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Электр энергиясы
қымбаттады
Шілденің бірінен бастап Қазақстанда электр энергиясы қымбаттады. 
Таяу да бұл туралы Энергетика министрлігі Электр энергетикасын дамыту 
департаментінің директоры Айдос Дәрібаев мәлімдеген еді.

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

 – Электр энергиясына арналған тарифтер заңға сәйкес 7 жылға 

белгіленеді, бұл ретте энергия 'ндіруші ұйымдардың электр энергия-

сын 'ндіруге арналған шығындары нақты ұлғайған жағдайда, энергия 

'ндіруші ұйымдар уәкілетті органға шекті тарифтерді түзетуге 'тінім 

беруге құқылы.
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ 
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП, 
2017 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДА №16796-Г КУӘЛIГI БЕРIЛДI

Экотуризмді           
дамыту жобасы
қолдау тапты
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 ASTANA FINANCE DAYS  ЭНЕРГЕТИКА

МӘДЕНИЕТ

жуық адамға үйге жеткізіліп 

берілген.

Сарапшылар  финтехтың да-

муы және банктерге бармай-ақ  

алуға болатын жаңа қызметтер 

тренді одан әрі дами береді деп 

есептейді. Орталық Азия елдері 

халқының жартысына жуығы 

әлі  күнге дейін қаржылық 

қыз  меттермен қамтылмаған, 

дегенмен интернет желілерін 

дамыту бұл жағдайды түзетуі 

мүмкін. Мысалы, 2019 жылы 

Дүниежүзілік желінің ОА-ға 

енуінің орташа деңгейі 49%-ға 

бағаланды және бұл банктерге 

'здерінің digital-қызметтерін 

дамытуға мүмкіндік берді. 

Бұл 79%-дық к'рсеткішке ие 

Қазақстан мен 50%-ды к'р-

се тетін Қырғызстан мен <з-

бекстан үшін 'те 'зекті.

Мобильді банкинг қаржы 

институттарына филиалдары 

мен б'лімшелері жоқ шалғай 

аудандар мен ауылдық жер-

лерде 'з қызметтерін ұсынуға 

к'мектеседі. Бұл к'рсеткіш 

Интернетке мобильді қолже-

тімділіктің  арқасында Орталық 

Азия бойынша орта есеппен 

60%-дан асуы мүмкін.

29 маусым мен 3 шілде 
аралығында онлайн-форматта 
Astana Finance Days конфе-
ренциясы (тті. «)згермелі 
әлемдегі нарықтарды дамыту 
және пандемияның жаһандық 
экономикаға әсері» тақырыбына 
арналған жиында жаһандық 
экономика, қаржы техноло-
гиялары, капитал нарығы, 
АХҚО құқығы, ислам қаржысы, 
сондай-ақ адами капиталды 
дамыту секілді бағыттарға назар 
аударылды.  

БЕКЕТ К<КЕНАЙҰЛЫ

Ж и ы н д а  қ а з а қ с т а н д ы қ 

және шетелдік сарапшылар 

пост-пандемия дәуіріндегі 

ислам қаржысы мен финтех 

индустриясының мүмкіндіктері 

мен сын-тегеуріндері туралы 

ой-пікірлерін ортаға салды. 

Коронавирус бүкіл әлемдегі 

компаниялардың жоспарла-

рына елеулі түзетулер енгізді. 

Елдер үкіметтерінің енгізген 

шаралары компаниялардың 

жұмысын ішінара немесе толық 

тоқтатуға алып келді.  Осы 

тұрғыда қаржы технологиясы 

 �ЛЕМДІК �ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

GB_KZMS
08.07.20 15:00

2 548,00 +2,33 +12,35

KZTO
08.07.20 15:00

842,00 +1,20 +4,60

HSBK
08.07.20 15:00

128,50 +0,86 +9,05

KEGC
08.07.20 15:00

1 709,99 +0,59 -1,85

– – – –

Индекс KASE
01.07.20 16:12

2 379,41 +0,65 +2,11

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
07.07.20 16:57

7,90 -0,41 -0,21

TONIA
08.07.20 14:59

7,83 -0,07 -0,28

SWAP-1D (USD)
08.07.20 15:05

8,32 -0,05 +0,39

TWINA
08.07.20 14:46

8,67 -0,07 -0,23

SWAP-2D (USD)
08.07.20 15:05

8,41 -0,46 -0,06

KazPrime-3M (KZT)
08.07.20 11:33

11,50 0 0

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

THLZb1
08.07.20

16.00 26.11.23

BRKZe4_US
08.07.20

4.54 23.03.26 –

FFINb3
08.07.20

– 29.05.21

KAFIb9
08.07.20

12.80 24.12.24 –

BASPb8
08.07.20

11.25 27.02.23

ECTRe1_US
08.07.20

4.61 22.04.22 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

OM_01_2908_US
02.07.20

6.75 01.08.29 –

RU_01_2806_US
02.07.20

2.43 24.06.28 –

MUM132_0005
02.07.20

10.55 15.05.23

NTK028_2654
01.07.20

9.16 29.07.20 –

NTK182_2653
26.06.20

10.23 25.12.20 –

NTK364_2598
26.06.20

9.90 06.11.20

 �АЗА�СТАН �ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2 364.14      -0.50% 

FTSE 100 6197.84        0.13% 

CAC 40 5023.36      -0.40% 

S&P 500 3158.00        0.40% 

Dow Jones 25926.00        0.14% 

Nikkei 225 22450.53      -0.60% 

DAX 12625.37        0.07% 

SSE Comp 3403.32        1.73% 

08 Шілде 2019

Тауарлар

Мұнай 43.11        0.07% 

Алтын 1 789.55        0.09% 

Платина 830.00        0.36% 

Палладий 1 920.00        1.67% 

Никель 13 308.00      -0.22% 

Алюминий 1 626.00        0.74% 

Күміс 18.02      -1.29% 

08 Шілде 2019

Валюта нарықтары

USDKZT 409.19        0.86% 

EURKZT 461.24        1.26% 

USDRUB 71.1231      -0.52% 

USDUAH 26.6000      -1.15% 

USDBYN 2.4417        0.56% 

EURUSD 1.1281        0.10% 

GBPUSD 1.2530      -0.08% 

08 Шілде 2019

Есіл бойындағы өркенді даму: 
СӘУЛЕТІ МЕН ДӘУЛЕТІ 
КЕЛІСКЕН БАС ҚАЛА

 АСТАНА КҮНІ

Қазатомөнеркәсіп:
Инвесторлар 
тарапынан жоғары 
сұраныс тудырды

- бет6 ҚАРЖЫ- бет4

Мобильді     
байланыс 
несімен
маңызды?

Қазақстан және әлемде 
финтехтің дамуы

7 трлн теңгені құрады, яғни 1997 

жылмен салыстырғанда 272 есе 'сті. 

Теңге түрінде жалпы 'ңірлік 'нім ин-

дикаторлары аталған жылдар ішінде 

үздіксіз 'сіп отырды. Жалпы 'ңірлік 

'нім құрылымында қызықты үрдіс 

байқалады. Былтыр тауар 'ндірісі 

капиталға жалпы жалпы 'ңірлік 

'німнің 19,3%, ал қызмет к'рсету 

'ндірісі – 74,5% берді. Қалғаны азық-

түлік салығы. Жалпы 'ңірлік 'нім 

құрылымы бұл деңгейде шамамен 

2000 жылдардың ортасынан бастап 

сақталды. 

Жалпы 'ңірлік 'нім құрылымында 

капиталдың нақты 'суі, яғни ин-

фляцияны ескере отырып, әр түрлі 

бағытта 'згерді – 2000 жылдары 

индикатор екі таңбалы динами-

када 'сті, ал 2008 жылдан бастап 

«минусқа» дейін т'мендеп, 2010 жылы 

қалпына келе бастады. Жағдайдың 

'згеруіне ең алдымен 2008 жылғы 

қаржы нарықтарындағы дағдарыс 

және 2014-2015 жылдарда әлемдік 

нарықта мұнай бағасының түсуі себеп 

болды. Жаһандық дағдарыс әкелген 

қиындықтарды еңсеру үшін үкімет 

«Жұмыспен қамтудың жол карта-

сы», «Бизнестің жол картасы» және 

«Нұрлы жол» сияқты мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеп, іске қосты. 

Аталған бағдарламаларды іске асы-

ру еліміздің әлемдік нарықтар-

дағы жағымсыз тенденцияларға 

т'теп беруіне, халықтың іскерлік 

белсен ділігін арттыруға мүмкіндік 

берді.  Шағын және орта бизнес 

экономикалық дамудың мықты 

драйверіне айналды.

ШАҒЫН ЖMНЕ 

ОРТА БИЗНЕС – 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ДАМУ ДРАЙВЕРІ

Астананың шағын және орта кәсіп-

кер лік субъектілері ел бойынша осы 

сектордың барлық жұмыстары мен 

қызметтерінің 20%-ын жүргізеді. 

Мұнда жалпы 'ңірлік 'німнің 55%-ы 

кәсіпкерлік сектордың үлесіне тиесілі. 

Статистика деректеріне сәйкес, 1999 

жылдан бері заңды тұлғалар саны 16 

есе 'скен, биылғы 1 маусымдағы жағ-

дай бойынша 74 824 кәсіпорын бол-

ды. Олардың басым б'лігі – сауда, 

құрылыс, білім, телекоммуникация 

және 'ндіріс салаларында.

6 шілде – Қазақстан астанасының 
күні, мемлекеттік мереке. 
Сарыарқа т(сінде еліміз 
тәуелсіздігінің нышаны іспеттес 
бой к(терген әсем Астана мен ҚР 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың есімі тығыз 
байланысты. Сонау 1997 жылдың 
20 қазанында Елбасы елорданы 
еліміздің орталығына к(шіру 
туралы тарихи шешім қабылдады. 
Қазақстан – жаңа ғасырдың 
басында жаңа астана салған 
жалғыз ел. Биыл елордамыздың 
Есіл бойында ту тіккеніне 22 жыл 
толды. Тарих үшін қас-қағымдай 
осынау аз ғана уақыттың ішінде 
бас қаламыз дәулеті мен сәулеті 
келіскен, бүкіл әлемге танымал 
шаһарға айналды. 2019 жылғы 23 
наурызда Астана Нұр-Сұлтан деп 
аталды.

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

Mлемдегі ең қарқынды да-

мып келе жатқан қалалардың бірі, 

еліміздің әкімшілік және іскерлік 

орталығы – астанаға 1998 жылдан 

бастап 2019 жылға дейін тартылған 

инвестиция к'лемі 47 есе 'сті. Ол 

кезде халық саны небары 300 мың 

адамды құраған болса, бүгінде 

Нұр-Сұлтан қаласы – миллионды 

мегаполис, Еуразия кеңістігінің 

орталығы.

Аймақ экономикасының жай-

күйін негізгі макроэкономика-

лық к'рсеткіштер,  мысалы, 

жалпы 'ңірлік 'нім, іскерлік 

белсенділік деңгейі, жұмыспен 

қамту, тартылған инвестициялар 

к'лемі сияқты к'рсеткіштермен 

бағалауға болады. Астаналық 'ңір 

экономикасының жиырма екі жыл 

ішіндегі 'згерістеріне FinReview.

info талдауларының негізінде к'з 

жүгіртіп к'рмекпіз.

Жалпы 'ңірлік 'нім – бұл 

аймақта 'ндірілген барлық тауар-

лар мен қызметтердің нарықтық 

құнын к'рсететін к'рсеткіш. Был-

тыр ол Нұр-Сұлтан қаласында 

секторының компанияларын-

да жаңа мүмкіндіктер пайда 

болды. Осылайша, Tech Nation 

amd Dealroom есебіне сәй-

кес, финтех коронавирустық 

дағдарыс кезінде тұрақтылық 

к'рсетті, ал 2020 жылы Лон-

донның технологиялық ком-

паниялары барлық вен чур-

лік инвестицияның 39%-ын 

құрады. deVere Group кон-

салтингтік компаниясы жүр-

гізген басқа зерттеу пандемия 

аясында Еуропа тұрғындары 

финтех-қосымшаларды 72%-ға 

жиі пайдалана бастағанын ха-

барлайды.

Қазақстан мен Орталық 

Азиядағы жағдай да осы ша-

малас. Осылайша Қазақстанда 

банктер мен басқа да кредиттік 

ұйымдардың уақытша жабы-

луына байланысты қаржы ин-

ституттары 'здерінің цифрлық 

сервистерін дамыта бастады. 

Мысалы, карантин аясында 

алғаш рет карточкалық шоттар-

ды қашықтан ашу қызметі пай-

да болды. Сәуір айының соңына 

қарай 1 миллионнан астам адам 

карточкалық шоттарды ашуға 

онлайн 'тінім беріп, 700 мыңға 

ҚАРЖЫ
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Елорда

Елбасыға арналған 
монумент ашылды

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Тұңғыш 
Президент – Елбасы 
Н.C.Назарбаевқа арналған 
монументтің ашылу рәсіміне 
қатысты.

П р е з и д е н т  ' з  с ' з і н д е 

Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 

қазіргі Қазақстанның негізін 

қалағанын, егемен еліміздің 

стратегиялық даму жолын 

айқындап, халқымызды ортақ 

мақсатқа жұмылдырғанын атап 

'тті. «Тұрақтылық пен татулық, 

береке мен бірлік – Елбасының 

сарабдал саясатының нәтижесі. 

Кез келген мемлекеттің та-

рихында 'шпес із қалдырған 

бірегей тұлғалар бар. Олардың 

сіңірген еңбегін бағалай білу 

және жан-жақты дәріптеу – 

'скелең ұрпақтың парызы», – 

деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қа-

зақстанның Қарулы Күштері 

Тұңғыш Президенттің Жарлы-

ғымен құрылғандықтан, бұл 

монументтің Ұлттық қор-

ғаныс университетінде орнаты-

луының символдық мәні зор 

екенін атап 'тті. 

Жоғарғы Бас қолбасшы 

ә с к е р і м і з д і ң  қ а н ш а  ж е р -

ден заманауи техникалар-

м е н  ж а б д ы қ т а л ғ а н ы м е н , 

мемлекеттің қауіпсіздіг ін 

қамтамасыз ету барысын-

да армияның жеке құрамы 

негізгі фактор болып қала 

беретінін айтты. Сондықтан 

Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-

дарында ең мықты әскери 

кадрлар сапалы әскери білім 

б е р у  і с і н  ұ й ы м д а с т ы р у ғ а 

ж ұ м ы л д ы р ы л д ы .  Б ү г і н д е 

Қазақстанда  орта  әскери 

оқу  орындарынан бастап 

халықаралық деңгейдегі уни-

верситетке дейінгі аралықта 

к ' п с а т ы л ы  б і л і м  ж ү й е с і 

қалыптасты. «Біз армиямыз-

дың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға қашанда баса мән 

береміз. Бұл ретте білім мен 

ғ ы л ы м н ы ң  а л а т ы н  о р н ы 

ерекше. Ұлттық қорғаныс 

университеті алдағы уақытта 

да білікті мамандар дайын-

дау ісіне мол үлес қосады деп 

сенемін», – деді Мемлекет бас-

шысы.

 Covid-19 

Дәрі-дәрмекті әкелу 
тәртібі жеделдетілді
Елге дәрі-дәрмек жеткізу 
үрдісін жеделдету мақсатында 
нормативтік құжаттарға қол 
қойылды. 

Осы орайда Орталық ком-

муникациялар қызметінде 

'ткен баспас'з мәслихатында 

денсаулық сақтау министрі 

Алексей Цой бүгінде дәрі-

дәрмек жеңілдетілген тәртіп-

пен қоймалардан б'лшектік 

компанияларға түсе бастаға-

нын атап 'тті. Алдағы уақытта 

дәріханаларға түседі. Осы рет-

те ол еліміздің барлық 'ңірінде 

дәрі-дәрмек бағасын бақылау 

жұмысы күшейтілгенін, дәріні 

қым батқа сататын алып сатар-

лардың әрекетіне қалай шек-

теу қойылып жатқанын айтып 

берді.

Медициналық ұйымдарды 

қадағалаудың жаңа форма-

ты – онлайн-бақылау тәртібі 

енгізілді. «Кеше ғана Атырау -

дағы ауруханаларды онлайн-

бақылау жүргізілді. Бұл деге-

німіз қазір Денсаулық сақтау 

министрлігінің қызмет кер-

лері кез келген 'ңір дің меди-

циналық ұйымына хабарласып, 

онлайн байланыспен ұйымды 

бақылайды. Қызметкерлеріміз 

шынайы мәселені сұрайды. 

Қандай кабинетке кіруді де 

министрлік қызметкерлері 

айтып отырады. Кеше ғана 

осындай тәртіппен бірнеше 

пациентпен с'йлестік. Яғни 

жұмыстың осындай форматы 

аз уақыттың ішінде бірнеше 

аурухана жұмысын тексеруге 

мүмкіндік берді», – деді Алек-

сей Цой.

Бүгінде барлық 'ңірде 

әкімдіктер жанынан мони-

торинг топтары құрылған. 

Қ о ғ а м д ы қ  к е ң е с т е р  м е н 

үкіметтік емес ұйымдар да 

дәрі-дәрмек бағасын бақылау 

жұмысына белсене атсалы-

суда. Олардың бәрі мемле-

кет бекіткен шекті бағаны 

қадағалайды.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Президент

Дағдарысқа қарсы 
бастамалар  туралы баяндалды
Президент Ұлттық банктің 
есебін қабылдады.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н а 

Ұлттық банк т'рағасы Ерболат 

Досаев және басқарма мүшелері 

екінші деңгейдегі банктер 

активтерінің сапасын бағалау 

бойынша 'ткен жылғы қаржы-

несие саясатына қатысты 

жүргізілген жұмыстардың қо-

рытындылары, Ұлттық банк-

тің алтын-валюта резер вінің 

ахуалы және Ұлттық қор дың 

активтері ж'нінде есеп берді. 

Сондай-ақ Ұлттық банк тің 

дағдарысқа қарсы бастама-

лары, 2020 жылдың екінші 

жартыжылдығына арналған 

жоспары және коронавирус 

пан демиясы кезіндегі қаржы 

тұрақтылығын қамтамасыз ету 

үшін қабылдаған шаралары ту-

ралы баяндалды. 

