
«Жасыл» экономика туралы жинақ

Комитет по водным рессурсам
Министерство сельского

хозяйства РК



Бұл құжат Еуропалық Одақтың қаржыландыруымен «Жасыл экономика 
моделіне өту бойынша Қазақстанды қолдау» атты ЕО/БҰҰДБ/БҰҰ ЕЭК 
бірлескен жобасы аясында дайындалған.Құжаттың мазмұны "Жасыл 
экономиканы қолдау мен G-Global-ды дамыту Коалициясы" Заңды 
тұлғалар бірлестігінің жауапкершілік пəні болып табылады жəне БҰҰ ДБ, 
БҰҰ ЕЭК, Еуропалық Одақтың көзқарасы болып табылмайды.  



«Жасыл» экономика дегеніміз не?

Қазіргі кезде қоғам «жасыл» экономика сөзінің мəнісін əр түрлі түсінеді. 
Бірі бұл елдің табиғатын жақсартатын экономиканың жаңа салалары деп 
түсінеді. Басқалары бұл сөзді табиғатқа көмектесуге жəне пайда келтіруге 
бағытталған жаңа технологиялар ретіндегі экожүйенің өзіндік түрі деп 
есептейді. Үшіншілері, бұл мақсаты экологиялық таза өнімдерді құру 
болып табылатын дамудың жаңа кезеңіне ауысу деп есептейді.

Түсінікті анықтаудың барлық осы жолдары сөздің мағынасына өте жақын. 
«Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен 
қоғамның əл-ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану 
өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика.
«Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған 
(пайдалы қазбалар – мұнай, газ) ресурстарды үнемді тұтынуға жəне 
сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған.

Жасыл экономиканың негізінде – таза немесе «жасыл» технологиялар 
жатыр. Мамандардың айтуы бойынша «жасыл» экономиканы дамыту, 
көптеген постиндустриалды елдерде өзінің ауқымымен қозғаған 
экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға мүмкіндік береді.



Қазақстандағы «жасыл»
экономиканы дамыту тұжырымдамасы

«Жасыл» экономикаға ауысу аясында:

џ қорлардың тиімділігін арттыру;
џ қазақстандық инфрақұрылымды жетілдіру;
џ халықтың əл-ауқатын жақсарту болжанады;

Тұжырымдаманы іске асыру үш кезеңде жоспарланады:

џ бірінші кезең - 2013–2020 жж. – қорларды пайдалануды оңтайландыру 
жəне табиғат пайдалану қызметінің тиімділігі арттыру, сондай-ақ, 
«жасыл» инфрақұрылымды құру;

џ екінші кезең - 2020–2030 жж. – табиғи қорларды тиімді пайдалану, 
жоғары технологиялар базасында жаңартылатын энергетиканы енгізу;

џ үшінші кезең - 2030–2050 жж. – олардың жаңартылуы жағдайында 
негізіне табиғи қорларды пайдалану қойылған, ұлттық экономиканың 
«үшінші өнеркəсіптік революция» қағидаттарына ауысуы 

Өткізілген «РИО + 20» Саммитінен кейін қазақстандық қоғамның күші 
«жасыл» экономикаға ауысу бойынша стратегияны іске асыруға 
бағытталған. Н.Ə.Назарбаевтың бастамасы бойынша «Жасыл» 
экономикаға ауысу бойынша тұжырымдама əзірленді. 
Тұжырымдамада бірінші кезекте басты түрде экономиканың белгілі бір 
салаларын реформалауға бағытталған басым міндеттер тізбесі 
ұсынылды.



«Жасыл» экономиканы дамытудың 
жеті негізгі бағыттары 

Бірінші бағыт - жаңартылатын энергия 
көздерін енгізу.
Пайдалы қазбаларды ары қарай сақтау туралы 
мəселе орасан ауқымға ие болады. Біздің 
мемлекет табиғи қорлары өте бай ел ретінде 
танылған. 

