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Индустрияландыруды одан әрі дамыту үшін кешенді, жүйелі тәсілдің 
қажеттілігін назарға ала отырып, Мемлекет басшысы !неркәсіптік сая-
сат туралы заң жобасын әзірлеуді тапсырған болатын. Мақсатты саясат 
заманауи, "німділігі жоғары, бәсекеге қабілетті, экспорт бағдарындағы 
"неркәсіпті жедел дамытуға арналған.  

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Осы ретте Сенаттағы Үкімет сағатында �неркәсіптік саясатты 

заңнамалық реттеу, жай-күйі, проблемалары және шешу жолдары 

талқыланып, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 

Атамқұлов отандық �неркәсіптің келешегі, саланы тежейтін факторлар 

туралы айтты.
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 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ  ҰЛТТЫҘ ЭКОНОМИКА

қадағалауымен жүргіз іліп 

жат  қан мәдени-рухани орта-

лықтағы халықаралық деңгей-

дегі нысандар әлем турис терін 

қызықтыратын әрі тарихтан 

сыр шертетін ғажап орталыққа 

айналуда. 

Түркістан қаласында ша-

һарға ерекше к�рік бере тін 

ауқымды жобалардың құры-

лысы жалғасуда. Солардың бірі 

де бірегейі – «Керуен-сарай» 

кешені.

Жоспар бойынша бұл ке-

шен к�не заманның ежелгі 

сау да алаңдарын еске түсіретін 

үлкен шығыс үлгісіндегі гранд-

базарға айналады. «Керуен-

сарай»  аумағында қонақүйлер, 

кинотеатрлар, мейрамханалар, 

тарихи-сауда к�шесі және жа-

санды к�лмен қатар, кешенге 

жақын жерде «Керуен Сарай» 

тұрғын үй кешені  орналасады. 

Тұрғын үй кешенінің к�рінісі 

негізгі кешен мен к�не қала 

орталығының жалпы келбетіне 

сәйкес, ежелгі қаланың рухын, 

қайталанбас үлгісі мен бірегей 

сәулетін сақтайды.

Қай "ңірдің болмасын орнықты дамуына нақты экономика әсері 
ғана емес, кейде тіпті әлеуметтік маңызды мәселелердің ықпалы 
содан кем емес екенін аңғарамыз. Бұл ретте туризм саласын 
дамытуда кешенді жобалар жүзеге асып жатқан Түркістан – 
түркі әлемінің астанасы ретінде әлемдік аренада Қазақстанның 
беделін биіктететін айрықша маңызды "лке. ЮНЕСКО-ның 
қорғалу аймағындағы ғимараттар Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің 
биіктігінен аспайды және де барлық жерде мавзолей к"рініп тұруы 
тиіс. Бұл аумақтағы ғимараттар мен баспаналар ортаазиялық 
үлгіде салынуда. Қазақы нақышта, ою-"рнектер қолданылады, деп 
хабарлайды Түркістан облысы әкімінің баспас"з қызметі. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

KZAP
02.03.21 17:30

9 499,00 +1,82 +25,32

KZTK
02.03.21 17:30

27 270,00 +1,00 +3,89

HSBK
02.03.21 17:30

137,10 +0,41 +2,31

KEGC
02.03.21 17:30

1 678,00 +0,03 -0,43

– – – –

KASE Индексі 
02.03.21 17:30

2 965,89 +0,04 +6,26

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

TONIA
02.03.21 17:15

9,32 -0,51 +1,17

MM Index
02.03.21 17:52

9,30 -0,49 +1,17

TRION
02.03.21 16:59

9,43 -0,40 +1,31

SWAP-1D (USD)
02.03.21 17:05

8,18 +0,08 +0,26

TWINA
02.03.21 16:21

9,06 +0,52 +0,75

SWAP-2D (USD)
02.03.21 17:05

8,50 -0,41 +0,55

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

SKKZb25
02.03.21

10.60 –

KFUSb7
02.03.21

10.60 –

BASPb7
02.03.21

9.25 –

BRKZe10
02.03.21

8.95 –

KAFIb9
02.03.21

11.60 –

KAFIb10
02.03.21

11.85 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

UA_01_2811
02.03.21

6.80 –

MUM120_0018
26.02.21

9.40

MUM156_0006
26.02.21

9.40

MUM108_0011
26.02.21

9.40

MUM108_0013
26.02.21

9.40

MUM108_0012
25.02.21

8.64

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ 
ШАРУАСЫ ШАТҚАЯҚТАП ТҰР

 МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Озық өнеркәсіпке
бетбұрыс

Өңірдің өрлеуі бүгіннен басталады

(яғни 50-ден жоғары к�рсеткіш 

оң �згерісті білдіреді, ал 50-ден 

т�мен болса, теріс к�рсеткіш). 

Индекс жыл бойы теріс аймақта 

тұр. Бизнесті жүргізудің шарты на-

шарлады: к�рсеткіш -1,9-дан -2,6-

ға дейін т�мендеді, деп хабарлайды 

Finprom.

Дағдарыс туғызған мол про-

блеманың себебінен шағын биз-

нес жабылуға мәжбүр болды. 

Кіші кәсіпкерлік 2020 жылдың 

шілдесінде к�п еді: елімізде 164,3 

мың кәсіпорын болған. Осы сәт-

тен бастап индикатор біртіндеп 

минусқа кетеді. Мәселен, биылғы 

қаңтар айындағы жағдайға қарасақ,  

елде 159,7 мың кәсіпорын бар, 

былтырғы шілдеге қарағанда 2,8%-

ға аз. Яғни, жарты жыл ішінде 

шағын кәсіпорын саны 5 мыңға 

қысқарған.

Басты проблема қаражаттың 

жетіспеуінен туады. Мысалы, 2020 

жылдың т�ртінші тоқсанында ай-

налымды қаржыландыру үшін к�п 

кәсіпорын (83,5%) �з қаражатын 

пайдаланған. Осы мақсатта кәсіп-

орынның небәрі 17,6%-ы банк-

тен қарыз алған (олардың 9,1%-ы 

бұрын ашылған кредит желісі бой-

ынша транш пайдаланыпты).

Шағын және орта бизнесті не-

сиелеуге сұраныс артып отыр. 

2020 жылдың т�ртінші тоқсанында 

шағын және орта бизнес тарапы-

нан кредит беруге сұраныс 3 есеге 

�сті. Осыған қарамастан, несие 

беру коэффициенті �те т�мен: 

тек 37%-ы ғана ала алған (үшінші 

тоқсанда коэффициент одан да 

т�мен болды - 26%).

Екінші деңгейлі банктер шағын 

және орта бизнеске несие беру-

ге онша құлықты емес. Елімізде 

«Даму» қоры жұмыс істейтіні 

белгілі, оның қызметі микро, 

шағын және орта бизнесті қолдауға 

арналған. Осы қор әл-ауқаты 

т�мен кәсіпкерді екінші деңгейлі 

банктер арқылы қаржыландырады. 

2020 жылы «Бизнестің жол кар-

тасы-2025» аясында жобаларды 

іске асыруда банктің үлесі 98%, ал 

лизингтік компания мен микро-

қаржы ұйымының үлесі 2% болды. 

Іс жүзінде «Даму» қорының 

шағын және орта бизнесті қаржы-

ландыруға арналған мол қаражаты 

бар. Биылғы 1-ақпандағы жағдай 

бойынша екінші деңгейлі банк-

терде қордың 43,1 млрд теңге 

қаражаты тұр.

Ал карантинге байланысты 

бизнестің жұмыс режиміне шектеу 

әлі бар.

Елдегі шағын бизнес едәуір 
азайды. Ауыр-ақ жағдай. 
Шағын және орта бизнесте 
жарты жыл ішінде бес мың 
кәсіпорын қысқарған. Бұған ең 
әуелі, әрине, карантин себеп. 
Сондықтан карантин салдарын 
жеңілдету жолын тездетіп 
қарастыру керек. Шағын және 
орта бизнеске салынатын 
салықты да азайтқан ж"н, деген 
пкір айтады мамандар.

Т	УЕКЕЛ БАҚАШ

2020-да пандемия әлем эко-

номикасына ауыр соққы берді. 

Біздің елге де оңай соқпады. 

Қатты шығынға ұшыраған 

– шағын және орта бизнес. 

2021 жылдың қаңтар айында 

іскерлік белсенділік индексі 

48,4 тармаққа түсіп кеткен 

Индекстер

KASE 2 965,89      0.04% 

FTSE 100 6.613,75      0.38% 

CAC 40 5.809,73      0.29% 

S&P 500 3.870,29    -0.81% 

Dow Jones 31.391,52    -0.46% 

Nikkei 225 29.473,50      0.22% 

DAX 14.039,80      0.19% 

Nasdaq 13.358,79    -1.69% 

03 Наурыз 2021

Тауарлар

Мұнай 62,97      0.43% 

Алтын 62,97    -0.03% 

Платина 1.205,20    -0.38% 

Палладий 2.363,50      0.04% 

Никель 18.677,50    -0.21% 

Алюминий 2.225,50    -0.02% 

Күміс 26,782    -0.36% 

03 Наурыз 2021

Валюта нарықтары

USD/KZT 420,040      0.06% 

EUR/KZT 507,700      0.05% 

USD/RUB 73,8083    -0.49% 

USD/CAD 1,2630    -0.01% 

USD/JPY 106,88      0.20% 

EUR/USD 1,2162      0.11% 

GBP/USD 1,3955      0.01% 

03 Наурыз

«КЕРУЕН САРАЙ» 

БОЙ К�ТЕРМЕК

О б л ы с  ә к і м і  � м і р з а қ 

Ш�кеев кезекті рет шаһар-

дағы құрылыс жұмыста ры-

н ы ң  б а р ы с ы н  б а қ ы л а д ы . 

�ңір  басшысының қатаң 
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БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Нарық

Әуе компанияларының 
табысы азайды
7уе компанияларының 
жылдық табысы 41%-ға 
т"мендеді, жолаушылар 
тасымалы қызметі 6%-ға 
арзандады. 

Индустрия және ин-

ф р а қ ұ р ы л ы м д ы қ  д а м у 

м и н и с т р л і г і н і ң  д е р е г і 

бойынша, биыл қаңтар-

д а  е л і м і з д і ң  ә у е  к о м -

п а н и я  л а р ы н ы ң  к і р і с і 

б ы л т ы р ғ ы м е н  с а л ы с -

тырғанда 19,6 млрд теңгеге 

– 40,8%-ға азайды. Оның 

ішінде жолаушылар тасы-

малынан түскен табыс 17,9 

млрд теңге болса, жүк та-

сымалынан 1,7 млрд теңге 

кіріс кірген.

Былтыр қаңтарда кіріс 

33,1 млрд теңге болып, жы-

лына 31,3%-ға артқан еді. 

Биыл қаңтарда елімізде 

592,1 мың адам тасымал-

данды, бір жыл бұрынғымен 

салыстырғанда 14,1%-ға 

аз. Жолаушылар айналы-

мы жылына 38,7%-ға қыс-

қарып, 845,7 млн жолаушы-

шақырым болды.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Көгілдір отын

 Ынтымақтастық 

Қай өңірде кәсіпорындар 
үшін газ арзан?

Бауырлас елдердің бағалы үлесі

Газдың ең т"менгі орташа 
құны Ақт"бе облысында. 
Мұнда к"гілдір отынның 1 
текше метрі 12 теңге тұрады. 
Бұл жалпы елдегі бағадан 
(м3 үшін 23 теңге) екі есе 
т"мен.

Түркістан облысы мен 

Шымкент қаласында жанар-

майдың ең жоғары орташа 

құны 1 текше метр үшін 35 

теңге. Одан кейінгі орында 

Алматы облысы, онда 1 текше 

метр үшін баға 31 теңге.

Елдің барлық �неркәсіп 

кәсіпорындарының таби-

ғи газды тұтынуының жал-

пы к�лемі 4,9 млрд текше 

метр. Ақшалай алғанда газды 

тұтыну шығыстары 46 млрд 

теңге.

�неркәсіптік кәсіпорын-

дар табиғи газды Атырау об-

лысында ең к�п, ал Шығыс 

Қазақстан облысында ең аз 

тұтынады.

«АрселорМиттал Темір-

тау» АҚ және «Қазақмыс кор-

порациясы» ЖШС газға ау-

ыстыру жобалары бойынша 

2022 жылдан бастап жылына 

384 млн текше метр к�гілдір 

отын қажет етеді. 2030 жылға 

қарай ол к�реткіш жылына 670 

млн текше метрге дейін арта-

ды. Бұл жобалар «Сарыарқа» 

магистральдық газ құбырын 

іске қосу аясында іске асы-

рылады. 20-дан астам жаңа 

инвестициялық жоба бойын-

ша табиғи газға деген жылдық 

қажеттілік м�лшері 2025 жылға 

қарай 1,2 млрд текше метрді, 

2030 жылға қарай 1,5 млрд тек-

ше метрді құрайды.

Пандемия салдарына 
қарамастан "ткен жылдың 
қорытындысында Қазақстан 
мен Түркия арасындағы 
сыртқы сауда айналымы 3 
млрд доллардан асты.

Қазақстан мен Түркия 

арасындағы дипломатиялық 

қатынастарға 29 жыл тол-

ды. 1992 жылы екі елдің 

арасындағы сыртқы сау-

да айналым небәрі 30 млн 

доллар болған. Бауырлас 

елдер алдағы уақытта бұл 

к�рсеткішті одан әрі артты-

рып, бастапқыда 5 млрд дол-

лар, кейін 10 млрд долларға 

жеткізуді ортақ мақсат тұтып 

отыр. Түркия 1992 жылдан 

бастап Қазақстанға 4,3 мил-

лиард доллар инвестиция 

құйса, Қазақстан Түркия 

экономикасына 1 млрд дол-

лардан астам инвестиция 

салды. Бүгінде түрік компа-

ниялары елімізде құны 26 

миллиард доллардан асатын 

мердігерлік жобаларды іске 

асырды. Қазақстанда 2 700 

түрік компаниясы жұмыс 

істейді.

Екі ел арасында бір-

қ а т а р  б і р е г е й  ж о б а л а р 

ж ү з е г е  а с ы р ы л ы п  ж а -

т ы р .  А т а п  а й т қ а н д а , 

«Түр кия шәкіртақысы» 

атты бағдарлама аясын-

да бүгінге дейін 4 500-ге 

жуық қазақстандық студент 

түрік жерінде білім алды. 

Қазірде шамамен 500-ге 

жуық қазақстандық студент 

Түр кияда гранттық негізде 

білім алуда. Қазақстанның 

тәуелсіздік алған жылда-

рымен тұспа-тұс құрылған 

Қожа Ахмет Ясауи атын-

дағы халықаралық қазақ-

түрік университеті де екі 

елдің білім саласындағы 

ынтымақтастығына айқын 

мысал бола алады. 

Екіжақты қарым-қа-

тынастардан б�лек, к�п-

ж а қ т ы  п л а т ф о р м а л а р -

да да екі бауырлас ел үнемі 

үйлесімділік пен ынты-

мақтастықта әрекет етеді. 

Т ү р к і  К е ң е с і ,  И с л а м 

ынтымақтастық ұйымы, 

Экономикалық ынтымақ-

тастық ұйымы және Азия-

дағы қауіпсіздік пен тұрақ-

тылықты күшейтуге ар-

налған маңызды платформа 

– А�СШК сияқты ұйым-

дар аясында да тығыз байла-

ныста.

Сейсенбідегі Үкімет отыры-
сында А!К-ті дамытудың және 
инвестициялық жобаларды іске 
асырудың негізгі бағыттары, 
сонымен қатар алғашқы 
медициналық-санитарлық к"мекті 
дамыту мәселелері қаралды. 
Жиын т"рағасы, Премьер-министр 
Асқар Мамин алдағы ауқымды 
міндеттерге тоқталып, маңызды 
тапсырмалар жүктеді.

