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KPI: Кешен құрылысы
аяқталуға жақын
Пандемия кезінде қара алтын бағасының құлдырауы бұл саланы тірек 
еткен компаниялар үшін ауыр соққы болды. Сын-қатер қоюланған 
кезде Самұрық-Қазына компаниялары тобында қабылданған 
оңтайландыру шараларының арқасында 422 миллиард теңгеге резерв-
тер құрылған.   

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Еліміздің мұнай саласы тағы бір дағдарыстың толқынын 

аман-есен %ткеруде. Бұл дер кезінде жүргізілген оңтайландыру 

мен резервтердің нәтижесінде мүмкін болды. Ендігі жерде салада 

операциялық тиімділікті арттыру бойынша жұмысты әрі қарай 

жалғастыру қажет. 
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ 
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП, 
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 QOLDAU: АГРОКЕШЕН  НЕГІЗГІ ӨСІМ

МӘДЕНИЕТ

теңге болатын сақтандыру 

т%леміне қол жеткізді.

Ж а ң а  ж ү й е н і ң  и г і л і г і н 

к%р гендердің бірі – егінші-

лікпен айналысатын шар-

уа қожа лығының басшысы 

Қанат 	лмұхамедов. Ол бидай, 

арпа, жүгері, күнбағыс %сіреді. 

Ақмола, Қостанай, Солтүстік 

Қазақстан облыстарында егістік 

алқаптары бар. «Биыл 8315 гек-

тар жерімізді сақтандырдық. 

22,5 миллион теңге т%ледік. 

Оның жартысын мемлекет суб-

сидиялады. Біздің аймақтарда 

60 күнге дейін жауын-ша-

шын болмады. Сондықтан 

а қ п а р а т т ы қ  ж ү й е  а р қ ы л ы 

%тініш беріп, 86,5 миллион 

теңге к%лемінде %темақы алдық. 

Ерікті сақтандыру жүйесі %те 

ыңғайлы. Барлық операция 

онлайн форматта %теді», – дейді 

Қанат 	лмұхамедов. 

Ауыл шаруашылығы сақ-

тандыру нарығын одан әрі 

д а  м ы  т а  т ү с у  м а қ с а т ы н д а  

Qoldau.kz электронды алаңын 

же тілдіріп, қызмет к%рсету 

қол  же тім  ділігін арттыру жос-

парлануда.

Биыл агро$неркәсіп кешенінде 
ерікті сақтандыру жүйесі 
жұмыс істей бастады. Жыл 
басынан іске қосылған жаңа 
жүйе ауыл шаруашылығы тау-
ар $ндірушілеріне сақтандыру 
шартын үйден шықпай-ақ 
жасауға мүмкіндік береді. 

БЕКЕТ К�КЕНАЙҰЛЫ

Агро%неркәсіп кешеніндегі 

б ұ л  ж ү й е н і ң  о п е р а т о р ы 

– «ҚазАгро»  ұлттық басқа-

р у ш ы  х о л д и н г і »  А Қ - н ы ң 

еншілес компаниясы Ауыл 

шаруашылығын қаржылай 

қолдау қоры. Сақтандыру 

шартын жасасудан бас тап 

сақтандыру жағдайын тір-

кеуге дейінгі барлық үдеріс 

Qoldau.kz платформасындағы 

«Agroinsurance» ақпараттық 

сервисінде жүзеге асырылады. 

Ауыл шаруашылығы тауар 

%ндірушілерін ынталанды-

ру, тәуекелдерді азайту және 

салаға инвесторлар тарту үшін 

сақтандыру сыйақыларын 

субсидиялайтын мемлекет-

тік қолдау қарастырылған. 

 �ЛЕМДІК 
ОР НАРЫ�Ы

АКЦИЯЛАР

Risers Last % 1D % 1M

HSBK
26.08.20 15:00

116,83 +2,93 +1,22

KZAP
26.08.20 15:00

6 064,99 +0,25 +0,66

GB_KZMS
26.08.20 15:00

2 950,00 +0,24 +5,17

KZTK
26.08.20 15:00

26 308,00 +0,01 -2,19

– – – –

Индекс KASE
26.08.20 15:00

2 441,09 +0,44 +0,89

АҚША НАРЫҒЫ

Symbol Last % 1D % 1M

MM Index
25.08.20 17:34

10,28 +0,91 +2,68

TONIA
26.08.20 14:59

10,39 +0,12 +2,78

SWAP-1D (USD)
26.08.20 15:06

11,03 -0,46 +3,62

TWINA
26.08.20 14:13

9,50 +0,65 +0,47

SWAP-2D (USD)
26.08.20 15:06

10,30 -0,16 +2,20

KazPrime-3M (KZT)
26.08.20 11:33

10,50 0 0

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

Deals Yield DTM

SKKZb11
26.08.20

10.75 – –

ATFBe7
26.08.20

0.00 –

FFINb3
26.08.20

0.00 –

SNRGb2
25.08.20

11.30 –

THLZb1
24.08.20

15.55 –

BTASe16
24.08.20

0.00 –

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

Deals Yield DTM

MUM108_0013
26.08.20

10.35 –

KZ_06_4410
26.08.20

2.70

MKM012_0148
25.08.20

10.00 –

MUM120_0016
25.08.20

9.75

TR_01_2408
25.08.20

6.18 –

NTK182_2665
24.08.20

10.00

 
АЗА
СТАН 
ОР НАРЫ�Ы

16+

Индекстер

KASE 2 430.44      -0.04% 

FTSE 100 6050.55      -0.89% 

CAC 40 5008.27        0.01% 

S&P 500 3447.00        0.47% 

Dow Jones 28248.44      -0.21% 

Nikkei 225 23296.77        1.25% 

DAX 13061.62      -0.04% 

SSE Comp 3446.62      -0.13% 

26 Тамыз 2019

Тауарлар

Мұнай 45.86        1.89% 

Алтын 1 911.15      -1.69% 

Платина 930.00        0.00%

Палладий 2 163.00      -1.46% 

Никель 14 906.00        2.03% 

Алюминий 1 776.00        0.82% 

Күміс 26.50      -1.45% 

26 Тамыз 2019

Валюта нарықтары

USDKZT 418.09      -0.33% 

EURKZT 494.52      -0.36% 

USDRUB 75.6209        0.41% 

USDUAH 27.4350      -0.07% 

USDBYN 2.6503        1.51% 

EURUSD 1.1807      -0.22% 

GBPUSD 1,3145      -0.04% 

26 Тамыз 2019

АТА ЗАҢ – 
КЕМЕЛДЕНУ КЕПІЛІ

 30 ТАМЫЗ – КОНСТИТУЦИЯ КҮНІ

Балық      
баптағанға
бітеді

- бет5 ӨНДІРІС- бет4

Инвестициялық            
монеталар 
айналысқа шықты

Фермерлер алғашқы 
сақтандыру төлемдерін алды

ҚАЙТА ҚАБЫЛДАНҒАН 

КОНСТИТУЦИЯ 

НЕСІМЕН 

ЕРЕКШЕЛЕНДІ?

Айта кету керек, 1993 жылғы 

құжатта конституциялық құрылы м-

ның негіздері бекітілді әрі Қазақстан 

парламенттік республика атанды.

Ал, Ата заңымызға сәйкес, Қа-

зақ стан Республикасы – барлық 

азаматтардың құқықтық теңдігін 

қамтамасыз ететін демократиялық, 

зайырлы және  б іртұтас  мемле-

кет деп танылды. Халықтың аты-

нан билік жүргізу құқығы %здерінің 

конституциялық %кілеттігі шегінде 

Жоғарғы Кеңес пен Президентке 

берілді.

Дегенмен, 1993 жылғы Конститу-

ция ескі әкімшіл-әміршіл ережелерге 

сүйенгендіктен, жаңа қоғам талабына 

сай бола алмады. Сонымен қатар онда 

адамның жеке құқығы мен бостандығы 

және оны қамтамасыз ету қағидалары, 

мемлекеттік үкімет билігін жүргізу 

нысандары, басқару саласындағы 

демократиялық институттардың 

қызметі нақты ай қын далмаған бола-

тын.

Сондықтан Конституция жал -

пы халықтық референдум негі зінде 

1995 жылдың 30 та   мы зын  да қайта 

қабылданып, 5 қыр  күйекте күшіне 

енді.  Ол 9 б%лімнен, 98 баптан тұрады. 

Онда Қазақстан Республикасының 

демо кратиялық, зайырлы, құқық-

тық және  әлеуметт ік  мемлекет 

екендігі, мемлекеттің ең жоғарғы 

құндылығының адам, оның %мірі, 

құқықтары мен бостандығы екені 

нақтыланды.

АТА ЗАҢҒА ЖЕКЕЛЕГЕН

�ЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ 

Атап айтар болсақ, 2011 жылы 

қаңтарда ҚР парламенті Консти-

туцияға Нұрсұлтан Назарбаевтың 

президенттік мерзімін шектемеу 

ж%нінде %згеріс енгізді. Ол бойынша 

«бір адам қатарынан екі реттен артық 

республика президенті болып сайлана 

алмайды. Бұл шектеу Қазақстанның 

тұңғыш президентіне – Елбасыға 

қолданылмайды» делінген Негізгі 

заңда. Сондай-ақ Қазақстанның бірін-

ші президентіне «Елбасы» мәрте бесі 

берілді.

НЕГІЗГІ 

ЗАҢЫМЫЗДАҒЫ

РЕФОРМАЛАР

2017 жылы Қазақстан прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаев конститу-

циялық реформа туралы жария етті. 

Соған сәйкес, Елбасы %з %кілеттігінің 

біраз б%лігін үкімет пен парламентке 

%ткізетін болды.

Мемлекеттің тұғырын бекітетін де, 
бүкіл құрылымын нығайтатын да – 
оның Негізгі заңы, Конституциясы. 
Қазақ елі Тәуелсіздік алғаннан 
бергі тарихында Ата заңымыз күні 
– мәні де, маңызы да айрықша 
мереке.

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Ғасырға толар-толмас тари-

хымызға зер салар болсақ, ең 

алдымен Алаш арыстары күш-

жігерімен бастау алған, со-

дан кейін де республикамызда 

бірнеше Конституциялар %мірге 

келіпті. Ең алғашқысы, %кінішке 

орай, 1926 жылы 18 ақпанда 

Қазақ АССР-і Орталық Атқару 

комитеті шешімімен тұңғыш 

Конституция жазылып, РСФСР 

Орталық Атқару комитеті оны 

бекітпеген соң күшіне енбеген. 

Б ұ д а н  к е й і н  1 9 3 7  ж ы л ы 

2 6  н а у р ы з д а  Ж а л п ы қ а з а қ 

кеңестерінің X т%тенше съезі 

қабылдап, бекіткен Конститу-

циямыз бар. 40 жыл ғұмыр кеш-

кен бұл Негізгі заң орнын 1978 

жылы 20 сәуірдегі «кемелденген 

социализм» аталған кезеңнің 

Конституциясы басқан екен. 

Міне, осы құжат Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында жазы-

лып қабылданған, 1993 жылғы 

28 қаң тардағы Қазақстанның 

т%л Ата заңы қолданысқа ен-

генге дейін %мір сүрді. Бұл рет-

те еліміздің егемендік алғанын 

жариялаған 1993 жылғы тұңғыш 

Конституция – мемлекетіміздің 

тәуелсіздігін ең жоғары заң 

тұрғысында, саяси-құқықтық си-

патта алғаш бекіткен  құжат бол-

ды. Ол 4 б%лім, 21 тарау, 131 бап 

пен %тпелі кезең ережелерінен 

тұрды.

Ал, қазіргі қолданыстағы Кон-

ституция жалпыхалықтық рефе-

рендум негізінде 1995 жылдың 

30 тамызында қабылданып, сол 

жылдың 5 қыркүйегінде күшіне 

енді. Ол 9 тарау және 98 баптан 

тұрады.

Шарт жасасқан соң фермер 

сақтандыру сыйақысы со-

масының тек 50%-ын т% лейді, 

қалған б%лігі  мемле кет  тік 

қолдау есебінен т%ленеді.

Топырақтағы ылғал дең-

гейі спутниктің к%мегімен 

анық талып, тікелей монито-

ринг жүргізіледі. Сақтандыру 

жағдайы туралы хабарлама 

фермердің платформадағы 

жеке кабинетіне келеді. Содан 

кейін ол сақтандыру т%леміне 

%тініш береді.

« А у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н 

қаржылай қолдау қоры» АҚ 

cақтандыру департаментінің 

директоры 	сел Рамазанова 

осы жүйе арқылы биыл маусым 

айында 60 шаруашылық егіс 

алқаптарын құрғақшылықтан 

сақтандырғанын айтты. Сақ-

тандыру сыйақысы 199 мил-

лион теңгені құраған. Осы 

ретте егіншілікпен айналыса-

тын фермерлер мемлекеттік 

субсидияның к%мегі арқылы 

сақтандыру шығындарының 

жартысын %теп алған екен. 

Нәтижесінде 47 шаруашылық 

жалпы сомасы 491 миллион 

ҚАРЖЫ
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ

АПТА ТЫНЫСЫ

 Өңірлік даму

Шалғай ауылдар мәселесі сөз болды

Мәжілістің Экономикалық 
реформа және $ңірлік 
даму комитетінің т$рағасы 
Нұртай Сабильянов Шығыс 
Қазақстан облысына барып, 
тұрғындармен кездесті. 

Д е п у т а т  ә л е у м е т т і к -

эко но микалық мәселелер, 

соның ішінде автомобиль 

жолдарын ж%ндеу, тұрғын 

үй салу және тұрғындарды 

жоғары жылдамдықты ин-

тернетпен қамтамасыз ету 

сияқты бірқатар мәселелерге 

назар аударды. Сондай-ақ, 

мемлекеттік экономика-

ны карантин зардаптары-

нан қалпына келтіру бой-

ынша қабылдаған шара-

ларға  байланысты және 

соған сәйкес әлеуметтік са-

ланы дамыту, аз қамтамасыз 

етілген азаматтарға, білім 

беру және медициналық ме-

кемелерге к%мек к%рсету 

мәселелері де қамтылды. 

Н.Сабильяновтың айтуын-

ша, тұрғындарды таза ауыз 

сумен қамтамасыз ету, электр 

энергиясын жеткізуді артты-

ру, к%мір бағасы, тұрғын үй 

салу, жолдарды ж%ндеу және 

пошта байланысын жақсарту 

ерекше назарда. 

Сапар барысында де-

п у т а т  А б а й  а у д а н ы н ы ң 

Қарауыл ауылында жер-

г і л і к т і  т ұ р ғ ы н  д а р м е н 

кездесіп, таза ауыз сумен 

қам  тамасыз ету жұмыс та рын 

бай қады, жаңадан салынып 

жатқан мектеп құрылысы 

мен тұрғын үйлерге  ба-

рып, құрылысшылармен 

жүздесті. Аяг%з қаласында 

дәрігерлермен кездесіп, 

ауданаралық ауруханада 

жаңадан ашылған, заман та-

лабына сай медициналық 

құралдармен жабдық тал-

ған ангиографиялық б%лімді 

к%рді. Депутат халыққа жо-

ғары деңгейде меди ци налық 

қызмет к%р сетіп жат қан ақ 

халатты абзал жан дардың 

адал ең бектері үшін алғыс 

білдір ді.

Іссапар барысында де-

путат Шығыс Қазақстан 

облысының орталығынан 570 

шақырым жерде орналасқан 

Алғабас, Қайнар, Абыра-

лы ауыл дарында халықпен 

кездесті. Сондай-ақ депу-

тат рес публикалық маңызы 

бар Семей-Қайнар автожо-

лын ж%ндеу, жаңа к%пір салу 

жұмыстарымен танысты.

 Жақсылық жаса

Балалар оқуға дайын болуы тиіс
Түркістан қаласында 
«Мектепке жол» 
республикалық акциясы 
$тті. Аталған шара 
әлеуметтік жағдайы 
т$мен, аз қамтылған 
к$пбалалы отбасыларды 
мектепке қажетті құрал-
жабдықтармен қамтамасыз 
етіп, балаларды мектепке 
дайындау мақсатында 
ұйымдастырылды.

Ш а р а  а я с ы н д а  N u r 

Otan партиясы Түркістан 

облыстық филиалы мек-

тепке қажетті құралдарды 

жабдықтауға  қаржылай 

к%мек к%рсетті. Акцияға ар-

найы қатысқан партияның 

ф и л и а л  т % р а ғ а с ы н ы ң 

бірінші орынбасары Бейсен-

бай Тәжібаев жас %рендерге 

жаңа оқу жылы табысты 

%тсін деген тілегін жеткізді.

Р е с п у б л и к а л ы қ  а к -

ция аясында Түркістан 

қаласындағы жартылай 

жетім, аз қамтылған және 

к%пбалалы отбасылардан 

шыққан 50 бала к%мекпен 

қамтылды. Оқушыларға 

есеп және жазба дәптерлері, 

сурет салуға арналған сыз-

ба альбомы мен түрлі-түсті 

қима  қағаздары,  жазу-

сызуға арналған құралдар 

мен желім және %зге де 

заттар салынған мектеп 

с%мкелері табысталды.