Президент 'з с'зінде қазір-

гі жағдайда ақша-несие саяса-

тын тиімді іске асырудың ма-

ңыздылығын атап 'тіп, 2030 

жылға дейінгі ақша-несие са-

ясатын іске асыру стратегия-

сын әзірлеу барысында халық-

аралық нарықтағы іргелі үрдіс-

терді ескеру қажеттігін айтты. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Ұлттық банкке, Қаржы на-

ры ғын реттеу және дамы-

ту агенттігіне AQR қоры-

т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а  Ж о л 

к а р т а с ы н  ж ү з е г е  а с ы р у -

ды жалғастыруды, отандық 

банк секторының сапасына 

белгіленген мерзім бойынша 

бағалау жүргізуді тапсырды. 

Айырбас бағамының тұ-

рақ ты лығын қамтамасыз ету 

ма  ңызды. «Бұл мәселеде Үкі-

мет пен Ұлттық банк үй ле  -

сімді жұмыс істеуі қажет еке-

нін атап айтқым келеді. Ква-

зи   мемлекеттік компания лар-

дағы басы артық валютаны 

ішкі нарыққа сату тәжірибесін 

жалғастыра беру керек. Ұлттық 

банк қажет болған жағдайда 

айырбас бағамын тұрақтан-

дыру үшін қосымша шаралар 

қабылдайды», – деді Қасым-

Жомарт Тоқаев. 

Сонымен қатар Ұлттық 

банк ке Қаржы нарығын реттеу 

және дамыту агенттігімен бір-

лесіп, кепілсіз тұтыну несие-

сіне қатысты мәселені ұдайы 

бақылауда ұстау ж'нінде тап-

сырма берілді. 

Пандемия кезіндегі әлемдік 

үрдістер мен еліміздегі жағдай 

қаржы саласына заманауи тех-

нологияларды енгізу қажеттігін 

к'рсетті. Президент осы рет-

те Ұлттық банкке Үкіметпен 

және «Астана» халықаралық 

қаржы орталығымен бірлесіп, 

2025 жылға дейінгі қаржы тех-

нологиясы мен инновациясын 

дамытудың тұжырымдамасын 

бекітуді тапсырды. 

Экономика мен бизне-

ске белсенді несиелеу бойын-

ша қолдау к'рсету – Ұлттық 

банктің маңызды міндеті . 

«Қазіргі жағдайда бизнеске 

қаржы ресурсы қажет және оны 

жылдам алуы керек. Сондық-

тан Қаржы нарығын реттеу 

және дамыту агенттігі Ұлттық 

банкпен бірлесіп, экономика-

ны, шағын және орта бизнесті 

несиелеуді арттыру бойын-

ша нақты шаралар қабылдауы 

қажет», – деді Президент. 

Жиын соңында Мемлекет 

басшысы Ұлттық банктің жаңа 

қонысындағы жұмысына та-

быс тіледі.

 ТУҒАН ЖЕР

ҚЫЗЫЛҚҰМ  ШӨЛІ 

Қызылқұм шөлі – Әмудария (Өзбекстан) мен Сырдария (Қазақстан) өзендері аралығын 
алып жатқан құмды алқап. Бұл шөлдің солтүстік-батысы Арал теңізіне, оңтүстік-шығысы 
Өзбекстандағы Зеравшан аңғары мен Нұратаға ұласады. Қызылқұм кұмды алқабының ауданы 
300 мың км2 құрайды немесе Қазақстандағы Шығыс Қазақстан облысының аумағындай жерді 
алып жатыр. Теңіз деңгейінен 300 метр биіктегі құмды төбелер мен жалдардың салыстырмалы 
биіктігі 20-30 метрге жетеді. Бұл шөлде өмір сүруге бейімделген бауырымен жорғалаушылар 
және аң-құстар көп кездеседі. Көктемде құм төбелері арасында шағын көлшіктер мен уақытша 
ағатын шағын өзендер, жылғалар пайда болады.

Премьер-министр Асқар Маминнің 
т(рағалығымен (ткен үкімет оты-
рысында цифрлық экономика үшін 
адами капиталды дамыту мәселесі 
мен к(леңкелі  экономика деңгейін 
т(мендету шаралары қаралды. 
К(леңкелі  экономиканы  азай-
ту бағытында атқарылып жатқан 
жұмыстар жайында ұлттық экономика 
министрі Руслан Дәленов баяндады.

БОТАГ<З MБДІРЕЙҚЫЗЫ

Халықаралық валюта қорының 

деректері бойынша Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы 

елдерінде бақыланбайтын экономи-

каның орташа деңгейі 15%-ды, сатып 

алу қабілетінің тепе-теңдігі бойынша 

жан басына шаққандағы жалпы ішкі 

'нім 46 мың АҚШ долларын құрайды. 

Сондықтан к'леңкелі экономиканы 

т'мендету ж'ніндегі шараларды іске 

асыру және қадағаланбайтын қызметті 

заңды айналымға тартуды ынталан-

дыру экономикалық 'судің маңызды 

резерві болып табылады.

   Халықаралық тәжірибе салықтық 

және әкімшілік рәсімдерді оңайлату, 

ақпараттық жүйелерді цифрланды-

ру және интеграциялау, заңдардың 

орындалу шарттарын қамтамасыз ету 

әмбебап шаралар екендігін к'рсетіп 

отыр. Бұл экономиканың сапасын 

арттыруға, бизнес жүргізу жағдайын 

жақсартуға, ресурстарды әділ б'луге 

және бюджетті нығайтуға оң әсер 

етеді.

Халықаралық тәжірибеге сәйкес, 

рәсімдерді оңайлату және к'леңкелі 

айналымдар үшін тиімсіз ортаны құру 

қадағаланбайтын экономика деңгейін 

т'мендетудің тиімді құралы саналады.

Руслан Дәленов осыған байланы-

сты салықтық ынталандыру, есепке 

алуды жетілдіру, цифрландыру және 

бизнес үшін рәсімдерді оңайлату 

бағыттары бойынша белсенді жұмыс 

жүргіз іліп  жатқанын атап 'тті . 

Салық саласында кірістерді есепке 

алудың ашықтығын ынталандыру, 

арнайы салық режимдерін жетілдіру, 

салықтық әкімшілендіруді оңайлату 

шаралары қабылданды. Шағын және 

орта бизнес үшін режимдерді қолдану 

критерийлері кеңейтілді. Сауда саласы 

оңайлатылған декларация режиміне 

ауыстырылды. Жаңа тіркелген шегерім 

режимі енгізілді. Осы ретте соңғы 

2 жылда арнайы салық режимдерін 

қолданатын кәсіпкерлер саны 20%-ға 

артып, 1,2 миллионға жетті.

Салықтық әкімшілендіруді оңай-

лату бағытында тіркеу және т'лемдерді 

т'леу ыңғайлы болу үшін бірыңғай 

жиынтық т'лем енгізілді. Шағын және 

орта бизнес үшін талап қою мерзімі 

қысқарды (5 жылдан 3 жылға дейін). 

Кәсіпкерді тіркегеннен кейін алғашқы 

жылы жоспарлы тексерулерге тыйым 

салынды, бірінші құқық бұзушылық 

кезінде салынатын айыппұл ескертуге 

ауыстырылды.

Салықтық тексерулерді қысқарту 

үшін тексерулердің орнына есептілік 

қағидаты бойынша арнайы монито-

ринг енгізілді. Арнайы бақылау шоты 

арқылы қосылған құн салығын же-

дел қайтару к'зделген. Осының бәрі 

Көлеңкелі экономиканы 
азайту шаралары
қаралды 

есепті тапсыруға жұмсалған уақыт 

к'рсеткішінің 30%-ға жақсаруына 

ықпал етті.

Жоспарланып отырған салықтық 

ынталандыру шаралары шеңберінде 

еңбекақы т'леу қорынан т'лемдер 

т'леуді  бірыңғай т'лем құжаты 

арқылы жеңілдету қарастырылуда.

«Тиісті сақтық» қағидатын енгізу 

пысықталуда. Бұл құралдың арқасында 

салық т'леуші мәмілелердің дұрыс 

жасалуына к'з жеткізе алады. Бұл 

бизнесті жосықсыз контрагенттерден 

– «жалған кәсіпкерлерден» қорғайды.

Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер үшін 

бухгалтерлік есепті алып тастау және 

салық есебін оңайлату ұсынылады. Бұл 

арнайы салық режимдеріне қатысты.

Статистикалық  нысандар саны 

21%-ға т'мендеді (2013 жылғы 181-ден 

2019 жылы 143-ке дейін). Есептілік 

нысандары оңтайландырылды, толты-

ру уақыты 15%-ға қысқарды.

    Қадағаланбайтын экономиканы 

бағалау әдістемесі жетілдірілді. Ескі 

әдістеме орын алған құқық бұзушылық 

статистикасына негізделген болатын.

Жаңа әдістеме үш басты қағидатқа 

негізделген. Бұл — халықаралық 

стандарттар, қаржы-шаруашылық 

қызмет бойынша есептілікті пайда-

лану, сондай-ақ салалар бойынша 

экономикалық бағалау.

Осылайша жаңа әдістеме салалар 

мен жалпы экономиканы формализа-

циялау әлеуетін бағалауға мүмкіндік 

береді.

Мемлекеттік органдар мен жеке 

бизнес арасындағы 'зара іс-қимыл 

үдерісі жеңілдетілді. Мемлекеттік 

қ ы з м е т т е р  а в т о м а т т а н д ы р ы л у -

да. Қызмет к'рсету мерзімі 3 есеге 

қысқарды. Биылғы міндет – мем-

ле  кеттік органдардың ақпараттық 

жүйелерін 100% интеграциялау және 

мемлекеттік қызметтің 90%-ын он-

лайн түрде к'рсету.

Жалпы алғанда, 2014 жылдан 

бастап жүйелі негізде жүргізілген 

заңнамалық реформалар нарыққа 

кіруді оңайлату, реттеуші ортаны 

жетілдіру, әкімшілік кедергілерді 

алып тастау және рәсімдерді оңайлату 

бойынша қолайлы жағдайлар жасауға 

мүмкіндік берді. Осы ретте лицен-

зиялар мен рұқсаттар саны екі есеге 

қысқарды, кәсіпорындарды тіркеу 

оңтайландырылып, банктің ағымдағы 

шотын онлайн ашу енгізілді. Шағын 

және орта бизнес субъектілері үшін 

тіркеу алымы, м'рдің болуы тура-

лы талап, сондай-ақ жаңа құрылыс 

объектілерін тіркеу кезінде техникалық 

паспортты ресімдеу қажеттілігі алы-

нып тасталды. Техникалық жағынан 

күрделі емес объектілер бойынша 

бірқатар құжат пен сараптама алы-

нып тасталды, электр желілеріне қосу 

кезіндегі рәсімдер қысқарды, жер 

учаскелерін беру кезінде «бірыңғай 

терезе» қағидаты енгізілуде. Сондай-

ақ «Екеуінің орнына бір реттеу» 

қағидатын енгізу қолданыстағы екі 

құралдың орнына жаңа реттеуші 

құралды енгізуді к'здейді. Осылай-

ша бизнеске реттеуші жүктеме т'-

мендейді. Лицензиялар мен рұқсат тар-

ды оңтайландыру жоспарлануда.

Mкімшілік кедергілерді одан әрі 

қысқарту және рәсімдерді оңайлату 

мақсатында кәсіпкерлер мен бизнес-

қауымдастықтардың шағымдары 

бойынша мемлекеттік органдардың 

тиімсіз актілерінің күшін жою немесе 

тоқтата тұру тетігін енгізу ұсынылды. 

Яғни бизнеске кедергі келтіретін 

шешімдер тез күшін жоюы және 

түзетілуі мүмкін.

Жоспарлы тексерулерге балама 

ретінде «кәсіпорындарды диагнос-

тикалауға» к'шу, цифрландыру ая-

сында бизнес үшін барлық қыз метті 

толық электрондық нысанда қамту 

к'зделіп отыр. Бизнесті қаржы-

ландырудың қолжетімділігін арттыру 

және мемлекеттік қолдау ша ра ларын 

жетілдіру жұмыстары жал ғасады. 

Осы аталған шаралар 2025 жылға 

қарай ЖІ<-дегі к'леңкелі экономика 

деңгейін 20%-ға дейін т'мендетуге 

бағытталған. «Бұл – Қазақстанның 

2025 жылға дейінгі стратегиялық даму 

жоспарында белгіленген к'рсеткіш. 

Аталған шараларды іске асыру эконо-

миканың тұрақтылығына, бюджеттің 

теңгерімділігіне, бизнестің бәсекеге 

қабілеттілігіне оң әсер етеді», – деп 

түйіндеді Р.Дәленов.



3БЕЙСЕНБІ 9 ШІЛДЕ 2020 ЖЫЛ
TENGE MONITOR

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&БИЛІК

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Дүниежүзілік банк 
500 млн доллар бөлді  

Дүниежүзілік банктің директорлар кеңесі Мал 
шаруашылығын тұрақты дамыту бағдарламасы 
үшін 500 миллион доллар к(лемінде кредитті 
бекітті. Бағдарлама мақсаты – экологиялық 
тұрғыда тұрақты дамуды, Қазақстанда сиыр етінің 
инклюзивті және бәсекеге қабілетті (ндірісін 
қолдау. Бұл туралы Дүниежүзілік банк баспас(з 
қызметі хабарлайды.    

Бағдарламаның қаржыландырылуы Қа-

зақ  станның малдәрігерлік қызметтерін және 

мал шаруашылығын тіркеу жүйесін жетілдіру, 

фермерлерге арналған қызмет к'рсетудің әдісін 

кеңейту және осы сектордағы агроэкологиялық 

саясатты жетілдіру саласында Агро'неркәсіптік 

кешенді дамыту мемлекеттік бағдарламасын 

қолдауға бағытталады. 

Бағдарламаны іске асырудың бес жыл 

мерзімінде сиыр етінің тұрақты 'ндірісі мен 

қайта 'ңдеуінде мемлекеттік шығындардың 

үлесін 10%-ға арттыру, сондай-ақ сиыр етінің 

экспорты құнын үш есе арттыру к'зделген. 

Бұдан басқа 20 мың ұсақ және орташа фермерлік 

шаруашылықтар экспорттық 'ндірістік-

сатуға 'ткізуші шаралардың толыққанды 

қатысушылары бола алады. 

Kazakhexport-тың ағымдағы
рейтингі жағымды 

Халықаралық Moody’s Investors Service рей-
тингтік агенттігі «KazakhExport» экспорттық 
сақтандыру компаниясы бойынша жаңартылған 
кредиттік пікірін жариялады. Сақтандырушының 
Қаржылық Тұрақтылығы бойынша халықаралық 
шкаласының ағымдағы рейтингі – жағымды бол-
жаммен «Baa3» деңгейінде. 

KazakhExportтың  іс-қимылын талдай келе, 

сарапшылар компания жеке капиталының 

жоғары деңгейін, табыстылығының 'сімін, 

жақсы қаржылық икемділігін, сақтандыру  кре-

дит тері нарығындағы бірнеше жылдар қатары-

нан басымдық үлесін, андеррайтинг стандартта-

рын тиімді жүргізе алуын атап к'рсетті. 

Талдаушылар сонымен қатар, экономиканың 

барлық салаларындағы құлдырауға әкеп соқ-

тырған індет кезіндегі экспорттық сақтан-

дыру компаниясының р'лін атап айтқан. 

Компанияның қуатты капиталдандырылуы мен  

KazakhExportтың  мемлекеттік кепілдігі отандық 

экспорттаушылардың сақтандыру ауқымын 

арттыруы және 'з сақтандыру міндеттемелерін 

қамтамасыз ете алуымен құнды.

Exxon Мobil аса ірі 
ысырап жайлы жариялады 

АҚШ-тың аса ірі Exxon MobilCorp мұнай-газ 
компаниясы 2020 жылдың екінші тоқсанындағы 
бизнесінің негізгі бағыттарындағы айтарлықтай 
ысыраптары туралы ескерту жариялаған.    

Exxon-ның 'ндіруші б'лімшесі мұнай мен 

газға бағалардың құлдырауы салдарынан 'ткен 

тоқсанда 2,5 млрд-тан 3,1 млрд АҚШ долла-

рына дейін жоғалтқан. Мұнайды қайта 'ңдеу 

саласындағы ысыраптары, мұнай 'ңдеудің мар-

жасын т'мендетуді есепке алғанда, бәлкім, 800 

млн доллардан 1,2 млрд АҚШ долларына дейін 

құрауы мүмкін, деп хабарлайды компания. 

Еске сала кетейік, «ЭксонМобил» Қазақ-

станда үзіліссіз ширек ғасырдан астам жұмыс 

жасауда. 

Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 АСТАНА КҮНІ

Нұр-Сұлтан қаласы – еліміздегі 

ірі бизнес орталығы. Елордадағы 

негізгі жұмыс беруші – кәсіпкерлік 

сектор, қазір мұнда 134 мыңнан 

астам бизнес субъектісі бар. Mрбір 

үшінші астаналық осы шағын және 

орта  бизнес саласында жұмыс 

істейді. Шағын және орта бизнес 

субъектілерінің 'нім шығару к'лемі 

2005 жылғы 177,8 млрд теңгеден 

2019 жылдың қорытындысы бойын-

ша 5,9 трлн теңгеге дейін 33 есеге 

'сті. Тиісінше, кәсіпкерлік саласы 

салық түсімдерінің жартысынан 

к'бін қамтамасыз етеді. Бұл – еліміз 

'ңірлері арасындағы ең  жоғары 

к'рсеткіш. Жалпы, мемлекеттік бюд-

жетке түсімдер 94 есе, 1998 жылғы 

13,6 млрд теңгеден 2019 жылдың 

қорытындысы бойынша 1 280,4 млрд 

теңгеге дейін ұлғайды.

