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АЗАСТАН ОР НАРЫЫ

ПРЕЗИДЕНТ: ЖОЛДАУ

Жалпыұлттық жаңғыру:
Түпкі мақсат – тұтас
мемлекеттің тиімділігін арттыру

ЛЕМДІК ОР НАРЫЫ
Индекстер
KASE

2 484.97

0.37%

FTSE 100

5862.05

-1.70%

CAC 40

4938.10

-0.18%

S&P 500

3526.65

0.75%

Dow Jones

28645.66

0.76%

Nikkei 225

23138.07

-0.01%

DAX

12974.25

0.22%

SSE Comp

3410.61

0.44%

02 Қыркүйек 2019
Тауарлар
Мұнай

45.58

0.07%

Алтын

1 972.35

0.77%

Платина

956.00

2.80%

Палладий

2 317.00

6.78%

Никель

15 442.00

1.76%

Алюминий

1 797.50

1.18%

Күміс

28.89

5.61%

02 Қыркүйек 2019
Валюта нарықтары
USDKZT

419.24

-0.21%

EURKZT

502.25

0.56%

USDRUB

73.6741

0.13%

USDUAH

27.6100

0.22%

USDBYN

2.6426

0.28%

EURUSD

1.1887

-0.20%

GBPUSD

1.3356

-0.19%

02 Қыркүйек 2019

Risers

Last

% 1D

% 1M

HSBK

123,69

+2,85

+7,56

KZAP

6 320,00

+1,12

+5,33

CCBN

230,00

+0,81

-0,31

KZTK

26 302,00

+0,39

-2,20

–

–

–

2 489,75

+0,19

+2,90

Symbol

Last

% 1D

% 1M

MM Index

8,50

-1,09

-0,02

TONIA

8,47

-0,06

+0,29

SWAP-1D (USD)

7,44

-2,29

-1,94

TWINA

8,90

-0,11

-0,31

8,30

-0,29

-0,81

10,50

0

0

02.09.20 13:09

02.09.20 13:02

02.09.20 12:13

02.09.20 12:42

–

Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев Парламент
палаталарының бірлескен
отырысында «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты
Жолдауын жариялап, елімізді
одан әрі дамыту стратегиясымен
таныстырды. Президент Жолдауда
мемлекеттік басқарудың тиімділігін
арттыру, жаңа заман талаптарына
сәйкес экономикалық даму,
неркәсіп әлеуетін күшейту, ауыл
шаруашылығы саласын, кліклогистика кешенін, шағын және
орта бизнесті, қаржы секторын
дамыту, теңгерімді аумақтық
даму және қазақстандықтардың
әлеуметтік жағдайын арттыру
секілді бірқатар бастама ктерді.
Жолдауда мемлекеттік басқару саласындағы реформаларды жүйелі түрде жүзеге асыру,
бұл ретте жұмысты, ең алдымен,
мемлекеттік басқаруға, кадр саясатына, шешім қабылдау жүйесіне
және оларды орындау жауапкершілігіне деген к0зқарасты
0згертуден бастау қажеттігі айтылды. Мемлекеттік жоспарлау
жүйесі адам ресурстарын барынша жұмылдыруға тиіс, яғни
жеке сектор мен қоғам 0кілдерін
толыққанды серіктестер ретінде
жұмыстың барлық кезеңіне –
жоспарлауға, орындауға және
бағалауға тартуы керек. «Сан алуан
к0рсеткіштер мен индикаторлардан тұратын мемлекеттік бағдар ламалар әзірлеуді тоқтату
қажет. Барша азаматқа түсінікті,
қысқа әрі нұсқа ұлттық жобалар
форматына к0шкен ж0н. Негізгі
мақсат – жұмыстың барысы емес,
нәтижесі болуға тиіс.
Осындай түбегейлі реформаны жүргізу үшін мемлекеттік
аппараттың қызметін қайта қарау
керек. Бұл мәселе бойынша реформаларды жоспарлау мен
жүзеге асырудың үйлесімділігі аса
маңызды. Мемлекеттік қызмет

АКЦИЯЛАР

Индекс KASE
02.09.20 13:03

АҚША НАРЫҒЫ

01.09.20 00:00

02.09.20 12:59

01.09.20 16:45

02.09.20 12:52

SWAP-2D (USD)
02.09.20 12:55

KazPrime-3M (KZT)
02.09.20 11:33

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР
Deals

Yield

DTM

MFOKb1

18.60

–

FFINb3

0.00

–

TEBNe1

0.00

–

EUBNb13

15.00

–

02.09.20

02.09.20

01.09.20

жүйесін ретке келтіріп, қайта құру
керек», – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Жолдауда алға қойылған тағы бір
маңызды міндет – квазимемлекеттік
компанияларды корпоративтік басқару ісін жақсарту. Елімізде ондаған
ұлттық компания және он мыңдаған
мемлекеттік кәсіпорын бар. Бұл ретте ірі квазимемлекеттік мекемелер
акционерлік қоғам ретінде жұмыс
жүргізеді, яғни олардың мақсаты – пайда табу. Егер мемлекеттік қызметтердің
бір б0лігі оларға берілсе, мұндай
компаниялардың жұмысы азаматтарға
және экономикаға нақты қызмет
к0рсетуге арналып, қосымша сипатқа
ие болуы тиіс. К0птеген акционерлік
қоғамда қалыпты түсініктер ауысып кеткен. Корпоративтік басқару
қосымша бюрократиялық рәсімге айналып отыр. Тұтас квазимемлекеттік
секторды реформалау ісін жалғастыру
қажет.

ЖАҢА ЖАҒДАЙДАҒЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ
Экономика ха лықтың әл-ауқатын арттыруға бағыт талуы керек. Ұлттық табыстың 0сімінен
түсетін игіліктерді әділ б0лу,
тиімді әлеуметтік «лифтілерді»
орнықтыру ж0ніндегі қоғамның
0ткір талабы міндетті түрде орындалуы тиіс. «Сондықтан еліміздің
жаңа экономикалық бағдары басты жеті қағидатқа негізделуі керек. Атап айтқанда, олар: игіліктер
мен міндеттердің әділ б0лінісі; жеке
кәсіпкерліктің жетекші р0лі; әділ
бәсекелестік, кәсіпкерлердің жаңа
буыны үшін нарық ашу; 0німділікті
к0бейту, экономиканың ауқымдылығын және технологиялық сипатын арттыру; адами капиталды
дамыту, жаңа үлгідегі білім саласына
инвестиция тарту; «Жасыл» эконо-

миканы дамыту, қоршаған ортаны
қорғау; мемлекет тарапынан дәйекті
шешімдер қабылдау және сол үшін
қоғам алдында жауапты болу», – деді
Президент.
Ұлттық экономиканың стратегиялық қуатын арттыру үшін тез арада қайта 0ңдеу ісінің жаңа салаларын дамыту қажет. Бұл қара және
түсті металлургия, мұнай химиясы,
к0лік құрастыру және машина жасау,
құрылыс материалдары мен азықтүлік 0ндіру және басқа да салаларды
қамтиды.
Сапалық тұрғыдан мүлде жаңа
ұлттық индустрияны дамыту
үшін жаңғыртылған заңнамалық
негіз қажет. неркәсіпке қолдау
к0рсетудің нақты шараларын да
жетілдіру керек.
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САРАПТАМА

28.08.20

–

ATFBe7

0.00

–

SKKZb11

10.75

–

Deals

Yield

DTM

MUM108_0013

9.76

RU_01_2806

2.50

TR_01_2408

5.95

–

MUM180_0011

10.40

–

MUM084_0017

10.00

–

MUM096_0010

10.40

–

28.08.20

26.08.20

–

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

02.09.20

02.09.20

01.09.20

28.08.20

28.08.20

28.08.20

–

COVID-19

Теңге әлсіреп, несиелер арзандай ма?
Нарықтағы кәсіби
сарапшылардың, мамандардың
теңге бағамына қатысты кңілкүйлері күрт нашарлаған.
Теңге/доллар жұбы бойынша
бір жыл аралығының болжамы Қазақстан қаржыгерлері
қауымдастығы (ҚҚҚ) пайда
болғалы бері сұрау салулардың
бүкіл кезеңіндегі ең жоғарғысы
болып табылды. Бұл туралы
қауымдастық сайтының талдауынан айқын аңғарамыз.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Айта кету керек, ҚҚҚ 0зінің
ай сайынғы сұрау салу ларының нәтижелерін ұсыну тұрпатын 0згерткен. Кестелер орнына инфографика жайғасса,
қорытындыларға түсінік теме
беруде ҚҚҚ жалпы түйіндеулерді ашып к0рсететін, тезистермен шектелген.
1 ТЕЗИС:
ТЕҢГЕ БАҒАМЫНДА
АЙТАРЛЫҚТАЙ
ҚОЗҒАЛЫСТАР БОЛМАЙДЫ
Сұрау салу нәтижеле ріне
сай, бір айдан кейін доллардың

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫ:
РБІР ТАПСЫРМА ТАБАНДЫЛЫПЕН
ОРЫНДАЛУЫ ТИІС .................................................... 2

орташа бағамы 423,8 теңге
құрайды. С0йтіп, респондеттердің есептеуінше, күзге
қарай ұлттық валютаның құны
т0мендемек. Пайыздық шамасында азғантай ғана – 1%-ға
жуық. Абсолюттік 0згерісін
есептер болсақ, оның бағамы
айдың аяғына қарай шамамен
4 теңге.
Бірақ ҚҚҚ-дағылар бұның
қысқа мерзімді құбылыстар
екенін айтады. Таяу 12 айдағы
0згерістерге қатысты нарыққа
қатысушы кәсібилердің болжамдары күрт нашарлаған.
Егер шілдедегі сұрау салу
барысында бір жылға алдынала орташа болжам бір долларға
416,9 теңгені құраса, бір айдан соң енді 440,9 теңге болып
отыр. Сарапшылар бұрын бұдан
асқан пессимистік болжам
жасамаған еді. Тіпті теңгенің
сәуірдегі күрт т0мендеуі аясында да болжам 438,5 теңге
құраған болатын (1-инфографика).
Мына бір қызықты жайтқа зейін қойыңыз: қауымдастықтағылар Қазақстанда рубль бағамы бойынша
бол жамдарды жариялаудан

THE IMPORTANT THING RIGHT NOW
IS TO MAINTAIN STABILITY
IN KAZAKHSTAN .................................... 7

16+

бас тартқан, оның орнына
рубль – доллар жұбы бойынша болжамды қалдырған.
Сарапшылардың пікірінше,
12 айдан кейін америкалық
валютаға шаққанда ресейліктің
бағамы 73,2 рубльді құрайды.
Ағымдағы бағам – 73 рубльге
жуық.
2 ТЕЗИС:
НЕГІЗДІ
МЛШЕРЛЕМЕ
ЗГЕРІССІЗ
ҚАЛАДЫ
Ұлттық банк 20 шілдеде
негізді м0лшерлемені 9%-ға
дейін, сонымен бірге және
дәлізді де +-1,5%-ға дейін т0мендетуге шешім қабылдады.
Бұл шешімді басты қаржылық
институт, атап айтқанда, «инфляция алдындағы жұмсарту
және а.ж.-дың мамыр-маусым болжам кезеңі аясында
күтілгеннен 2020 жылдың
бірінші жартыжылдығында
экономикалық белсенділіктің
күштірек қысқаруымен» түсіндіреді.