Бұл к%мекті үйлестіруге 

жасотандық белсенділер де %з 

үлесін қосты. Jas Otan жастар 

қанаты Түркістан облыстық 

ф и л и а л ы н ы ң  т % р а ғ а с ы 

Жансерік Жұманның айту-

ынша, мұндай игі бастамалар 

алдағы уақытта да жалғасын 

табады.

 ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

 Еңбек нарығы

Солтүстікте жұмыс 
күші жетіспейді

Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Құмар 
Ақсақалов $ңірде жол 
құрылысы саласында мамандар 
жетіспейтінін мәлім етті.

	 к і м д і к  о т ы р ы с ы н д а 

аймақ басшысы әлеуметтік 

салаға  жетекшілік  ететін 

орынбасары Ғани Нығ метовке 

жол құрылысы мамандарын 

даярлау ды тапсырды. 

«Жыл сайын жол құры-

лы  сындағы жұмыстар к%бей-

г е н  д і к т е н ,  б і з д е  ж ұ м ы с 

күші тапшы. Басқа %ңір лер-

ден жұмысшыларды тартуға 

тура келеді. Бұл дұрыс емес. 

А з а м а т т а р д ы  е ң б е к к е  % з 

%ңірімізден тартуымыз керек. 

Жұмыс к%лемі аз болмайды», 

– деді Қ.Ақсақалов. 

Облыс әкімінің айтуынша, 

құрылыс саласындағы жұмыс 

к%лемінің %сімі  мердігер 

ұйымдарды жұмыс пен қамтуға 

мүмкіндік берді. 

« Е к і  ж ы л  б ұ р ы н  ж о л 

ж%ндеу  жұмыстарына 21 

компания тартылған бола-

тын, олардың тек жартысы 

ғана біздің %ңірде орнала-

сып, тіркелген. Биыл әрбір 

т%рт мердігердің үшеуі – 

біздің жергілікті компания-

лар. Нәтижесінде жергілікті 

мердігерлерді  жұмыспен 

қамта масыз ету арқылы салық 

базасы артып, бизнес дамиды. 

Мемлекеттік қолдаудың және 

жаңа жұмыс орындарының 

арқасында біз бюджеттің кіріс 

б%лігін асыра орындаймыз. 

Бұл ең алдымен салықтар 

есебінен», – деді аймақ бас-

шысы.

 ТУҒАН ЖЕР

АҚМЕШІТ ҮҢГІРІ

Ақмешіт әулие үңгірі – Орталық Азиядағы ең үлкен үңгірлердің бірі. Түркістан облысының 
Шымкент қаласынан 80 шақырым жеріндегі Бәйдібек ауданында орналасқан. Қаратаудың 
етегіндегі әктасты жыныстар қабатында пайда болған ойық жарқабақ үңгір. Ұзындығы 
254, ені 65, биіктігі 25 метр. Жарқабақ саңылауларынан мезгіл-мезгіл су тамып тұрады. 
Ішінен қарағанда ернеуі киіз үйдің шаңырағы секілді көрінеді. Ақсақалдардың айтуынша, 
үңгір бұрындары бұдан да үлкен болған. 1966 жылғы Ташкентте болған жер сілкінісінің 
әсерінен үңгірдің бір бөлігі опырылып, шөгіп кеткен деседі. Үңгір ішіндегі температура қысы-
жазы бірқалыпты 15-20 градус жылылықты көрсетеді екен.

Үкімет кезекті отырысын-
да еліміздің 2021-2025 
жылдарға арналған әлеуметтік-
экономикалық даму болжамын 
қарады. Бұдан б$лек, ағымдағы 
егін жинау жұмыстарының барысы 
баяндалды. Жиынды басқарған 
Премьер-министр Асқар Мамин 
күн тәртібіндегі мәселелер бойын-
ша тиісті нұсқаулар берді.  

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

С е л е к т о р л ы қ  о т ы р ы с т а 

еліміздің 2021-2025 жыл дар-

ға арналған әлеуметтік-эко-

н о м и к а л ы қ  д а м у  б о л  ж а  м ы , 

«ҚР Ұлттық қорынан 2021-2023 

жылдарға арналған кепілден-

дірілген трансферт туралы», 

«2021-2023 жылдарға арналған 

р е с п у б л и к а л ы қ  б ю д ж е т  т у -

р а л ы »  Қ Р  з а ң д а р ы н ы ң  ж о -

балары, сондай-ақ «Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  Ұ л т т ы қ 

қорынан 2021 жылға арналған 

нысаналы трансферт б%лу туралы» 

ҚР Президенті Жарлығының жо-

басы қаралды. 

Fitch рейтингтік агенттігінің 

биылғы тамыздағы деректеріне 

сәйкес Қазақстанның инвести-

циялық сенімділігі ВВВ – тұ рақ-

ты. Бұл дағдарысқа қарсы ша-

ралар уақытында қабылданып, 

құрылымдық реформалар табысты 

жүргізілгендігін білдіреді. Со-

нымен бірге ел экономикасының 

тұрақтылығын, мемлекеттік қа-

рыз дың т%мендігін, Ұлттық банк 

жүргізетін ақша-несие саясатының 

тиімділігін және фискалдық 

резервтердің едәуір к%лемін к%р-

сетеді. Қазірде аталған рейтинг 

мемлекеттердің 60 пайызында 

т%мендеп отыр. Қазақстанның 

2021-2025 жылдарға арналған 

әлеуметтік-экономикалық даму 

болжамына сәйкес, болжанатын 

кезеңге ІЖ� орташа жылдық %су 

қарқыны 4%-ті құрайды. Атаулы 

ІЖ� 2021 жылы 76,7 трлн теңге-

ден 2025 жылы 104,8 трлн теңгеге 

дейін %седі. Ұлттық банк жылдық 

ин фляцияның нысаналы дәлізін 

2021 жылы 4-6% шегінде сақтап, 

кейіннен 2025 жылы 3-5%-ке дейін 

т%мендетуді болжайды. 2021 жылға 

арналған республикалық бюджет-

те шығыстардың жаңа бастамала-

ры к%зделген, оның ішінде педагог 

пен медицина қызметкерлерінің 

мәртебесін к%теру,  олардың 

жалақысын арттыру, М	МС-ке 

мемлекет жарналары, орта білім 

беру ұйымдарында жан басына 

қаржыландыру, халықты сапалы 

ауыз сумен қамту, газдандыру, 

жергілікті маңызы бар жолдарды 

дамыту, жастар мен к%пбалалы 

о т б а с ы л а р д ы  т ұ р ғ ы н  ү й м е н 

қамтамасыз ету бар. 

Сапалы шара, 
салмақты шешім: 
Экономика салалары 
нық қолдау табады

«2021 жылы Қазақстанда ішкі 

жалпы %німнің нақты %сімін 2,8 

пайыз деңгейінде болжап отыр-

мыз. Қазір экономика салаларын 

қолдау ж%ніндегі жоспарланған 

шараларды сапалы іске асыруы-

мыз керек, үйлесімді әрі жедел 

шешімдер қабылдауымыз қажет. 

Қазіргі жағдайды ескере оты-

рып, алға қойылған мақсаттарға 

қол жеткізу үшін ел бюджеті-

нің жобасы қалыптастырылды. 

Онда қарастырылған қаражат 

мемлекеттің барлық әлеуметтік 

міндеттемелерін толық к%лемде 

орындауға мүмкіндік береді», – 

деді А.Мамин. 

Осы ретте Үкімет басшысы 

Парламентке аталған заң жобала-

ры мен әлеуметтік-экономикалық 

даму болжамын белгіленген мер-

зімде енгізуді қамтамасыз етуді 

тапсырды.

Биыл елімізде 18 млн тонна 

астық жинау жоспарланған. 22,7 

млн га жерге егін егілді, бұл 2019 

жылғы деңгейден 439 мың гектарға 

артық. Дәнді дақылдар 15,9 млн га 

(оның ішінде бидай – 12,1 млн га), 

майлы дақылдар 2,9 млн га, мақта 

125,8 мың га, қант қызылшасы 20,9 

мың га, к%к%ніс-бақша %німдері 

және картоп 457,4 мың га, жемш%п 

дақылдары 3,3 млн га алқапқа 

егілді. Қазіргі уақытта барлық 

%ңірлер жаппай егін жинауға 

кірісті. Егін жинау жұмыстарын 

жүргізу үшін арзандатылған дизель 

отынының қажетті к%лемі – 395 

мың тонна (ауыл шаруашылығы 

тауарын %ндірушілер үшін орташа 

баға – шамамен 147 теңге/литр) 

анықталды. Республикада 145 мың 

трактор, 75 мың трактор тіркемесі, 

38 мың астық жинау комбайны, 

15 мың дестелегіш, 39 мың жүк 

автомобилі бар. Агро%неркәсіптік 

кешен субъектілерін қолдау үшін 

«Аграрлық несие корпорация-

сы» АҚ республикалық бюд-

жеттен 70 млрд теңге к%лемінде 

бюджеттік несие б%лді, олар 3,4 

млн га егіс алқаптарын қамти 

отырып, толығымен А�К-тің 2400 

субъектісіне берілді. Мемлекет 

басшысының тапсырмасы бой-

ынша «Қарапайым заттар эконо-

микасы» бағдарламасы аясында 

100 млрд теңге б%лінді, сондай-

ақ Азық-түлік келісімшарт кор-

порациясы ауыл шаруашылығы 

%німдерін форвардтық түрде сатып 

алды. 

«Үкімет тарапынан егін жи-

н а у  ж ұ м ы с т а р ы н  қ а р ж ы л а й 

және материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету үшін барлық 

қажетті шешімдер қабылданды. 

Жалпы алғанда, қолға алын-

ған шаралар есебінен осы жылы 

астық тың болжамды жалпы жи-

налымы 18 млн тонна деңгейінде 

(2019 жылға қарағанда 3,4% %сім) 

жоспарланып отыр. Қазақстан 

%зін астықпен толық қамтамасыз 

етеді. Экспорт әлеуеті де жақсы 

болады», – деді А. Мамин.  

Үкімет басшысы астық жинау 

жұмыстарын сапалы әрі уақытылы 

жүргізу,  ауыл шаруашылығы 

тауарын %ндірушілерді жанар-

жағармай материалдарымен қам-

тамасыз ету, сонымен қатар жи-

налған %німді уақытылы қабыл дау 

және тиісті сақтау жағ дай ларын 

ерекше бақылау бойынша барлық 

қажетті шараларды қабылдауды 

тапсырды.
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Еліміз рейтингі 
«тұрақты» деп бағаланды 

Fitch Ratings агенттігі Қазақстанның егеменді 
кредиттік рейтингін «BBB» деңгейінде, «тұрақты» 
болжамымен бекіткен. Агенттіктің пікірінше, 
Қазақстан рейтингі елдің экономикасының мұнайдан 
жинақталған табыстарында айқындалған, шикізат 
бағалары құбылуына қазыналық тұрақтылығын 
айғақтайды. 

Беделді рейтингтік агенттік мұнайдың баға-

ларына байланысты және коронавирус індетінің 

таралуы қатерлеріне қарамастан, елде мемлекеттік 

қарыздың т%мен деңгейде және сыртқы дүмпу-

лерді жұмсартуға жеткілікті қазыналық резерв-

тердің айтарлықтай к%лемі сақталып отыр, деп 

атап к%рсетеді. 

Рейтингтік агенттік пікірінше, Үкімет қабыл-

даған бизнес пен үй шаруашылығын қолдауға 

бағытталған дағдарысқа қарсы шаралар елдің 

экономикасы %суіне жайсыз тиген жағдайларды 

біршама жеңілдеткен. Ұлттық банк жүзеге асырып 

отырған айырбас бағамының құбылмалылық сая-

саты, Fitch Ratings атап айтқандай, талықсытпаны 

жұмсартуға мүмкіндік беріп, теңге бағамының 

икемділігі 2014-2015 жылдардағы мұнайға бағалар 

құлдырауы уақытынан бері экономикалық саясат 

механизмінде айтарлықтай жақсартуға айналды, 

деп бағалаған беделді рейтингтік агенттік.

Дағдарысқа қарсы 
пакет көмегі зор 

Егер Үкімет қазір қолданыстардағыны ұзарт-
паса және қосымша шаралар қабылдамаса, 
Covid-19 індетінен қиын жағдайға тап болғандар 
кедейшілікпен бетпе-бет $здері қалмақшы, деп 
есептейді Human Rights Watch.  

«Қазақстан Covid-19 індеті кезеңінде халыққа 

ақшалай жәрдемақы т%леп жатқан жалғыз орта-

лықазиялық мемлекет ретінде оқшаулануда. 

Алайда осыншама к%птеген қазақстандықтар 

қазірдің %зінде кедейлік шегіне тірелгенде, Үкімет 

карантин кезінде және одан кейін де әлеуметтік 

қолдауды шұғыл созудан және кеңейтуден бас 

тартса, бұның арты күрделі қиыншылықтарға 

ұрындыруы әбден мүмкін», – дейді Human Rights 

Watch компаниясының кедейшілік және теңсіздік 

бойынша аға зерттеушісі Лена Саймет. 

Оның пайымдауынша, билік рецессияға ұрыну 

алдында сияқты, ал к%птеген қазақстандықтар 

кедейлік шегімен бетпе-бет келіп отыр.

ОПЕК+ мәмілесін 
орындамағандар аталды

Мамырдан бастап шілдеге дейінгі кезеңде Ресей 
ОПЕК+ мәмілелерін басты бұзушылардың бірі бо-
лып отыр. Бұл туралы министрлер мониторингтік 
комитетінің кездесуінен кейін ОПЕК+ $зінің ішкі 
құжаттарында атап к$рсеткен, деп хабарлайды 
Reuters агенттігі.  

Ресей шектеуде к%рсетілгендегіден орта есеп-

пен тәулігіне 283 мың баррель артық %ндірген. 

Бұлардан к%бірек тек ОПЕК-ке кіретін Ирак, 

оларда тәулігіне плюс 851 мың баррель, ал Ниге-

рия – 315 мың баррель артық %ндіріп к%зге түскен. 

ОПЕК-тен тыс елдердің ішінде шектеуді бұзу 

бойынша Ресейден кейін Қазақстан (189 мың 

баррель) мен Оңтүстік Судан (149 мың) келеді 

екен. Жиынтығында проблемалық елдер келісімді 

2,3 миллион баррельге орындамаған, деп атап 

к%рсетілген есептемеде. 

 Батыр РАХМЕТУЛЛИН

 ҰРЛЫҘ ТҮБІ – ҘОРЛЫҘ       

Барымташылар тобы
құрықталды
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың «Қазақ 
амандасқанда «Мал-жан аман 
ба?» деп ж$н сұрасқан. Дегенмен, 
соңғы кезде қорадағы малын тап-
пай қалатын азаматтар к$бейіп 
барады. Ұрлық жақсылыққа 
апармайды! Бұған тыйым салу 
керек! Адал еңбек етіп, күнін к$ріп 
отырған малшыларды қорғауымыз 
қажет! Заңды қатайтып, 
қылмыскерлерді сыбайластары-
мен қосып, қатаң жазалау керек», 
дегені халықтың жадында. 

Қазір бір шетінен корона-

вирус індеті, екінші жағынан 

жұмыссыздық пен қымбатшылық 

қысып жатқанда ұры-қарылар 

да  жанталасып, «жығылғанға 

жұдырық»  жұмсап, т%рт түлікті 

ұрлауды тоқтатар емес. Күн-

к%рісі болып отырған малынан 

айырылған ауылдағы ағайын 

шауып полицияға, одан қалса 

бақсы-балгер,  к%ріпкелдерге ба-

рады. Қолды болған малы табыл-

са жақсы, табылмаса, салы суға 

кетіп, «садақа» деп жылы жауып 

қоя салады. Бұл күнделікті к%ріп-

есітіп жүрген жағдай. 

Рас, полиция қол қусырып 

қарап отырған жоқ. Қолдан ке-

лер жұмысты жасап жатыр. Оған 

дәлел – мал ұрлығының аза-

юы. Ішкі істер министрлігінің 

мәліметіне қарағанда, мал ұрлығы 

елдегі жасалатын ұрлықтардың 

3,5 пайызын құрайды. Соңғы бес 

жылда мал ұрлығының саны 56 

пайызға азайған. 2015 жылы 19 

535 бас мал ұрланса, %ткен жылы 

он мыңның үстінде болған. Айта 

кетерлігі, полицейлердің белсенді 

жұмысының арқасында ұрланған 

м а л д ы ң  ж а р т ы с ы н а  ж у ы ғ ы 

иесіне қайтарылған. Осы бес жыл 

ішінде мал ұрлығы үшін 11 мың 

қылмыскер жазаға тартылған. 

Олардың 1,5 мыңы қылмысты 

топтасқан түрде жасаған.