Соңғы 22 жылда 'неркәсіптік 

'ндіріс к'рсеткіші 50 есеге, 15,2-ден 

755 млрд теңгеге дейін 'сті. Нақты 

секторда жаңа 'ндірістерді және 

әлеуметтік нысандарды іске қосу 

жыл сайын 20 мыңнан астам жаңа 

жұмыс орнын, оның ішінде шағын 

және орта бизнесте шамамен 70%-

ын құруға ықпал етеді. Мәселен, 

2019 жылдың 'зінде экономиканың 

түрлі салаларында құрылған 26 699 

жаңа жұмыс орны туралы дерек-

тер 'зектендірілген (2003 жылы – 

12 552, 2013 жылы – 17 787, 2018 

жылы – 22 237). Бұл халықтың әл-

ау қатына оң әсерін тигізді. Осылай-

ша, 22 жылда орташа айлық атаулы 

жалақы 27 еседен астам 'сіп, 267 

мың теңгеге жетті. Жұмыс күшінің 

тез 'суіне қарамастан, Нұр-Сұлтан 

қаласындағы ресми жұмыссыздық  

2001 жылдан бері тұрақты түрде 

т'мендеп келеді. 1998 жылғы 13%-

ға қарағанда жұмыссыздық деңгейі 

2,8 есе қысқарып, бүгінде 4,4%-

ды құрайды. Алайда сарапшылар 

елордадағы жұмыссыздық  деңгейінің  

т'мендеу себебін осы тұрғыдағы есеп 

жүйесінің ерекшеліктерімен байла-

ныстырады.  Мәселен, табысы т'мен, 

тұрақты жұмыспен қамтылмаған,  

сондықтан зейнетақы қорына жарна 

аудара алмайтын қазақстандықтар 

жұмыссыз ретінде тіркелмеген 

жағдайда, статистикалық есепте 

'зін-'зі жұмыспен қамтыған адам-

дар ретінде к'рсетіледі. Дегенмен 

олардың үлесі үнемі т'мендеуде, 

2001 жылы 'зін-'зі жұмыспен қам-

тығандар астаналықтардың жалпы 

экономикалық белсенді б'лігінің 

16%-ын құраса, 2020 жылы бұл 

к'рсеткіш 11%-ға дейін т'мендеген. 

Яғни елде жұмыспен қамтуды қолдау 

мақсатында қабылданған шаралар 

еңбек нарығының жағдайына, атап 

айтқанда, Нұр-Сұлтан қаласындағы 

жұмыссыздықты азайтуға оң әсерін 

тигізуде.

   

ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН 

ТАРТЫМДЫ АЛАҢ

Қала дамуындағы басты к'рсет-

кіштің бірі – инвестиция тарту. Жал-

пы алғанда, инвесторларды тарту 

және инвестициялық жобаларды 

іске асыру бойынша жүйелі жұмыс 

жүргізілуде. 1997 жылдан бастап қала 

Есіл бойындағы өркенді даму: 
Сәулеті мен дәулеті 
келіскен бас қала

экономикасына 10 трлн теңгеге жуық 

инвестиция бағытталды. Тартылған 

инвестициялардың жыл сайынғы 

к'лемі 1997 жылғы 19,3 млрд теңгеден 

2019 жылдың қорытындысы бойын-

ша 913 млрд теңгеге дейін тұрақты 

'сті. Бюджеттен тыс инвестициялар-

дың 'суі 85%-ды құрады. 22 жыл 

ішінде Нұр-Сұлтанға тартылған 

инвестициялардың жалпы к'лемі 

50 есе 'сті. Осы жылдарда қалаға 

салынған мемлекеттік инвестиция 3 

есе артығымен қазынаға қайтарылды. 

Осыған дейін ел қазынасына 7 

трлн теңгеден астам қаржы құйған 

бас шаһар бүгінде республикалық 

бюджеттің донорына айналып отыр.

Астананың экономикалық да-

муының қазіргі кезеңінде күрделі 

салымдар маңызды р'л атқарады, 

'йткені олар кәсіпорындардың 

'ндірістік қуаттылығын арттыруға 

бағытталған. 2003 жылдан бері 

Нұр-Сұлтан қаласына салынған 

инвестициялардың к'лемі 52 млрд 

АҚШ долларынан немесе 9,8 трлн 

теңгеден асты. Сонымен бірге, 

қалада жиналған қаражаттың ша-

мамен 82% -ы бюджеттен тыс, 

яғни  кәсіпорындардың меншікті 

қаражаты және тартылған қарыз 

қаржысы. Бұл инвестициялардың 

шамамен 60%-ын шағын және орта 

бизнес құрайды.

Елорданың экономикалық саяса-

тындағы тағы бір маңызды басымдық 

– тікелей шетелдік инвестиция-

лар. Ұлттық банктің  мәліметтеріне 

сәйкес, 2014 жылдан  2019 жылға 

дейін тартылған шетелдік инве-

стициялар к'лемі 5,1 млрд АҚШ 

долларын құраған. Мұнда қолға 

алынған шетелдік мазмұндағы жоба-

лар 290 млрд теңгеден асты. Мәселен, 

2018 жылы шетелдік капиталдың 

қатысуымен 7 инвестициялық жоба 

жүзеге асырылды, оның ішінде 

Alstom трансформаторлар 'ндірісі 

(Франция), Eira Med медициналық 

құрылғылар шығаратын зауыт 

құрылысы (Дания) бар. Сонымен 

қатар елімізде теңдесі жоқ, жоғары 

технологиялық жаңа 'ндірістер 

құрылды («Тұлпар» жолаушы ва-

гондары, «Электровоз құрастыру 

зауыты» ЖШС электровоз шығару, 

«Тау-Кен Алтын» ЖШС аффи-

наж зауыты, «Қазақстан ASELSAN 

Инжиниринг» ЖШС электронды-

оптикалық аспаптар, «Қазақстан Па-

рамаунт Инжиниринг» ЖШС әскери 

және азаматтық техникалар, «Digital 

System Servis» ЖШС модемдер мен 

коммутаторлар зауыттары, «GLB» 

ЖШС үй құрылысы комбинаты). 

Бүгінгі таңда қалада 4 027 шетелдік 

компания тіркелген. Бұл қазіргі 

әлемдегі тұрақсыздық жағдайында 

да Нұр-Сұлтан қаласы шетелдік ин-

весторлар үшін тартымды алаң болып  

отырғанын к'рсетеді.

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 

АЙМАҒЫНЫҢ 

ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫ

Астанада «ЭКСПО – 2017» ха-

лық  аралық мамандандырылған к'р-

месінің 'ткізілуі қала экономика-

сы үшін де, Қазақстан 'ңірлерінің 

экономикасы үшін де оң әсерін 

тигізді. Бүгінде к'рме кешені аума-

ғында «Астана» халықаралық қар жы 

орталығы жұмыс істейді, ол бола-

шақта Азияның жетекші қаржы орта-

лық  тарының біріне айналуы тиіс.

Қазір әлемдік  жалпы ішкі 'німнің 

жартысына жуығы 300 ірі қалада 

'ндіріледі. Олардың  қатарында  

Нью-Йорк,  Лондон,  Шанхай, 

Гонконг немесе Сингапур сияқты 

қаржы орталықтары бар. Mлемдік 

ақша ағындары  дәл осы орталықтар 

арқылы жүреді. Бұл қалалар эконо-

микасының негізін қаржы, техно-

логия, логистика және сабақтас 

салалар құрайды. Бүгінгі әлем дамуы 

жағдайында бизнес, инвестиция-

лар мен жоғары білікті кадрлар нақ 

осындай орталықтарға тартылары 

анық. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан 

қаласы осы бағытта дамуда.  Осы 

орайда «Астана» халықаралық қаржы 

орталығының  ортақ іске қосар үлесі 

маңызды болмақ. АХҚО-ның басты 

мақсаты – елге шетелдік инвести-

цияларды тарту. Сондықтан, қаржы 

орталығы елге инвесторлардың 

келуін ынталандыруға жол аша-

тын бірқатар артықшылықтарға ие. 

Атап айтқанда, біріншіден, АХҚО-

да ағылшын заңдары негізінде 

жұмыс істейтін арнайы юрисдикция 

құрылды, ол әлемнің к'птеген қар-

жы орталықтарында қолданылады 

және инвесторлар үшін түсінікті. 

Екіншіден, қаржы орталығының 

қатысушыларына 50 жылға дейінгі 

салықтық жеңілдіктер, жеңілдетілген 

валюта, виза және еңбек режимдері 

ұсынылады. Үшіншіден, даулар-

ды шешу үшін тәуелсіз сот пен 

халықаралық арбитраж орталығы 

жұмыс істейді, оған әлемдегі білікті 

судьялар мен заңгерлер тартылған. 

Т'ртіншіден, AIX қор биржасы 

құрылды, онда IPO аясында инвес-

тициялар тартылады.

Инвестициялар тартуда АХҚО-

ның алғашқы жетістіктері айтар-

лықтай. Биыл сәуір айының орта-

сында АХҚО тізіміне енген компа-

ниялардың нарықтық капиталдан-

дыруы – Қазатом'неркәсіп, Полиме-

талл, Қазақстан Халық Банкі, Ferro 

Alloy Resources Limited және Kcell 

13,7 млрд АҚШ долларынан асты. 

Ал AIX биржасы арқылы тартылған 

инвестициялардың жалпы к'лемі 

290 млн АҚШ долларын құрады. 

Тартылған инвестициялар қаржы құю 

тұрғысынан перспективалы, дамуы 

неғұрлым мультипликативті нәтиже 

беретін экономика секторларының 

пулын құрайды.

Бүгінде туризм, құрылыс, за-

манауи 'ндіріс, қаржы орталығы, 

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

к'рсету, халықаралық ұйымдар 

мен трансұлттық компаниялар, 

білім беру, денсаулық сақтау, сауда 

және логистика, мәдениет және 

спорт, шығармашылық сала қала 

экономиканың басым сектор-

лары болып табылады. Олардың 

әрқайсысы үшін даму стратегиясы 

жасалған. Мәселен, мектептер салу 

үшін жеке инвесторларды тарту бой-

ынша жұмыс жүргізілуде. Шамамен 

120 млрд теңгеге жуық бұл қаражат 

қоры 9 жобаны жүзеге асыруға, 9 

мың оқушының білім алуына және 1 

мың талапкерге жаңа жұмыс орында-

рын ұсынуға мүмкіндік береді. Нұр-

Сұлтан елдің құрылыс секторында 

бұрынғысынша к'шбасшы болып 

табылады. Қаланың тұрғын үй қоры 

5 есеге дейін 'сті. 1997 жылдан  2018 

жылға дейін елордада 24 млн шаршы 

метрден астам тұрғын үй, жалпы 

ауданы 10802, 931 мың шаршы метр 

1589 әлеуметтік, мәдени-тұрмыстық 

нысан пайдалануға берілді. 1997 

жылдан бері Мемлекет басшысының 

жарлықтарына сәйкес шекарасы үш 

рет 'згерген елорда аумағы қазіргі 

уақытта 79 733 га құрайды.

Жалпы мақала барысында аталып 

'ткен к'рсеткіштер мен бағыттар 

еліміздің жүрегі – астанамыздың 

Сарыарқа т'сінде ту к'тергеннен 

бергі  22 жыл ішіндегі қарқынды да-

муын к'рсетеді. Mрине, қала тыныс-

тіршілігінің к'рсеткіштері мұны-

мен шектелмейтіні түсінікті, осы 

кезеңде ірі мегаполиске айналған 

бас шаһардың  әлемдік  ауқымдағы 

жетістіктері 'з алдына бір т'бе. 

Mлемнің саяси картасындағы ең 

жас астана, Еуразия кеңістігінің 

орталығы – Қазақстанның бас қа-

ласы жетекші жаһандық мегапо-

листің біріне айналар барлық мүм-

кіндіктерге ие.

> [ 1 ]
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ПРЕЗИДЕНТ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ <СІМ:

АХҚО БЕЛСЕНДІ 
АТСАЛЫСУЫ ТИІС

Мемлекет басшысы «Астана» халықаралық 
қаржы орталығы  басқару кеңесінің кеңейтілген 
отырысын (ткізді.

Жиында қаралған негізгі мәселе – Қазақ -

станның экономикалық 'сімін қайта қалпына 

келтіру және аталған үдерістегі «Астана» халық-

аралық қаржы орталығының (АХҚО) р'лі.

Қасым-Жомарт Тоқаев 'з с'зінде АХҚО бир-

жасына былтыр Полиметалл, «Қазатом'неркәсіп» 

ҰАК» АҚ және Halyk Bank секілді ірі корпора-

тив  тік компаниялар акцияларының сәтті орна -

ластырылғанын атап 'тті. Қазақстан Прези денті 

пандемия мен мұнай бағасының құлдырауынан 

туындаған жаһандық дағдарыс жағдайында және 

дамушы елдер нарығынан капиталдың кетуі 

кезінде ұлттық экономиканы әртараптандыру үшін 

жаңа реформаларды жүзеге асыру қажет екенін 

айтты.

АХҚО ел дамуының орта мерзімді перспек-

ти ваға арналған стратегиялық бағытын айқындау 

аясында экономикалық бастамаларды жүзеге 

асыруға белсенді атсалысуы керек. «Ірі инвестор-

ларды бір ғана ел аса қызықтырмауы мүмкін, ал 

сауда және 'неркәсіптік салалар бойынша бай-

ланысы мығым Еуразиялық одақ пен Орталық 

Азияның бүкіл аймағын елемеу қиын. Қазіргі 

жағдайда 'ңірдегі елдер арасындағы кез келген 

бәсеке 'зара күш біріктіру және дамуға ынта-

ландыру тұрғысынан қарастырылуы қажет деп 

санаймын. Инвесторлар осы елдердің біріне 

қызығушылық танытса, бұл 'зге мемлекеттерге де 

табыс әкеледі деген с'з. Осыған орай АХҚО 'зінің 

бірегей мүмкіндіктері арқылы 'ңірдегі елдерді бай-

ланыстыратын әмбебап платформа ретінде қызмет 

атқара алады», – деді Президент. 

   Президент қаржы орталығы шетелден тікелей 

инвестиция тарту үшін 'зінің әлеуетін толық 

пайдаланатынына сенім білдірді. АХҚО-ның 

мүмкіндіктері экономикалық 'сімді қайта қалпына 

келтіру үшін барынша жұмылдырылуы керек. 

Сондай-ақ инвестиция портфельдері күшейтуді 

қажет етеді. Құнды қағаздардың ішкі нарығы әлі 

толық дамыған жоқ. Осы ретте Қаржы нарығын 

реттеу және дамыту агенттігіне АХҚО-мен бірігіп, 

құнды қағаздардың ішкі нарығын ықпалдастыруға 

және дамытуға бағытталған жаңа әрі нақты норма-

тивтік база әзірлеу тапсырылды. 

Отырыс барысында сарапшылар мен АХҚО 

бас қару кеңесінің мүшелері 'ңірдегі және 

әлемдегі экономикалық жағдай туралы 'з ой-

ларын ортаға салды, сондай-ақ олар Мемле-

кет басшысының 'зекті бастамаларын қолдап, 

«Астана» халықаралық қаржы орталығының 

мүмкіндіктерін ұлттық және 'ңірлік деңгейде 

пайдалану аясын кеңейту ж'ніндегі пікірлерімен 

б'лісті. 

Кеңейтілген отырыс қорытындысы бойын-

ша «Ас тана» халықаралық қаржы орталығының 

жылдық есебі мен оның 2025 жылға дейінгі даму 

стратегиясы қабыл данды. 

 САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА 

МЕМОРАНДУМҒА 
ҚОЛ ҚОЙДЫ

«Самұрық-Қазына» ҰCҚ» АҚ мен АХҚО (зара 
тү сі ніс тік туралы меморандумға қол  қойды. 

Құжатқа сәйкес, тараптар АХҚО биржасын-

да қор компаниялары акцияларының листингі 

мәселелері бойынша тығыз ынтымақтасуға және 

кеңес беруге ниет білдірді. «Жекешелендіру 

бағдарламасын аяқтау «Самұрық-Қазына» қоры 

үшін  басты міндеттердің бірі болып табыла-

ды және қор АХҚО-ның дамуына аса мүдделі. 

Қазатом'неркәсіп ғаламдық депозитарлық 

қолхаттарын орналастыру тәжірибесі оның ке-

лешекте биржалық алаң ретінде басымдығын 

к'рсетті», – деп атап 'тті қор басқарма т'рағасы 

Ахметжан Есімов.

Ынтымақтастық барысында қордың компания-

лар тобы жасаған шарттарда дауларды шешу инсти-

туты ретінде АХҚО халықаралық т'релік орталығы 

мен сот ескертпелерін енгізу арқылы АХҚО юрис-

дикциясын белсенді қолдану к'зделеді. Сонымен 

қатар, қор мен  АХҚО-ның Экспат орталығы және 

үздіксіз кәсіби даму бюросының мүмкіндіктерін 

пайдалануға және қаржылық технологиялар, Big 

Data және АХҚО-ның финтех-инновацияны 

реттеуші саласында ынтымақтастық орнатуға  ниет 

білдірді. «Біздің платформаның мүмкіндіктері мен 

қызметі тездетілген цифрландыру арқылы сұраныс 

табады. Бұл краудфандингқа да, цифрлық плат-

формалар арқылы сан түрлі к'мек алу, цифрлық 

банктер, үздіксіз білім алу тренді, яғни дәстүрлі 

университеттердің толықтай онлайн платформа-

сын меңгеруіне тиесілі. Қорға біз 'з алаңымызды 

қолдануда барынша к'мек к'рсетуге дайынбыз», 

– деді АХҚО басқарушысы Қайрат Келімбетов.

Қор мен АХҚО Жекешелендірудің 2016-2020 

жылдарға арналған кешенді жоспары аясында 

табысты ынтымақтастықты жүзеге асыруда. AIX 

алаңында «Қазатом'неркәсіп» акциялары IPO-

ға сәтті шығарылды: 2018 жылы 15%, 2019 жылы 

3,8% акциясы және 2020 жылы 6,28%  қосымша 

орналастырылды (SPO). Осылайша, халықаралық 

инвесторлар активтерге  үлкен қызығушылық та-

нытты: шетелдік институционалды инвесторлар 

Қазатом'неркәсіптің AIX-та орналасқан 4,3 млн 

жаһандық депозитарлық  қолхатының  2,5 милли-

онын сатып алды.

 Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ҘАРЖЫ

Мобильді байланыс 
несімен маңызды?
Қазақстан мобильді қаржы жүйесін 
дамыту бойынша немесе, басқаша 
айтқанда, мобильді құрылғылар 
арқылы т(лем ж(нінен  Орталық 
Азия елдері арасында бірінші 
орында тұр. Статистикаға сәйкес, 
еліміздегі ұтқыр коммерцияның 
үлесі  20 пайызды құрайды, ай 
сайын 2,5 миллион транзакция  жа-
салады.