№35 (677)
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Отандық маска:
Ішкі қажеттілік
қалай өтелуде?
Коронавирусқа байланысты қатаң карантиндік шаралардың басталуымен елде медициналық қорғаныш маскаларын шығару жайы күрделене
түсті. Маскалар дәріхана срелерінен жоғалып, түсе қалған кезде
ұзын-сонар кезек пайда болды. Тіпті кейбір алыпсатарлар осындай
ауыр кезеңді де пайдаланып қалудан тайынбаған-ды.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің
дерегінше, ағымдағы жылдың жеті айында еліміздің фармацевтика
0неркәсібінде 0ндіріс к0лемі 23,2 процентке 0сті.

>[5]
АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП,
2017 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДА №16796-Г КУӘЛIГI БЕРIЛДI
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БЕЙСЕНБІ 3 ҚЫРКҮЙЕК 2020 ЖЫЛ

Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Жолдау қойған міндеттер

Ел экономикасының
үштен бір бөлігі – көлеңкелі

Клеңкелі экономика
мәселесін шешіп алсақ,
ашықтық арқылы
экономикамыздың даму үрдісін
крер едік. Мәжіліс депутаты
Омархан 4ксікбаев Мемлекет
басшысының Жолдауына
орай осындай пікір білдірді.
«Мемлекет басшысы
экономикамызда к0леңкелі
экономиканың үлесі үлкен
екенін айтып 0тті. Ол экономикамыздың үштен бірі
– к0леңкелі экономика
екеніне, оның қауіп-қатеріне
және сыбайлас жемқорлыққа
әкеліп отырғанына баса на-

зар аударды. Құқық қорғау
органдарының басты жұмысы
– к0леңкелі экономикамен
күрес болуы керектігін айтты. Бұл – 0те дұрыс тапсырма. Осы мәселені шешіп
алсақ, ашықтық арқылы
экономикамыздың даму
үрдісін к0рер едік», – деді депутат.
Ол Мемлекет басшысының тең гені бір қалыпқа келтіру мәселесін қозғағанына тоқталып 0тті.
«Теңгенің тұрақсыздығы
бизнестік инвестиция жасауға
ұмтылыстың жоқтығына,
шетелдік инвесторлардың

сенімсіздік танытуына әкеліп отырғаны белгілі. Осы
мәселенің бәрін дер кезінде
шеше алсақ, бұл ертеңгі күні
теңгеміздің тұрақтануына
және инвестициялық климаттың қалыпқа келуіне септігін тигізер еді. Сондай-ақ,
елімізде заң аясында қырыққа
жуық салық пен түсімдер
бар екені белгілі. Мемлекет
басшысының тапсырмасымен оны оңтайландырып,
нақтылап, экономикаға
жұмыс істейтін және бюджетке 0з мұқтажын шешетін
жағдай туғызу к0зделіп отыр»,
– деді О.ксікбаев.

Еңбек қоғамы

Кәсіподақтар әлеуеті зор
Бүгінгі таңда кәсіподақтардың
әлеуеті орасан зор ресурстарға
ие. Бұл туралы ҚР Президенті
=кімшілігі басшысының
бірінші орынбасары Дәурен
Абаев ҚР Кәсіподақтары
Федерациясының кезекті XXVI
съезінде айтты.
«Пандемия, экономикалық
0судің баяулауы, карантиндік
шектеулер әлем елдері
үкіметінің алдына жаңа
міндеттер қойды. Ішкі сынқатерлерге қарсы жедел әрекет
ете отырып, биліктің қоғамдық
сұраныстарға жауап беруі
және қанағаттандыру қабілеті
маңызды бола түсуде. Бұл үшін
тек атқарушы органдардың
болуы жеткіліксіз екенін
бәріміз түсінеміз. Сондықтан
әлеуметтік серіктестік
механизмі, мемлекет пен
азаматтардың, үкіметтік емес
сектордың екіжақты 0зара
әрекеттесу жүйесінің баламалары жоқ. Кәсіподақтар фе-

дерациясы – Қазақстандағы
ең к0п институционалдық
тұрғыда дамыған қоғамдық
бірлестіктердің бірі. Жалпы
саяси 0мірде, экономикалық,
әлеуметтік, рухани және
мәдени бағдарламаларды
жүзеге асыруда оның алар
орны ерекше», – деді ҚР
Президенті
кімшілігі
басшысының бірінші орынбасары.

Д.Абаев атап 0ткендей,
ең алдымен кәсіподақтар
федерациясы еңбекке
қатысты дау-дамайларды шешудің басты бастамашысына айналуы ке рек. Жұмысшылардың
құқықтарын жүйелі түрде
жүзеге асыру арқылы ғана
әлеуметтік қызметкерлердің
күмәні мен сенімсіздігін
жоюға болады.

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Үкімет жиынында Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты халыққа Жолдауын іске
асыру жніндегі шаралар қаралды.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
«Жолдауда алға қойылған міндеттерді орындау экономиканың
орнықтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторына айналады. Мемлекет басшысы жаңа
жағдайға сәйкес келетін мемлекеттік
және экономикалық саясатты
уақытылы әзірлеу бойынша нақты
іс-қимыл жоспарын белгіледі», – деді
А. Мамин.
Премьер-министр халықтың
әл-ауқатын жақсарту үшін экономиканы одан әрі дамыту бойынша
үлкен міндеттер жүктелгенін атап
0тті. Жолдаудағы тапсырмаларды
орындау бәсекеге қабілетті нақты секторды белсенді дамытуды және экспорт құрылымын әртараптандыруды
қамтамасыз етеді. Сондай-ақ Жолдауды іске асыру стратегиялық
маңызды салаларды мемлекеттік
қолдау шараларын кеңейтуге ықпал
етеді. Қазақстандық үлесті арттыру бойынша жаңа ұсыныстар дайындап, агро0неркәсіптік кешенді
дамытудың жаңа бағдарламасын
әзірлеу қажет. Үкімет басшысы
бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесі
ұлттық басымдықтарды қамтамасыз
етіп, жоспарлау жүйесінің бір б0лігіне
айналуы тиіс екенін атап 0тті. Сонымен қатар бюджеттен тыс қорларды
ескере отырып, «кеңейтілген
бюджетті» енгізу керек. Тікелей және
портфельдік инвестицияларды тарту,
отандық тауарлар мен қызметтердің
экспортын ілгерілету мақсатында
«Астана» халықаралық қаржы
орталығының алаңы пайдаланылады.
«Жолдау мақсаты тұрғын
үйдің қолжетімділігіне, қолайлы
отбасылық-демографиялық
жағдайларға, жақсы экологияға,
қолжетімді әрі сапалы білімге,
сондай-ақ денсаулық сақтау жүйесіне
негізделген азаматтардың әлеуметтік
әл-ауқатына бағытталған», – деді
А.Мамин.
Премьер-министр Мемлекет
басшысының Жолдауы мемлекеттік
басқарудың жаңа моделін қалыптастыруға, кадр саясатын, шешім
қабылдау және олардың орындалуы үшін жауапкершілік жүйесін
қайта қарауға арналғанын атап 0тті.
Халықтың әл-ауқатын арттыру үшін
экономиканы одан әрі дамыту бойынша үлкен міндеттер қойылды.
Мемлекет басшысы Жолдауының
барлық бағыттарын іске асыру бойынша биылғы 7 қыркүйекке дейін
Жалпыұлттық жоспар әзірленіп,
Президенттің бекітуіне енгізіледі.
Үкімет басшысы Президенттің әрбір
тапсырмасының орындалуына қатаң
бақылау орнатылып, нақты орындалу
мерзімі мен жауапты адам белгіленуі
тиіс екенін баса айтты.