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

2020 жылдың қорытындысы 

бойынша агро�неркәсіп кешені 

саласында іс жүзінде барлық 

макрок�рсеткіштер бойынша 

оң �су серпіні байқалды. Жал-

Дамумен дәреже артады

уытты, құрамажем зауытын, құс 

кешенін, тауарлық сүт ферма-

сын және осы кәсіпорындарды 

ауыл шаруашылығы шикізатымен 

қамтамасыз ететін ауыл шар-

у а ш ы л ы ғ ы  � н д і р у ш і л е р і н 

біріктіреді. Осындай экожүйелер 

елдің барлық �ңірлерінде �ңірлік 

ерекшеліктер ескеріле отырып 

құрылатын болады. Сонымен 

қатар ауылда шағын несие беру 

жалғасады. �ткен жылдың �зінде 

бұл мақсатқа 43,2 млрд теңге 

бағытталды, оның 60%-ы – стар-

тап-жобалар. Бағдарламаны іске 

асыру ауылда 11 мың тұрақты 

жұмыс орнын құруға мүмкіндік 

берді.  Алдағы бес жылда 250 

млрд теңге сомасына 50 мың 

шағын несие беру жоспарланып 

отыр. Еңбек �німділігін артты-

ру мақсатында агро�неркәсіп 

кешенін мемлекеттік қолдаудың 

тиімділігін қамтамасыз ету бойын-

ша жұмыс жүргізілуде.  Бұл үшін 

�ткен жылы министрлік субси-

диялау тетіктерін қайта қараған, 

олар белгілі бір салаға баса назар 

аудармай, бірыңғай тәсілдемені 

к�здейтін болды. Сондай-ақ 

шағын және орта фермерлердің 

субсидиялауға қол жеткізу шектері 

�згертілді. Мемлекеттік қолдаудың 

тиімділігін арттыру үшін ағымдағы 

жылдан бастап бизнес үшін қарсы 

міндеттемелер кезең-кезеңімен 

енгізіледі. Базалық субсидиялау 

к�лемін ұлғайту есебінен 2025 

жылға қарай: ауыл шаруашылығы 

техникасын жаңарту деңгейін 

4%-дан 6%-ға дейін; минерал-

ды тыңайтқыштарды қолдану 

ғылыми негізделген норманың 

21%-ынан 30%-ға дейін; IV репро-

дукцияға дейінгі жоғары сапа-

лы тұқымдарды енгізу деңгейін 

97%-ға дейін жеткізу жоспар-

лануда.  Бұл ретте мемлекеттік 

қолдаудың басты қағидаты оның 

тұрақтылығы мен сабақтастығы 

болады. Бұл ауыл шаруашылығы 

ең беккерлеріне �з қызметін ұзақ 

мерзімді перспективаға болжауға 

мүмкіндік береді. 

Ү к і м е т  б а с ш ы с ы  ә к і м д е р 

азық-түліктің негізгі түрлеріне 

бағаны тұрақтандыруға бақылауды 

күшейтіп, �ңірлерде тұрақтандыру 

қорларын қалыптастыру тәсілдерін 

қайта қарауы, азық-түлікті фор-

вардтық сатып алу тетіктерін 

неғұрлым кеңінен пайдалануға 

назар аударуы қажеттігін ескертті. 

Ауыл шаруашылығы министрлігіне 

Білім және ғылым министрлігімен 

бірлесіп аграрлық ғылым мен 

білімді дамыту бағдарламасын 

әзірлеу, аграрлық ЖОО түлектерін 

жұмысқа орналастыру, сондай-

жеке меншік денсаулық сақтау 

ұйымдарының 41%-ы к�рсетеді. 

Амбулаториялық емханалық 

к�мекті  қаржыландыру үлесі 

ТМККК және М	МС жалпы 

к�лемінің 52,4%-ын құрайды. 

МСАК ұйымдарында 10 мыңға 

жуық дәрігер және 28 мың орта ме-

дицина қызметкері, оның ішінде 

ауылдық жерлердегі дәрігерлер мен 

орта медицина қызметкерлерінің 

47%-ы жұмыс істейді. Ағымдағы 

жылдың 1 қаңтарынан бастап 

медицина қызметкерлерінің 

жалақысы 30%-ға артты. БМСК 

дәрігерлерінің жүктемесін азайту 

бойынша үлкен жұмыс атқарылды, 

ағымдағы жылы жалпы практи-

ка дәрігерлерінің қолданыстағы 

учаскелерінен қосымша 480 уча-

ске құрылды, БМСК-нің 63 жаңа 

объектісі салынды. К�лік медици-

насы енгізілді, жыл сайын жыл-

жымалы медициналық кешен-

дермен 1100 шалғайдағы ауылдық 

елді мекендердің 1,2 млн тұрғыны 

қамтылады және 35 мыңға жуық 

науқас адам анықталады, �ткен 

жылы қосымша 100 жылжымалы 

медициналық кешен сатып алын-

ды. Осылайша, қолданыстағы 49 

ЖМК ескере отырып, олардың 

жалпы саны 149 құрады. Сондай-

ақ республика бойынша МСАК 

ұйымдары ғимараттарының 55%-

ға тозған. 

Үкімет басшысы ауылдарға 

жұмысқа белсенді тарту және 

жас медицина қызметкерлерін 

әлеуметтік қолдау қажеттігін атап 

�тті. «2025 жылдың соңына дейін 

487 объект салу жоспарланған. 

Сонымен қатар 600-ден астам 

алғашқы медициналық к� мек 

к�рсету объектілерін күр делі 

ж�ндеуден �ткізу қажет. Қабыл-

данып жатқан шаралар, әсіресе 

ауылдық елді мекендерді алғаш-

қы медициналық к�мекпен қамту 

аясын кеңейтеді», – деді А.Мамин.

Премьер-министр �ңірлер-

дің әкімдеріне бір ай мерзімде 

Денсаулық сақтау министрлігіне 

жылдар мен елді мекендер бой-

ынша б�лінген алғашқы ден-

саулық сақтау объектілерінің ин-

фрақұрылымын дамытудың жол 

картасын әзірлеп, жолдауды тап-

сырды. 	кімдіктерге Денсаулық 

сақтау министрлігімен бірлесіп, 

�ңірлерде жаңа учаскелер ашу, 

жеке секторды дамыту және тарту 

арқылы МСАК дәрігерлерінің 

жүктемесін азайтуды қамтамасыз 

ету, сондай-ақ жас медицина 

қызметкерлерін, әсіресе ауылға 

жұмысқа келген жас мамандарды 

материалдық ынталандыру шара-

ларын қабылдау тапсырылды.

шаруашылығы �німдерін �ңдеу 

бойынша бірқатар жобалар бар. 

Сондай-ақ бұл жобалар Мемлекет 

басшысының 7 ірі экожүйе құру 

тапсырмасына сай жүзеге асуда. 

Оның шеңберінде дәнді және 

майлы дақылдарды, жемістер мен 

к�к�ністерді, қантты, ет пен сүтті 

�ндіру мен �ңдеу экожүйелерін 

құру ж�ніндегі инвестициялық 

жобалар жоспарлануда.  Мы-

с а л ы ,  � с і м д і к  ш а р у а ш ы л ы -

ғында зәкірлік «BioOperations» 

ЖШС кәсіпорнымен Солтүстік 

Қазақстан облысында астық 

�ндіру және �ңдеу ж�ніндегі 

экожүйе құрылуда. Коопера-

ция қағидаты бойынша экожүйе 

астықты тереңдетіп �ңдейтін за-

ақ  А�К субъектілерін  б іл ім 

беру жүйесімен қамту бойынша 

ұсыныстар енгізу тапсырылды.

Жиында қаралған келесі та-

қырып – алғашқы медициналық-

санитарлық к�мекті дамыту ша-

ралары. Бұл ретте Денсаулық 

сақтау министрлігі дерегінше, 

қазіргі уақытта халыққа алғашқы 

м е д и ц и н а л ы қ - с а н и т а р л ы қ 

к�мекті 7 мыңнан астам МСАК 

ұйымы к�рсетеді, оның ішінде 

2 991 медициналық пункт, 836 

фельдшерлік-акушерлік пункт, 

1 379 дәрігерлік амбулатория 

және 2 182 емхана бар. МСАК 

м е д и ц и н а л ы қ  қ ы з м е т т е р і н 

мемлекеттік денсаулық сақтау 

ұ й ы м д а р ы н ы ң  5 9 % - ы  ж ә н е 

пы ауыл шаруашылығы �німінің 

к�лемі 5,6%-ға артып, 6,3 трлн 

теңгені құрады. Бұл ЕАЭО елдері 

арасындағы ең үлкен �сім. Агро-

�неркәсіп кешенін одан әрі дамыту 

мақсатында ішкі нарықты 80%-дан 

асатын деңгейде азық-түлік тауар-

ларымен молықтыру, 1 млн ауыл 

тұрғындарының табысын тұрақты 

к�теру, еңбек �німділігін 2,5 есеге 

арттыру, �ңделген �нім экспортын 

2 есеге ұлғайту сынды міндеттер 

қойылды. Ауыл шаруашылығы 

министрлігінен баяндалғандай, 

қазір импорты қысқаратын пози-

циялар айқындалып, оларға құс еті, 

шұжық �німдері, ірімшік пен сүзбе, 

алма, қант және балық кіргізіліп 

отыр. Алдағы үш жылға арналған 

бағыттардың әрқайсысы бойын-

ша инвестициялық жобалардың 

нақты пулы айқындалды. Сүт 

�німдері импортының жалпы 

к�лемі сүт шикізатына қайта есеп-

тегенде шамамен 500 мың тоннаны 

құрайды. Молықтыру мәселесін 

�неркәсіптік тауарлық сүт ферма-

ларының қуаттылықтарын іске 

қосу мен кеңейту, отандық сүт 

зауыттарының жүктемесін толық 

игеру арқылы шешу к�зделген. 

С о н д ы қ т а н  ж ы л  с а й ы н  3 5 

�неркәсіптік тауарлық сүт фер-

масын іске қосу қажет. Ал алманы 

жалпы тұтыну к�лемі қазірде 344,3 

мың тоннаны, импорт 144 мың 

тоннаны құрайды. Ішкі нарықты 

6,6 мың га алаңда жаңа қарқынды 

бақтар салу есебінен молықтыру 

болжануда.  Сондай-ақ  қант 

тапшылығы да 240 мың тоннаны 

немесе қажеттіліктің жартысынан 

к�бін құрайды. Ішкі нарықты 

молықтыру Алматы облысындағы 

қант зауытын жаңғырту, сондай-

ақ Жамбыл облысында қуаты 150 

мың тонна қант болатын жаңа 

қант зауытын салу есебінен бол-

жанып отыр. Бұл ретте АШМ 

қосымша 175 мың тонна қант 

�ндіру есебінен жетіспеушілікті 

шешіп, 80%-дық қамтамасыз 

ету к�леміне шықпақ. Балық 

�німдерімен қамту – 60,8%. Ішкі 

нарықты молықтыру үшін �ндіру 

қуаты 13,5 мың тонна балық бо-

латын 8 жоба іске қосылатын 

болады. Бұл қамтамасыз ету 

к�лемін 100%-ға дейін жеткізуге 

мүмкіндік береді. Жалпы респу-

блика бойынша бес жыл ішінде 

380 инвестициялық жобаны іске 

асыру қарастырылған, оның 65%-

дан астамы импортты алмастыру 

аясындағы жобалар. Және де бұл 

тізбеде агрокешен экспорттық 

әлеуетін ұлғайту, оның ішінде 

бордақылау алаңдары, репро-

дукторлар, жылыжайлар, �сімдік 
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ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Экономикалық еркіндік
рейтингінде – 39-орында 

«Мұра қоры» аталатын америкалық зерттеу 
орта лы ғының 2020 жылғы Экономикалық еркіндік 
ин дексі бойынша (Heritage Foundation) Қазақстан 
180 елдің арасында 39-шы орын иеленген. С"йтіп, 
"з к"рсеткіштерін 20 орынға (2019 жылы 59 орында 
болған) жақсартқан, деп жазады heritage.org сайты.       

Heritage Foundation 2020 жылдың рейтин-

гінде, үдерісін жақсарту к�зқарасынан алып 

қарағанда, Қазақстан айтарлықтай неғұрлым 

оңды серпінімен танылған 10 елдің бірі болғанын 

атап к�рсетеді. Оңды динамика қазыналық 

тұрақтылық, меншік құқығын қорғау, мемлекеттік 

органдардың тиімділігі, бизнес еркіндігі, сау-

да еркіндігі, сот жүйесінің тиімділігі сияқты 

к�рсеткіштер бойынша байқалып отыр. Тұрақты 

серпін инвестициялар еркіндігі, қаржылық 

сектор еркіндігі тәрізді к�рсеткіштер бойынша 

к�рініс тапқан. 

Айта кету керек, 2020 жылғы Экономикалық 

еркіндік индексі бойынша елдер рейтингінде 

Ресей 94-ші орын алған, �збекстан – 114-ші, 

Беларусь – 88-ші, Қырғызстан – 81-ші орында. 

Экономикалық еркіндіктің неғұрлым жоғары 

деңгейіндегі елдердің 5 үздігі қатарына Сингапур, 

Гонконг, Жаңа Зеландия, Австралия мен Швей-

цария енген.

Орнықты даму 
облигациялары 
жаңа тренд пе?

Қазақстанда соңғы 6 айда орнықты даму құрал-
дарының үш шығарылымы орналастырылған. Ал, 
осы ретте «орнықты даму облигацияларын орналас-
тыру – кездейсоқ оқиға ма әлде мұны жаңа тренд 
тұр ғысында қабылдағанымыз дұрыс па?» деп S&P 
Global Ratings сарапшылары "з пікірлерін білдірген. 

Мұның �зіндік сыры бар, әрине. Азия даму 

банкі (АДБ) осы жылдың ақпанында түсе-

тін қаржылары әйел-заемшылар болып та бы-

латын ипотекалық кредиттеуді кеңейтуге бағыт-

талатын қазақстандық KASE қор биржасына 

орналастырған 8,4 млрд теңге тартқан. 

Сондай-ақ нақ осы АДБ KASE қоры тари-

хында алғаш рет шығарылған жасыл облигация-

ларды орналастыру барысында 14 миллиардқа 

жуық теңгені тартуымен де к�зге түскен бо-

латын. Бұған дейін тамыз айында AIX (Astana 

International Exchange) алаңы аясында 200 мил-

лион теңге сомасындағы DAMU қоры жасыл 

облигацияларының дебюттік шығарылымы да 

орналастырылған еді.

ХВҚ: Әлемнің 157 елі
рецессияға енді 

7лемдік экономика індет салдарынан әлі де бол-
са айтарлықтай зиян шегуде. Халықаралық  валюта 
қоры ресми "кілдері COVID-19 әсеріне байланысты 
дағдарыс 1930-шы жылдардағы Ұлы депрессия 
кезеңінен бергі ең ауыр жағдай: рецессияға, ресми 
мәліметтер бойынша, 194 елдің 157-сі енді деп жа-
зады imf.org сайтында. 

Олардың қатарында Қазақстан да бар. 

Қолданбалы экономиканы зерттеу орталығы 

(AERC) мәліметтеріне сәйкес, Қазақстанның 

нақты ІЖ�-сінің құлдырауы 2019 жылмен 

салыстырғанда  3,6%-ды құраған – бұл 1995 жыл-

дан бергі ең нашар к�рсеткіш. 

Қазақстандық экономистер 2021 жылы елі-

міздің экономикасы қалпына келе бастайды, 

бірақ та ҚР Үкіметі толықтай «локдаун» жасамаса 

және бизнесті енді қайтып жаппайтын болса, деп 

пікір білдіреді. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Шағын бизнестің 
шаруасы шатқаяқтап тұр

– Кәсіпкерліктің 10 түріне тый-

ым салынған, 84 түрі шектеулі. 

Қазір карантин шектеуі шағын 

және орта бизнестің 520 мың 

субъектісіне, оның ішінде 70 мың 

заңды тұлғаға және 450 мың жеке 

кәсіпкерге қатты әсер еткен, – 

дейді Қазақстан кәсіпкерінің 

құқығын қорғау ж�ніндегі уәкіл 

Рустам Жүрсінов.

Т�тенше жағдай енгізілгеннен 

бері кәсіпкердің 144 мың �тініші 

қаралғанын айтады ол. «Бизнес-

омбудсмен кеңсесіне түскен әрбір 

үшінші �тініш, – дейді Р.Жүрсінов,  

– карантин кезінде жұмысқа шы-

ғуға рұқсат сұраған �тініш».  

«Атамекен» кәсіпкерлер па-

ла  тасының дерег і  бойынша, 

2020 жылдың 1-наурызы мен 

1-қарашасы арасында 109 мың 

жеке кәсіп пен 19 мыңнан астам 

заңды тұлға жабылған. Биыл ресто-

ран, кинотеатр сияқты салтанатты 

іс-шара жүргізетін кәсіпорынның 

50%-ы жабылуы мүмкін деген бол-

жам бар.

