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Covid-пен келген әлемдік дағдарысқа қарамастан, Самұрық-Қазына 
құнды ұлғайту мүмкіндіктерін іздеуді жалғастырып, �згермелі әлем мен 
инвестициялық ортаға ашық болып қалуда. Тек соңғы бір жылда Қор 
елімізге тікелей қорлар арқылы жалпы сомасы 600 миллион АҚШ долла-
рын құрайтын инвестицияларды тартуға қолдау к�рсетті.  

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ» АҚ, «және Kazakh Invest» ҰК» АҚ Қазақ-

станның Ұлыбританиядағы елшілігімен серіктестікте ұйымдастырылған 

онлайн форумда еліміздің инвестициялық мүмкіндіктері жан-жақты 

айтылды. 
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ 
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ 
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 ҘАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ  ҰЛТТЫҘ ЭКОНОМИКА

МӘДЕНИЕТ

1,5 млрд теңге несиенің пайыз дық 

м:лшерлемесін субсидия   лау-

ға, 146,9 млн теңге несиелерге 

кепілдеме беруге, 86 млн теңге 

гранттық қаржыландаруға бағыт-

талды. 

– Кәсіпкерлердің «Бизнес тің 

жол картасы – 2025» бағдарла-

масына қатысуға құлшыныс тары 

күшті. Иннова циялық жобаларға 

гранттық қаржы беру конкурсы 

күні кеше аяқталды. Оған қаты-

суға  233 адам :тініш берді . 

Бүгіннен бастап 29 жасқа дейінгі 

жас кәсіпкерлерді  қолдауға 

гранттық қаржы беру конкурсы 

басталады. Жас кәсіпкерлерді осы 

конкурсқа қатысуға шақырамыз, 

– деді Мақсат Құланбаев. 

Спикердің с:зіне сүйен сек, 

т:тенше жағдайдың жария-

лануына байланысты дағдарысқа 

қарсы шараларды іске асыру 

үшін қосымша 1,8 млрд теңге 

б:лініп, оның ішінде 1,5 млрд 

теңге несиелердің пайыздық м:л-

шерлемесін субсидиялауға, 329 

млн теңге несиелерге кепілдеме 

беруге бағытталған. Күні бүгінге 

б:лінген барлық қаржының 

2,4 млрд теңгесі, яғни 64%-ы 

игерілген.

Ақ Жайық �ңірінде 29 жасқа 
дейінгі жас кәсіпкерлерді қолдауға 
арналған гранттық қаржы беру 
конкурсы басталды. Бұл туралы 
�ңірлік коммуникациялар қызметі 
алаңында �ткен онлайн брифинг-
те облыстық кәсіпкерлік және 
индустриялық-инновациялық 
даму басқармасы басшысының 
орынбасары Мақсат Құланбаев 
мәлімдеді.  

ГҮЛБАРШЫН 	ЖІГЕРЕЕВА

К	СІПКЕРЛЕРДІ 

ҚОЛДАУ ТЕТІКТЕРІ

�ңірдегі кәсіпкерлерді қол-

дау мақсатында «Қарапайым 

заттар экономикасы» салаларын 

д а м ы т у  ж : н і н д е г і  ж о б а л ы қ 

кеңсе құрылды. Оның құрамына 

жергілікті атқарушы құрылымдар, 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ, «Аграрлық несие 

корпорациясы», екінші деңгейлі 

б а н к т е р  ж ә н е  к ә с і п к е р л і к 

қауымдастық :кілдері енді. «Қара-

пайым заттар экономикасы» 

же ңілдетілген несиелеу бағдар-

ламасы аясында :ткен жыл-

дың 9 айының қорытынды сы 

бойынша 16,5  млрд теңгеге 

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ!Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

CCBN
27.10.20 17:30

218,00 +0,90 -0,91

HSBK
27.10.20 17:30

110,00 +0,63 -6,77

KZTO
27.10.20 17:30

805,00 +0,37 -0,14

– – – –

– – – –

KASE Индексі 
27.10.20 17:30

2 433,87 -0,59 -0,56

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
27.10.20 00:00

9,25 -0,38 -0,92

TONIA
27.10.20 16:58

9,33 -0,28 -0,81

SWAP-1D (USD)
27.10.20 17:05

8,08 -1,88 -2,25

TWINA
27.10.20 13:42

9,15 +0,11 +0,22

SWAP-2D (USD)
26.10.20 17:05

9,46 +0,66 -0,04

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

BRKZe10
27.10.20

8.95 –

MFOKb1
27.10.20

18.20 –

ATFBe7
27.10.20

0.00 –

FFINb3
27.10.20

0.00 –

THLZb1
26.10.20

16.15 –

CAEPb1
26.10.20

12.00 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

NTK182_2678
23.10.20

9.30 –

NTK028_2677
21.10.20

8.82 –

MKM012_0148
21.10.20

10.00

NTK028_2675
14.10.20

10.00 –

MUM108_0013
12.10.20

10.00

MUM132_0006
12.10.20

10.00

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ!Ы

16+

Индекстер

KASE 2 433.87    -0.59% 

FTSE 100 5 728.99    -1.09% 

CAC 40 4730.66    -1.77% 

S&P 500 3 390.68    -0.30% 

Dow Jones 27 463.19    -0.80% 

Nikkei 225 23 485.80    -0.04% 

DAX 12 063.57    -0.93% 

SSE Comp 3 254.32      0.10% 

28 Қазан 2020

Тауарлар

Мұнай 41.20      1.83% 

Алтын 1 898.45    -0.27% 

Платина 878.00    -4.25% 

Палладий 2 364.00    -1.25% 

Никель 14 423.00    -0.61% 

Алюминий 1 770.50    -0.53% 

Күміс 24.28    -1.94% 

28 Қазан 2020

Валюта нарықтары

USDKZT 429.75     0.04% 

EURKZT 507.45     0.03% 

USDRUB 77.3059     0.00% 

USDUAH 28.3765     0.00% 

USDBYN 2.5692     0.61% 

EURUSD 1.1778     0.15% 

GBPUSD 1,3041   -0.02% 

28 Қазан 2020

САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА:
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ХОЛДИНГКЕ АЙНАЛДЫРУ 
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ ҰСЫНЫЛДЫ

 ПРЕЗИДЕНТ

Өнімнің   
жалпы 
шығарылымы 
өскен 
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Инвестициялар 
үлесі ұлғаяды

Жобалар пулы құрылды

Сон дай-ақ энергетикалық, мұнай-

газ, уран, телекоммуникациялар, 

пошта және басқа да салалардағы 

компаниялар тобының барлық 

кәсіпорындарында үздіксіз жұмыс 

қамтамасыз етілді. �н дірістегі 

жұмыс орындары жаппай қыс-

қартуға ұшы ра май, персонал толық 

құрамда сақталды, қызметкерлерге 

еңбекақы уақыты лы т:леніп отыр.

«Самұрық-Қазына» басшысы 

қор сатып алулар жүйе сі арқылы ел 

экономикасын қолдауға қатысты 

Мемлекет басшысының тапсырма-

ларын орындау ж:ніндегі жұмысты 

жалғастырып жат қанын хабарлады. 

Биылғы 9 айдың қорытындысы 

бойынша қордың сатып алулар 

жүйесіндегі жергілікті :нім үлесі 

66% құрады. Бәсекелестік ортаға 

819 млрд теңгеге сатып алулар 

шығарылған. Бизнестің 17 000 

субъектісі қордың сатып алулары-

на қатысуға мүмкіндік алды. 2020 

жылдың басынан бері ком паниялар 

тобы 2,4 трлн теңгеге отандық биз-

неспен шарттар жасасып, жергілікті 

кәсіпорындарға 12 мың тапсырыс 

берілген. Аталған кәсіпорындарда 

280 мың адам жұмыс істейді. Есеп 

бойынша мемлекеттік бюджетке 

170 млрд теңге к:лемінде салық 

т:лемдері түсуі тиіс.

Сондай-ақ Қазақстан Прези-

дентіне қорды инвестициялық хол-

дингке айналдыру тұжырымдамасы 

ұсынылды.

Басқарма басшысы Ахметжан 

Есімов Қасым-Жомарт Тоқаев-

қа инвестициялық холдингке ай-

нал дырудың артықшылықтары 

туралы айтты. Оның с:зінше, 

бұл портфельді активтерді гео-

графия және салалар бойынша 

әртараптандыруға, халық аралық 

инвестициялардан түсетін та-

бысын арттыруға, диви дендтер-

дің есебінен бюджет түсімдерін 

арттыруға мүмкіндік береді.

Мемлекет басшысына Жол-

даудағы тапсырмаларға сәйкес, 

қор активтерін жеке шелендіру 

бағ дарламасы жалғаса беретіні 

туралы хабарланды. Бұл ретте, қор 

мемлекеттік және жеке мен  шік 

мүд делер арасындағы тепе-теңдікті 

қамтамасыз ету мақ сатында ірі және 

стратегиялық ком  паниялардағы 

үлесінің 51 және одан да к:п пайы-

зын бақылауды сақтап қалады.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Самұрық-
Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 
АҚ басқарма т�рағасы Ахмет-
жан Есімовті қабылдады.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа 

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ» ком-

паниялар тобының 9 айдағы 

жұмысының қорытындылары 

туралы есеп берілді.

Ахметжан Есімовтің мәлі-

метінше, есептік кезеңдегі таза 

табыс жоспарланған 167 млрд 

теңгеден 2,6 есеге асып, 436 

млрд теңгеге жеткен. Биыл ак-

ционер – ҚР Үкіметіне 120 млрд 

теңге дивидендтер т:ленген, 

бұл 2017 жылғы к:рсеткішпен 

салыстырғанда 10 есе артық. 

215 жоба мақұлданды. Биыл 

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен 

қамту және жаппай кәсіпкер-

л і к т і  д а м ы т у д ы ң  2 0 1 7 - 2 0 2 1 

жылдарға арналған бағдарламасы 

шең берінде қалалық жерлерді 

не сиелеу үшін республикалық 

бюджеттен шағын несие беруге 

500 млн теңге, кепілдеме беруге 

36 млн теңге б:лінді. Қазіргі 

уақытта жалпы шамасы 105,5 

млн теңгеге 15 шағын несие 

берілді. Кәсіпкерлерге кепілдеме 

беру бойынша 10,8 млн теңгеге 

8 келісімшартқа қол қойылды. 

Несиелер екінші деңгейдегі 

банктер арқылы кәсіпкерлерге 

:з ісін ұйымдастыруға және 

к е ң е й т у г е  ж ы л д ы қ  6 % - б е н 

беріледі. Несиенің ең жоғары 

шамасы 6500 АЕК шамасын (18,1 

млн теңге) құрайды. Несиелер 

бойынша кепілдіктер «Даму» 

КДҚ» АҚ арқылы 85%-ға дейін 

бастапқы бизнес үшін және 50%-

ға дейін қолданыстағы бизнес 

үшін беріледі.

Биыл «Бизнестің жол картасы 

– 2025» бизнесті қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдар-

ламасын жүзеге асыруға жалпы 

сипаттағы трансферттерден 1,7 

млрд теңге б:лінген, соның ішінде 

ҚОҒАМ

Шамалғанда 
жаңа жер 
үсті көпірі
салынды
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 COVID-19

Эпидемиологиялық 
жағдай бақылауда 

Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес 
�ңірлердің эпидемиологиялық 
жағдайымен және коронавирус 
инфекциясының екінші 
толқынына дайындығымен 
танысу мақсатында Премьер-
министрдің орынбасары Ералы 
Тоғжанов жұмыс сапарымен 
Атырау облысына барды. 

Ол :ткізген жедел кеңесте 

Атырау облысының әкімі Ма-

хамбет Досмұхамбетов ко-

ронавирус инфекциясының 

екінші толқынына дайындық 

т у р а л ы  б а я н д а д ы .  Е р а л ы 

Тоғжанов :ңір басшылығына 

эпидемиологиялық ахуалды, 

халықты және медициналық 

мекемелерді дәрі-дәрмекпен, 

сондай-ақ  :кпені  жасан-

ды желдету аппараттарымен, 

оттегі  концентраторлары-

мен қамтамасыз ету мәселесін 

ерекше бақылауда ұстауды 

тапсырды. Сондай-ақ, :ңір 

б а с ш ы л ы ғ ы н а  к а р а н т и н 

режимін сақтау қажеттілігі ту-

ралы халық арасында түсіндіру 

жұмыстарын күшейту тапсы-

рылды.

П р е м ь е р - м и н и с т р д і ң 

орын басары жұмыс сапарының   

200 т:сек-орындық модульді 

жұқпалы аурулар аурухана-

сы құрылысының барысы-

м е н  т а н ы с т ы .  О б л ы с т ы 

дәрі-дәрмекпен қамтудағы 

т ұ р а қ т а н д ы р у  қ о р ы н а , 

аймақтың дәріхана желілеріне 

42 атау бойынша дәрілік зат-

тарды жеткізетін «Іңкәр» ЖШС 

қоймасына барды. Бұдан соң 

Атырау қаласындағы №4 ем-

ханада болды. Келушілердің 

температурасын автоматты 

түрде :лшейтін роботты іске 

қосқан емханада 343 медицина 

қызметкері жұмыс істейді.

Е.Тоғжанов :ңірде «Жұ-

м ы с п е н  қ а м т у д ы ң  2 0 2 0 -

2021 жыл дарға арналған жол 

картасы» бағдарламасы ая-

с ы н д а  ж ү р г і з і л і п  ж а т қ а н 

алты жолақты автожолдың 

құрылыс жұмыстарының са-

пасымен, 600 орындық мек-

теп құрылысының барысымен 

танысты.

 Агрокешен 
Шаруа қожалықтары бірігуде

Жамбыл облысында ұсақ шаруа 
қожалықтары 10 агрохолдингке 
бірігуде. 

Бүгінгі таңда облыста 18 

мыңнан астам шаруа қожа-

лықтары бар десек, олардың 

к:бісі ұсақ шаруашылықтар 

б о л ы п  т а б ы л а д ы .  А л  б ұ л 

шаруашылықтардың :німділігі 

мен техника алу мүмкіндіктері 

:те  т:мен.  Осыны ескер-

ген облыс әкімі Бердібек Са-

п а р б а е в  о б л ы с т а ғ ы  ұ с а қ 

шаруашылықтардың басын 

қосып агрохолдинг құруды 

және әр агрохолдингке қа-

ж е т т і  т е х н и к а л а р д ы  « Т а -

р а з »  м и к р о қ а р ж ы  ұ й ы м ы 

арқылы лизингке алып беруді 

тапсырған болатын. Осыған 

байланысты облыстық ауыл 

шаруашылығы басқармасы 

б а с ш ы с ы н ы ң  м і н д е т і н 

атқарушы Қайрат Амановтың 

т:рағалығымен жиын :тіп, 

оған аудан әкімінің орынбасар-

лары мен ауыл шаруашылығы 

б:лімінің басшылары және 

агрохолдинг  жетекшілері 

қатысты. 

10 ауданда құрылған агро-

холдингтерге берілетін техни-

калардың саны мен қаражат 

к:лемі талқыланған жиында 

Қ.Аманов холдинг тер дің құра-

мында бірінші кезекте агро-

ном, инженер, есеп ші сияқ-

ты мамандары мен тех ника 

қоятын орындары болу керек-

тігін атап :тіп, бұл жұ мыс     тарды 

жеделдетуді тапсырды. 

Жиын соңында қажетті 

к:лемі нақтыланған техника-

ларды алу бойынша ұсыныс 

«Тараз» микроқаржы ұйымына 

жолданды. Айта кету керек, 

қазіргі  уақытта облыстың 

барлық ауданында 10 агро-

холдинг құрылған. Алдағы 

уақытта бұл ұйымдар ұсақ ша-

руа қожалықтардың к:ктемгі 

және күзгі дала жұмыстырын 

жүргізуге :з септігін тигізетін 

болады.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Қоршаған ортаны қорғау
Экологияны жақсартуға 
жасалған қадам
Мәжіліс депутаттары 
Экологиялық кодекс жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдады.

Депутат Мансұрхан Ма-

хамбетов атап :ткендей, «ҚР 

кейбір заңнамалық актілеріне 

экология мәселелері бойынша 

:згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» заң жоба-

сы жаңа Экологиялық ко-

декс жобасының нормала-

рын іске асыру мақсатында 

әзірленді. «Заң жобасында 9 

кодекс пен 9 заңға :згерістер 

мен толықтырулар енгізу 

к:зделген. Алайда заң жо-

б а с ы н  қ а р а у  б а р ы с ы н д а 

	кімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодекске және салық 

з а ң н а м а с ы н а  : з г е р і с т е р 

мен толықтырулар енгізуді 

шектеу және оңтайландыру 

б:лігі қаралды. Осылайша 

қолданыстағы заңнаманың та-

лаптарын сақтау мақсатында 

заң жобасынан 	кімшілік 

кодекске, Салық кодексіне 

енгізуге ұсынылған түзетулер 

алынып тасталды», – деді ол. 