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

ТЕЛЕФОН ІШІНДЕГІ MМИЯН

Нарыққа қатысушылар ұсын-

ған мәліметтерге қарағанда, 

Қ а з а қ с т а н д а  э л е к т р о н д ы қ 

коммерция арқылы ақшасыз 

т'лемдерден елдегі  мобильді 

(ұтқыр) коммерцияның үлесі 20 

пайызды құрайды екен де, ай сай-

ын 2,5 миллион транзакция  жа-

салатын к'рінеді. Неғұрлым та-

нымал сервистер – к'лікке және 

букмекерлік кеңселерге т'лемдер. 

Beeline-ның Цифрлы қаржы-

лық сервистері бойынша дирек-

торы Сергей Головань ұтқыр 

қаржылық қызметтердің терең 

енуі мен ойыншылар санының 

артуын, Қазақстанды қаржылық 

технологиялар үшін офшорға 

айналдырған, үйлестірушінің 

нарық ойыншыларына либерал-

дық ұстаным танытуымен түсін-

діреді. 

Мемлекет пен оператордың ұт-

қыр жүйені дамытуға қызығушы-

лықтары шындығында ендеп кіру 

үдерістеріне оңды әсерін тигізеді, 

деп атап к'рсетеді Wooppay ком-

паниясы Ұтқыр қаржылық сер-

вистер бағыттарының жетекшісі 

Артем Тимофеев. 

Мәселен, к'ліктер үшін мо-

бильді қаржы жүйесі ең к'пші-

лікке мәлім қызмет түрлерінің 

біріне айналды. «Бұдан басқа 

теңгерім мен банктік картаның 

байланыстылығы дүкендерде есеп 

айырысуға мүмкіндік берсе, ал 

әлеуметтік жәрдемақы т'лемінің 

т е ң г е р і м г е  т о л ы қ т ы р ы л у ы 

пайдаланушыға банктік шот 

а ш п а й - а қ  қ о ю ғ а  м ү м к і н д і к 

береді», – дейді сарапшы. 

Алайда, т'лем ұйымдарының 

банктердің делдалдығынсыз 

электрондық ақшалар эмис-

сиясы мен карталар бойынша, 

сондай-ақ Қазақстан банкаралық 

есеп айырысу орталығы (БЕАО) 

мобильді байланыс оператор-

лары абоненттерінің қашықтан 

сәйкестендірілуі үшін лицен-

зиялық рұқсатнамаларды беруі 

Қазақстанда мобильдік қаржы-

лардың сапалы түрде артуына 

жағдай жасар еді, деп есептейді 

Beeline-ның Цифрлы қаржылық 

сервистері бойынша директоры 

Сергей Головань. 

Бұл ретте елімізде мобильді 

қаржыларды ұйымдастыру элек-

тронды ақшалардың лицензиялық 

талаптарымен біте қайнасуы тиіс. 

Оператор мынаны таңдай ала-

ды – б'где т'лем ұйымдарының 

қызметтерін пайдаланады неме-

се қажетті инфрақұрылымы бар 

'зінің «еншілес» компаниясын 

құрып алады. 

т'мендетуге және кәсіпкерліктің 

жалпы 'сіміне мүмкіндік береді. 

Осылайша, ҚР-дағы электрондық 

сау да нарығының жалпы к'ле-

мі 2018 жылы 1,8 есе артып, 2019 

жы лы 702 млрд теңгеге жеткен, ал 

б'л шек сауда жалпы к'лемінің үле -

сі 3,7%-ды құраған (2018 жылы – 

2,9%), деп салыстырады finprom.kz. 

Нақты ішкі нарықта 2019 жылы 

интернет арқылы б'лшек сауда 

к'лемі 206,3 млрд теңгеге жеткен, 

бұл алдындағы жылға қарағанда – 

42,6%-ға артық. Б'лшек сауданың 

жалпы к'леміндегі үлесі 2018 

жылғы 1,4%-дан 2019 жылы – 

1,8%-ға ұлғайған. <з кезегінде ин-

тернет арқылы к'терме сауданың 

к'лемі 108,6 млрд теңгені құраған. 

СҰРАНЫС БАР ДА, 

ҰСЫНЫС ЖОҚ 

Бұл ретте,  Қазақстандағы 

мобильді қаржылық  жүйе  Ресей-

ге қарағанда қолданушылар үшін 

неғұрлым тартымды жағдайларға 

ие, деп есептейді нарық талдау-

шылары. Ресей Федерациясында 

мобильді коммерцияның дамуы 

жаман емес, бірақ абоненттер 

үшін тартымсыздау. <йткені к'п 

жағдайда т'лем үшін комиссия 

нақ клиенттің 'зінен ұсталады. 

Қазақстанда қызметтердің к'п 

б'лігі т'лем шоттардың иелеріне 

комиссиясыз к'рсетіледі, деп 

атап к'рсетеді Артем Тимофеев. 

Тәжікстанда болса, банктермен 

және электрондық әмияндармен 

бірлесе отырып, мобильді ком-

мерция енді жолға қойылуда. 

«Орталық Азияда мобильдік 

коммерцияның дамуы қызықты 

деп есептеледі, 'йткені, мұның 

'зі  нақты күйінде аумақтың 

к'пшілік елдерінде жоқ та, – деп 

атап айтады Wooppay мобильді 

қаржылық жүйе бағыттарының 

жетекшісі Артем Тимофеев. – 

Яғни мобильді коммерцияның 

ықтимал пайдаланушылары – 

ұялы телефондардың иелері. 

Қазақстан мен Ресей нарығы ой-

ыншылары үшін мобильді коммер-

ция – перспективті бағыттар. <йт-

кені нарық игерілмеген, ал пай да -

ланушылар жеткілікті. Ашы   ғын 

айтқанда, сұраныс бар да, ұсыныс 

жоқ. Мысалы, жиі қолда ны латын 

сервистердің бірі – жолақы т'лемі, 

егер бұл қосылған болса, адамдар 

оны қуана пайдаланады». 

Соңғы жылдары электрондық 

сауданың ауқымды түрде 'суіне 

қарамастан, Қазақстан алдыңғы 

қатарлы елдерден айтарлықтай 

кейін қалған: мәселен, Қытайда 

электрондық сауда үлесі 23,7%, 

Еуропалық одақта  – 14,8%, АҚШ-

та – 10,8%, Оңтүстік Кореяда – 

7,2%. Қазақстан Республикасында 

2025 жылға қарай электрондық 

сауда үлесін б'лшек сауда тауар 

айналымының 10 пайызына дейін 

ұлғайту жоспарланып отыр.

ықпалы тиді. Карантинді енгізу 

қандай да болмасын әлдебір са-

тып алу операцияларының ин-

тернет арқылы 'ткізілуі онлайн-

саудалардың кеңінен танылуын 

арттырды. 2020 жылдың қаңтар-

сәуірінде елдегі ақшасыз опера-

циялар к'лемі 2,5 еседен астам 

артып, 7,4 трлн теңгені (2019-шы 

жылы – 2,8трлн теңге) құраған. Бұл 

ретте осыдан бес жыл бұрын ақша-

сыз т'лемдер к'лемі бар-жоғы 

234,3 млрд теңге ғана құрапты. 

Бұдан басқа POS-терминалдар 

сауда инфрақұрылымын жолға 

қою, Apple Pay мен Samsung 

P a y  ж ү й е л е р і н і ң  Қ а з а қ с т а н 

нарығына шығуы, банктердің 

клинеттерін бонустар мен кеш-

бэктер арқылы ынталандыруы, 

сондай-ақ қоғамдық к'ліктің 

барлық түрлерінде т'лемнің 

ақшасыз тәсілдерін белсенді 

қолдану да ақшасыз т'лемдерді 

дамытуға айтарлықтай әсерін 

тигізді. «Пандемия мобильді ком-

мерция қызметін бұған дейін пай-

даланбаған жаңа абоненттердің 

бір б'лігін ала келді. Біз бірегей 

әлеуметтік т'лем бойынша тран-

закциялардың к'п 'скенін бай-

қадық, т'лем ыңғайлылығын 

бағалай білген және бізбен бірге 

қалған к'птеген жаңа клиенттер 

қатарымызға қосылды. Сонымен 

қатар бұл жаңа сервистер мен 

қызметтер іске қосуды жеделдету-

ге мүмкіндік берді, солардың бірі 

– әлеуметтік жәрдемақыны ұялы 

телефон теңгеріміне қосу», – дейді 

Wooppay мобильді қаржылық сер-

вистер бағыттарының жетекшісі 

Артем Тимофеев. 

Бүгінгі күнге электрондық са-

уда Қазақстан экономикасының 

басым бағыттарының бірі болып 

табылады, бұл ақшасыз т'лемдер-

ге, к'леңкелі сауда к'лемдерін 

Ұтқыр байланыс операторлары 

ү ш і н  м о б и л ь д і  қ а р ж ы л а р д ы 

ұ й ы м д а с т ы р у д ы  д а м ы т у д ы ң 

пай дасы туралы айтар болсақ, 

бұл, бірінші кезекте – табыстың 

жаңа к'зі. Бүгінгі күнге, деп атап 

айтады Артем Тимофеев, адамдар 

іс жүзінде мобильді байланысты 

қолданбайды, 'йткені, түрліше 

мессенджерлердің бейне-қоңы-

раулары айтарлықтай мей лінше 

мәлім.  Оларды тыңдап қана 

қой май, әңгімелесушіні к'ре де 

аласыз. Демек, операторларға, 

соңғы жылдар бедерінде мобильді 

коммерция атқарып отырғаннан 

'зге, табыстың баламалы к'здерін 

іздеу қажет. «Транзакциялық 

сервистер – мобильдік байланыс 

операторының жаңаларын тар-

тудың және қазіргі абонент терін 

ұстап қалудың тиімді арнасы. Мұ-

нан басқа мобильді қаржыларды 

пайдаланушылар статистикалық 

негізде әрдайым (ARPU – Average 

Revenue Per User – белгілі кезеңде 

әрбір белсенді пайдаланушы-

дан алынатын орташа табыс) 

операторға к'бірек табыс әкеле-

ді, – деп атап к'рсетеді Сергей 

Головань. – Бұл ретте мобильді 

қаржы жүйесінің 'телімділігі оның 

жайғасымымен, пайдаланудағы 

клиенттік тәжірибесімен және 

тарифтерімен тығыз байланыста. 

Нарықтағы үздік іс-тәжірибелер 

бес жүз мыңнан астам адамы бар 

клинеттік базамен 18-24 айда 

зиянсыздық деңгейге жете алады». 

ЖЕТІСТІККЕ 

ЖЕТПЕС ПЕ ЕДІК, 

COVID-19 К<МЕГІ ТИДІ

Рейтингтік талдаулар сайты 

finprom.kz мәліметтеріне сәйкес, 

осы жылы электрондық сауданың 

дамуына COVID-19 індетінің оң 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ӨНДІРІС

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ЕҢБЕК НАРЫҒЫ 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ БИРЖА АРҚЫЛЫ
ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫ

Биыл алғашқы жартыжылдықта Электрондық 
еңбек биржасы арқылы 273 мың адам жұмысқа орна-
ласты.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министр-

лігінің мәліметтеріне сәйкес, биылғы 6 айда Элек-

трондық еңбек биржасы (ЭЕБ) порталы арқылы 

155,7 мың адам тұрақты, 117,6 мың адам уақытша 

жұмысқа орналастырылған. ЭЕБ іске қосылған 2018 

жылдың басынан бері портал арқылы 1,25 милли-

оннан астам адам жұмысқа орналасқан. Оның 895 

мыңы – тұрақты жұмыс орны. Сонымен қатар, 226 

мыңнан астам жұмыс беруші 2 млн бос жұмыс ор-

нын жариялаған, 1 млн 88 мың жұмыс іздеуші 1,46 

млн түйіндеме қалдырған. Бүгінгі күні порталда 

58 мың бос жұмыс орны және 199 мың түйіндеме 

'зекті. «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ 

талдауына сәйкес, екінші тоқсанның қорытындысы 

бойынша жұмыс іздеушілер арасында ең к'п 

түйіндеме кеңсе-менеджер, жол ж'ндеу жұмысшысы 

және автомобиль жүргізушісі бағыттары бойынша 

орналастырылған. <з кезегінде жұмыс берушілерге 

жол ж'ндеушілер, авток'лік жүргізушілері мен 

күзетшілер қажет. 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

Елбасының тапсырмасы бойынша әзірлеген ЭЕБ 

негізгі мақсатының бірі азаматтарға жұмысқа орна-

ласуға, жұмыс берушілерге қызметкерлерді іздестіру 

мен іріктеуге к'мек к'рсету болып табылады. ЭЕБ-

ға мемлекеттік Жұмыспен қамту орталықтарынан, 

сондай-ақ жұмыс берушілерден, жеке агенттіктерден 

және онлайн-алаңдардан келіп түскен бос жұмыс 

орындары мен түйіндемелер шоғырландырылады. 

  БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ  

ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН НЕСИЕ АЛУ
МҮМКІНДІКТЕРІ КЕҢЕЙДІ

«Бизнестің жол картасы – 2025» бағдарламасы 
аясын да жаңа бағыт іске қосылады. 

Бұл – микро және шағын кәсіпкерлікті микро-

несиелеу. Бизнестің осы санаты үшін субсидиялау 

есебінен кредиттер 6% м'лшерлеме бойынша 

қолжетімді болады. Кезекті үкімет отырысында 

ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов не-

сиелер айналым қаражатты толықтыруға 5 млн 

теңгеге дейін, ал 'ндірістік қажеттіліктерге 20 млн 

теңгеге дейін берілетінін айтты. Қызмет түрлері 

бойынша шектеулер болмайды. Оның айтуынша 

кепілдік беру құралы жақсартылған. «Сонымен қатар 

мемлекет несие м'лшерінің 85%-не дейін кепілдік 

беруді қамтамасыз етеді. «Қарапайым заттар эко-

номикасы» бойынша кепілдік несие сомасының 

50%-ды құрайды. Несиені коммерциялық банктер 

мен микроқаржылық ұйымдар береді. Субсидиялау 

және кредиттерді кепілдендіру рәсімдері барынша 

жеңілдетіледі. Бағ дарламаның негізгі мақсаты – 

микро және шағын бизнесті жеңілдетілген несиемен 

барынша қамту», – деді ол.

Бағдарлама аясында салалық шектеулер алынып 

тасталды. Бұл шағын және орта бизнеске қызмет 

түріне қарамастан бағдарламаға қатысушы болуға 

және жеңілдетілген қаржы алуға мүмкіндік береді. 

«Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бой-

ынша тауарлар мен қызметтер тізімі айтарлықтай ке-

ңей тілді. Осы бағдарлама бойынша несиелеудің жал-

пы к'лемі 1 трлн теңгеге дейін ұлғайды», – деді ол. 

Сонымен қатар Ұлттық банк шағын және орта 

бизнеске, оның ішінде жеке кәсіпкерлерге салалық 

шектеусіз жеңілдетілген несие беру бағдарламасын 

іске қосты. 

  COVID-19  

ІНДЕТПЕН КҮРЕСКЕ Б)ЛІНГЕН 
ҚАРЖЫ ҚАЛАЙ ЖҰМСАЛАДЫ?

Елімізде коронавирусқа қарсы күреске б(лінген қар-
жы нақты қандай бағытта жұмсалады?

Осы орайда Орталық коммуникациялар қыз-

метінде 'ткен баспас'з мәслихатында денсаулық 

сақтау министрі Алексей Цой коронавирус ин-

фекциясына қарсы күреске 114 млрд 826 млн теңге 

б'лінгенін айтты. Оның 40 млрд 58 млн теңгесі – 

үкімет резервінен аударылған. «Осы қаражаттың 21 

млрд 184 млн теңгесі – жеке қорғаныш құралдарын 

сатып алуға, 2 млрд 30 млн теңгесі – дәрі-дәрмек 

пен медициналық бұйымдарды сатып алуға, 2,5 млрд 

теңгесі – зертханалық құрылғыларды, коронавирусты 

анық тайтын жүйелерді сатып алуға, 100 млн теңгесі 

– коронавирусты анықтайтын реагенттерді әзірлеу 

мен шығаруға, 13,7 млрд теңгесі – ПТР-тест әдісімен 

зертханалық зерттеулер қызметіне, 310 млн теңгесі – 

жедел жәрдем к'ліктеріне отандық 'ндірістегі 'кпені 

жасанды желдету аппараттарын сатып алуға, 131 млн 

теңгесі азаматтарды эвакуациялауға жұмсалады», – 

деді ол.  

Сонымен қатар министр республикалық бюд-

жеттен 74 млрд теңге б'лінгенін, оның 19,5 млрд 

теңгесі – медициналық, инфекциялық, карантиндік 

және провизорлық стационарда медициналық 

қызмет к'рсетуге, 40,4 млрд теңгесі – карантин ша-

раларын 'ткізуге жұмылдырылған азаматтандарды 

ынталандыруға, 14,8 млрд теңгесі – Нұр-Сұлтан, 

Шымкент және Алматы қалаларындағы инфекциялық 

ауруханалар кешенін салуға жұмсалатынын атап 'тті.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ЭНЕРГЕТИКА

Электр энергиясы
қымбаттады

Осыған байланысты Қазақ стан-

ның энергия 'ндіруші ұйымдары 

сәуір айында топтар бойынша шекті 

тарифтерді түзетуге 'тінім берді. 44 

энергия 'ндіруші ұйымның 35-інен 

'тінім берілді. Оларды қарау кезінде 

министрлік әр жағдай бойынша жеке 

тәсілді қолданды. Дер кезінде шешуді 

талап ететін 'тінімдер назарға алын-

ды, – деді ол.

   Айта кету керек, бұйрықтың жоба-

сы 2020 жылғы 10 маусымда ашылған 

нормативтік құқықтық актілер (НҚА) 

сайтында жарияланды. ҚР «Атаме-

кен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 

және Энергетика министрлігінде 

тіркелген сараптамалық ұйымдармен 

талқылаулар 'тті. Сондай-ақ бұл 

бұйрық жобасы қоғамдық кеңесте де 

қаралып, ашық НҚА порталының 

электрондық алаңында да талқыланды. 

Тарифтерді түзету «Электр энергия-

сына шекті тарифтерді бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Энерге-

тика министрінің 2018 жылғы 14 

желтоқсандағы №514 бұйрығына 

'згеріс енгізу туралы» ҚР Энергетика 

министрінің бұйрығымен ағымдағы 

жылдың 29 маусымында  жүргізілді, 

деп хабарлайды ресми ұйым.   