– 2020 жылдан бастап ша-

ғ ы н  б и з н е с т і  т е к с е р у г е  ү ш 

жылға мораторий қойылғаны 

белгілі, әйткенмен қазір Қаржы 

министрлігі  салық тексеруін 

кеңейтуді ұсынып отыр. Бірақ 

біз бизнес тексеруді мораторий-

ден шығаруға қарсымыз. Мұндай 

ұстаным мемлекет басшысының 

тексеруге мораторий енгізу ту-

ралы тапсырмасына к�леңке 

түсіреді, – дейді Рустам Жүрсінов. 

–Қаржы министрлігі 2020 жылы 

кәсіпкердің 60%-ында 2019 жыл-

мен салыстырғанда кіріс деңгейі 

т�мен болды деп шығарды, бұл 

негіздеме дұрыс емес. Табыстың 

т�мендеуінің басты себебі т�тенше 

жағдай режимінің жариялануына 

байланысты. 2020 жылдың 16-нау-

 ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

«Игілік» бағдарламасы 
аясындағы игі істер
«Теңізшевройл»  ЖШС-ның (ТШО) 
басты мақсаты –тұрып жатқан және 
жұмыс істейтін Қазақстан Респу-
бликасына, акционерлерге және 
қауымдастықтарға пайда әкелу. 
ТШО Қазақстандағы ең ірі салық 
т"леуші және жұмыс беруші бола 
отырып, аймақ пен елдің экономи-
касын дамытуға елеулі үлес қосуды 
жалғастыруда.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН  

ТШО к�птеген жылдар бойы 

«ТШО-ның Сара жолы» құжатында 

к�рсетілген құндылықтарды бас-

шылыққа ала отырып, әлеуметтік 

бағыттағы жобаларды қаржылан-

ды рып келеді. 1993 жылдан бастап 

ТШО жергілікті қоғамдастықтар 

мен оның қызметкерлері үшін осын-

дай бағдарламалар мен жобаларды 

қаржыландыруға 2 миллиард АҚШ 

долларынан астам қаражат б�лді.

Атырау облысының қоғамдас-

т ы қ т а р ы н  и н в е с т и ц и я л а у  ш а -

ралары екі  бағдарлама арқылы 

жүзеге асырылады: «Игілік» ерікті 

әлеуметтік инфрақұрылым бағдар-

ламасы және әлеуметтік инвес-

тициялар бағдарламасы (	ИБ). 

«Игілік» бағдарламасы әлеуметтік 

ин фрақұрылым нысандарын салуға 

бағытталған (балабақшалар, мектеп-

тер, саябақтар және т.б.), ал 	ИБ 

стратегиялық маңызды тақырыптық 

бағыттарда ұзақ мерзімді әлеуетті 

құруды қолдайды. 	ИБ-ның негізгі 

мақсаттарына: экономикалық дамуды 

ынталандыру; білім беру мен оқыту 

мүмкіндіктерінің қолжетімділігі 

мен сапасы және тұрғындардың 

денсаулығы кіреді. 

«Игілік» ерікті әлеуметтік инфра-

құрылымды дамыту бағдарламасы 

аясында жыл сайын Атырау об-

лысында мектептер, ауруханалар 

салуға, қоғамдық орындардың инфра-

құрылымын жақсартуға және тағы 

басқа жобаларға 25 миллион АҚШ 

доллары б�лінеді. Пандемия тудырған 

қиыншылықтарға қарамастан 2020 

жылы бірнеше жоба аяқталды, соның 

ішінде Атырау қаласындағы тутұғыр 

ұлттық монументі, Атырау энергетика 

және құрылыс колледжіне арналған 

100 орындық жатақхана және Доссор 

ауылында 280 орындық балабақша 

құрылысы және Құлсарыдағы Құрсай 

�зенінің жағалауын жақсарту жо-

балары бар. Қазіргі уақытта Атырау 

облысында тағы алты әлеуметтік 

инфрақұрылым нысандарының 

құрылысы жүріп жатыр.

ТШО-ның 	леуметтік инвес ти-

ция лар бағдарламасы қоғам дастық 

қажеттіліктерін ескеріп, білім беру, 

экономикалық даму және денсаулық 

сақтауды қолдайтын бағдарламаларға 

бағытталады. 	ИБ шеңберінде соңғы 

он жыл ішінде 9,5 миллион АҚШ 

долларына 80 жоба жүзеге асырыл-

ды. Тек 2020 жылы ТШО, әсіресе 

осы пандемияның қиын кезеңінде 

жергілікті халыққа к�мек ретінде 

Атырау облысында 10 әлеуметтік 

жобаға 1,2 миллион АҚШ долларын 

жұмсады. Бұл жобаларды жүзеге асы-

руда Қазақстан Отбасылық дәрігерлер 

қауымдастығы, Орта Азияның Еу-

разия қоры, «Қазақстанның тәуелсіз 

ұрпағы» жастар қоғамдық бірлестігі, 

«Ынтымақ Атырау» ҮЕҰ, Project 

Hope, Мүгедек әлемі, «Атырау – 

шағын ел» қоғамдық бірлестігі, Ака-

демик Қабдолов атындағы қор және 

«БолашақК» қоғамдық бірлестігі  

ТШО-ның серіктестері болды. Тағы 

да айта кететін жәйт, жергілікті 

атқарушы органдар аталмыш жоба-

ларды жүзеге асыруда үлкен қолдау 

к�рсетті.

О р т а л ы қ  А з и я н ы ң  Е у р а з и я 

қоры жүзеге асырған «Жарқыра» 

әлеуметтік кәсіпкер лікті  дамы-

т у  б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  м і н д е т і 

– инновациялық әлеуметтік бас-

тамаларды және Атырау мен Маң-

ғыстау облыстарының әлеуметтік, 

экономикалық және экологиялық 

мәселелерін тұрақты кәсіпкерлік 

шешімдермен қолдау болып табы-

лады.

Ақтау қаласы Боранқұл, Ба-

утино және Құрық ауылдарынан 

мүмкіндіг і  шектеулі  әйелдерге 

арналған әлеуметтік жоба құрылды. 

«Ұрпақ Next» 18-ден 45 жасқа дейінгі 

мүгедек қыздар мен әйелдерге жаңа 

технологиялар бойынша тігін, то-

қыма, кәдесыйлар жасау (кесте тігу, 

құрастыру, дизайн жасау, құрақ тігу) 

бойынша оқулар ұйымдастырып, 

кондитерлік �німдерді жасау дағды-

ларына үйретті. 

«Жастар жетістіктері» ҚК жүзеге 

асырған «	йелдерге арналған үй 

бизнесі» жобасы Ақтау қаласының 

Баутино, Боранқұл және Құрық ауыл-

дарының әйелдеріне үйде шағын 

бизнес жүргізу, сапалы �нім �ндіріп, 

оны нарыққа шығару, бәсекелестік 

пен серіктестікті дамытудағы мүм-

кіндіктер, бизнесті дамыту үшін 

қаражат тарту, к�шбасшылықты да-

мыту сияқты дағдыларды үйренуге 

мүмкіндік  берді .  Жоба  аясын-

да «Сүт және сүт �німдері», «Жүн 

�німдерін �ндірудің жаңа техно-

логиялары», «Тігін бұйымдарын 

�ндірудің жаңа технологиялары», 

«Шағын учаскелерде орналасқан жы-

лыжайларда жидектер, к�к�ністер, 

саңырауқұлақтар �сіру», «Балық 

�німдері» тақырыптарында бірнеше 

шеберлік сағаттар �ткізілді. 

«Қоғамдық кеңістіктер» жоба-

сының мақсаты – жергілікті қоғам-

дастықтардың �мір сүру сапасын 

жақсарту үшін әлеуетін арттыру. Бұл 

жоба Жылыой ауданының 6 ауы-

лында, сондай-ақ Форт-Шевченко 

қаласында, Баутино, Құрық ауылда-

рында және Маңғыстау облысының 

Боранқұл ауылында жүзеге асырыл-

ды. Мұнда жергілікті тұрғындар �з 

күштерімен балалардың ойын және 

спорт алаңдарын, демалыс орында-

рын, балабақшалар мен мектептерді 

к�ркейтумен және к�птеген басқа 

да пайдалы шаралармен айналыс-

ты. Жергілікті белсенділер жоба-

лау мен жобаларды басқаруда жаңа 

дағдылармен білімдерге ие болып, 

қоғамдық орындардың инфра-

құрылымына қатысты негізгі мәсе-

лерді анықтап, �здерінің елді мекен-

дерін жақсартты.

немесе әр кәсіпкер салыққа бес түрлі төлем төлейді
> [ 1 ] Инфографикарызынан бастап 15-сәуіріне дейінгі 

кезеңде іс жүзінде барлық бизнес 

субъектілерінің қызметі толық 

жабылды, тиісінше табыстарды 

жасыру емес, сатып алу қабілеті  

т�мен болды.  К�п кәсіпкер 

жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Олар 

тіпті карантин шарасын сақтау 

үшін қосымша шығынға түсті. 

Кәсіпкердің біразы әлі күнге 

дейін жұмысын қайта бастаған жоқ. 

Карантин кезінде «Атамекен» па-

латасы кәсіпкер арасында сауална-

ма жүргізген екен. Былтыр 23-мау-

сым мен 18-тамыз аралығында 66 

108 кәсіпорыннан сауал алынып-

ты. Сауалнама к�рсеткендей, 83 

мың қызметкер қысқартылған, 93 

мыңы – жалақысы сақталмайтын 

демалыста жүр. Респонденттің 

10%-ы бизнесі жабылатынын, ал 

23%-ы кірістің күрт азайып кетуін 

айтып отыр.

Ұлттық палата тауарға арнал-

ған жүк құжатын ресімдеуді 2022 

жылға ауыстыру мүмкіндігін 

қарастыруды Үкіметтен сұрап 

отыр. Қазір акцизделетін тауар 

бойын ша пилоттың мерзімі – 2021 

жылғы 1-шілдеге дейін, ал вир-

туалды қойманың тауары бойын-

ша (қаржы министрлігінің №384 

бұйрығы) – 2021 жылғы 1-қарашаға 

дейін  ұзартылатыны туралы 

біржақты шешім қабылданды. 

ДСҰ-ны алу тізбесінен қалған тау-

ар мен таңбаланатын тауар (оның 

ішінде цифрлық таңбалауды 

қолданатын темекі �німдері) бой-

ынша пилоттың басталу мерзімі 

2021 жылдың 1-ақпаннан бастап 

2021 жылдың 1-шілдесіне, аяқталу 

мерзімі 2021 жылдың 1-шілдесінен 

бастап 2022 жылдың 1-ақпанына 

ауыстырылады.

Дегенмен салық т�леушінің 

ұсынысын ескеріп,  бірқатар 

жеңілдік қарастырылған. Мыса-

лы, 26-қаңтарда Үкіметтің кеңей-

тілген отырысында жеке кәсіп кер 

онлайн кассалық аппарат пен 

POS-терминалды пайдалан ған 

жағдайда салық есептілігін ұсы-

нудан босату туралы мәселені 

қарау ұсынылды. 

Қ а р ж ы  м и н и с т р л і г і  б о л -

са, онлайн касса аппараты мен 

POS-терминалды алмастыратын 

мобильді қосымшаны пайдалана 

отырып, осы режимді қолдануды 

ұсынып отыр. Кәсіпкерге бух-

галтерия және салық есебін 

жүргізудің қажеті болмайды, 

�йткені бәрі мобильді қосымшада 

тұрады.

Президент Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың тапсырмасы бойын-

ша, карантиннен шығу кезеңінде 

Үкімет «Атамекен» палатасымен 

бірлесіп салық-бюджет саяса-

тын жетілдіретін ұсыныс әзірлеуі 

керек. Осының бәрі іске асса, 

салық органына шағын бизнес 

субъектісіне тексеру жүргізудің 

қажеті болмайды, �йткені жеке 

кәсіпкердің кірісі туралы барлық 

ақпарат олардың ақпарат жүйесіне 

автоматты түрде түсетін болады.

Мемлекет басшысы атап �ткен 

екінші тезис – салық кодексін тек-

серу. Қазір бизнес әр қызметкер 

үшін бес түрлі т�лем т�лейді, ал 

жалпы жүктеме -32%. «Біз 20% 

бірыңғай т�лемді ұсынамыз. 2020 

жылы сараланған қосымша құн 

салығы ставкасы, яғни әлеуметтік 

маңызы бар тауарлар үшін 8%-ға 

т�мендетілген ставка қолданылды. 

Біз бұл ставканың қолданылуын 

ұзартып, оны тұрақты ету керек 

деп санаймыз» дейді Қазақстан 

кәсіпкерінің құқығын қорғау ж�-

ніндегі уәкіл Рустам Жүрсінов.
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ҰЛТТЫҚ БАНК      

ТЕҢГЕ ӘЛСІРЕДІ: 
БАСЫМ ФАКТОРЛАР ҚАНДАЙ?

Биржалық сауда-саттықтың "ткен аптадағы жабылуы-
нан бері ұлттық валюта 3,2 теңгеге немесе 0,8%-ға әлсіреді.

2 наурызда биржалық сауда-саттықта ұлттық 

валютаның айырбас бағамы дүйсенбі күнгі орта-

ша бағамынан 2,36 теңгеге әлсіреп, бір доллар үшін 

420,40-420,80 теңге аралығында саудаланды. Осы 

ретте теңгенің  қазіргі айырбас бағамына қатысты 

берген түсініктемесінде Ұлттық банктің монетарлық 

опера циялар департаментінің  директоры Нұржан 

Тұрсынханов: «Ұлттық валютаның әлсіреуі үш басым 

факторға: ОПЕК+ отырысы қарсаңында мұнайға баға 

белгілеудің құлдырауына, әлемдік нарықтарда АҚШ 

долларының нығаюына және Қазақстандағы салық 

т�лемдері кезеңінің аяқталуына байланысты болды», – 

деп атап �тті.

Мұнай бағасы аптаның басында �ткен жұмадағы ең 

жоғары к�рсеткіштерден ауытқып, 5,1%-ға т�мендеді. 

Коронавирусқа қарсы вакциналаудың ілгерілеуі, Сауд 

Арабиясы тарапынан мұнай �ндіруді сәуірге дейін 

күніне 1 млн баррельге ерікті түрде қысқарту, сондай-

ақ АҚШ-та бұрын-соңды болмаған аязға байланысты 

мұнай �ндіруді мәжбүрлі түрде тоқтата тұру жыл басынан 

бері мұнай бағасының �суіне негіз болған еді. Мұнай 

нарығындағы қазіргі жағдай алдағы ОПЕК+ отыры-

сына қатысты алаңдаушылықтан туындап отыр. Онда 

қазіргі шектеулерді біршама жеңілдету туралы шешім 

қабылданады деп күтілуде. Сарапшылар коалиция 

мұнай �ндіруді күніне шамамен 0,5 миллион баррельге 

ұлғайтады деп болжайды, ал Сауд Арабиясының ерікті 

шектеулерді жалғастыруы екіталай.

К�ктемнің алғашқы күні АҚШ пен Еуропаның қор 

биржалары айтарлықтай пайдамен жабылды. Сенбіде 

АҚШ �кілдер палатасы экономикаға 1,9 трлн долларға 

к�мек шараларының топтамасын бекітті. Бір аптаға 

созылған Америка мемлекеттік облигацияларының 

кірістілік раллиі тоқтады. Осыған байланысты DXY дол-

лар индексі 90,1-ден 91,2-ге дейін немесе 1,2%-ға �сті.

Сонымен қатар, �ткен аптада елімізде шетел валюта-

сын сатудың неғұрлым жоғары к�лемін болжайтын және 

тиісінше ұлттық валютаның нығаюына ықпал ететін 

кезекті салық кезеңі аяқталғанын атап �ткен ж�н.

 АХҚО  

БАСТЫ МІНДЕТ – ҚАРЖЫЛЫҚ 
ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ САҚТАУ 

AFSA мен Литва банкі қадағалау саласындағы ынты-
мақ тастық туралы меморандумға қол қойды.

АХҚО қаржылық қызметтер к�рсетуді реттеу 

ж�ніндегі комитеті (AFSA) мен Литва банкі AIFM ЕС 

директивасына сәйкес Балама инвестициялар қорлары 

басқарушыларын (AIFM) қадағалау саласындағы 

ынтымақтастық бойынша �зара түсіністік туралы 

меморандумға қол қойды. Аталған құжат маркетинг және 

хедж-қорлар, тікелей инвестициялар мен жылжымайтын 

мүлік қорлары сияқты балама инвестициялық қорларды 

басқару бойынша АХҚО қорлары басқарушыларына, 

Литвадағы кәсіби инвесторларға, сондай-ақ АХҚО-

да балама инвестициялық қорларды басқару немесе 

ілгерілету мақсатында Литва үшін негіздемелік шарттар-

ды белгілейді.