Оның айтуынша, заң жо-

басында Экологиялық ко-

декс жобасымен ұсынылып 

отырған  табиғат  пайда-

л а н у ш ы л а р д ы  е ң  ү з д і к 

қолжет імді  технология -

л а р д ы  п а й д а л а н у ғ а  ы н -

таландыру, экологиялық 

құқық бұзушылықтар үшін 

ж а у а п т ы л ы қ т ы  а р т т ы р у 

жоспарланған. Сондай-ақ 

«жасыл» тарифтерді енгізу 

арқылы қалдықтарды қайта 

:ңдеу сегментін дамытуды 

ынталандыру, экологиялық 

реттеу мен бақылаудағы 

ж а ң а  т ә с і л д е р  с и я қ т ы 

жаңалықтарды іске асыру 

үшін құқықтық негіздер құру 

мақсатында қолданыстағы 

заңнамаға :згерістер енгізу 

к:зделіп отыр. 

Жұмыс тобы шеңберінде 

келіп түскен ұсыныстар мен 

түзетулер қаралды. 300-ден 

астам ұсыныс талқыланып, 

олардың к:пшілігі бойынша 

шешім қабылданды.

Елді мекендерді сумен жабдықтау 
және су бұру мәселелері, Жұмыспен 
қамтудың жол картасын іске асыру 
барысы Министрлер кабинетінің 
кезекті отырысында қаралды. Және 
де келер жылға арналған Үкіметтің 
заң жобалау жұмыстарының жос-
пары ұсынылды. Жиын т�рағасы, 
Премьер-министр Асқар Мамин 
іс-шараларды пысықтап, әрі қарайғы 
жұмыс бағыттарын белгіледі. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Мәлімделгендей, орталық танды-

рылған сумен жабдықтау деңгейі 

қалаларда – 97,2%, ауылдарда – 

86,4%. 100% орталықтандырылған 

сумен жабдықтау Солтүстік Қа-

зақстан, Маңғыстау және Атырау 

об лыстарында, ауылдар бойынша 

Алматы (98,8%), Атырау (98,4%) және 

Қызылорда (97,2%) облыстарында 

қамтамасыз етіледі. Қолжетімділік 

б о й ы н ш а  т : м е н  к : р с е т к і ш т е р 

Қостанай (61,1%), Жамбыл (72,6%) 

және Павлодар (73,3%) облыста-

рында байқалады. 53 қалада кәріздік 

тазарту құры лыстарын салу, рекон-

струкциялау және жаңғырту бойын-

ша жұмыс жүргізілуде, қаржы ландыру 

к:здері (АДБ және ЕҚДБ займдары) 

айқындалып, жобалық құжаттама 

дайындалуда. «Халықты таза ауыз 

сумен жабдықтау – Үкіметтің стра-

тегиялық міндеті және халықтың 

:мір сүру сапасын жақсартуға тікелей 

әсер ететін мәселе. Бұл бағытта әр 

әкімдіктің елді мекендерге тиісті 

инфрақұрылымды жеткізу бойынша 

нақты жоспары болуы керек», – деді 

А.Мамин. 

Үкімет басшысы «Нұрлы жер» 

мемлекеттік бағдарламасын іске 

асырудың нәтижесінде 2025 жылға 

қарай халық 100% таза ауыз сумен 

қамтамасыз етілетінін атап :тті. 

Бұл ретте маңыздысы, топтық су 

құбырларының инфрақұрылымын 

жасау және ауылдардың шекарасы-

на дейін жеткізу керек. Бұл жұмыс 

желілерді елді мекендердің ішінде 

тартумен үйлесімді жүргізілуі қажет. 

Премьер-министр жобалардың шы-

ғындарын қысқартып, жергілікті 

қамтуды дамыту мақсатында сумен 

жабдықтау және су бұру жобаларын 

іске асыру кезінде жобалау-сметалық 

құжаттаманың типтік жобаларын, 

сондай-ақ отандық :ндірушілердің 

материалдарын пайдалануды тап-

сырды. Экология министрлігіне 

топтық су құбырларын басқару 

жүйесін одан әрі жетілдіру бой-

ынша шаралар қабылдап, оларды 

салу және реконструкциялау жо-

баларын уақытылы іске асыруды 

қамтамасыз ету тапсырылды. Мыса-

лы, 2021 жылдың соңына дейін 197 

мың тұрғыны бар 38 елді мекенге су 

жүргізуді к:здейтін, ұзаққа созылған 

үш жобаның құрылысын аяқтау 

қажет. Индустрия, ұлттық эконо-

мика, қаржы, экология, денсаулық 

сақтау министрліктеріне халық үшін 

Сумен жабдықтау, 
жұмыспен қамту: 
Әлеумет ахуалы 
артуы тиіс
тарифтердің артуына жол бермеу 

мақсатында қызмет к:рсетуді және 

қарызды :теуді ескерумен кәріздік 

тазарту құрылыстарын салу және 

реконструкциялау жобаларын іске 

асыру тетігін заң жүзінде бекітуді 

қамтамасыз ету жүктелді. 

Қазіргі уақытта Жұмыспен қамту-

дың жол картасы шеңбе рінде шама-

мен 6600 әлеуметтік, коммуналдық 

және к:ліктік инфрақұрылым ны-

саны салынып жатыр. Жобалар аяқ-

талған соң, сабақтас салаларда 100 

мыңға жуық жұмыс орны құрылатын 

болады. Жол картасының жобаларын 

іске асыру үшін қажетті тауарлардың, 

жұмыстар мен қызметтердің шама-

мен 90%-ы отандық :ндірушілерден 

сатып алынды. 19 мыңға жуық биз-

нес субъектісі 488 млрд теңгеге тап-

сырыс алды, кемінде 114 мың жұмыс 

орны сақталды. «Биыл дағдарысқа 

қарсы қабылданған шараларды 

іске асыру халықтың жұ мыспен 

қамтылуын сақтауға ықпал етті. 

Жұмыспен қамтудың жол картасы 

қазақстандықтардың жұмысы мен 

табысын сақтауға септігін тигізді, 

елеулі  әлеуметтік-экономика-

лық тиімділігін к:рсетті», – деді 

А.Мамин.

Премьер-министр жұмыспен 

қамтуды қолдау шараларын іске 

асыру қарқыны Атырау, Шығыс 

Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда 

облыстарында, Нұр-Сұлтан және 

Шымкент қалаларында жоғары 

екенін атап :тті. Үкімет басшысы 

әкімдіктерге жол картасының жо-

спарлы к:рсеткіштеріне қол жеткізу 

бойынша жұмысты жандандыру-

ды тапсырды. Еңбек министрлігіне 

мүдделі мемлекеттік органдармен 

және әкімдіктермен бірлесіп, осы 

жылдың соңына дейін 2021 жылға 

арналған Жұмыспен қамтудың 

жол картасын жаңарту және онда 

тұрақты жұмыс орындарын құруға 

баса мән беру тапсырылды. Бұл 

ретте жобалардың басым б:лігі 

аяқталғандықтан, жұ мысынан бо-

сап қалатын адамдарды жұмыспен 

қамту шараларымен қамту керектігі 

ескертілді. Ұлттық экономика ми-

нистрлігіне мүдделі мемлекеттік 

органдармен және әкімдіктермен 

бірлесіп, жыл соңына дейін барлық 

мемлекеттік бағдарламалардың 

жұмыс орындарын құру бойынша 

индикаторларын жаңарту, тиісті 

статистикалық есепке алу жүйесін 

енгізу, сондай-ақ жұмыс орындарын 

құрудың :ңірлік карталарын әзірлеп, 

бекіту тапсырылды.

Жиында Үкімет 2021 жылға 

арнал ған заң жобалау жұмыста-

рының жоспарын қарады. Жо-

спар биржалық сауданы, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, 

жер қатынастарын, к: лікті, құқық 

қорғау қызметі мен геодезия ны, 

картографияны, волонтер лік қызмет 

пен қайырымдылықты, био  логиялық 

қауіпсіздікті да мы  туға бағытталған 

19 заң жобасын әзірлеуді к:здейді. 

«Мемлекет басшысының Жолдауы-

нан туындаған екі заң жобасын келесі 

жылы Парламентке енгізуіміз қажет. 

Бұлар – биржалық сауданы дамыту 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл мәселелері туралы заң 

жобалары. 2021 жылдың жоспарына 

сондай-ақ геодезия, биологиялық 

қауіпсіздік және әскери полиция ту-

ралы үш жаңа заң жобасы енгізілді», 

– деді А.Мамин. 

Премьер-министр мүдделі мем-

лекеттік органдардың бірінші заң жо-

баларының сапасына және олардың 

Үкімет пен Парламентке уақытылы 

енгізілуіне ерекше назар аударуды 

тапсырды.

ҚАРҚАРАЛЫ ТАУ АЛАБЫ

Қарағанды облысының бұл өңірінде реликті қарағай ормандары сақталған. Кратер тәрізді 
гранитті ойпаттарды толтырған айдыны айнадай көлдер көз қуантады. Әсемдігі мен 
әсерлігі жарасқан көлдердің ішінде Қарқаралы қаласына ең жақын орналасқан – тарихы да, 
табиғаты да тылсым аңыздарға толы Шайтанкөл мен Бассейн көлі бар. Ұлттық саябақ 
аумағындағы өзге он көлдің ешбірі бұл екеуінен сұлулығы мен құндылығы жағынан артпаса, 
кем түспейді. Ал адам аяғы баспаған ну ормандар мен заңғар тауларда бұлан, елік, түлкі, 
қоян сияқты жабайы аңдар әлі күнге мамыражай тіршіліктерін жалғастыруда. Қызыл 
кітапқа енген арқарлар да Қарқаралы қойнауынан пана тапқан.

 ТУҒАН ЖЕР
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Global Finance 
үздікті анықтады 

Халықаралық Global Finance қаржы басылымы 
«World’s Best Trade Finance Providers 2020» тұрақты 
рейтингі қорытындылары бойынша «Еуразиялық 
банк» АҚ сауданы қаржыландыру бойынша 2020 
жылы Қазақстандағы үздік деп танылатынын жа-
риялады. 

Журналдың редакторлары салалық талдау -

шылардың, компаниялар басшы ларының және 

технологиялар сарапшы ларының  қатысуымен  

97 елдегі және әлемнің 8 аймағында сауда 

қар жыландырудың үздік банктерін таңда ған. 

«Үздіктер болып, к:бінесе, ең ірілері емес, қайта 

керісінше, трансшекаралық сауда жасауға ара-

ласатын, корпорациялардың арнайы қажет-

тіліктеріне жақсырақ қызмет жасайтын банктер 

танылып жатады. Global  Finance басылымы :з 

рейтингінде жергілікті жағдайлар мен клинет-

тер қажеттіліктерін, қаржылық тұрақтылығы 

мен қауіпсіздігін, стратегиялық қарым-қатынас 

пен басқару, бәсекеге қабілетті бағаларды жете 

танып-білу, :німдер мен қызметтердегі инве-

стициялар тарту мен инновациялық шешімдер 

қабылдай білу мәселелері кіретін :зіндік алго-

ритмін қолданады», – деп жазады Global Finance 

журналы :зінің хабарламасында. 

Ферроқорытпа 
зауыты салынады 

Таяуда Үндістанның «Monnet» компаниялар 
тобының негізін қалаушы және  басқарма т�рағасы 
Сандип Джаджодия (Sandeep Jajodia) ҚР индустрия 
және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұловпен кездесіп, ресми қабылдау барысында 
Павлодар облысында ферросилиция шығаратын 
металлургиялық зауыт салу жоспарланғаны әңгіме 
болған.  

Алғашқы кезде зауыттың :ндірістік қуаты жы-

лына 15 мың тонна болса, кейін 50 мың тоннаға 

дейін арттыру к:зделіп отыр. Инвестиция к:лемі 

алдын ала болжамдар бойынша, әуелгіде 50 

млн долларды құраса, екінші кезеңде 200 млн 

долларға дейін жеткізілмек. Зауыттың негізгі 

:німі экспортқа шығарылады деп күтілуде. 

   Monnet Group 1994 жылы құрылған. Компа-

ния іс-қимылының негізгі бағыттары – кеуекті 

темір, құрыш және ферроқорытпалар :ндірісі 

мен маркетингі. Бұл компанияның иелігінде 

ферроқорытпалар (ферромарганец, ферроалю-

миний, феррохром) :ндірісі бойынша үш зауыты 

бар.

Отандық тауарлар 
Alibaba-ға шығарылды  

50 қазақстандық  компания ағымдағы жылдың 
аяғына дейін  �з тауарларын халықаралық нарықта 
жылжыту үшін әйгілі Alibaba.com платформасында 
оқудан �тетін болады. Бұл туралы QazTrade сауда 
саясатын дамыту орталығы бас директорының 
орынбасары Нұрлан Құлбатыровқа сілтеме жасап 
www.xinhuanet.com сайты хабарлайды. 

«Былтыр Сауда және интеграция министрлігі 

және QazTrade АҚ қазақстандық кәсіпкерлер 

мен экспорттаушыларды халықаралық сауда 

алаңдарына шығару бойынша қолдаудың жаңа 

сервистік құралын бастады. Alibaba.com B2B 

маркетплейсі – осындай маңызды сауда платфор-

масы», – дейді Н.Құлбатыров. 

   Ол қазір Alibaba-да 200-ден аса қазақстандық 

кәсіпорын :кілеттік алғанын айтты. Солардың 

ішінде 50 компания былтыр таңдап алынған 

және тағы 50-і биылғы жылдың аяғына дейін 

ұсынылады екен. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 ҘАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ

Жобалар пулы құрылды
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

ПОРТАЛҒА ҮҢІЛІҢІЗ, 

ИНВЕСТОР!

�ткен 9 айдың қорытындысы 

бойынша негізгі капиталға құйылған 

инвестиция к:лемі 327,5 млрд теңгені 

құрап, былтырғы жылғы сәйкес 

мерзімдегі к:рсеткіштен 17,4%-ға 

т:мендеді. 	сіресе, тау-кен :ндіру 

мен :ңдеу :неркәсіптері, құрылыс, 

сауда, к:лік және қойма салаларын-

да инвестиция тарту т:мендеген. 

И н в е с т и ц и я  т а р т у  к : р с е т к і ш і 

ауыл шаруашылығы саласында екі 

ірі жылыжай («ВорлдГринКомпа-

ни», «УТК» ЖШС-лары) және сүт-

тауарлы фермасы («Ринго-Милк» 

ЖШС) жобаларының жүзеге асыры-

луы есебінен :скені байқалады. 

Инвестиция тарту жобалар-

ды іске асыру шеңберінде газды 

:ндіруге арналған шектеулерді алып 

тастау, 4-ші газ айдау компрессо-

рын орнату, Қарашығанақ кен ор-

нын кеңейту (1-ші кезең), сонымен 

қатар 2019 жылы «Жайықмұнай» 

ЖШС интеграцияланған газ тазар-

ту қондырғысының ірі жобасын 

пайдалануға беру, кабельдік :німдер 

(«Орал Кабель» ЖШС) және шар 

клапандары :ндірісі («ПетроВалвз 

КИОС» ЖШС) жобаларының іске 

қосылуына байланысты «КПО 

б.в.» компаниясы шығындарының 

т:мендеуіне байланысты орын 

алды. Сондықтан инвестиция тарту 

мақсатында бірқатар шаралар қолға 

алынған. Биылдың :зінде инвестор-

лар кеңесінде 5 отырыс :ткізіліп, онда 

920-дан астам тұрақты жұмыс орнын 

құратын жалпы құны 45,6 млрд теңге 

болатын 18 жоба мақұлданды. Мау-

сым айында «Кәсіпкерлікке арналған 

Үкімет» жобасы іске қосылды. Жоба 

аясында келушілерге кәсіпкерлік 

а ш у ғ а  ж ә н е  қ о л д а у ғ а  қ а т ы с т ы 

мемлекеттік қызметтің 50-ден астам 

түрі к:рсетіледі.  Бүгінде 50-дің 

үстінде кеңестік қызмет к:рсетілген. 

�ңірге инвестиция тарту және 

инвестициялық ахуалды жақсарту 

мақсатында инвестициялық пор-

тал іске қосылған. Инвестициялық 

портал үш тілді онлайн-платформа 

мен 19,4 млрд теңгені құрайтын 8 

ірі жобаны іске қосу жоспарлануда. 

Оның ішінде: қуаттылығы жылына 

3 мың тонна трансформаторларға 

арналған панельдік радиаторлар 

:ндірісі (35-500 кВ) «Орал транс-

форматор зауыты» ЖШС Орал 

қ.); жылына 22,0 мың дана жиһаз 

шығаратын фабриканың құрылысы 

(«Квант» ЖШС, Орал қ.); ауысымы 

600 дана ірі қара терісін алғашқы 

:ңдейтін зауыт салу («Кублей» ЖШС, 

Орал); виртуалды деректерді сақтау 

және орналастыру орталығы, интер-

нет-платформаларды орналасты-

ру және қызмет к:рсету орталығы, 

Орал технологиялық паркінің есептеу 

орталығы («LLYAgroEnergy» ЖШС); 

жеміс-к:к:ніс сақтау қоймасының 

қ ұ р ы л ы с ы  ( « Б а й с т о н »  Ж Ш С ) , 

жеке газ анализаторларын шығару 

(«IntelligentProtectiveSystem» ЖШС); 

жұмыртқаға арналған науалар :ндірісі 

(«EnvironmentSolution Ltd» ЖШС); 

күн батареялары («Green Spark 

Limited» ЖШС) жобалары бар.