Түркістан облысы Полиция 

департаментінің баспас%з қызметі 

берген мәліметке қарағанда, осы 

облыста мал ұрлығымен ұры-

қарылар топ болып айналысқан. 

Жыл басынан бері түркістан-

дық полицейлер осындай 13 

еркін жібере салуға к%шті. Бұл 

ұры-қарылар үшін %те оңтайлы. 

Қайсыбір жылдары олар малды 

жайылымда жайратып салып, 

таза етін алып, терісі мен ішек-

қарнын ашық аспан астында тас-

тап кетуші еді. Осы арқылы мал 

иесі жылқысы немесе сиырының 

қолды болғанын білетін. Қазір 

жұрт т%рт түлігінің ұрланғанын 

білмей де қалады. �йткені, айғақ 

жоқ. Ары-бері қарайлап, малы 

к%зге түспесе, «ауылдың басқа 

тұсында жайылып жүрген шығар» 

деп %зін-%зі жұбатып қоя салады. 

Полицияға да хабар бермейді. Ал 

әккі барымташылар  қараусыз 

жылқыны үйірімен, сиырды табы-

нымен айдап әкетуді ж%н санай-

ды екен. Сонда ешқандай айғақ 

қалмайды.

Ұрлықты жылдам ашуға кедергі 

келтіріп отырған жағдайдың бірі – 

т%рт түлігін есепке қойып, таңба 

салуға немкетті қарайтындар 

бар. Осының %зі полицейлердің 

жұмысына әжептеуір қиындық 

келтіреді. Сондықтан тұрғын-

дардың бұл мәселеге салғырт қара-

мағаны абзал.

Полиция департаменттері  

малды жайылымға қараусыз 

жібермеу үшін «Малшы – мал 

иесі – әкімдік» деген принцип 

бойынша үш жақты шартқа оты-

ру ж%нінде тұрғындар арасын-

да түсінік жұмыстарын жүргізіп 

келеді. Бұл «Малым жоғалса, по-

лиция тауып беруге тиіс» деген 

түсінікте жүрген адамдардың, 

жалпы шартқа қол қоятын үш 

тараптың да жауапкершілігін арт-

тырады.

Айта кету керек, әдетте жоғал-

ған малды іздеуге  к%п күш-жігер, 

ресурс жұмсалады. Тіпті адам 

аяғы жетпейтін, авток%лік бара 

алмайтын таулы-тасты жер болса, 

жоқ іздеу үшін тікұшақ жалдауға 

тура келеді.  Оның әр сағаты 

қып-қызыл ақша. Сондықтан 

тұрғындар барлығын полицейлер-

ге артып қоя салмай, %здері де мал-

мүлкіне деген жауапкершілікті 

терең сезіне білуі тиіс. Т%рт түлігін 

қараусыз қалдырмауы керек.

Ғалым ОРЫНБАСАРҰЛЫ

қылмыстық топтың жолын кесіп, 

олардың 77 мал ұрлығына қатысы 

бар екенін анықтаған.

Баспас%з қызметі таратқан 

мә лімет бойынша, криминалдық 

полиция қызметкерлері  2020 

жылдың мамыр айында жедел-

іздестіру шараларының нәтиже-

сінде Түркістан және Кентау қа-

лаларының аумағында үш жыл 

бойы мал ұрлаумен айналысқан  

бес адамнан тұратын ұйымдасқан 

қылмыстық топты құрықтап, тер-

геу олардың 19 мал ұрлығына 

қатыстылығын дәлелдеген. Қыл-

мыстық топ  барлығы 125 жылқы 

мен 30 бас ірі қара малды қолды 

еткен. Сотқа дейінгі тергеу бары-

сында күдіктілерден 19 жылқы мен 

тоғыз сиыр тәркіленіп алынған.

Барымташылардың тағы бір 

қылмыстық тобы маусым айын-

да ұсталған. Жеті адамнан тұра-

тын қылмыстық топ Түркістан 

облысының Қазығұрт, Сары-

ағаш және Т%леби аудандарын-

да мал ұрлығымен айналысқан. 

поли  цейлер күдіктілердің 264 

бас жылқыны ұрлағанын, мал 

ұрлы ғының 16 жайтына қатысы 

барын анықтаған. Айғақты зат 

ретінде күдіктілерден 69 бас 

жылқы тәркіленеді .  Қаз ір  г і 

уақытта қылмыстық топ мүше-

леріне қатысты материалдар заң-

ды шешім қабылдау үшін сотқа 

жолданған.

Мұндай мысалды Қазақстан-

ның басқа да облыстарынан к%п-

теп келтіруге болады. Полицей-

лер ұры-қарыларды анықтап, 

олар тиісті жазасын алғанына  

қарамастан, барымташылар ай-

ылын жияр емес. Оларға қарсы 

күреске тек полиция ғана емес, 

к%п болып жұмылу қажеттігін 

%мір дің %зі к%рсетіп отыр.      

Ең алдымен, полиция мен тұр-

ғындар арасында тығыз қарым-

қатынас орнауы тиіс. Тәртіп сақ-

шылары тұрғындармен жиі кез-

десіп, мал ұрлығының алдын алу 

жайлы іс-шараларды бірлесе жүр-

гізгені ж%н.

Полицейлердің айтуына қара-

ғанда, ұры-қары алыстан келмейді. 

Олар кімнің қорасында бордақыда 

мал бар екенін, қарау сыз т%рт түлік 

ауылдың қай тұсын да жайылаты-

нын, ұрлыққа қай уақыт қолайлы 

екенін – бәрін күні бұрын жан-

жақты зерттейтін к%рінеді.

Барымташылар үшін ең қолай-

лысы – жайылымдағы қараусыз 

мал. Соңғы жылдары ауыл тұр-

ғындары қаражат пен малшы-

лар дың жоқтығын сылтауратып, 

т%рт түлікті жайылымға емін-

Ата заң – кемелдену кепілі
Президенттің 2017 жылдың 11 

қаңтарындағы №140 Жарлығымен 

м е м л е  к е т т і к  б и л і к  т а р м а қ т а р ы 

арасын да %кілеттіктерді қайта б%лу 

ж%нінде ұсыныс енгізу үшін арнайы 

жұмыс тобы құрылды. Құрамына 

депутаттық корпус және мемле кеттік 

орган дардың %кілдері, заңгер лер, 

құқықтанушылар және басқа лары 

кірген бұл топ «Қазақстан Респуб-

ликасының Конституциясына %зге-

рістер мен толықтырулар енгізу тура-

лы» заң жобасын дайындап шығарды.

Жаңа құжат Елбасының тап-

сырмасымен сол жылдың 26 қаңта-

рында жалпыхалықтық талқы лауға 

шығарылды. Сондай-ақ Конс ти-

туцияға 40-қа тарта %згеріс енгізу 

ұсынылды. «Менің жар лығым мен 

әзірленген консти туция лық рефор-

малар жобасы бір ай бойы %ткен 

бүкілхалықтық қызу талқылауға 

салынды. 	р адам ұсыныс беру 

құқығына ие болды. Бәріміз заң 

жобасын жаппай талқылап қана 

қоймай, оның сапалы бол ғанын 

к%ріп отырдық», – деді Қазақ станның 

тұңғыш президенті Нұрсұлтан На-

зарбаев 2017 жылдың 3 наурызында 

%ткен ҚР Парламенті па ла таларының 

бірлескен отырысында.

Осыдан кейін қос палата депу-

таттары Конституцияға енгізілетін 

%згерістерді бірінші оқылымда-ақ 

мақұлдады.

К о н с т и т у ц и я л ы қ  р е ф о р м а ғ а 

сәйкес, сыртқы істер, ішкі істер және 

қорғаныс министрлерін президент 

бұрынғыдай %зі тағайын дайды. Ми-

нистрлер лауазымына кандидаттар-

ды президентке премьер-министр 

ұсынады. 
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еркіндігін айшықтайтын бұл құжат 

%зінің нормаларымен және қағи-

даларымен ғана емес, бекітілген идея-

лары арқылы да қоғам мен мемлекетті 

%ркениеті дамыған елдердің қатарына 

жетелейді. Сол себепті басты міндет 

– жеке тұлға лардың, қоғамдық 

ұйымдардың және мемлекеттік 

органдардың Республика Консти-

туциясына деген дәстүрлі құрметін 

дамыту. Бір с%збен айтқанда, Ата 

заңымыз – еліміз дамуының, эко-

номикалық тұрғыдан да  нығая 

түсуінің, қоға мымыз зайырлы мем-

лекеттер қата рында ке мелденуінің 

кепілі. 

Конституция күні құтты бол-

сын! 

Айта кетер болсақ, жаңа %з герістерге 

орай, президент құзы рындағы Ми-

нистрлер кабинетін жасақтау және 

оның жұмысын қадағалау құзыреті 

парламентке беріледі. Үкіметтің де, 

Пар ламенттің де жауапкершілігі арта 

түседі.

Реформа құзырына орай, Пре-

зидент ұлттық қауіпсіздік, қорғаныс, 

ішкі-сыртқы саясат, мемлекеттік 

басқару сынды негізгі шаруаларды 

атқарады. Сонымен қатар үкімет пре-

зидент пен қос палата депутаттарының 

алдында есеп береді.

2017 жылғы конституциялық 

%згерістерге қарамастан елімізде 

прези денттік басқару жүйесі %згеріс сіз 

қалып отыр.

НЕГІЗГІ ЗАҢ: 

«БИЛІКТІҢ БАСТАУЫ – 

ХАЛЫҚ»

Ата заңымыз Қазақстан Респу-

бликасын демократиялық мемлекет 

деп жариялайды. Конституцияның 

3-бабы 1-тармағында: «Мемлекеттік 

биліктің бірден-бір бастауы – халық» 

деп атап айтылған. Халықты жоғары 

биліктің иесі ретінде тану – халық 

суверенитетінің к%рінісі. Халық 

%з билігін тікелей республикалық 

референдум және сайлау арқылы 

жүзеге асырады, сонымен бірге билік 

жүргізуді мемлекеттік органдарға 

тапсырады.

Е ң  м а ң ы з д ы с ы ,  х а л ы қ т ы ң 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ЕЛОРДА

МҰҚТАЖ ОҚУШЫЛАР 
НАЗАРДАН ТЫС ҚАЛМАЙДЫ

Елордада аз қамтылған отбасындағы әр балаға 
40 мың теңгеден к$мек к$рсетіледі.

Мұғалімдердің тамыз кеңесінде елорда әкімі 

Алтай К%лгінов балалардың  отбасындағы  жағ-

дайына тоқталып, жыл сайын жалпыға міндетті 

орта білім бағдарламасы бойынша мұқтаж оқу-

шыларға материалдық к%мек к%рсетілетінін 

айтты. Былтыр аз қамтылған отбасылардағы әр 

балаға 30 мың теңге м%лшерінде к%мек к%рсеттік. 

Ол к%мекті 12 700 бала алды», – деді ол. 

Биыл  оның м%лшері 10 мың теңгеге арттыры-

лып, 40 мың теңгеге жеткен. Енді к%пбалалы отба-

сыда 4 бала болса 160 мың теңгенің, 3 бала болса, 

120 мың теңгенің материалдық к%мегі к%рсетіледі. 

«	рине, бұл қазіргі жағдайда, жұмыс тоқтап, 

шағын бизнес тарапынан 60 млрд теңге бюджетке 

түспей қалған кезде қиын. Біз соған қарамастан 

к%мек к%рсетуді, әсіресе, аз қамтылған отбасылар-

ды қолдауды жалғастырудамыз. Алайда қазақтың 

жалпақ тілімен айтқанда «судың да сұрауы бар». 

�йткені, ата-аналар қаражатты қолға беріңдер 

деп жатыр. Біз де соны қаладық. Бірақ заң бой-

ынша олай жасай алмайды екенбіз. Себебі үкімет 

қаулысында ол қаражатты жұмсаудың нақты 

мақсаты к%рсетілген. Ең алдымен, балаларға 

мектепке қажетті киім-кешек пен заттарын алу 

керек. Мемлекеттік бюджет болғаннан кейін әрбір 

тиынның есебін беруіміз керек. Соны түсіндірдік, 

ата-аналар түсінді», – деді қала басшысы.

 АХҚО: БИРЖА 

«ДАМУ» ҚОРЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ 
ОБЛИГАЦИЯЛАР ЛИСТИНГІ YТТІ

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры АІХ-тегі 
алғаш «жасыл» облигациялар листингін $ткізді.

Astana International Exchange (АIX, биржа) 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ («Даму» 

қоры») жаңартылатын энергия к%здеріне (ЖЭК) 

инвестициялау тәуекелдерін т%мендету ж%нінде 

БҰҰДБ-мен жасалған келісімнің шеңберінде АІХ-

те 200 млн теңге сомасының «жасыл» купондық 

облигацияларын 36 ай айналу мерзімімен тіркеуді 

және шығаруды жүзеге асырғанын хабарлады. 

Купондық м%лшерлеме  – 11,75%. Бұл орнала-

стыру биржаның «жасыл» қағидаттарына сәйкес 

келетін бағалы қа ғаз дардың алғашқы листингі 

және Қазақстандағы алғашқы «жасыл» облигаци-

ялар листингі болды.

Қордың тартқан қаражаты «жасыл» облигаци-

ялар саласындағы саясатының шеңберінде ЖЭК 

бойынша шағын ауқымды инвестициялық жоба-

ларды іске асыратын кәсіпкерлік субъектілерін 

одан әрі кредиттеу мақсатында екінші деңгейдегі 

банктерде және микроқаржылық ұйымдарда ор-

наластырылатын болады. Жоғарыда к%рсетілген 

келісімнің шеңберінде купондық м%лшерлеме-

нің бір б%лігі БҰҰДБ тарапынан субсидияла-

натын болады. «Даму» қорының біздің «жа-

сыл» қағидаттарымызға сәйкес келетін бағалы 

қағаздарының листингі «жасыл» экономиканы 

дамытуға қаражат тартатын басқа да ұйымдар үшін 

үлгі болады деп сенеміз», – дейді АІХ басқарма 

т%рағасы Тим Беннетт.

�з кезегінде «Даму» қоры басқарма т%рағасы 

Гаухар Б%рібаева АІХ-тегі «жасыл» облига-

циялар листингі «Даму» қоры үшін «жасыл» 

қаржыландыру және микро, шағын, орта жеке 

бизнесті қолдау стратегиясын іске асырудағы 

маңызды қадам болғанын атап %тті.  «Бұл 

шығарылым жаңартылатын энергия к%здері 

мен энергия тиімділігі саласындағы жобаларды 

дамытуға және қаржыландыруға ынталандыратын 

болады деп сенеміз. «Жасыл» қаржыландыруға 

сұраныс артқан жағдайда, «Даму» қоры осындай 

жобаларға инвестициялауға арналған «жасыл» 

облигацияларды қосымша шығару мүмкіндігін 

қарастыруға әзір»,  – деді ол.

 	ЛЕУМЕТ    

БІРЖОЛҒЫ ТYЛЕМ 
АУДАРЫЛДЫ

    2,3 миллионнан астам қазақстандық біржолғы 
т$лем қаражатын алды.

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің хабарлауынша, шілдедегі шекте-

улерге байланысты 42 500 теңгені алуға 2 млн 589 

мыңнан астам қазақстандықтан %тініш түскен. 

25 тамыздағы жағдай бойынша, 2 млн 384,3 мың 

адамға т%лем тағайындалып, 2 млн 380,2 мың 

қазақстандыққа ақшалай қаражат аударылған. Ал 

2 млн 372 мың адамға тамыз айында карантиннің 

ұзартылуына байланысты 0,5 ЕТЖ – 21 250 мың 

теңге м%лшерінде қосымша ақы берілген. 

Бұрын хабарланғандай,  елімізде карантиннің 

2 аптаға созылуына байланысты М	СҚ-тан 

біржолғы т%лем алушыларға 0,5 ЕТЖ – 21 

250 теңге м%лшерінде қосымша ақы т%ленеді. 

2020 жылдың шілдесінде М	СҚ-тан біржолғы 

т%лем алған қазақстандықтарға карантиннің 

ұзартылуына байланысты қосымша ақы бірден 

тағайындалады. Қайта %тініш берудің қажеті жоқ. 

Карантин ұзартылғаннан кейін біржолғы т%лем 

тағайындауға алғаш рет %тініш берген азаматтарға 

т%лем 1,5 ЕТЖ немесе 63 750 теңге (42 500 + 21 

250 теңге) м%лшерінде тағайындалады. �тініш 

қабылдау 2020 жылдың 1 қыркүйегіне дейін 

жалғасады.

 Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 НАРЫҘ

Инвестициялық монеталар
айналысқа шықты
Ұлттық банк жоғары сынамалы ал-
тын мен күмістен соғылған Altyn 
barys және Kúmis barys жаңартылған 
инвестициялық монеталарын, со-
нымен қатар Ата заңымыздың және 
Қазақстан халқы ассамблеясының 25 
жылдығына орай мерекелік монеталар-
ды айналысқа шығарды.