	лемдік қаржы нарықтарының жаһандануы кү-

шейіп, трансшекаралық операциялар мен балама инвес-

тициялар қорларын басқарушылар белсенділігі ұлғаюы-

на байланысты AFSA мен Литва банкі арасындағы 

ынты мақтастықтың ресімделуі балама инвестициялар 

қорларын басқарушыларын, трансшекаралық негізде 

жұмыс істейтін олардың делегаттары мен депозитарилерін 

қадағалаудағы �зара к�мекті қамтамасыз етеді. Осы 

құжат арқылы қадағалаушы органдар бір-бірімен �здері-

нің тиісті реттеушілік мандаттарын орындау мүддесіне 

сәйкес, әсіресе инвесторларды қорғау, нарық пен 

қаржы лық тұтастықты нығайту, сенім мен қаржылық 

тұрақты лықты сақтау салаларында ынтымақтасуға дайын 

екендіктерін білдірді.

 ТҰРҒЫН ҮЙ 

ИПОТЕКА БЕРУДЕН 
ЕҢ ҮЗДІК ДЕП ТАНЫЛДЫ

Сбербанк Қазақстан «Баспана хит» бағдарламасы 
бойынша ипотека беруден екінші рет ең үздік деп танылды.

«7-20-25» және «Баспана хит» мемлекеттік бағдарла-

ма ларының ресми операторы – «Қазақстандық тұрақты-

лық қоры» АҚ жасаған жыл қорытындысы бойынша 

«Сбербанк» АҚ ЕБ «Баспана хит» бағдарламасы бойын-

ша ипотека беруден абсолютті к�шбасшы деп танылды. 

Жалпы соманың 58%-ын орындаған еншілес банк осы 

бағытта екінші жыл ең үздік деген атаққа ие. Жалпы 

Сбербанк 205 млрд теңгеден жоғары сомаға 24 600 

ипотекалық несие рәсімдеген, оның ішінде былтыр 136 

млрд теңгеге 15 000 несие берілген.

«Сбербанк» АҚ ЕБ басқарма т�рағасы Елдар 

Теңізбаев халықтың тұрғын үй мәселесін жақсартуға 

бағытталған бағдарламаға қатысу қуанышты да жау-

апты міндет екенін атап �тті. «Ипотека рәсімдеу үшін 

екінші деңгейлі банктер ішінен Сбербанкті таңдаған 

қазақ стандықтардың сенімін жоғары бағалаймыз. Біз 

�з кезегімізде әр азаматқа сапалы және жылдам қызмет 

к�рсетуге ден қойдық. «Баспана хит» бағдарламасы 

клиент те ріміздің арасында бірқатар артықшылықтары 

мен жаңарту ларының арқасында шынымен танымал 

болды. Мысалы, несие беру кезінде комиссия алынбай-

ды, жарты лай мерзімінен бұрын �тегені үшін айыппұл 

салынбайды және мерзімінен бұрын �теу сомасына 

шектеу жоқ», – деді ол.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Өндірістік жобалар грант алды
«Бизнестің жол картасы – 2025» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы» – 
мемлекет тарапынан кәсіпкерлерді 
қолдаудың ең нәтижелі жобасы. 
Бағдарлама 2010 жылы іске қосылды. 
Содан бергі уақытта бағдарлама ел 
дәулетін еселеуге, жас кәсіпкерлердің 
аяғынан тік тұруына к"п септігін 
тигізіп келеді. 

ГҮЛБАРШЫН 	ЖІГЕРЕЕВА

Бағдарлама іске қосылған он 

жыл ішінде батысқазақстандық  

кәсіпкерлерге 134 миллиард теңге 

қаржы б�лінді. Соның нәтижесінде 

�ңірде 30 мың жұмыс орны сақталып, 

7 мыңнан аса жаңа жұмыс орны 

ашылғаны мәлім. �ткен жылы атал-

мыш бағдарламаны іске асыруға 1,8 

миллиард теңге б�лініп, толықтай 

игерілді. 

– Б�лінген қаржының 1,5 млрд 

теңгесі  несиелердің пайыздық 

м�лшерлемелерін субсидиялауға, 

150 млн теңгесі несиелер бойын-

ша кепілдеме беруге, соның ішінде 

гранттық қаржыландыруға 86 млн 

теңге қарастырылды. Коронави-

рус пандемиясы кезінде т�тенше 

жағдай жариялануына байланысты 

дейін қайтарымсыз грант алды. Енді 

сол жобалардың іске асырылуы 

маңызды, – деді М.Қабдығалиев. 

Былтыр 2017-2021 жылдарға ар-

налған «Еңбек» нәтижелі жұмыспен 

қамту және жаппай кәсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы бойынша облысқа 

500 млн теңге б�лінді. Бұл қаржы 

«Ауыл шаруашылығын қолдау қоры» 

АҚ филиалы арқылы бағдарламаға 

қатысушыларға берілді.  Бағдарлама 

бойынша Орал қаласынан 59 жоба 

мақұлданды. Елімізде экономика-

ны әртараптандыру мақсатында 

«Қарапайым заттар экономикасы» 

бағдарламасы жүзеге асырылуда.  

Халық тұтынатын тауарлардың отан-

дық �ндірісін арттыруға мүм кіндік 

беретін бағдарлама облыста қарқын 

алуда. Осы бағдарлама бойынша 

жобалық кеңсе құрылды. Бүгінде 

жобалық кеңсе жалпы құны 31 млрд  

теңгенің 252 жобасын сүйемелдеуде. 

Соның ішінде 24 млрд 886 млн 

теңгенің  240 жобасы мақұлданды. 

Қазіргі уақытта жалпы құны 295 млн 

теңгені құрайтын  3 жоба қаралуда. 

2020 жылы инвесторлық кеңестің 

бес отырысы �ткізілді. Онда жалпы 

шамасы 45 млрд теңгенің  18 жобасы 

мақұлданды.  Осы жобалардың іске 

асырылуының нәтижесінде 920 жаңа 

жұмыс орны ашылды. Мақұлданған 

18 жобаның  ішінен 7 жоба («Орал 

жылыжай комбинаты», «Кублей» 

ЖШС-ның жобалары) жанданды-

рылды. Басқа жобалар биылғы жылы 

жүзеге асырылады. 

Е л д і  а л қ ы м н а н  а л ғ а н  « ж а -

ман» індетке қарамастан оралдық 

Галина Вольнова  эстетикалық 

гинекологиялық клиника ашты. 

Кәсіпкер «Бизнестің жол картасы – 

2025» бағдарламасы аясында 6%-бен 

жеңілдетілген несие алғанын айта-

ды. Несиелік қаржыға ғимарат пен 

қажетті құрал-жабдық сатып алды. 

Мемлекеттік қолдаудың арқасында 

кәсібін ашқан кәсіпкер халыққа 

қызмет к�рсетуде. Мұндай мысалдар-

ды к�птеп келтіруге болады. 

Биыл облысқа «Бизнестің жол 

картасы – 2025» бизнесті қолдау 

м е н  д а м ы т у д ы ң  м е м л е к е т т і к 

бағдарламасын жүзеге  асыруға 

республикалық бюджеттен 1,9 

млрд теңге қаржы б�лінді. Соның 

88 млн теңгесі гранттық жобаларға 

бағытталмақ. Гранттық қаржыға 

�тінім қабылдау шамамен наурыз-

сәуір айларында басталады деп 

жоспарланған. 

Батыс Қазақстан облысы

 БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2025

дағдарысқа қарсы шараларды іске 

асыруға республикалық бюджеттен 

облысқа қосымша 1,8 млрд теңге 

б�лінді. Осы қаржы-қаражаттың 

барлығы игерілді,  – деді Батыс 

Қазақстан облыстық  кәсіпкерлік 

және индустриялдық-инновациялық 

даму басқармасының жетекші мама-

ны Мейрам Қабдығалиев. 

Оның айтуынша, жаңа бизнес 

бастамаларды жүзеге асыруға жалпы 

құны 336 млн теңгенің 80 гранттық 

жобасы қолдауға ие болған. Осы 

жобалардың ішінен құны 89 милли-

он теңгені құрайтын 22 жобаны жас 

кәсіпкерлер іске асыруда.

– �ткен жылы мақұлданған 

озық жобаларды атап �тсек, олар 

– «Трансформаторды айырып-

қосу құралы �ндірісі», «Гидрош-

ланг �ндірісі», «Акустикалық жүйе 

�ндірісі», «�ндіріс қалдықтарын 

қайта �ңдеу және майын алу»,  

«Арахис пастасын �ндіру», «Киіз 

үй �ндірісі»,  «Робототехникаға 

оқыту», «Қатты түрмыстық қалдық-

тарды �ңдеу», «Құрылыс бояула-

ры �ндірісі», «Алма ағашы бағы» 

және басқалары. Жобалардың ішінде 

�ндірістік бағыттағы соны жобалар 

баршылық. Бұл жобалардың алды  

2 миллион  теңгеден 5 миллионға 

 АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

Өңірдің өрлеуі 
бүгіннен басталады

> [ 1 ]

Түркістанның жаңа к�рікті ау-

мағындағы құрылыс барысын об-

лыс әкімі �мірзақ Ш�кеев аралап 

к�рді. Құрылысшылармен кез-

дескен �ңір басшысы жауапты 

тұлғаларға демалыс орындарындағы 

балалар алаңқайларының сапасы 

мен қауіпсіздігін жіті қадағалауды 

жүктеді. 

ЖОЛ САЛАСЫН 

ДАМЫТУҒА – 

20 МЛРД ТЕҢГЕ 

�ткен жыл қорытындысымен 

Түркістан облысында 828 нысан 

және 1,5 мың шақырымнан астам 

жол мен к�шелерде құрылыс-

ж�ндеу жұмыстары аяқталып, 

пайдалануға берілген. Ауқымды 

жұмыстар биыл да жалғасуда. 2021 

жылы жергілікті маңызы бар авто-

мобиль жолдарының жақсы және 

қанағаттанарлық жағ дайдағы үлесін 

81,4%-ға арттыру к�зделіп отыр. 

Бұл туралы облыс әкімі �мірзақ 

Ш�кеевтің т�рағалығымен �ткен 

аппарат отырысында айтылды. 

Түркістан облысында авто-

мобиль жолдары мен елді мекен 

к�шелерінің ұзындығы 17 637 

шақырымды құрайды. Былтыр 

автомобиль жолдарын дамытуға 

бюджеттен  54,8 миллиард теңге 

б�лінген. Облыс жолдары жай-

лы баяндаған  Түркістан облысы 

жолаушылар к�лігі және автомо-

биль жолдары басқармасының 

басшысы Ролан Ибрагимовтың 

айтуынша, биыл жол саласын 

дамытуға бюджеттен 19,9 млрд 

теңге қаралуда. 156 нысан не-

месе 538  шақырым жол мен елді 

мекен к�шелері қамтылады деп 

жоспарланған.

Биыл Түркістан қаласындағы 

әуе жайға баратын автомобиль 

жолын,  Түркістан – Кентау, 

Түркістан – Балтак�л, Кентау – 

Ащысай, Шымкент – Ақсукент, 

Ақсу кент – Қарамұрт, Шымкент 

– Сайрам, Шарапхана – Жаңа-

базар бағыттарындағы жолдар 

пайдалануға берілмек.  Бұдан 

�зге, Мақтаарал, Жетісай, Келес 

аудандарындағы облыстық маңызы 

бар автомобиль жолдарын жаңарту 

жұмыстарын аяқтау к�зделуде.

Сәуір айында Түркістан қала-

сындағы жаңадан салынған әуе-

жайға баратын 16,3 шақырым жол 

пайдалануға беріледі. Түркіс тан 

– Кентау бағытындағы ұзын-

дығы 19 шақырым жолға орташа 

ж�ндеу жұмыстары жүргізілуде. 

Соның ішінде аяқжол, веложол, 

жарықтандыру  қарастырылған. 

Бұдан басқа, Түркістан қаласына 

Кентау қаласынан кіреберіс 26,6 

шақырым жолды ж�ндеу жұ-

мыстары басталды.

Ал, Түркістан – Балтак�л, Түр-

кістан – Қарнақ – Кентау, Кен-

тау – Ащысай бағыттарындағы 

113,2 шақырым автомобиль жолы 

күрделі және орташа ж�ндеуден 

�ткізілуде. Ж�ндеу жұмыстары жыл 

соңына дейін толық аяқталатын 

болады. Шардара – Темірлан 

бағытындағы жалпы ұзындығы  

162,6 шақырым жол күрделі және 

орташа ж�ндеуден �тіп жатыр.

Шымкент – Ақсукент, Ақсу-

кент – Қарамұрт, Шымкент – 

К�ксәйек бағыттарындағы  50 

шақырымнан асатын күре жол-

дар ж�ндеуден �ткізілуде. Жыл 

соңына дейін жұмыстар толық 

аяқталып, халық игілігіне беріледі. 

Ал, Мақтаарал, Жетісай, Келес 

аудандары аумағында ұзындығы 50 

шақырымға жуық жол ж�нделуде. 

Одан б�лек, осы ауданда жал-

пы ұзындығы 184,6 шақырымды 

құрайтын  11 облыстық маңызы бар 

автомобиль жолдары жаңартылып 

жатыр. Бұл жолдар қыркүйек ай-

ында пайдалануға беріледі.

ГАЗ ЖЕЛІЛЕРІ 

ЖАППАЙ 

ТЕКСЕРІЛЕДІ

Соңғы кездері бірқатар �ңірде 

орын алған қатерлі оқиғалар халық-

ты қатты қапаландырып, солардың 

қайталанбауы қатаң бақылауға 

алынды. Түркістан облысында да 

әр үйдегі газ құрыл ғыларының ор-

натылу тәртібі жаппай тексеруден 

�ткізіледі. Табиғи газды тұрмыста 

пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 

талаптары толық сақталуы тиіс. 

Т ү р к і с т а н  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 

�мірзақ Ш�кеев ақпан айының со-

ңындағы апталық мәжілісте осын-

дай тапсырма берді. Облыс басшы-

сы газ пештерін орнатуда жіберілген 

қателіктер үшін жауаптыларға шара 

к�руді міндеттеді, деп хабарлады 

�ңір әкімінің Баспас�з қызметі. 

«Бүгіннен бастап, барлық әкімдерге 

де айтамын, газ кірген жерлердің 

барлығын тексеріп шығу керек. 

Шұғыл түрде. 	р ауланы аралап 

жүріп, тексеру керек. Қажет болса, 

сол газды орнатқан мекемені жаза-

лау керек», – деді облыс әкімі.

Облыс басшысының т�раға лы -

ғымен �ткен отырыста орталық-

тандырылған газ жүйесіне қосылған 

тұрғын үйлерді толықтай тексеріп 

шығу, жазатайым оқиғаның ал-

дын алу жүктелді. Талап бұзғандар 

табиғи газдан ажыратылуы мүмкін. 

Осы мәселеге қатысты облыстық 

т�тенше жағдайлар департаментінің 

басшысы Нұрғали Жүнісов баянда-

ма жасады. Айтуынша, жылыту 

маусымы басталғалы үгіт-насихат 

жұмыстарының барысында 45 

мыңнан астам �рт қауіпсіздігі нің 

кемшіліктері анықталып, ретке 

келтірілген. «Арнайы топ камин 

пештер пайдаланбауға, одан б�лек, 

шатырдан шыққан құбырларды да 

бекітіп қоюға қатысты түсіндірме 

жұмыстарын жүргізеді. �кінішке 

орай, тұрғындардың к�пшілігі біз 

кеткен соң, қайтадан �з дегендерін 

істеп, қауіпсіздік ережелерін бұзуда. 

Оған дәлел, екінші рет барғанда 

анықталып жатқан фактілер де бар. 

Т�тенше жағдай саласы тарапынан 

осы камин пештерін пайдаланғаны 

үшін әкім шілік шараға тарту 

немесе оны тоқтату талаптары 

қарастырылмаған», – деді департа-

мент басшысы.

Айта кетейік, облыс аумағында 

жалпы 376 мыңнан астам жеке 

тұрғын үй есепке алынған. Оның 

204 мың нан астамы табиғи газ пай-

даланады. Бұдан б�лек, �ңірде 1,5 

мыңға жуық к�пқабатты тұрғын үй 

орналасқан. 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ӨНДІРІС

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ҚАЗМҰНАЙГАЗ   

АЛҒАШҚЫ ОТАНДЫҚ 
БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫ

«Satti» отандық бұрғылау қондырғысы Каспий 
теңізінде 80 метрге дейінгі тереңдікте бұрғылау жұмыс-
тарын жүргізеді.