Батыс Қазақстан облысы

ретінде invest07.gov.kz базасында 

жұмыс істейді. Порталда облыстағы 

маңызды ақпараттар, жүзеге асыры-

лып жатқан инвестжобалар, отандық 

тауар :ндірушілер,  инвесторға 

арналған ұтымды жобалар, инвес-

торларға берілетін жеңілдіктер, 

шағын және орта кәсіпкерлікке 

арналған 100  жоба,  инвестор-

ды мемлекеттік қолдау шаралары, 

кәсіпкерлікті жүргізу, инвестициялық 

салымдарды күтетін жобалар, бос жер 

телімдері, бос ғимараттар к:рсетілген 

және олар облыстың, аудандардың, 

Орал қаласының шегі бойынша 

инвестициялық интерактивті кар-

тасында дәлірек к:рсетіліп, к:рініс 

тапқан.

70 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

ЖОБА ПУЛЫ 

Бүгінде 6000 жаңа жұмыс орнын 

құрумен жалпы құны 2,5 трлн теңге 

болатын 70 инвестициялық жоба 

пулы құрылды. Соның ішінде биыл 

308 млрд теңге, 2021 жылы 508 млрд 

теңге, 2022 жылы 390 млрд теңге, 2023 

жылы 237 млрд теңге, 2024 жылы 152 

млрд теңге игерілмек. 2020 жылы 435 

жұмыс орнын құрумен жалпы құны 

25,5 млрд теңгенің 9 жобасын жүзеге 

асыру жоспарланған. 

Инвестицияларды тартудың 

мақсатты индикаторларына қол 

жеткізу туралы меморандум аясында 

биылғы жылға жоспарланған инве-

стициялар к:лемі қайта есептеліп, 

оның к:лемі  587  млрд теңгені 

құрады. Меморандум аясында 10 

ірі инвестициялық жобаның тізбесі 

жаңартылды, олар: Сұйық метанол 

:ндірісі зауыты («Жайық Петроле-

ум» ЖШС); Виртуалды деректерді 

сақтау және орналастыру орталығы, 

интернет-платформаларды орна-

ластыру және техникалық қызмет 

к:рсету орталығы, «Дата центр» 

Орал технологиялық паркінің есеп-

теу орталығы («LLYAgroEnergy» 

Ж Ш С ) ;  қ у а т т ы л ы ғ ы  ж ы л ы н а 

4400 тонна қияр және 3500 тон-

на қызанақ :ндіретін жылыжай 

құрылысы («World Green Company» 

Ж Ш С ) ;  ж а р т ы л а й  т і р к е м е л е р 

ш ы ғ а р а т ы н  з а у ы т  қ ұ р ы л ы с ы 

(«BATYSTRAILER» ЖШС); сүт 

кешенін салу (««Ringo-Milk» ЖШС); 

жиһаз фабрикасының құрылысы 

(«Квант» ЖШС); Орал қаласы, 

Зашаған кентіндегі №52 мектептің 

қ ұ р ы л ы с ы  ( « Н ұ р қ а п с т р о й г а з » 

ЖШС); 500 орындық жеке мектептің 

құрылысы («Казхол» ЖШС); «BASK» 

к : л і к - л о г и с т и к а л ы қ  о р т а л ы ғ ы 

(«EurasianLogistics» ЖШС); мұнайды 

терең :ңдеу зауытының құрылысы 

(«АБС-Мұнай» ЖШС).

10 ЖОБА 

ЖАНДАНАДЫ

Биыл жобалар пулын іске асы-

ру шеңберінде 480 жұмыс орнын 

құра отырып, жалпы құны 26,8 млрд 

теңгені құрайтын 10 жобаны іске 

қосу жоспарланған. Осы жылдың 

қыркүйек айында жалпы құны 7,4 

млрд теңгеге 90 тұрақты жұмыс орнын 

құрумен 2 жоба («Орал жылыжай за-

уыты» ЖШС, «Орал құс фабрикасы» 

ЖШС) іске қосылды. 

Биылғы жылдың соңына дейін 

390-нан астам тұрақты жұмыс орнын 

құра отырып, жалпы құны шама-
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 ӨҢІРЛІК ДАМУ: ИНФРАҘҰРЫЛЫМ

Шамалғанда жаңа 
жер үсті көпірі салынды
Алматы облысы Қарасай 
ауданындағы Шамалған станса-
сында Жібек жолы ауылына �тетін 
темір жол �ткелінде республикалық 
маңызы бар «Алматы – Нұр-
Сұлтан» және облыстық маңызы 
бар «Алматы 1 – Шамалған – 
Ұзынағаш» авток�лік жолдарының 
қиылысында жаяу жүргіншілерге 
арналған жер үсті к�пірі 
пайдалануға берілді. 

НҰРЛАН ҚҰМАР

Шамалған стансасындағы ай-

налма авток:лік жолы мен жаяу 

жүргіншілерге арналған аталған 

к:пір  :ткелінің құрылысына 

жергілікті бюджеттен 364,5 млн. 

теңге б:лінген. Салтанатты шарада 

құттықтау с:з алған облыс әкімі 

Амандық Баталов: «Осыдан бір 

жыл бұрын осы жерде қайғылы 

оқиға орын алып, сол оқиғадан 

соң біз тұрғындарға к:пір салып 

береміз деп уәде берген едік. Бүгін, 

міне, сол жаңа к:пірдің ашылу-

ына жиналып тұрмыз. Бір жыл 

ішінде жергілікті бюджеттен 360 

млн. теңгеден астам қаржы б:ліп, 

жобасын дайындадық, сараптама-

дан :ткізіп, осы нысанды салдық. 

Құрылыс жұмыстарын сапалы 

орындаған «ДСУ-13» мердігер 

компаниясына рахмет айтамын. 

Сонымен бірге бұл жерде к:лік 

лцегінің к:птігіне байланысты, 

біз «ҚазАвтоЖол» мекемесімен 

бірлесіп, айналма жол жасау қажет 

деп шештік. Келесі жылдың күзіне 

ол нысан да дайын болады деп жо-

спарланып отыр», – деді ол. 

Сол сияқты облыста мемлекет 

қолдауының арқасында жетісу-

лықтардың :мір сүру сапасын арт-

тыратын инфрақұрылымдар ды 

дамыту бағытында ауқымды жұ-

мыстар атқарылғанын атап :тті. 

«Жұмыспен қамту жол картасы» 

мемлекеттік бағдарламасы аясын-

да облысқа республикалық бюд-

жеттен бірден 105,6 млрд. теңге 

б:лінді.Соның арқасында мек-

тептер мен ауруханалар, мәдениет 

үйлері мен спорт нысандарының, 

жолдардың құрылысы мен ж:ндеу 

жұмыстары жүргізілуде, ауыз су 

желілері ж:нделіп, аулалар абат-

тандырылуда. Бір ғана Қарасай 

ауданының :зіне осы бағдарлама 

бойынша бір жылда 10 млрд. теңге 

б:лінді. Мұның бәрі халықтың 

:мір сүру сапасын жақсартуға, 

Елбасының тапсырмалары мен 

Президенттің Жолдауда айтылған 

міндеттерін орындау үшін жасалып 

жатыр», – деді с:зін қорытындылап 

А.Баталов. 

Ауыл тұрғындары атынан с:з 

алған к:п балалы ана Оксана 

Сизова: «Балаларымды мектеп-

ке жіберген сайын алаңдап оты-

рушы едім. Сондықтан бүгінгі 

к:пірдің ашылуы мен үшін және 

осы ауылдың барлық тұрғындары 

үшін ерекше қуанышты оқиға. 

Індет кезінде де құрылысшылар 

жұмысты тоқтатпай, к:пірді уәде 

етілген уақытта салып бітірді. Сол 

үшін баршаңызға шын жүректен 

алғыс айтамын», – деді. 

Жергілікті тұрғындардың аты-

нан с:з с:йлеген Жібек жолы 

ауылдық округінің ардагерлер 

кеңесінің т:рағасы Базаркелді 

Анисов: «Қысқа мерзімде жаяу 

жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін 

осындай маңызды к:пір салынды. 

Аудан және ауыл тұрғындарының 

атынан бәріңізге ризашылығымды 

білдіремін. Жа маншылық болма-

сын, әрқашан осындай қуанышты 

сәттерде жолыға берейік», – деді. 

М ұ н а н  с о ң  қ о н а қ т а р  м е н 

жергілікті тұрғындар жер үсті 

ж о л ы н ы ң  б а с п а л  д а қ т а р ы н а 

шығып, лифтісін пайдаланып, 

к:пір үстімен жүріп :тіп, оның 

сапа сына к:з жеткізді. 

Атап :тсек, жүргіншілер к:-

пірінің баспалдақтарын қосқан-

дағы жалпы ұзындығы 61,56 метр, 

биіктігі – 9,8 метр. Екі лифтісі 

бар, бұл жүргіншілер к:пірінің 

қолайлылығын арттыра түседі. 

Жалпы :ткен жылдың :зінде 

об лыста 364,7  шақырым жол 

мен 8 к:пірге ж:ндеу жасалған. 

Биылғы жылы тағы 506,6 шақырым 

жол мен 12 к:пір ж:нделеді . 

С:йтіп жыл басында жақсы және 

қанағаттанарлық жағдайдағы об-

лыстық маңызы бар жолдардың 

үлесі 81% болса, жылдың соңына 

қарай бұл к:рсеткіш 84%-ке жет-

пек. Сол сияқты Қаске лең қа-

ласына кіре берісте авток:лік 

жолының 1-ші шақырымында 

С.Демирел атындағы университет 

сту денттерінің :тініші бойынша 

са лынған жүргіншілерге арналған 

жер үсті жолы, Іле ауданы Байсер-

ке ауылында «Алматы-Сары:зек 

16660+526 км» темір жол учаске сін-

де темір жол :ткелі арқылы салын-

ған жаяу жүргіншілерге арналған 

жер үсті жолы да тұрғындардың 

иг іл іг іне  берілген.  Сонымен 

бірге Еңбекшіқазақ ауданы Есік 

қаласындағы жаңа мектептің тұ-

сында «Есік – Саймасай» авто-

жолын да жаяу жүргіншілердің жер 

үсті жолының құрылысы жүріп жа-

тыр. Сол сияқты Іле ауданы �теген 

батыр кентінің маңында «Алматы 

– Жетіген – Қапшағай су қоймасы» 

облыстық маңыздағы авток:лік 

жолында :тпежолдың техникалық-

экономикалық негіздемесі жаса-

луда.
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  БАСПАНА ХИТ  

САТЫП АЛЫНҒАН ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ 
ШЕКТІ ҚҰНЫ КXТЕРІЛДІ

«Баспана хит» ипотекалық несиелеу бағдарла масына 
�згеріс енгізілді. Енді бағдарламаға үлестік құрылыс 
кіреді, сол бойынша салынып жатқан тұрғын үйді сатып 
алуға рұқсат етіледі, сатып алынған тұрғын үйдің шекті 
құны к�терілді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 

жылғы 10 қаңтардағы «Т:ртінші :неркәсіптік револю-

ция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында айтылған және Елбасы 

Н.	.Назарбаевтың бизнесті ұзақ мерзімді несиелеумен 

қамтамасыз ету тапсырмасын іске асыру шеңберінде, 

сондай-ақ Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2020 

жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: 

іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдау-

ында мәлімделген экономиканың нақты секторларын 

кредиттеу қажеттігі туралы тапсырмасын іске асыру 

мақсатында Қазақстан Ұлттық банкі басқарманың 

«Тұрғын үй нарығында ұзақ мерзімді кредиттеуді ынта-

ландыру тәсілдері» қаулысына :згерістер енгізді. 

Тәсілдердің негізгі міндеттері экономиканы 

ұзақ мерзімді банктік кредиттеуді кеңейту, тұрғын 

үй нарығында ұзақ мерзімді несиелеуді жандан-

дыру, халықтың әртүрлі топтары үшін тұрғын 

үй ипотекасының қолжетімділігін арттыру. Бұл 

«Қазақстанның орнықтылық қоры» АҚ операторы 

«Баспана Хит» нарықтық ипотекалық :нім арқылы 

жүзеге асырылады. 

«Баспана Хит» ипотеканың ұтымды талаптарын 

ұсынады. Жылдық номиналды сыйақы м:лшерлемесі 

банктік қарыз шарты жасалған күніне «базалық 

м:лшерлеме + 175 базистік тармақ» формуласы 

бойынша айқындалады және қарыз мерзімі ішінде 

:згермейді. Бастапқы жарна – 20%-дан бастап, қарыз 

мерзімі – 15 жылға дейін. «Баспана Хит» бойынша 

бастапқы тұрғын үйден басқа қайталама нарықта да 

баспана сатып алуға болады. Сондай-ақ  тұрғын үйдің 

болмауы бойынша талап қойылмайды.

«Баспана Хит» бағдарламасы шеңберінде  2020 

жылғы 26 қазандағы жағдай бойынша 388,1 млрд 

теңгеге 44 228 :тінім мақұлданды, оның ішінде 306,8 

млрд теңге «Баспана Хитті» іске асыру барысында 

азаматтардың :тініштері мен банктердің, құрылыс 

салушылардың және қоғамдық бірлестіктердің 

ұсыныстары талданды, олардың негізінде Қазақстан 

Ұлттық банкі 2020 жылғы қыркүйекте тұрғын үйдің 

қолжетімділігін арттыруға және бастапқы тұрғын үйге 

сұранысты к:бейтуге бағытталған түзетулерді бекітті.

Қаулыда мыналар к:зделеді:  Нұр-Сұлтан, Алма-

ты қалаларында бастапқы нарықта сатып алынатын 

тұрғын үйдің ең жоғары құнының лимитін 25 млн 

теңгеден 35 млн теңгеге дейін ұлғайту;  бастапқы және 

қайталама нарықтарда сатып алынатын тұрғын үйдің 

ең жоғары құнының лимитін Шымкент қаласында 25 

млн теңгеге дейін, Қарағанды қаласында 20 млн теңгеге 

дейін ұлғайту; салынып жатқан тұрғын үйді үлестік 

қатысу шеңберінде сатып алу мүмкіндігі. Бұл бағыттағы 

кредиттеу «Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу тура-

лы» ҚР Заңына сәйкес іске асырылатын болады. 

«Баспана Хит» бағдарламасының клиенттері 

қазірден бастап жаңа шекті бағалармен ипотека 

рәсімдей алады. Ал үлестік қатысу шеңберінде салы-

нып жатқан тұрғын үйді сатып алуға несие беруді бастау 

үшін бағдарлама операторы серіктес банктермен бірге 

дайындық жұмыстарын жүргізуде. Салынып жатқан 

тұрғын үйге несие берудің басталуы туралы кейінірек 

хабарланады.

 ЗЕЙНЕТАҚЫ 

СҰРАНЫС БАР ЖЕРДЕ – 
ҰСЫНЫС БАР 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Арман 
Қашқынбеков зейнетақы жинағын азаматтарға 
пайдалануға рұқсат беру бойынша Президентке тың 
ұсыныс білдірді. 

Еске сала кетсек, таяуда Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Ұлттық 

қоғамдық сенім кеңесінің т:ртінші отырысы :тті. 

Шара барысында мемлекеттік басқару реформасы, 

әлеуметтік және экологиялық мәселелерді шешу, 

балалардың құқықтарын қорғау, ерекше мұқтаждығы 

бар адамдарды қолдау мәселелері қаралған болатын. 

 – Ұлттық  қоғамдық сенім кеңесінің экономикалық 

жаңғыру бойынша жұмыс тобының ұсыныстарының 

бірі – азаматтарға зейнетақы жинағын жоғары оқу 

орындарында оқу ақысын т:леу үшін пайдалануға 

рұқсат беру. Қазіргі уақытта тек зейнетақы жинағын 

үй алу немесе денсаулық жағдайына байланысты 

пайдалануға рұқсат беру туралы мәселе қаралып 

жатқанын атап :ту керек. Жалпы бұл мәселе қазіргі 

уақытта Президент  	кімшілігімен және Үкіметпен 

бірге кеңінен талқылануда, – деді Арман Қашқынбеков 

Ұлттық кеңестің т:ртінші отырысында.

Нұрлан ҚҰМАР

 ҰЛТТЫҘ БАНК 

COVID-19: Валюта нарығындағы 
жағдай және теңге бағамы
Коронавирустың екінші толқынының 
келу қаупіне орай  теңге бағамының  
жыл соңына дейін қалай �згеретініне 
қатысты сарапшылар пікірі екіге 
б�лінді: кейбіреулер сырқаттанғандар 
санының �суіне қарай ұлттық 
валютаның әлсіреуін, ал енді біреулері 
әлемдік экономиканың  және 
к�мірсутектерге сұраныстың қалпына 
келуіне қарай оның нығаюын күтуде. 
Осы ретте Ұлттық банк т�рағасының 
орынбасары \лия Молдабекованың 
«Капитал» басылымына берген 
сұхбатынан валюта нарығындағы  
жағдай  және теңге бағамының 
серпініне қатысты ой түйіндерін 
оқырман назарына ұсынамыз. 

Еркін :згермелі режимде ұлттық 

валюта бұрынғыдай негізгісі мұнай 

бағасы болып табылатын іргелі 

факторлардың әсеріне ұшырауда. 

Күзден бері ұлттық валюта серпініне 

арзандап бара жатқан мұнай мен 

дамушы елдердің валюталары үшін 

тәуекелдердің күшеюі аз да болса әсер 

етуде.