Мұнай, газ – бүкіл дүние жүзінде ең ірі энергетикалық
қорлардың бірі ретінде сыныпталады, бірақ тіпті 
олардың өзі уақыты келгенде сарқылады, демек өмір 
үшін жаңа ресурстар табу қажет. 

Екінші бағыт – тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығындағы энергия тиімділігі.
Қалалық тұрғын үй қорының маңызды бөлігі 
кеңестік дəуірден кейінгі уақытта салынғандықтан,
тұрғын үй кешендерінің көпшілігі тиімсіз жылу 

изоляциялық құрылымдармен жəне жылумен 
қамтамасыз ету жүйелерімен жабдықталған, 
ол маңызды жылу шығындарына алып келеді. 
Қазіргі уақытта Қазақстанда жылумен
қамтамасыз ету аспаптарының жұмысының
істен шығуы саласындағы іс-шараларды 
жүзеге асыратын энергия сервистік 
компаниялары əрекет етеді.

Бұл ретте Қазақстаннның жақсы экожүйеге, жер қыртысына жəне 
орманға ие болуы айғағы басқа елдер алдындағы өзінің ұстанымын
айтарлықтай арттырады.



Үшінші бағыт – ауыл шаруашылығындағы 
органикалық егін шаруашылығы.
Бірінші кезекте бағыттың аталмыш түрі əр түрлі
 азық қоспаларынан, синтетикалық тыңайту 
өнімдерінен (пестицидтерден) бас тартуды
қарастырады. 

Дақылдық өсімдіктердің шығымдылығын, өсуін
қамтамасыз ету үшін органикалық тыңайтқыштарды
пайдалану туралы сөз болып отыр. 
Ауыл шаруашылығын «көгалдандыру» табиғи
қорларға зиян келтірместен, халыққа азық-түлікті
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Қазақстан мынадай бағыттар бойынша əрекет етуді жоспарлайды:
· жердің құнарлылығын басқару;
·с уды тиімді пайдалану;
·ө сімдіктер жəне жануарлар денсаулығын басқару;
·ф ермаларды механикаландыру.

Төртінші бағыт – қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру.
Қалдықтарды басқару мəселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас 
көшелер, үйінділер жəне қандай да бір болып жатқанға бақылаудың 
жоқтығын жиі кездестіресіз. Қалыптасқан жағдайларға байланысты 
қалдықтарды өндірістік өнімнің қайталама өнімі ретінде пайдалану 
ұсынылған. 

Осылайша, мысалы қатты тұрмыстық қалдықтарды 
кешенді қайта өңдеу жəне балама отынды алу 
технологиясы Алматыда іске асырылуда.

«Жасыл» экономиканы дамытудың 
жеті негізгі бағыттары 



Бесінші бағыт – су қорларын басқару жүйелерін жетілдіру.
Су адамзаттың өмір сүруін жəне экожүйелердің тұтастығын 
қамтамасыз етудің шешуші табиғи құрылымы болып қала береді.
Осыған байланысты су қорларын тиімді пайдалану орасан ауқымға
ие болатын мəселе болып қала береді.

Алтыншы бағыт – «таза» көлікті дамыту.
Қазақстандағы тасымалдардың көпшілігі 
дизелде/бензинде жүргізіледі. Қазіргі уақытта
тасымалдардың басым бөлігі бензин (дизель) 
негізінде жүзеге асырылады. 
Бірінші кезекте бұл парник газдарының жоғары 
шығарындыларына жағдай жасайды.

Жетінші бағыт – экожүйелерді сақтау 
жəне тиімді басқару
Осы бағыттағы қызмет басты түрде біздің елдің 
бірегей табиғат байлығын сақтауға бағытталған.

«Жасыл» экономиканы дамытудың 
жеті негізгі бағыттары 

.