Дубай қаласында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (ҚМГ) 

және 	зірбайжанның мемлекеттік мұнай компани-

ясы (SOCAR) Каспий теңізінің әзірбайжандық сек-

торында �зі к�терілетін қалқымалы «Satti» бұрғылау 

қондырғысын бірлесіп пайдалану туралы келісімге 

келді.

«KMG Drilling&Services» ЖШС (ҚМГ еншілес 

кәсіпорны) мен «Caspian Drilling Company Ltd» 

(SOCAR еншілес ұйымы) арасындағы бірлескен 

қызмет туралы келісім «Satti» қондырғысын пай да ла-

на отырып, Каспий теңізінің әзірбайжандық б�лі гін-

дегі Shallow Water Absheron Peninsula құрылымында 

2 барлау және 1 опциондық ұңғыманы бұрғылауды 

к�здейді. 

«Satti» – Қазақстанда құрастырылған алғашқы 

теңіздегі бұрғылау қондырғысы. Ол Каспий теңізінде 

80 метрге дейінгі тереңдікте бұрғылау жұмыстарын 

жүргізуге арналған. Алдыңғы жылы маусымда «Satti» 

қондырғысы жоғарыда аталған еншілес компания-

лар арасындағы сенімді басқару келісімшарты 

аясында Баку қаласына жеткізілді. Келісімшартқа 

сәйкес бұрғылау қондырғысы жетілдірілетін бола-

ды. Нәтижесінде ол 6 000 метрден астам тереңдікте 

барлау ұңғымаларын қауіпсіз әрі тиімді бұрғылауды 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

ҚМГ �кілдері атап �ткендей, мұндай жобаларға 

қатысу отандық мұнай-газ саласының бәсекеге 

қабілеттілігін арттырып, теңізде бұрғылау жұмыстарын 

жүргізу ауқымын кеңейтуге жол ашады.

  ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНЕ 
ИНВЕСТИЦИЯ САЛМАҚ

«Самұрық-Қазына» тәуелсіз әл-ауқат қорларымен 
инвестициялық ынтымақтастық аясын кеңейтуде.

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ» АҚ басқарма т�рағасы 

А.Есімов БА	-нің Mubadala Investment Company 

егеменді әл-ауқат қорының басшылығымен кездесу 

�ткізді. Кездесу барысында тараптар ағымдағы ынты-

мақ  тастық пен экономиканың түрлі секторларында 

бірлесіп инвестициялау мүмкіндіктерін талқылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ басшысы инвестициялық 

холдинг үлгісінің �згеруі мен ауысуын ескере отырып, 

БА	-нің егеменді қорын жаңартылатын энергия 

к�здері, тау-кен, телекоммуникация секторларын-

да және инфрақұрылымдық жобалар сияқты басқа 

бағыттар бойынша одан әрі бірлесіп инвестициялауға 

шақырды. Кездесу қорытындысында стратегиялық 

құжаттарға қол қойылды.

«Самұрық-Қазына» мен Mubadala – Abu Dhabi 

Future Energy Company (Masdar) еншілес кәсіпорны 

Қазақстанда жаңартылатын энергия к�здері секто-

рын дамыту және зерделеу туралы меморандумға 

қол қойды. «KMG Drilling&Services» және «Caspian 

Drilling Company» Каспий теңізінің 	зірбайжан 

секторында «Satti» бұрғылау қондырғысымен 

ұңғымаларды бұрғылау туралы келісімге қол қойды, 

онда әзірбайжандық SOCAR мен британдық British 

Petroleum бірлескен барлау жұмыстарын жүргізуде.

Сонымен қатар басқа әлеуетті инвесторлар-

мен, оның ішінде Атырау облысындағы газ-химия 

кешені жобаларындағы ынтымақтастық бойынша 

келісс�здер жүргізілді. Биыл құны 2,6 млрд АҚШ 

доллары болатын «Полипропилен» зауытының 

құрылысы аяқталады. 2022 жылы �німнің алғашқы 

партиясы шығарылады. Сондай-ақ «Полиэти-

лен» жобасын ($6,5 млрд) іске асыру құжаттамасы 

әзірленіп, стратегиялық инвестор іздестірілуде. Газ 

химиясын дамытуда стратегиялық маңызға ие және 

Теңіз кен орны шикізатын терең �ңдеуге бағытталған 

бұл жобаларды «Самұрық-Қазына» қоры жүзеге асы-

рады. Оларды іске асыру алғаш рет ауқымды қайта 

�ңдеу қуаттарын құруға, �неркәсіптік және халық 

тұтынатын �ндірістердің кең спектрі үшін базалық 

�нім шығаруды реттеуге мүмкіндік береді.

  ДЕПОЗИТ  

ЕҢ ТАБЫСТЫ САЛЫМ – 
БІРЖЫЛДЫҚ ЖИНАҚ

Депозиттер бойынша сәуірге арналған сыйақы м"л-
шерлемесі бекітілді.

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры 

(ҚДКБҚ) теңгелік депозиттер бойынша биылғы 

сәуір айына ұсынылатын ең жоғары сыйақы м�лшер-

лемелерін бекітті. 

Ең табысты салым – әдеттегідей толықтыру 

құқығы жоқ, мерзімі 12 айлық жинақ депозиттер, 

14%. Теңгелік жинақ депозиттер бойынша жоғары 

м�лшерлемелермен қатар к�теріңкі кепілдік сомасы 

да қарастырылған – 15 млн теңге. «2021 жылдың 

ақпанында Қазақстанның Ұлттық банкінің базалық 

м�лшерлемесінің деңгейі қайта қаралмағандықтан, 

қысқа мерзімді депозиттер бойынша ең жоғары 

м�лшерлемелер бұрынғы деңгейінде 9,0 қалды», деп 

хабарлады ҚДКБҚ баспас�з қызметі. 

Мерзімді депозиттердің нарықтық м�лшерле-

мелерге тәуелді м�лшерлемелері де �згеріссіз қалды. 

�йткені жүйелік деңгейде тиісті �німдер бойынша 

банктер ұсынатын м�лшерлемелерге қатысты қандай 

да бір айқын үрдіс байқалған жоқ. Нарықта 24 айға 

ашылатын жинақ салымдары бойынша нарықтық 

м�лшерлемелердің т�мендеу үрдісіне байланысты 

м�лшерлемелер аздап т�мендеген.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Озық өнеркәсіпке
бетбұрыс

�неркәсіп секторы еліміздің эко-

номикалық құрылымының т�рт тен 

бір б�лігін құрайды. Оның ішінде 

�ңдеуші сала жартысына жуығын 

алып, соңғы 20 жылда алғаш рет ең 

жоғары к�рсеткіш 48,7%-ға жетті. 

�ңдеуші �неркәсіптің жалпы ішкі 

�німдегі үлесі �ткен жылы 12,7%-ды 

құрады. Индустрияландыру жыл-

дарында енгізілген жаңа кәсіпорындар 

�ңдеу �неркәсібі �ндірісі к�лемінің 

�суіне ықпал етті. Индустриялан дыру 

картасы аясында соңғы 10 жылда 

шамамен 9,1 трлн теңге сомаға 1527 

жоба іске қосылды. 212 мың жұмыс 

орны құрылып, 28,8 трлн теңгенің 

�німі шығарылды. Кәсіпорындар 

2020 жылы 13 трлн теңгенің �німін 

�ндірген. Индустрияландыру бас-

талғаннан бері (2010-2020 жыл-

дары) барлығы 84,5 трлн теңгенің 

�німі �ндірілді. Осы жылдар ішінде 

�ңдеуші сектор кәсіпорындарынан 

түсетін салықтар жиынтығы 9 трлн 

теңгеден асып, 3 еседей �сті. Яғни, 

бүгінде �ңдеуші �неркәсіптен түсетін 

күшейту және операторларды тар-

туға жаңа жағдайлар жасау б�лі-

гінде индустрияландыру карта-

сын қалыптастыру бойынша жаңа 

тәсілдер бекітіледі. Шикізатты қайта 

�ңдеуді тереңдету үшін Қазақстан 

аумағында �ндірілмейтін шикізат 

пен жинақтауыштарды баждан бо-

сатуды к�здейтін Стратегиялық 

�нім тізбесі енгізіледі. Осы арқылы 

отандық шикізатқа қол жеткізуді 

қамтамасыз ету және жоғары сапалы 

�нім шығару тетігі пысықталады. 

Жабдықтарды жаңарту, шығындарды 

бірлесіп қаржыландыру арқылы жаңа 

�ндіріс құру мақсатында заң жобасы-

мен ынталандырудың жаңа құралы – 

�неркәсіптік грантты беру к�зделген.

Сондай-ақ, фармацевтика және 

химия �неркәсібін 2025 жылға дейін 

дамытуға арналған жол картасы жаса-

лады. Фармацевтикалық кәсіпорын-

дардың клиникалық және клиника ға 

дейінгі сынақтар жүргізуге, GMP 

стандарттарын енгізуге арналған 

шы ғыстарын субсидиялау мәселесі 

пысықталады. Бұл ЕАЭО нарығында 

дәрілік заттарды тіркеу бойынша 

отандық кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігін айтарлықтай арттырады. 

Сонымен қатар елде дәрілік заттардың 

құнын т�мендету мақсатында бір-

қатар импортталатын субстанциялар 

мен шикізатқа кедендік баждарды 

т�мендету мәселесі қарастырылады.

Ал, Агро�неркәсіптік кешенді 

дамыту ж�ніндегі 2022-2026 жылдарға 

арналған ұлттық жоба шеңберінде 

азық-түлік және қайта �ңдеу �нер-

кәсібінде жаңа шаралар қолға алы-

нады. Шикізат сатып алуға жеңіл-

детілген несие беріледі. Одан б�лек, 

форвардтық сатып алу құралын 

дамыту (оның ішінде мемлекеттік 

сатып алу кезінде отандық азық-

түлік тауарларының оффтейк-келі-

сімшарттары арқылы) к�зделген. 

Қайта �ңдеу кәсіпорындары құрылып, 

кеңейтіледі. Сапасыз, арзан импортқа 

қарсы күрес үшін мүдделі уәкілетті 

органдардың (ИСМ, ДСМ, АШМ) 

�зара іс-қимылын күшейтіп, заманауи 

сапа стандарттарын әзірлеу керек.

Осылайша, жүргізіліп жатқан ша-

ралар биыл �ңдеу �неркәсібінің �сі-

мін қамтамасыз етіп, индустриялық 

саясаттың тиімді іске асырылуына 

елеулі ықпал етуі тиіс.

�неркәсібінің кәсіпорындарын 

ынталандырған абзал. «Отандық та-

уар �ндірушілерді �ндірілген �німді 

жаңа, күрделірек қайта б�луге ауысуға 

ынталандыру мақсатында орта және 

түпкілікті қайта �ңдеудің басым та-

уарларының тізбесі енгізілді. Бұл та-

уарлар тізбесі шикізат сегментіне жа-

татын тауарларды қоспағанда, шикі-

затқа жақын, �ңдеу �неркәсібінің 

барлық салаларын құрайтын 4 мыңнан 

астам тауардан тұрады», – деді ИИДМ 

басшысы.

�неркәсіптік саясаттың мәні 

бойынша �ндір іст ік  нарықтың 

бар лық қатысушыларына бірдей 

жағдай жасалуы керек. Заң жоба-

сына экономикалық, әкімшілік, 

құқықтық, институционалдық және 

басқа жағдайларды қамтитын �нер-

кәсіптік климат ұғымы енгізілуде. 

Оның жай-күйін бақылауды Ин-

дустрия және инфрақұрылымды 

дамыту министрлігі жүзеге асыра-

ды. Нәтижелер болашақ кезеңдерге 

арналған �неркәсіптік саясатты 

қалыптастыру кезінде ескеріледі. 

Осы мониторинг негізінде басқару 

шешімдері қабылданып, мемлекеттік 

органдар жұмысының тиімділігі 

бағаланады. �неркәсіптік саясатты 

және мемлекеттік ынталандыру ша-

раларын іске асыру үшін бірінші ке-

зекте �ндірісте сауда қызметі реттеліп, 

инвестиция тартылып, инновация-

ларды дамыту арқылы �неркәсіптік 

саясатты қалыптастыру мен жүзеге 

асырудың тиімді ведомствоара-

лық үйлестіруін қамтамасыз етуден 

тұратын институционалдық база-

ны шоғырландыру қажет. Бүгінгі 

таңда �ндіріске қатысты функция-

лар әртүрлі ведомствалар арасында 

б�лінген. Индустриялық даму Ин-

дустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігінің, сауда саясаты 

және экономикалық интеграция Са-

уда және интеграция министрлігі-

нің, инновациялық даму Цифрлық 
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даму, инновация және аэроғарыш 

�неркәсібі министрлігінің, ал шетелдік 

инвестицияларды тарту Сыртқы 

істер министрлігінің міндетінде. 

�неркәсіптік саясатты үйлестіруді 

қамтамасыз ету үшін негізгі заң жо-

басында Премьер-министрдің орын-

басары басқаратын �неркәсіптік 

саясат ж�ніндегі ведомствоаралық 

комиссия құру қарастырылған. 

Оған мүшелікке мемлекеттік орган-

дар басшыларының орынбасарла-

ры, �неркәсіптік кәсіпорындардың 

�кілдері, қоғам қайраткерлері, депу-

таттар және басқа да мүдделі тұлғалар 

кіреді. Комиссияға жаңа ынталандыру 

шараларын енгізу, қолданыстағы 

ынталандыру шараларын қайта қарау 

және жою туралы Үкіметке ұсыныстар 

қалыптастыру міндеті секілді бірқатар 

құзырет берілмек. 

Отандық �неркәсіптің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мәселелерін 

реттеу бірқатар бағыт бойынша жүзеге 

асырылады. Еңбек �німділігін арт-

тыру мониторингін �неркәсіпті ын-

таландыру саласындағы уәкілетті 

орган тұрақты негізде жүзеге асырады. 

Инвестицияларды тарту мақсатын-

да Бірыңғай инвестициялық карта 

әзірленеді. �ңірлерді ынталандыру, 

олардың р�лі мен жауапкершілігін 

салықтар индустрияландыру саясатын 

іске асыруға жұмсалған шығындардан 

6,6 есе к�п. 

Дегенмен, жаңа тәсілдерді, қағи-

датты шешімдерді әзірлеуді талап 

ететін бірқатар жүйелі мәселелер 

әлі де ашық күйінде қалып отыр. 

Б.Атамқұлов бұлардың қатарын-

да импортталатын �німнің жоғары 

үлесін, шикізатқа қолжетімділіктің 

шектеулілігін, цифрлық технология-

ларды пайдаланудың т�мен деңгейін, 

сыртқы нарықта ілгерілету кезіндегі 

кедергілер мен шектеулер және 

�ндірісті жаңғыртуға қаражаттың 

жетіспеуін атап к�рсетті. Осыған 

байланысты заң жобасы қолайлы 

индустриялық климатты қамтамасыз 

етуді, бәсекеге қабілетті �ндірістерді 

жолға  қоюды, инновацияларды 

тиімді енгізуді, �неркәсіпте еліші-

лік құндылықты дамытудың негізгі 

міндеттері ретінде айқындайды. 

Осылайша, �неркәсіп саласына 

қатысты жаңа заң жобасына отандық 

�німдерді қолдау мақсатында «ел 

ішіндегі құндылық» ұғымы енгізіліп 

отыр. «Отандық �неркәсіптік �німді 

�ткізу нарықтарында ілгерілету ке-

рек. Осы мақсатта заң жобасында 

бірінші кезекте �німдері қосылған 

құнның жаһандық тізбегіне енуі 

мүмкін шетелдегі мекемелерімізбен 

жұмыс істейміз. Экспортқа бағдарлан-

ған �неркәсіптік кәсіпорындарды 

қолдауға  күш шоғырландырып, 

экспорттаушыларымызға сырт қы 

нарықтардағы кедергілерді (кеден-

дік, әкімшілік және басқа да тосқа-

уылдарды) алып тастау мәселе лерінде 

де жәрдемдесуге тиіспіз», – деді ми-

нистр. 