Энергия тасымалдаушылар нары -

ғында әлі де жаһандық тұтынудың 

т:мендеуінен туындаған жоғары 

белгісіздік сақталуда. Жекелеген 

елдердің, мысалы, Ливия, мұнай 

:ндіруді ұлғайтуына байланысты 

жалғасып келе жатқан тұрлаусыздыққа 

қарамастан, ОПЕК+  ұйымы :ндірісті 

азайту ж:нінде алдын ала келісілген та-

лаптарды ұстану және мұнай нарығын 

қайта теңдестірудің қазіргі қиын 

жағдайын түсіну ниеті туралы белгі 

береді. 

Ірі :ндірушілер арасындағы келіс-

пеушілік осы жылдың басында мұнай 

бағасының күрт құлдырауына әкелгенін 

ескере отырып, ОПЕК+ :ндіруші ел-

дер арасындағы қазіргі үйлестіру ірі 

қатысушылар жаңа нақты шындықты 

түсінеді деп ойлауға мүмкіндік береді. 

Қытай экономикасының біртіндеп 

қалпына келу ықтималдығы да энергия 

тасымалдаушылар нарығына қолдау 

к:рсетеді.

Негізгі экспорттық тауар баға сы-

ның серпінінен басқа, теңгеге әлем дік 

экономикадағы жалпы үрдіс тердің де 

әсері бар. К:птеген дамушы елдердің 

жаһандық сұраныстың құл ды рауына 

байланысты экспорттың т:мендеуіне 

к:ндігіуіне тура келді. Бұған жауап 

ретінде үкіметтер дамыған елдермен 

салыстырғанда шамалы ауқымда болса 

да, фискалдық және монетарлық шара-

лар қабылдауда. 

Инвесторлардың тәуекел дәреже-

сінің жалпы т:мендеуіне және АҚШ-

тағы ынталандыру шаралары бойын ша 

белгісіздікке байланысты әлемдік 

на рық тардағы жекелеген кезеңдерде 

дол лардың нығаюы дамушы елдердің 

ұлттық валюталарына қосымша қысым 

к:рсетуде.

Қазақстан басқа елдермен салыс-

тырғанда Үкімет пен Ұлттық банктің 

қуатты фискалдық қолдауының және 

экономиканы қолдау үшін уақтылы 

шаралар қабылдауының нәтижесінде 

орнықты позицияға ие.

COVID-19-дың екінші толқыны-

ның әлемдік экономикаға әсеріне 

қатысты сарапшылар болжамына  

тоқталар болсақ, Еуропада ауырудың 

жаңа жағдайлары туралы хабарлама-

лар аясында қауіптенудің сақталуына 

қарамастан, ағымдағы әлемдік ста-

тистика емделушілердің үлкен пай-

ызымен, сондай-ақ :лім-жітімнің 

т:мендігімен ерекшеленеді. Кейбір 

экономистер індеттің таралуы ба-

рынша бақылауға алынуда және ауру 

саны азаяды деп есептейді. Яғни бұл 

жағдайда экономикаға әсері қатты 

болмайды. 

Халықаралық  валюта қоры  жаз 

мезгіліндегі болжамдармен салыс-

тырғанда әлемдік экономиканың да-

муы ж:нінде анағұрлым оптимистік 

болжам жасады. Қор әлемдік ІЖ�-нің 

т:мендеуі алдыңғы болжамдағыдай 

4,9% емес,  4,4% болады деп күтуде. 

Осы ретте к:птеген дамыған және 

дамушы елдер оң түзетуден :тті. 

Мәселен, Ресейдің ІЖ� ж:ніндегі 

болжамы жақсарды, бұрынғы есептегі 

6,6%-ға қарсы қазіргі уақытта 4,1%-

ға т:мендейді деп болжануда. Қытай 

экономикасының :су қарқыны 1,9% 

деңгейінде болжануда, бұл алдыңғы 

болжамнан 0,9 п.т. жоғары. ҚХР 

экономикасының қалпына келуінің 

жалғасуы биылғы 3-ші тоқсанда ІЖ�-

ні 4,9%-ға дейін жеделдету туралы 

жақын арада жарияланған статистика-

мен расталады.

Еліміздің ішкі жалпы :німінің 

серпіні бойынша ХВҚ-ның 2020 және 

2021 жылдарға  жасаған болжамы 

:згерген жоқ және тиісінше (-)2,7%  

және (+)3%-ды құрайды.

Елімізде CОVID-19-бен ауыр ғандар 

санының :суі аясында ішкі нарықта 

шетел валютасына  үлкен сұраныс 

байқалмайды. Валюта нары ғындағы 

сауда-саттық к:лемі карантиннен 

кейінгі кезең шегінде, күніне 90-130 

млн АҚШ доллары шамасында қалып 

отыр.

Жоғарыда айтып :ткеніміздей теңге 

бағамы іргелі факторлардың серпініне 

қарай қалыптасады. Күзден бері ұлттық 

валюта серпініне арзандап бара жатқан 

мұнай мен дамушы елдердің валюта-

лары үшін тәуекелдердің күшеюі аз да 

болса әсер етуде.

Энергия тасымалдаушылар нары-

ғы коронавирустың екінші толқы-

ны бойынша күтілетін шығындарды 

бағаларға қоса бастады, сондықтан 

қыркүйектің басынан бастап бір бар-

рель үшін мұнай бағасы $45,6-дан 

$42,3-ға дейін т:мендеді. Осы кезеңде 

дамушы елдердің валюталарына да 

қысым к:рсетілді.  Мысалы, АҚШ дол-

ларына қатысты түрік лирасы 7,3%-ға, 

рубль 5,2%-ға, бразилия реалы 2,2%-ға 

әлсіреді.

Жалпы, теңгеге қатысты құбылма-

лылықтың қалыпты нарықтық жағдай 

болып табылатынын байқауға болады. 

Нарық іргелі факторлардың серпініне 

және сауда-саттықтағы сұраныс пен 

ұсынысқа қарай қалыптасады, онда 

нарық ойыншылары шетел валюта-

сына қажеттілікке байланысты бағам 

белгілеу үдерісіне қатысады.

Ұлттық банк айырбастау бағамы-

ның жай-күйіне мониторингті жалғас-

тыруда және бағам тұрақсыздана оты-

рып, күрт :скен жағдайда, қаржылық 

тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 

араласуға дайын.

Дайындаған 
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ҘАРЖЫ НАРЫҒЫ 

Доллар қымбаттап, 
инфляция қарқын алған 
Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы 
(ҚҚҚ) қаржы нарығының кәсіби 
қатысушылары арасындағы кезекті 
сұрау салуының мәліметтерін жарияла-
ды. Қаржыгерлер қауымдастығы �зінің 
қорытындыларын ұлттық экономика 
дамуының келешегін айқындайтын 
5 тезис түрінде ұсынады. Жалпы 
алғанда, олардың түйіні бір-ақ пікірге 
кеп тіреледі: бәрінен бұрын қосымша 
монетарлық ынталандыру қажет болады. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ 

ТЕҢГЕГЕ ҚЫСЫМ КҮШЕЙЕДІ 

Доллар бағамы бойынша болжам 

ҚҚҚ-ның – тек ортамерзімді ғана 

емес, сарапшылар жасап отырған 

қысқамерзімді болжамдары да бой-

ынша екі индикаторының – бірі бо-

лып табылады. 

Респонденттер америкалық валю -

таның келесі айдың басына шамамен 

құны қанша болатынын болжайды. 

Соған сәйкес, теңге қарашада біршама 

беки түседі екен. Орташа болжам, 

соңғы күндері ресми бағамның 427-

430 теңге дәлізінде теңелгенін ескере 

келе, 425 теңгені құрайды. 

Ал, ұзақ мерзімдірек болжам-

дар осыншалықты оптимистік емес. 

Алдағы бір жылдың орташа болжамы 

бір долларға 443,2 теңге құрайды: 

жуық артқан, бұл нарықтағы к:ңіл 

күйдің :згергенін айғақтайды. 

-

ма жоғарырақ артуы сұрау салулар 

жүргізіле бастағаннан бергі уақытта 

ешқашан орын алмапты (1-инфогра-
фика).

ИНФЛЯЦИЯ КҮТІЛУІ 

ПОЗИТИВТІ КҮЙДЕ 

Сарапшылар инфляцияға қатыс-

ты :з болжамдарын шұғыл жақ-

сартқан. Олардың пікірінше, таяу 

12 айда Қазақстанда тауарлар мен 

қызмет к:рсетуге бағалар :суі 7,2%-

ды құрайды. Салыстырар болсақ 

бұдан бір ай бұрын болжам 7,7%, ал 

тамызда тіпті – 7,9% құраған еді. 

іс жүзіндегі тұрақтануы 7,0% дең-

гейінде сақталған. Бағалар :суінің іс 

жүзіндегі және болжамды бағалары 

да т:мендеген. Мәселен, бағалар 

:суін атап к:рсеткен респонденттер 

арасында бір жыл бедеріндегі ин-

фляция болжамының медиандық 

бағалауы 16,6%-ға (2020 жылғы та-

мызда – 17,7%) дейін, ал инфляци-

яны іс жүзінде қабыл алу – 18,1%-ға 

(20,7%) дейін болжанған», – деп атап 

к:рсетеді, халықтың инфлияцияны 

болжауына түсініктеме бере келіп, 

Ұлттық банктің ақша-кредит саясаты 

департаментінің директоры Денис 

Чернявский (2-инфографика).

ІШКІ ЖАЛПЫ �НІМ БАЯУ �СЕДІ 

Т:рт ай қатарынан ішкі жалпы 

:нім серпіні бойынша орташа бол-

Жалпы алғанда, инфляцияға қа-

тысты қазіргі болжам наурыздан 

бергі ең оптимисті болып табылады. 

Яғни теңгенің әлсіреуі сәтінен бергі, 

эко номикамызға айтарлықтай әсерін 

тигізген бірінші карантин мен басқа 

да оқиғаларды есепке алғандағы кез-

ден бері қарайғы уақытта. 

Бұл нарықтың кәсіби қатысу-

шылары үкіметтің жаңа жағдайларға 

бейімделгенін және бағалардың :суін 

құрықтай алатынына сенгенінің 

дәлелі болса керек. С:зге орай мы-

наны да айтуға болады: болжам-

дар тек сарапшылар арасында ғана 

емес, жалпы қазақстандықтардың 

:з арасында да жақсара түскен. 

«Қыркүйекте инфляциялық бол-

жамдар 6,5%-ға (2020 жылғы та-

мызда – 6,9%) дейін т:мендеген, 

бұл ретте жылдық инфляцияның да 

1-инфографика

2-инфографика

жам бұрынғы айдағыдан жақсырақ 

болған. Алайда, қазанда бұл үдеріс 

күрт :згерген, орташа к:рсеткіш 

қыркүйектегі болжамдар деңгейінде 

қалған – 1,7%. 

Ішінара бұл мұнайға бағалардың 

қалпына келуіне сенімнің шұғыл 

түрде жоғала бастауына да байланы-

сты болса керек. Егер қыркүйекте 

алдағы бір жылға Brent маркалы 

мұнайға баға бойынша орташа бол-

жам бір барреліне 50,8 доллар болса, 

қазанда – 45,1 доллар болады деп 

болжанған.

БАЗАЛЫҚ М�ЛШЕРЛЕМЕ 

Т�МЕНДЕЙДІ 

Базалық м:лшерлеменің ағым-

дағы деңгейге қатысты т:мендеуінің 

болжамдары ешқандай да жаңалық 

емес. Мұндай болжам соңғы 7 ай бой-

ына созылып келеді. Соңғы сұрау салу 

мәліметтері бойынша оның мәні 12 

айдан кейін 8,75%-ды құрайды. Бұл бір 

ай бұрынғыдан (8,6%) к:бірек, бірақ де-

генмен де осының алдындағы айлардың 

орташа болжамдарынан кәдімгідей 

т:менірек. Еске салар болсақ, базалық 

м:лшерлеменің ағымдағы к:лемі 9%-

ды құрайды. 

Бұл таяу уақытта осылай болып 

қалатын да сияқты. 

Ұлттық банк, ҚҚҚ респондентте-

рінің де пікірінше, 26 қазанда жария-

ла ға нындай, еш :згерістерге бара қой-

мады. С:йтіп, «базалық м:лшер  лемені 

пайыздық дәлізді +/-1,5 п.т. сақ тай 

отырып, жылдық 9,00% деңге йінде 

сақтау ж:нінде шешім қабылдады». 

Айта кету керек, сұрау салынған да-

рдың 85%-ы м:лшерлеменің ағымдағы 

деңгейде қалатынын айтқан екен. Осы-

лайша, сарапшылар жалпы алғанда 

ақша-кредит саясатының жеңілдейтінін 

болжайды... Бірақ дәл қазір емес, әй-

теуір бір кездері.

Осының салдарынан да 5-ші тезис 

туындайды: экономикадағы нақты 

пайыздық м:лшерлеме (базалық 

м:лшерлеме минус болжамды инфля-

ция) оңды күйде (+1,55%) қалады, деп 

түйіндейді ҚҚҚ :зінің жарияланы-

мында.

Доллар бағамы бойынша 12 айдан кейінгі орташа болжам 
(теңге, ҚҚҚ сұрау салуының көрсеткіштері бойынша)

Инфляция деңгейі бойынша келесі 12 айға орташа болжам 
(%, ҚҚҚ сұрау салуының көрсеткіштері бойынша)
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ӨНДІРІС

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 АЙМАҚ ТЫНЫСЫ

К\СІПОРЫН ЖҰМЫСЫ ТҰРАЛАҒАН ЖОҚ

Ақмола облысы әлеуметтік-экономикалық дамудың 
басты к�рсеткіштеріне қол жеткізді. Облыстық эко-
номика және бюджеттік жоспарлау басқармасының 
басшысы Қанат Дүзелбаевтың айтуынша, �ңірдің 
агро�неркәсіп секторында �сім қамтамасыз етілді. 

Осының арқасында :сімдік шаруашылығы :сімі 

27 пайызға, ет :ндірісі 6,1 пайызға, сүт :ндірісі 

1,6 пайызға артып, республика бойынша :ңір 

ауыл шаруашылығы саласында :ндіріс к:лемімен 

алдыңғы орынға шықты. Пандемия жағдайына 

қарамастан :ңірдегі кәсіпорындар жұмысын 

тоқтатқан жоқ. Нәтижесінде тоғыз айда :неркәсіп 

саласында :ндіріс к:лемі 6,8 пайызға :сіп, 695 мил-

лиард теңгені құрады. Бұл – республика бойынша 

екінші орын. Ведомствоның мәліметінше, :неркәсіп 

саласының 80 пайыздан астамын құрайтын :ңдеуші 

салалар – металлургия, машина жасау, тағам 

:неркәсібінде жыл басынан бері 8,8 пайыз :сім 

болды.

Сонымен бірге, :ңірде негізгі капиталға салынған 

инвестиция бойынша оң динамика қалыптасып, ре-

спублика бойынша 3-орыннан к:рінді. Облыс эко-

номикасына шамамен 297,6 миллиард теңге инве-

стиция салынды. Бұл :ткен жылмен салыстырғанда 

23 пайыз жоғары. Сондай-ақ, инвестор тарту 

арқылы «КБ Интерпрайзис» ЖШС қуаты 100 МВт 

болатын күн электр стансасының, «Макинск құс 

фабрикасы» ЖШС құс фабрикасының екінші 

кезеңінің, «Вичи» және «Golden Energy Corp» ЖШС 

жел электр стансаларының құрылысы бар. 

Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырудың 

нәтижесінде :ңірде 417,7 мың шаршы метр баспана 

пайдалануға берілді. Құрылыс к:лемі 104 миллиард 

теңгені құрады. 20 822 мың жаңа жұмыс орны ашыл-

са, оның 12 483-і – тұрақты.

  ЭНЕРГЕТИКА  

КҮН ЭЛЕКТР СТАНСАЛАРЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

Алматы облысында қуаты 3 МВт «Қапшағай» және 
қуаты 4,95 МВт «Сарыбұлақ» күн электр стансалары 
пайдалануға берілді. Екі КЭС-тің жылдық болжамды 
�ндірісі 14,1 млн кВт/сағ құрайды.

Жаңа генерация объектілері құрылысының 

инвесторы және бас мердігері – «Хевел» компа-

ниялар тобының құрылымдары. Қапшағай қаласы 

әкімдігінің мәліметіне сәйкес, жаңа күн электр стан-

циялары күнді бақылау жүйелерімен жабдықталған. 

Трекер қондырғылары күннің қайда орналасқанын 

бақылайды және автоматты түрде күн модульдері-

нің тиімді бағытын қамтамасыз етеді. Осылайша, 

электр энергиясын :ндіру фотоэлектрлік жүйенің 

статикалық орналасу әдісімен салыстырғанда орта 

есеппен 20-25%-ға артады.

Екі күн стансаларының жылдық болжамды 

:ндірісі 14,1 млн кВт/сағ., бұл атмосфераға шыға-

тын CO2 шығарындысының 7,5 мың тоннасын 

бол  дыр   мауға мүмкіндік береді. Барлық электр энер-

гиясы Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр 

энергетикалық жүйесіне түсетін болады. 

  НҰРЛЫ ЖЕР   

БАСПАНАҒА СҰРАНЫС АРТТЫ 

Карантин режиміне қарамастан Түркістан облы-
сы ның орталығында құрылыс жұмыстары тоқтаған 
жоқ. Атқарылып жатқан жұмыстарды �з к�зімен к�ріп 
шық  қан облыс басшысы Xмірзақ Ш�кеев ең алдымен 
тұрғын үйлердің сапасына мән берді. Ол құрылысты дер 
кезінде аяқтауды міндеттеді.

Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орта-

лығындағы 3 мыңға жуық пәтерлі 7 қабатты 24 

тұрғын үйдің 22-нің құрылысын аяқтау қараша айы-

на жоспарланған. Бұған қоса, 12 қабатты 45 тұрғын 

үйдің қабырғасы к:терілуде. Бұл үйлерді пайдалануға 

беру 2021 жылға жоспарланған. Түркістандықтарды 

баспанамен қамтамасыз ету үшін ипотекалық тұрғын 

үйлердің қатары артпақ.

Құрылысы қарқын алған әлемде теңдесі жоқ 

«Керуен-Сарай» туристік кешенінде Шығыс базары, 

этникалық үлгідегі мейрамханалар мен қонақ үйлер 

салынуда. К:псалалы сарайда к:не шығыс театры, 

ұлттық дәмханалар, жасанды к:лдер, саябақтар салу 

жоспарда. Шеберлер к:шесінде кәдесыйлар сататын 

шеберханалар сап түзейді.

Түркістан қаласының орталығындағы «Желілік 

саябақ», «Аттракциондар саябағы», «Оқушылар са-

райы», «Конгресс орталығы», «Жабық бассейні бар 

спорт сарайы», «Орталық стадион» және «Қ.А.Ясауи 

мұражайы», «Драматеатр» ғимараттары биыл ел 

игілігіне берілетін болады. Бұдан :зге, облыс 

орталығындағы рухани-мәдени орталықты абаттан-

дыру мақсатында ірі жобалар қолға алынып, құрылыс 

жұмыстары жүргізілуде.

Нұрлан ҚҰМАР

 ОТАНДЫҘ ФАРМАЦЕВТИКА

Dolce-Pharm: 
Дамудың жаңа белесі
Экономиканың маңызды секторы 
саналуымен қатар, халық �мірі мен 
денсаулығы қауіпсіздігінің негізі болып 
табылатын бірден бір сала – фарма-
цевтика �неркәсібі. Бүгінде елімізде 
бұл саланы дамытуға айрықша к�ңіл 
б�лінуде. 

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Коронавирус пандемиясы елдің 

фармацевтикалық :ндірушілеріне 

қатты әсер етті. Қауіпті індет етек ала 

бастағанда медициналық бұйымдар 

шығаратын зауыттың :німдеріне 

сұраныс күрт артты. Карантиндік 

жағдайларда үздіксіз жұмыс істеген 

зауыттар медициналық ұйымдар-

ды жеке қорғаныш құралдарымен 

қам тамасыз ету үшін бар күштерін 

салғаны мәлім. Қазіргі уақытта салада 

96 кәсіпорын жұмыс істейді, олардың 

33-і дәрілік заттар, 41-і медициналық 

бұйымдар және 22 кәсіпорын ме-

ди циналық техника шығарады. 

Кәсіпорындардың басым б:лігі 

еліміздің т:рт аймағында – Алматы, 

Шымкент қалаларында, сондай-ақ 

Алматы және Қарағанды облыста-

рында шоғырланған. Бұл :ңірлерде 

ғылыми-техникалық орталықтардың, 

дамыған к:лік инфрақұрылымының 

және жеке :сімдік шикізатының бо-

луы кәсіпорындардың бәсекелестік 

артықшылықтарын қамтамасыз етті.

Осындай қанатын кең жайып 

келе жатқан :ндіріс орындарының 

бірі – Dolce-Pharm қазақстандық 

фармацевтикалық компаниясы 22 

жыл ішінде бір реттік медициналық 

бұйымдарды :ндіру  саласында 

жоғары к:рсеткіштерге қол жеткізді. 

Компанияның :німдері еліміздің 

жеке қорғаныш құралдарын шығару 

үшін отандық кәсіпорындарды :з 

шикізатымен қамтамасыз етеді.

Медициналық бұйымдар шыға-

ратын қосымша :ндіріс кешенін ашқан 

компания кәсіп керлікті дамытып, 

экономиканы ілгерілетуге үлес қосуда. 

Жаңа :ндіріс Фармацевтикалық және 

медициналық саланы дамытудың 

2020-2025 жылдарға арналған кешенді 

жоспары аясында іске қосылып отыр. 

Зауыттың :ндірістік қуаты – жы-

лына 150 млн бұйым. �ндіріс орны 

нарықты қолжетімді бағадағы са-

палы :німдермен қамтумен қатар, 

әлеуметтік бағыттағы сұранысты да 

қанағаттандыруда. Пандемиядан 

кейінгі қиындық – жұмыссыздық 

болса, бұл күрмеулі тұста компания 

азаматтардың еңбекпен қамтылуына 

да септігін тигізіп отыр. 

Dolce Pharm брендімен қалып-

тас қан жаңа Dolce ЖШС-да меди-

ци налық қолғаптар, хирургиялық 

және ги некологиялық жиынтықтар, 

сондай-ақ бетперденің 10-нан аса 

түрі мен бір реттік құралдар, қысқасы, 

медицина саласына қажетті к:птеген 

бұйымдар :ндіріледі. «Зауытымыз 

барлық еуропалық және әлемдік 

стандартқа сай салынған. Мұндай 

жоба ел экономикасын дамытып 

қана қоймай, халықтың денсаулығын 

жақсартуға :зіндік үлесін қосары 

анық. �йткені зауытта хирургияға, 

кардиохирургияға, кардиографияға, 

гинекологияға, трансплантологияға 

арналған әртүрлі жиынтықтар мен 

:те күрделі хирургиялық емдер мен 

нейрохирургияға арналған күрделі 

жабдықтар шығады», – дейді «Dolce 

Group» ЖШС директорлар кеңесінің 

т:райымы Елена Ли.

медициналық мекемелерінде ғана 

емес, :зге шет мемлекеттерде де 

сұранысқа ие. Атап айтқанда, ол 

:з :німдерін Ресейге, Қырғызстан, 

�збекстан, Түрікменстан, Тәжікстан 

елдеріне экспорттайды. Болашақта 

шикізатты қарама-қарсы жеткізуді 

қамтамасыз ету шартымен Қытаймен 

ынтымақтастық орнату к:зделген.

Dolce (зауыт) пен Dolce-Pharm 

(коммерциялық және тарату б:лімі) 

фармацевтикалық :ндірісі мен ком-

мерциялық қауымдастығы – бір 

реттік медициналық мақсаттағы 

бұйымдар мен дәрі-дәрмектердің 

ірі қазақстандық :ндірушісі. За-

уыт медициналық мақсаттағы 250-

ден астам :нім түрін, оның ішінде 

медициналық бетперделер мен 

қолғаптар, бахилалар, стерильді 

операциялық жиынтықтар және 

бір реттік жаймалар шығарады. 

А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  Ы н т ы м а қ 

кентінде орналасқан :ндірістік ке-

шенде 355 адам еңбек етеді. Зауыт-

та 6 :ндірістік цех: стерильді және 

стерильді емес қолғаптар :ндіру; 

«Ультра-Адсорб» сауда маркасы-

мен белсендірілген к:мір :ндіру; 

медициналық мақсаттағы бұйымдар 

(халаттар, бетперделер, қалпақтар, 

жиынтықтар) :ндірісі; мақта мен 

пластикадан жасалған бұйымдар 

:ндіруге дайындалған :ндіріс; этилен 

оксидімен стерильдеу және пластик-

тен жасалған бұйымдар (кесек айна, 

Эйер шпатель, Фолькман қасығы) 

:ндірісі бар. Биыл кәсіпорын бет-

перделер шығарылымын кеңейтті 

және гинекологиялық айналар, ма-

ска-респираторлар, фиш-маска-

лар, СИ-маскалар және балаларға 

арналған «баттерфляй» маскалары, 

сондай-ақ суретпен безендірілген 

бетперделерді шығара бастады. Бұған 

қоса, кәсіпорын тоқылмаған мата 

:ндіретін зауыт салуды, лейкопла-

стырь :ндірісін ұйымдастыруды жо-

спарлап отыр. Тоқылмаған мата 

:ндіру ж:ніндегі жобаны іске асыру 

 ҰЛТТЫҘ ЭКОНОМИКА

Инвестициялар үлесі ұлғаяды
С а м ұ р ы қ - Қ а з ы н а  б а с қ а р м а 

т:рағасы Ахметжан Есімов атап 

:ткендей, пандемияның алғашқы 

толқыны кезінде алынған тәжіри бе 

Қордың негізгі :ндірістік к:рсет-

кіштердің елеулі т:мендеуіне, кәсіп-

орындардың тоқтап қалуына не-

месе :ндірістік персоналдың қыс-

қаруына жол бермей, сын-қатерге 

т:теп бергенін к:рсетеді. «Ал дағы 

5 жылда Қор Қазақстандағы жаңа 

инвестициялардың үлесін таза актив-

тер құнынан 2 пайыздан 10 пайызға 

дейін, ал халықаралық, тікелей және 

портфельдік инвести циялардың жал-

пы үлесін 2028 жылға қарай 20 пайызға 

дейін ұлғайтуды жоспарлап отыр», 

– деді Қор басшысы британдық ком-

панияларды келешегі бар салаларға 

инвестиция салуға шақырып.

Қазақстандағы инвестициялық 

ахуалға жоғары баға берген бри-

тандық бизнес қауымдастық :кіл-

дері Қормен қарым-қатынастың 

жақсы динамикасын атап :тіп, 

ынты мақтастықты нығайтуға :зара 

ұмтылысты растады.

�з кезегінде ҚР Президентінің 

экономикалық даму ж:ніндегі 

сыртқы кеңесшісі Сума Чакрабар-

ти: «Қазақстанда қолайлы инвес-

тициялық ахуал  қалыптасқан: 

оңайлатылған салық режимі бар, 

ұлттық заңнама үнемі жетілді-

ріліп отырады, ал инвестициялық 

преференциялар пакеті кеңеюде. 

Экономиканың басым салаларын-

да жобаларды іске асыратын ин-

весторларға салық заңнамасының 

тұрақтылығына кепілдік беріледі», 

– деп атап :тті.

Бүгінде сенімді іскери серіктес 

ретінде берік беделге ие «Самұрық-

Қазына» қоры қазақстандық-британ-

дық :зара әрекеттесу әлеуетін іске 

асыруға мүдделі. Қор жекеше лендіру 

бағдарламасын жүргізуді жалғастыра 

береді. Ағымдағы жылдың маусым 

айында Қор Лондон қор биржа-

сында және «Астана» халықаралық 

қаржы орталығында «Қазатом:нер-

кәсіп» ҰАК» АҚ акцияларының және 

жаһандық депозитарлық қолхат-

тарының қосымша 6,27 пайызын 

орналастырды. Лондон қор биржасы 

арқылы тартылған инвесторлардың 

үлесі 43 пайыз болды. Сондай-ақ 

ағымдағы жылдың маусым айын-

мақсаттарына байланысты инве-

стицияларды қоса алғанда) – бұл 

кеңінен қол данылатын стратегия, 

ол туралы 20 қор хабарлайды, бұл 

жауапты инвестициялаудан орнықты 

дамуды қамтамасыз етуге бағытталған 

инвестицияларға жалғасып жатқан 

ауысуды куәландырады; озық қор-

лар орнықты даму саласындағы, атап 

айтқанда, экологиялық мәсе лелер 

бойынша есептілік сапасын арттыру 

үшін халықаралық стандарттарды 

пайдалануда прогреске қол жеткізеді.

БҰҰ есебіне бес стратегиялық 

салада орнықты дамуды интегра-

циялаудың озық әдістерінің кең 

жиынтығы: басқару, орнықты ин-

вес тициялаудың корпоративтік са-

ясаты, орнықты дамуды интеграци-

ялау стратегиясы, инвестициялық 

тізбек бойынша ESG интеграция-

сы, сондай-ақ бағалау және есепті-

лік кіреді. Бұл есеп БҰҰ Тұрақ ты 

даму мақсаттары (ТДМ) мен ESG 

қағидаттары саласындағы әлемдегі 

ең ірі мемлекеттік зейнетақы қорлары 

мен ұлттық әл-ауқат қор ларының 

интеграциясына мониторинг бойын-

ша тұрақты күш-жігердің маңызды 

нәтижесі болып табылады.

> [ 1 ]

да S&Р Global Ratings халықаралық 

рейтингтік агенттігі  «Самұрық-

Қазына» АҚ-ның ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді кредиттік рейтингтерін 

«ВВ+/В» деңгейінде растады, болжам 

– «Тұрақты». Fitch Ratings агенттігі 

Қорға «BBB» деңгейінде рейтинг 

берді, болжам «Тұрақты»/F2». 

Тағы бір маңызды оқиға – жуыр-

да БҰҰ «Самұрық-Қазына» қорын 

тұрақты дамуды, тұрақты даму ба-

стамалары мен ESG принциптерін 

жүзеге асыруды қамтамасыз ететін 20 

озық қордың тізіміне қосты. Соны-

мен қатар корпоративтік басқарудың 

озық әдістерін енгізу, негізгі басқару 

шешімдерін қабылдау тәсілдерін 

жетілдіру БҰҰ-да жоғары бағаланды. 

	лемнің 20 озық зейнетақы және 

егемен қорларының тізімі БҰҰ-ның 

даму бастамасын тұрақты дамыту 

мақсатында БҰҰ институционалдық 

инвесторларының серіктест іг і 

дайындаған (IIPSD) «Мемлекеттік 

зейнетақы және егемен қорлар 

тұрақты дамуды қалай қамтамасыз 

етеді: К:шбасшылардың тәжірибесі 

және  ұсынылатын интеграция 

құрылымдары» атты есебінде жа-

рияланды. Қорды орнықты дамуды 

интеграциялау саласындағы к:ш-

басшылар ретінде тізімге енгізу 

әлемдік қоғамдастықтың орнықты 

даму саласындағы бастамаларды 

және ESG қағидаттарын енгізу бой-

ынша қабылданатын тәсілдер мен 

шаралардың дұрыстығын мойын-

дауы болып табылады. Ұсынылған 

к:шбасшылар тізіміне 16 зейнетақы 

қоры және 4 ұлттық әл-ауқат қоры 

іріктелді, олардың ішінде Temasek 

Holdings, Future Fund және New 

Zealand Superannuation Fund бар. 

Құжат әлемдік деңгейде активтерді 

басқару бойынша 50 ірі мемлекеттік 

зейнетақы қорын және 30 ірі ұлттық 

әл-ауқат қорын қамтиды. Соны-

мен бірге қорытындылар бойынша: 

әрбір т:ртінші қор (жиырма қор) 

:зінің инвестициялық қызметіне 

орнықты дамудың интеграциясы 

туралы есептерді жариялайды; ESG 

интеграциясын ұстанатын мықты 

басшылық пен команда :згеріс пен 

озық тәжірибенің маңызды қозғаушы 

күші болып табылады; 20 жетекші 

қор кем дегенде 17 халықаралық 

салыстырмалы к:рсеткішті пай-

д а л а н а д ы ;  и н в е с т и ц и я л а р д ы ң 

әсері (БҰҰ-ның Орнықты даму 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

1 қыркүйекке мал мен құстың негізгі түрлерінің саны,– млн бас

 2020/09 2020/09 Жылдық өсім 

Мүйізді ірі қара 8,2 7,8 5,0%

Сиыр 4,0 3,8 4,1%

Қой 19,5 18,9 3,1%

Ешкі 2,5 2,5 -5,5%

Шошқа 1,0 1,0 2,5%

Жылқы 3,1 2,8 2,6%

Түйе 0,2 0,2 -0,2%

Құс 46,1 47,2 -13,0%

Ақпарат көзі: ҰЭМ СК        EnergyProm

Мал шаруашылығы өнімі жекелеген түрлерінің өндірісі. 2020 ж. қаңтар-қыркүйек

 2020/09 2020/09 Жылдық өсім 

Шаруашылықта сойылған немесе сойып 
өткізілген тірілей салмағындағы 
мал мен құс (мың тонна) 

1 372,4 1 322,1 3,8%

Шаруашылықта сойылған немесе сойып 
өткізілген сойыс салмағындағы 
мал мен құс (мың тонна) 

784,8 754,1 4,1%

Сиыр сүті (мың тонна) 4 841,8 4 696,7 3,1%

Тауық жұмыртқасы (млн дана) 3 990,7 4 220,7 -5,5%

Қырқылған қой жүні (мың тонна) 39,4 38,4 2,5%

Ірі мал терісі (мың дана) 2 192,8 2 136,7 2,6%

Ұсақ мал терісі (мың дана) 5 130,1 5 142,1 -0,2%

Қозылардың шикі терісі (мың дана) 2,7 3,0 -13,0%

Ақпарат көзі: ҰЭМ СК        EnergyProm

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Балапанын күзде санап, боқырау түскенше отын-
суын қамдап қоятын, қыстың жайын жазда ойлаған 
шаруақор жұрт соңғы жылдар беделінде жылыту 
науқаны басталысымен «индустрия наны» – к:мір 
бағасын қалт етпей қадағалауға к:шкен. Осынау 
энергетикалық шикізатты сыртқа шығаратын әлемдегі 
оншақты мемлекет сапынан табылып жүрген елімізде 
оны :ндіру және жеткізу шығындарының :сіп отыруы 
тұтынушыларды алаңдатқан жайы бар. Дерек к:здерінің 
мәлімдеулеріне қарағанда, биыл :ндірілетін 120 млн 
тонна к:мірдің 38 млн тоннасы экспортқа кетсе, 82 
млн тоннасы ішкі қажеттілікке жұмсалатын к:рінеді. 
�ндіру тәсіліне, теміржол тарифтеріне, биржа құнына 
байланысты :ңірлерде 1 тоннаның бағасы 15-20 мың 
теңге аралығында. Осы және басқа түйткілдер саланың 
даму к:кжиегіне к:з жібергісі келетін к:зіқарақты 
қауымның назарында тұрғаны бекер емес.

