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Қазақстан өнеркәсібінің инновациялық дамуының жаңа тұжы
рымдамалық тәсілдердің бірі кластерлеу болып табылады, оның
шеңберінде биліктің, ғылымның, білім мен бизнестік байланысы то
лық көлемде іске асырылады. Қазақстан өнеркәсібін инновациялық
дамыту мақсатымен өнеркәсіптің барлық салаларында кластерлер
құру қажет. Өнеркәсіптік өндірісті кластерлік ұйымдастыруды енгі
зуден синергетикалық әсер көрсеткішін аталған көрсеткішке иннова
циялар саласындағы, әлеуметтік сала, жаңару саласы мен бірлестік
терді нарықтық позициялары саласындағы көшбасшылыққа қатысты
деректерді кіргізе отырып, өнеркәсіптік кластерлердің экономика
лық-экологиялық көшбасшылығы саласындағы өзгерістердің сипа
ты бойынша бағалауға болады. Осыған байланысты автор өнеркәсіп
кластерлерін құрудың синергетикалық әсерін кластерлік бірлестік
тердің қызметіндегі, не болғанда да болуы және синергетикалық
әсерге қол жеткізу тұрғысынан олардың қызмет етуінің тиімділігі ту
ралы дәлелдеуі тиіс өзгерістерді балмен есептеу негізінде бағалауды
ұсынды.
Түйін сөздер: Қазақстан экономикасының индустриялық-иннова
циялық дамуы, кластер, технопарк.
One of the new conceptual approaches to innovative development
of Kazakhstan’s industry is clustering, where connectivity power, science,
education and business realized most fully. The purpose of innovation de
velopment of Kazakhstan’s industry is to create clusters in all industries.
The indicator of synergies from the introduction of the cluster organization
of industrial production is possible to estimate the nature of the changes
in the economic and environmental leadership of industrial clusters to in
clude in this index data on leadership in innovation in the social sphere,
in the field of renovation and in the market position of the association.
It means, the author proposed to assess the synergistic effect of creating
of industrial clusters based on point scoring changes that are present, or
at least, should be present in the activities of the cluster associations and
indicate their efficiency in terms of synergies.
Key words: Industrial-innovative development of Kazakhstan’s econ
omy, cluster, industrial park.
Одним из новых концептуальных подходов к инновационному
развитию казахстанской промышленности является кластеризация,
в рамках которой наиболее полно реализуется связанность власти,
науки, образования и бизнеса. С целью инновационного развития
казахстанской промышленности необходимо создавать кластеры
во всех отраслях промышленности. Показатель синергетическо
го эффекта от внедрения кластерной организации промышленного
производства возможно оценить по характеру изменений в облас
ти экономико-экологического лидерства промышленных кластеров с
включением в данный показатель данных относительно лидерства в
сфере инноваций, в социальной сфере, в сфере обновления и в об
ласти рыночных позиций объединения. В этой связи автором пред
ложено оценивать синергетический эффект от создания промыш
ленных кластеров на основе балльной оценки изменений, которые
присутствуют или, по крайней мере, должны присутствовать в дея
тельности кластерных объединений и свидетельствовать об эффек
тивности их функционирования с точки зрения достижения синерге
тического эффекта.
Ключевые слова: индустриально-инновационное развитие каза
хстанской экономики, кластер, технопарк.
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Инновациялық даму теориясының макродеңгейі ұлттық
инновациялық жүйелердің (ҰИЖ) қалыптасу тұжырымдама
сын көрсетеді, ол 1980-1990 жылдары дами бастады. Ұлттық
инновациялық жүйе деп инновациялық өнімдерді жасау мен
өткізу барысында өзара әрекеттесетін және мемлекеттік ин
новациялық жүйені дамыту саласында жүргізетін саясаттың
шеңберінде өзінің қызметін жүзеге асыратын инновациялық
қызметтің субъектілері мен объектілерінің жиынтығы түсінді
ріледі. ҰИЖ тұжырымдамасын негізгі әзірлеушілер К. Фримен
[1], Б. Лундвалл [2] және Р. Нельсон [3] болды, олардың инс
титуционалдық аспектісіне және инновациялық қызметтің инс
титуционалдық мән-мағынасына тікелей әсеріне ерекше көңіл
бөле отырып, оқу және білімді жинақтау үдерістеріне маңызды
рөл берді.
Қазақстан индустриясының жоғары технологиялық өндіріс
терін дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының инно
вациялық жүйесін қалыптастыру мен дамыту жөніндегі 20052015 жылдарға арналған бағдарлама (бұдан әрі – Бағдарлама)
қабылданған [4], оның мақсаты отандық және шетелдік ғылы
ми әлеуетті пайдалану негізінде бәсекеге қабілетті түпкі өнім
ді жасау болып табылатын ашық түрдегі инновациялық жүйені
қалыптастыру.
Қазақстан Республикасының ҰИЖ төрт негізгі элементтен
тұрады – бұл ғылыми әлеует, инновациялық кәсіпкерлік, инно
вациялық және қаржылық инфрақұрылым [4].
Дамыған елдермен салыстырғанда Қазақстан Республика
сының ҰИЖ даму механизмдерінің бірқатар кемшіліктері бар
екендігін де атап өту қажет:
- іргелі зерттеулерді, әсіресе тәжірибелік-құрастырушы
лық әзірлемелерді шамалы мөлшерде, тікелей қаржыландыру,
оның нәтижесінде көптеген университеттер өздерінің өнерта
быстары мен зертханалық үлгілерін өнеркәсіпте іске асыра ал
майды;
- мәселені реттеудің жанама шаралары жүйесінде тәжіри
белік-құрастырушылық әзірлемелер сатысын аяқтауға және
өнеркәсіппен байланыстарды іске асыруға ықпал етпейтін қа
ғаз жүзінде құрылған, бірақ жұмыс істемейтін инновациялық
инфрақұрылым қиындық тудырады;
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- ұйымдастырушы инноваторларға жанама
қолдау көрсетудің шамалы деңгейдегі шарала
ры, оның ішінде салық несиесі, венчурлық не
сиелеу бойынша отандық инновациялық бизнес
ке тең келмейтін шаралар.
Инновациялардың қатысуымен экономи
калық дамудың маңызды тәсілі кластерлер
теориясында айтылған. Экономикалық әдебиет
те кластер бірыңғай технологиялық тізбекпен
байланысты және секторлық тәсілдің баламасы
болып табылатын мамандандырылған жеткізу
шілердің, негізгі өндірушілер мен тұтынушылар
желілерін өңірлік шоғырландыру базасында қа
лыптасқан индустриялық кешен ретінде анықта
лады [5, 6 б.]. Кластерлер теориясының дамуына
үлкен үлес қосқан американдық ғалым М. Пор
тер [7]. Оның пікірінше кластер – бұл геогра
фиялық жағынан көрші компаниялардың (жеткі
зушілер, өндірушілер және т.б.) және белгілі бір