С о н ы м е н  қ а т а р  � н е р к ә с і п 

с а л а с ы н д а ғ ы  к ә с і п о р ы н д а р д ы 

ынталандырудың тың тет іктері 

енгізілмек. Заң жобасы шеңберінде 

і ш к і  н а р ы қ т ы  с а п а л ы  � н і м м е н 

толықтырып, экспорттауға баса на-

зар аудару керек. Осы мақсатта �ңдеу 

> [ 1 ]



6 БЕЙСЕНБІ 4 НАУРЫЗ 2021 ЖЫЛ
TENGE MONITOR
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Наурыздың алғашқы аптасынан дүбірлете баста-
лып, маусымға іліккен соң ғана солығын басатын 
мереке-мейрам, жиын-той атаулы базардың нарқы 
мен парқын аспандатып жіберетіні ақиқат. «Дүние 
мен малыңды оңды-солды шашу үшін жинайтын» 
қазақтың қалтасына қазіргі инфляция оңай тиіп 
тұрмаса да, оның деңгейі жобаланған м�лшерден 
асып тұрған жоқ. Гәп сол оңды-солды шашылуда, 
бүгінгі күннің ұраны аздан да, к�птен де үнем болуы 
керектігін ешкім теріске шығармайды. «Теңгені тиын 
сақтаған». Сондықтан да бір күндік той-томалаққа 
мың күндік кредит алатын қаймана жұрттың жаңа 
тұтыну тәртібіне к�шкені әлеуметтік тұрақтылықтың 
бір тетігі саналып отыр.

Айтқандай-ақ, жыл басындағы инфляция және 
инфляциялық күтулер статистика мамандары бол-
жағандай 0,6 пайыз болды. Жылдық инфляция 
7,4 пайыз  деңгейінде қалыптасты. Инфляцияның 
құрылымында жылдық к�рсеткіш бойынша азық-
түлік тауарларының бағасы 11,4 пайызға, азық-түлікке 
жатпайтын тауарлар 5,3 пайызға, ақылы қызметтер 
4,1 пайызға �сті. Бұл айтарлықтай к�п емес. Қаңтарда 
халық арасында жүргізілген сауалнаманың нәтижесі 
бойынша бір жылдан кейін күтілетін инфляцияны 
сандық бағалау 6,7 пайыз болды. Халықаралық ре-
зервтер алдын ала деректер бойынша 0,1 пайызға аздап 
т�мендеп, 35,6 млрд АҚШ долларын құрады. Азия 
даму банкінің несиесінен қаражат түсуі нәтижесінде 
еркін айырбасталатын валютадағы активтердің �суі 
сыртқы қарызды т�леумен және екінші деңгейлі 
қаржы мекемелерінің бас банктегі шоттарындағы 
қаражаттарының азаюы есебінен �телді. Алдын ала де-
ректер бойынша елдің жалпы халықаралық резервтері 
Ұлттық қордың шетел валютасындағы 57,7 млрд 
АҚШ доллары к�леміндегі активтерін қоса алғанда 
қаңтардың соңында 93,3 млрд АҚШ долларын құрады. 
Ақша базасы 6,2 пайызға қысқарып, 9 173,8 млрд 
теңге болды. Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейлі 
банктердің мерзімді депозиттерін есептемегендегі 
ақша базасы 3,3 пайызға – 4 919,8 млрд теңгеге дейін 
қысқарды. Ақша массасы болса 1,9 пайызға ұлғайып, 
25 392 млрд теңге болды, айналымдағы қолма-қол 
ақша 2 716,3 млрд теңгеге дейін 4 пайызға т�мендеді. 25 
қаңтарда бас банк базалық м�лшерлемені 1 пайыздық 
тармақ дәлізімен жылдық 9 пайыз деңгейінде сақтау 
туралы шешім қабылдады. Ақша нарығында ақша-
кредит саясаты операцияларын жүргізу кезінде 
таргеттелетін, яғни нысаналы м�лшерлеме болып 
табылатын TONIA индикаторы пайыздық дәліз ішінде 
қалыптасты. Оның орташа алынған мәні жылдық 8,23 
пайызды құрады. Қаңтардың соңында бас банктің 
ақша нарығындағы операцияларының теріс сальдосы 
4,6 трлн теңге болды. Тікелей репо операциялары 
бойынша ашық позиция к�лемі 99,8 млрд теңгеге, 
банктік депозиттер к�лемі 258,2 млрд теңгеге жетті. 
Депозиттік аукциондар арқылы алынатын �тімділік 
к�лемі 985,8 млрд теңгені құрады. Айналыстағы қысқа 
мерзімді ноттардың к�лемі бір айда 11,9 пайызға 
ұлғайды, ал Қаржы министрлігінің айналыстағы 
бағалы қағаздарының к�лемі 2,9 пайызға қысқарып, 
9 751,6 млрд теңге болды. Қысқа мерзімді кірістілік 
есепті кезеңнің басымен салыстырғанда �сті.

Теңгенің биржалық айырбастау бағамы бір АҚШ 
доллары үшін 418,46 – 424,21 теңге аралығында 
�згерді. Қаңтардың соңында теңгенің АҚШ долла-
рына қатысты биржалық бағамы бір айда 0,8 пайызға 
әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін 424,21 теңге бол-
ды. Теңге-АҚШ доллары валюта жұбы бойынша 
операциялардың жалпы к�лемі бір айда 11 млрд 
АҚШ долларын құрады, оның ішінде Қазақстан қор 
биржасындағы биржалық сауда-саттық к�лемі 2,2 млрд 
АҚШ долларына, биржадан тыс валюта нарығындағы 
операциялар к�лемі 8,8 млрд АҚШ долларына жетті. 
Биржадан тыс нарықтағы операциялардың жалпы 
к�лемінде бір еншілес банктің үлесі 71,7 пайыз не-
месе 6,3 млрд АҚШ долларын құрады, бұл олардың 
меншікті капиталды валюталық тәуекелдерден 
хеджирлеуіне байланысты болды. Халық нетто-негізде 
209,3 млрд теңгеге баламалы сомаға қолма-қол шетел 
валютасын сатып алды. �ткен аймен салыстырғанда 
бұл шығыстар 23,7 пайызға т�мендеді, ал �ткен 
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда нетто-сатып 
алу к�лемі 28,1 пайызға �сті. Шығыстардың негізгі 
к�лемі 64,3 пайызды құраған,  яғни 134,5 млрд теңге 
шамасындағы АҚШ долларын, сондай-ақ  24 пай-
ызды құраған немесе 50,2 млрд теңге шамасындағы 
Ресей рублін және 11,7 пайызды құраған,  24,5 млрд 
теңге шамасындағы еуро сатып алуға бағытталды. 
Валюталардың түрлері бойынша б�лгенде бір айда 
АҚШ долларын сатып алуға арналған шығыстар 33,3 
пайызға, Ресей рублін сатып алу 5,2 пайызға қысқарды. 
Халықтың еуроны сатып алу шығыстары керісінше 27,7 
пайызға �сті, �сім 4,9 пайыз болды. Резиденттердің 
депозиттік ұйымдардағы депозит к�лемі қаңтардың 
соңында бір айда 2,7 пайызға ұлғайып, 22 675,7 млрд 
теңгені құрады. Заңды тұлғалардың депозиттері бір 
айда 11 944 млрд теңгеге дейін 5,7 пайызға �сті, жеке 
тұлғалардың депозиттері 10 731,7 млрд теңгеге дейін 
0,6 пайызға т�мендеді. Ұлттық валютадағы депозиттер 
к�лемі бір айда 14 270,9 млрд теңгеге дейін 3 пайызға, 
шетел валютасында 8 404,8 млрд теңгеге дейін 2,1 
пайызға ұлғайды. Долларландыру деңгейі қаңтардың 
соңында 37,1 пайыз болды. Заңды тұлғалардың ұлттық 
валютадағы депозиттері қаңтарда 7 720,8 млрд теңгеге 
дейін 7,2 пайызға, шетел валютасында 4 223,2 млрд 
теңгеге дейін 3,2 пайызға  ұлғайды. Жеке тұлғалардың 
теңгедегі депозиттері 6 550,1 млрд теңгеге дейін 1,5 
пайызға т�мендеді, ал шетел валютасында 4 181,7 
млрд теңгеге дейін 1 пайызға ұлғайды. Мерзімді 
депозиттердің к�лемі бір айда 3,7 пайызға ұлғайып, 15 
844  млрд теңге болды. Олардың құрылымында ұлттық 
валютадағы салымдар 10 059,2  млрд теңгеге, шетел 
валютасындағы салымдар 5 784,8 млрд теңгеге жетті.
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 ЕҢБЕК НАРЫҒЫ 

Жұмыссыздардың 
17 пайызы – жастар 

Жастар жұмыссыздығы. 15-28 жастағы адамдар саны. IV тоқсан (мың адам) 
Еңбек нарығының елеулі б"лігін қай кезде 
де жастар құраған, ал олардың сан жағынан 
басымдылығы қоғамда оңды ілгерілетуге әсерін 
тигізер игі құбылыс болып табылады. Бұл ретте 
еліміздегі жастардың қазіргі аталған нарықтағы 
күйі к"ңіл к"ншітеді деп айта алмаймыз, мәселен, 
әрбір жұмыссыздықтың т"ртіншісі жастар екен. 
Іfinprom.kz сайтындағы жарияланымда бұл туралы 
жан-жақты ашып к"рсеткен.  

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

	рине, мәліметтер ресми деректер негізінде 

түзілгені, бұл қоғамымызда �ткір мәселе болып 

тұрғанын мойындауымыз керек. 2020 жылдың 

т�ртінші тоқсанында елімізде 15-тен 28 жасқа 

дейінгі 76,6 мың жұмыссыз жастар тіркеліпті, 

басқаша айт қанда, бұл осыдан бір жыл бұрын-

ғыдан – 5,5%-ға аз. Аталған жұ мыс сыздардың 

ішіндегі 32,5 мыңы ерлер болса, 44,1 мыңы 

әйелдер екен. Жастарымыздың 48 мыңы қалада 

тұрса, 28,6 мыңы – ауыл-кент тұрғындары.

Қазақстан Республикасындағы барлық жұ-

мыс сыздардың арасын дағы жұмыссыз жастар 

үлесі 16,9%-ды құраған, бір жыл бұрын бұл к�р-

сеткіш 18,4% болған екен. 

Жастар жұмыссыздығының деңгейі 3,6%-ды 

құрап отыр. 	йелдер арасындағы жұмыссыз дық 

ерлер арасындағыға қарағанда жоғарырақ: 4,4% 

және 2,9% (1-инфографика).

Аймақтарға б�ліп қарарстырар болсақ, 

бәрінен к�п жұмыссыздар Алматы қаласында 

тұрады екен: республикадағы жұмыссыздардың 

18,9%-ы немесе 14,5 мың адам; с�йте тұра, бұл бір 

жыл бұрын ғыдан 12,5%-ға аз. Алматы қаласы (9,7 

мың адам) және Түркістан (6,7 мың адам) облыс-

тары жайғасқан. 

Жұмыссыздар санының не ғұр лым к�бірек 

�сімі Солтүстік Қазақ стан (бір жылда 34,3%-

ға) және Павлодар (33,9%-ға) об лыс тарының 

еншісінде – бұл аймақ тардың әрқайсысында 

2,1 мың адамнан. Сондай-ақ, Ақмола облы-

сында жұмыссыздар саны айтарлықтай артқан 

– 2,4 мың адамға дейін (жылдық �сім 22,8%-ды 

құраған). К�рсеткіштің мей лінше т�мендеуі 

Ақт�бе облысында: 2,1 есеге азайған, яғни мұнда 

бар-жоғы 1,2 мыңға дейін ғана жұмыссыздар 

тіркеліпті (2-инфографика).

Барлық жұмыссыз жастардың арасында 21,1 

мыңы (бұдан бір жыл бұрынғыдан 21%-ға артық) 

3 айдан бастап 6 айға дейін жұмыс іздеумен табан 

тоздырады екен. 

Олардың тағы 21 мыңы 1 айдан 3 айға дейін 

(бір жылда минус 22%) жұмысқа тұруға тырысып 

бағатын к�рінеді. 14,5 мың жас жарты жылдай 

жұмыс іздеп сарылса, 13,9 мыңы – жарты айын 

сарп етеді екен. 102 мың жастың жұмысты немесе 

�з бизнесін бастап кету туралы келісім-шарты 

қолында, деп түйіндейді Finprom.kz сайты �з жа-

рияланымында (3-инфографика).

1-инфографика 

2-инфографика 

3-инфографика 

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

19-26 ақпан аралығындағы жекелеген дамушы 
елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы 
бойынша 26 ақпанда теңгенің 
нарықтық бағамы апта ішінде 
0,2%-ға (417,97-ден) нығайып, бір 
АҚШ доллары үшін 417,02 теңге 
деңгейінде қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 2021 

жылғы 19-26 ақпан аралығындағы 

кезеңде дамушы елдер валюталары-

ның к�пшілігінің серпіні т�мен болды. 

АҚШ қазынашылық облигациялар 

кірістілігінің �суі аясында жаһандық 

инвесторлардың тәуекел активтері-

нен шығуы байқалды. АҚШ ФРЖ 

т�рағасы Конгресте с�йлеген с�зінде 

экономиканың «толық жұмыспен 

қамтылудан» және инфляцияның 

нысаналы деңгейінен алыста екенін 

айтты, бұл реттеушінің жеңіл ақша-

кредит саясатын қолдау ниетін біл-

діреді. Израильде вакцинацияны 

зерттеу нәтижесінде дәрі-дәрмектің 

2-ші дозасынан кейін вакциналардың 

тиімділігі дәлелденді, бұл иммун-

дау жағдайында пандемияның тоқ-

тайтыны ж�нінде үміт береді.

Дамушы елдер валюталарының** 

АҚШ долларына қатысты бағамдары-

ның серпіні т�мендегідей қалыптасты:

ғаларына бағытталған ЕО санкцияла-

рын дайындау туралы хабарламалар 

аясында 0,7%-ға (74,05-тен 74,57-ге 

дейін) әлсіреді;

тәуекел дәрежесінің нашарлауы және 

АҚШ доллары бағамының нығаюы 

аясында 1,1%-ға (72,65-тен 73,47-

-

микасы 2020 жылғы 4-тоқсанның 

қорытындысы бойынша рецессиядан 

шықты (+0,4% ж/ж);

активтеріне тәуекел-сентименттің 

жаһандық т�мендеуі аясында 1,2%-ға 

(14 065-тен 14 235-ке дейін) әлсіреді. 

ОБ бағамды тұрақтандыру үшін 

спот нарығындағы интервенция-

лар, жеткізілімсіз форвардтар және 

борыштық нарық туралы хабарлады;

тілігінің �суіне байланысты АҚШ 

доллары бағамының жаһандық ны-

ғаюы аясында 2,1%-ға (20,43-тен 

20,86-ға дейін) әлсіреді. 2020 жылғы 

4-тоқсанның қорытындысы бойын-

ша Мексиканың ІЖ�-сі 3,3% тоқ/

тоқ дейін бәсеңдеді (�ткен тоқсанда 

+12,1%);

тәуекел-сентименті аясында 2,9%-

ға (14,69-дан 15,12-ге дейін) әлсіреді;

Petrobas мемлекеттік компаниясының 

басшысын жұмыстан босату тура-

лы шешімінің және инвесторлардың 

тәуекел дәрежесінің нашарлауы ая-

сында 3,9%-ға (5,39-дан 5,6-ға дейін) 

әлсіреді;

министрінің резервтердің таусылуы-

на апарған бақыланатын интервен-

циялар жүргізу ж�ніндегі саясатын 

қорғаған ел президентінің с�зінен 

кейін инвесторлардың алаңдау-

шылығы аясында 6,6%-ға (6,97-ден 

7,43-ке дейін) әлсіреді.

* 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.

ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы 

Барлығы           Жастар жұмыссыздығы деңгейі 

Жастар жұмыссыздығы. 15-28 жастағы адамдар саны. 
IV тоқсан (мың адам) 

2020/IV 2019/IV Өсімі 

Қазақстан 15 414,6 672,6 1122,7

Солтүстік Қазақстан 

Павлодар 4 620,4 374,6 517,3

Ақмола 1 652,9 205,3 207,9

Шымкент қ. 1 253,5 182,6 293,1

Түркістан 525,0 114,7 138,3

Батыс Қазақстан 1 184,7 76,8 85,1

Алматы 352,8 40,8 58,3

Маңғыстау 243,3 26,6 51,8

Нұр-Сұлтан қ. 162,3 26,1 43,9

Қарағанды  764,4 12,9 57,6

Жамбыл 1 427,7 10,4 117,3

Алматы қ. 22,4 8,5 9,1

Атырау 67,4 5,8 4,9

Қызылорда 62,1 1,6 8,6

Қостанай 14,5 1,2 1,4

Шығыс Қазақстан 28,8 1,1 6,7

Ақтөбе 3 032,5 -317,1 -375,6

ҚР СЖжРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері негізінде                                                  Finprom.kz

Жастар жұмыссыздығы. 15-28 жастағы адамдар саны. 
IV тоқсан (мың адам) 

2020/IV 2019/IV Өсімі 

Барлығы 

3 айдан 6 айға дейін 4 620,4 374,6 517,3

1 айдан 3 айға дейін 1 652,9 205,3 207,9

6 айдан 12 айға дейін 1 253,5 182,6 293,1

1 айдан азырақ 525,0 114,7 138,3

Бір жыл және одан да көбірек 1 184,7 76,8 85,1

Жұмыс немесе бизнес туралы 
келісімі қолында барлар 352,8 40,8 58,3

ҚР СЖжРА Ұлттық статистика бюросының мәліметтері негізінде                                                  Finprom.kz
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ДЕНСАУЛЫҚ

АУЫЛДА ДӘРІГЕР 
НЕГЕ ТАПШЫ?

Алдыңғы күнгі үкімет отырысында денсаулық 
сақтау министрі ауылдардағы дәрігер тапшылығын 
қайткенде шешуге болатынын айтты. 

Осы ретте Алексей Цой денсаулық сақтау 

сала сының кадрлық әлеуетін дамыту үшін 

дәрігер лердің жалақысын, мамандардың білік-

тілігін арттыру жұмыстары жалғасатынын, биыл 

11 мыңнан астам маманды, оның ішінде 35-ін 

шет елде оқыту жоспарланып отырғанын атап 

�тті.

Ведомство басшысының айтуынша, биыл 

елі міздің медициналық жоғары оқу орындарын 

5 мыңнан астам түлек бітіріп шығады. Олардың 

шамамен 3 мыңы алғашқы медициналық-

санитарлық к�мек ұйымдарына жұмысқа жібе-

ріледі. «Бұл ретте алғашқы медициналық-

санитарлық к�мек дәрігерлерінің тапшылығы 

2 540, оның ішінде ауыл дық жерлерде 848 

маманды құрайды. 	леу меттік қолдауды дұрыс 

ұйымдастырған жағ дайда кадрларды жергілікті 

жерлерге бекітіп, дәрігер тапшылығы мәселесін 

шешуге болады», – деді министр.

  ГАЗ: ТАСЫМАЛ  

АПАТТЫ ЖҮКТЕМЕГЕ 
ТӨТЕП БЕРДІ

Еліміздің газ тасымалдау жүйесі апатты жүк-
темеге т"теп берді.

Ресейдің «Союз» магистральдық газ құбы-

рындағы авариялық жағдайға және ресей лік 

газ транзитінің тоқтатылуына байланысты 

«ҚазТрансГаз» АҚ газ к�лемінің толық жеткізілуі, 

Батыс Қазақстан және Атырау облыстарының 

тұтынушыларын к�гілдір отынмен тұрақты 

жаб дықтау үшін жедел шаралар қабылдады. 

Осы ретте «Құлсары», «Мақат», «Жаңақала» 

компрес сорлық станцияларында жедел ауысты-

рып қосу жүргізілді, бұл газ ағындарын «Орта 

Азия – Орталық» магистралінен «Союз» және 

«Орынбор-Новопсков» газ құбырларына қайта 

бағыттауға мүмкіндік берді.

«ҚазТрансГаз» АҚ жұмыскерлері тез қабыл-

даған шаралар Батыс Қазақстан облысында 28 

газ тарату, 2 газ турбиналы электр және 1 жылу 

энергетикалық станциясының, Атырау облы-

сында 21 газ тарату, 1 жылу электр және 1 газ тур-

биналы электр станциясының тұрақты жұмысын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік берді, деп хабарлай-

ды компанияның баспас�з қызметі. Осылайша, 

аталған облыстарда тұтынушылардың барлық 

санаттары үшін тауарлық газ үздіксіз берілді.

«Бейнеу – Бозой – Шымкент» магистралдық 

газ құбыры арқылы газ тасымалдаудың тұрақты 

режимін сақтау және Қазақстанның басқа �ңір-

лерін үздіксіз газбен жабдықтауды қамтамасыз 

ету үшін ұлттық газ операторы «Бозой» же-

расты газ қоймасынан газ іріктеуді ұлғайтты. 

Сондай-ақ «Бұхара – Орал» газ магистралінің 

компрессорлық станцияларында қосымша 5 газ 

айдау агрегаты іске қосылды.

«ҚазТрансГаз» АҚ-тың пайдалану бригадала-

рының жедел жұмысының арқасында еліміздің 

батыс �ңіріне тауарлық газды жеткізуде ешқандай 

шектеулер болған жоқ, газ тасымалдау жүйесінің 

барлық объектілері, сондай-ақ жылу және энер-

гиямен жабдықтау объектілері штаттық режимде 

жұмыс істеп жатыр.

  �ҢІРЛІК ДАМУ 

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ 
ТҮБЕГЕЙЛІ ШЕШІЛМЕК

Биыл Қаражал мен Жәйремді сумен жабдықтау 
мәселесі түбегейлі шешілмек. 

Ұзақ жылдар бойы Қарағанды облысының 

Қаражал мен Жәйрем елді мекендеріндегі басты 

түйткілдің бірі болып келген тозған су құбыры 

желілері мен ауыз су тапшылығы мәселесін 

шешу үшін бірнеше бағдарлама әзірленіп, 

республикалық және облыстық бюджеттен 

қаражат б�лінді. Облыс әкімінің қатысуымен 

�ткен кеңесте Қаражал қаласының әкімі Тілектес 

Досаев баяндағандай, нәтижесінде биыл бұл 

аймақтарды сумен жабдықтау мәселесіне нүкте 

қойылуы тиіс. «Биыл тұрғын үйді пайдалануға 

беру бойынша оң серпін сақталады. 10 мың шар-

шы метрден астам жерді пайдалануға беру жо-

спарланып отыр. Кезекте тұрғандардың басым 

б�лігін тұрғын үймен қамтамасыз етеміз. Сондай-

ақ коммуналдық тұрғын үйлер мен мектептерді 

ж�ндеу, апатты үйлерді бұзу, аулаларды абаттан-

дыру мен к�шелерді жарықтандыру жұмыстары 

жалғасады», – деді Тілектес Досаев.

Сонымен қатар Жәйрем – Қаражал жолы 

орташа ж�ндеуден �ткізіледі. Қаражалдан Атасу 

кентіне баратын жолды ж�ндеу аяқталды. Бұл 

учаскеде облыстық жолдың 28 шақырымын 

ретке келтіру ғана қалды. Оған қаражат б�лінді.

Жалпы �ңірде жыл сайын ауыл шаруашылығы 

�німінің �суі байқалады. Биылғы жылы �нім 

к�лемінің 3,4%-ға �суі күтілуде. Шағын және 

орта кәсіпкерлікті дамыту бағытында «Ата-

мекен» микрокредиттік ұйымы арқылы жаңа 

жобаларды қаржыландыру жалғастырылады. 

Ісін жаңа бастаған бизнесмендер үшін «Еңбек» 

мемлекеттік бағдарламасы бойынша 40 грант 

қарастырылған.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Латын графикасына 
көшпес бұрын 
емле ережесі керек

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 
к"шіру ж"ніндегі бастамасын жүзеге 
асыру мақсатында биылға дейін 
әліпбидің 40-тан астам нұсқасы 
дайындалып үкіметке ұсынылыпты. 
Республика аймағында жаңа 
әліпбиге 2023 жылдан бастап 2031 
жыл аралығында кезең-кезеңмен 
к"шу жоспарланып отыр. Осыған 
орай бүгінгі күні қоғамдық талқыға 
түскен тілдік реформаға байланысты 
мәселелер т"ңірегінде Ахмет 
Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының директоры, филология 
ғылымдарының кандидаты 
Анар ФАЗЫЛЖАНОВАМЕН 
сұхбаттасқан едік.

– Анар Мұратқызы, осыдан біраз 
бұрын латын графикасының нұс қасы 
ұсынылып, апостров және акут нұсқа-
лары бекітілген еді. Енді умляут же-
тіл дірілген әліпби ұсынылып отыр. 
Осының ерекшеліктері қандай?

– Қазақ жазуын латын графи-

касына к�шірудің қазақ халқының 

ұлттық бірегейлігін қалыптастырудағы 

маңызы орасан. Осы күнге дейінгі 

ұсынылған әліпбилердің әзірлемесінде 

тілтанушы, соның ішінде әліпби 

жасау ісіне қатысты лингвистика 

тілінің 28 дыбысын толық қамтиды. 

Шеттілдік с�здегі дыбыс таңбасына 

Vv (в), Ff (ф), Hһ (х) әріптері алынды. 

Біріншіден, дыбыстардың әртүрлі 

қасиетіне жеке диакритика қосылды. 

Бұл оқылымды жеңілдетеді, тілдің 

дыбыс қорының әліпбиі жүйесіндегі 

к�рінісін бедерлейді.

Екіншіден, халықаралық тәжірибе 

ескерілді. Мысалы, халықаралық 

латын жүйесінде умляуттың бір ғана 

мағынасы бар – дауысты дыбыстың 

жіңішкелігін білдіру.

Үшіншіден, кирилдегі У әрпінің 

орнына еріндік дыбысқа жүретін U 

таңбасы, ал И, Й орнына і таңбасы 

алынды. Бұл У мен И дыбысы бар 

с�здердің мәтін ішінде бірден та-

нылуына ыңғайлы: uran, vakum; 

uaqyt,  sauda,  juu,  tuu;  іne,  j іyn, 

kögoraі, aіdar; іnstіtut, inovasia, titul. 

Шеттілдік с�здерді халықаралық 

жазу кеңістігіндегі тұрқына ұқсас 

таңбалайды: universitet, respublika, 

turizm. Бұл әлемдік білім кеңістігімен 

интеграция үшін қолайлы.

Т�ртіншіден, мектеп оқушылары 

мен шеттілдіктердің әріп тануына, 

оларға тіліміздің дыбыстық жүйесін 

жылдам әрі тез үйретуге ыңғайлы.

Бесіншіден, жазба коммуника-

цияны жеңілдетеді. Диакритикамен 

берілген әріптердің барлығының жал-

пы жиілігі �те т�мен, яғни олар к�п 

болмайды. Мысалы, ä (ә), ö (�), ü (ү), 

ū (ұ), ğ (ғ), әріптерінің 5-еуінің жалпы 

жиілігін қосқанда, ең жиі кездесетін 

жалғыз /а/ әрпінен т�рт есе аз болады. 

Жиілігі жоғары ш дыбысына диакри-

тикасы әріп астынан түсетін, қолды 

жолдан үзбей жазуға болатын /ş/ әрпі 

алынды Şämşı, şеşım. Ол қолжазуға 

ыңғайлы әрі к�зшалымға қолайлы.

Бүгін  де  т ілтанушы ғылыми 

қауымдастықтың к�пшілігі, қалың 

жазарман мен оқырманның басым 

б�лігі осы жобаға тоқталып отыр.

– Латын графикасына к"шудегі 
негізгі лингвистикалық, әлеуметтік-
психологиялық және экономикалық 
факторларды айтып "тсеңіз.

– Жаңа әліпбиге к�шудің тілта-

нымдық,  яғни лингвистикалық 

факторы басқаларына қарағанда ба-

сым болып саналады. Сол себепті 

осы әліпбиге к�шуді  алғаш рет 

қоғам алдына талқыға ұсынған 

тілтанушы ғалымдар болды. Кирил 

графикасындағы әліпби қазақ жазу-

ында орыс тілінен енген с�здері сол 

күйі сақталып, тіліміздің жазу норма-

сына сәйкес игерілмеуі салдарынан 

тіліміздің иммунитеттік тетіктерінің 

жойылғанын алға тартты. Дәл осы 

мәселе туралы тілтанушы ғалымдар 

дабыл қағып, жаңа жазу латын гра-

фикасында шет тілдерінен енген 

с�здерді қазақ тілінің орфографиялық 

емле ережелеріне сәйкес таңбалауға 

мүмкіндік берді.

Ал, әлеуметтік-психологиялық та-

рапынан қазіргі жаһандық қоғамдағы 

латын әліпбиінің танымалдығын 

жатқызуға болады. Сонымен бірге Тіл 

білімі институтының ғалымдары ла-

тын әліпбиі концептісі мәселесін зерт-

тегенде қазіргі қоғамдық санада ла-

тын жазуы сапа концептісімен тығыз 

байланыста екендігіне к�з жеткізді. 

Бұл – оң концепті, сондықтан жаңа 

әліпбиге к�шкенде қазақ жазуының 

сыртқы әсерді игеру тетіктерін зерттеп 

қана қоймай, ол жазу халықаралық 

кеңістікте оң концептілерді туғызатын 

психологиялық қасиетке ие бола-

ды. Аталған шаралардың арасында 

экономикалық жағынан шешімін 

таппаған мәселелер де жоқ емес. 

Оның негіздерін терең зерттеу әлі 

де болашақтағы лингвоэкономист 

ғалымдардың еншісінде деп ойлай-

мын. Ал егер қарапайым тұрғыдан 

т ү с і н д і р е т і н  б о л с а қ ,  м ә с е л е н , 

қаз ірг і  қазақ  мәтіндерін  жазу-

да оның құрамындағы алуан түрлі 

мәтін элементтерін, соның ішіндегі 

т�л с�здер мен кірме с�здерді, тер-

миндерді, түрлі ономастикалық атау-

ларды таңбалау үшін біздің жазарман 

42 әріпті қолданады. Латын әліпбиіне 

к�шкеннен кейін дәл осы ақпаратпен 

мәтін бірліктерін таңбалауда небәрі 

31 әріптен тұратын әліпбиді пайда-

ланатын боламыз. Сонда біздің жа-

зуымызда 11 таңба жазылмайды. Бұл 

қарапайым математикалық жолмен 

есептегенде де, қуат сыйымдылығы 

мен уақыт сыйымдылығы қазіргі 

кирил әліпбиіне қарағанда әлде-

қайда аз екенін к�рсетеді. Ал ұлт 

ұ с т а з ы  А х м е т  Б а й т ұ р с ы н ұ л ы 

әліпбиді уақыт сыйымдылығы мен 

қуат сыйымдылығы т�мен бола-

тын таңбалардың жүйесі деп атап 

к�рсеткен, сондықтан экономикалық 

тұрығдан да жаңа әліпбимен жа-

зып, сызатын болашақ ұрпақ ұтпаса 

ұтылмайды деп есептейміз.

– Жалпы кез келген реформа 
қаржылық шығынды талап етеді. Осы 
тұрғыдан қазақ жазуын латын графи-
касына к"шіру іс-шараларына қанша 
қаражат б"лінді? Сонымен қатар латын 
графикасына к"шудің экономикамызға 
тигізетін әсері қандай? 

– Латын граифкасына к�шу – 

қоғамдық жұмыс, бірақ ол үшін алды-

мен емле ереже мен әліпби әзірленуі 

тиіс. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты осы мәселенің 

ғылыми-теориялық негіздеріне 

арналған бағдарламалық нысаналы 

қаржыландыру бойынша ғылыми-

зерттеу жобасын жүзеге асырды. 

Аталған зерттеу жұмысы нәтижесінде 

осы жетілдірілген әліпби негізіндегі 

емле ережелерінің жобасы әзірленді. 

Сонымен қатар жаңа жазудың ғылы-

ми-теориялық базасына негіз болатын 

нормативтік с�здіктер де дайын-

далды. Институт осы жоба аясында 

жаңа жазуға к�шкен кезде қоғамның 

сұранысын �теуге жарайтын 11 түрлі 

лингвистикалық �німді әзірлеп отыр. 

Аталған еңбек отандық қана емес, 

түркітанудағы, сондай-ақ әлемдегі 

тілтанымдық қауымдастық үшін тың 

деректерімен қызықты. Нәтижесінде 

осы бағдарлама аясында әзірленген 

IT �німдерді де қосуға болады. Ауыз 

толтырып айтатын сондай �німнің 

бірі Ахмет Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты әзірлеген қазақ 

тілінің ұлттық корпусының интернет 

ресурсы – qazcorpus.kz. Бұл корпус 

үнемі толығып, жетілдіріліп оты-

ратын, қоғамға қажетті алуан түрлі 

тілтанымдық білімдерді қолжетімді 

ететін инновациялық-ақпараттық 

тілтанымдық портал.