Сарапшылардың пікірінше, қордаланып қалған про-
блемалар бүгінде жеке меншікке :ткен к:мір :ндіруші 
кәсіпорындар иелерінің қосылған құны жоғары  :нім 
алу мәселелеріне жеткілікті к:ңіл б:лмеуінен туын-
дап отыр.  Саланың тағы бір түйткілі шикізат тұтыну 
к:леміне әсер ете бастаған «жасыл экономикаға» 
к:шу ж:ніндегі ғаламдық үрдістерге қатысты. Соңғы 
онжылдықта әлемде электр энергетикасындағы отын 
құрылымында әртүрлі үдерістер қалыптасты. Еуропа 
к:мірді газбен белсенді алмастыруда. Ал Азия елдерінің 
энергетикалық саясаты кәрі құрылықтан айтарлықтай 
ерекшеленуде. Мұнда к:мір :ндіру мен тұтынудың 
жаппай :су үрдісі байқалады. 	лемдегі к:мір қорының  
57 пайызы АҚШ, Ресей және Қытай сынды алпауыт үш 
елде  шоғырланған.  К:мір қорының тағы 33 пайызы  
Қазақстанға, Үндістан мен Австралияға, ОАР және 
Украинаға тиесілі. Қытай к:мір :ндіру бойынша әлемде 
бірінші орында. Қазақстанға келетін болсақ, отандық 
к:мір экспортының ұлғаюы салыстырмалы түрде т:мен 
деңгейде  әрі к:лік шығындары мен күлділігі жоғары 
болғандықтан 30 пайыздан 50 пайызға дейін елеулі 
дисконты бар нарықтарда ғана сатыла алады.  Ірі кен 
орындарының ішінде к:мірінің сапасы тұтастай алғанда 
экспорттық стандарттарға сәйкес келетіні Шұбарк:л 
ғана. С:йтсе де к:мір :неркәсібі елді индустрияланды-
руда маңызды р:л атқаратынын ескерген дуалы ауыздар 
әлемдік трендтерді назарға ала келе, к:мір химиясын 
және к:мірді кешенді, терең :ңдеуді дамыту қажеттігіне 
ден қойып отыр. Бұл бағыт :німнің тұтынушылық 
қасиеттерін сапалы тұрғыда :згертуді қамтамасыз 
етіп, тиісінше оның нарықтық бағасын арттыра алады.  
Осы орайда елдің арзан к:мір генерациясы Қазақстан 
экономикасының бәсекелестік артықшылықтарының 
бірі болып табылатынын айта кету керек. �ндірілетін 
к:мірдің негізгі үлесі, 50 пайыздан астамы электр энер-
гетикасы саласының қажеттіліктеріне, қалған к:лемі 
халықтың коммуналдық-тұрмыстық мұқтаждарына, 
сондай-ақ :неркәсіптік кәсіпорындарға жұмсалады. 
Бүгінде республиканың к:мір саласы Қазақстанда 
электр энергиясының шамамен 70 пайызын :ндіруді, 
кокс-химия :ндірісінің жүз пайыз жүктемесін 
қамтамасыз етеді, коммуналдық-тұрмыстық сек-
тор мен халықтың отынға деген қажеттілігін толық 
қанағаттандырады. Елдегі энергетикалық к:мір 
нарығындағы басты ойыншы  «Богатырь К:мір» компа-
ниясы,  :ндіру к:лемі бойынша екінші орында «ERG» 
компаниясы құрамындағы «Восточный» разрезі, одан 
әрі «Қазақмыс», «Ангренсор-Энерго» компаниялары 
жайғасқан. К:мір қорының едәуір үлесін, шамамен 56 
пайыздайын қоңыр к:мір құрайды,  ұзын тасты к:мір 
14 пайыз, битуминоздық сападағы тас к:мірге қалған 
30 пайыз тиесілі. Битуминозды маркалардың тас к:мір 
қоры Екібастұз бассейнінде шоғырланған.  

Бүгінгі  күні  к:мір :ндірісіндегі  нарықтық 
қатынастарды жоғары деңгейде ырықтандыруға 
қол жеткізілді. Елдің к:мір қоры :те үлкен және  
экономиканың тұрақты жұмыс істеуі үшін бірнеше 
жүздеген жылға жетеді. К:мірдің теңгерімдік қоры 
ішкі қажеттіліктерді толығымен қамтамасыз етуге 
және к:мір :німінің едәуір к:лемін экспорттауға 
мүмкіндік береді. Мемлекеттік баланста 33,6 млрд. 
тонна құрайтын 49 кен орны бар, оның ішінде тас 
к:мір 21,5 млрд. тонна, қоңыр к:мір 12,1 млрд. тонна. 
Барланған к:мір қорының 90 пайыздан астамы елдің 
солтүстігінде және орталық б:лігінде шоғырланған. 
Соңғы жылдары мұнай бағасының тұрақты :суіне, 
оның қорларының қысқаруына, жаңа кен орындарын 
барлауға жұмсалатын шығындардың жоғары болуы-
на байланысты әлемнің к:птеген елдерінде к:мірді 
терең :ңдеу үдерістерінің жекелеген сатыларының 
к:рсеткіштерін жетілдіру және жақсарту ж:ніндегі 
жұмыстар қарқынды жүргізілуде.  Осындай түйінді 
трендтерді ескере келіп, Қазақстан к:мірді терең 
кешенді қайта :ңдеуге бағытталған саясатты жүргізуге 
бет алды. Бұл орайда Ұлыбритания, Германия сынды 
дамыған елдер тәжірибесі ескерілуде. Жалпы, Еуропада 
қайта құрылымдау нәтижесінде к:птеген шахталарды 
жабу жоспарланып отыр. Азия елдері де осындай бағыт 
ұстануда. Осыған орай сарапшы қауым Қазақстан 
к:мір индустриясының жаңа технологияларына к:п 
к:ңіл б:луі, :ндіріс т:мендеуі жағдайында импортқа  
назар аударуы керектігін баса айтуда.  Сондықтан да 
соңғы кездері жаңартылатын, «жасыл қуатты» дамытуға 
бағыт алып отырған еліміз энергетика  саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру кезінде бір жағынан 
электр қуатын жаңғыртылатын к:здерден молырақ 
:ндіруге тырысса, екінші  «таза» энергия :ндірісін 
ұлғайту электр энергиясы тарифтерінің :суіне әсер 
етпеуі үшін тұтынушылар мүдделерінің теңгерімін 
іздестіруге бағытталған жоспарлы жұмыс жүргізуге 
кірісті. Мұның :зі елімізде к:мір индустриясының 
келешегі бар екендігін к:рсетсе керек.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Қазақстандағы көмір 
өндірісінің келешегі бар

 МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

Өнімнің жалпы 
шығарылымы өскен
Еліміздегі мал шаруашылығында 
мүйізді ірі қара, қой, ешкілер мен 
шошқалардың саны �скен. Сонымен 
қатар құстардың жеке басы саны 
құлдырап кетіпті, деп жазады www.
energyprom.kz сайты. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

2020  жылдың қаңтар-қыр-

күйегінде мал шаруашылығы :нім -

дерінің жалпы алғандағы :ндірілуі 

бір жылда инфляцияны есепке 

алғанда 2,7%-ға артып, 1,9 трлн 

теңгені құраған. 

Анықтама үшін: 2019-шы жылы 

толықтай алғанда к:рсеткіш 2,3 трлн 

тг құраған – :ткен жылға қарағанда, 

нақты к:рінісінде, 4%-ға артық 
(1-инфографика). 

Мал шаруашылығы :німдерінің 

аймақтарға б:лгендегі :ндірілуінің 

неғұрлым к:бірек к:лемі Алматы 

облысы еншісінде: 291,3 млрд тг – 

осыдан бір жыл бұрынғыдан нақты 

к:рінісінде 2,9%-ға к:п. 

Екінші орынға Шығыс Қазақ-

стан облысы орнығыпты: 260,5 млрд 

тг, яғни, бір жылдағы :сім – плюс 

2,7%. Үштікті Түркістан облысы 

1-инфографика

3-инфографика

4-инфографика

Ақпарат көзі: ҰЭМ СК

Мал шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы. 
2020 ж.қаңтар-қыркүйек / трлн тг

Жылдық мәліметтер 

Барлығы                 НКИ (алдындағы жылға пайызбен) 

Барлығы            НКИ 

түйіндейді: 216,5 млрд тг, плюс 3,1% 

(2-инфографика). 

Ағымдағы жылдың 1 қазанына 

Қазақстан Республикасында 8,2 

млн бас МІҚ тіркелген – бір жыл 

бұрынғыдан 5%-ға артық. Соның 

ішінде 4 млн басы сиырлар екен. 

Еліміздегі МІҚ-ның т:рттен бірі 

сүтті бағыттағы мал болса, тағы 

34,6%-ы – еті үшін бордақыланатын 

мал түрі. 

Қой 19,5 млн басты құраған – 

осыдан жыл бұрынғыдан 3,5%-ға 

к:п. Елімізде жылқы саны да :скен 

9,1%-ға немес 3,1 млн басқа дейін, 

ешкілер – 0,6%-ға 2,5 млн басқа 

дейін, шошқалар – 0,2%-ға 1 млн 

басқа дейін :сіпті. Құстың жеке 

басына шақанда, керісінше, саны 

2,8%-ға, 46,1 млн басқа қысқарған 

(3-инфографика). 

2020 жылдың қаңтар-қыркүйе-

гіне шаруашылықта сойылған неме-

се сойып :ткізілген мал мен құстың 

жағдайлардан сақтандыра алады. 

Сақтандырудың :телуіне және 

сақтандырылатын малдың санына 

байланысты сақтандыру тарифы 

1,54%-дан 4,62%-ға дейін құрайды. 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

16-23 қазан аралығындағы жекелеген 
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы 
бойынша 23 қазанда теңгенің 
нарықтық бағамы бір аптада 0,03%-
ға (428,05-тен) нығайып, бір АҚШ 
доллары үшін 427,91 теңге деңгейінде 
қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2020 

жылғы 16-23 қазан аралығындағы 

кезеңде дамушы нарықтар валю-

таларының к:пшілігінің нығаюы 

байқалды. �кілдер палатасының 

спикері  мен қаржы министрі 

АҚШ экономикасын қолдау ша-

раларының жаңа топтамасын 

талқылау ж:ніндегі келісс:здерді 

қайта жаңғыртты, нәти жесінде 

ілгерілеудің болмағаны үшін бір-

біріне жауапкершілік жүк теді. 

Президенттік пікірсайыс бары-

сында президент Дональд Трамп 

пен Демократиялық партияның 

атынан президенттікке үміткер 

Джо Байден шет мемлекеттер-

ден ақшаны жасырын алғандығы 

ж:нінде бір-бірін айыптады. ҚХР 

ІЖ�-сі :су қарқынын 2020 жылғы 

3-ші тоқсанда 4,9%-ға ж/ж дейін 

(2020 жылғы 2-ші тоқсанда 3,2%) 

жылдамдатты.

Дамушы елдер валюталарының** 

АҚШ долларына қатысты бағамда-

рының серпіні т:мендегідей қалып-

тасты:

сондай-ақ қазанның ортасында ин-

фляцияның 4,09% ж/ж дейін же дел-

дегені туралы деректердің шығуы 

аясында 1,3%-ға (21,14-тен 20,87-

ге дейін) нығайды, бұл реттеушінің 

ақша талаптарын одан әрі жеңілдету 

мүм кіндігін азайтады;

ландыру шараларының топтамасы 

ж:ніндегі келісс:здерді қайа бастау 

туралы хабарламалар аясында 0,5%-

ға (5,65-тен 5,62-ге дейін) нығайды;

нарығына капиталдың әкелінуі ая-

сында 0,3%-ға (14 698-ден 14 660-қа 

дейін) нығайды; 

тарынан тіркелген акциялар нары -

ғынан капиталдың әкетілуі аясын-

да 0,3%-ға (73,35-тен 73,6-ға дейін) 

әлсіреді;

7,96-ға дейін) әлсіреді. ОБ негізгі 

м:лшерлемені 10,25% деңгейінде 

сақтап қалды.

* шолуды Қазақстан Респуб л и ка-
сының Ұлттық банкі ашық дерекк�з-
дердің негізінде апта сайын дайын-
дайды;

** АҚШ долларына қарағанда к�-
лемі жағынан неғұрлым к�п сатыла-
тын дамушы елдердің валюталары.

денттік сайлауға дейін АҚШ ынта-

ландыру шараларының топтамасын 

жасау мүмкіндігі туралы сақталып 

отырған күтулер аясында 2,3%-ға 

(16,56-дан 16,18-ге дейін) нығайды;

же (күн сайын шамамен $73-тен 

$125 млн-ға дейін) мен салық 

кезеңі шең берінде сатудың ұлғаюы 

аясында 2%-ға (77,8-ден 76,21-

ге дейін) нығайды. РФ ОБ негізгі 

м:лшерлемені 4,25% деңгейінде 

сақтап қалды;

ры бағамының жаһандық әлсіреуі, 

2-инфографика

Электр энергиясын өндіру. 2020 ж. қаңтар-тамыз/млн кВт/сағ

Ақпарат көзі: ҰЭМ СК

Мал шаруашылығы өнімінің жалпы шығарылымы. 
2020 ж.қаңтар-қыркүйек / млрд тг

Қазақстан

БҚО 

Атырау 

Маңғыстау 

Ақтөбе 

Қостанай 
Ақмола 

Павлодар 

ШҚО

Алматы обл 
Қызылорда 

Қарағанды 

Жамбыл 

Түркістан

СҚО
Нұр-Сұлтан 

Алматы 
Шымкент

млн тоннаға дейін артқан, қыр-

қылған қой жүні 2,5%-ға, 39,4 

мың тоннаға дейін, ірі мал терісі – 

2,6%-ға 2,2 млн данаға дейін :скен. 

Қозылардың шикі терілері :ндірісі 

13%-ға, 2,7 мың данаға дейін, 

тауықтар жұмыртқасы – 5,5%-ға, 

4 млрд данаға дейін азайып кеткен 

(4-инфографика). 

Осы ретте мынадай жаңалықпен 

де б:ліскенді ж:н к:рдік. Атап 

айтқанда, елімізде мүйізді ірі қара 

:німдерін сақтандыру талаптары 

бекітілді, деп ҚР АШМ хабарлай-

ды. Бүгінгі күнге дейін іс жүзінде 

мал шаруашылығында сақтандыру 

деген болмаған, мал мүлік ретінде 

сақтандырылып келген. Сондық-

тан да қазіргі эпизоотиялық жағ-

дайды ескере келе, шетел дік қай-

та сақтандырушылармен бірле-

сіп, мультитәуекелді сақтандыру 

:німдері деп аталатындар дайын-

далды. 

Осындай :німдер аясында фер-

мерлер :з малдарын аурулардан 

және басқа да қатерлерден :здерінің 

шаруашылықтары аумағында, 

сондай-ақ 5 шақырым ауқымын-

дағы к:рші шаруашылықтардағы 

тірідей салмағында 1,4 млн тонна 

(бір жылда плюс 3,8%) ет :ткізілген 

және 784,8 мың тонна (плюс 4,1%) 

сойыс салмағында – ет :ткізіліпті, 

Сиыр сүті :ндірісі 3,1%-ға 4,8 
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  АГРО�НЕРК	СІП 

\Р ГЕКТАРДАН 
700 ЦЕНТНЕРДЕН XНІМ АЛДЫ

Қапшағайлық шаруалар қант қызылшасы алқабының 
әр гектарынан 700 центнерден �нім алуда. Жалпы қант 
қызылшасы биылғы жылы Қапшағай �ңірінде 860 гек-
тарға себіліпті. 

Қапшағайдағы «Етекбаев» шаруа қожалығы 10 

жылдан бері жаздық арпа, картоп және к:к:ністер 

егумен айналысады. Қожалық соңғы жылдары қант 

қызылшасына к:бірек к:ңіл б:ле бастады. Биыл да 

40 гектар жерге қызылша егіп, жаз бойы тынбай еңбек 

етіп, т:ккен маңдай тердің арқасында гектарынан 700 

центнерден мол :нім алып отыр. 

Дәл осындай егістікпен шұғылданатын «Бауыр» 

шаруа қожалығының да осы жылғы :німі жаман емес. 

Биылғы жылы 100 гектар жерге жаздық арпа, 10 га 

сүрлемге арналған жүгері,10 га жоңышқа және 23 гек-

тар пияз отырғызған. Жалпы егістік жері 143 гектарды 

алып отыр. Шеңгелді аумағындағы ірі қожалықтардың 

бірі саналатын бұл қожалық пиязға басымдық берген. 

�німнің :тімі жоғары, сұранысқа ие. Олар :сірген пи-

язды Қазақстанда ғана емес, Ресейде де тұтынушылар 

к:п. Дәл қазіргі таңда шаруалар :німді буып-түйіп 

қоймаға қою үшін әзірлік жұмыстарын жүргізуде. 