БЕКЕТ К�КЕНАЙҰЛЫ

Ұлттық банк айналысқа шығарған 

10, 20, 50, 100, 200, 500 теңгелік алтын, 

1, 2, 5 және 10 теңгелік күміс Altyn 

barys және Kúmis barys инвестициялық 

монеталарындағы мемлекеттік тілдегі 

жазулар %згертіліп, мүсіндік бейнелер 

жақсартылды.

999,9 жоғары сынамалы алтын 

мен күмістен соғылатын инвести  ция-

лық монеталардың негізгі мақсаты 

– қаражатты инвестициялау және 

жинақтау.

Қазір әлемде инвестициялық 

м о н е  т а л а р д ы ң  « К р ю г е р р а н д » 

(Оңтүстік Африка), «Америкалық 

бүркіт» (АҚШ), «Вена филармония-

сы» (Австрия), «Панда» (Қытай), 

«Үйең кі жапырағы» (Канада) деп ата-

латын бірнеше ірі брендтері бар.

Қазақстанның алғашқы инвести-

циялық «Жібек жолы» монеталары 

1996 жылы айналысқа шығарылды. 

2009 жылдан бастап дизайнының 

%згеруіне байланысты түрлі салмақ 

сипаттамалары бар «Алтын барыс» 

ақ www.nationalbank.kz сайтындағы 

Интернет-дүкен арқылы сатып алуға 

болады.

Ұлттық банк Ата заңымыздың жә-

не Қазақстан халқы ассамблеясының 

25 жылдығы сынды айтулы мереке-

лерге орай мельхиор қоспасынан но-

миналы 200 теңгелік және нейзильбер 

қоспасынан номиналы 100 теңгелік 

«QAZAQSTAN KONSTITÝSIASYNA 

2 5  J Y L »  ж ә н е  « Q A Z A Q S T A N 

HALQY ASSAMBLEIASY. 25 JYL» 

атты коллекциялық монеталарды 

айналысқа шығарды.

«Рroof-like» сапалы монеталар МН 

25 мельхиор қоспасынан, салмағы 

15 грамм, диаметрі 33 мм, номиналы 

200 теңгелік, таралымы 3000 дана, 

ал «Uncirculated» сапалы монеталар 

МНЦ 15-20 МНЦ 15-20 қоспасынан, 

салмағы 11,17 грамм, диаметрі 31 мм, 

номиналы 100 теңгелік, таралымы 50 

000 дана болып дайындалған. 

Монеталар коллекциялық құны 

бойынша сатуға арналған, т%лемдердің 

барлық түрлері  бойынша еліміз  

аумағында белгіленген құнымен қа-

былдануға, сондай-ақ банк шоттары-

на есепке алынуға және аударылуға 

міндетті, барлық банктерде шектеусіз 

ұсақталады және айырбасталады.

Мельхиор қоспасынан дайын-

далған монеталар кәдесыйлық орамда 

шығарылады. Коллекциялық мо-

неталар Қазақстан теңге сарайында 

дайындалған.

және «Күміс барыс» инвестициялық 

монеталары шығарыла бастады.

Инвестициялық монеталардың 

ерекшеліктері :  таралымы шек -

т е л м е г е н ;  « p r o o f »  т е х н о л о г и я -

сы қолданылмастан дайындалады; 

монета жасалған металдың құны 

мен салмағына байланысты кіріс 

алу мүмкіндігі; сату және сатып 

алу ережелеріне сәйкес сатып алу 

монетадағы металдың салмағы бой-

ынша есептелетіндіктен, Ұлттық банк  

монетаның сырт к%рінісіне (сызаттар, 

зең белгілері және т.б.) қарамастан 

к е р і  с а т ы п  а л у ғ а  қ а б ы л д а й д ы ; 

қосылған құнына салық салынбайды.

Алтын мен күмістен жасалған 

барлық номиналдардағы инвести-

циялық монеталар Қазақстан Рес-

публикасының бүкіл аумағында бел-

гіленген құнына сәйкес т%лем дердің 

барлық түрлері бойынша, сондай-ақ 

банк шоттарына есепке алу және ау-

дару үшін міндетті түрде қабылданады, 

еліміздің барлық банктерінде шек-

теусіз ұсақталады және айырбаста-

лады.

Altyn barys және  Kúmis barys инвес-

тициялық монеталары Қазақстан 

теңге сарайында дайындалған. Олар-

ды Қазақстан Ұлттық Банкінің барлық 

аумақтық филиалдарынан, сондай-

 ҰЛТТЫҘ БАНК

Карантиндік шектеулер:
Ақша-кредит саясатының
көрсеткіштері жаңартылды
Т$рткүл дүниеге таралған коронави-
рус індеті әлем елдерін әлеуметтік-
экономикалық даму болжамдарын 
қайта қарауға мәжбүр етті. ^лемнің 
ірі экономикаларының жандана бас-
тауына қарамастан, Covid-19 екінші 
толқынының  келу қаупі және АҚШ 
пен Қытай қарым-қатынасының  
шиеленісуі жаһандағы күрделі 
жағдайдың жақын арада жақсара 
қоймасына к$з жеткізгендей. Осы рет-
те сейсенбіде $ткен үкімет отырысында  
еліміздің 2021-2025 жылдарға арналған 
әлеуметтік-экономикалық даму болжа-
мы қаралды.

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

Үкімет отырысында жасаған баян-

дамасында Ұлттық банктің т%рағасы 

Ерболат Досаев биылғы және алдағы 

кезеңдегі инфляция болжамы,  т%лем 

теңгерімі, ақша-кредит саясаты, 

бюджет тапшылығы мен Ұлттық қор 

қаражатының жағдайына тоқталды.

	лемдік экономиканың қалпына 

келе бастауы және энергия ресур-

старын тұтынудың %суі нәтижесінде 

Brent маркалы мұнайға баға белгілеу 

биылғы сәуірдегі ең т%менгі мәннен 

25 тамызға бір баррель үшін $45,1 

дейін, 2,8 есе %сті. «Биыл мұнай 

бағасының одан әрі %суі корона-

вирус инфекциясының екінші рет 

қайталану мүмкіндігіне, АҚШ пен 

Қытайдың сауда  қатынасының 

шиеленісуіне байланысты, сондай-ақ 

ОПЕК+ қатысушыларының биыл 

1 тамыздан бастап мұнай %ндірісін 

ұлғайтуы аясында шектеледі. Ұлт-

тық банктің қазақстандық кәсіп-

орындарға жүргізген сауалнамасы 

биыл 3-тоқсанда экономикалық 

белсенділікті қалпына келтірудің 

т % м е н  қ а р қ ы н ы  к ү т і л е т і н д і г і н 

к%рсетед і .  Биыл шілде  айында 

басталған іскерлік белсенділіктің 

т%мендеуі тамызда да карантиндік 

шектеулер аясында жалғасуы мүмкін», 

– деді %з с%зінде Ерболат Досаев. 

Ұлттық банк т%рағасы %зек-

тендірілген макроэконо микалық 

деректерді ескере отырып, ақша-

кредит саясатының к%рсеткіштері 

б % л і г і н д е г і  ә л е у м е т т і к - э к о н о -

микалық даму болжамы жаңар тыл-

ғанын атап %тті. Дезинфляциялық 

әсер к%рсететін әлсіз ішкі сұраныс 

аясында  биылғы жылға арналған 

инфляция болжамы әлеуметтік-

экономикалық даму болжамының 

қорытындысында депозит тердің әлсіз 

%суі күтілуде, оның есебінен халықтың 

нақты табысының т%мендеуі аясын-

да тұтыну шығыстарының бір б%лігі 

қаржыландырылады. Нәтижесінде 

депозиттердің долларлану деңгейі 

биылғы шілдеде 39,5%-ға дейін 

т%мендеді (былтырғы желтоқсанда 

4 3 , 1 % ) .  Д е п о з и т т е р д е н  б а с қ а , 

айналыстағы қолма-қол ақша к%лемі 

әлеуметтік т%лемдердің %суі аясында 

%седі, бұл жиынтығында осы жылы 

ақша к%лемін арттырады. «Біздің 

күткеніміздей,  ағымдағы жылы 

іскерлік белсенділіктің баяулауы ая-

сында экономикаға берілетін несиелер 

де баяу %сетін болады. Болжамымызға 

сәйкес, экономикаға берілетін кре-

диттер де іскерлік белсенділіктің 

баяулауы аясында баяу %седі. Осы 

жылдың басынан бері ЕДБ кредиттері 

шілденің соңында 0,5%-ға (немесе 

67,1 млрд теңгеге), 13,9 трлн теңгеге 

дейін ұлғайды. Ұлттық банк қазіргі 

уақытта «тамыз-қыркүйек» бол-

жам раундын %ткізіп жатыр, оның 

шеңберінде макроэкономикалық 

ин ди каторлардың болжамдары қайта 

қара лады. Атап айтқанда, биыл 7 айда 

ІЖ�-нің 2,9%-ға қысқаруы бойын-

ша нақты деректерді ескере отырып, 

ІЖ�-нің 2020 жылға қысқаруының 

ағымдағы болжамы жаңартылады», – 

деді Ерболат Досаев.

Республикалық бюджеттің жобасы 

мемлекеттік бюджет тапшылығы мен 

Ұлттық қордан б%лінетін трансферттер 

к%лемінің едәуір артуын к%здейді. Бол-

жам бойынша, 2023 жылдың соңына 

қарай Ұлттық қор қаражаты жалпы ішкі 

%німнің 30,8%-ын құрайды және оның 

30%-ына тең азаймайтын қалдығына 

жақындайды. Е.Досаев осыған бай-

ланысты 2021 жылы контртізбектік 

бюджет ережесінің енгізілуін ескере 

отырып, Ұлттық қордың жинақтау 

функциясын сақтау және мұнай 

тапшылығын азайту үшін шаралар 

қабылдау қажет болатынын атап %тті. 

2021 жылға арналған кепілдендірілген 

трансферттер к%лемі 2,7 трлн теңге, 

2022 жылға 2,4 трлн теңге, 2023 жылға 

2,2 трлн теңге болады. Сондай-ақ  2021 

жылға 1 трлн теңге к%лемінде нысаналы 

трансферт к%зделген. Ұлттық қордың 

қаражаты 2020 жылдың соңында 27,3 

трлн теңге болып, жалпы ішкі %німнің 

38,5% құрайды, 2021 жылы – 26,6 трлн 

теңге (34,7%), 2022 жылы  – 26,9 трлн 

теңге (32,7%), 2023 жылы – 27,6 трлн 

теңге (30,8%) болмақ.

А ғ ы м д а ғ ы  ш о т т ы ң  т а п ш ы л ы ғ ы 

биыл  %ткен жылмен салыстырғанда 

мұнай бағасының жалпы т%мендеуіне 

және мұнай %ндіруді қысқарту бой-

ынша OPEC+ мәмілесінің талап-

тарын сақтауға, сондай-ақ  екінші 

жартыжылдықта тікелей инвес-

торларға т%ленетін кірістерді біртіндеп 

қалпына келтіруге байланысты та-

уарлар экспортының қысқаруы ая-

сында қалыптасады. Бұдан кейінгі 

импорттың болжамды серпіні импорт-

ты алмастырудың белсенді саясатын 

іске асыруға негізделген. Бұл рет-

те, 2021 жылы кейінге қалдырылған 

сұраныс пен 2020 жылы тоқтатып 

қойылған инвестициялық жобалар-

ды  жеделдетіп іске асыру салдары-

нан импортты қалпына келтіру және 

оның 8,1%-ға %суі күтіледі. Тауарлар 

экспортының болжамы шикізаттық 

емес тауар экспортының ұлғаюы бой-

ынша күтулерді к%рсетеді, бұл 2025 

жылға қарай экспорттың 50 млрд 

АҚШ долларынан жоғары деңгейге 

дейін кезең-кезеңімен %суіне алып 

келеді. Ұлттық банк үкіметтің %ңдеуші 

%неркәсіп %німдері экспортын 2025 

жылға қарай 42%-ға ұлғайту ж%ніндегі 

жоспарын қолдайды. 

Ақша-кредит саясатының к%рсет-

кіштері, ақша к%лемін, депозит-

тер мен кредиттерді қоса алғанда, 

Ұлттық экономика министрлігі орта 

мерзімді кезеңге ұсынған  жалпы ішкі 

%нім нің номиналды %су болжамы 

негізінде қарастырылады. Биыл жыл 

бірінші кезеңіндегі 9-11%-дан 8-8,5%-

ға дейін қайта қаралды. Күтілетін 

т%лем теңгерімі тап шылығы аясында 

айырбастау баға мының бағаларға 

тасымалдануы, сондай-ақ ұлғайған 

фискалдық импульс инфляцияға әсер 

етеді, оның инфляцияға ықпалы 2021 

жылы да жалғасады. «Тиісінше, біздің 

бағалауымыз бойынша, 2021 жылы 

мұнай бағасының біртіндеп %суі және 

ішкі экономиканың қалпына келуі 

аясында жылдық инфляция 4-6% 

дәлізінің жоғары шекарасына жақын 

қалыптасады және 2022 жылы да осы 

дәлізде болады. Осыған байланысты 

инфляция болжамы мынадай таргет-

терге сәйкес келеді: 2021-2022 жыл-

дары 4-6%, 2023-2024 жылдары 4-5% 

және 2025 жылы 3-4%», – деді ол.

Биыл алғашқы жартыжылдықта 

т%лем теңгерімінің қолданыстағы 

шотының профициті (алдын ала 

бағалау бойынша 2,1 млрд АҚШ 

доллары) тікелей инвесторларға 

т%ленетін кірістердің т%мендеуі және 

жыл басындағы мұнайдың салыс-

тырмалы түрде жоғары бағасы мен 

жеткізілімдері есебінен тіркелгені атап 

%тілді. 2020 жылдың қорытындысы 

бойынша пандемия салдарынан 

т%лем қабілеттілігінің т%мендеуі және 

инвестициялық жобалардың іске 

асырылуының баяулауы аясында  

биыл тауарлар импортының 13,1%-

ға қысқару болжамына қарамастан 

т%лем теңгерімінің қолданыстағы 

шотының тапшылығы күтіледі . 
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АПТАЛЫҚ

БИЗНЕС&ӨНДІРІС 

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

 ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

ВАЛЮТАЛЫҚ ҚАТЕРДІҢ 
БЕТІН ҚАЙТАРДЫ 

Екібастұз ГРЭС-2 шетел валютасындағы барлық 
міндеттемелерін қайта қаржыландырды.

«Самұрық-Қазына» АҚ мен «Самұрық-Энерго» 

АҚ тең акционерлері болып табылатын «Екібастұз 

ГРЭС-2 станциясы» АҚ жалпы сомасы шамамен 

100 млрд теңге болатын шетел валютасындағы 

барлық міндеттемелерін қайта қаржыландырып, 

валюталық қатердің бетін толығымен қайтарды, 

болуы ықтимал курстық шығындарды жойды. Бұл іс-

шара ел экономикасының долларға байланыстылығы 

деңгейін т%мендету, Қазақстанның валюталық 

міндеттемелері мен сыртқы қарыздарын азайту 

ж%ніндегі мемлекеттің саясатын қолдау аясында 

%ткізілді. Қайта қаржыландыру к%зі – «Қазақстанның 

халық банкі» АҚ.

Бұл мәмілені іске асыру Екібастұз ГРЭС-2-ге 

валюталық қатерді толығымен жоюға, сыйақы 

м%лшерлемесін бекітуге, кепілдегі жылжитын 

және жылжымайтын мүлкін толығымен боса-

тып алуға мүмкіндік берді, соның арқасында 1 

млрд теңгеден астам жыл сайынғы ілеспе шы-

ғыстар оңтайландырылды. Қосымша мәміле 

ұлттық валютада бекітілген ұзақ мерзімді қарыз 

есебінен қорландыру шарттарын жақсартуға және 

қаржыландыру құрылымын оңайлатуға мүмкіндік 

берді.

  ҚМГ: КЕЛІСІМ     

ГАЗ АЙЫРУ ҚОНДЫРҒЫСЫ
ТҰРҒЫЗЫЛАДЫ

KLPE және ТШО компаниялары «Газ айыру 
қондырғысын» жобалау барысындағы негізгі талаптар 
туралы келісімге қол қойды. 

«Самұрық-Қазына» Ұ	Қ АҚ (қор) басқарма 

т%рағасы Ахметжан Есімов пен «ҚазМұнайГаз» ҰК 

АҚ (ҚМГ) басқарма т%рағасы Алик Айдарбаевтың 

Атырау облысына 18 тамыздағы іс-сапары ба-

рысында %ндірістік кәсіпорындарда жиналыс 

%ткізіліп, онда басқа мәселелермен қатар жылы-

на 1,25 млн тонна полиэтилен %ндіретін зауыт 

құрылысының жобасы талқыланған болатын, деп 

хабарлайды ҚМГ баспас%з қызметі. Бұрын жобаның 

серіктесі «Borealis» компаниясы болған еді. Алайда 

COVID-19 инфекциясының таралуы мен мұнайдың 

т%мен бағасына байланысты туындаған жаһандық 

дағдарыстың салдарынан инвестицияларды шекте-

уге мәжбүр болған «Borealis» жобаның іске асыры-

луына қатыспау туралы шешім қабылдады. Соған 

қарамастан, қор мұнай-газ химиясы саласын дамыту 

мақсатында «KLPE» ЖШС (ҚМГ басқаратын ком-

пания) арқылы жобаны іске асыруды жалғастыруда. 