«Жасыл» экономикаға ауысу барынша үлкен танымалдыққа ие болып 
келеді жəне ауқымды қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика 
бірінші кезекте экономикалық прогреске жағдай жасайды жəне 
мыналарды қамтамасыз етеді:

Бұл жерде «жасыл» экономикаға ауысу климаттың өзгеруі, пайдалы 
қазбалардың сарқылуы жəне су ресурстарының тапшылығы сияқты 
жаһандық қауіптен тəуекелдерді төмендетеді.
«Жасыл» экономиканы дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан 
экономиканың 10 шешуші секторына құралдарды инвестициялауды 
жоспарлайды:

џ ауыл шаруашылығы;
џ тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы;
џ энергетика;
џ балық аулау;
џ орман шаруашылығы;
џ өнеркəсіп;
џ туризм;
џ көлік;
џ қалдықтарды кəдеге жарату жəне қайта өңдеу;
џ су қорларын басқару.

«Жасыл» экономика
 ел үшін басымдылықтар әкеледі 

џ ішкі жалпы өнімнің өсімі;
џ елдің табыстарын ұлғайту;
џ елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта отырып, халық 

үшін жұмыс орындарын құру.



Табиғатты бірге сақтайық

1. Жабдықты ажыратыңыз! Мысалы, егер сіз бөлмеде болмасаңыз 
бөлмедегі жарықты сөндіріңіз, сондай-ақ егер оларды сол сəтте 
пайдаланбасаңыз құралдарды розеткада қосылған күйінде қалдырмаңыз.
2. Синтетикалық аспаптардан/құралдардан бас тартыңыз!  Біздің 
барлығымыз əр түрлі химикаттарды пайдаланумен жаңа тазалау 
құралдарын пайдалана отырып, ыдыс-аяқты жууға дағдыланғанбыз. Дəл 
осындай құралдар бірінші кезекте қоршаған ортаға, сондай-ақ адамның 
өзіне де зиян келтіреді.
3. Энергияны үнемдеңіз. Тіпті қазірден бастап үйге күн жылытқыштарын 
сатып алуға жəне орнатуға, сондай-ақ энергия үнемдегіш шамдарды 
пайдалануға болады.
4. Қоқысты сұрыптауды бастаңыз!  «Жасыл» экономикаға ауысудың 
маңызды бағыттарының бірі қалдықтарды кəдеге жарату, сондай-ақ 
оларды қайталама өнім ретінде пайдалану болып табылады.
5. Электрондық тасымалдағыштарды пайдаланыңыз! Қағазды пайдалану 
кесілген ағаштардың үлкен санын талап етеді.
6. Экологиялық таза өнімдерді сатып алыңыз! Бұл біздің əрқайсымыздың 
денсаулық жағдайымызды айтарлықтай арттырады, сондай-ақ 
экологиялық таза ауыл шаруашылығын құруға көмектеседі.
7. Жаяу көбірек жүріңіз. Пайдаланылған газдар табиғатты ластаудың 
маңызды көздерінің бірі болып табылады. Пайдаланылған газдың 
шығуының сəл де болса азаюына біздің əрқайсымыз жасай аламыз.
8. Браконьерлікке жол жоқ! Адамдардың заңсыз əрекеттерінен өсімдіктер 
мен адамдардың сирек түрлері қазіргі кезде мүлде жоғалып кетті. 
Табиғаттың бірегейлігін сақтау – əрқайсымыздың міндетіміз.
9. Табиғатты қорғайық! Өзіңнен кейін қоқысты қалдырмау, ағаштардың 
бұтақтарын сындырмау немесе гүлдердің байламдарын үзбеу сияқты 
ережелерді қарапайым сақтау табиғат жағдайында маңызды көрініс 
табады.



Сборник  по «зеленой» экономике

Комитет по водным рессурсам
Министерство сельского

хозяйства РК



Этот документ был разработан в рамках совместного проекта 
ЕС/ПРООН/ЕЭК ООН "Поддержка Казахстана по переходу к модели 
зеленой экономики" при финансовой поддержке европейского Союза.  
Содержание данного документа является предметом ответственности 
исключительно Объединение юридических лиц «Коалиция за «зеленую 
экономику» и развитие G-Global»и ни в коей мере не является 
отражением позиции ПРООН, ЕЭК ООН и Европейского Союза».



Что такое «зеленая» экономика?