Президент Жолдауы:
Әрбір тапсырма
табандылықпен
орындалуы тиіс
Ұлттық экономика министрі
Р.Дәленов баяндағандай, қосымша
к0мек к0рсету мақсатында шағын
және орта бизнестің қазіргі кредиттері
бойынша пайыздық м0лшерлемелерді
субсидиялау жүзеге асырылады, әрі
түпкілікті жылдық м0лшерлемелері
6%-ке дейін жеткізіледі. Субсидиялау
т0тенше жағдай жарияланған кезден
бастап 12 ай мерзімді қамтиды. Бұл
шара «Бизнестің жол картасы-2025»
мемлекеттік бағдарламасының жаңа
бағыты аясында іске асырылады. Бизнес ахуалды одан әрі жақсарту бойынша шаралар кешені қабылданады.
Кәсіпкерлік кодекске тиісті 0згерістер
енгізу арқылы реттеушілік апелляция
институтын енгізу бойынша шаралар
қабылданады. Сондай-ақ қаржылай
және қаржылай емес мемлекеттік
қолдау шараларын іске асыру
жалғасады. Бүгінде Салық кодексінде
12 салық, 48 кіші салық түрі, 10
т0лемақы және 6 алым к0зделген.
Тиісінше, салықтар мен т0лемдер санын барынша азайту бойынша жұмыс
жүргізіледі. Экономиканың аса к0п
зардап шеккен секторлары үшін баламалы негізде айналымнан б0лшек
сауда салығын т0леу құқығын қолдану
мәселесі зерделенеді. Сондай-ақ
салық м0лшерлемелерін саралау
мүмкіндіктері қаралады. Бюджеттің
түйінді коэффициенттері жиынтығы
әзірленіп, бюджет саясатының
тиімділігі мен тұрақтылығын бағалау
енгізіледі. «Кеңейтілген бюджетті»
енгізу шеңберінде шоғырландырылған
бюджетке одан тыс қорларды қосу
арқылы мемлекеттік қаржыны кешенді
бағалау кіргізіледі. Инвестициялық
жобаларды іске асырудың барлық
мерзіміне заңнамалық талаптардың тұрақтылығын қамтамасыз ету
мақсатында стратегиялық инвестициялық келісімдер енгізіледі.
Осы мақсатта кәсіпкерлік және
салық кодекстеріне, «Арнайы

экономикалық аймақтар туралы»
заңға түзетулер қарастырылады.
Стратегиялық инвестициялық жобалар пулы қалыптастырылып, олардың
тиімділігін арттыру үшін әрбір ірі инвесторды жеке тәсілмен қамтамасыз
ету болжанады. Инвестициялық жобаларды іске асыру процесінде заманауи инфрақұрылымды, ағылшын
заңнамасын және жеңілдетілген салық
және к0ші-қон режимін ұсынатын
«Астана» халықаралық қаржы орталығының әлеуеті белсенді пайдаланылады. Еліміздің 0ңірлік дамуына
әрбір нақты 0ңірдің бәсекелестік
артықшылығын к0рсету ж0ніндегі
шараларды қамтитын жаңа тәсілдер
әзірленеді. Ауылдардағы 0зекті
инфрақұрылымдық мәселелерді
шешуге бағытталған «Ауыл – ел
бесігі» жобасын белсенді іске асыру жалғасады. Жергілікті 0зін-0зі
басқаруды жетілдіру шеңберінде
ауыл округтері бюджетінің қаржылық
мүмкіндіктері кеңейтіледі. Жергілікті
0зін-0зі басқаруды дамытудың жаңа
тұжырымдамасы әзірленіп, оның
шеңберінде ауыл әкімдерін тікелей
сайлау, жергілікті мемлекеттік
басқарудың мүліктік құқықтарын
және мәслихаттардың 0кілеттіктерін кеңейту бойынша ұсыныстар
дайындалады. Мемлекеттік аппаратты және квазимемлекеттік сектор жұмыскерлерін қысқарту шеңберінде ағымдағы жылы олардың
саны 10%-ке, келесі жылы тағы
15%-ке қысқарады. Кәсіпкерлікті
қолдау шеңберінде мемлекет пен
квазимемлекеттік сектордағы жылжымайтын мүлік объектілері бойынша шағын және орта бизнес үшін
жалдау т0лемақысын есептеу жыл
соңына дейін тоқтатылады. Экономиканы одан әрі мемлекет иелігінен
шығару үшін 2025 жылға дейін
жекешелендірудің жаңа жоспары
қабылданады.

ТУҒАН ЖЕР

Өңір өрісі: Білім күні

Ақтөбе облысында
үш мектеп ашылды

Ақтбе облысында 3 мектеп
қолданысқа берілді. Олардың
бірі – қаланың Рауан елді
мекеніндегі №74 орта мектеп.
300 орындық мектеп құрылысы
былтырғы тамызда басталған
болатын.
Білім ошағына облыс
әкімі Оңдасын Оразалин барып, нысанның құрылыс
сапасын бақылап, ата-ана,
оқушылармен кездесті.
«Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Кемелұлы

Тоқаев Қазақстан халқына
Жолдауын жариялады.
Ауқымды тапсырмалардың
бірі – білім сапасын дамыту. Осы мақсатта 0ңірде бірқатар жұмыс іске асып жатыр. Болашақ ұрпаққа сапалы тәрбие беру үшін олардың
жағдайын жасауымыз қажет.
Кең, заман талабына сай бой
к0терген білім ошағында
білімді, елге қызмет етер
азаматтар тәрбиеленеді деп
сенемін», – деді 0ңір басшысы.
№74 орта мектепте 26

оқу сыныбы, информатика
кабинеті, шеберхана, спорт
залы, асхана, кітапхана, медицина кабинеті бар. Жылу
қазандығы автономды. Мұнда
табиғи газ қолданылады.
Мектептің пайдалануға
берілуі Рауан елді мекенінің
тұрғындары үшін қуанышты
жаңалық болды. Себебі бұған
дейін балалары 0зге мектептерге автобуспен қатынап
келді.
ңір әкімі мектеп ішін
аралап, кезекші 1 сынып
оқушыларына сәттілік тіледі.
Білім басқармасының басшысы Ләззат Оразбаеваға
барлық мектепте қауіпсіздік
ережелерінің қатаң сақталуын
қадағалауды тапсырды.
Облыста жыл соңына дейін
тағы 9 мектеп оқушыларды
қабылдауға дайын болмақ.
ңірде қазір 15 мыңнан астам
бала – дәстүрлі, 104 мыңнан
астам бала – қашықтан, 38
мыңнан астамы кезекші сыныптарда білім алады.
1-сыныпқа қабылданған
оқушылар саны – 18 000.

ЕЖЕЛГІ САУРАН
Сауран – ХІІ ғасырда ірі сауда орталығы ретінде іргетасы қаланған Түркістанның солтүстік
батыс жағындағы 30 шақырым жерде орналасқан орта ғасырдағы қалалардың бірі. Биіктігі
6 метр қабырғамен қоршалған қалашық туралы алғашқы деректер Х ғасырдағы еңбектерде
кездеседі. Ол кезде Сауран Сырдария алабындағы маңызды стратегиялық және сауда
орталығы ретінде белгілі болған.
Орта ғасырда Сауран қазақ елінің әлеуметтік-саяси, шаруашылық-этникалық және
мәдени дамуының орталығы болған.

TENGE MONITOR

БЕЙСЕНБІ 3 ҚЫРКҮЙЕК 2020 ЖЫЛ

3

Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

БИЗНЕС&ҚОҒАМ
ПРЕЗИДЕНТ: ЖОЛДАУ

Жалпыұлттық жаңғыру:
Түпкі мақсат –
тұтас мемлекеттің
тиімділігін арттыру
> [ 1 ] байланыстырған Қазақстанның тарихи Мемлекет басшысы саланы рефорПрезидент сонымен бірге үкімет
стратегиялық тұрғыдан маңызды
0ндірістерді, негізгі экспорттық
басымдықтарды айқындап, қолдау
шараларының аясын кеңейту керектігін атап 0тті.
неркәсіптің дамуына реттелетін
сатып алу жүйесі тікелей әсер етеді.
Осы ретте Президенттің тапсырмасы
бойынша мемлекеттік органдардың
сатып алу жүйесін жақсарта түсетін
жаңа заң қабылданды. Бірақ ұлттық
компаниялардың сатып алу жүйесі
әлі де болса ашық емес және оған
қатардағы кәсіпкерлердің қолы жете
бермейді. Осы орайда жыл соңына
дейін квазимемлекеттік сектордың
барлық сатып алу жұмыстарын
реттейтін біртұтас заң қабылдау тапсырылды.
Шетелдің арзан әрі сапасыз тауарлары отандық 0нім ретінде ұсынылып,
сатып алу конкурстарында жеңіп
шығатын кездері жиі болып тұрады.
Отандық 0нім 0ндірушілердің тізімі
де, индустриялды сертификаттар да
жалған 0ндірушілерге нақты тосқауыл
қоя алмай отыр. Осы орайда үкіметке
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, жыл соңына дейін
Қазақстанның қамту үлесін арттыру
үшін нақты ұсыныстар әзірлеу тапсырылды. Салаға қатысты ортақ міндет –
0ңдеу 0неркәсібінің 0ндірісін бес жыл
ішінде кем дегенде 1,5 есе арттыру.
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Бұл салада шешімін таппай келе
жатқан 0зекті мәселелер бар. Атап
айтқанда, жұрттың жерге қол жеткізе
алмауы, ұзақ мерзімге берілетін
«арзан несиенің» болмауы, кәсіби
мамандардың тапшылығы. німділікті
арттырып, шикізат 0ндірумен ғана
шектелмеу үшін, сондай-ақ қойма
және к0лік инфрақұрылымын дамыту
мақсатында шұғыл шаралар қабылдау
керек.
Елімізде ет, жеміс-жидек, к0к0ніс,
қант, бидай, майлы дақылдар, сүт
0німдерін 0ндіру және 0ңдеу үшін
7 ірі экожүйе қалыптастыруға болады. Балық шаруашылығына да ерекше мән берген ж0н. Қосымша құн
қалыптастырудың 0зегі саналатын ірі
жобалар маңызды р0л атқаруға тиіс. «Біз
горизонтальді кооперацияның әлеуетін
де естен шығармауымыз қажет. Онсыз
агро0неркәсіп кеше нінде қарқынды даму болмайды. Басы бірікпеген
жеке қосалқы шаруашылықтар,
шын мәнінде, 0лместің күнін к0ріп
отыр. Бұл ретте, сапалы әрі мол 0нім
0ндіру, үздіксіз тауар жеткізу туралы
с0з қозғаудың 0зі орынсыз. Бәсекеге
қабілетсіздік пен импорттан арыла алмай отыруымыздың себебі де осында»,
– деп атап к0рсетті Президент.
Ауыл еңбеккерлерінің ауыр
жұмысы тым арзан бағаланады. Бұл
– жасырын емес. Табыстың басым
б0лігіне алыпсатарлар кенеліп жатады. Сондықтан субсидия және салық
жеңілдіктерін беру бағдарламалары аясында ауылдық жерлердегі кооперацияны ынталандыру үшін тиісті шаралар
топтамасын әзірлеу тапсырылды.
Президент жеріміз шетелдіктерге
сатылмайтынын атап к0рсетті. Үкімет
ауыл шаруашылығы жерлерін толыққанды экономикалық айналымға
енгізудің 0зге әдіс-тәсілдерін әзірлеуге
тиіс. йткені аграрлық секторға инвестиция тарту ауадай қажет.
Президент үкіметке бизнес 0кілдерімен бірлесіп, Агро0неркәсіп
кешенін дамыту ж0ніндегі жаңа ұлттық
жобаны әзірлеуді тапсырды.
КЛІК-ЛОГИСТИКА КЕШЕНІ
«Нұрлы жол» бағдарламасының
бірінші кезеңі табысты жүзеге асырылды. Соның арқасында елордамызды 0ңірлермен «тармақтану»
қағидаты бойынша байланыстыруға
мүмкіндік туды. К0лік жүйесінің
жаңа инфрақұрылымдық ұстыны
қалыптасты. Еліміздің жаһандық
к0лік дәліздерімен интеграциялануы
қамтамасыз етіліп, Азия мен Еуропаны