ҚМГ жетекшілігімен жұмыс едәуір ілгеріледі. Атап 

айтқанда, ҚМГ ұсынған технологиялық тәсілдің 

тиімділігі айқындалды. Болашақ зауытқа шикізатты 

үздіксіз жеткізіп тұру үшін қазіргі уақытта қуаты 9,7 

млрд текше метр газ айыру қондырғысын (ГАҚ) жо-

балау жұмыстары жүріп жатыр. Аталған қондырғы 

этаннан құрғақ газ алу үшін қажет. Мұндай кешен 

Қазақстанда бұрын-соңды болған емес. Газ айыру 

қондырғысы Теңіз кен орнының аумағында орна-

ласады деп жоспарланып отыр. Бұл полиэтилен 

%ндіретін зауытқа шикізатты жеткізу тұрақтылығын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін ең оңтайлы 

шешім болып табылады. Қазір «Теңізшевройл» 

ЖШС-мен (ТШО) бірге газ айыру қондырғысының 

техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу 

аяқталды. KLPE және ТШО арасындағы ГАҚ 

жобалаудағы негізгі талаптар туралы келісім келесі 

кезең – жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді 

қарастырады. 

 НҰРЛЫ ЖОЛ       

БИЫЛ 2,6 МЫҢ ШАҚЫРЫМ 
ЖОЛ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛЕДІ

Биыл республикалық және жергілікті маңыздағы 9,8 
мың шақырым жол ж$ндеуден $теді. 

«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы ая-

сында алдағы 6 жылда 10 мың шақырым жол салу 

және қайта жаңарту, республикалық маңызы 

бар 11 мың шақырым автомобиль жолын күрделі 

және орташа ж%ндеуден %ткізу жоспарланған. 

Республикалық маңызы бар жолдардың жақсы және 

қанағаттандырарлық жағдайдағы үлесі 100 пайызға 

дейін жеткізіледі. I және II техникалық санаттағы 

жолдардың ұзындығы 60 пайызға дейін, ақылы 

жолдардың үлесі 45 пайызға дейін ұлғаяды. Жол 

бойында қызмет к%рсететін нысандармен қамту жүз 

пайызға жеткізіледі. 

Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспас%з 

мәслихатында индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі автомобиль жолдары комитетінің 

т%рағасы Сайранбек Бармақов биыл ж%ндеу 

жұмыстарымен республикалық және жергілікті 

маңыздағы жолдардың 9,8 мың шақырымын қамту 

жоспарланып отырғанын айтты. Жалпы жол салу 

жұмыстарына шамамен 200 мыңға жуық адам 

тартылатын болады. Олардың ішінде 100 мыңы 

қосымша салаларда жұмыс істейді. «Республикалық 

желі бойынша 4 мың шақырым автожол салынды 

және  жаңарту жұмыстары жүргізілді. Күрделі және 

орташа ж%ндеу жұмыстарымен 1,8 мың шақырым 

жол қамтылып, оның 1,118 мың шақырымындағы 

жұмыстар биыл аяқталады. Жыл қорытындысы 

бойынша жалпы ұзындығы 2,6 мың шақырымды 

құрайтын автожол учаскелерінде қозғалысты ашу 

жоспарланған», – деді комитет т%рағасы.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 ӘРТАРАПТЫ ЭКОНОМИКА

Балық баптағанға бітеді
Атырау облысы – экономикалық 
к$рсеткіштері бойынша елдегі 
к$шбасшы $ңірлердің бірі болса, 
бұл негізінен к$мірсутегі шикізатын 
$ндіру мен $ңдеу есебінен екендігі 
белгілі. Мұнымен қоса, мұнайлы 
$лкенің экономикасын диверсифи-
кациялау тұрғысынан әлеуетті са-
лаларды атағанда, ауызға алдымен 
балық $неркәсібі алынатыны аян.     

БОТАГ�З 	БДІРЕЙҚЫЗЫ

Облыста мұнай-газ саласынан 

басқа, балық аулау ісін дамытудың 

маңыздылығына Мемлекет бас-

шысы Қасым-Жомарт Тоқаев 

ерекше назар аударып: «Жергілікті 

экономиканың мұнай-газ, мұнай-

химия кешендерінен басқа да 

салаларын дамыту қажет. �ңірдің 

балық %неркәсіб ін  қалпына 

келтіру және осы секторға инве-

сторлар тарту керек. Азаматтар 

қабылданған шаралардан нақты 

нәтиже күтеді. Ауыл шаруа шы-

лығы министрлігі мен әкімдік бұл 

іске басым назар аударуы тиіс», – 

деген болатын.

Бүгінге дейін аймақта жаңа 

%нді рістер ашып, жұмыс істеп 

тұрған дарын жаңғырту бойын-

ша қомақты шаруа атқарылға-

ны мәлім. Десе де, бұрындары 

Аты раудың әйгілі аты дамыған 

б алық шаруашылығымен тікелей 

байланысты еді. 	леуетті сала-

ны %рістету қашанда %зекті, бү-

гінде балық %німі %ндірісін қайта 

жаңғыртып, берік жолға қою 

міндеті тұр. Облыста балық ау-

лаумен және оны %ңдеумен әр 

түрлі меншік ныса нындағы 19 

%ндірістік кәсіпорын, қуаттылығы 

жылына 7 миллион шабақ болатын 

екі бекіре тұқымдас балық %сіру 

зауыты айналысады. Ысталған, 

тұздалған, салқындатылған және 

мұздатылған балықтардың %нді-

рісі 2022 жылға қарай 1,9%-ке 

%сіп, 12 847 тоннаға жетеді деп 

күтілуде, ал терең %ңделген балық 

%німдерін қапталған түрде %ндіру 

8,3%-ке артып,  453 тоннаға 

жеткізілмек. Балық шаруашылығы 

саласында тауарлы балық %ндіру 

экономикалық тұрғыдан перспек-

тивалы бағыт болып табылады. 

Атыраудың балық %німдері Ресей, 

	зербайжан, �збекстан, Украина, 

Франция, Литва сияқты елдер-

ге экспортталады. �ткен жылы 

балық экспорты 8,9 мың тоннаны 

құрады. 

Атырау бекіре балық %сіру за-

уыты бекіре балықтарының табиғи 

%сімі  к%лемінің қысқаруына 

және Каспий теңізінің солтүстік-

шығыс жағалауында к%мірсутегі 

шикізатын %ндіруді қарқындатуға 

байланысты Орал %зенінің аты-

рауында %темдік нысан ретінде 

1998 жылы салынып, пайдалануға 

берілді. Кәсіпорын қызметінің 

мәні – Жайық %зеніне жасанды 

тәсілмен алынған және %сірілген 

бекіре тұқымдас балық түрлерінің 

ш а б а қ т а р ы н  ш ы ғ а р у  ж о л ы -

мен Кас пий теңізі бекіре балық 

түрлерінің қорларын толықтыру. 

З а у ы т  д и р е к т о р ы  Р а ш и д е н 

Қалидуллиннің айтуынша, жыл 

сайын зауытта 3,5 млн дана бекіре 

тұқымдас балықтардың шабағы 

– негізінен ақсерке,  бекіре, 

шип және шоқыр шығарылады. 

1998-2019 жылдар аралығында 

Орал-Каспий бассейніне 89 млрд 

данадан астам бекіре тұқымдас 

балықтар дың %міршең шабақтары 

%сіріліп, жіберілді.

« М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 

тапсырмасын толық орындап 

жатырмыз.  Бекіре  тұқымдас 

балықтардың 3,5 млн шабағын, 

табиғат пайдаланушылар үшін 

б е к і р е  т ұ қ ы м д а с  б а л ы қ т ы ң 

120  мыңнан астам шабағын 

%ндіреміз. Зауытта 78 адам жұмыс 

істесе, олардың 60%-ы – балық 

шаруашылығының мамандары», 

– дейді Атырау бекіре балық %сіру 

зауытының директоры.

1934 жылдан бастап балық 

%нім дерін шығарумен Амангелді 

атын дағы серіктестік айналы-

сады. Жыл дар бойы ең жақсы, 

эколо гия лық таза балық %німдерін 

шығару қағи датын басшылыққа 

алған кәсіп орында тәулігіне 395 

тонна балық %ңделеді. 2019 жылы 

1,1 мың тонна мұз датылған балық, 

225 тонна сүйе гінен ажыратылған 

балық еті және 50 тонна %ңделген 

балық шығарылды. «Амангелді 

атындағы» ЖШС %німдері %з 

елімізбен қатар, Ресей, Украина, 

	зербайжан, �збекстан, сондай-

ақ Франция, Болгария, Германия 

нарықтарында үлкен сұранысқа 

ие.

«�німді біз ЕАЭО, Кеден одағы 

елдеріне және басқа да шет елдерге 

жібереміз. Сонымен қатар ішкі 

нарықты толығымен қамтамасыз 

етудеміз. Балық %німдерінің 20-

дан астам түрі Атырау қаласы мен 

облыс аудандарының сауда орын-

дарында т%мен бағамен сатыла-

ды», – дейді серіктестік басшысы 

Сәбит Сағидуллин.

Балық аулау саласында жұмыс 

істейтін тағы бір кәсіпорын – 

«Сaspian Royal Fish» ЖШС бекіре 

балық %сіру зауыты. 2019 жылы 

зауыт 12,5 тонна тауарлық балық 

және 620 кг тағамдық уылдырығын 

%ндірді. Caspian Royal Fish бас 

балық %сірушісі Ахат Ниматовтың 

айтуынша, к%рсеткіш жыл сай-

ын жақсарып келеді. Қазір ішкі 

н а р ы қ қ а  ж ы л  с а й ы н  7 0 0  к г 

уылдырық жеткізілуде. Мақсат 

– болашақта 1 тоннаға дейін 

тағамдық уылдырық дайын-

дау және жартысын экспортқа 

жіберу. Сонымен қатар Жайық 

%зенін шабақтармен толықтыру 

мәселесімен айналысу к%зделуде. 

С%йтіп, 3-10 грамға дейін шабақтар 

%сіріліп, %зенге жіберілетін бола-

ды. Бұл істі атқаратын тәжірибелі 

мамандар жеткілікті. Бүгінде за-

манауи кәсіпорындарда білікті 

мамандар сыз озық технология-

мен жұмыс істеу мүмкін емес. 

Сондықтан алдымен жер гілікті 

мамандар шетелдік технология-

ны жетік меңгеруі үшін арнайы 

курстарда оқытылған. Олардың 

дені – ихтиологтар, Атырау мен 

Батыс Қазақстан облыстарындағы 

жоғары, арнаулы орта оқу орында-

рында білім алғандар.

Балыққа табиғи су  айды-

ны секілді қолайлы орта қажет 

болғандықтан, мұндай зауытты 

ашып, балық %сіру оңай іс емес. 

Мұнымен қоса, елімізде балық 

%сіру зауытына қажетті жабдық-

тарды табу да қиын. Сондық-

тан гол ландиялық технологияға 

негіздел ген қондырғылар алы-

нып, оны әлемге танымал Hesy 

компаниясы орнатқан. Қазір за-

уытта балық %сіретін 26 бассейн, 

тұйық сумен қамтуға арналған 4 

қондырғы бар.

 НЕГІЗГІ ӨСІМ

KPI: Кешен құрылысы 
аяқталуға жақын

Атырау және Маңғыстау облыс-

тарына жұмыс сапары барысында 

KPI кешенінің құрылыс алаңында, 

Ақтау және Құрық теңіз портта-

рында болып, мұнайшылармен 

және облыс басшыларымен тілдес-

кен ұлттық әл-ауқат қорының 

басқар ма т%рағасы Ахметжан 

Есімов тиімсіз ұңғымалар қорына 

қатысты шаралар қабылдау қажет-

тігін баса айтты. 

– �ндіру к%лемінің т%мен-

деуіне байланысты жүргізілген 

о ң т а й л а н д ы р у  ш а р а л а р ы н а 

қарамастан, %ндірістегі жұмыс 

орындарын сақтау және ағымдағы 

ж ы л ғ а  а р н а л ғ а н  % н д і р і с т і к 

бағдарламаларды орындау –

басымдықты міндет болып қала 

береді. �кінішке қарай, кей тұста 

жоспардан артта қалушылық орын 

алуда. Компания басшылығы 

межеленген к%рсеткіштерге қол 

жеткізуге бағытталған шараларды 

қабылдауы қажет, – деді Ахметжан 

Есімов.

Қазірде елдегі ірі %неркәсіптік 

кәсіпорындардың бірі – Kazakhstan 

Petrochemical Industries (KPI) 

мұнай-химия кешенінің құрылысы 

74%-ке аяқталған. Келер жылы 

аяқталатын жоба жылына 500 мың 

тоннаға дейін полипропилен %нді-

руге мүмкіндік береді. Бұл зама-

науи пластик түрлерін %ндірудің 

негізгі материалы болып табылады 

және тамақ, машина жасау, меди-

цина салаларында қолданылады, 

буып-түю материалдары мен 

құбырлар, кеңсе жабдықтары мен 

жиһаздар үшін негіз болады. По-

липропилен %ндіру кешенінің 

құрылысы кейіннен саланың 

жоғары технологиялық базалық 

%німін алумен %ңірде мұнай-химия 

кластерін құру бойынша бірінші 

кезең болып табылады. Жоба про-

нәтижесінде қиын кезеңде ешбір 

қызметкер жұмыстан босатылған 

жоқ, қызметі уақытша тоқтатылған 

сервистік компанияларда да жала-

қы т%ленуде.

Ақтауда Қор басшысы Құрық 

және Ақтау порттарындағы қазіргі 

жағдаймен танысты. Бұл инфра-

құрылымдық нысандардың елі-

міздің транзиттік әлеуеті үшін 

маңызы зор. Олардың қызметіне 

Оңтүстік-Шығыс Азиядағы пан-

демия жағдайы, сондай-ақ кейбір 

сыртқы факторлар әсерін тигізді. А. 

Есімов ҚТЖ мен Құрық портының 

басшылығына порттың жүктеме 

деңгейін арттыру үшін бірлесіп 

күш салудың маңыздылығын атап 

айтты.

> [ 1 ]

панды (бірінші фаза) және этанды 

(екінші фаза) терең %ңдеу бойынша 

әлемдік деңгейдегі қазіргі заман-

ғы технологияларды қолдануды 

к%здейді. Кешен алаңы Атырау 

қаласынан солтүстік-шығысқа 

қарай 33 км, Қарабатан бекетінен 

солтүстікке қарай 8-9 км жерде 

орналасқан. Жобаны іске асыру 

нәтижесінде құрылыс кезеңінде 

3000-нан астам жұмыс орнын және 

пайдалану кезеңінде 500-ден астам 

жұмыс орнын құру, пластикалық 

бұйымдар шығаратын полипропи-

лен базасында шағын және орта 

бизнесті дамыту, салық базасын 

кеңейту, сондай-ақ аралас сала-

ларды дамыту к%зделген. Қазіргі 

уақытта  құрылыс-монтаждау 

жұмыстары кестеге сәйкес жүріп 

жатыр. А.Есімов осы қарқынды 

одан әрі сақтау қажеттігіне назар 

аударды.

Самұрық-Қазына т%рағасы 

кейбір еншілес ұйымдардың бас-

шылығын сынға алып, ескертпелер 

жасады. Мәселен, «Қарабатан» 

ГТЭС-інде %ндірілетін электр 

энергиясының т%мен бағасына 

қарамастан, түсініксіз себептермен 

оны басқа к%здерден сатып алуды 

жалғастыруда.

Маңғыстау және Атырау облыс-

тарының әкімдері Серікбай Тру-

мов пен Махамбет Досмұхамбетов 

Қор басшылығына дағдарысқа 

қарсы қабылданған шаралар үшін 

алғыс білдірді. Осы қадамдардың 
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ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

�ткен маусымда 7 пайызды құраған жылдық ин-
фляция болжамдарға сәйкес қалыптасуда. Жылдық 
мәндегі бағаның %суі 11,1 пайыз болған азық-түлік 
тауарларының қымбаттауы инфляцияға негізгі үлес 
қосты. Бұл ретте айлық азық-түлік инфляциясы 
ағымдағы жылғы сәуірдегі 1,9 пайыздан маусымдағы 0,5 
пайызға дейін бәсеңдеді. Маусымның қорытындысы 
бойынша жемістерге, макарон %німдеріне, ет және ет 
%німдеріне, нан-тоқаш %німдеріне және жармаларға, 
балық және теңіз %німдеріне ең үлкен жылдық %сім 
байқалды.