В настоящее время общество по-разному понимает суть выражения 
«зеленая» экономика.  Одни  считают, что это новые отрасли экономики, 
которые улучшат природу страны. Другие понимают это выражение как 
новые технологии, своего рода экосистемы, которые призваны помогать и 
приносить пользу природе. Третьи считают, что это переход на новый этап 
развития, целью которого является создание экологически чистых 
продуктов.

Все эти подходы к определению понятия очень близки к значению 
выражения.  «Зеленая» экономика  - это экономика, направленная на 
сохранение  благополучия  общества ,  за  счет  эффективного 
использования природных ресурсов, а также обеспечивающая 
возвращение продуктов конечного пользования в производственный 
цикл.  В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное 
потребление тех ресурсов, которые в настоящее время подвержены 
истощению (полезные ископаемые – нефть, газ) и рациональное 
использование неисчерпаемых  ресурсов.

В основе зеленой экономики – чистые или «зеленые» технологии. По 
словам специалистов, развитие «зеленой» экономики позволит избежать 
нашей стране экологического кризиса, который затронул своими 
масштабами уже многие постиндустриальные страны.



После проведенного  Саммита «РИО + 20» силы казахстанского 
общества направлены на реализацию стратегии по переходу к 
«зеленой» экономике.  По инициативе Президента Н.А. Назарбаева 
была разработана Концепция по переходу к «зеленой» экономике.  В 
первую очередь, в Концепции представлен перечень приоритетных 
задач,  главным образом нацеленных на реформирование 
определенных отраслей экономики.

Концепция развития 
«зеленой» экономики в Казахстане

В рамках перехода к «зеленой» экономики, предполагается:

џ повысить эффективность ресурсов;
џ усовершенствовать казахстанскую инфраструктуру;
џ улучшить благосостояние населения;

Реализация Концепции планируется в три этапа:

џ первый этап - 2013–2020 гг. – оптимизация использования ресурсов и 
повышение эффективности природоохранной деятельности, а также 
создание «зеленой» инфраструктуры;

џ второй этап - 2020–2030 гг. – рациональное использование природных 
ресурсов, внедрение возобновляемой энергетики на базе высоких 
технологий;

џ третий этап - 2030–2050 гг. – переход национальной экономики на 
принципы «третьей промышленной революции», в основу которой 
положено использование природных ресурсов в  случае их 
возобновляемости.



Семь ключевых направлений 

Первое направление - внедрение 
возобновляемых источников энергии.
Огромные масштабы приобретает вопрос о 
дальнейшем сохранении полезных ископаемых. 
Наше государство признано как страна с очень 
богатыми природными

развития «зеленой» экономики

ресурсами. Нефть, газ – во всем мире 
классифицируют как один из крупнейших 
энергетических ресурсов, но даже они в свое время 
исчерпываются, а значит необходимо находить 
новые ресурсы  для жизни. При этом, тот факт что 

Второе направление - энергоэффективность 
в жилищно–коммунальном хозяйстве.
В связи с тем, что значительная часть городского 
жилого фонда была построена в постсоветское 
время,  большинство жилых комплексов 
оборудованы неэффективными 

теплоизоляционными конструкциями и 
системами теплоснабжения, что приводит к 
значительным тепловым потерям. 
В настоящее время в Казахстане действуют 
энергосервисные компании, призванные 
осуществлять мероприятия в области 
устранения неполадок работ  приборов 
теплоснабжения.

Казахстан обладает наличием хорошей экосистемы, почвой, водой и 
лесом, значительно повышает свою позицию перед другими странами.



Третье направление - органическое 
земледелие в сельском хозяйстве.
В первую очередь, данный вид направления 
рассматривает отказ от синтетических 
продуктов удобрения (пестициды), различных 
кормовых добавок. Речь идет об использовании

органических удобрений для обеспечения 
урожайности, роста культурных растений. 
«Озеленение» сельского хозяйства позволит 
обеспечить продовольствие населению, не нанося 
вред при этом природным ресурсам. Казахстан 
планирует действовать по следующим направлениям:
·  управление плодородием почв;
·  эффективное  использование воды;
·  управление  здоровьем растений и животных;
·  механизация ферм.