мәртебесі қалпына келтірілді.
Дегенмен, бұл саладағы бәсекелестік 0те күшті. Орталық Азия 0ңірін де пайда болған баламалы жобалар Қазақстанның к0лік әлеуетін т0мендетуі мүмкін. Сол себептен «Нұрлы
жол» бағдарламасының екінші кезеңі
еліміздің к0лік-транзит секторының
же тек ші р0лін бекемдеуге арналуы
керек.
ШАҒЫН Ж НЕ ОРТА БИЗНЕС

Шын мәнінде, пандемияның зардабы осы салаға ауыр тиді.
Президент wwwшағын және орта

малау керектігін, 0йткені реттеу
жүйесі әлі де болса қолайсыз, тіпті
жазалаушы сипатынан арыла алмай отырғанын айтты. Шағын және
орта бизнестің қызметін реттейтін
жаңа нормативтік-құқықтық базаны
әзірлеу міндеттелді. «Қайталап айтамын: мемлекеттік құрылымдардың
кәсіпкерлік қызметке кез келген
заңсыз араласуы, бизнесмендердің
жұмысына кедергі келтіру мемлекетке қарсы жасалған ауыр қылмыс
ретінде бағалануы керек. Кәсіпкерлер
шенеуніктер тарапынан заңсыз қысым
к0рсе, бірден прокуратура органдарына жүгінгені ж0н», – деді Президент.

Президент қаржы реттеушісіне
осы 0тімділікті қайта бағдарлап,
бизнеске несие беріп, валюталық
алыпсатарлықты тоқтату ісіне бейімдеу
үшін шаралар қабылдауды тапсырды.
Биыл Президент тапсырмасына
сәйкес, заңнамалық және нормативтік
база 0згертіліп, қарыз алушының
т0лем қабілетін бағалауға қатысты
талаптар едәуір күшейтілді. Бұрын
тұтыну несиесін оңды-солды таратып
келген микроқаржылық ұйымдар,
ломбардтар мен 0зге де қаржы мекемелерінің қызметі мемлекет тарапынан реттелетін болды. Осы ретте
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Ұлттық банк несие

ДАҒДАРЫСТАН КЕЙІНГІ
ДАМУ БАҒЫТЫН АЙҚЫНДАП БЕРДІ
Мәулен ӘШІМБАЕВ, Парламент Сенатының
төрағасы:
– Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында ел
дамуының алдағы жалпыұлттық бағдарын және
оның негізгі басымдықтарын анықтап берді.
Жолдауда, ең алдымен, мемлекеттік басқару
саласын реформалау мәселесіне көңіл бөлінуі
тегін емес. Себебі, қолға алған жаңғыртуларды
мемлекеттік аппараттағы өзгерістерсіз жүзеге
асыру мүмкін емес екені белгілі. Бұл, әсіресе,
пандемия кезеңінде анық байқалды. Мемлекеттік
аппарат негізсіз мақсаттарды көздемей,
азаматтарды алаңдатқан нақты әрі өзекті
мәселелерді шешуге жұмылу керек. Өз кезегінде
қазақстандықтар қабылданған шешімдердің
мәні мен маңызын терең түсінуі қажет. Қазіргі
таңда қоғам түсінікті және тиімді мемлекеттік
бастамалар мен бағдарламаларды талап етуде.
Сондықтан ұтымды ұлттық жобалар форматына
көшу дер кезінде қолға алынып отыр.
Президент Жолдауында жаңа жағдайдағы
экономикалық даму мәселесіне баса мән берілген.
Бәсекелестіктің, шағын және орта бизнестің
өркендеуі табиғи ресурстарға тәуелділікті
төмендету арқылы экономиканы күшейту,
азаматтардың бастамаларын дамыту, халықтың
өмір сүру сапасын арттыруға жағдай жасау сияқты
үш бірдей маңызды міндетті орындауға мүмкіндік
береді.
Мемлекет басшысы өңірлерді дамыту
мәселесіне де ерекше тоқталды. Парламент
депутаттарының облыстарға сапары
кезінде өзекті проблемаларды шешу жолдары
пысықталып, азаматтардың ұсыныстары
тыңдалған болатын. Жолдаудағы өңірлерді
дамытуға арналған басымдықтарды іске асыру
және оларды сапалы заңдармен қамтамасыз
ету біздің палатамыздың жұмысындағы негізгі
басымдықтардың бірі болып саналады. Себебі,
сенаторлар өңірлердің өкілі ретінде заң шығару
органында аймақтардың мүддесін қорғайды.
Құқық қорғау және сот жүйесіндегі реформалар
да одан әрі жалғасады. Президентіміздің жаңғыру
бағдарында адам құқығы зор маңызға ие. Оны
осы саладағы барлық олқылықтарды өзгертуге
және жоюға арналған тың бастамалардан анық
байқаймыз.

бизнеске қосымша к0мек ретінде
экономиканың зардап шеккен салаларындағы кәсіпкерлердің қазіргі
барлық несиелерінің 6 пайызға дейінгі
жылдық м0лшерлемесі бойынша
мемлекеттік субсидия беруді тапсырды. Субсидиялау Т0тенше жағдай
жа-рияланған сәттен, яғни биылғы
16 наурыздан бастап 12 айлық кезеңді
қамтиды.
Сонымен қатар Ұлттық банкке
қазіргі күрделі ахуалға байланысты
шағын және орта бизнестің айналым
қаражатын к0бейту қарастырылған
арнаулы бағдарламаны жүзеге асыру
мерзімін 2021 жылдың соңына дейін
ұзарту және оның аясын кеңейту
жүктелді. Осыған орай қосымша 200
миллиард теңге б0лу арқылы бағдарламаның жалпы құнын 800 миллиард теңгеге дейін жеткізу к0зделіп
отыр. «Қазіргідей жағдайда жұмыс
орындарын және халықтың табысын
сақтау – басты басымдық. Сондықтан
осы кезеңде к0бірек зардап шеккен
салалардағы шағын және орта бизнес
0кілдерінің еңбекақы қорына түсетін
ауыртпалықты жеңілдету маңызды болып отыр. Бизнестің осы санаты бойынша еңбекақыдан бюджеттік емес
қорларға аударылатын т0лемдерді жыл
соңына дейін тоқтатуды тапсырамын»,
– деді Президент.
Келесі мәселе – бизнес ахуалы.

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Әлемде 66-шы орындамыз
US News&World Report басылымы жыл сайын әлемдегі үздік елдердің рейтингін жариялайды. Олардың мәліметтері бойынша, 2020
жылы Швейцария үздік ел атанған. Топ-5 үздік
елдерді Канада, Жапония, Германия мен Австралия
қорытындылайды. Ондық қатарына Ұлыбритания,
АҚШ, Швеция, Нидерланды мен Норвегия енген
деп жазады басылымның www.usnews.com сайтында.
Рейтинг мынадай тоғыз к0рсеткіштер негізінде
құралған: кәсіпкерлікті дамыту, туристер арасында танымалдығы, 0з азаматтарына қарымқатынасы (адам құқын қорғау, экология және
гендерлік теңдік), мәдениет әсері, тарихи мұрасы,
даму әлеуеті, бизнеске ашықтығы, әскери күші
және 0мір сапасы.
Қазақстан, 0з кезегінде, Гватемала (65-ші
орын) мен Гана (67-ші орын) арасында жайғасып,
екі сатыға жоғарылаған, с0йтіп 66-шы орынға
шыққан. Бұдан басқа Қазақстан таяу к0ршілері
Ресей (23-ші орын) мен зербайжаннан (61ші орын) да қалып қойған. Еліміз, жақсаруы
айта қаларлықтай болмаса да, 9 к0рсеткіштің
7-інде жағдайын ж0ндеңкіреген. Еліміздің мына
к0рсеткіштер бойынша орналасымы жақсарған:
әскери күші (36-шы орын), даму әлеуеті (42-ші
орын) және бизнеске ашықтығы (65-ші орын).

АДБ 3 миллион
АҚШ долларын бөлді
Мемлекет басшысының әлеуметтік бағыттағы,
оның ішінде білім беру және денсаулық сақтау
салаларын дамытуға арналған бастамаларын
да заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету керек.
Өткен айларда бұл бағыттар бойынша жұмыс
тәсілін қайта жандандыру қажет екеніне кезекті
рет көз жеткіздік. Бұл ретте кейбір мәселелерді
білім мен медицинаның тиімділігін арттыратын
ұтымды цифрландыру және мемлекеттік қызмет
түрлерін алуды барынша жеңілдету арқылы шешуге
болады. Сондай-ақ Жолдауда соңғы кездері қоғамда
қызу талқыланып жүрген экологиялық білім және
жануарларды қорғау мәселесі де назардан тыс
қалмаған.
Сонымен қатар Президентіміздің бірқатар
стратегиялық мәселелерді қоғамның талқылауына
шығаруы өте маңызды. Оның ішінде әкімдерді
сайлау, петиция құру, жергілікті өзін-өзі
басқаруды реформалау және шешім қабылдау
үдерісіне азаматтардың көптеп қатысуын
қамтамасыз ету мәселелері бар. Мұның
бәрі «Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасының әрі қарай жүзеге асырыла
беретінін білдіреді.
Осындай нақты бастамаларды ескеріп,
Президент Жолдауы жан-жақты пысықталған,
Қазақстанның дағдарыстан кейінгі даму бағытын
және ұлттық басымдықтарды анықтап берген
құжат деп айтуға толық негіз бар. Жолдауда
экономиканы қалпына келіруге және азаматтардың
тұрмыс сапасын арттыруға арналған нақты
шаралар қарастырылған. Алдағы уақытта
Мемлекет басшысының барлық бастамасын іске
асыру үшін тиісті заңдар қабылданады. Бұл
жаңа сессияда депутаттар жұмысының негізгі
басымдығы болып саналады.