Инфляцияның басқа құрауыштары бағасының 
%суі қалыпты болып қалуда. Азық-түлікке жатпай-
тын инфляция болжамдардан т%мен қалыптасып, 5,4 
пайыз болды. Баға %сімінің айлық серпіні тұрақты 
болып, 0,5 пайыздан аспауда. Карантин шараларының 
қолданылуы және халықтың нақты ақшалай кірістерінің 
құлдырауы аясында тұтынушылық мүмкіндігінің 
т%мендеуі жағдайында азайған тұтынушылық сұраныс 
азық-түлікке жатпайтын инфляцияға тежеуіш әсер ету-
де. Ақылы қызметтер инфляциясы маусымда жылдық 
мәнде 3 пайыз болды. Инфляциялық күтулер салыстыр-
малы түрде тұрақты болып қалуда. Маусымда бір жыл 
бұрын инфляцияны саны бойынша бағалау 5,4 пайызды 
құрады. Келесі 12 ай ішінде баға %сімінің сақталуын не 
жеделдеуін күтетін респонденттердің үлесі 43 пайызға 
дейін т%мендеді, мамырда ол 54 пайыз болған. Сонымен, 
жоғарыда атап %ткеніміздей жылдық инфляцияның 
нақты серпіні болжамды бағалауға сәйкес келіп отыр. 
Жыл соңында 8-8,5 пайыздық болжамды траектория 
шеңберінде кейінгі айларда жылдық инфляцияның 
одан әрі үдеуі күтіледі. Карантинді күшейту ж%ніндегі 
шаралардан %скен дезинфляциялық нәтиже, сондай-
ақ болжамдармен салыстырғанда ағымдағы жылғы 
бірінші жартыжылдықта ішкі жалпы %німнің барынша 
т%мендеуі алдағы жылы 4-6 пайыз нысаналы дәліздің 
жоғары шегіне қарай инфляцияның біртіндеп баяулауын 
қамтамасыз етеді. Инфляциялық үдерістерге фискалдық 
және квазифискалдық қарқынның әсері, карантин 
жағдайында жеткізу тізбегінің бұзылуынан туындаған 
ұсыныстың т%мендеуі, сонымен қатар теңгенің айырбас 
бағамының әлсіреуі аясында импорттық жеткізілімдер 
бағасының %суі ағымдағы сәттегі негізгі тәуекелдер 
болып табылады. Биылғы бірінші жартыжылдықтың 
қорытындысы бойынша еліміздің ішкі жалпы %німі 
болжамды 1,5 пайыз кезінде жылдық к%рсету бой-
ынша 1,8 пайызға қысқарды. Бұл осы мамырдың ор-
тасынан бастап карантин шараларының бәсеңдеуіне 
және сауда мен қоғамдық тамақтану объектілерінің 
ашылуына қарамастан, қызмет к%рсету секторындағы 
т%мендеуге негіз болды. Ішкі жалпы %нім серпініне 
ақпарат пен байланыс, денсаулық сақтау, білім және 
мемлекеттік басқару салалары оң үлес қосты. Тау-кен 
және %ңдеу %неркәсібінде %ндірістің %суі байқалып отыр. 
Экономикалық белсенділік құрылыс жұмыстарының 
кеңеюіне және ауыл шаруашылығы %німін жалпы 
шығарудың ұлғаюына орай қолдау табуда. Ұлттық банк 
кәсіпорындарға жүргізілген пікіртерім негізінде есепте-
ген іскерлік белсенділік индексі теріс аймақта тұр, алай-
да ағымдағы жылғы сәуірде тарихи ең аз к%рсеткішке 
дейін құлдырағаннан кейін осы маусымда 46,8-ға дейін 
%сті. Салалар бойынша к%рсеткіштің баяулауы к%бінесе 
қызметтер мен %неркәсіп секторында к%рініс беруде.

Тұтынушылық және инвестициялық белсенділік-
тің т%мендеуі жиынтық сұранысқа қысым к%рсетуде. 
Енгізілген карантин шаралары тұтынушылық белсен-
діліктің т%мендеуіне ықпал етіп, халықтың кірісіне 
теріс әсер етті. Жалданатын қызметкерлердің нақты 
еңбекақысы %суінің бәсеңдеуі негізгі фактор болды. 
Бұдан басқа, жекелеген %ндірістер қызметінің жабылуы 
мен тоқтата тұрылуы еңбек нарығындағы жағдайдың 
нашарлауына әкеп соқты. Негізгі капиталға салынуға 
тиісті инвестициялар халықтың нақты табысының 
кемуіне байланысты азайған ішкі сұраныс ауқымының 
т%мендеуіне орай қысқаруда. Ағымдағы жылғы бірінші 
жартыжылдықтың қорытындысы бойынша негізгі 
капиталға инвестициялар к%лемі жылдық мәнде 2,9 
пайызға т%мендеді. Теңіз кен орнындағы құрылыс 
жұмыстарының тоқтатылуына байланысты тау-кен 
%неркәсібіндегі инвестициялардың 2019 жылғы қаңтар-
маусымға қарағанда 2020 жылғы қаңтар-маусымда 11,6 
пайызға т%мендеуі инвестициялық белсенділік серпі-
ніне негізгі әсер етті. 	леуметтік қамтамасыз ету мен 
әлеуметтік к%мекке тиесілі мемлекеттік шығыстардың 
%суі жиынтық сұранысқа қолдау к%рсетуде. Аталған салаға 
жұмсалатын республикалық бюджеттің шығыстары 
үстіміздегі жылғы қаңтар-маусымда 19,9 пайызға %сті. 
Сыртқы сектордағы жағдай белгісіз болып қалуда. 
Биылғы маусымда карантиндік шектеулерді ішінара 
алып тастау нәтижесінде әлемдік %неркәсіп пен қызмет 
к%рсету саласындағы к%рсеткіштердің жақсарғаны 
байқалды. Алайда, COVID-19 пандемиясының қайта 
%ршу тәуекелі жоғары болып қалып отыр, бұл жуырдағы 
айларда әлемдік экономикадағы іскерлік белсенділікті 
қалпына келтіруді жалғастыруға қатысты белгісіздікті 
күшейте түседі. 	лсіз сыртқы сұраныс пен ынталандыру 
шараларының жетіспеушілігі Қытай экономикасының 
қалпына келуіне қарамастан әлемдік экономиканың 
күтіліп отырған %суін шектеуі мүмкін. Ғаламдық 
экономиканың одан әрі даму келешегіне әлемдегі 
әлеуметтік толқулар, АҚШ пен Қытай арасындағы 
экономикалық қатынастардың нашарлауының ықти-
мал дығы, дамыған елдерде ұзақ уақыт сақталып келе 
жатқан т%мен инфляция, кейбір елдердегі жоғары 
жұмыссыздық және берешектің %суі де әсер етеді. Осы 
ретте Қазақстанның сауда әріптес елдерін %су келешегі 
бойынша бағалау үстіміздегі жылы т%мендеу жағына 
ойысып, қайта қаралуы мүмкіндігін атап %теміз.

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ

профессоры

e-mail: 
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz 

Жылдық инфляция
болжамдарға сәйкес
қалыптасып отыр

 ҘАРЖЫ  

Бөлшек сауда 
салымдары ұлғайған 
Қазақстандықтар депозиттері 
қауіпсіздік к$пшігін ұлғайта 
түсуде: б$лшек сауда салымдары 
бір жылда 13%-дан астам $скен. 
«Коронавирустық» кезеңде банк 
б$лімшелеріне бармай-ақ, онлайнда 
қауіпсіз жеке тұлғалар депозитін 
ашу мүмкін болып отыр, деп жазады 
Finprom.kz $з сайтында. 

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

Қазақстандық банктердегі б%л-

шек сауда салымдары ағымдағы 

жылдың шілдесіне 9,85 трлн теңге-

ге жетіп, %ткен жылға қарағанда 

бірден 13,4%-ға артқан. ҚР-дағы 27 

ЕДБ-дің 19 қаржы институты плюс 

к%рсеткіште екен. 

Жылдық %сім бойынша абсолют-

тік к%шбасшы – Банк Хоум Кредит: 

банк халық депозиттерінің к%лемін 

бірден бір жарым еседен артық 

(+55%,немесе жылына 37,5 млрд 

тг), 105,7 млрд теңгеге дейін %сірген. 

Бұл қаржы институты COVID-19 

індеті жайылған қауіпті кезеңде 

қазақстандықтардың мұқтаждығына 

іскер жауап қайтарды және ұтқыр 

(мобильді) қосымша арқылы салым 

ашуға мүмкіндікті іске қосқан. Атап 

айту керек, ол full online аталатын 

депозитін сонау 2018 жылы-ақ іске 

қосқан ЕДБ-нің алғашқыларының 

бірі болды, бірақ сол кезде онлайн-

салымды ашу қызметі тек банктің 

%з клиенттеріне ғана қолжетімді 

болатын. 

Ал қазір кез-келген қалау біл-

дірген адам банк б%лімшесіне 

бармай-ақ, 100% онлайн жағдайында 

депозит тіркей алады. Клиенттер-

ге осындай депозит ашу үшін тек 

интернет пен банктің мобильді 

қосымшасы болса жеткілікті. Одан 

әрі  %зіне қолайлы жағдайлары 

бойынша теңгеде салым таңдау 

қажет те, сосын еш қиындықсыз 

тіркелу үдерісінен %теді, с%йтіп, 2 

күн аумағында депозиттік шотын 

толықтырады. 

Еске салар болсақ: салымның 

ең т%менгі сомасы 1000 теңгеден 

басталады. Банк %з таңдауыңызға 

сай кең к%лемде депозиттік желісін 

ұсынады: «Простой», «Сберега-

тельный Хоум+» 6 және 12 айда 

толықтыру құқымен, «Сберегатель-

ный Хоум» толықтыру құқынсыз 

максималды м%лшерлемемен. �з 

Таблица

 СЫРТҘЫ ФАКТОР

14-21 тамыз аралығындағы 
жекелеген дамушы елдердің 
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттық қорытындысы 
бойынша 21 тамызда теңгенің 
нарықтық бағамы бір аптада 
0,1%-ға (419,02-дан) әлсіреп, бір 
АҚШ доллары үшін 418,62 теңге 
деңгейінде қалыптасты.

Сыртқы валюта нарығында 

2020 жылғы 14-21 тамыз аралы-

ғындағы кезеңде бірқатар маңызды 

оқиғалар орын алды. АҚШ ФРЖ 

шілдедег і  отырысының хат-

тамасы жарияланды, онда ОБ 

%кілдері  АҚШ экономикасы 

перспективаларының жоғары 

белгісіздігі туралы хабарлады. ЕОБ 

м%лшерлеме бойынша шілдедегі 

шешімнің жарияланған хаттама-

сына сәйкес, отырыс мүшелері 

ЕО экономикасына 2020 жылғы 

күзде  қосымша ынталанды-

ру қажет болатындығын жоққа 

шығармайды. АҚШ Президенті 

ҚХР-мен келісс%здерді кейінге 

қалдырғанын мәлімдеді, бұл ин-

весторлардың елдер арасындағы 

болашақ сауда мәмілесіне алаңдау-

шылығын туғызуда.

Дамушы елдер  валютала-

рының** АҚШ долларына қатыс-

ты бағамдарының серпіні т%мен-

дегідей қалыптасты:

ды шетелдік портфельдік инвес-

ти ция лардың әкелінуі аясында 

1,3%-ға (17,39-дан 17,16-ға дейін) 

нығайды;

кен орнында табиғи газдың та-

былуы туралы хабардың аясын-

лерінің инфляция серпіні (шіл-

деде бағаның %су қарқыны тар-

гет шегінен шығып, 6,93% ж/ж 

жетті) бойынша жағдайды бағалау 

үшін м%лшерлемені т%мендету 

ж%ніндегі одан әрі қадамдарды 

тоқтатуды таңдағандары  к%рсе-

тілген м%лшерлеме бойынша 

соңғы шешімнің хаттамасын жа-

рия ету аясында 0,1%-ға (74,91-ден 

74,85-ке дейін) нығайды;

м%лшерлемені 4% деңгейінде 

%згеріссіз қалдыру туралы шешімі 

аясында 0,1%-ға (14 795-тен 14 

773-ке дейін) нығайды;

21,97-ге дейін аздап нығайды;

белгілеу т%мендеуі және геосаяси 

тәуекелдердің %суі аясында 2,7%-

ға (72,83-тен 74,82-ге) әлсіреді;

си шиеленіс %суі аясында – Се-

нат Президенттің мемлекеттік 

қызметшілердің  жалақысын 

ұлғайтуға ветосын қабылдамады, 

3,7%-ға (5,42-ден 5,62-ге дейін) 

әлсіреді.

* 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.
да 0,7%-ға (7,37-ден 7,32-ге дейін) 

нығайды. �ндіру 2023 жылдан бас-

тап жоспарлануда;

ға қарағанда әлдеқайда жоғары – 

плюс 13,4%. 

Жалпы, б%лшек сауда депозиттері 

қоржынның жартысынан астамын 

алып жатады, іс жүзінде 2018 жылдан 

бастап, банктерді қорландырудың 

негізгі к%зі болып табылады: нақ сол 

жылы мамырда жеке тұлғалардың 

үлесі алғаш рет заңды тұлғалар үле-

сінен асып түсті. Содан бері кей-

бір айларда корпоративтік салым-

дардың жеке сауда салымдарынан 

асыңқырайтыны орын алса да, бірақ 

жалпы тренд банктердің бизнестен 

халыққа қарай бет бұрғандары айқын 

аңғарылады (инфографика).

Инфографика

салымын жүйелеп, күнделікті ка-

питалдануын қадағалау, депозитті 

ашу және жабу, сосын тіпті жаңа 

салымдарын кез-келген басқа валю-

тада ашуды клиент онлайн жүйесінде 

жүзеге асыра алады. 

Жыл қорытындысында салым-

дар %сімі бойынша екінші орын-

нан к%рінген – Заман-Банк те: 

плюс 51,6%, әйтсе де, бұл қаржы 

и н с т и т у т ы н ы ң  б % л ш е к  с а у -

да салымдарының қоржыны тек 

26,3 млн теңге ғана құраған. Бұл 

банк «Мудараба» және «Вакала» 

%німдерімен ислам банкингтің 

мамандарылған жүйесі бойынша 

жұмыс істейді. Бұл %німдер бойынша 

тіркелген салымдар жоқ, тек табыс 

болжанатыны туралы ақпарат қана 

берілген. 

жылда плюс 50,8%, 9 млрд теңгеге 

дейін. Банк жеке тұлғаларға ағымдағы 

шоттар ашу бойынша қызметтерін 

ұсынады, алайда ресми сайтында де-

позиттер туралы ақпарат жоқ. 

�сім бойынша ТОП-5 үздіктер 

қатарына Шинхан Банк (бір жылда 

+43,3%) және Альфа-Банк (+33,8%) 

кірген (таблица). 

Жалпы алғанда, б%лшек сауда 

%сімі бойынша ҚР-дағы аса ірі бан-

ктер арасындағы секторда ТОП-10 

үздіктер қатарына тек Kaspi Bank, 

мемлекеттік Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі мен Jusan Bank қана 

іліккен. 

Айта кету керек, б%лшек сау-

да салымдарының %суі ағымдағы 

жылы %ткен жылдың к%рсеткіштері-

нен асып түскен: 2019 жылғы мау-

сымдағы 2,5%-ға қарағанда және 

2018 жылдың маусымындағы 7,5%-

ҚР ЕДБ-дегі жеке тұлғалардың салымдары. Маусым (трлн тг) 

Салымдардағы үлесі Барлығы 

ҚР Ұлттық Банкінің мәліметтері негізінде

Жеке тұлғалардың салымдары. ҚР ЕДБ. Маусым (млрд тг)

2020/06 2019/06 Өсім

ҚР ЕДБ 9 849,8 8 688,6 13,4%

Банк Хоум Кредит 105,7 68,2 55,0%

Заман-Банк Ислам Банкі 0,03 0,02 51,6%

КЗИ Банкі 9,0 5,9 50,8%

Шинхан Банк Қазақстан 5,3 3,7 43,3%

Альфа-Банк 124,2 92,8 33,8%

Kaspi Bank 1705,5 1 313,1 29,9%

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 897,5 707,7 26,8%

Bank RBK 196,2 157,2 24,8%

First Heartland Jusan Bank 432,1 350,3 23,3%

Қазақстандағы Қытай Банкі 2,9 2,4 21,7%

Altyn Bank 118,7 98,7 20,3%

Ситибанк Қазақстан 6,4 5,4 19,1%

АТФбанк 335,7 292,7 14,7%

Сбербанк 796,6 695,7 14,5%

Al Hilal Ислам Банкі 1,7 1,5 12,9%

Еуразиялық Банк 428,1 395,1 8,3%

Халық Банк 3 389,8 3 163,6 7,2%

Банк ВТБ 29,1 27,1 7,0%

Банк ЦентрКредит 570,5 551,8 3,4%

Банк Kassa Nova 32,7 34,1 -4,0%

Нұрбанк 85,2 89,7 -5,0%

ForteBank 529,1 563,7 -6,1%

Пәкістан Ұлттық банкі 0,1 0,2 -18,1%

AsiaCredit Bank 20,1 25,0 -19,5%

Қытай СӨБ 3,9 5,1 -22,9%

Tengri Bank 21,5 32,5 -33,8%

Capital Bank Kazakhstan 2,3 5,6 -59,5%

ҚР ҰБ мәліметтері негізіндегі Ranking.kz есептеулері                                               Finprom.kz
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

  ЭКОТУРИЗМ

ШАРЫН ШАТҚАЛЫНДА 
ТУРИЗМ ҚАЛАЙ ДАМЫТЫЛМАҚ?   
 