– Бұл бұйрық 2020 жылдың 1 

шілдесінен бастап енгізілуі тиіс. 

Қ а з а қ с т а н  б о й ы н ш а  э н е р г и я 

'ндіруші ұйымдардың шекті тариф-

терінің орташа ұлғаюы 16 пайыз 

деңгейінде болжануда. Біртұтас 

электр энергетикалық жүйесінің ба-

тыс аймағынан басқа Қазақстанның 

б а р л ы қ  а й м а қ т а р ы  б о й ы н ш а 

электр энергиясын іске асыратын 

Екібастұз ГРЭС-1 шекті тарифі ша-

малы деңгейде, яғни 0,7 пайызға 

ұлғаяды. Ұйымдардың басқа станци-

ялары тарифтерінің ұлғаюы аясында 

Екібастұз ГРЭС-1 шекті тарифінің 

сақталуы соңғы тарифтерге ең аз 

деңгейде әсер етеді. 44 энергия 

'ндіруші ұйымның 9-ы бойынша 

тариф бұрынғы деңгейде сақталған. 

Бір энергия 'ндіруші ұйым бойын-

ша тариф 7 пайызға т'мендетілді. 

18 энергия 'ндіруші ұйым бойынша 

тарифі 20 пайызға дейін 'сті, қалған 

16 энергия 'ндіруші ұйымның тарифі 

20 пайыздан артық болды. Электр 

станцияларының шекті тарифтерін 

уақтылы түзету алдағы күзгі-қысқы 

кезеңдерден сәтті 'ту және биылдан 

бастап авариялық жағдайларды азай-

ту үшін оларды жаңғырту ж'ніндегі 

жұмысты бастауға мүмкіндік береді, 

– деді А.Дәрібаев.

Ведомство мәліметінше, энергия 

'ндіруші ұйымдар шекті тарифтері 

'згерген кезде статистикалық ор-

таша пәтерлер бойынша соңғы 

тұтынушылар үшін электр энергиясын 

т'леуге арналған орташа чек ағымдағы 

шоттарға айына 200 теңгеден аспай-

тын шамаға т'ртінші тоқсаннан ерте 

емес мерзімде ұлғайтылуы мүмкін. 

– Бұдан басқа, электр энергиясы-

на шекті тарифтерді қайта қарау 44 

энергия 'ндіруші ұйымның 'ндірістік 

персоналының 27 мың жұмыс орнын 

сақтауға мүмкіндік береді. Себебі 

елді электр энергиясымен үздіксіз 

қамтамасыз ету осы адамдардың 

жұмысына тікелей байланысты, – деді 

Айдос Дәрібаев.

Енді нақты жергілікті энергия 

'ндіруші ұйымдар жүргізіп жатқан 

жұмыстарға зер салсақ. 

ШЫҒЫСЭНЕРГОТРЕЙД 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА  

ТАРИФТІ К<ТЕРУ 

ТУРАЛЫ МMЛІМДЕДІ

Компания электр энергиясын 

тұрмыстық қажеттіліктерге емес, 

мемлекет қаржыландыратын заңды 

тұлғалар үшін электр энергиясының 

құнын 'згертуге 'тінім берді. 

Тұрғындар үшін жарық тарифі 

'згеріссіз қалады, деп хабарлайды 

жергілікті БАҚ Устинка LIVE 'з сай-

тында. Сала монополистер 'тінімін 

маусым айының соңында к'пшілік 

тыңдауларда қарастырған. 

Аймақтағы карантиндік режимді 

және эпидемиологиялық жағдайды 

ескере отырып, қоғамдық тыңдаулар 

қатаң санитарлық нормаларды сақтай 

отырып, сондай-ақ бейне-конфе-

ренция байланыс арқылы онлайн 

режимінде қатысушылардың шектеулі 

санымен 'ткен. Іс-шара табиғи мо-

нополиялар және бағаларды реттеу 

б'лімінің басшысы Ернар Ахметовтың 

т'рағалығымен 'ткізілді. Сондай-ақ 

мүдделі мемлекеттік органдардың, 

табиғи монополия субъектілерінің 

'кілдері, тұтынушылар мен БАҚ 

'кілдері қатысқан. 

– Біз тұтынушылардың үш са-

натын б'леміз, – деп хабарлады 

«Шығысэнерготрейд» ЖШС қаржы 

директоры Тимур Оразов. – Бірінші 

санат – бұл тауарларды, жұмыстарды 

'ндірумен (сатумен) және қызметтерді 

ұсынумен байланысты емес, 'зінің 

тұрмыстық мұқтаждықтары үшін 

электр энергиясын пайдаланатын 

тұр мыстық тұтынушылар. Бұл – об-

лыс халқы. Тұрғындар үшін тариф 

'згеріссіз қалады және киловатт 

сағатына 10,395 теңгені құрайды. 

Электр энергиясын тұрмыстық 

қажеттіліктер үшін емес пайдалана-

тын тұтынушылар – заңды тұлғалар, 

олар үшін электр энергиясының 

қолданыстағы бағасы 12,936 теңге/

кВт*сағ. Берілген 'тінімге сәйкес, 

ол 15%-ға 'седі және 14,876 теңге/

кВт*сағ құрайды. 

Мына мәселені ескеру қажет. Ең 

алдымен, тарифті к'теру тұтыну-

шылардың үшінші санатына қатысты 

болады. Бұл мемлекеттік бюджет-

тен қаржыландырылатын заңды 

тұлғалар. Олар үшін электр энергия-

сына қолданыстағы баға 12,936 теңге/

кВт*сағ берілген 'тінімге сәйкес 30%-

ға 'седі және 16,767 теңге/кВт*сағ 

құрайды. 

– Бұл санат Қазақстанның басқа 

аймақтарында б'лінген, – деп атап 

'тті Тимур Асқарұлы. – Онда та-

риф Шығыс Қазақстан облысында 

мәлімденген тарифтен бірнеше есе 

артық. 

Энергетиканың электр қуаты 

құнының 'суінің негізгі факторла-

ры 2019 жылғы 1 қазаннан бастап 

станциялардың тарифтері 7%-дан 

15%-ға дейін 'сті. Шығысэнерго-

трейд бағасында бұрынғы тарифтер 

салынған. Сондай-ақ 2020 жылдың 1 

қаңтарынан бастап KEGOC тарифі 

12%-ға 'сті, 1 наурыздан бастап ШҚ 

АЭК тарифі 10%-ға 'сті. 

Жалпы, Қазақстан бойынша 

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

электр қуатының тарифі 30%-ға 

'сті. Тыңдауларға онлайн режимінде 

қатысқан облыс тұрғындары энер-

гиямен жабдықтаушы ұйым 'кілдері 

мен монополияға қарсы тұлғаларға 

'здерін алаңдатқан сұрақтарын қойды. 

Тыңдау барысында барлық сұрақтар-

ға түсініктемелер берілді. Алайда 

халық пен жеке кәсіпкерлер – жеке 

тұлғалар үшін тарифтер бұрынғыдай 

қалғанымен, 'ндіруші кәсіпорындар 

үшін электр қуатының құнын арттыру 

нәтижесінде олар шығаратын 'німнің 

бағасы 'згермейтінін түсіну қажет.  

– ТМРА шешімін к'пшілік тың-

дауларда қатысушылар тарапынан 

айтылған пікірлерді ескере оты-

рып қабылдайтын болады, – деп 

түйіндеді Ернар Ахметов. – Ол тура-

лы заңнамада белгіленген мерзімде 

қосымша хабарланады. 

Редакциядан: Батыс Қазақстан об-

лысында мемлекет қаржы ландыратын 

заңды тұлғалар электр энергиясы 

үшін 36,99 тг/кВт*сағ, Қарағанды об-

лысында – 33,42 тг/кВт*сағ, Алматы 

облысында – 29,9 тг/кВт*сағ т'лейді.

> [ 1 ]

Құлпынай экспортқа
шығарылады
Қазір Ақт(беде испаниялық 
NGS жүйесі негізінде құлпынай 
(сіріліп жатыр. «ЭкоФерма – 
2015» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің жылыжай кешенінде 
күніне орта есеппен 700-800 келі 
(нім жиналады, деп хабарлайды 
облыстық газеттен. 

ИСАТАЙ ҚАМБАР

«ЭкоФерма – 2015» компания-

сы 2015 жылы құрылған. Бұл – жы-

лыжай шаруашылығында бірегей 

және инновациялық технологиялар 

негізінде жұмыс жасайтын ком-

пания. Жоба құны – 700 миллион 

теңге.

– Біз бұл шаруашылықпен ай-

налыспас бұрын әуелі еуропалық 

елдердің тәжірибесін зерттеуге 

кірістік. К'птеген елде к'рмелерге, 

семинарларға, басқа да  іс-шара-

ларға қатысуға тырыстық. Шетелдік 

компаниялардың да іс-тәжірибесін 

саралап, нәтижесінде құлпынай 

'сіретін болып шештік. Неліктен? 

<йткені біздің елімізде NGS жүйесі 

негізінде құлпынай 'сірілмейді. 

Жылыжайы барлардың к'пшілігі 

де бұл 'сімдікті 'сірудің к'птеген 

жүйесімен танысқан.

– Соңғы жылдары біз Польша, 

Грекия, Испания, Португалия, 

Италия, Ұлыбритания, Германия, 

Бельгия, Франция және Оңтүстік 

Корея елдерінің кәсіпорындарына 

бірнеше рет бардық. Соның ішінде 

бізге испаниялық 'ндіріс – NGS деп 

аталатын арнайы екі қабатты 'сіру 

жүйесі ұнады. Бұл жүйе Португалия 

мен Ұлыбританияда, Испанияның 

оңтүстігінде кеңінен қолданылады, 

– дейді А.Жексембиев.

Қазіргі уақытта «ЭкоФерма – 

2015» тек қазақстанда ғана емес, 

ТМД елдері аумағында NGS 'сіру 

жүйесін қолданып отырған алғаш-

қы компания саналады. Жоба құны 

–700 миллион теңге. Қара жат тың 

негізгі б'лігі «Агронесие» корпо-

рациясы» акционерлік қоғамы 

арқылы несиеленді. Mрине, 'нім 

'сіруде бұдан басқа да техно-

логиялар бар. Алайда кәсіпкер 

Азамат Жексембиев бұл жүйені 

Қазақстанда алғашқы болып жы-

лыжай кешенінде іске асыруды 

қолға алып отыр. Бұл – атап айтуға 

тұрарлық еңбек.

 АГРОӨНДІРІС

қызанақ және қияр егумен ғана 

шектеледі. Ол – 'те тиімді. <йт-

кені адамдар мұндай 'німді жиі 

тұтынады әрі күнделікті сатып 

алып жатады. Ал құлпынайды тек 

мау сымында ғана тұтынады. Сон-

дықтан біз қазақстандықтарға осы 

жидектің түрін тек маусымында 

ғана емес, мамырдан қарашаға 

дейін тұтынуға мүмкіндік жасауға 

кіріс тік, – дейді «ЭкоФерма – 2015» 

компа ниясының басшысы Азамат 

Жексембиев.

Жылыжай кешенін тұрғызып, 

құлпынай егуден бұрын аталған 

компания 'кілдері дамыған елдер-
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Үстіміздегі жылғы екінші тоқсанда инфляцияның 
артуын тежей отырып, жиынтық сұраныс т'мен күйінде 
қалып отыр. Статистикалық бағалау деректері бой-
ынша сәуірде жұмыс іздеуде еңбекпен қамту органда-
рына 'тініш білдірген адамдардың саны бір мезгілде 
ұлғайған кезде жалақының 'су қарқынының күрт т'-
мендеуі байқалды. Экономикадағы инвестициялық 
белсенділік бәсеңдеуде. Қаңтар-сәуірде негізгі капиталға 
инвестициялардың 'суі жылдық к'рсетуде 0,9 пайызды 
құрады. Бас банктің базалық болжамына сәйкес биылғы 
жылы ішкі сұраныс пен таза экспорт тарапынан теріс 
әсер ету нәтижесінде мемлекеттік басқару секторын 
тұтынудың, яғни фискалдық және квазифискалдық 
қарқынның айтарлықтай 'суі к'рсететін қолдауды ескере 
отырып, ішкі жалпы 'німнің  нақты мәнінде 1,8 пайызға 
қысқармақ. 

Кейін келе экономикалық белсенділікті әлеует-
ті деңгейге дейін қалпына келтіру ел ішіндегі эпиде-
миологиялық жағдайдың күтілетін жақсаруы, еңбек 
нарығындағы жандану, сондай-ақ халық кірісінің 'суі ая-
сында жүргізілетін болады. Инвестициялық белсенділік 
ішкі және сыртқы сұраныстың 'суі, әлемдік тауар 
нарықтарындағы баға конъюнктурасының жақсаруы, 
сондай-ақ ағымдағы жылы кейінге қалдырылған инвес-
тициялық жобаларды қайта бастау нәтижесінде қалпына 
келтірілмек. Үстіміздегі жылы Қазақстанның сауда 
әріптес елдерінің 'су перспективалары бойынша бағалар 
теріс болып қалуда. Consensus Economics болжамдары-
на сәйкес, биыл Еуроодақ  экономикасы 7,7 пайызға, 
Ресей экономикасы 4,1 пайызға қысқарады, Қытай 
экономикасы 1,4 пайызға дейін баяулайды. Келесі жылы 
барлық әріптес елдерде к'рсеткіштердің күрт қалпына 
келуі күтілуде, атап айтқанда, Еуроодақ  экономикасы 
6,2 пайызға, Ресей экономикасы 3,8 пайызға, Қытай 
экономикасы 8,1 пайызға 'седі. Мұнай нарығындағы 
ахуал біртіндеп жақсарып келеді, алайда баға деңгейі 
біршама т'мен, ал байқалған серпін әлі де тұрақсыз. Brent 
маркалы мұнайдың орташа айлық бағасы үстіміздегі 
жылғы мамырдың қорытындысы бойынша бір айда 20,7 
пайызға 'скенін к'рсетіп, бір баррель үшін 32,4 АҚШ 
долларын құрады. Мұнайдың әлемдік нарығындағы 
баға конъюнктурасына 2020 жылғы 1 мамырдан бастап 
ОПЕК+ келісімінің күшіне енуі және ОПЕК-тен тыс 
елдерде мұнай 'ндіруді қысқарту, сондай-ақ Қытайда 
мұнай тұтынуды, 'ндірісті және к'лік қызметтерін 
қалпына келтіру, кейбір Еуропа елдері мен АҚШ-та 
карантин шараларын жеңілдету оң әсер етеді. ОПЕК+ 
елдерінің мұнай 'ндіруді 2020 жылғы шілденің соңына 
дейін жоғары қысқартуы нәтижесінде мұнай нарығы 
үшін қосымша оң серпін күтілуде. Соған қарамастан, 
кейбір елдердің ОПЕК+ келісімі тәртібінің бұзылуына, 
әлемдегі мұнай қорының жоғары к'рсеткіштеріне және 
АҚШ пен Қытай арасындағы сауда-экономикалық 
қатынастардың ықтимал нашарлауына байланысты 
тәуекелдер сақталуда.  

Бірінші тоқсанда тоқсанда алдын ала бағалау бойын-
ша т'лем балансының ағымдағы шоты мұнай 'ндірудің 
жоғары к'лемінің нәтижесі ретінде және мұнайдың 
жоғары фьючерстік бағасына қатысты 'ткен жылғы 
т'ртінші оқсанда қалыптасқан 1,2 млрд АҚШ доллары 
сомасында профицитпен қалыптасты. Дегенмен, 2020 
жылдың қорытындысы бойынша Ұлттық банк ағымдағы 
шоттың тапшылықпен айтарлықтай нашарлауын күтуде, 
бұл мұнай мен металл бағасының т'мендеуіне, оларды 
'ндіру к'лемінің қысқаруына, әлемдегі экономикалық 
белсенділіктің баяулауына байланысты Қазақстан 
экспорттайтын тауарларға сыртқы сұраныстың аза-
юына негізделді. Импортты қысқарту мемлекеттік 
бағдарламалар мен бастамаларды іске асыруға байланы-
сты айтарлықтай аз болады. Ағымдағы шот тапшылығын 
тереңдету теңгенің айырбастау бағамына айтарлықтай 
қысым к'рсетеді. Сыртқы нарықтардағы негізгі 
үрдістерге қатысты белгісіздіктің т'мендеуіне қарай 
және ахуал бас банктің болжамдарына сәйкес дамыған 
кезінде ақша-кредит талаптарын жеңілдету мәселесін 
қарау жоққа шығарылмайды. 

Бірінші тоқсанда экономиканың нақты секто-
рын дағы ахуалды бағалау мақсатында жүргізілген 
мониторинг нәтижелері сұраныстың, инвестициялық 
белсенділіктің т'мендеуіне, АҚШ доллары мен еуро 
бағамының теріс әсерінің 'суіне, берілген кредиттер 
к'лемінің азаюына байланысты іскерлік белсенділіктің 
құлдырауын к'рсетіп отыр.  Экономикада дайын 'німге 
сұраныстың т'мендегені байқалды. Кәсіпорындардың 
инвестициялық белсенділігі кеміді, негізгі және айна-
лым қаражатын қаржыландыруды жүзеге асырмаған 
кәсіпорындардың үлесі ұлғайды, меншікті қаражаты 
және банктік кредиттер есебінен негізгі қаражатты 
қаржыландырған кәсіпорындардың үлесі азайды. 
Бұрынғысынша кәсіпорындардың к'пшілігі негізгі 
және айналым қаражатын қаржыландыру үшін мен-
шікті қаражатын пайдалануда. Валюта бағамының кә-
сіпорындардың қызметіне теріс әсері ұлғайды. АҚШ 
долларына қатысты теңге бағамының 'згеруі қызметіне 
теріс әсер еткен кәсіпорындардың үлесі 40,8 пайызға 
дейін және еуроға қатысты теңге бағамының 'згеруінен 
зардап шеккендердің үлесі 26,2 пайызға дейін ұлғайды. 
Бұл ретте Ресей рублі бағамының теріс әсерін атап 'ткен 
кәсіпорындардың үлесі азайды. Ресей рублінің, АҚШ 
долларының және еуроның есеп айырысуларда пайда-
ланылатын негізгі валюталар болып қалуы жалғасуда. 
Пікіртерімдер нәтижелері бойынша кәсіпорындардың 
31,2 пайызы республика экономикасының жай-күйі 
бизнесті жүргізуге кедергі болып табылатынын к'рсетті. 
Бизнесті жүргізудегі негізгі кедергілер ретінде нарықтық 
бәсекелестік, сатып алушыларды іздеу, сұраныстың 
жеткіліксіздігі, салық ауыртпалығының жоғары деңгейі  
атап 'тілуде.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Екінші тоқсандағы
жиынтық
сұраныс деңгейі

Институционалдық инвесторларға 
арналған «Қазатом(неркәсіп» SPO-
сы шеңберіндегі инвестициялардың 
үштен бірінен астамы «Астана» 
халықаралық қаржы орталығы бир-
жасы – AIX арқылы тартылды.