«ЗЕКТЕС» МЕМЛЕКЕТТІК
САЯСАТТАРДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ
Жолдауда жұмыстың табысты болуына жол ашатын маңызды фактор
– ақша-несие саясатын қайта қарау
қажеттігі айтылды. «Біз ұлттық және
халықаралық инвесторлардың теңгеге
сенімсіздік білдіретінін к0ріп отырмыз. Экономиканы әртараптандыру
ісінің жеткіліксіздігі және бағамның
тым құбылмалылығы шетелден инвестиция тартуға кедергі келтіріп отыр.
Бұл, әсіресе, шикізаттық емес секторда
айқын сезіледі.
Валюта нарығын реттеуге және
капитал қозғалысына қатысты проблемалар да теріс ықпалын тигізуде. Экспорттан түсетін табыстың елеулі б0лігі
ішкі валюта нарығына түспей, шетелде
қалып қояды. Үкімет пен Ұлттық банк
экспорттаушыларды валюталық табысты сатуға ынталандыруға тиіс», – деді
Мемлекет басшысы.
Ақша-несие саясатының ынталандырушылық р0лін де күшейту қажет.
Қазіргі таңда бұл саясат к0бінесе валюта нарығындағы қаржының шамадан
тыс к0бейіп кету қаупіне байланысты
тежелуде. Банктер валюта нарығы
және Ұлт тық банктің мүмкіндіктері
арқылы пайда таба алатын болған соң,
нақты экономиканы несиелендіруге
құлықты емес.

беретін ұйымдардың жауапкершілігін
арт тыру, сондай-ақ несие бойынша
шекті м0лшерлемелерді саралап-жіктеу
және азайту үшін қосымша реттеу
шараларын қабылдауы керектігі атап
0тілді. «Бүгін мен бүкіл қоғам алдында
дағдарыс жағдайында атқарылатын
іс-шаралардың жоспарын баяндадым. Оның жемісті жүзеге асуы
әрқайсымызға байланысты. Баршамыз 0з-0зімізді дамытуға күш салуымыз керек. Замана сынағы бізден
үздіксіз қозғалысты, мықты күшжігерді және табанды еңбекті талап етіп
отыр. Сондықтан, еліміздің бақытты
әрі жарқын келешегі әр азаматтың
қажырлы қызметіне байланысты
болмақ. р буынның маңдайына түрлі
сынақ жазылған. Біз т0л тарихымызда
тағдырдың түрлі сынынан әрдайым
сүрінбей 0ттік. Еліміз ең күрделі деген
міндеттерді шеше алады. Біз бұған
дайынбыз», – деді Мемлекет басшысы.
Президент с0зін түйіндей келе
атап 0ткендей, жалпы ішкі 0німнің
абстрактілі 0сімімен жұртты қуанта
алмаймыз. Халыққа тұрақты жұмыс
орындары, қолайлы жол, ауруханалар
мен мектептер, сапалы азық-түлік
керек. Экономикалық реформалар
азаматтардың табысын арттырып,
жоғары тұрмыс сапасын қамтамасыз
еткенде ғана 0зін-0зі ақтап, қолдауға ие
болары анық.

Азия Даму банкі (АДБ) зінің Азия-Тынық
мұхит дүлей апаттарға жедел әрекет ету қорының
(APDRF) қаржысынан Қазақстанның коронавирус
індеті ауруына жауап шараларын қолдау үшін 3 млн
сомасындағы грантты мақұлдады. Бұл туралы АДБ
баспасз қызметі хабарлайды.
Жапонияның үкіметі қаржыландыратын бұл
грант қажетті дәрі-дәрмектер мен медициналық
жабдықтарды сатып алуға пайдаланылатын болады, бұл еліміздің денсаулық сақтау жүйесі әлеуетін
нығайтуға мүмкіндік бермек. «АДБ Қазақстанға
осынау бір қиын-қыстау кезеңде қолдау к0рсетуін
жалғастырады. Аталмыш грант АДБ-нің үкіметке
оның індетпен күрестегі неғұрлым кезек күттірмес
қажеттіліктерін қанағаттандыру бағытында бұрыннан жүргізіп жатқан жұмыстарына ағымдағы к0мегі болып табылады», – дейді АДБ
Қазақстандағы Тұрақты 0кілдігінің директоры
Джованни Капаннелли.

Топырақтың тұздануы –
қауіпті қатер
Орталық Азиядағы суармалы жерлер аумағының басым блігі жақсартуға мұқтаж және
топы рақтың тұздануы айтарлықтай қауіпті.
Сондықтан бұл мәселе аймақ үкіметтерінің ісқимылын халықаралық ұйымдармен үйлестіруін
талап етеді, дейді Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму
бағдарламасы (БҰҰДБ) з хабарламасында.

Бұл ретте топырақ тұздануы ауыл шаруашылығындағы проблемалардың 0зі туындатып
отырған себептер мен салдары болып табылады.
Орталық Азия елдеріндегі к0ңді жоғалтудан жыл
сайынғы залал, топырақ эрозиясынан жоғалар
табысты қоса есептегенде, 12,5 млрд АҚШ долларын құрайды, деп отыр БҰҰДБ сарапшылары.
Орталық Азияда суармалы жерлердің 40-тан
60%-ға дейінгісі тұзданған немесе батпаққа айналып кеткен болып табылады екен. Бәрінен бұрын
жер қыртысы Түрікменстанда (жалпы аумақтың
68%-ы), збекстанда (51%), Қазақстанда (20%)
және Түркияда (30%) зардап шегіпті.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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ЗЕЙНЕТАҚЫ
12 ТРИЛЛИОН ТЕҢГЕДЕН АСТЫ

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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ұлттық валютаның әлсіреу толқыны,
2020 жылдың сәуірінде – респонденттер жылдық инфляцияның 9,4%-ға
құлдырауы туралы айтқанында орын
алыпты.
Айта кету керек, шілде айының
қорытындысы бойынша, инфляция
7,1% құраған. Басқаша айтқанда, сарапшылар бағалардың 0су қарқыны
т0мендеп қана қоймай, тіпті ағымдағы
деңгейінде де қала алмайды, дейді.
Инфляция жеделдей түспек (3-инфографика).
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Бағалар 0сімінің баяулайтынына
сенім, сарапшылар тарапынан, барған
сайын ортая түскен. Шілдедегі сұрау
салуда олар, таяу 12 айда елдегі инфляция 7,6% құрайды, деп болжаған.
Бір айдан кейінгі орташа болжам
кәдуілгідей жоғары боп шықты –
7,9%. Бұдан к0бірек тек бір-ақ рет –
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12 айдан кейінгі негізді мөлшерлеменің болжамы
(%-бен, ҚҚҚ сұрауының мәліметтері бойынша)

3 ТЕЗИС:
ЭКОНОМИКА ДАҒДАРЫСҚА
ДЕЙІНГІ ДЕҢГЕЙІНЕ
ҚАЙТА ОРАЛМАЙДЫ
Экономиканы жеделдетуге ағымдағы м0лшерлеме тым жоғары. Жоқ
дегенде, респонденттердің жауаптарынан осындай тұжырым жасауға
болады. Олардың пікірінше, таяудағы
жылдары республиканың ІЖ 1,4%ға артпақ.
tèŠĳ ĶĹŃĵŃŚĨĳĬŃĵĬĨŎŃĨıĳĨĸŎĨ
жоспарланғаннан к0бірек. Жалпы алғанда, бағалаулардағы оңды
0згерістер үшінші ай қатарынан
байқалып отыр.
tèďĸĨŔĩŠĳ ĈíŪūĹďĴďĵďŚŔĨĸŔŃĵŃ
4%-дан асқан, коронавирусқа дейінгі
к0рсеткіштерден кемірек (2-инфографика).

3-инфографика

Келесі 12 айдағы инфляция болжамы
(%-бен, ҚҚҚ сұрауының мәліметтері бойынша)

4-инфографика

Сарапшылар таяуда, 7 қыркүйекте
болатын мәжілісте ештеңе 0згермейтініне күмәнданбайды. Мұны сұрау
салынғандардың 95%-ы растаған.
Респонденттердің бұндай бірлігі,
біздің ойымызша, респонденттер тарапынан бұрын байқалмаған.

сарапшылар ақпаннан бастап болжауда, бірақ әлі бірде бір рет болжамдық
к0рсеткіш мұнша т0мен болған
жоқ. Тамыздағы сұрау салудың
қорытындысы бойынша орташа
к0рсеткіш 8,75% құраған. Салыстырар болсақ: шілдеде болжам 9,34%
құрапты.
Қарапайым қазақстандықтар үшін
бұл нені білдіреді?
Негізді м0лшерлеменің т0мендеуімен қатар банктік депозиттер
бойынша пайыздар да т0мендейді.
Теорияға сәйкес, несиелер бойынша
пайыздар да т0мендемек.
Экономикадағы ақша к0бейе
түскесін (заемдар қолжетімдірек
болады да, ақшаны сақтауға беру
соншалықты тиімді болмайды), әрбір
теңгенің құны т0мендеп кетеді. Ал
бұл инфляцияның 0суіне әкеледі
және ұлттық валютаның бағамына
кері әсерін тигізеді. Есесіне экономикалық және 0неркәсіптік к0рсеткіштер теория жүзінде 0седі, 0йткені
кәсіпорындар арзанырақ құралжабдықтарға ие болады да, соның
арқасында дамуға мүмкіндік алады
(4-инфографика).