Қоймаға әзірге 600 тоннадай :нім жиналды.

 ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ 

ҚОРДАЙ АУДАНЫНДА КОМБИНАТ 
ҚҰРЫЛЫСЫНА АРНАЙЫ 
ЖЕР ТЕЛІМІ БXЛІНДІ

Жамбыл облысында 2021 жылы тау-кен металлур-
гия комбинатының құрылысы басталады. Облыс әкімі 
Бердібек Сапарбаев «Monterra Qasaqstan» ЖШС бас-
шыларымен кездесіп, тау-кен металлургия комбинатын 
салу және алтын кен орындарын игеру ж�ніндегі жобаның 
іске асырылу барысын саралады. 

2015 жылы құрылған «Monterra Qasaqstan» 

ЖШС Monterra Group AG неміс инвестициялық 

компания сының еншілес мекемесі болып табылады. 

Компания мен Жамбыл облысы әкімдігі арасын-

да 2016 жылы тау-кен металлургия комбинатын 

салу туралы меморандумға қол қойылған бала-

тын. Сол жылы Қаратас-Майбұлақ алаңында алтын 

мен ілеспе компоненттерді барлауға келісімшарт 

жасалынған. Бүгінгі таңда Қордай ауданында комбинат 

құрылысына арнайы жер телімі б:лінді. Жоба Жамбыл 

облысының Индустрияландыру картасына енгізілген. 

Инвестицияның жалпы к:лемі 600 миллион еуроны 

құрайды. 

«Monterra Qasaqstan» ЖШС бас директоры Ме-

руерт Данбаеваның айтуынша, тау-кен металлургия 

комбинатының құрылысы 2021 жылы басталады. Ал, 

нысанды 2023 жылы пайдалануға беру жоспарлануда. 

Содан кейін алтын :ндіру жұмыстары жүзеге асатын 

болады. Компания 1900 адамды тұрақты жұмыспен 

қамтамасыз етуге ниетті. Жаңа комбинатта Доре 

қорытпасы (алтын-күміс қорытпа) :ндіріледі. �ндіріс 

басталғаннан кейін «Monterra Qasaqstan» ЖШС 5 

тоннаға дейін алтын :ндіруді, содан кейін біртіндеп 

қуаттылықты арттыруды жоспарлап отыр. �ндірісте 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік 

беретін озық технологиялар қолданылатын болады.

Компания ауданның инфрақұрылымын дамытуға 

да инвестиция салады. «2019 жылы «Monterra Qasaqstan» 

ЖШС ардагерлерге, тұрмысы т:мен отбасыларға к:мек 

к:рсетті. Сонымен қатар, к:пбалалы отбасылар үшін 

тұрғын үй сатып алды және елді мекендерді абаттан-

дыру бойынша жұмыстар жүргізді. Қордай ауданында 

қираған нысандарды қалпына келтіру үшін бюджеттен 

қаражат б:лінді. Аудандық аурухана үшін �ЖЖ аппа-

раты сатып алынды. Алдағы уақытта Кенен 	зірбаев 

атындағы мұражайды күрделі ж:ндеуден :ткізіп, 

студенттерді оқыту жоспарлануда», – деді М.Данбаева. 

Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бұл бағытта 

одан әрі жұмыс істеуді, Қордай ауданы ауылдарының 

әлеуметтік мәселелерін шешуге жәрдемдесу қажеттігін 

атап :тті. «Мемлекет инвесторларды қолдауға әрдайым 

дайын, бірақ нақты нәтижелер қажет. Компания 

:зінің келісімшарттық міндеттемелерін сақтауы тиіс, 

– деді облыс әкімі. – Біз инвесторлардан жергілікті 

тұрғындарды жұмысқа алуды сұраймыз. Ауыл 

тұрғындары қазірдің :зінде арнайы оқудан :тіп, құры-

лыс аяқталғаннан кейін бірден жұмысқа кірісуі тиіс». 

 БАҒДАР

СЫР XҢІРІНІҢ 
ЭКОНОМИКАСЫ ДАМЫМАҚ

Қызылордада �ңірдің 2023 жылға дейінгі экономика-
лық даму жоспары жүзеге асырылуда.

	лемді жайлаған пандемия экономиканың барлық 

саласына к:птеген қиындықтар әкелді. «Бұл Қызыл-

орда облысында экономиканың барлық саласы мен 

әлеуметтік салаға ауқымды талдау жүргізуді міндеттеді. 

Талдау қорытындысымен агломерациялық тәсіл 

негізінде қызмет түрлері сараланды. Сол арқылы 2023 

жылға дейінгі экономикалық даму жоспары әзірленді. 

Оның шеңберінде бизнес саласына 4600-ден астам 

тұрақты жұмыс орнын құруға мүмкіндік беретін 265 

жобаны іске асыру ұсынылды. Жобалардың жалпы 

сомасы 270 млрд. теңгеден асады. Бұл мақсатта биыл 

26 млрд. теңгені құрайтын 110 жоба іске асырыла ба-

стады. Ол 2 мыңға жуық жұмыс орны құруға мүмкіндік 

туғызады», – деді Қызылорда облысының әкімі 

Гүлшара 	бдіқалықова. 

Аталған жоспар арқылы :ңірдің ресурстық әлеуе тін 

тиімді пайдалануға жол ашылады. Сондай-ақ мемле-

кеттік бағдарламалар мен қаржы институттарының 

бағдарламаларын кешенді пайдалануға назар аудары-

лады. 

 

Нұрлан ҚҰМАР

 БЕСІГІҢДІ ТҮЗЕ

Вопросы демографического роста 
всегда находились в центре внимания 
нашего государства. Они для Казах-
стана с его огромными территори-
альными масштабами представляли 
большую важность еще со времен 
обретения им государственной неза-
висимости. 

КАЙРАТ КАЗАКПАЕВ

Весной 2003 года президент 

Нурсултан Назарбаев говорил о 

необходимости довести числен-

ность населения Казахстана до 2015 

года до 20 миллионов. А в сентябре 

2005 года – о задаче ее увеличе-

ния до 17 миллионов в течение 

последующих 10-и лет. И в том и 

другом случае в виде конечного 

срока указывался 2015 год. При-

мечательно то, что первоначальная 

планка задачи оказалась двумя го-

дами позже снижена на 3 миллиона. 

Такая корректировка была, надо 

полагать, вызвана соображениями 

объективного характера, в большей 

Демографические вызовы 
относятся к числу главнейших
проблем Казахстана

ловек. У наших соседей, по их пред-

положениям, все должно сложиться 

несколько иначе. Эксперты ООН 

ожидают, что к 2050 году в Кыргыз-

стане будет жить 8,1 миллиона чело-

век, в Таджикистане – 14,5 миллио-

на, в Туркменистане – 7,8 миллиона, 

в Узбекистане – 40,8 миллиона. То 

есть через 30 лет, если прогноз ООН 

оправдается, в Казахстане будет про-

живать всего 24 миллиона против 

71,2 миллиона человек в остальных 4 

странах Центральной Азии.

И это при такой ситуации, когда 

наша страна по территории гораздо 

больше их всех вместе взятых. В 2019 

году объем ее экономики – $165,730 

миллиарда – значительно превышал 

совокупный объем экономик на-

званных 4 государств региона в раз-

мере $124,17 миллиарда. В том числе: 

Узбекистан – $59,771 миллиарда, 

Туркменистан – $47,986 миллиарда, 

Кыргызстан – $8,261 миллиарда, 

Таджикистан – $8,152 миллиарда.

Если эта тенденция сохранится 

и в дальнейшем, въездная миграция 

в Казахстан из соседних по региону 

республик будет только нарастать. 

А это повлечет за собой изменение 

этнической и социальной структуры 

населения страны.

Еще один вопрос в рассматрива-

емом контексте связан с выездной 

миграцией. В частности – девушек 

и женщин детородного возраста. Он 

серьезным образом на официальном 

уровне не рассматривается. И это до-

стойно сожаления. Ибо здесь кроется 

очень серьезная проблема. И не толь-

ко, и не столько демографического 

характера. Остановимся же на этой 

теме подробно. Ибо она касается нас 

всех в стране.

В некоторых восточноазиатских 

странах обнаруживается нарастаю-

щий дефицит потенциальных невест. 

У нас, наоборот, нехватка женихов. У 

них, повторимся, – невест. Причем 

их проблема – это уже мировая про-

блема. У нас зачастую предлагается 

способствовать решению проблемы 

путем введения полигамии. У них же 

выбор может быть только один – им-

порт невест.

Казахстан не столь большая и 

важная с точки зрения мировой 

демографической ситуации страна. 

Но от этого не становится легче под-

бор решения имеющейся проблемы 

количественной диспропорции по-

тенциальных женихов и невест.

Сейчас в Казахстане атмосфера 

социальной жизни с ее устоявшими-

ся нормами такова, что официально-

му моногамному браку практически 

нет альтернативы. Полигамные же 

браки чрезвычайная редкость. 

Да и те как вполне естествен-

ное (а не как результат следования 
новомодным веяниям) явление име-

ют место в среде так называемых 

«қандастар» (недавних оралманов) 

или казахов-репатриантов, вернув-

шихся на историческую родину из 

стран с глубокими исламскими тра-

дициями. Впрочем, даже у них дво-

еженство присутствует главным 

образом как результат следования 

идущим испокон века казахским 

кочевым обычаям. 

Но при этом в обществе есть 

очень серьезная проблема нехват-

ки потенциальных женихов – для 

девушек, для овдовевших или раз-

веденных женщин. И ее введением 

полигамии в закон и практику так 

скоро не решить.

Куда большей представляется 

вероятность ее решения, так сказать, 

интернациональным путем. Это 

раньше казашки как представитель-

ницы коренной национальности 

очень редко шли замуж за не каза-

хов. Сейчас ситуация изменилась 

коренным образом. Многие казашки 

в наше время охотно идут замуж не 

только за своих соотечественников и 

сограждан из числа представителей 

других казахстанских этнических 

групп, но и за иностранцев. 

В том числе – и из дальнего зару-

бежья. Речь идет главным образом о 

женихах из Америки и других запад-

ных стран. Или – о так называемых 

белых мужчинах. Такой выбор пере-

стал представлять собой табу в глазах 

казахского общественного мнения. 

У многих уважаемых и являющихся 

гордостью своего народа представи-

телей казахской административной, 

деловой и даже культурной элиты 

дети состоят в браке с иностранцами. 

В этом никто из их сородичей ничего 

предосудительного явно не видит. 

Во всяком случае, публичных 

высказываний с осуждением такой 

практики ни разу не довелось услы-

шать. Следовательно, такой тенден-

ции никаких серьезных препятствий 

нет. А раз так круг выбора казашка-

ми женихов себе за границей будет 

расширяться. Но их в случае пере-

езда туда вслед за своими сужеными 

могут ожидать проблемы, которых 

в контексте отечественных СМИ и 

общественного мнения практически 

не принято рассматривать. Зато на 

самом Западе эти вопросы в наши 

дни горячо обсуждаются постольку, 

поскольку они представляются там 

очень актуальными. Поэтому будет, 

думается, нелишне, если мы обратим 

внимание на эту тему. Может, наши 

ссылки окажутся небесполезными 

для некоторых из тех наших соот-

ечественниц, которые собираются 

связать свою жизнь с западным же-

нихом.

Сайт телеканала NBC-news опу-

бликовал статью под названием 

«Kellie Chauvin and a history of Asian 

women being judged for whom they 

marry» – «Келли Шовен и история 

азиатских женщин, которых осуж-

дают за выбор пары для замужества».

В ней говорится так: «Историче-
ское унижение азиатских мужчин по 
сию пору дает о себе знать. Исследова-
ние, проведенное структурой OkCupid, 
показало, что азиатские мужчины 
являются наименее желанными (в ка-
честве женихов или бойфрендов) среди 
лиц мужского пола из всех демографи-
ческих категорий. В рамках другого ис-
следования большинство американских 
женщин-респондентов азиатского 
происхождения сообщили, что с юных 
лет их привлекали главным образом 
американские парни европейского про-
исхождения». 

Издание Reddit.com опублико-

вало материал под названием «When 

Asian Women Are Harassed for Marrying 

Non-Asian Men» – «Когда азиатских 

женщин осуждают за то, что они вы-

ходят замуж за неазиатских мужчин».

В нем излагается следующее: 

«Многие из парных связей «азиатская 
женщина – белый мужчина» оказы-
ваются неприятно осложняющими 
существование азиатских мужчин 
факторами. Такие реплики, как «Ни-
какой политики азиатских свиданий» 
или «Фууу, ты похож на моего брата» 
или «Я вырос в белой среде, поэтому 
я чувствую себя комфортно с белыми 
людьми».

Что бросается мне глаза в кон-
тексте такой темы? Это – то, что 
в Сингапуре азиатские женщины вы-
ставляют напоказ рожденного от сме-
шанного брака собственного ребенка 
перед своими друзьями. Я постоянно 
вижу, как эти женщины восхваляют 
кавказские (европейские) черты лица. 
Я никогда не видел, чтобы кавказец 
(европеец) хвастался своим друзьям 
тем, что у (его) ребенка азиатские 
черты. Обычно подобные мужчины 
бахвалятся тем, как же они обзавелись 
горячей азиатской женой или похо-
жим на корейскую поп-знаменитость 
бойфрендом. Когда вы смотрите на 
таких людей, они оглядываются на вас 
свысока».

мере соотносящимися с динамикой 

демографических процессов в стра-

не. Указанный в сентябре 2005 года 

уровень был достигнут в 2015 году. 

На то время численность населения 

страны составляла 17,54 миллиона. 

При переписи, проведенной свыше 

полутора десятилетия до того, то 

есть в 1999 году, нас было немно-

гим менее 15 миллионов. А имен-

но – 14,93 миллиона. Показатель 

демографического прироста за эти 

16 лет – 2,61 миллиона. В стране за 

последние 10 лет численность на-

селения росла в среднем на 1,5 про-

цента в год. Такой уровень считается 

по международным меркам сравни-

тельно невысоким показателем. И, 

естественно, он кажется властям РК 

неудовлетворительным. Поэтому 

представляется вполне уместным 

то, что президент Касым-Жомарт 

Токаев в своем программном вы-

ступлении от 1 сентября нынешнего 

года счел необходимым указать на 

неутешительность прогнозов ООН в 

отношении «роста населения Казах-

стана в сравнении с нашими соседями 
по Центральной Азии». 

Идея, предполагающая придание 

нового импульса демографическому 

росту в течение ближайшего време-

ни, вновь и вновь озвучивается с вы-

соких трибун, конечно же, не от хо-

рошей жизни. Темпы роста числен-

ности населения РК не несравнимы с 

темпами демографического развития 

человечества в целом. К примеру, 

количество людей на Земле в 1987-

1999 годах увеличилось на целый 

мил лиард – с 5 миллиарда до 6 мил-

лиардов. А численность населения 

Казах стана за сопоставимый период 

– в 1989-1999 годах – сократилась с 

16,536 мил лиона до 14,953 миллиона, 

то есть почти на 1,6 миллиона. 

Да и демографические оценки 

ООН на перспективу также одно-

значно не в нашу пользу. Согласно 

ее прогнозам, численность мирово-

го населения будет расти в течение 

следующих нескольких десятилетий 

и увеличится с нынешних 7,7 милли-

арда до 8,5 миллиарда человек в 2030 

году, а в 2050 году – до 9,7 миллиарда. 

В Казахстане же, считают эксперты 

ООН, численность населения до-

стигнет к 2050 году 24 миллионов че-
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Ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде

 САЛАМАТТЫ ҘАЗАҘСТАН

:ткендей, жалпы SARS-CoV-2 

жұқ тыру қаупі мұндай науқастар 

үшін басқаларға қарағанда жоғары 

емес, дегенмен олардың арасында 

тәуекел тобына кіретін адамдар 

саны к:п. 

– Анамнезінде :кпе патоло-

гиясы және қант диабеті қатар 

жүрет ін  иммуносупрессант-

тар мен жүйелік стероидтарды 

қабылдайтын ішектің қабыну 

аурулары бар к:птеген пациент-

тер SARS-CoV-2 жұқтыру қау-

піне және ауыр формадағы пато-

л о  г и я н ы ң  д а м у ы н а  к : б і р е к 

бейім. Демек, қауіпсіз препа-

рат тармен :ршудің тиімді ал-

д ы н - а л у д ы ң  м а ң ы з д ы л ы ғ ы 

ерекше. Сонымен қатар, ІҚА-

мен ауыратын науқастарды ма-

мандармен амбулаториялық жағ-

дайда жүргізу проблемасы ше-

шілмеген күйінде қалып отыр. 

Кей жағдайларда ауру ағымының 

прогрессивті сипаты пациентті 

ауруханадан шығарғаннан кейін 

де оның жағдайын мұқият бақы-

лауды қажет етеді. Бұл әсіре -

се COVID-19 пандемиясында 

:зекті болды. Бүгінгі күні тиісті 

бейіні бар пациенттерге демеуші 

терапияның үздіксіздігін, оның 

Алматыда Қазақстан, Ресей, 
Израиль, Украина, Германия 
және басқа да бірқатар елдердің 
жетекші сарапшылары арасында 
онлайн форматта «Ішектің қабыну 
аурулары: виртуалды тәжірибе» 
атты IV Ұлттық жиын �тті. 