«Шарын» мемлекеттік ұлттық табиғи паркін дамыту 
тұжырымдамасы онлайн режимде таныстырылды. 

Экология, геология және табиғи ресурстар ми-

нистрлігінің ұйымдастыруымен %ткен шара барысында 

ведомство басшысының орынбасары Ерлан Нысанба-

ев туристер санының  жыл сайын %суіне қарамастан, 

демалу үшін қарапайым жағдайлар мен қажетті 

инфрақұрылымның болмауына байланысты ұлттық 

парктердегі экологиялық туризм тиісті деңгейде да-

мымай отырғанын атап %тті. «Шарын» мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркі аумағында т%рт туристік бағдар 

бар. 2019 жылдың қорытындысы бойынша  осы 

бағдарлар арқылы  20 640 адам табиғат тамашаларымен 

танысқан. Туристерге қызмет к%рсету нәтижесінде 

ұлттық парктің арнайы шотына 16 млн 700 мың теңге 

түсті», – деді вице-министр.

Ол ұлттық парктегі туризмнің қазіргі инфра-

құрылымы заманауи талаптарға сай келмейтінін, 

парк аумағын дамытуға инвесторлар тарапынан 

қызығушылық т%мен болып тұрғанын айтты. Осы 

орайда бірқатар елдердің тәжірибесі, оның ішінде 

АҚШ-тағы ұлттық парктің жұмысы, экотуризмді дамы-

ту бағытындағы заңнамасы зерттелді. «Халықаралық 

тәжірибені ескере отырып, ұлттық парктің экологиялық 

туризмін дамытудың қадамдары айқындалды. Соны-

мен бірге, негізгі екпін туристік бағдарларды, соқпақ 

жолдар желісін дамытуға қойылады. Сондай-ақ са-

парлау орталығын, кемпинг, этно-ауылдарды құру 

ескерілген. Бірінші кезекте біз туристік бағдарлар және 

соқпақ жолдармен жүріп %туді насихаттауымыз керек. 

Осы орайда ұлттық парктің инфрақұрылымын дамыту 

қадамдарын %згертуді жоспарлап отырмыз», – деді 

Ерлан Нысанбаев. 

«Шарын» ұлттық паркінде жеке инвестициялар 

тарту есебінен экотуризмді дамыту қарастырылған. 

Осы ретте заманауи екі сапарлау орталығын, жаяу 

жүргіншілер үшін т%рт бағдарды, этно-ауылдарды, 

к%ру алаңдарын және басқа да нысандарды құру 

жоспарланған. Рекреациялық жүктемені азайту үшін 

барлық нысандар шатқалдан тыс аумақта орнала-

стырылады. Сапарлау орталығында туристерге  парк 

аумағы туралы қажетті ақпарат беріледі. Министрліктің 

мәліметіне сәйкес, ұлттық паркті дамыту жобасы ая-

сында алдын ала есептеулер бойынша 3,6 млрд теңге 

қажет болады.

Айта кетейік, былтыр елдің туристік саласын 

дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мем-

лекеттік бағдарламасы қабылданды. Мемлекеттік бағ-

дарламаның 10 басым бағытының бірі – құрамында 4 

ұлттық парк (Алтын-Емел, Шарын, К%лсай к%лдері 

және Іле-Алатау) бар Алматы облысының тау (шаңғы) 

кластері.

 KAZ MINERALS  

ЖЕКЕ ЗЕРТХАНАСЫН ІСКЕ ҚОСТЫ 

KAZ Minerals тобы еліміздегі $неркәсіптік компа-
ниялардың арасында алғашқы болып полимеразды 
тізбекті реакция (ПТР) әдісімен жұмыс істейтін зертха-
наны іске қосты. 

Ақтоғай кен байыту комбинатында орналасқан бұл 

зертханада компания қызметкерлері мен мердігерлік 

ұйымдардың %кілдері, оның ішінде Ақтоғай кен оры-

нын кеңейту жобасында жұмыс істейтін қызметкерлер 

де тестілеуден %теді. Жеке зертхана үлгілерді %ңдеу 

және тестілеу нәтижелерін алу үдерісін жеделде-

туге, сондай-ақ компания қызметкерлеріне бұрын 

клиникалық-диагностикалық қызметтер к%рсеткен 

%зге зертханаларға жүктемені азайтуға мүмкіндік 

береді, деп хабарлайды баспас%з қызметі.

Ақтоғайдағы жұмысшылар саны екінші кен бай-

ыту фабрикасы құрылысындағы қызметкерлерді 

қоса есептегенде 4,5 мың адамға жетеді. Қажет 

болған жағдайда зертхана топтың Қазақстандағы 

барлық кәсіпорындарынан келген биоматериал 

үлгілерін %ңдейді деп жоспарланған. Елде жасалған 

бұл модульдік зертхана құны – шамамен 150 млн 

теңге. Ол жинақталған түрде жеткізіледі және 

барлық қажетті жабдықтары бар. «Қызметкерлердің 

қауіпсіздігі мен денсаулығы – компания үшін ба-

сым міндет. Карантиндік шаралар басталғанда біз 

вахталық әдіспен жұмыс істейтін кеніштерімізге кіруді 

шектедік, қауіп-қатерді азайту мақсатында вахта ау-

ыстыру кестесін %згерттік, барлық кәсіпорындарда 

санитарлық бақылауды күшейттік, вахтаға жаңадан 

келген қызметкерлер үшін к%п сатылы, оның ішінде 

ПТР әдісімен тестілеу %ткіздік және оқшаулау 

рәсімдерін енгіздік. Бүгінде бұл жұмысты күшейтіп 

отырмыз. Кәсіпорындардың ірі қалалардан, де-

мек, ірі зертханалардан алшақтығын ескере оты-

рып, біз диагностика уақытын қысқарту және елдің 

клиникалық-диагностикалық ресурстарына жүктемені 

азайту мақсатында компанияның Қазақстандағы 

барлық кәсіпорындарының қызметкерлері мен 

мердігерлерінің қажеттіліктеріне арналған %зіміздің 

ПТР-зертхананы сатып алдық және оны Ақтоғайда 

орналастырдық», – дейді «KAZ Minerals Management» 

ЖШС басқарма т%рағасы Эльдар Мамедов.

KAZ Minerals ШҚО денсаулық сақтау ұйым-

дарының пациенттері және қызметкерлеріне арналған 

медициналық жабдықтар мен жеке қорғаныс құрал-

дарын сатып алуға да жәрдемдесуде. Демеушілік к%мек 

аясында Шемонаиха аудандық ауруханасына оттегі 

станциясын сатып алуға 12,5 млн теңге және Глубо-

кое ауданының ауруханасына ЖҚҚ жиынтықтарын 

(бір реттік костюмдер, маскалар, қолғаптар) және 

дезинфекциялау құралдарын сатып алуға 4,3 млн теңге 

б%лінді. Бұған дейін KAZ Minerals тобы пандемия 

кезінде халықтың осал топтарына әлеуметтік к%мек 

к%рсету үшін құрылған Birgemiz қоғамдық қорына 2,2 

млрд теңге аударған болатын.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

 REGIONAL DEVELOPMENT

A huge country the size of Western 
Europe, Kazakhstan is the world’s 
9th largest State that stretches from 
the Caspian Sea and Volga plains in 
the west to the mountainous Altai 
in the east, and from the foothills of 
Tien Shan in the south and south-east 
to the West-Siberian lowland in the 
north. 

DANISH AZIM

IS IT A PART OF 

EUROPE OR ASIA?

The extent of its territory from east 

to west is more than 3,000 kilometers, 

and from north to south 1,700 kilo-

meters. Right there is reason enough 

to consider it as an area for creating 

new ways of cooperation between 

East and West, South and North that 

is meant to be profitable for all par-

ties. Yet the country’s importance for 

the coastal States of Eurasia is not 

limited with these factors. Because 

Kazakhstan has been and remains a 

potentially rich country, and today 

it is closer to the main international 

markets, countries of South-East Asia 

and Western Europe,  – and vice versa 

– than at any time in the post-Soviet 

period. 
Kazakhstan’s physical, cultural, 

and geographic characteristics are 

considered to be the mix of Inner 

Asian and Central Asian ones, yet its 

West Kazakhstan and Atyrau regions 

extend on either side of the Zhaiyk 

(Ural) River, placing a population 

of less than one million (out of 18 

million) geographically in Europe. 

And yet our republic has never been 

viewed as a part of the European fam-

ily of nations. For the Westerners, in 

fact, it remains one the Central Asian 

‘stans’ - an exotic country situated in 

the heart of the Eurasian continent, in 

an area far from the ocean’s moderat-

ing and equalizing effects. There is an 

explanation for it.

Five centuries ago, Central Asia 

had lost momentum and been quickly 

pushed to the edges of the world scene. 

But subsequently history has given it a 

second chance based on abundant 

natural resources, which became 

really and in large volumes needed 

only in the twentieth century. Time 

moves on. The world over the last two 

decades has witnessed a drastic and 

unprecedentedly fast-paced transfor-

mation that is now giving rise to new 

trade opportunities for land-locked 

countries of Central Asia including 

Kazakhstan. If we let them pass us by, 

meekly consenting to what is expected 

from us, rather than what is essential 

for our survival, we are likely to suc-

cumb to the tyranny of the market 

and deal with the risk of sliding into 

deeper poverty and degradation. But, 

as we have already said, things with 

regard to situation of Central Asia as a 

whole, and Kazakhstan in particular, 

are beginning to change. Those new 

opportunities are being supported by 

available natural resources.

Insidermonkey.com, in an ar-

ticle by Aleksandar Jevtic entitled 

‘15 Richest Countries in the World 

by Natural Resources’, put Kazakh-

stan in eleventh position among top 

resource-rich countries in its related 

report. The author has written the 

following on this subject: ‘Metal & 

ore reserves: $292 billion; Oil reserves: 

$2.275 trillion; Natural gas reserves: 

$170 billion; Coal reserves: 1.1 trillion; 

Total worth of natural resources: $3.837 

trillion. The former Soviet republic 

seems to have it all, oil, natural gas, 

coal, iron, copper, zinc, and bauxite. 

The country which ranks 11th on our 

The Republic of 
Kazakhstan: 
A Central Asian Giant
list of richest countries in the world by 

natural resources, also serves as a major 

natural gas hub for pipelines connecting 

Russia and China. But despite all that 

wealth, their citizens are yet to feel the 

benefits. It would seem that resources 

course isn’t limited to Africa only’.

By the way, there is no African 

country in that list of richest countries 

in the world by natural resources. Of 

15 of them, only two are from among 

the newly independent states – Ka-

zakhstan (11th) and Ukraine (13th). 

Any newly independent economy that 

relies on natural resources will be fac-

ing immense and daunting challenges. 

This is a pretty common situation. 

Many countries in Africa got through 

this. None of them has coped credit-

ably with these challenges. Africa’s 

potential for sustained economic 

growth is as yet unrealized. Both 

post-Soviet and newly independent 

resource-rich countries, and espe-

cially Ukraine, are now facing similar 

challenges. The two countries try to 

overcome these difficulties, hoping for 

a better future. Kazakhstan apparently 

does it better. It is the largest economy 

in Central Asia. The country possesses 

enormous oil reserves as well as min-

erals and metals. So it is no surprise 

that Kazakhstan is the largest, rich-

est and most economically advanced 

country in the region.

Kazakhstan, in the long form 

of the Republic of Kazakhstan, is a 

country located mainly in north of 

Central Asia and partly in Eastern Eu-

rope. This area of Eurasia is a region 

that is almost furthest away from the 

world’s oceans and seas. As long as 

international trade is based essentially 

on ocean freight, Central Asia will re-

main on the periphery of the interna-

tional economic system. Yet that may 

change owing to the BRI or the Belt 

and Road Initiative. In fact, changes 

are already taking place.

Kazakhstan is now in transition 

from being a remote, hinterland 

country beyond the reach of many 

nations from different parts of the 

world towards being a state playing 

a major role in oil transit between 

Russia and China through Atasu – 

Alashankou pipeline and in tran-

sit trade between Europe and Asia 

through the Eurasian railroad network. 

Yet today Kazakhstan stands at the 

beginning of the road to transforma-

tional changes. It is difficult to say 

how far these new developments would 

spread. We have been witnessing a time 

when profound changes are sweeping 

across the globe. Our region, Central 

Asia, is no exception in that regard. 

The Trans-Eurasian land routes con-

necting Europe and Asia are once 

again becoming more and more com-

petitive vis-à-vis the sea routes via the 

Suez Canal accounting roughly for two 

thirds of the world trade. This in turn 

leads to gradually re-establishing Cen-

tral Asia’s role as a major transit hub 

of the global network of commercial 

exchanges. It is China – the second 

largest economy which is increasingly 

playing an important and influential 

role in development and in the global 

economy – that primarily drives the 

change process. Our country has been 

contributing within its capability to it.

The importance of strengthening 

the national currency could not be 

overemphasized. In 2015, Kazakh-

stan’s National Bank and Govern-

ment adopted an action plan aimed at 

reducing the level of dollarization of 

the Kazakh economy. It was supposed 

to ensure macroeconomic stabil-

ity, develop cashless payments, thus 

reducing the shadow economy, and 

prioritize the national currency over 

foreign currencies. What results have 

been achieved in practice?

DE-DOLLARIZATION IS 

NOT AN EASY TASK

Central Asia Monitor, in an ar-

ticle by Assel Omirbek entitled ‘Де-

долларизация по-казахски: мы 

верим в тенге, но держим заначку 

в долларах’ – ‘De-dollarization in a 

Kazakh way: we believe in tenge, but 

keep our savings in dollars?’, quoted 

Daniyar Jumekenov, an analyst at 

Wall Street Invest Partners, as saying, 

while answering the question, ‘Has 

de-dollarization become a reality? How 

far are the government’s measures ap-

propriate to the task of reducing the 

role of the US dollar in our national 

economy, or was this idea, given the 

existing dependence on imports, from 

the beginning a utopian vision?’, the 

following: ‘It should be understood 

that the phenomenon of dollarization 

is found in one form or another in any 

country, but that trend is particularly 

evident in those States whose national 

currencies are the most susceptible to 

volatility. Over the past 15 years, the 

tenge has weakened by more than 300 

per cent against the United States dollar, 

sharp jumps in the exchange rate have 

occurred every five years. An exchange 

rate pegged to the extremely volatile oil 

market is being felt. 

As to concrete results, we so far see 

no preconditions for changing the situ-

ation. About half of Kazakhstan’s total 

GDP is accounted for by exports and 

their infrastructure – the country pro-

duces what it does not consume, while 

a weak exchange rate allows domestic 

companies to compete more effectively 

in international markets. On the other 

hand, imports account for around a third 

of GDP, which means that Kazakhstanis 

consume mainly foreign goods and prod-

ucts. This situation contributes not only 

to the import of inflation from abroad, 

but also to the foreign currencies’ taking 

out of Kazakhstan on an active basis - 

not only by foreign companies, but also 

by Kazakhstani export-related compa-

nies. The result is rather high inflation, 

which motivates the population to seek 

salvation in dollars”.

KAZAKHSTAN’S POWER 

WILL GROW WITH THE 

CASPIAN SEA REGION

The country relies on natural re-

sources. Total proven oil reserves of the 

Caspian Sea stand between 203 billion 

and 235 billion barrels of which 132 

billion barrels belongs to the Republic 

of Kazakhstan, which accounts for the 

highest amount of oil reserves. Kazakh-

stan is followed by Turkmenistan, Azer-

baijan, Iran, Russia and Uzbekistan, 

which respectively account for 7.39 

billion, 39 billion, 15 billion, 3.7 billion, 

and 59.2 billion barrels of the Caspian 

oil reserves. Total proven gas reserves 

of the sea have been estimated at about 

6.562 trillion cubic meters, while prob-

able gas reserves have been estimated 

at 9.278 trillion cubic meters, which 

would amount to roughly 10 percent 

of total world gas reserves. Kazakhstan 

accounts for 29 per cent (2340 km out 

of about 7000km) of the Caspian shore 

line. Much attention is given to the 

sustainable development of this region 

in the Republic of Kazakhstan.
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 КИНОТУЫНДЫ

«Қызыл үйеңкі 
жапырағы» 
сыйлығына ие болды
«Қызыл үйеңкі  жапырағы»  
сыйлығының онлайн-
марапаттау рәсімінде 
Қазақстан мен Қытай $кілдері 
бірлесіп шығарған тұңғыш 
кинотуынды – «Композитор» 
к$ркем фильмі «Үздік фильм», 
«Үздік режиссер», «Үздік әйел 
р$лі» және «Үздік ер р$лі» 
номинациялары бойынша 
аталмыш сыйлықты иеленді.