АДАЛДЫҘ АЛАҢЫ

Құрылыс сапасы
көңіл көншітпейді
Батыс Қазақстан облысы әкімінің
орынбасары Тимуржан Шәкімовтың
трағалығымен ткен жиында автомобиль жолдарының сапасын сараптау
саласында сыбайлас жемқорлықтың
алдын алуға бағытталған тиімді
тетіктер мен рәсімдерді қамтамасыз
ету және «Сапалы жол – адалдық
алаңы» жобасының іске асырылу барысы талқыланды.
ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА

БЖЗҚ салымшыларының зейнетақы жинақтары 12
трлн теңгеден асты.
Биыл 1 тамызға БЖЗҚ салымшылары шоттарында
12,1 трлн теңге зейнетақы жинақтары қалыптасты.
Былтырғы 1 тамыздан бергі бір жыл ішінде зейнетақы
жинақтарының сомасы 1,9 трлн теңгеге пара-пар немесе 19% 0сті.
Зейнетақы жинақтарының негізгі сомасы міндетті
зейнетақы жарналары есебінен қалыптасты, оның
м0лшері 11,8 трлн теңге (жыл басынан бергі 0сім –
12%). Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жинақтар сомасы 287,8 млрд теңге (0сім 17%), ал
ерікті зейнетақы жарналары бойынша 2,1 млрд теңгеге
(0сім 9%) жетті.
Биыл 1 тамызға жеке зейнетақы шоттарының саны
2019 жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда 1,2 миллионнан астам бірлікке артты. Шоттардың басым б0лігі
міндетті зейнетақы жарналары бойынша ашылған,
саны – 11 132 300 (0сім 10%). Жылдың басынан бері салымшылар шоттарына жалпы к0лемі 604,3 млрд теңге
зейнетақы жарнасы аударылған, бұл 2019 жылдың
есепті мерзімінен 55,1 млрд теңгеге немесе 10% артық.
Осы жылдың басынан бастап 1 тамыздағы жағдай
бойынша БЖЗҚ салымшыларының шоттарына 752,98
млрд теңге таза инвестициялық табыс есептелді, бұл
0ткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 389,77
млрд теңгеге артық.

2-инфографика

12 айдағы ІЖӨ болжамды өсімі
(%-бен, ҚҚҚ сұрауының мәліметтері бойынша)

ң.

Шағын және орта бизнеске кредит тлемін
жеңілдетілген тәртіппен кейінге қалдыру не қайта
құрылымдау түрінде қолдау крсетілуде.
Осы орайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің т0райымы Мәдина білқасымова:
«Мемлекет басшысы экономиканың зардап шеккен секторларында шағын және орта бизнестің
барлық қолданыстағы кредиттері бойынша
пайыздық м0лшерлемені жылдық 6 пайызға дейін
мемлекеттік субсидиялау арқылы шағын және орта
бизнес субъектілеріне қосымша к0мек к0рсетуді
тапсырды. Экономикадағы дағдарысты жағдайларда
агенттіктің басым міндеті – аталған субъектілерді
қаржыландыруға қолдау к0рсету және кредиттік
ресурстарға қолжетімділіктің т0мендеуіне жол бермеу.
Шағын және орта бизнес субъектілерінің қаржылық
орнықтылығы және т0лем қабілеттілігі қаржы
ұйымдарының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін
маңызды. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша т0тенше жағдай кезеңінде ШОБ-тың кредиттер
және микрокредиттер бойынша т0лемдер мерзімі
кейінге қалдырылды. Биыл 16 наурыз бен15 маусым
аралығында 12 455 субъектінің т0лем мерзімі кейінге
қалдырылды, бұл кредит алушы субъектілер жалпы
санының 41,5%-ын құрайды. Кредиттер бойынша
мерзімі кейінге қалдырылған т0лемдер сомасы 164,8
млрд теңге болды», – деп атап 0тті үкімет отырысында.
Шағын және орта бизнеске кредит т0лемдерін
жеңілдетілген тәртіппен кейінге қалдыру не қайта
құрылымдау түрінде қолдау к0рсету жалғасуда. Биыл
16 маусым мен 1 қыркүйек аралығында 25 млрд теңге
сомаға 3,3 мыңнан аса кредит бойынша мерзімін
кейінге қалдыру мақұлданып, 669 кредит алушы
қарызы қайта қаржыландырылған. «Биылғы 1 шілдеге
шамамен 30 мың субъектінің 3,9 трлн теңге сомаға
екінші деңгейдегі банкте кредиттері бар. Оның ішінде
11 мыңға жуық субъект мемлекеттік бағдарламалардың
жеңілдік талаптарымен кредиттер алды. Сонымен қатар, шағын және орта бизнес субъектілерін
жеңілдікпен кредиттеу бағдарламасы аясында айналым
капиталын толықтыруға 387 млрд теңге сомаға 3 308
кредит берілді. Қалған кредит алушылар «Қарапайым
заттар экономикасы» және «Бизнестің жол картасы –
2025» бағдарламаларымен қамтылған», – дейді Мәдина
білқасымова.

Тағы да негізді м0лшерлеме
жайында. Сарапшылар Ұлттық
банктің оның к0лемін қыркүйекте
0згертпейтіні былай тұрсын, сонымен қатар алдағы уақытта оны
т0мендете де алмауы әбден мүмкін,
деп есептейді.
Ақша-кредит саясатын жеңілдетуді
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ШАҒЫН Ж=НЕ ОРТА БИЗНЕСКЕ
ҚОЛДАУ К4РСЕТУ ЖАЛҒАСУДА

5 ТЕЗИС:
АҚША-КРЕДИТ
ЖАҒДАЙЛАРЫ
ЖЕҢІЛДЕУІ МҮМКІН

12 айдан кейінгі доллардың болжамды құны
(теңгемен, ҚҚҚ сұрауының мәліметтері бойынша)

«Негізді м0лшерлеменің жаңа
деңгейі, несиелер құнын азайтып,
0се түскен кредиттік тәуекелдерді
айтарлықтай дәрежеде 0теуге
мүмкіндік береді. Қолданыстағы
шешім қазақстандық экономикаға
карантинді қатайту бойынша
қабылданған шаралар салдарының
әсерін жеңілдетуге және Қазақстан
экономикасының 0сімін қалпына
келтіру үдерісін қолдауға да мүмкіндік
бермек», – деп атап к0рсетеді Ұлттық
банк.
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Ақша-кредит саясатының 2030 жылға дейінгі стратегиясы әзірленуде.
Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына
Жолдауын іске асыру ж0ніндегі шаралар қаралған
үкімет отырысында Ұлттық банк т0рағасы Ерболат
Досаев ақша-кредит саясатының 2030 жылға дейінгі
стратегиясы туралы айтып берді. «Президенттің
бұған дейін берген тапсырмасына сәйкес, Ақшакредит саясатының 2030 жылға дейінгі стратегиясы
әзірленуде. Жолдауда аталып 0ткен жүргізілетін
саясаттың тиімділігі мен айқындылығын арттыру
ж0ніндегі тапсырмалар стратегияда ескеріледі. Аталмыш құжатты елдің 2025 жылға дейінгі жаңартылған
стратегиялық даму жоспары қабылданғаннан кейін
бекіту жоспарланып отыр», – деді ол.
Ұлттық банк басшысы ақша-кредит саясатын іске
асырудың тиімділігін арттыру әрі валюта нарығын
тұрақтандыру үшін үкіметпен бірлесіп, валюталық
түсімді елге қайтаруға арналған қосымша шаралар
қарастырылатынын айтты. Бұл ретте экспорттаушылар үшін қолайлы жағдай жасалады. «Ақша-кредит
саясатының 2030 жылға дейінгі стратегиясында
Ұлттық банк жанынан ақша-кредит саясаты ж0ніндегі
комитет құру к0зделіп отыр. Оның басты міндеті
– базалық м0лшерлеме мен оның дәлізінің деңгейі
бойынша стратегиялық шешімдер қабылдау болмақ.
Орта мерзімді перспективада оның құрамына тәуелсіз
мүшелер кіреді. Заңнамалық актілерге тиісті 0згерістер
биылғы жылдың соңына дейін енгізіледі», – деді
Е.Досаев.
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ВАЛЮТАЛЫҚ ТҮСІМ:
ЕЛГЕ ҚАЙТАРУ ШАРАЛАРЫ
ҚАРАСТЫРЫЛМАҚ

Теңге әлсіреп,
несиелер арзандай ма?
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ҰЛТТЫҚ БАНК

САРАПТАМА

на

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Облыстық жолаушылар к0лігі
және автомобиль жолдары басқармасы
басшысының міндетін уақытша
атқарушы Бауыржан Айтмағанбетов
0ңірдегі жолдардың жай-күйін
тарқатты. Биыл облысқа 37,4 млрд
теңге к0лемінде қарастырылған
қаражатқа 437,3 км жол ж0ндеу жоспарланған. Жыл қорытындысында
жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар
жолдардың үлесін 34%-ға жеткізу
керек. Республикалық маңызы бар
Чапаев – Жалпақтал –Казталов –
РФ шекарасы, Казталов – Жәнібек
– РФ шекарасы, неге – Бисен –
Сайқын аутожолдарында күрделі
ж0ндеу жұмыстары жалғасады. 2,1
млрд теңге қарастырылған қаражатқа
Самара – Шымкент жолының (36
км) және Чапаев – Жалпақтал –
Казталов – РФ шекарасы (40 км)
жолдары учаскелеріне орташа ж0ндеу
жұмыстары жоспарланған. Казталов –
Жәнібек – РФ шекарасы және неге
– Бисен – Сайқын жолдарын күрделі