БЕКЕТ К<КЕНАЙҰЛЫ

Биыл маусым айында «Са-

мұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат 

қоры» АҚ («Самұрық-Қазы-

на») әр ЖДҚ/акцияның бағасы 

$13  тұратын,  жалпы сомасы 

$206 653 499 АҚШ долларын 

құраған 15,9 миллион акция-

ны («Қазатом'неркәсіп» ҰАК 

АҚ акциялары мен жаһандық 

депозитарилік қолхаттары (ЖДҚ) 

түрінде)  Astana Interna t ional 

Exchange («AIX») және Лондон қор 

биржасында институционалдық 

инвестор ларға арналған 'тінімдер 

кітабын тездетіп қалыптастыру 

(Accele rated bookbuilding) арқылы 

сатты.

1 030 815 акция AIX алаңында 

қа зақстандық инвесторларға са-

тылды. AIX-та орналастырылған 

4 333 960 ЖДҚ-ның 2 500 000-

ын шетелдік инвесторлар, ал 1 

833 960-ын қазақстандық инве-

сторлар сатып алды. Жалпы SPO-

ның 33,7%-ы AIX арқылы іске 

асырылды. «Екі жылға созылған 

«Қазатом'неркәсіп»  компа-

ниясын жекешелендіру бары-

сында біз институционалдық 

ж ә н е  ж е к е  и н в е с т о р л а р д ы ң 

компанияға тұрақты қызығушы-

л ы қ  т а н ы т қ а н ы н  б а й қ а д ы қ . 

«Қазатом'неркәсіп» компания-

сы Astana International Exchange 

арқылы шетелдік инвести ция-

лардың айтарлықтай к'лемін тар-

та алғанын қуана айтқым келеді, 

бұл компанияның және жалпы 

Қазақстан экономи касының әрі 

қарай дамуы үшін маңызды бо-

 IPO: AIX АЛАҢЫНДА

Қазатомөнеркәсіп:
Инвесторлар тарапынан 
жоғары сұраныс тудырды

Дамушы елдер валютасының серпіні 
(2020 жылғы 12 маусым=100, индекстің өсуі – валютаның нығаюы)

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

26 маусым – 3 шілде аралығындағы жекелеген 
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындылары 
бойынша 3 шілдеде теңгенің 
нарықтық бағамы к(рсетілген 
кезең ішінде 1%-ға (401,87-
ден) әлсіреп, бір АҚШ долла-
ры үшін 405,69 теңге деңгейінде 
қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 

2020 жылғы 26 маусым – 3 шілде 

аралығындағы кезеңде бірқатар 

маңызды оқиғалар орын алды. 

Дамушы елдер валюталарының 

бір аптадағы серпіні к'п бағытты 

б о л д ы .  А Қ Ш - т ы ң  Е ң б е к 

министрлігі маусым айында жұмыс 

орындарының саны (+4,8 млн) 

және жұмыссыздық (11,1%) тура-

лы оптимистік мәліметтерді жа-

риялады, олар сарапшылардың 

болжамынан жақсы болды. Со-

нымен қатар,  АҚШ-та және 

Бразилияда коронавируспен 

ауыратындардың саны 'суде. Ко-

ронавирус вакцинасының алдын-

ала тиімділігі туралы хабарлама-

лар пайда болады. Маусым ай-

ында АҚШ-тағы қызмет к'рсету 

саласындағы іскерлік белсенділік 

индексі ақпан айынан бастап 

жоғары шегіне жетті (57,1 деңгейіне 

дейін), бұл экономистердің бол-

жамдарынан асып түсті. 

Дамушы елдер валюталары-

ның** АҚШ долларына қатысты 

бағамдарының серпіні былайша 

қалыптасты:  

ти ментінің жаһандық жақса руы 

және маусым айында импорт тың 

т'мендеуіне байланысты сауда 

теңгерімінің профицитін $7,5 млрд 

дейін кеңейту туралы деректердің 

шығуы аясында 3,1%-ға (5,48-ден 

5,31-ге дейін) нығайды;  

экономикалық деректердің шы-

1,5%-ға (17,3-тен 17,04-ке дейін) 

нығайды; 

дың тәуекел сентиментінің жақ-

саруына байланысты капитал дың 

әкелінуінің қайта басталуы ая-

сында 1,3%-ға (75,64-тен 74,64-ке 

дейін) нығайды;  

қалып, апта ішінде 'згерген жоқ. 

Инфляция қатарынан екінші ай 

үдей түсуде – маусымда ол 12,6% 

құрады;

үкімет бюджетінің ташылығын 

қорландыру ж'ніндегі жоспарла-

рына қатысты мәселелер бойынша 

инвесторлар қауіптерінің аясында 

2,1%-ға (14 220-дан 14 523-ке дейін) 

әлсіреді,  тараптар Орталық банктің 

шамамен $40 млрд мемлекеттік об-

лгиацияларды 0%-бен сатып алуын 

келісуге таяп қалды;  

тәуе  келдердің жаңаруы аясын-

да 2,3%-ға (69,78-ден 71,37-ге) 

дейін әлсіреді – РФ Ауған сарбаз-

дарына америкалық әскерлерге 

шабуыл жасағаны үшін сыйақы 

ұсынды деген хабарламалар пай-

да болғаннан кейін АҚШ <кілдері 

палатасының спикері санкциялар 

енгізуді ұсынды, АҚШ сенаторла-

ры қорғаныс бюджетінің жобасына 

Солтүстік ағын-2 газ құбырының 

салынуына қарсы санкциялар 

енгізу ж'нінде ұсыныстар енгізді.

* шолуды Қазақстан Респуб-
л и ка сының Ұлттық банкі ашық 
дерекк�з дердің негізінде апта сай-
ын дайындайды;

** АҚШ долларына қарағанда 
к� лемі жағынан неғұрлым к�п са-
тылатын дамушы елдердің валю-
талары.

ғуына және шетелдік капиталдың 

әкелінуіне байланысты АҚШ 

долларының жаһандық әлсіреуі 

жағдайында 2,9%- ға (23,05-тен 

22,39-ға дейін) нығайды;  

2020 жылғы 1-тоқсанда 17 жыл 

ішінде бірінші рет ІЖ<-нің 1,3% 

деңгейінде болған (алдыңғы тоқ-

сандағы 1,3% тапшылыққа қарсы) 

ағымдағы шоттың профи циті ту-

ралы деректерді жариялау аясында 

директор Дмитрий Бродский 

сұраныстың ұсыныстан бірнеше 

есе артық болғанын, сондай-ақ 

AIX арқылы жергілікті орнала-

стыруда және халықаралық тран-

шта жаңа ірі инвесторлардың к'п 

м'лшерде қатысқанын айтты. 

Бұл транзакция Қазақстанның 

жекешелендіру бағдарламасын 

ойдағыдай жалғастыруға және 

елдің инвестициялық тартымды-

лығын арттыруға жағдай жа-

сайды, сондай-ақ пандемиядан 

кейін нарықтардың бірте-бірте 

қалпына келуіне қарай, басқа 

эмитенттердің жаңа орнала-

стыруларды іске асыруға деген 

сенімділігін қамтамасыз етеді.

Айта кетейік,  3  маусымда 

«Са мұрық-Қазына» AIX арқы-

лы шамамен 385 000 акцияны 

сату мақсатында (акциялар және 

ЖДҚ түрінде) Қазақстан Респуб-

ликасының азаматтары болып та-

былатын б'лшек сауда инвестор-

ларына б'лшек жазылуды ашты. 

Б'лшек сауда инвесторларына 

арналған 'тінімдерді жинау 'ткен 

маусым айының 8-де аяқталды.

«Самұрық-Қазына» 2018 жыл-

ғы қараша айында бастапқы 

жария орналастыру (IPO) шең-

берінде компанияның шыға ры-

лған акционерлік капиталының 

14,92%-ын LSE және AIX алаң-

дары арқылы сатуды жүзеге асыр-

ды. <ткен жылғы қыркүйек ай-

ында қосымша орналастырудың 

нәтижесінде еркін айналымдағы 

(free-float) акциялардың жалпы 

к'лемі 18,72%-ға жетті. Ағымдағы 

екінші қайтара орналастыруды 

ескерер болсақ, сондай-ақ б'лшек 

сауда инвесторларының пай-

дасына жергілікті орналастыру 

толық к'лемде жүзеге асырылған 

жағдайда, компанияның еркін 

айналымдағы акциялары 25%-ды 

құрайтын болады.

лып табылады», – деді 'з с'зінде 

«Астана» халықаралық қаржы 

о р т а л ы ғ ы н ы ң  б а с қ а  р у ш ы с ы 

Қайрат Келімбетов.

AIX басқарма т'рағасы Тим 

Беннетт Astana Internat ional 

Exchange алаңында бағалы қа-

ғаз дарды орналастыру кезінде 

«Қазатом'неркәсіп»  IPO-сы 

мен SPO-сының елеулі қолдауға 

ие болғандығы халықаралық 

нарықта да, ішкі нарықта да 

сезілгендігін атап 'тті. «Негізгі 

акционердің, букраннерлердің 

және AIX командасының үйле-

сімді жұмысының арқасында 

Қазатом'неркәсіп кең ауқымды 

шетелдік инвесторлар қорын тарта 

алды», – деді ол.

Институционалдық орна-

ластыру ойдағыдай аяқталды. 

«<йткені біз халықаралық және 

отандық институционалдық 

инвесторлар тарапынан күшті 

қолдауды байқадық. Бұл «Қаз-

атом'неркәсіп» компания сы-

ның акционерлік тарихын және 

жалпы индустрияның тарихын 

инвесторлардың аңғарғанын рас-

тай түседі. «Самұрық-Қазына» 

қоры бірнеше сағаттың ішінде 

AIX-тағы 'тінімдер кітабында 

және жаһандық кітапта керемет 

сұранысты, сондай-ақ қайталама 

нарықтағы бағаның оң серпінін 

қамтамасыз ете алды, бұл – ком-

пания акцияларының 'тімділігі 

арта түседі және инвестициялық 

қызығушылық әрі қарай 'седі деп 

топшылауға мүмкіндік береді», – 

дейді «Halyk Finance» АҚ басқарма 

т'рағасының орынбасары Фархад 

Охонов.

Ұлттық жекешелендіру бағ-

дар ламасы аясында «Самұрық-

Қазынаның» «Қазатом'нер-

кәсіп» компаниясындағы үлесінің 

сатылуы Ковид-19 пандемия-

сы басталғаннан бері шекара-

лық нарықтағы эмитент-компа-

нияның алғашқы орналастыруы 

болды және инвесторлар тара-

пынан жоғары сұраныс тудыр-

ды. Осы ретте «Ренессанс Капи-

тал» ИК-ның Ресей және ТМД 

нарықтарындағы акционерлік ка-

питалмен жұмыс жасау ж'ніндегі 

басқарма басшысы – басқарушы 



7БЕЙСЕНБІ 9 ШІЛДЕ 2020 ЖЫЛ
TENGE MONITOR

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  АГРОКЕШЕН

ДҮКЕН С)РЕЛЕРІНДЕ – 
ОТАНДЫҚ )НІМ   

Солтүстік Қазақстан дүкендеріндегі азық-түліктің 
65 пайызы ғана – отандық (нім.

Облыс басшысы Құмар Ақсақалов Ақжар ау-

данына сапары барысында  баяндағандай, 5 айдың 

қорытындысы бойынша экономикалық 'сім жа-

ман емес. Ауыл шаруашылығында жалпы 'нім 

к'лемі 2,5% артқан. «Мал шаруашылығында 'сім 

жоғары. Бұған 7 сүт фермасының толық қуатында 

жұмыс істеуі әсер етті. Облыста 68,4 мың тонна сүт 

'ндірілсе, оның 8,5 мың тоннасы осы фермаларға 

тиесілі. Биыл тағы 10 сүт кешенінің құрылысы ба-

сталды, – деді облыс басшысы. – <ңірде ет және 

сүт 'ндірісін дамытуға жағдай бар, табиғаты мал 

'сіруге қолайлы. Осыны тиімді пайдалануымыз ке-

рек. <зімізде шығарылатын 'нім арзанға түседі және 

сапалы болады».

Қазіргі таңда ірі сауда орындарының с'реле-

ріндегі азық-түліктің 65%-ы ғана жергілікті және 

отандық 'німдер. Қалғаны сырттан жет кізіледі. 

Соңғы жылдары облыста шығарылатын сүт 'нім-

дерінің түрі 98-ден 150-ге дейін артты. Жергілікті 

кәсіпкерлер ет 'німдерінің 90 түрін тұтынушыларға 

ұсынып отыр.

Қазір дүкендердегі нан, жұмыртқа, картоп, 

қызылша мен қияр ғана 100% жергілікті 'нім. 

Сондай-ақ 'ндірушілер облысты сары маймен 71%-

ке, ұнмен 56%-ке қамтып отыр. 

 ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН 

ЖЫЛ СОҢЫНА ДЕЙІН 99,3% 
ИНТЕРНЕТПЕН ҚАМТЫЛАДЫ  

Биылғы жылдың соңына дейін Қазақстан халқының 
99,3% кең жолақты интернетті пайдаланатын болады. 

Цифрлық  даму, инновациялар және аэроғарыш 

'неркәсібі министрлігінің ақпаратына сәйкес, 

биыл жылдың басынан бері 649 шалғай ауылға 

талшықты-оптикалық байланыс желілері тартылып, 

кең жолақты интернет қосылған. Ал жылдың соңына 

дейін байланыс операторлары барлығы 1250-ден 

астам ауылды сапалы интернетпен қамтамасыз ететін 

болады. «Ол үшін 20 мың шақырым талшықты-

оптикалық байланыс желісі тартылуда. Мемлекеттік-

жекешелік әріптестік аясында жүзеге асырылып 

жатқан жоба 2018 жылы басталды. Оның басты 

мақсаты – 3700-ден астам мемлекеттік орган мен 

бюджеттік ұйымдарды, оның ішінде мектеп, ауру-

хана, әкімдік және тағы басқасын кең жолақты ин-

тернетке қосу. Сонымен қатар, жоба жүзеге асырыла 

бастағалы бері шалғайдағы 962 ауыл жылдамдығы 

жоғары интернетпен қамтылды», – деп хабарлайды 

ведомстводан.

Цифрлық даму министрлігі Телекоммуникация 

комитетінің т'рағасы Виталий Ярошенко: «Шалғай 

ауылдарға жылдамдығы жоғары интернетті тарту үшін 

инфрақұрылым қажет. Қазір байланыс операторлары 

«Оптика» желісін тартып жатыр. Бұл мобильдік 

операторларға осы «оптоталшыққа» қосылуға және 

сапалы интернетпен қамтуға мүмкіндік береді. 

Осылайша, 3G/4G мобильді технологиясы немесе 

сымсыз байланыс технологиясы бойынша бір ауыл 

ғана емес, жақын маңдағы ауылдар да кең жолақты 

интернетке қосылады», – дейді. 

Сондай-ақ интернет желісін одан әрі дамытуға 

бағытталған тағы бір жоба іске асырылуда.  Бұл ретте 

2020 жылдың соңына дейін ұялы байланыс опера-

торлары 3G/4G мобильдік және FWA - FixedWireless 

Access сымсыз байланыс технологияларын қолдана 

отырып, тұрғын саны 250-ден к'п ауылдардың бәрін 

кең жолақты интернетке қосады. Министрлік ұялы 

байланыс операторларымен бірге ынтымақтастық 

туралы тиісті меморандумға қол қойды. Осылайша, 

осы жылдың соңына қарай халықтың 99,3% кең 

жолақты интернетті пайдаланатын болады.

 COVID-19

МОБИЛЬДІ БРИГАДАЛАР 
ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ 

Мобильді  жедел жәрдем бригадаларының қызмет 
ақысы  бюджеттен т(ленеді. 

Алдағы уақытта іске қосылатын мобильді же-

дел жәрдем қызметінің ақысын мемлекет т'лейді. 

Қаржы Медициналық сақтандыру қоры арқылы ау-

дарылады, деп хабарлайды қордың Алматы қалалық 

филиалы.

Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігі емха-

налар жанынан мобильді бригадалар ашылатынын 

хабарлаған болатын. Фельдшерлік немесе дәрігерлік 

бригадалар COVID-19 бен пневмония белгілері 

анықталған сырқаттардың денсаулығын бақылауға 

алып, сондай-ақ стационарда емделіп шыққан паци-

енттерге медициналық к'мек к'рсетпек. Сонымен 

қатар мобильді бригадалар созылмалы сырқаттары 

бар пациенттердің үйіне барып к'мек к'рсетеді, 

жүкті әйелдер мен балалар патронажын да осы 

бригадалар атқарады. «Мобильді бригадалар 'ткір 

респираторлық вирустық инфекция, коронавирус, 

тұмау, 'кпе қабыну белгілері бар тұрғындардың 

үйлеріне барып,  ПЦР-тест алады. Сонымен қатар 

пациентті қарап, диагноз қояды. Халық аталған 

бригадалардың қызметі үшін ақы т'лемейді», – деді 

МСҚ Алматы қалалық филиалы басшысы Тілеухан 

Mбілдаев.

Министрлік тарифі бойынша бір шақыртуға 5 

400 теңге т'ленеді. Бригада қызметкерлері қорғаныш 

құралдары және басқа да қажетті құралдармен 

қамтамасыз етіледі. 

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Бүгіндері бұқаралық ақпарат 
құралдары саласында күн талабына 
сай шешуді қажет ететін мәселелер 
жоқ емес. Оның iшiнде мынандайла-
ры б(лек атауға тұрады: журналистiк 
кадрлер дайындау, жарнама тарту 
және баспас(з бен билiктің арасындағы 
қарым-қатынас. Бұның бәрi, с(з жоқ, 
керек, айтуға тұратын нәрселер. 