салада қызмет ететін және бірін-бірі өзара то
лықтыратын, олармен байланысты ұйымдар (бі
лім беру орындары, мемлекеттік басқару орган
дары, инфрақұрылымдық компаниялар) тобы.
Кластердің графикалық құрылымы 1-су
ретте берілген. Суреттен көретініміздей, клас
тер өнеркәсіптік-өндірістік өзектен және оның
толыққанды қызметін қамтамасыз ететін инф
рақұрылымдық сегменттен тұрады. Инфра
құрылымдық сегмент – бұл білікті кадрларды
даярлауды, инновацияларды дайындауды қам
тамасыз ететін, қаржылық, ақпараттық және
басқа да қызметтер көрсететін әртүрлі бағыт
тағы мекемелердің желісі. Инфрақұрылымдық
сегментте мемлекетке ерекше рөл беріледі.
Кластерлік саясат саласындағы мемлекеттік
органдардың негізгі міндеті кластерлік баста
маларды жасау мен іске асыруды ынталандыру
және қолдау болып табылады.
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Өндірістік жəне басқа да
жабдықтардың жабдықтаушылары

Аралық тауарлар мен қызметтерді
өндірушілер
Ақырғы тауарлар мен қызметтерді
өндірушілер

ТҰТЫНУШЫЛАР
СЫРТҚЫ ІШКІ
1-сурет – Кластердің құрылымы
Ескерту – автор құрастырған.
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Кластердің маңызды ерекше белгісі оның
инновациялық бағытталуы болып табылады.
Едәуір табысты кластерлер әрі қарай «нарық
тауашаларына» шыға отырып, өндіріс техника
сы мен технологиясы саласында «серпіліс» жү
зеге асырылатын немесе күтілетін жерде қалып
тасады. Базистік инновациядан кластер түрінде
олардың бірлестігіне ауысу – бұл жай ғана рәсім
емес, бірақ макродеңгейге жататын сапалы са
натқа ауысу [8]. Бастапқыда кәсіпорындардың
бәсекеге қабілеттілігі мәселелерін зерттеулерде
ғана пайдаланылған кластерлік тәсіл қазіргі уа
қытта ауқымды міндеттерді шешу, оның ішінде
салалар мен өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін
арттыру кезінде қолданылады [6].
«Қазақстан 2050» стратегиясы [9] бойын
ша Қазақстанның әлемнің 30 дамыған елінің
қатарына кіру негізгі басымдықтардың бірі бо
лып табылады. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін
ел өнеркәсіп әлеуетін, ғылыми және білім беру
орталықтарын, кәсіпкерлік құрылымдарды шо
ғырландыра отырып, сауда-өнеркәсіп палатала
ры мен басқа да іскерлік құрылымдардың көмек
көрсетуінің арқасында кластерлік бірлестіктерді
қалыптастыруда.
Қазақстан дамуының басты негізі оның мұ
най-газ ресурстары болып табылады. Сондық
тан Ресейдің, АҚШ, Қытай, Индонезия мен
әзірбайжан елдерінің компанияларымен ынты
мақтастық жасауға бағытталған ұлттық мұнай
химиялық кластері болып табылады. Мұнай мен
газдың экспортынан басқа кластердің аясында
пластмасса, полипропилен мен басқа да матери
алдардың өндірісі қарастырылады.
Индустриялық серпіліс үшін басынан жеті
сала белгіленген, олардың ішінде агроөнеркә
сіп кешені, құрылыс индустриясы және құры
лыс материалдарының өндірісі, мұнайды қайта
өңдеу, металлургия, ядролық энергетикамен
бірге энергетика саласы бар. Инновациялар са
ласында оның ережелерін Қазақстан Республи
касын индустриялық-инновациялық дамытудың
2015-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағ
дарламада [10], Қазақстан Республикасының
2003-2015 жылдарға арналған индустриялықинновациялық даму стратегиясында [11], Қа
зақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі
инновациялық даму тұжырымдамасында нақты
ланады [12].
Осы бағдарламаларға сәйкес Қазақстан
да инновацияларды шоғырландырудың негізгі
орындары (инновациялардың кластерлері) тех
нопарктер болуы тиіс. Технопарктер жүйесін қа
ISSN 1563-0285