ж0ндеу нысандары бойынша барлығы
2,4 млрд теңге б0лінген. Алайда
ж0ндеу жұмыстарын жеткілікті к0лемде орындауға 23,0 млрд теңге к0лемінде қосымша қаржыландыру қажет.
Облыстық маңызы бар Барбастау – Ақжайық – Индер жолының
43-93 шақырымын қайта жаңарту
жобасы іске асырылмақ. Оны іске
асыру құны – 6,7 млрд теңге. Биыл
жобаны бастауға жергілікті бюджеттен 104 млн теңге қарастырылды.
Бұл бағыттағы жолды салу 2020-2022
жылдарға жоспарланған. Сондай-ақ
2,7 млрд теңге б0лінген қаражатқа
Б0рлі – Ақсай – Жымпиты жолын
күрделі ж0ндеу жұмыстары жалғасып,
биыл жолдың 10 км пайдалануға тапсырылады. Б0лінген 393 млн теңге
қаражатқа Орал – Кирсанов аутожолында Бәйтерек ауданындағы Быковка, Ембулатовка, Рубежка 0зендері
арқылы 0тетін к0пірлерді және Федоровка – Ақсай жолындағы 6 су
0ткізгіш құбырды (222,6 млн теңге)
күрделі ж0ндеу жоспарланған. Тасқала
– Аққурай – Болашақ – РФ шекарасы 0-96 км жол учаскесін орташа
ж0ндеуге 2,8 млрд теңге б0лінген және
биыл құрылыс жұмысы аяқталады.
Сонымен қатар мудандық маңызы
бар жолдарда жоспарланған жобалар
баршылық. «Ауыл – ел бесігі» жобасы
аясында ауылішілік жолдарды күрделі
ж0ндеу бойынша 7 жоба іске асырылады: «2019-2020 жылы «Жол активтері
сапасының ұлттық орталығы» РМК
БҚО бойынша филиалымен облыстық
маңызы бар аутомобиль жолдарын

салу, қайта жаңарту, ж0ндеу және
күтіп ұстау кезінде жұмыстар мен
материалдардың сапасына сараптама жасау қызметін к0рсету туралы
шартқа қол қойылды. Қазіргі таңда
Сапа орталығы және аудан әкімдері
арасында келісімшарттар жасау үшін
бюджеттік 0тінім жолданды. Бүгінде
Орал қаласы мен аудан әкімдіктерімен
бірлесіп, барлық жол нысанының
ж0нделуін бақылау үшін тұрғындар
арасынан сала бойынша білікті және
тәжірибелі қоғамдық 0кілдердің
тізбесін құру жұмыстары жүргізілуде»,
– деді Бауыржан Айтмағанбетов.
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс
Қа зақ стан облысы департаменті
бас шысының бірінші орынбасары
Нұрдәулет Сәметтің хабарлауынша, жоба аясында «Жол активтері
сапасының ұлттық орталығы» РМК
БҚО филиалымен және арнайы
мониторингтік топ мүшелерімен
бірлесіп, облыстық бір, қалалық 4 жол
учаскесіне 5 рет шығып, мониторинг
жүргізілген. Оралдағы Лесозащитная к0шесіндегі (мердігер «Анушқұрылыс» ЖШС) кәріз құдықтарының
қақпақ люктері жоғары қабатындағы
асфальт-бетоннан 8 см-ге т0мендігі,
үй-жайларға кіреберістер ескерілмеген
және жолдың екінші бетінде тротуар
салынбаған, мұндай келеңсіздіктер
тұрғындарға елеулі қолайсыздық
тудырған. Үлкен Шаған – Переметное бағытындағы жолдың 32-42
шақырымын (бас мердігер «АСФА»
ЖШС) орташа ж0ндеу жұмыстары ба-

рысында жолдың екі жағы жабылып,
к0ліктерге айналма жол салынған.
Оның 0зі жүргізушілерге айтарлықтай
қолайсыздық туғызады. Айналма
жолдың күрделі ж0ндеу кезінде ғана
салынатыны ескерілмеген.
Жиынды қорытындылаған
Т.Шәкімов 0ңірдегі іске асырылып
жатқан мемлекеттік бағдарламалар
бойынша б0лінген қаржыны уақытылы
игеріп, жұмысты сапалы орындау
мәселесінің күн тәртібінен түспейтінін
жеткізді. «Бізде жергілікті жолдардың
сапалылығы 31%-ды құрайды,
бұл – еліміз бойынша ең т0менгі
к0рсеткіш. Ал республика бойынша
жақсы және қанағаттанарлық жол
сапасы к0рсеткіші 60 %-ды құрайды.
Соңғы жылдары жол құрылысы мен
жолды ж0ндеу жұмыстарына түрлі
қаржыландыру к0здерінен қомақты
қаржы б0лінуде. Алайда жаңадан
салынған және күрделі ж0ндеуден
0ткен кей жолдың сапасы к0ңіл
к0ншітпейді. Биыл ж0нделген жолдың
келесі жылы беткі қабаты жарылып,
тесіліп, жиектасы бұзылып жатады»,
– деген облыс әкімінің орынбасары мердігерлік ұйымның жоғары
біліктілігі, тапсырыс берушінің тиімді
жұмысы, техникалық қадағалаудың
құзыреттілігі және ЖСҚ-ның сапалы дайындығы секілді т0рт негізгі
факторға назар аудартты. Сондықтан
жол құрылысына қатысты барлық
ұйым-мекемеге, компанияларға 0з
жұмыстарын жаңартуды, жауапкершілікті күшейтуді шегелеп тапсырды.
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Отандық маска:
Ішкі қажеттілік қалай өтелуде?
>[1]
Салада 96 кәсіпорын, оның
ішінде 33-і – дәрі-дәрмектер, 41-і
– медициналық бұйымдар, ал 22-сі
– медициналық техника бойынша
жұмыс істейді. Индустрияландыру картасы аясында 5 мың жаңа
жұмыс орнын құрумен инвестиция сомасы 62,9 млрд теңге болатын 41 жоба пайдалануға берілді.
Фармацевтика индустриясының
0сім нүктелері – Алматы, Шымкент қалалары мен Алматы және
Қарағанды облыстарында. сіресе,
жаппай пандемия жағдайында саланы дамытудың 0зектілігі тереңдеп,
әлеуеттілігі арта түскені анық. Бастысы – жеткілікті қор, кеңейтілген
номенклатура арқылы дәрі-дәрмек
пен медициналық бұйымдардың
отандық 0ндірісіне серпін беріп,
сапалы медициналық 0німдерге
қолжетімділікті қамтамасыз ету.
Елде наурыздың ортасынан мамыр айының басына дейін болған
т0тенше жағдайдың аяқталуымен
билік медициналық маскаларды
сатудың шекті бағасын 118 теңге
деңгейінде белгілеп, сәуір айының
басына қарай олардың 0ндірісін
күніне 1 миллион данаға к0теру
арқылы мәселені шеше алды. Маусым айының басында жарияланған
Денсаулық сақтау министрлігінің
мәліметінше, екінші жартыжылдықта
Қазақстанда денсаулық сақтау жүйесі
үшін маскаларға қажеттілік 82,4 миллион, ал мемлекеттік органдарға тағы
28,8 дана миллион қажет. ИИДМ-нің
маусым айы бойынша бағалауынша,
алты ай ішінде республика халқының
к0преттік маскаларға қажеттілігі 144
миллион дананы құрайды. Бүгінгі
таңда медициналық бетперделер
0ндірісінің к0лемі – тәулігіне 1,2 млн
дана. Бұл ішкі нарықтың қажеттілігін
толығымен жабады. Жыл соңына
дейін фармацевтикалық компаниялар аталған к0рсеткішті тәулігіне 1,5
млн данаға дейін арттыруды жоспарлап отыр.

Ведомство мәліметінше, 0сім
«Dolce-Pharm» ЖШС-да шығарылатын 0нім к0лемінің 67%-ке
артуымен байланысты. Бүгінде
аталған фармацевтикалық компания ірі медициналық бетперделер
0ндірушілерінің бірі болып саналады. Dolce-Pharm тоқылмаған
материалдардан әр түрлі маскалар
шығарады. Мысалы, к0мір сүзгісі бар
маскаларда талшықты белсендірілген
к0мірден тұратын бірегей сүзгі материалы қолданылады. Бұл сүзгі
материалының технологиялық
ерекшелігі 99,5% таза к0міртекті
қамтиды және зиянды б0лшектерді
сіңіре алады. Мұндай материалдың
бір грамы 200 мг зиянды заттарды ұстап қалуға қабілетті. К0мір
сүзгісі бар бетперделер сүзгіш элемент арқылы зиянды б0лшектер,
молекулалар мен вирустардың енуіне

жол бермейді. К0мір маскасының
әдеттегіден айырмашылығы –
қорғаныс қабілеті 4 сағатқа жетеді
және онымен тыныс алу айтарлықтай
жеңіл. Сонымен қатар аталған 0ндіріс
ошағы 3 қабаттан тұратын бірреттік
бетперделер және Fish-Type бетперде
респираторларын шығарады. Dolce
және Dolce-Pharm біріккен компаниясы медициналық мақсаттағы
бірреттік 0німдерді, кәсіби шығын
материалдарын, бірреттік киім
және медициналық жабдықтар –
жинақтар, маскалар, бахилалар,
сонымен бірге дәрілік құралдарды
шығаратын ірі қазақстандық 0ндіруші болып табылады. Компанияда
0ндірісте 200-ден астам адам үш ауысымда қызмет етеді. Кәсіпорында
тәулігіне 300-360 мың маска 0ндіріледі.
Сол сияқты, 7 айдың қорытын-

дысы бойынша «Химфарм» АҚ оң
нәтижелерге қол жеткізді, мұнда
0ндіріс к0лемі 9-%-ке 0сті. «СҚФармация» бірыңғай дистрибьюторы арқылы тегін медициналық
к0мектің кепілдік берілген к0лемі
аясында дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізу
ұлғайтылды. Қазіргі уақытта зауыт антибиотиктердің стерильді
ұнтақтары, ампуладағы инъекциялық
ерітінділер, инфузиялық ерітінділер,
таблеткалар, капсулалар, сашадағы
ұнтақтар, сироптар түрінде генерик
дәрі-дәрмектерінің 113-тен астам
түрін шығарады. ндірістік процестің
барлық кезеңдері тестілеуден 0теді
және микробиологиялық тазалыққа
сертификатталады. нім сапасы
компанияның қазіргі заманауи жабдықтармен жасақталған арнайы зертханасында бақыланады.