АҚҚАЛИ К<ПТІЛЕУОВ

Бiрақ ең маңызды мәселе басқа. 
Және де оның орны б'лек. Бұл – 
қазақша мерзім дік баспас'здің, 
қазақ журналис тикасының жағдайы. 
Оларды мемлекеттік тапсырысқа 
к'п арқа сүйейді деп жазғырады 
кейбіреулер. Сонда олар қазақша 
мерзімдік баспас'здің, қазақ журна-
листикасының қазақ тілін бүкіл қоғам 
ауқымында жалпылама ілгерілетудің 
басты құралдарының бірі екенін к'зіне 
ілгісі келмейтін сияқты. Осыны түсіну 
қиын. Қазақстан Республикасының 
президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
мамыр айының басында  «Егемен 
Қазақстан» газетіне берген «Еліміз 
бұл қиындықтан шыңдалып шығады» 
атты сұхбатында былай деген болатын: 
«Жаңа сын-сынаққа т�теп беру үшін, 
ең алдымен, ұлттық құндылықтарды 
қорғай білген ж�н. Ана тілімізді, салт-
дәстүрімізді, ұлттық сана-сезімді, 
қоғамдағы татулық пен келісімді, 
береке-бірлікті сақтай алмасақ, ке-
лер ұрпақ бізді кешірмейді. (сіресе, 
мемлекеттік тілдің мәселесі  �те 
маңызды. Тіл – ұлттың тұғыры, ұр-
пақтың ғұмыры. Қазақ тілі қазақты 
әлемге таныта алады. Халықтың тілі – 
халықтың т�лқұжаты. Мұны әрдайым 
есте ұстау керек. Біле білсек, ұлттық 
қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден баста-
лады».

Қазақша БАҚ – ана тіліміздің
басты тіректерінің бірі

оқи алатындардың саны соңғы 25-30 
жыл iшiнде едәуiр артқан сияқты. 
Бірақ қалалық қазақтар үлесiнің, 
қалалық жерде, оның iшiнде Алматыда, 
облыстық қалаларда, iрi орталықтарда 
қазақтардың үлес салмағының едәуiр 
артуы қазақша газет-журналдарды 
оқушылар, қазақ тiлiндегi телехабар-
ларды тамашалаушылар санының күрт 
артуына әкелiп соқтырған жоқ. Бұл 
– 'з алдына б'лек зерттейтiн, б'лек 
қарайтын мәселе. Ол туралы бiр-екi 
ауыз с'збен айтатын болсақ, бар мәселе 
мынада болып тур. Оны ендi түсіндiрiп 
жату қиын болар. Түсіну де солай 
болар. Бірақ заман қазір нарықтық 
қой. Бұндай кезде кез-келген адам 
к'бiне ақпаратты 'зiнің к'ңiлi мен 
жанының рахаты үшін iздемейдi. Оған 
ең алдымен керегi – 'зiнің күнделiктi 
'мiрiне, 'зiнің iстеп жатқан шаруа-
сына тiкелей байланысты болатын 
нәрсе. Осындай тұжырым баспас'зге 
де қатысты. <йткенi, мәселен, жарнама 
берушінi еркiне жiберсе, бүкiл жарна-
ма орыс тiлiнде берiледi. Жiбермесе, 
ойбай, еркiн конкуренция мен еркiн 
сауда ережелерi бұзылып жатыр деген 
айқай шығады. Жарнаманың орыс 
тiлiнде берiлетiн себебi, жарнама жетiп, 
соған жауап беретiн, сол бойынша бiр 
қызметтi сұрайтын немесе тауарды 
сатып алатын адамдар – негiзiнен 
орыс тiлінде с'йлеуге ыңғайлы не-
месе сол тілде ақпаратты қабылдауға 
дағдыланған азаматтар.

Бiр  ғана  мысал.  Біраз  уақыт 
бұрын менiмен бiр жiгiт қазақ тiлдi 
бiр баспас'здiк кұрылымда қызметтес 
болған. Кейiн бiз жұмыс iстеген жер 
жабылды да, екеумiз екi жаққа кетiп, 
тек жылдар 'ткен соң барып қайта 
кездестiк. Мен сол баяғы қазақ тiлдi 
журналист күйiмде қалғанмын, ал ол 
болса базарда сауда жасап жүр екен. 
Mңгiмелесе келiп, оның журнали-
стикада болып жатқан бүкiл ортақ 
жаңалықтардан хабардар екенiне к'зiм 
жеткен соң, менің қазақша газеттер-
де шығып жатқан мақалаларымды 
оқыған-оқымағанын сұрадым. Ол 
менің арадағы 'ткен жылдар бойы 
қазақша журналистикада қала бер-
генiмдi де бiлмейтiн болып шықты. 
«Мен сенi де басқа салаға ке тiп қалған 
шығар деп ойлағанмын», – деп шы-
нын айтты. «Ал сонда журналисти-
ка саласында болып жатқан ортақ 
жаңалықтардың бәрiн қайдан бiлесің?», 
– деп сұрағанымда, ол орыс тiлiнде 
шығатын «Время», «Казахстанская 
правда», «Экспресс-К», тiптi салалық 
«Капитал» сияқты газеттердi алып, 
үзбей оқып тұратынын айтты. Басқаша 
айтқанда, ол қазақша газеттерден қол 
үзiп қалғанымен, орысша газеттердi 
және электрондық басылымдарды 
оқуын доғармапты. 

Кейiн бұл жiгiт журналистикаға 
оралды. Тiптi «неге қазақтар қазақша 
газеттердi оқымайды сонша?!» деп 
ашынған мақалалар да жазды. Бірақ 
осы сұрақтың жауабын соның 'зi-
ақ берген сияқты. Оның аты таны-
мал, Бірақ атаған ыңғайсыз болар. 
<йткенi оның осы тәжірибесі шектен 
шығарлықтай нәрсе емес, қатардағы 
жәйт. Тек бiз сондайды заңдылық деп 

мойындаудан, шындықтың бетiне тiке 
қараудан ат-тонымызды ала қашамыз. 
Ал ол заңдылықтың, ол шындықтың 
мәнiсi мынау. Тiптi қазақ тiлiнде мек-
теп пен жоғары оқу орнын тамамдаған 
адамдардың 'зi мәдениет, баспа не 
баспас'з салаларынан күнделiктi түрде 
аластаған жағдайда к'бiне-к'п со-
лармен байланысын үзедi. Олар орыс 
тiлiнде ақпарат алуға бейiмделедi. 
Тiптi аталмыш салалардан кетпеген, 
сонда жауапты қызмет атқарған күнде 
де ондай адамдардың қазақша БАҚ-
тың орнына орысша БАҚ-ты таң-
дауы – жиi кездесетiн жәйт. Мәселен, 
мен бiлетiн және 'зi iрi баспалардың 
бiрiн басқаратын бiр жазушы-жур-
налист менен бiрде «Осы сен «Егемен 
Қазақстанды» жаздырып алмайсың 
ба, соның ана күнгi бiр н�мiрi қажет 
едi?» деп сұрады. Мен: «Ау, соны алатын 
бiр кұрылым, бiр адам болса, сол сенің 
баспаң мен сенің �зің емес пе?!», – деп 
таңдандым. Сондағы бiлгенiм: оның 
баспасы ресми баспас'зден «Егемен 
Қазақстанды» емес, «Казақстанская 
Правданы» жаздырып алатын болып 
шықты.

<йткенi, дейдi ол, күнделiктi жұ-
мыс үшін қажет шығып жатқан заң дар 
мен нұсқауларды олар жазылатын орыс 
тiлiнде қабылдау аудармалық қазақ 
тiлiнде қабылдағаннан әлдеқайда 
ыңғай лырақ, себебi бүйткен жағдайда 
осы құжат тардың мағынасын қате не 
жаңсақ түсіну азырақ болады. 

Адамдар осыған қазақ тiлдi не 
о р ы с  т i л д i  б о л ы п  б ' л i н е т i н i н е 
қара  мастан дағдыланған.  Бiздің 
күнделiктi 'мiрiмiздi реттейтiн заңдар, 
нормативтiк актiлер, барлығы ең ал-
дымен орыс тiлiнде жазылады. Бұл 
ешкiмге де құпия емес. Олар сонан соң 
барып қазақ тiлiне аударылады. 

Оның қазақ тiлiндегi нұсқасын 
а л ы п ,  н е  е к е н i н  б i л е м i н  д е п , 
қалай түсунуге болады деп басты 
қатырғанша, орысшасын алып оқыған 
түсінiктiрек болады. Қазiр барлық 
адам ал-қадарынша нарықтық за-
ман ыңғайына беймiделуге тыры-
сады. Осы тұрғыдан алғанда, заң-
нормативтер үнемi қажет болады. Ал 
ол адам 'з шаруасының ыңғайына 
қарай, әлгiндей кұжаттардың ғана 
емес, жалпы ақпарат атаулының, тiптi 
жарнаманың тұпнусқасын оқығанды 
ж'н коредi. Осы тұрғыдан алғанда, 
орысша баспас'здің шоқтығы биiк 
болып тұр. Ал енді теледидарды бол-
сын, жазбаша баспас'здi болсын 
билiкке, ресми органдарға қатысты 
жағынан алып қарайық. Ондағы 
болған 'згерістер журналистердің 
к'зiмен к'рiлiп, с'зiмен қабылданады, 
сосын сыртқа жеткiзiледi. Бұнда 
да орыс журналистерiнің жағдайы 
қолайлырақ. <йткенi 'кiмет орында-
ры мен әкiмшiлiктердегi халықпен, 
баспас'збен жұмыс iстеу к'біне орыс 
тiлiнде жүргiзiледi. Ондағы жұмыс 
материалдары негізінен орыс тiлiнде 
болғандықтан, оны олар орыс тiлiнде 
беруге бейiм. Бұл - қалыптасқан нәрсе. 
Сондықтан осы қызметкерлерден 
барып қазақ журналисi мен орыс 
журналисi ақпарат сұрағанда, олардың 
материалдарымен жұмыс iстеген кезде 

орыс журналисiнің жағдайы қолайлы 
болады. <йткенi ол сонда отырған 
лауазым иелерінің жұмыс тiлiнде бүкiл 
ақпаратты ала алады. С'йтiп оның 
қолына қаймағы бұзылмаған негiзгi 
ақпарат түседi. Қазақ журналисiне ке-
летiн болсақ, оның қолына сол ор ган-
ның қарауындағы аударма б'лi мiнің 
аударған аудармасы тиедi.

К'п жағдайда аудармашы қыз-
меткер сол мәселенi не жұмысты 'зi 
iстеп немесе реттеп отырмаған дық-
тан, тек түсінгенiнше аударады. Ал 
шындығында ол к'п нәрсенi дұрыс 
түсінiңкiремейдi. Бұл – бiрiншiден. 
Екiншiден, қанша айтқанмен, аудар-
маның аты аударма ғой. Ол ешқашанда 
нағыз тұпнұсқадай болмайды. Кез-
келген бизнесменнен, банкирден, 
кез-келген ұйым 'кiлiнен ауызша 
ақпарат, ауызша түсіндiрме сұрайтын 
болсаңыздар, оған қазақ тiлiнде 
жауап бергеннен г'рi орыс тiлiнде 
кең, тереңiрек жауап беру әлдеқайда 
ыңғайлы.

Ол қазақ тiлiнде жауап берген-
де, амалсыздан, әр жағынан, 'зiнше 
iшiнен қазақ тiлiне аударып барып, 
сонан кейiн сұраған адамға қолынан 
келгенше жеткiзедi. Сондықтан қазақ 
тiлi жағдайының қазіргi таңдағы 
ресми пайдаланыс ауқымында жа-
санды жақтары к'п. Осы жасанды 
жағдай қазақ баспас'зiнің дамуына 
к'п кесел тигiзiп жатыр. Қазақ тiлдi 
баспас'з жат елде жүрген сияқты, 
мәселен, Америкадағы неміс тiлдi не 
Франциядағы орыс тiлдi журнали-
стика сияқты. Яғни маңызы жағынан 
екiншi сортты журналистика ретiнде 
қалыптасып жатыр. Бұндай жағдай 
тiптi қазақ журналистерiнің 'зiнің 
туған баспас'зге деген к'ңiлiн суы-
тады.

<йткенi егемендiк алған заманда 
журналистер ендi бәрi қазақша, қазақ 
тiлi негiзiнде дамиды екен деп ойлаған. 
Соған үмiт артқан. Бірақ бұл олай бол-
мады. Қайта, керiсiнше орыс тiлiнің 
р'лi 'ткендегіден бетер артып кеттi. 
Оның үстіне бұрынғыдай арақатынас 
тепе-теңдiгiн ұстап отыратын ар-
найы органдар қазір жоқ. Уақытында 
олар сондай арақатынастың сақта-
луын, қазақша баспас'здің қолайсыз 
жағдайда қалуын болдырмауға бүкiл 
жағдай жасайтын. Оны бiз бәрiмiз де 
бiлемiз. Мәселен, уақытында орталық 
типографияда басылып шығатын 
қазақ газет-журналдарын орысша-
сымен салыстырса, алдыңғылардың 
кейiнгiлерден ешбiр ұтылмағанын 
к'рген болар едiк. Бірақ ең болмаса 
осындай жағдайды ұстап отыратын 
реттеу орындары жоқ. Мұның бәрi 
қазақ тiлді БАҚ-тың жұмысына кері 
әсерiн тигiзедi.

Казіргі заманда статистика бой-
ынша,  Нұр-Сұлтан мен Алматы 
тұрғындарының жартысынан к'бі 
– қазақтар. Және олардың негізі – 
егемендік тұсында ауылдан к'шіп 
келгендер. Осы адамдардың бәрі 
қазақшадан саналы түрде бас тартқан 
деу қиын. Мәселе басқада болса ке-
рек. Осы «басқаның» шын мәнінде 
не екенін ашық айта бастайтын заман 
келген сияқты.

Ал жақында  «Ана тілі» газетіне бер-
ген «Қазақ халқының тағдыры тарих та-
разысында тұр» деп аталған сұхбатында 
мемлекет басшысы тілге қатысты мы-
надай мақсаттарды белгілеп берді: 
«Біріншіден, қазақ ті лінде с�йлеу мақ-
таныш болуы үшін қоғамда оған де-
ген қажеттілікті арттырған ж�н. 
Мемлекеттік қыз метке, оның ішінде, 
халықпен тығыз жұмыс істейтін ла-
уа зымға тағайындау кезінде кәсіби 
біліктілігіне қоса, қазақ тілін жақсы 
білетін азаматтарға басымдық беру 
керек. Парламентте немесе баспас�з 
мәслихаттарында мемлекеттік тілде 
с�йлеп, пікір алмаса алмайтын мемле-
кеттік қыз меткер ұғымы, ең алдымен, 
қазақ азаматтарының арасында – анах-
ронизмге айналуға тиіс.

Екіншіден, біз қазақ тілін жақсы 
білетін �зге ұлт �кілдерін қолдауымыз 
керек. Оларды Парламентке, �кілетті 
органдарға сайлап, мемлекеттік қызмет 
жүйесіндегі жоғары лауазымдарға 
тағайындап, мемлекеттік награда-
лармен марапаттап отырғанымыз 
дұрыс. Мұндай азаматтар қазақ тілінің 
деңгейін ұлтаралық қолданыс дәрежесіне 
к�теруге к�мектеседі.

Үшіншіден, қазақ тілін қолдану 
б а р ы с ы н д а  ф о н е т и к а л ы қ  ж ә н е 
орфографиялық қателер жіберіп алатын 
отандастарымызға түсіністікпен қарап, 
толеранттылық танытуымыз керек. 
Мұндай азаматтар жастарымыздың 
арасында да аз емес. Олардың тал-
пынысын мазақ етпей, қайта қолдай 
түскеніміз ж�н.

Т�ртіншіден, телевизиялық және 
радио хабарларының сапасын арттыру 
қажет. Бұл ақпарат �німдері Ресей 
бағдарламаларының к�шірмесіне емес, 
қайта қоғамдық ойдың қайнар к�зіне 
айналуға тиіс. Арзаң ойын-күлкіден 
г�рі, ұлттық идеяға қызмет ететін 
топырағымыздан тамыр алған т�л 
бағдарламаларды молайту қажет». 

Осының бәрі әбден дұрыс. Орынды 
айтылған с'зді, әрине, қолдаймыз. Ал 
қазақша баспас'з, оның ішінде қазақша 
БАҚ – бұл сол  «ұлттың тұғыры» және 
«халықтың т�лқұжаты» болып табы-
латын ана тіліміздің қоғамдың 'мір 
алаңындағы басты тіректерінің бірі. 
Сондықтан оның жағдайына, оның 
тағдырына алаңдамасқа болмайтынын 
мойындау қажет.

Осы мәселе – жалпы қазақ тiлiне 
негiзделген мәдениеттегi бүгінгi таңда 
қалыптасқан к'ңілсіздеу жай-күйдің 
бiр б'лiгi. Бiр қарағанда, қазақша 
мерзiмдi баспас'здің және, әсiресе, 
тележурналистиканың күйi  к'ңіл 
толарлықтай сияқты. Бірақ үңіле кел-
генде, басқаша к'рініс белең ала ба-
стайды. Қазақ газет-журналдарының 
тиражы негiзiнен күрт т'мендеп 
кеттi. Оқырмандарының саны едәуiр 
қысқарды. Оның үстіне ауылдық жер-
лерге қазiргi таңда газет-журналдар 
барып жете алмайды десе де болады. 
Ондағы байырғы оқырмандар қаржы 
тапшылығы, байланыстың қиындауы 
кесiрiнен 'здерiнің үйреншiктi газет-
журналдарын жаздырып не сатып алу 
мүмкiндiгiнен айырылып отыр. Ал 
ендi қалаға келетiн болсақ, қалалық 
оқырмандар құрамындағы қазақша 
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 РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҘ БОЛМЫС

«Домбыра» оқу 
құралы жарық көрді
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев былтыр «Ұлттық 
домбыра күні» мерекесінде 
қасиетті аспабымызды (скелең 
ұрпаққа үйрету үшін мектептерге 
арнайы пән енгізу керектігін 
атап айтқан болатын. Осы ретте 
тиісті жұмыстар қолға алынып,  
жалпы білім беретін мектептерде 
«Домбыра» пәніне арналған оқу 
құралына қажеттілік туындағаны 
белгілі. 