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ

Кинотуынды әйгілі зама-

н а у и  қ ы т а й  к о м п о з и т о р ы 

Сянь Синьхайдың  Екінші 

дүниежүзілік соғыс кезіндегі 

Алматыдағы %мірі, сондай-ақ 

қазақтың әйгілі композиторы 

Бақытжан Байқадамов пен 

оның арасындағы терең достық  

жайында баяндайды. Фильмнің 

режиссері – қытайлық Сирзат 

Яхуп. Фильмдегі басты р% лдерді 

танымал қытайлық актерлер 

Ху Цзюнь, Юань Цюань және 

қазақстандық актерлер Берік 

Айтжанов, Аружан Жазылбекова 

сомдады. Фильмнің тұсаукесері 

2019 жылдың к%ктемінде Қытай 

мен Қазақстанда %тті.

« К о м п о з и т о р »  ф и л ь м і 

Қытай, АҚШ, Бразилия және 

бас қа да елдердегі халықаралық 

кино  фестивальдерде бірнеше 

рет марапаттарға ие болды. 

Қазақ станның Тұңғыш Прези-

денті Нұрсұлтан Назарбаев 

пен ҚХР Т%рағасы Си Цзинь -

пин шығармашылық ұжым-

ды қабылдап, фильмнің Қазақ-

стан мен Қытай арасын дағы 

д ә с т ү р л і  д о с т ы қ т ы  ж е т к і -

зудегі, сондай-ақ екі ел халық-

т а р ы  а р а с ы н д а ғ ы  м ә д е н и 

алмасулар мен байланыстарды 

ілгерілетудегі маңызды р%лін 

жоғары бағалады.

Қазақстан мен Қытай ара-

сын дағы %зара қарым-қаты-

нас тарихында екі елдің%нер 

қайраткерлері шығарма шы-

лығынан к%рініс табуға негіз 

боларлық к%птеген керемет 

тарихи фактілер бар.

Қайтыс болған дәрігерлердің 
отбасына көмек көрсетілді

  СOVID-19: ҘАЙЫРЫМДЫЛЫҘ

KustoHelp қайырымдылық қоры 
коронавирустан қайтыс болған 
медицина қызметкерлерінің 
отбасыларына 1 миллион 
теңгеден аударды.

НҰРЛАН ҚҰМАР

Қазақстанның Денсаулық 

сақтау министрлігі коронави-

рус пен пневмониядан қайтыс 

болған медицина қызметкер-

лерінің саны 174 адам екенін 

м ә л і м д е д і .  О н ы ң  і ш і н д е : 

қызметтік борышы бойынша 

пандемиямен күреске бірінші 

болып тұрып, %зіне негізгі 

соққы алған 98 дәрігер, 40 орта 

буын медицина қызметкері, 

14 санитар, 8 арнайы к%лік 

жүргізушісі,  фельдшерлер, 

зертханашылар және басқа да 

мамандар. �кінішке орай, олар 

бұл күресте әр адам үшін ең 

қымбат – %з %мірлерін берді. 

Олар коронавируспен соғыста 

қаза тапқан біздің еліміздің 

нағыз батырлары.

К е з - к е л г е н  с о ғ ы с т а ғ ы 

сияқты, біздің парызымыз – 

қаза болған батырларды есте 

сақтау және құрметтеу, сонымен 

бірге асыраушының жоғалуына 

байланысты онсыз да онша 

емес материалдық жағдайы одан 

сайын зардап шеккен олардың 

отбасылары туралы ұмытпау.

KustoHelp қайырымдылық 

қоры қайтыс болғандардың 

отбасыларына қаржылық к%мек 

түрінде материалдық к%мек 

б%луге  шешім қабылдады. 

Қор қызметкерлері қайтыс 

болғандардың туыстарымен 

байланысып, к%мек қабыл-

дауға келіскен 141 отбасын 

Бүкіл  Қазақстан бойынша 

100-ге жуық медициналық 

мекемелерге жалпы сомасы 

294,3 миллион теңгеге жеке 

қ о р ғ а н у  қ ұ р а л д а р ы ,  д ә р і -

дәрмектер және жабдықтар 

түрінде к%мек к%рсетілді. 150 

кіші медицина қызметкеріне 

жалпы сомасы 17 миллион 

тең геге атаулы материалдық 

к%мек к%рсетілді. Қазақстанның 

50-ден астам ауруханасының 

дәрігерлері мен пациенттерін 

тамақтандыру үшін KazBeef 

176 миллион теңге сомасына 

80 тонна ет %німін жеткізеді. 

Қазақстанның Украинадағы 

елшілігінің қолдауымен дәрі-

дәрмектер  – 55  000  лево-

флок сацин қаптамасы және 

28  330  меропенем құтысы 

е л і м і з д і ң  о б л ы с т ы қ  ж ә н е 

қ а л а л ы қ  а у р у х а н а л а р ы н а 

таратылуы үшін «СК Фарма-

ц и я ғ а »  б е р і л д і .  К % м е к т і ң 

жалпы сомасы 86,7 миллион 

теңгені  құрады. Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы  Д е н с а у л ы қ 

сақ тау министрлігі жасаған 

тізімдер бойынша коронавирус 

салдарынан қайтыс болған 141 

медицина қызметкерлерінің 

отбасына материалдық к%мек 

к%рсетілді. Тұрғын үй бағдар-

ламасы жүзеге асырылуда, 

KustoHelp к%пбалалы аз қам-

тылған отбасыларға тұрғын 

үй сатып алуға және салуға 

к%мек к%рсетуде. Тұрғын үй 

б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  ж а л п ы 

сомасы 90,4 миллион теңгені 

құрайды. Семей, Шымкент, 

Ж а м б ы л  ж ә н е  Қ ы з ы л о р д а 

облыстарының оқушыларына 

19 миллион теңге сомасына 410 

планшет берілді.

анықтады. Таяуда KustoHelp 

қайырымдылық қоры меди-

цина қызметкерлерінің әрбір 

отбасына 1 миллион теңгеден 

аударды – барлығы 141 миллион 

теңгені құрады. Қамтылмаған 

отбасылар бойынша жұмыс 

жалғасуда, %йткені байланыс 

деректері нақты емес немесе 

туыстары байланысқа шық-

пайды.

  Қор бизнес-қоғамдастықты 

және Қазақстанның %згенің 

жағдайына бей-жай қарамайтын 

азаматтарын қаза тапқан дәрі-

герлердің отбасыларын қолдау-

ға шақырады. Медицина қыз-

меткерлерінің отбасылары 

осыны бағалайтынына және 

олардың қаза тапқан туыстары 

мен жақындары туралы елі-

міздің адамдары тек с%збен ғана 

емес, іспен алғыс айтқанын 

сезінетініне сенімді. Қайтыс 

болған дәрігерлер олардың 

отбасыларына жақында %здері 

бізге қамқорлық жасағандай 

қамқорлық к%рсеткенімізді 

к%рсе бақытты болар еді.

KustoHelp қайырымдылық 

жобасын Kusto Group халық-

аралық компаниясы құрған 

және Қазақстан Респуб лика-

с ы н д а  C O V I D - 1 9  к о р о  н а -

вирус пандемиясы себебінен 

жарияланған т%тенше жағдай 

кезеңінде халықтың неғұрлым 

зардап шеккен және  осал 

топтарына к%мек к%рсетуге 

бағытталған. Карантин кезе-

ңінде к%мектің жалпы к%лемі 

1 057 654 502 теңгені құрады. 

Халыққа және дәрігер лерге 

к%рсетілген к%мектің негізгі 

бағыттарына тоқталып %тейік. 

Бүкіл Қазақстан бойынша 12 

000-нан астам отбасына «Я – 

алматинец», «Клуб Добряков» 

және тағы да басқа волонтерлік 

ұ й ы м д а р д ы ң  қ о л д а у ы м е н 

жалпы сомасы 153 миллион 

теңгеге азық-түлік жиынтығы 

берілді.  Отбасы үлгісіндегі 

балалар үйі  үшін 1  шағын 

автобус және Қостанай мен 

Жамбыл облыстарының ау-

дандық ауруханалары үшін 2 

реанимобиль сатып алынды. 

Халыққа жедел әрі сапалы
қызмет көрсету – басты міндет

 ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

«Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясында әр 

түрлі қызметтерде 807, Алматы 

филиалында 67 мүмкіндігі шек-

теу лі жан жұмыс істейтінін айта 

кет кеніміз ж%н.

Сонымен қатар биыл Алматы 

ХҚО-лары арқылы мыңға жуық 

адамға спорттық атақ-дәреже 

рәсімделді. «Азаматтарға арнал-

ған үкіметтің» фронт-офистері 

арқылы қанша спортшы атақ пен 

санатқа ие болғаны есептеліп, 

бұл тарапта биылғы жеті  ай 

ішінде 1 544 мемлекеттік қызмет 

к%рсетілгені анықталды. Оның 

ішінде 952-сі Алматы қаласының 

үлесіне тиіп отыр. 

«ҚР еңбек сіңірген жаттықты-

ру шысы», «ҚР еңбек сіңірген 

спорт шебері», «ҚР халықара-

лық дәрежедегі спорт шебері», 

«Біліктілігі жоғары деңгейдегі 

жоғары санатты жаттықтырушы», 

«Жоғары санатты ұлттық спорт 

т % р е ш і с і » ,  « Ұ л т т ы қ  с п о р т 

т%решісі» және тағы басқа да 

бірқатар атақ-санаттарды беру 

Қазақстан ел Конституциясында 
$зін әлеуметтік мемлекет деп атап 
к$рсетті. Оның мәні – қоғамның 
әлеуметтік $мірінің барлық 
салаларында азаматтардың 
қажеттіліктері мен мүдделерінің 
кешенді түрде қамтамасыз етілуі 
мен қорғалуында. Бұл шарт 
ерекше қажеттілігі бар адамдарға 
деген мемлекет қамқорлығынан да 
к$рініс табуы тиіс.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Қазақстан Республикасының 

Президенті  Қасым-Жомарт 

Тоқаев халыққа арнаған Жолда-

уында «мемлекеттің ерекше 

қажеттілігі бар адамдарға к%пші-

лікпен бірдей жағдай жасауға 

міндетті»  екенін б%ле-жара 

атап к%рсетті. Яғни қоғамдық 

%мірде де, кәсіби қызметте де, 

мемлекеттік қызметтер алуда 

да мүгедек жандар жайсыздық 

сез інбеу і ,  кедерг ілерге  тап 

болмауы тиіс .  Осы орайда, 

«Аза маттарға арналған үкімет» 

мемлекетт ік  корпорациясы 

мемлекеттік қызметтер к%рсетуді 

ұйымдастыруда мүмкіндігі шек-

теу лі жандарға қолжетімділігін 

к%теруге ерекше мән беріп отыр. 

«Барлық фронт-офистерге келетін 

мүгедектігі бар жандар к%ліктерін 

қоятын автотұрақ, арбадағы 

мүгедектер үшін пандустар, 

ш а қ ы р у  н ү к т е л е р і ,  к % т е р у 

лифті, к%зі нашар к%ретіндерге 

арналған тактильді  жолдар, 

Брайль мәтініндегі ақпараттық 

тақташалар орнатылған. 	рбір 

фронт-офисте мүгедектерге 

қ ы з м е т  к % р с е т е т і н  а р н а й ы 

терезелер жұмыс істейді. Құлағы 

естімейтін немесе нашар еститін 

жандарға арнайы курстардан 

%ткен сурдоаудармашы маман 

ымдау-ишара тілімен қызмет 

к%рсетеді», – дейді филиал ди-

ректоры Данияр Қырықбаев. 

Арбаға таңылған мүгедек 

Дәурен Асылбекұлы Алатау ау-

дандық фронт-офистің тұрақты 

қызмет алушысы. Ол мұнда 

к е л г е н  с а й ы н  к % п ш і л і к п е н 

бірдей, еш кедергісіз қызмет 

алатынын айтады. 

Мүгедектер үшін к%птеген 

қызметті онлайн режимде алу 

қарастырылған. Мәселен, азамат 

мүгедектік тобын анықтау үшін 

комиссиядан %ткенде, басқа 

еш жерге  жүг інудің  қажеті 

жоқ. Оның құжаттары онлайн 

режим де мемлекеттік корпора-

цияға беріліп, осында барлық 

жәр дем ақылар мен т%лемдер 

түрі белгіленіп, оның т%ленуі 

ұйым   дас тырылады. Сондай-

а қ  « А з а  м а т т а р ғ а  а р н а л ғ а н 

үкіметтің» мамандары 1 және 

2  топтағы мүгедектерге,  70 

жастан асқан қарт адамдарға, 

ҰОС қатысушыларына және 

мүмкіндігі шектеулі балалардың 

үйіне барып қызмет к%рсетеді. 

«Жыл басынан бері біздің ма-

мандар үйлерге барып (1737 үй), 

2 мыңға жуық қызмет к%рсетті. 

Ең к%п талап етілетін қызметтер 

– паспорттар мен жеке куәліктер 

беру. Мүгедектерді сурдо-тиф-

лотехникалық және міндетті 

гигиеналық құралдармен қам-

тамасыз ету, протездік-ортопе-

диялық к%мек ұсыну үшін оларға 

құжаттарды ресімдеу және т.б. 

қызметтер де сұранысқа ие», – 

дейді Данияр Қырықбаев.

туралы мемлекеттік қызметтерді 

алу үшін тапсырылатын құжат-

тар дың тізімі атақ-санаттың 

дәре жесіне қарай әртүрлі. Оның 

үстіне бұл қызметтер бірнеше 

кезеңнен тұратындықтан, мерзімі 

де 24 жұмыс күнін құрайды. 

Спорттық атақ пен санаттарға 

қатысты қызметтер жеке тұлға-

ларға тегін к%рсетіледі. Нәтиже-

сінде қызмет алушының қолына 

ХҚО-да спорттық атақ беру 

туралы куәлік немесе біліктілік 

санатын беру туралы куәлік, 

тиісті омырауға тағатын белгі 

немесе спорттық атақтар мен 

біліктілік санаттарын беру туралы 

бұйрықтың к%шірмесі немесе 

дәлелді бас тарту туралы жауап 

ұсынылады.

Айта кету керек, азаматтар 

спорттық атақ пен санаттарды 

халыққа қызмет к%рсету орталық-

тарында ғана емес, сондай-ақ 

спорт және дене шынықтыру 

саласындағы %кілетті орган мен 

egov.kz электрондық порталы 

арқылы да рәсімдей алады. КӨРМЕ

Ақ шәйнек, сары 
самаурын тұрса қайнап...

ҚР Мемлекеттік орталық 
музейінде «Самаурының 
қайнасын...» (Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейінің самаурындар 
коллекциясы) атты к$рменің 
онлайн таныстырылымы $тті. 

АЙНҰР БАҚД	УЛЕТҚЫЗЫ

Самаурындар сәндік безен-

дірілуі  мен қолданылуына 

байланысты %нертапқыштық 

туынды ретінде терең де ма-

ңызды тарихқа ие. Самау-

рынға ұқсас құрылғылар ан-

тик заманда да белгілі болған. 

Мұндай «самаурындар» ежелгі 

Римде, кейіннен Азия мен 

Еуропада да таралған. Ал қа-

зақ даласына самаурындар 

этно-мәдени байланыстар 

нәтижесінде,  яғни сауда, 

айырбас, тарту-таралғылар 

түрінде келіп, біртіндеп тұр-

мысқа енген.

«Самаурының қайнасын...» 

(Қазақстан Республикасы 

Мем лекеттік орталық музейінің 

самау рындар коллекциясы) 

к%р месіне 50-ге жуық музейлік 

құндылық қойылған. Олардың 

қ а т а р ы н д а  с а м а у р ы н д а р -

дың кез-келген формадағы – 

«ваза» мен «шардан» бастап, 

«р%мке» мен «цилиндрға» 

дейінгі түрлерін кездестіруге 

болады. Тарихы терең Орта 

Азиялық шәугімдер, құмған-

самаурындар,  XIX ғасырдың 

басы – XX ғасырда  тула-

лық ағайынды Баташовтар, 

Ш е м а р и н д е р ,  В о р о н ц о в , 

Тейле,  Лялин,  Слюзберг, 

Ермилов және тағы да басқа 

фабрикаларда жасалған са-

маурындар ерекше қызы-

ғушылық тудырады. Шема-

риндер сауда үйінің фабри-

калық маркасы бар, сыйым-

дылығы 30 литр ең үлкен 

самаурын мен 1926 жылы Қар-

қаралы жәрмеңкесінде сатып 

алынған самаурынды ерекше 

атап айтуға болады. 

К%рмеге самаурындар кол-

лек циясымен бірге сервиздер, 

ас үй құралдары, Қазақстанның 

фарфор зауыттарының %німдері 

қойылды.