Четвертое направление - совершенствование системы управления 
отходами.
Особую популярность приобрела проблема управления отходами. Все 
чаще встречаешь грязные улицы,  свалки и  отсутствие какого-либо 
контроля над происходящим. теплоизоляционными конструкциями и 
системами теплоснабжения, что приводит к

значительным тепловым потерям. В настоящее время в 
Казахстане действуют энергосервисные компании, 
призванные осуществлять мероприятия в области 
устранения неполадок работ  приборов 
теплоснабжения.

Семь ключевых направлений 
развития «зеленой» экономики



Пятое направление - совершенствование системы управления 
водными ресурсами.
Вода остается  ключевым природным компонентом обеспечения 
существования человечества и целостности экосистем. В связи с 
этим, рациональное использование водных ресурсов остается 
проблемой, приобретающей огромные масштабы.

Шестое направление - развитие “чистого” 
транспорта.
Большинство перевозок в Казахстане проводится 
на дизеле/бензине. В настоящее время 
большинство перевозок осуществляется на основе 
бензина (дизеля). В первую очередь это 
способствует высокому выбросу парниковых газов.

Седьмое направление - сохранение и 
эффективное управление экосистемами.
Деятельность в данном направлении главным 
образом направлена  на сохранение уникального 
природного богатства нашей страны. 

Семь ключевых направлений 
развития «зеленой» экономики



«Зеленая» экономика 
принесет преимущества для страны

Переход к «зеленой» экономике  приобретает все большую популярность 
и вызывает масштабный интерес. «Зеленая» экономика в первую очередь 
способствует экономическому прогрессу и обеспечит:

· рост внутреннего валового продукта;
· увеличение доходов страны;
· создание  рабочих мест для населения, уменьшая при этом 
  показатель безработицы в стране.

При этом переход на «зеленую» экономику снижает риски от глобальных 
угроз, таких как изменение климата, истощение полезных ископаемых и 
дефицит водных ресурсов.
В рамках программы развития «зеленой» экономики, Казахстан планирует 
инвестировать средства в 10 ключевых секторов экономики:

· сельское хозяйство;
· жилищно-коммунальное хозяйство;
· энергетика;
· рыболовство;
· лесное хозяйство;
· промышленность;
· туризм;
· транспорт;
· утилизация и переработка  отходов;
· управление водными ресурсами.



Сохраним природу вместе

1. Отключайте оборудование! Например, выключите свет в комнате, если 
не находитесь в ней, а также не оставляйте включенными в розетке 
приборы, если не используете их в данный момент.
2. Откажитесь от синтетических приборов/средств!  Все мы привыкли 
мыть посуду, используя новые чистящие средства с использование 
различных химикатов. Именно такие средства в первую очередь наносят 
вред как окружающей среде, так и самому человеку.
3. Берегите энергию. Уже сейчас можно приобрести и установить в доме 
солнечные батареи, а также использовать энергосберегающие лампочки.
4. Начните сортировать мусор!  Одним из важных направлений к переходу 
«зеленой» экономики является утилизация отходов,  а  также 
использование их в качестве вторичного продукта.
5. Используйте электронные носители! Использование бумаги требует 
большого количества вырубленных деревьев.
6. Покупайте экологически чистые продукты! Это значительно повысить 
состояние здоровье каждого из нас, а также поможет к созданию 
экологически чистого сельского хозяйства
7. Ходите больше пешком! Выхлопные газы являются одним из самых 
существенных источников загрязнения природы. В силах каждого из нас 
сделать так, чтобы этих выхлопов стало хоть немного меньше.
8. Стоп браконьерству! От незаконных действий людей, редчайшие виды 
растений и животных в настоящий момент попросту исчезли. Сохранить 
уникальность природы – задача каждого.
9. Берегите природу! Элементарное соблюдение правил, таких как не 
оставлять мусор за собой, не ломать ветки деревьев или не срывать 
охапки цветов, существенно сказывается на состоянии природы.
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