Тағы бір тоқталатын жайт, Тіл 

білімі институты кирил және ла-

тын графикаларындағы жазылған 

мәтіндердің қатесін тексеретін 

«soztekser» сайтын әзірлеп жатыр. Үш 

жылдық бағдарламалы-нысаналық 

қаржыландыру жүзеге асырылып, 

әр жылына шамамен 150 миллион-

нан астам қаражат б�лінді. Штатта 

90 адам, 75 ғалым жұмыс істейтін 

Тіл білімі институты үшін қыруар 

қаражат бола алмайды. Бірақ біздің 

ғалымдарымыз оны қоғамға пайдалы 

етіп, тиімді игерді деп ойлаймын. 

Сұхбаттасқан 
Гүлмира МЕРАЛИНА

салаларының мамандары тікелей 

жетекші жұмыстарды атқарған жоқ. 

Президентіміз Қ.К. Тоқаев 2019 

жылдың қазан айында әліпбиге 

қатысты қоғамдық пікірді ескере оты-

рып, бұл істі тек қана мамандардың 

құзырына �ткізу туралы тапсыр-

ма берді. Жетілдірілген әліпби осы 

тапсырманы орындау мақсатында 

әзірленді. Мұны әзірлеуге еліміздің 

беделді тілтанушылары қатысты. Ах-

мет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты осы әліпби негізіндегі 

емле ережелерін әзірлеу үшін арнайы 

мақсаттық нысаналы қаржыландыру 

бағдарламасы аясында ғылыми зерттеу 

жүргізді. Зерттеулердің нәтижелерін 

п а й д а л а н а  о т ы р ы п ,  т е о р и я л ы қ 

тұрғыдан негізделген әліпби жоба-

сы мен емле жобасын ұсынды. Осы 

жобалардың практикалық негіздерін 

Мәдениет және спорт министрлігі 

Тіл саясаты комитетіне қарасты Ш. 

Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» 

орталығы әзірледі. «Тіл-Қазына» 

орталығы аталған әліпби және емле 

жобаларының жұртшылық арасын-

дағы қабылдану, түсініктілік деңгейін 

анықтау және осы жобалардағы кемшін 

тұстарды талқылау үшін түрлі сауална-

малар �ткізді. Талқылау барысында 

анықталған әліпби мен емле жобасына 

қатысты кемшін тұстары институт 

ғалымдарына және орфографиялық 

жұмыс тобының мүшесі болып та-

былатын отандық ғалымдарға қайта 

қарауға беріліп, соңында жетілдірілген 

ж о б а  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 

үкіметі жанындағы қазақ жазуын 

латын әліпбиіне к�шіру ж�ніндегі 

к о м и с с и я ғ а  ұ с ы н ы л д ы .  С � й т і п 

ағымдағы жылдың 28 қаңтарында жаңа 

емле мен әліпби жобасы Ұлттық ко-

миссияда мақұлданды. Жетілдірілген 

жобаның негізгі ерек шеліктері мына-

дай: жаңа әліпби жобасында 31 таңба 

бар, диакритика саны- 4. Умляут (

), макрон ( ¯), седиль ( ), бревис (  ). 

Диакритикамен берілген әріп саны, 

6 ( ) «бір дыбыс – бір 

әріп» принципіне толық сәйкес, қазақ 
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 БАҒДАР 

үшін су шаруашылығы инфра-

қ ұ р ы л ы м ы н  а қ п а р а т т ы қ 

орталықтандыруды бірыңғай 

цифрлық жұмыс кеңіст іг іне 

енгізу жоспарланған. Жүйе суды 

есепке алумен және реттеумен 

б а й л а н ы с т ы  т е х н о л о г и я л ы қ 

процестерді орталықтандырылған 

диспетчерлендіруді к�здейді. 

Сондай-ақ, су пайдаланушыға 

арналған электронды кабинетті 

құру қолға алынды, бұл фермер-

лерге смартфондарда жеткізілетін 

судың сенімді к�лемін смартфон-

дардан к�руге және қолма-қол 

ақшасыз т�лем жасауға мүмкіндік 

береді.

Бұдан басқа, сумен жабдықтау 

т�лемдерін банктік аударымға 

аудару жүзеге асырылуда. Халық 

пен Каспий банктерінің тех-

никалық қолдауымен кейбір 

б�лімшелерінде оң тәжірибе бар. 

Мақсат – бұл процесті қолжетімді 

ету, яғни бірнеше рет басу арқылы 

барлығы бірден жасалуы мүмкін.

Суармалы жерлердің есебі мен 

мониторингіне, сондай-ақ суару 

жүйелерінен рұқсат етілмеген су 

алудың жолын кесуге қатысты 

кәсіпорын «Қазақстан Ғарыш 

Сапары» ҰК» АҚ, Назарбаев уни-

верситеті және С.Сейфуллин 

Бүгінгі таңда цифрландыру 
тиімді дамудың негізгі факторына 
айналуда. Заманауи цифрлық 
технологияларды әртүрлі салаларға 
және "ндіріске енгізу процесі 
туралы жүйелі ақпарат алуға, оны 
жан-жақты талдауға және соңында 
жақсы нәтижеге жетуге мүмкіндік 
береді.

НҰРЛАН ҚҰМАР

Цифрландыру перспекти-

валарын ескере отырып, Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігінің «Қазсушар» РМК 

су  ресурстарын тиімді  және 

ұтымды пайдалануды қамтамасыз 

ету мақсатында инновациялық 

тәсілдерді енгізу арқылы жоба-

ларды іске асырып келеді. 

Бұл шаралардың �зектілігі 

2020  жылдың қорытындысы 

бойынша ауыл шаруашылығы 

алқаптарын тұрақты суару үшін 

қоршау 9,7 текше шақырым суды 

құраумен байланысты. Бұл ретте 

бүгінгі күні фермерлерге берілген 

судың нақты к�лемі 7,6 текше 

шақырымды құрайды. Осылайша, 

су беру үдерісінде судың шығыны 2 

текше шақырымнан асады немесе 

су алудың жалпы к�лемінің 22 

пайызды құрайды. Сондықтан 

жедел су есебін жүргізу қажеттілігі 

бар.

Осы жағдайды шешу үшін 

Қазсушар Су  шаруашылығы 

инфрақұрылымын цифрландыру 

бойынша неғұрлым тиімді техни-

калық шешімдер мен жүйелі 

тәсілді айқындау мақсатында 

бірқатар пилоттық жобаларды іске 

асырды.

Мәселен, сәтті пилоттық жоба-

лардың бірі Түркістан облысының 

Мақтарал ауданындағы К-19 шар-

уашылық аралық суару кана-

лында суармалы су шығынын 

есеп теуді цифрландыруға және 

технологиялық процестерді авто-

маттандыруға негізделген. К-19 

каналының ұзындығы 12 ша-

қырымға жетеді, Канал суар малы 

жерлердің ауданы 3628 гектар 

болатын 328 ауыл шаруашылығы 

тауарын �ндіру шілерді суармалы 

сумен қамта масыз етеді.

Бұдан басқа,  меморандум 

аясында австралиялық «Рубикон» 

компаниясымен бірлесіп К-32 

шаруашылықаралық каналында 

автоматты су есептеу бойынша 

пилоттық жоба іске асырылды. 

Оның ұзындығы 3 шақырымға 

жетеді.

Енді кәсіпорын арналарды 

автоматтандырудың 5 жылдық 

жоспарын жүзеге асыруға кірісті. 

Жоспарға  Алматы,  Жамбыл, 

Түркістан және Қызылорда облыс-

тарындағы жалпы су жинауы 6 

текше шақырым және ұзындығы 

2830 шақырым болатын 119 негізгі 

магистральдық және шаруа-

шылықаралық арналар енгізілген. 

Биылғы жылдың �зінде 23 арнада 

автоматтандыруды жобалау және 

оның 9-на құрылыс-монтаждау 

ж ұ м ы с т а р ы  ж о с п а р л а н у д а . 

Жоспарды іске асыру 412 мың 

гектар суармалы жерге 9 мыңнан 

астам фермердің суын цифрлық 

есепке алуды қамтуға мүмкіндік 

береді.

Сонымен қатар, кәсіпорын 

с у д ы  к о м м е р ц и я л ы қ  ж ә н е 

технологиялық есепке алу про-

цесін цифрландыруға ниетті. 

Ол үшін «Суды есепке алу бой-

ынша бірыңғай деректер базасы» 

ақпараттық жүйесінің жобасы 

әзірленуде. Қолданыстағы және 

е н г і з і л е т і н  а в т о м а т т а н д ы р у 

ж ү й е л е р і н  о р т а л ы қ т а н д ы р у 

атындағы Қазақ агротехникалық 

университетімен бірге Қызылорда 

облысында суармалы жерлерді 

космомониторингтеу бойынша 

пилоттық жобасы іске асырылды. 

Пилоттық жоба нәтижесінде 

Жалағаш ауданында су тұтыну-

шылар мәлімдеген күріш егілетін 

алқаптарының 120 гектарға арт-

қаны анықталды.

Басқа шаралар туралы айтар 

болсақ, Қазсушарға «Documen-

tolog» электрондық құжат айна-

лымы жүйесі енгізілді. Бұл айтар-

лықтай дәрежеде кәсіпорын-

н ы ң  о р т а л ы қ  а п п а р а т ы  м е н 

филиалдарының бизнес-про цес-

терін оңтайландырды, ал бүкіл 

қағаз құжат айналымы элек-

трондық форматқа к�шірілді. 

М е м л е к е т т і к  о р г а н д а р м е н 

интеграция қамтамасыз етілді. 

Кәсіпорын енгізген тағы бір 

« ц и ф р л ы қ »  ж о б а  қ ы з м е т т і к 

авток�ліктің GPS-мониторингі 

б о л д ы .  П и л о т т ы қ  ж о б а н ы ң 

нәтижесінде к�лік шығындарын 48 

пайызға үнемдеуге мүмкіндік туды. 

Бүгінгі күні GPS-мониторинг 

жүйесіне 707 қызметтік к�лік 

пен арнайы техника қосылды, 

бұл автомобиль паркінің жалпы 

к�лемінің 84,3пайызын құрайды.

 ОТАНДЫҘ ӨНІМ

Импорттың орнын 
басуға оң әсерін тигізеді
Түркістан облысының 
спортшылары, дәрігерлері мен 
мектеп оқушыларының арнайы 
формалары «Turkestan Textile 
«БК» фабрикасында тігіледі. 

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Облыс әкімі �мірзақ Ш�кеев 

рекордтық қысқа мерзімде іске 

қосылған тігін фабрикасында 

болды. Отандық �німнің үлесін 

арттыруға ықпал ететін әлеуметті 

маңызы бар кәсіпорын, білім беру 

және медициналық мекемелер 

мен дене шынықтыру және спорт 

басқармаларымен бірлесе жұмыс 

істеп, жергілікті қамту үлесін 

арттыруға ықпал етпек.

«Бүгінгі таңда Үкіметтің негізгі 

мақсаты ішкі нарық ты қорғау 

және ұлттық эконо ми каны дамыту 

болып табылады.  Импортты 

алмастыру бағдар ла масы аясында 

б ізд ің  алдымызда  импортқа 

тәуелділіктен арыла отырып, �з 

�ндірісімізді барын ша дамыту 

міндеті тұр. Осыған байланысты 

фабрика �німі импорттың орнын 

басуға оң әсерін тигізеді», – деді 

облыс әкімі.

Облыс басшысы �збекстан 

Республикасымен үкіметаралық 

�неркәсіптік кооперацияны 

дамытуда  осы жобаны іске 

асырудың тиімділігін айтқан 

болатын. Қысқа мерзім ішінде 

зауытта дайын �німнің бай 

а с с о р т и м е н т і  қ а л ы п т а с т ы . 

Мәселен, т�сек-орын түрлері, 

ә р т ү р л і  ж ұ м ы с  к и і м д е р і , 

спорттық жабдықтар, медицина 

қ ы з м е т к е р л е р і н е  а р н а л ғ а н 

формалар отындық мамандардың 

қолынан шығуда.

Тұтынушы талабы ескерілген. 

Бағалар да қолжетімді. �ндірісте 

Baoyu және Jack фирмаларының 

400-ге жуық замануани құрал-

жабдықтары қолданылады. 

Оның 333-і автоматтандырылған 

және соңғы үлгідегі тігін ма-

шиналары.

	йелдерді, оның ішінде тұр-

мысы т�мен отбасы мүшелерін 

жұмыспен қамту мақсатында 

іске қосылған әлеуметтік жоба 

барысында бүгінгі күні 72 адам 

тұрақты жұмыспен қамтылған. 

180 адам осы жерге жұмысқа 

орналасу үшін тігіншіліктің қыр-

сырын меңгеруде.

Су ресурстарын тиімді 
пайдалану – уақыт талабы

 ЦИФРЛЫ ҘАЗАҘСТАН

Азаматтарға арналған
үкіметте жеке менеджер
қызметі іске қосылды

«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы 
мемлекеттік қызметтерді жеңіл 
және жедел алуға мүмкіндік 
беретін сервистер қатарын 
к"бейтуде. Олардың қатарында 
порталда авток"лікті онлайн 
қайта тіркеген автоәуесқойлар 
egov.kz, үйге жеткізу арқылы 
авто"лшемдік белгілер мен 
техпас порт тарға тапсырыс бере 
алады. 

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Енді Азаматтарға арналған 

үкімет қазақстандық бизнестің 

қажеттіліктерін қарастырып, 

«дербес менеджер» сервисін іске 

қосты. Дербес менеджер – бұл 

клиентке жеке қызмет к�рсету, 

клиенттің міндеттерін шешудің 

тиімді құралдарын, тиімді және 

стратегиялық дұрыс жолдарын 

табу міндеті бар маман. Осы 

жоба шеңберінде жеке және 

заңды тұлғалар Мемлекеттік 

қызметтерді Халыққа қызмет 

к�рсету орталықтарына бармай-

ақ ала алады, дербес менеджер 

тек түпкілікті нәтиже бере оты-

рып, барлығын �зі жасайды.

«Дербес менеджер к�рсе-

тетін қызметтерді алу үшін 

Мемлекеттік корпорация мен 

қызмет алушылар арасында 

бекітілген баға прейскуранты 

бойынша қызмет к�рсетуге 

шарт жасалады. Дербес ме-

н е д ж е р д і ң  с е р в и с і н  ж е к е 

тұлғалар, ірі бизнес, екінші 

дең гейлі банктер, құрылыс 

ком   паниялары және т. б. �кіл-

дері пайдалана алады. Қызмет 

нәтижесін қызмет алушы  айт-

қан жерге дейін әкеліп береді. 

Келісім-шартты 1 айдан1 жылға 

дейінгі  мерзімге  жасасуға 

болады», – дейді «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы Алматы қала-

сы филиалының директоры 

Данияр Қырықбаев.

«Дербес менеджер» сер-

висін енгізу ХҚО-ға түсетін 

жүктемені  азайтады және 

қызмет алушылардың уақытын 

үнемдейтін к�рінеді. Қазіргі 

таңда дербес менеджерлер 

фронт-офистерде отыр. Алдағы 

уақытта дербес менеджерлер 

келісім бойынша құрылыс 

компанияларында да отыратын 

болады.

Бесшатыр қорғаны біздің 
заманымызға дейінгі бірінші 
мыңжылдықта қазіргі 
Қазақстан аумағында 
мекендеген көне сақтардың 
табынатын орны болған. 
Мұнда 2 шаршы км. алаңда 
Бесшатыр мазараты – 
сақтардың, көне Жетісу 
халқының монументтілік 
және композициялық 
күрделілігі жағынан ең 
елеулі археологиялық 
ескерткіші орналасқан.

Мазарат солтүстіктен 
оңтүстікке қарай 2 км, 
шығыстан батысқа қарай 1 
км созылып жатыр және Іле 
өзенінің бастауы Жетісуда, 
«Алтынемел» мемлекеттік 
ұлттық саябағының аймағы 
Алматы қаласынан 170 км 
қашықтықта орналасқан. 
Қорған диаметрі 8-ден 70 
метрге дейінгі, биіктігі 
2-ден 20 метрге дейінгі 
18 салтанатты обадан 
тұрады. 

Қорғанның барлық 
обалары бір үлгідегі және 
қалың жабу түріндегі 
күрделі құрылымды болып 
келеді.

 ТУҒАН ЖЕР

БЕСШАТЫР ҚОРҒАНДАРЫ


