-орынға орнықты.

Мемлекет басшысының тапсырмасы-
на сəйкес, индустрияландырудың екінші 
бесжылдығында инновацияны дамытуға 
басым көңіл бөлінетін болады. Соның 
ішінде инновациялық-технологиялық 
саясат шетелдік технологиялық транс-
фертке бағытталатын болады. Базалық 
салалардың (ауыл шаруашылығы, тау-кен 
металлургия, мұнай-газ химиясы, көлік-
логистика кешені жəне т.б.) технологиялық 
тұрғыдан артта қалып кетпеуіне айрықша 
көңіл бөлінеді.

Сондай-ақ, отандық экономикада жаңа 
салаларды қалыптастыру үшін ғылым, 
бизнес жəне мемлекеттік институттар 
өкілдерін біріктіретін технологиялық плат-
формаларды құруға қолдау көрсетіледі. 
«Технологиялық даму ұлттық агенттігі» 
мен «Инновациялық технологиялар 
паркі» қызметі гранттық қаржыландыру 
арқылы инновацияны ынталандыруға, 
венчурлық қорлардың жəне трансұлттық 
корпорациялардың инвестицияларын 
тартуға бағытталады. 

Қазақстанға жоғары технология-
лы трансұлттық компанияларды тар-
ту шеңберінде «Алатау инновациялық 
технологиялар паркі» технологияларды 
дамытудың бес орталығын құру бойынша 
жұмыстар жүргізіп жатыр. Жыл соңына 
дейін оның біреуі іске қосылады. Ол – жер 
қойнауын пайдаланушы компанияларды 
автоматтандыру бойынша 2 қанатқақты 
жобаны жүзеге асыратын ТМК техноло-
гиясын дамыту орталығы. 

Өткен жылы Дербес кластерлік қор тех-
но логиялық даму орталықтарын құрудың 
стратегиялық бағыттарын айқындады. 
Мынадай 5 бағытқа басымдық берілетін 
болды:1.Индустрия; 2.Жаңа материалдар 
жəне  аддитивті технологиялар; 3. Жаңа 
энергетика жəне жасыл технологиялар; 
4.Қаржылық технологиялар; 5. Смарт-
технологиялар.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ИГІЛІГІ
Əрине, жоғарыда аталған жұмыстардың 

барлығы айтарлықтай ауқымды қаржы 
шығындарын қажет еткені түсінікті. Бүгінгі 
əлемде инвестициясыз бір істі бастаймын 
деудің өзі мүмкін емес. Сондықтан елімізде 
дайын өнімдер шығарып, қосылған құн 
көлемін арттыра түсетін өңдеу саласы-
на инвестиция тарту мəселесіне ерек-
ше мəн беріліп отыр. Өйткені, салынуы 
мен жаңартылуы тиіс кəсіпорындардың 
барлығын мемлекет есебінен салып шығу 
мүмкін емес, əрі бұл дұрыс саясат та болып 
табылмайды.

Индустрияландырудың бірінші бес-
жыл дығындағы жобаларды іске асыру 
кезінде өңдеуші секторға 17,6 млрд АҚШ 
долларын құрайтын тікелей шетелдік ин-
вестициялар тартылды. Бұл – осының ал-
дындағы 5 жыл көрсеткішінен 2,9 есе көп. 

Осы ретте айта кететін бір мəселе, 
индустриялық бағыттағы жобалардың 93 
пайызы жеке бизнес қаржысы есебінен 
жүзеге асырылса,  тек 7 пайызы ғана мемле-
кет қаржысы арқылы іске қосылды. Соның 
ішінде жалпы сомасы 277 млрд теңге бола-
тын 26 жоба ғана (инфрақұрылымдық жо-
балар, АӨК жобалары, ғарыштық қызмет 
жəне т.б) мемлекеттік бюджет есебінен 
қаржыландырылды. Мұның өзі елімізде 
индустрияландыру саясатын жүзеге 
асырудың неғұрлым тиімді экономикалық 
тетігінің табылғандығын көрсетсе керек.

Негізгі капиталға салынған инвес ти-
цияның оң динамикасы əлемдік инвес-
тициялық ахуал нашарлай бастаған қазіргі 
күнге дейін сақталып келеді. Мəселен, 
2016 жылдың 8 айында негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлемі 4,8 пайыз 
өсіп, 4,3 трлн теңгені (12,6 млрд доллар) 
құрады. Соның ішінде негізгі капиталға 
салынған инвестицияның үштен бірі, яғни 
3,8 млрд доллары немесе 1,3 трлн теңгесі 
сырттан тартылған  инвестициялар болды.