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Іс-шараны ҚР Денсаулық 

сақтау министрлігі, С.Асфен-

дияров атындағы Қазақ ұлттық 

м е д и ц и н а  у н и в е р с и т е т і ,  Қ Р 

ДСМ Кардиология және ішкі 

аурулар ҒЗИ мен Ішекті зерттеу 

ж:ніндегі Қазақ ғылыми қоғамы 

ұйымдастырды. Онлайн жиынға 

алыс және жақын шетелдер-

ден делегаттар мен лекторлар 

қатыс  ты. Гастроэнтерологтар, 

соның ішінде педиатриялық 

профиль, колоректалды хирург-

тар, нутрициологтар, сондай-ақ 

эндоскопиялық және сәулелік 

диагностика мамандары әріптес-

терімен :з  тәжірибелерімен 

б:лісті.

Ішектің қабыну аурулары 

(ІҚА), оларға кіретін ойық жаралы 

колит (ОЖК) және Крон ауруы 

(КА)  гастроэнтерологиялық 

практиканың маңызды мәселе-

лерінің бірі болып табылады. 

Қазақстанда 2019 жылғы эпиде-

миологиялық зерттеу деректеріне 

сәйкес, Крон ауруының таралуы 

100 мың тұрғынға 35,8 жағдайды, 

ойық жаралы колит – 100 мың 

тұрғынға 91,5 жағдайды құрайды. 

Алайда, бұл статистика толық 

емес, :йткені к:птеген пациенттер 

:здерінің аурулары туралы біле 

бермейді.

Ішектің қабыну аурулары-

ның (ІҚА) негізінде генетикалық 

бейімділік жатыр, ал іске қосу 

тетіктері (триггерлер) ретінде 

қазіргі «батыстық» :мір салты 

әрекет етеді: рационалды емес 

«жылдам» тамақтану, темекі шегу, 

антибиотиктерді  бақылаусыз 

қабылдау, ұйқының жетіспеушілігі, 

тұрақты күйзелістер. Ойық жаралы 

колит (ОЖК) және Крон ауруы 

(КА) кез-келген жаста пайда 

болуы мүмкін, бірақ бүкіл әлемде 

оның шырқау шыңы еңбекке 

қабілетті жасқа келеді, олармен 

балалар мен жас:спірімдер жиі 

ауырады. Бұл адамның :мір сүру 

сапасын күрт нашарлататын 

:мір бойына жалғасатын аурулар 

екенін түсіну керек. Уақытылы 

тиісті емдеу болмаған жағдайда, 

бұл сырқаттардың соңы қиын 

жағдаймен аяқталуы мүмкін.

Форум аясында сарапшылар 

мен жетекші клиницистер талқы-

лаған к:птеген тақырыптардың 

ішінен коронавирусты жұқтырған 

жағдайда пациенттің болжамына 

ІҚА әсерін атап :ткен ж:н. Ішек 

қабынуы бар пациенттер SARS-

CoV-2 жұқтыру қаупі жоғары 

аймаққа кіре ме? Медицина ғы -

лым     дарының кандидаты, С.Ас-

фен   дияров атындағы ҚазҰМУ гас-

тро    энте рология кафедрасының 

доценті, Ішекті зерттеу ж:ніндегі 

Қазақ ғылыми қоғамының т:райы-

мы Жәмила Қайбуллаева атап 

ішінде к:ктамырға енгізілетін 

биологиялық препарат тармен 

қамтамасыз ету маңызды. Ұсыны-

латын шешім ретінде терапия-

ның осы түрін амбула тория  лық 

деңгейде жүргізу болуы мүмкін, 

әйтпесе коро навирустың екінші 

толқыны бас талған жағдайда па-

циенттердің емделуге мүмкін-

дігінің шектелуі ықтимал, – деді 

Жәмила Қайбул лаева.

Бүгінгі таңда Қазақстанда 

ішектің қабыну ауруларын ерте 

сатысында анықтауға мүмкіндік 

беретін диагностикалық проце-

дура лардың кең спектрі қолжетімді. 

ІҚА емдеуге арналған дәрілік 

препараттармен қамтамасыз 

ету жақсаруда, базистік терапия 

препараттары мен топикалық 

с т е  р о и д т а р д ы ң  т і з і м і  ү н е м і 

кеңеюде. 2010 жылдан бастап 

ІҚА-мен ауыратын қазақстандық 

пациенттерге биологиялық тера-

пия қолжетімді болды, соның 

нәтижесінде операциялық ара ла-

сулар санын айтарлықтай азай-

туға және адамдардың :мір сүру 

сапасын жақсартуға мүмкін-

дік туды. Ал 2013 жылдан бастап 

ІҚА бар пациенттерді емдеуді, 

биологиялық терапияны қоса 

алғанда, мемлекет :тейді.

Дегенмен, қазақстандық са -

рап шылар ІҚА бар пациенттерді 

ам бу латориялық жағдайда демеуші 

терапиямен, оның ішінде к:ктамыр 

ішіне енгізілетін биологиялық 

препараттармен қамтамасыз ету 

– басты проблемалардың бірі 

болып қалуда екенін айтты. Бұл 

әсіресе COVID-19 пандемиясы 

жағ дайында аса :зекті болып отыр. 

Сонымен қатар, амбулаториялық 

деңгейде инфузиялық терапияны 

жүргізу ІҚА-мен ауыратын па-

циенттерді емдеуге жатқызудың 

санын қысқартатындықтан, рес-

пуб ликалық бюджет шығыс тарын 

оңтайландыруға мүмкіндік береді.

 ТАБИҒАТТЫ АЯЛА! 

Ағаш егу – сауапты іс
Алматы журналистері қаладағы 
жаңадан ашылған Журналистер 
аллеясына талшын ағашының 
к�шетін отырғызды. Демалыс 
күніне сәйкес келген шараға 
35 басылымнан 50-ден астам 
журналист қатысып, 200-ге жуық 
к�шет отырғызды.

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Жаңа аллея Абай даңғылында 

Жароков пен Гагарин к:шесінің 

ортасында орналасқан. Журна-

листер к:шеттерді отырғызып, 

дереу суарды. Жасыл экономи-

ка басқармасының мамандары 

ағаш тарды күту ережелерін си-

пат тайтын парақшалар таратты. 

Бі рінші жылы :сімдік тірші-

лі  гінің алғышарты – молынан 

суару, бұл – жылына 72 рет.

«Біз талшын ағашын таңда-

дық, :йткені ол – шаһармен 

бай ланысты алғашқы Алматы 

ағашы. Екінші себеп: жер астын-

дағы барлық жерде байланыс 

бар: инженерлік желілер, су, 

электр, телефон желілері және 

тағы басқалары. Бұл аумақ ерек-

ше жағдай емес, ал каштан ның 

тамыры :те қысқа, бар бол-

ғаны үш метр. Жалпы, қала эко-

логтардың, «горзеленстрой» 

мамандарының ұсыныстарын 

ескере отырып, секторларға ау-

дан дастырылған», – деп түсін-

дір ді Алматы қаласы әкім дігі-

нің жасыл экономика бас қар ма -

сы ның бастығы Наталья Ливин-

ская.

Бұқаралық ақпарат құрал-

дарының редакциялары :здерінің 

к:шеттеріне маңдай шалар ор-

натып, тегтерді байлады.

«Алматыда экология про-

блемасы бар, ағаштар оларды 

жеңуге к:мектеседі, сондықтан 

мен к:шет отырғызу дұрыс деп 

санаймын. Біздің қала – бақшалар 

қаласы және біз осы бейнені 

сақтауымыз керек. Сонымен 

қатар, ағашты отырғызып, оны 

ұмытып кетпей, әрі қарай күту 

және оның тамыр жайғанына 

к:з  жеткізу  дұрыс болады. 

Бұл үлкен жауапкершілік», – 

деді «Atameken Busines» те ле-

арнасының продюсері  Роза 

Утелова.

Журналистердің айтуынша, 

мұндай игілікті шара қала эко-

логиясының жақсаруына сеп-

тігін тигізеді, әрі әріптестікті ны-

ғайтады.

«Мен әрқашан ағашымды 

отырғызуды армандайтынмын, 

ал қазір сондай мүмкіндік туды. 

Керемет орынды таңдадық, 

аллея әдемі  болып шықты. 

Олар :скенде, менің ойымша, 

келесі  күзде  бұл жерде :те 

әдемі болады. Мен оны күтіп-

баптаймын, суарамын. Мен 

барлық әріптестерімді к:ргеніме 

қуаныштымын», – деді, Sputnik 

Қазақстанның тілшісі Ольга 

Тонконог.

 ТУРИЗМ

Киелі мекен шетелдіктердің
назарында болуы тиіс
Түркістан қаласында ішкі 
туризмді дамытуға жан-жақты 
күш салынуда. Маңызды саланың 
қазіргі жағдайы мен болашағының 
мәселелері «Түркістандағы 
туризм: қарқынды даму уақыты» 
атты шарада талқыланды.

АЙБОЛ ҚАДЫРБАЙ

Аталмыш шарада  облыс 

әкімінің орынбасары Мейіржан 

Мырзалиев пен қала әкімінің 

орынбасары Т.Мұсаев, Халықара-

лық туризм және меймандостық 

университетінің ректоры М.Мур-

за мадиева, «Атамекен» :ңірлік 

кәсіпкерлер палатасының бас-

шысы Т.Нахипбеков, «Rixos 

Turkistan» қонақ үйінің бас-

директоры И.Челик, «	зірет 

Сұлтан» мемлекеттік тарихи-

мәдени қорық-мұражайы  ның 

:кілдері, жетекші туропера-

торлар, Түркістан :ңірінің қол-

:нершілері, белгілі спортшы лар 

мен қаланың туризм саласының 

дамуына үлес қосып жүрген 

азаматтар қатысты.

Басқосуда туристік саланы 

дамытудың басым бағыттары 

кеңінен с:з болды. Яғни, спи-

керлер заманауи к:зқараста 

ойлай тын білікті жастарды жұ-

мысқа тарту, сондай-ақ еліміз-

дегі қалалар мен :ңірлердің 

экономикалық даму драйвері 

ретінде ішкі және сыртқы ту-

ризмді ілгерілету бағытын-

дағы :зара қарым-қатынасын 

реттеу жайы әңгіме арқауына 

айналды.

Сондай-ақ кездесуде Халық-

аралық туризм және мейман-

достық университеті мен Түр-

кістан облысы, қала әкімдігі, 

«Rixos Turkistan» қонақ үйі 

және «Атамекен» кәсіпкерлер 

палатасы тарапынан Серіктестік 

және :зара ынтымақтастық 

бойынша меморандумға қол 

қойылды.

Туризм саласына ерекше 

к:ңіл б:лінген Түркістанда 

соңғы жылдары мыңдаған жұ -

мыс орны ашылғаны белгілі. 

Күннен күнге қарыштап дамып 

жатқан шаһарды одан әрі ай-

шықтай түсетін тың жобалар 

қолдау табуда. Сондай-ақ, жуық 

арада ашылуы жоспарланған 

«Tai-Kazan» этнокешенінде ұлт  -

тық нақыштағы дүниелер, та-

ғамдар, суретке түсу мүмкіндігі 

және қол:нер туындылары та-

ныстырылды.

Өткенсіз болашақ болмайды
 МОНОҘАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУ

«Қостанай минералдары» АҚ 
ұжымы комбинаттың бірінші 
кезегінің пайдалануға берілгеніне 
55 жыл толғанын атап �туде. Осы 
уақыт ішінде компания тау-кен 
�ндіру саласындағы ірі әлемдік 
к�шбасшыға айналды.

НҰРЛАН ҚҰМАР

Бүгінгі таңда компания хризо-

тил-асбест :ндіру бойынша әлемде 

т:ртінші орын алады және ЕАЭО-

ға мүше елдердің аумағында жұмыс 

істеп тұрған хризотил :ндіруші 

комбинаттардың үштігіне кіреді. 

Кәсіпорында 2 мыңнан астам 

адам қызмет етеді. Комбинат :з 

:німінің 95%-ын әлемдік нарыққа 

экспорттайды. Қазақстандық 

хризотилдің негізгі тұтынушылары 

– :з елімізбен қатар, �збекстан, 

Үндістан, Қытай, Украина, Шри-

Ланка, Қырғызстан және тағы 

басқа елдердің кәсіпорындары 

болып табылады.

55 жыл ішінде компания 17 

млн. тоннадан астам сұрыпты 

хризотил-асбест :ндірді. Мерейтой 

қарсаңында кәсіпорын ағымдағы 

жылдың тоғыз айында :з қызметін 

қорытындылады: 167 мың тонна 

:ндірілді және тұтынушыларға 

171 мың тонна сұрыпты хризотил 

жеткізілді. Жабдықтардың тех-

но логиялық к:рсеткіштері мен 

:нім  ділігі айтарлықтай жақсарды. 

�ндірушілер биыл :ндірісті 225 

мың тоннадан астам деңгейде 

аяқтауды жоспарлап отыр. Бұл 

соңғы 7 жылдағы абсолюттік 

рекорд. Кешеннің ж:нге салынған 

жұмысы :ндірісті жаңғыртуға, 

әлеуметтік саланы дамытуға 

қаражат салуға мүмкіндік береді, 

микасын индустриялық әртарап-

тандыруға сенімді бағыт алды 

және жол саласындағы жаңа 

:німдермен нарыққа  шыға 

отырып, бірқа тар жобаларды 

іске асырды: асфальт-бетон 

зауыты салынды, фрак циялық 

қиыршықтас :ндіру қон дыр-

ғысы іске қосылды, жол құры-

лысы үшін тұрақтандырушы 

«EcoTop»  қоспасын :ндіру 

техно ло гиясы, минералды әм-

бебап ұн тақ әзірленді және қол-

данылады. �те :ршіл міндет 

қойылды: 2022 жылға қарай 

бизнестің негізгі емес бағыттары 

бойынша кіріс үлесін 30 пайызға 

дейін арттыруға қол жеткізу. 

«Қостанайминералдықтар» :зінің 

қосымша :німін айтарлықтай 

сұранысқа ие деп есептейді, себебі, 

негізінде жаңа :нім шығарылған 

минералды талшықтың қасиет-

тері арқасында оның басқа ма-

те риал дарға қарағанда даусыз 

сапалы артықшылықтары бар.

қызметкерлердің әл-ауқатының 

:суіне әсер етеді. Есепті жылдың 

9 айында қызметкерлердің орташа 

айлық жалақысы :ткен кезеңге 

қарағанда 11,5%-ға :сті. 2020 

жылы кәсіпорынның орындалған 

инвестициялық бағдарламасы-

на сәйкес салым к:лемі 3,5 млрд. 

тең геден асты. Осы жылы кәсіп-

орын қызметкерлерінің тарифтік 

м:лшерлемелері мен жалақылары 

екі рет арттырылып, әлеуметтік 

пакет ұлғайтылды. Қазір кәсіп-

орында еңбекақы т:леудің ең т:-

менгі стандарты қолданылады 

және ай толық :телген жағдайда 

100 мың теңгеден кем алатын 

қызметкерлер жоқ. Пандемия ке-

зінде компания барлық жұмыс 

орындарын сақтап қалды және 

денсаулық сақтау қызметкерлеріне 

лайықты қолдау к:рсетті.

«Біз бизнесте ғана емес, әлеу-

меттік дамуда да айтарлықтай 

нәтижелерге қол жеткіздік. Жасал-

ған және жасалып жатқан барлық 

жақсылықтар – біздің жітіқаралық 

тұрғындарға арналады. Дәл бүгінгі 

күні олар :здерінің еңбектерімен 

және энергиясымен Жітіқара 

моноқаласының және әлемдік 

хризотил :неркәсібінің дамуына 

елеулі үлес қосуда. Біз тарих пен 

дәстүрді құрметтейміз, :ндіріс 

ардагерлерін құрметтейміз, ұлы 

болашақты дұрыс құру  үшін 

әрдайым :ткенді еске аламыз. Біз 

достық пен жемісті ынтымақтастық 

дәстүрлерін сенімді түрде нығайта 

береміз. �з мақсаттарымызға 

жалғыз қол жеткізе алмаймыз, 

сондықтан қызметкерлерімізге 

олардың тынымсыз еңбегі, :з 

ісіне берілгендігі және «Қостанай 

минералдары» АҚ-ның табысты 

дамуына қосқан зор үлесі үшін 

шынайы алғысымызды білдіргіміз 

келеді. Біз алға сеніммен қарай-

мыз және жауапты бизнесті дамы-

тамыз», – деп атап :тті «Қос та най 

минералдары» АҚ басқарма т:р-

аға сы Ербол Нұрхожаев.

Жарты ғасырдан астам уақыт 

бойы «Қостанай минералдары» 

компаниясы қауіпсіздік мәселе-

леріне басымдық бере отырып, 

қ о р ш а ғ а н  о р т а н ы  қ о р ғ а у д ы 

қамтамасыз ете отырып, қызмет-

кер лерге қамқорлық жасай оты-

рып және жергілікті халықты 

қолдай отырып, тау-кен :ндіру 

саласында жаңашыл жұмысты 

жүргізіп келеді. Қазіргі уақытта 
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жылдық «жол картасы» іске 

асырылуда. Кәсіпорында қыз-

м е т  к е р л е р д і  д а м ы т у ғ а  ж ә н е 

корпоративтік мәдениетке үлкен 

к:ңіл б:лінеді. 

Кәсіпорын 2014 жылдан 

бастап :зінің шикізат эконо-