лыптастыру жөніндегі қызметтің басында (ша
мамен бес жыл бұрын) мұндай күш-жігер сол
кезде қазақстандық әзірлеушілер ұсынатын бар
лық (шамамен 300) инновациялық бастамаларды
біртіндеп қамтитындығы көзделген, алайда бұл
көрсеткішке әлі қол жеткізілген жоқ [13].
Қазіргі уақытта республикада технопарктер
дің екі деңгейлі жүйесі қалыптасқан – Алматы,
Қарағанды, Орал, Шымкент, өскемен, Петро
павл және Астана қалаларындағы алты ұлттық
және жеті ірі өңірлік технопарктер.
Келесі ұлттық ғылыми-технологиялық парк
терді атап өту қажет: Ақпараттық технологиялар
паркі (АТП) (Алатау ауылы); Ұлттық индуст
риялық мұнай-химия технопаркі (Атырау қала
сы); «Тоқамақ» ядролық технологиялар паркі
(Курчатов қаласы); ғарыштық мониторинг тех
нопаркі (Алматы, Астана және Приозерск қала
лары). Жуық арада «Назарбаев университетінің»
базасында (Астана қаласы) ғылыми ЕЭА қалып
тастыру белгіленген.
Ұлттық технопарктер Қазақстанда эконо
миканың болашақ бәсекеге қабілеттілігін қам
тамасыз етуге жәрдемдесетін өнеркәсіптің жа
ңа жоғары технологиялық салаларын құруға
бағытталған. Ұлттық технопарктердің ерекше
белгісі олардың қызметінде салалық бағыт
талуының және жеңілдетілген түрде салық са
лынатын Арнайы экономикалық аймақ (АЭА)
тәртібінің болуы.
Қазақстандық технологиялық парктерге тән
белгінің бірі олардың жұмысқа алдыңғы қатар
лы жоғары оқу орындарын және ғылыми-зерттеу
институттарын тарта отырып, ірі кәсіпорындар
дың аумағында орналасуы. Мысалы, 13 қазақ
стандық алдыңғы қатарлы техпорактердің үшеуі
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қ. Сәтбаев атында
ғы ҰТУ және Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
секілді жоғары оқу оындарының аумағында ор
наласқан, қалған 10-ы өз қызметін ірі өнеркә
сіп кәсіпорындары мен ғылыми орталықтардың
аумағында жүзеге асырады.
Қазақстанның технопарктерінде меншіктің
аралас құрамы басым болып келеді, яғни мем
лекеттік және жеке меншік сектор бірлесіп, жо
ғары технологиялық жобаларды іске асыруға
қатысады. Қазақстандық технопарктердің бір
бөлігі бизнес-инкубаторлардан тұрады. Бинзес
инкубаторлар – бұл шектелген уақыттың ішін
де (екіден бес жылға дейін) жаңадан құрылған
шағын кәсіпорындар, жеңілдетілген шарттармен
үй-жайларды жалға алатын ғимарат немесе бір
неше ғимараттар [13].
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Қазақстан Республикасының Үкіметі инно
вациялық инфрақұрылым объектілеріне қатыс
ты бірқатар артықшылықтарды қарастырған.
Мысалы, Алатау ауылындағы АТП АЭА-да кор
поративтік салық жартысына азайтылған, жер
және мүлік салығынан қатысушылар толығы
мен босатылған, ал қызметтерді іске асыру айна
лымдары қосымша құн салығынан босатылады.
Қатысушылар әкелінетін тауарларға кедендік
төлемдерден босатылған және даму институтта

рынан жеңілдетілген тәртіппен қаржыландыру
алады.
Осылайша, Қазақстанда технологиялық
парктер секілді инновациялық құрылымдарды
енгізу жеткілікті түрде белсенді жүргізіліп жат
қанын атап өту қажет. Сонымен бірге, жоғары
да аталған жобалар қазіргі уақытқа дейін инду
стриялық-инновациялық даму міндеттерін қоса
алғанда, өздеріне жүктелген функцияларды то
лық көлемде орындамайды.
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