Биыл бірінші жартыжылдықта тікелей 
шетел инвестициясының келуі артып, 
5,7 млрд долларды құрады. Индус трия-
ландыру бағдарламасының арнайы ба-
ғытталған салаларына: химия өнеркəсібі, 
фармацевтика, машина жасауға келетін ин-
вестиция көлемі артты. Шетелдік инвес ти-
цияларды тарту бойынша оң динами каның 
қалыптасуы еліміздегі инвести циялық 
ахуалдың жақсаруымен байла нысты. 2017 
жылы Экономикалық ынтымақ тастық 
жəне даму ұйымының (ЭЫДҰ) Ин вес-
тициялар комитетіне кіру жөнінде жос-
парлы жұмыстар жүргізілуде. Бұл Қазақ-
станның инвестициялық ахуалы əлемдік 
стандарттарға сəйкес екенін көрсетеді. 

2016 жылдан бастап инвесторлар үшін 
«бір терезе» қағидаты (300-ден астам 
мемлекеттік қызмет) енгізілді. 3500-ден 
астам инвесторға кеңес берілсе, 3300-ден 
астамына мемлекеттік қызмет көрсетілді. 
Келесі жылдан бастап «бір терезе» элек-
тронды форматқа көшірілмек.

Инвестициялық омбудсмен институ-
ты шеңберінде  инвесторлардың құқығын 
қорғау жұмысы жүргізілуде. 2015 жылдан 
бастап 90-нан астам инвестор омбудсмен-
ге жүгінген. Бұл аталған институтқа деген 
сенімнің артқанын көрсетеді. Сонымен 
бірге, инвесторлардың көптеген мəселелері 
шешімін тапқанын айта кетейік.

Трансұлттық компанияларды тарту 
жұмыстары аясында 2016 жылы   италиялық 
Tenaris компаниясының қатысуымен (жал-
пы инвестиция көлемі 14 млрд теңге жəне 
90 жаңа жұмыс орны құрылады) құбыр 
өндірісі бойынша жоба іске қосылды.

«ЕуроХим» трансұлттық компания-
сының қатысуымен минералды тыңайт-
қыштар шығаратын химиялық кешеннің 
құрылысы басталды. Оған салынатын 
инвестиция көлемі 300 млрд теңгені 
құрайды. 1200 жұмыс орны ашылатын бо-
лады. Биыл жыл аяғына дейін трансұлттық 
компаниялардың қатысуымен 2 жоба қолға 
алынады: Алматы қаласында инвести-
ция көлемі 17 млрд теңге болатын үлкен 
диаметрлі болат құбырлар зауытын салу 
(CNPC, ҚХР) жəне инвестиция көлемі 
50 млрд теңгеден асатын техникалық газ 
өндірісі (AirLiquid, Франция) жобаларын 
жүзеге асыру қолға алынды.

Сонымен бірге, кейбір инвестор-
лармен жəне трансұлттық компания-
лармен белсенді жұмыс жүргізілуде. 
Мəселен, Carmeuse Group компания-
сымен (Бельгия) жоғары сапалы əктас 
өндіретін зауыт салу; Hikma компания-
сымен (Иордания)  Алматы қаласында 
фармацевтикалық өнімдер өндіретін зауыт 
салу; Cremonini компаниясымен (Италия) 
ет өңдеу зауытының құрылысын жүргізу; 
Renault-Nissan-АвтоВаз компаниясымен 
(Франция, Жапония, Ресей) - «АЗИЯ 
АВТО Қазақстан» АҚ негізінде LADA 
Granta, LADA Kalina Wagon, LADA Vesta, 
LADA X-Ray автомобильдерін толық 
циклда шығару; Iluka компаниясымен 
(Австралия) сирек кездесетін металдарды 
өңдеу бойынша зауыт салу; Solvay ком-
паниясымен (Бельгия) пероксид сутегінің 
өндірісін оқшаулау жөніндегі жұмыстар 
неғұрлым белсенді сипатқа ие болуда. 

Осы ретте кейбір проблемалы мəсе-
лелерге қарамастан, арнайы эко номи калық 
аймақтар инвестиция тартудың тиімді 
құралы болып отырғандығын айта кетуіміз 
керек. Мысалы, Альстом, Дженерал 
Электрикс, Тенарис сияқты компания-
лар өз өндірістерін арнайы экономикалық 
аймақтарға орналастырды. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда 10 АЭА 
құрылған.