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Таяуда Халықаралық Түркі 

академиясының ұйымдасты-

руымен Ұлттық домбыра күніне 

арналған «Домбыра мәдениеті: 

дәстүр сабақтастығы және білім 

берудегі мәселелер» деген тақы-

рыпта онлайн-конференция 'тті. 

Алқалы жиын аясында Ха-

лықаралық Түркі академиясы 

Мемлекет басшысының тіке-

л е й  т а п с ы р м а с ы  б о й ы н ш а 

дайын дап шығарған «Домбыра» 

оқу  құралының тұсаукесер 

рәсімі  болды.  <скелең ұр-

паққа арналған оқулықтың 

авторы – Қазақ ұлттық 'нер 

университетінің профессоры,  

белгілі күйші Жанғали Жүзбай. 

«Домбыра – қазақтың жаны. 

Ұлттық аспапты 'скелең ұрпаққа 

үйрету һәм оны арнайы мектеп 

бағдарламасына енгізу – бұл 

ұлттық болмысты сақтауға 

бағытталған та-ғылымы мол 

қадамдардың бірі деп санаймын. 

Президентіміз Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың «Ұлттық домбыра 

күні» мерекесінде домбыраны 

арнайы пән ретінде мектептерге 

енгізу керектігі ж'ніндегі пікірі 

негізінде осындай ой туындап, 

кітап жазу ісін қолға алған 

болатынбыз.  Болашақ үшін 

пайдалы еңбек деп ойлаймын», 

– деді оқулық авторы.

Онлайн форматта  'ткен 

к о н ф е р е  н ц и я ғ а  е л і м і з д і ң 

белгілі  'нертанушы ғалымдары, 

салалық оқу орындары мен 'нер 

ұйымдарының басшылары, 

'кілдері қатысты.

 ДОДА

Футбол мамандары
тәжірибе алмасты

Қазақстандық т(решілер мен 
нұсқаушылар ФИФА білім 
беру семинарына қатысты. 
Форумды ФИФА Т(решілер 
комитеті мен Қазақстан футбол 
федерациясының Т(релік ету 
және қадағалау департаменті 
ұйымдастырды. 

АЙНҰР БАҚДMУЛЕТҚЫЗЫ

Семинар екі апта ішінде 

онлайн-конференция түрінде 

'тті. Халықаралық футбол 

қауымдастықтары федерация-

сынан ФИФА нұсқаушысы 

Фархад Абдуллаев қатысты. 

О й ы н  э п и з о д т а р ы н  б і р -

тұтас түсіндіру және жа-

қында қабылданған ойын 

ережелерінің  'згерістері 

семинардың басты тақырыбы 

болды. 2018 жылғы Mлем 

ч е м  п и о   н а т ы  м е н  с о ң ғ ы 

жылдардағы б ірқатар  ір і 

турнирлердегі т'ре шілердің 

жұмысын к'рсететін бейне-

м а т е р и а л  қ о л д а н ы л д ы . 

«ФИФА Т'решілер комитеті 

әр ойында болатын түрлі 

жағдайларды к'рсетті. Топқа 

б'лу арқылы білім беру процесі 

нәтижелі болды деп санаймын. 

Mрбір даулы сәтті мұқият 

қарап шықты. Семинарда 

' т к і з і л г е н  б а ғ д а р л а м а 

б і з д і ң  т ' р е ш і л е р і м і з  д і ң 

дайындық деңгейін жақсар-

туға мүмкіндік береді. Қазақ-

стан чемпионатының қайта 

басталуы қарсаңында 'те 

маңызды», – дейді ҚФФ Т' ре-

лік ету және қадағалау депар-

таментінің директоры Сергей 

Кенетаев.

Ф у т б о л д а н  Қ а з а қ с т а н 

ұлттық құрама командасы 

Черногория ға қарсы жол-

д а с т ы қ  к е з д е с у  ' т к і з е д і . 

Жолдастық кездесу Подгори-

цада күзде 'теді деп жос-

парланған.  Осыған дейін 

Қазақстан мен Черногория 

үш рет кездескен. Оның біреуі 

жолдастық кездесу болса, екі 

рет әлем чемпионатының 

іріктеу кезеңінде бір-біріне 

қарсы ойнаған. 2008 жылы  

Подгорицада 3:0 есебімен 

Черногория құрамасы фут-

болшыларымыздан айласын 

асырған. 2016 жылы Под-

г о р и ц а д а  ' т к е н  о й ы н д а 

Черногория 5:0  есебімен 

екінші рет жеңіске жеткен. 

2017 жылы 3:0 есебімен тағы 

да Балқан түбегінің фут-

болшылары ұтқан еді. Айта 

кетерлігі, Ұлттар лигасы күз 

мезгілінің басында басталуы 

тиіс. Аталған додада Қазақстан 

С дивизионында Албания, 

Белоруссия және Литвамен 

ойнайды.

Автокөліктер сатылымы 
қайтадан жандануда

 НАРЫҘ

Orbis Auto автомобиль тобының 
дилерлік орталықтары 
карантиннен кейінгі кезеңде 
люкс автомобильдердің 
сатылымын арттырды. Соңғы 
айлардың деректерін талдау 
дағдарыс кезеңінде премиум-
сегменттің жаппайға қарағанда 
(зін еркін сезініп, дағдарысқа аз 
ұшырайтынын байқатты. «Люкс» 
сегментінің брендтері карантин 
кезеңінің наурыз айында тұрақты 
онлайн сатылымды к(рсетті, 
ал к(ктемнің соңғы айының 
қорытындысы бойынша орташа 
айлық к(рсеткіш деңгейін ұстап 
тұрды.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Коронавирус бойынша шек-

теулерге байланысты онлайн сату 

осы к'ктемде даму үшін жаңа 

серпін алды. Атап айтқанда, 

Porsche сатылымы к'ктемде 

айлық орташа сату к'лемінің 

86% құрады, Audi 50%, ал Cadillac 

12%. К'ктемде сатылымның 

құлдырауына қарамастан (-85%), 

2020 жылдың 5 айының қоры-

т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а  C a d i l l a c 

автомобильдерін сату  'ткен 

жыл дың ұқсас кезеңі деңгейін 

сақтай алды және 43 автомобильді 

құрады, бұл біздің еліміз үшін 

жақсы к'рсеткіш болып табыла-

ды. «Коронавирус пандемиясы 

біздің компанияның сандық 

кеңістікке к'шуін тездетті. Біз 

бизнес-процестерге қайта қарап, 

digital-маркетинг саласындағы 

қатарына кіреді. 2012 жылдың 

күзінде құ рыл ған. Штаб-пәтері 

Алматыда. Orbis Auto брендінің 

портфелі 11 автомобиль маркасын, 

1 арнайы бренд пен 1 жүк техника-

сының брендін қамтиды: Toyota, 

Nissan,  Mitsubishi ,  Hyundai , 

Cadillac, Audi, Porsche, Chevrolet, 

Volkswagen, JAC, Ravon, JCB, Hino.

2014 жылдан бастап компания 

Қазақстандағы Hino жапондық 

жүк автомобильдерінің ресми 

дистрибьюторы болып табылады. 

Hino Motors Kazakhstan – авто-

м о б и л ь д е р д і  ж ә н е  б і р е г е й 

қосал қы б'лшектерді к'терме 

жеткізу, кепілді қолдау, 'німді 

с е р т и ф и к а т т а у ,  д и л е р л е р д і 

тағайындау, сату мен сервистік 

желіні құру, дамыту, маркетинг 

және сауда маркасын жылжыту 

сияқты функцияларды жүзеге 

асыратын қазақ-жапон бірлескен 

кәсіпорны.

инвестицияларды ұлғайта оты-

рып, дилерлік орталықтардың 

барлық сайттарын онлайн сатуға 

бейімдедік. Осы ретте Қазақстанда 

а в т о м о б и л ь д е р д і  т о л ы қ т а й 

қашықтықтан сатуға к'шу әзірге 

е к і т а л а й ,  б ұ л  к л и е н т т е р д і ң 

қалауына байланысты екенін 

айта кеткен ж'н. Тұтынушылар 

үшін автомобиль тек қозғалыс 

құралы емес, маңызды актив 

болып қала береді.  Сонымен 

қатар,  біздің менталитетіміз 

және ұлттық ерекшелігіміз үшін 

авток'лікті сатып алу – белгілі 

б і р  р ә с і м  б о л ы п  т а б ы л а д ы . 

Авток'лікті таңдау сатысында 

клиенттердің кеңейтілген онлайн-

мүмкіндіктерге қызығушылық 

танытатынын да атап 'ткіміз 

келеді», – деді Orbis Auto бас 

директоры Динара Ысқақова.

К ' к т е м  м е з г і л і н і ң  с о ң ғ ы 

айында к'птеген ірі қалаларда 

карантин аяқталғаннан кейін, 

к о м п а н и я  C a d i l l a c  E s c a l a d e 

маркасы бестселлері мен флаг-

манының 7 бірлігін және Audi 

маркасының 5 автомобилін сатты, 

оның ішінде Q8 ірі кроссоверінің 4 

бірлігі және А6 бизнес-седанының 

1 бірлігі бар, ол Қазақстанға осы 

жылдың к'ктем мезгілінің соңғы 

айында келіп түсті. 6 Porsche авто-

к'лігі сатылды, оның жартысы 

Panamera-ға тиесілі. Cayenne-нің 

Қазақстанда әрқашан флагман 

ретінде танылып және осылайша 

қала  беретініне  қарамастан, 

Porsche Center Almaty 'кілдері 

қазақстандық сатып алушылардың 

құны 52 000 000 теңгеден баста-

латын қуаты 243 кВт (330 л.с.) 3,0 

литрлік битурбо қозғалтқышы 

бар Panamera 4 мерейтойлық 

шығарылымына қызығушылығын 

атап 'теді. Жайлылық пен жүріс 

б'лігіндегі кеңейтілген базалық 

жабдықтаумен, сондай-ақ қо-

сымша эксклюзивті екпінмен 

ерек шеленетін бұл модель Porsche 

сату нәтижелерін екі есе арттырды.

Десек те, Orbis Auto болжамы 

б о й ы н ш а  е л д і ң  а в т о м о б и л ь 

нарығы толығымен 2019 жылғы 

к'р сеткіштерге тұтастай алғанда, 

бір жылдың ішінде келе алады, 

бұл, әрине, 'зін-'зі оқшаулау мен 

карантинді қатаңдатудың екінші 

толқыны болмаса, себебі мұндай 

жағдай ахуалды қиындата түседі.

Orbis Auto – Orbis Kazakhstan 

ком паниялар тобының авто мо-

биль б'лімшесі, елдегі авто  мобиль 

ритейлінің ірі ойыншыларының 

Экотуризмді дамыту 
жобасы қолдау тапты

 ҘОҒАМДЫҘ КЕҢЕС

М . Ш и б ұ т о в ,  С . П о н о м а р е в , 

С а ғ ы м б е к о в а ,  Ж а з ы л б е к о в 

жоба жалпы барлық заманауи 

талаптарға сай келетінін, оның 

отандық ұлттық парктерде ту-

ризмді ұйымдастыруды жоғары  

халықаралық стандарттарға жа-

қындатуға қабілетті екенін атап 

'тті, жұртшылықтың тілектерін 

ескеруге, сондай-ақ барлық қа-

жетті тыңдаулар мен рәсімдерді 

'ткізуге, кәсіби және ғылыми 

сарапшылар мен ұйымдарды тар-

туға ниет білдірді.

Сонымен қатар экология, 

геология және табиғи ресурстар 

вице-министрі  Е.Нысанбаев 

ж о б а н ы ң  т а б и ғ а т т ы  қ о р ғ а у 

бойынша барлық талаптарға 

сай екенін атап 'тті. Отандық 

экономикаға 'судің жаңа нүк-

телері қажет. Экотуризм мұн-

дай 'суді ынталандыра алады, 

бұл үшін бізде жақсы әлеует бар. 

Дегенмен, ұлттық парктерде 

туризмді дамытуға жүйелі, 'р-

кениетті к'зқарас қажет және біз 

мұқият зерттеген бұл жоба та-

биғи аумақтарды халықтың мүд-

десі үшін пайдалануға жауапты 

к'зқарасты қалыптастырудың 

жақсы нүктесі бола алады.

Тыңдауда  мәдениет және 

спорт вице-министрі <.Бисақаев 

Алматы қаласының Қоғамдық 
кеңесі онлайн-форматта (ткен 
тыңдаулардың қорытындысы 
бойынша Іле-Алатау ұлттық 
паркіндегі экотуризмді тұрақты 
дамыту ж(ніндегі жобаға қолдау 
білдіріп, оң бағасын берді.

НҰРЛАН ҚҰМАР

Жобаны оның бастамашысы, 

кәсіпкер және меценат, «Туранга 

груп» компаниялар тобының 

жетекшісі Александр Гужавин 

таныстырды. Тұсаукесер бары-

сында жобаның негізгі идеясы 

табиғатқа және оның байлық та-

рына ұқыпты қарауды к'здейтін 

экотуризмнің жаңа заманауи 

мәдениетінің дамуына ықпал ету 

болып табылатыны атап 'тілді. 

Жобаның міндеті –  парк аумағын 

барлық келушілерге барынша 

қолжетімді ету, олардың қатарында 

тауға серуендеу әуесқойлары, ата-

аналар мен балалар, қарт адамдар 

мен жастар, мүмкіндігі шектеулі 

адамдар, кәсіби спортшылар мен 

альпинистер. Аталған міндетті 

ш е ш у  ү ш і н  қ а з і р г і  з а м а н ғ ы 

туристік  объектілер  желіс ін 

және ұлттық паркте экотуризм-

ді ұйымдастырудың бірыңғай 

қағидаттарын құру жоспарланып 

отыр.

Жобаға сәйкес 200 мың гек-

тар парк аумағынан жалпы ауданы 

35 гектарды құрайтын 34 учаске 

б'лінген. Жоба аясында саябақтың 

ең танымал бес шатқалында 7 

туристік визит-орталық құрылады. 

Орталықтар үлкен іргетас пен  

б е т о н  қ о л д а н ы л м а й ,  ж е ң і л 

экологиялық материалдардан 

тұрғызылмақ. Т'рт жыл ішінде 155 

км-ден астам жаяу жүргіншілер 

ж о л д а р ы н  ж а й л а с т ы р у  м е н 

қ ұ р у  ж о с п а р л а н у д а  –  о л а р 

навигациямен жабдықталады, 

жаңа  жолдар,  соның ішінде 

айналмалы маршруттар салынбақ. 

Этно-ауыл пайда болады, екі 

кемпинг (табиғаттағы уақытша 

шатырлы лагерьлер), он глэмпинг 

(қолайлылығы қарастырылған 

және қызмет к'рсетілетін табиғат-

тағы уақытша лагерьлер) және 

бір караванинг (автожолдарда 

саяхатшылар үшін жабдықталған 

тұрақ) үшін алаңдар құрылады.

Парктегі  учаскелер жалға 

емес, пайдалануға беріледі, жер 

мемлекет меншігінде қалады. 

Жоба шеңберінде күрделі құрылыс 

болмайды.  Жобаға  инвестор 

т'рт жыл ішінде 12 млрд теңгеге 

дейін инвестиция құймақ, оның 

ішінде инвестордың меншікті, 

сондай-ақ қарызға алынатын 

қаражаты да бар. Бизнес-мо-

д е л ь  т а б ы с т ы  а м е р и к а н д ы қ 

тәжірибеге негізделген және 

гидтер мен нұсқаушылардың 

ақылы қызметтерін, мұражай-

дың, тамақтану пункттерінің 

қыз метін, жабдықтарды жалға 

беру мен сувенирларды сатуды, 

сондай-ақ глэмпинг жұмысын 

(тамақтандыруы бар 2-5 адамдық 

жергілікті н'мірлерде тұру және 

түнеу) жүзеге асыруды к'здейді.

Тыңдауда с'з алған Алма-

ты қаласы Қоғамдық кеңесі-

нің мүшелері, атап айтқанда, 

с'з с'йледі. Ол аталған жоба 

қоғамның әлеуметтік сұранысына, 

ең алдымен ұлттық парктердің 

айналасында тұратын халықты 

жұмыспен қамтамасыз етуге жауап 

беретінін атап 'тті. Сондай-ақ 

жоба табиғи байлықты жауап-

кершілікпен пайдалануға мүм-

кіндік береді. «Біз АҚШ тәжіри-

бесін ескердік, тікелей келісс'здер 

жүргіздік, онда бизнес пен ұлттық 

парктің 'зара іс-қимылының 

осындай тәжірибесі к'п жылдан 

бері табысты жұмыс істеп келеді. 

Біз Іле-Алатау паркінде пилоттық 

жоба ретінде экотуризмді да-

мыту бойынша жол картасын 

қабылдадық. Ұйымдастырылған 

туризм,  турис т ік  ағындарды 

басқара білу қажет. Визит-орта-

лықтар, турис терге табиғи к'рікті 

жерлерді к'рсету үшін жағдай 

жасау қажет. Ұсынылған жоба 

біздің к'з қара сымызға толық 

сәйкес келеді. Оны қоғамның 

кең топтары да қолдайды деп 

үміттенеміз», – деді <.Бисақаев.

Сондай-ақ тыңдау барысында 

биоалуантүрлілікті қорғау және 

ұлттық саябақтарға келушілердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

карантин мен эпидемиологиялық 

жағдайдың жаңа  шындығын 

ескере отырып, ішкі туризмнің 

жаңа түрлерін дамыту мәселелері, 

қ о р ы қ ш ы л а р д ы ң  ' м і р  с ү р у 

жағдайлары мен жұмысы туралы 

мәселелер к'терілді.

Жиынды модератор Алматы 

қаласы Қоғамдық кеңесінің 

мүшесі Ерлан Смаилов қорытын -

дылады. Ол бұл тақырып к'пте-

ген алматылықтарды толғанды-

ратынын атап 'тті. Белсенді де-

малудың жаңа мәдениетін қа-

лып  тастыруға деген қоғамның 

сұранысы бар, осы ретте экология-

лық стандарттарды сақтай отырып, 

белсенді серуендерге, табиғатты 

зерттеу мен қорғауға к'шу қажет.