Қазіргі уақытта арнайы экономикалық 
аймақтарда жалпы сомасы 390 млрд теңге 
болатын 148 жоба жүзеге асты. Олардың 
22-сі шетелдіктердің қатысуымен орын-
далды. Енді жүзеге асатын 2,6 трлн 
теңгенің 99 жобасы бар. Жалпы, бізде 30 
млрд доллардың 220 жобасы əзір ленуде. 
Оның 20-дан астамы трансұлттық ком па-
ниялардың қатысуымен жүзеге аспақ. 

ТҮЙІН
Мен осы мақаламда экономикамыздың 

мұнан кейінгі кезеңде дамуына жаңа серпін 
бере бастаған инфрақұрылымдық жобаларға 
тоқталған жоқпын. Өйткені, олар жөнінде 
«Егемен Қазақстан» газетінде жеке мақала 
жарық көрген екен. Əйтпесе ғасыр жобасы 
аталып, құрылысы биылғы жылы аяқталып, 
пайдалануға берілгелі отырған «Батыс 
Қытай – Батыс Еуропа» көлік дəлізінің бір 
өзі неге тұрады?! Биылғы жылдың соңында 
толығымен іске қосылатын бұл жобаның ел 
Тəуелсіздігінің 25 жылдығына үлкен тар-
ту болары анық. Өйткені, біз осы арқылы 
осыдан бірнеше ғасырлар бұрын Қытайдан 
басталып, біздің өңірімізді көктей өтіп, бір 
саласы Парсы шығанағы арқылы Еуропа 
елдеріне жететін көне Жібек жолын қайта 
жаңғыртқалы отырмыз. 

Бұл халықаралық көлік дəліз і 
Қазақстанның Батыс пен Шығыс ара-
сын жалғайтын алтын көпір елге айна-
луына өлшеусіз қызмет ететін болады 
деп есептеймін. Мұның сыртында ел 
өңірлерін бір-бірімен жалғастыратын 
қаншама автокөлік жəне темір жолдар іске 
қосылды. Шамасы, соңғы ширек ғасырда 
посткеңестік елдер арасында автокөлік 
жəне темір жолдарды Қазақстаннан 
көп салған ел жоқ шығар. Өйткені, бұл 
көрсеткіш алып Ресейдің өзінде бізден 
артық емес екендігі байқалуда. 

Оның сыртында, əлемнің көптеген 
е л і м е н  ұ ш а қ  қ а р ы м - қ а т ы н а с ы н 
орнықтырып, қызметі халықаралық 
деңгейде стандартталған əуе компания-
сын құрдық. Елімізде ғарыш саласының 
қызметін қалыптастыра, оның тиісті 
инфрақұрылымдарын құра жəне дамыта 
отырып, осы бойынша əлемдегі санау-
лы елдердің қатарына қосыла бастадық. 
Əрине, осылардың əрқайсысы жеке 
тақырып болуға лайық аса ауқымды 
жұмыстар, ел Тəуелсіздігінің жетістіктері.

Жалпы, индустрияландыру мен 
инфрақұрылымдық даму біз үшін 
қазіргі кезеңде бірінен бірін бөліп алып 
қарауға болмайтын егіз ұғымға айнал-
ды десек, артық айтқандық емес. Біз 
қазіргі кезеңде экспорттық басымдық 
берілген индустриялық жобалар арқылы 
өндіріліп отырған жаңа өнімдерімізді 
осы инфрақұрылымдық жобалар; жаңа 
автокөлік жолдары, темір жолдар арқылы 
сыртқа шығаруды, ел өңірлеріне жеткізуді 
қолға алдық. Яғни, жаңа индустрияланды-
ру ісін сан қырынан қарастыра отырып, 
кешенді түрде жалғастырып келеміз. Ал 
мұның нəтижесі көп өтпей-ақ өз жемісін 
беретіні күмəнсіз.

Негізгі капиталға салынған инвестицияның оң 
динамикасы әлемдік инвестициялық ахуал нашарлай 
бастаған қазіргі күнге дейін сақталып келеді. 
Мәселен, 2016 жылдың 8 айында негізгі капиталға 
салынған инвестиция көлемі 4,8 пайыз өсіп, 4,3 трлн 
теңгені (12,6 млрд доллар) құрады. Соның ішінде 
негізгі капиталға салынған инвестицияның үштен 
бірі, яғни 3,8 млрд доллары немесе 1,3 трлн теңгесі 
сырттан тартылған  инвестициялар болды.

(Соңы. Басы 1-бетте)