АЗЫҘ-ТҮЛІК ҘАУІПСІЗДІГІ

Әлеуметтік өнім
тапшы болмайды
Елдегі пандемия мен карантиндік
шаралар жағдайында 4скемен,
Макинск, Қарағанды, Алматы
құс фабрикалары нім шығару
клемінің тмендеуіне жол бермеу
үшін ндірістік және әкімшілік
шығындарды оңтайландыруда.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
скемен және Макинск құс
фабрикалары әлеуметтік маңызды
азық-түлік 0німдерін – құс етін
шығаратын Aitas компаниялар тобына кіреді. Карантиндік кезеңде
кәсіпорындар 0ндіріс к0лемін
бұрынғы деңгейде ұстап тұру үшін
барлық шараларды қолдануды
жалғастыруда. Aitas басшылығы
экономикалық дағдарыс компаниялар тобының қызметіне кері
әсерін тигізгенін айтады. Шетел
валютасы айырбас бағамының
0суіне байланысты 0ндірістің
0зіндік құны қымбаттауда, бұл ретте шығындар үлесіне импорттық
компоненттер – инкубациялық
жұмыртқа, соя тағамдары, вакциналар, тағы басқа қажеттіліктер
кіреді. Компаниялар тобының
0ндірістік қуаты – жылына 50 мың
тонна бройлер еті болса, оның
жартысы – скемен құс фабрикасы базасында, жартысы – Макинск базасында. Кәсіпорындар
тауық етін Шығыс Қазақстан,
Ақмола облыстарына, К0кшетау,
Павлодар, Қарағанды, Алматы
қалаларына жеткізеді. Айтуларынша, құс етін 0ндіруде т0мендеу
болмайды.
– Бройлер еті – бұл ең арзан
ақуыз, ол әр адамның күнделікті
рационында 0те қажетті тағам.
Экономикалық 0су бәсеңдеген
жағдайда біз басқа ет түрлерімен
салыстырғанда құс етіне сұраныстың анағұрлым қолжетімді

болатындығын болжаймыз. Қазір
логистика мен сатып алудың
оңтайлы жүйелері құрылды, –
дейді «Айтас KZ» АҚ бас директоры Серік Толықпаев.
2018 жылы Макинск құс фабри касының бірінші кезегінің
құрылысы және пайдалануға
берілуі Kazyna Capital Management
еншілес қоры Baiterek Venture
Fund-ты жалпы сомасы 5,8 млрд

ең үлкен бройлер 0сіру зауытына
айналмақ.
Осы секілді экологиялық
таза тауық жұмыртқаларын 0ндіруге маманданған Қарағанды
облысындағы «Қарағанды-Құс»
ЖШС құс фабрикасы да 0ндіріс
к0лемінің т0мендеуіне жол бермеу
үшін тиісті шаралар қолданды. Құс
фабрикасының қуаттылығы – жылына 135 млн жұмыртқа. Кәсіпорын

теңгеге қаржыландыруға тартумен жүзеге асырылған. 2019 жылы
құс фабрикасы толық жобалық
қуаттылығына жетті, сол жылдың
аяғында жеңілдікті қаржыландыру
бағдарламасы бойынша қолдау
тапты. Бұл жобаның қаржылық
тұрақтылығын уақытында нығайтуға, оның Қазақстандағы инвестициялық тартымдылығы мен
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
мүмкіндік берді. Болашақта жалпы қуаттылығы жылына 100 мың
тонна ет болатын Макинск құс фабрикасы Орта Азия аймағындағы

еліміздің ішкі нарығына, НұрСұлтан, Алматы, Павлодар,
К0кшетау, Петропавл, Екібастұз,
Ақсу қалаларына 0нім береді,
сонымен қатар Қырғызстанға,
Ауғанстанға экспорт жасайды.
– Бүгінгі таңда 0німдеріміз
Қазақстан нарығында 0зін жақсы
жағынан к0рсетті, енді халықаралық нарықтарға белсенді түрде
к0шудеміз. Кәсіпорында 124 адам
жұмыс істейді, олардың әрқайсысы
біздің 0ндірісіміздің құнды
әлеуетіне ие, – дейді «Қарағандықұс» ЖШС директоры Вадим Мар-

тынюк. – Біз кәсіптің 0суі мен дамуы үшін бизнеске әрбір маманның
қатысуын негізгі алғышарт санаймыз. Сондықтан барлық
қызметкерлердің біліктілігін
к0теру арқылы 0ндіріс тиімділігін
арттыруға аса мән береміз. Елде
т0тенше жағдай және карантин
шаралары енгізілгеннен бері
кәсіпорын ешбір қысқартуларға
жол берген жоқ. Елімізде, әсіресе,
ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті
қолдау – аймақтың дамуы мен
елдің азық-түлік қауіпсіздігінің
маңызды элементі. Kazyna Capital
Management-тің уақытылы қаржыландыруының арқасында біз
COVID-19 кезеңінде зауыттың
тұрақты жұмыс істеуі үшін жем
сатып алдық.
Алматы облысында орналасқан
экологиялық таза жұмыртқа
0ндіруші «Алсад Қазақстан» ЖШС
құс фабрикасы да қиын жағдайда
0ндіріс к0лемін 0з қалпында
сақтауда. 2012 жылы серіктестік
ҚКМ-нен еншілес Falah Growth
Fund арқылы 23 млн доллар
к0лемінде қаржыландыру алған
болатын. Қаражат зауыт сатып
алуға және қажетті инфрақұрылым
салуға жұмсалды. Бүгінде фабрика қуаттылығы – жылына
155 млн жұмыртқа. Кәсіпорын
еліміздің ішкі нарығына, атап
айтқанда, Алматы облысына,
Алматы, Тараз, Талдықорған,
Шымкент қалаларына 0німдерін
ұсынады. Бүгінгі таңда 242 адам
жұмыс істейтін зауытта 0ндіріс
тиімділігінің артуы әр қызметкердің біліктілігімен тікелей
байланысты. Пандемия кезіндегі
қиын уақытта кәсіпорын отандық
0ндіруші ретінде ел экономикасын
дамытуға үлес қосуға және де 0з
қызметкерлерін қолдауға барынша
тырысып жатыр.

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
АК: ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ
ҚЫЗЫЛЖАР 4ҢІРІНДЕ
CLAAS ЗАУЫТЫ АШЫЛАДЫ
«CLAAS» компаниясы Қазақстанда ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын зауыт ашады.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі әлемдегі ірі ауыл шаруашылығы техникасын
0ндірушілердің бірі – немістің «CLAAS» компаниясымен келісімге қол қойды. Қазіргі жағдай ескеріле
отырып, қол қою рәсімі бейнебайланыс арқылы жүзеге
асырылды, деп хабарлайды министрліктің баспас0з
қызметі.
Қазақстан – Германия 0неркәсіптік кооперациясын құру туралы Мемлекет басшысы 2019 жылғы
желтоқсанда ГФР-ға сапары аясында «CLAAS Group»
компаниясы Бақылау кеңесінің т0рағасы К.КлаасМюльхойзермен кездесуі барысында айтқан болатын.
Осыған орай герман бизнесімен жұмыс істеу үшін
премьер-министрдің орынбасары Роман Склярдың
басшылығымен арнайы жұмыс тобы құрылып,
елімізде ауыл шаруашылығы машиналары 0ндірісін
ұйымдастыру ж0ніндегі жоба СІМ Инвестициялар
ж0ніндегі комитеті, ГФР-дағы елшілік, «Kazakh Invest»
ҰК» АҚ және Ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан пысықталды.
лемдік ауыл шаруашылығы техникасы 0ндірісінің
жетекшісі, Еуропадағы ең ірі 0ндіруші – әйгілі
CLAAS компаниясының Қазақстанға келуі қашаннан
қолжетімді жоғары 0німді техникаға мұқтаж аграрлық
сектор үшін маңызды оқиға болып табылады. CLAAS
зауыты Солтүстік Қазақстан облысында орналаспақ.
Мамандандырылған жабдықты орнату мен техникалық
қызметкерлерді дайындау шараларын қоса алғанда,
бірінші кезеңде TUCANO комбайны 0ндірісі жолға
қойылады. Жоба CLAAS-тың еліміздегі ресми 0кілі
«СТ-Агро» компаниясымен бірлесіп іске асырылады.
Облыс экономикасына CLAAS меншікті қаражаты
есебінен шамамен 3,4 млрд теңге инвестиция салынбақ.
Алғашқы кезеңде 200-ге жуық жаңа жұмыс орны
құрылады. «Біз, «CLAAS» компаниясының атынан,
Қазақстан үкіметіне, елдің Германиядағы елшілігіне
ауыл шаруашылығы машиналарын жасау саласындағы
жоспарланған екіжақты жобаны іске асыруға қолдау
к0рсеткені үшін 0з ризашылығымызды білдіреміз.
Қазақстан Республикасында үлкен әлеуетті к0ріп
отырмыз, осы ретте басты мақсатымыз – ұзақ мерзімді,
табысты және 0зара тиімді ынтымақтастық құру», – деп
атап 0тті қол қою рәсімінде Шығыс Еуропа және ТМД
елдері бойынша 0ңірлік директор Др. Нильс Ройч.
Келісім аясында компания кезең-кезеңмен
жергілікті жерде құрастырушы б0лшектер 0ндірісін
жолға қоятын болады, сондай-ақ 0ндірісті одан әрі
дамыту үшін кадрлардың техникалық даярлығын арттырумен айналысады.
Кәсіпорын жобалық қуаттылығына шыққан кезде
жылына 200 бірлікке дейін ауыл шаруашылығы техникасын (комбайндар, тракторлар және егіс кешендері)
шығарады, бұл аграрлық сектордың машина-трактор
паркін сапалы түрде жаңартуға мүмкіндік береді.
CLAAS-тың «PÖTTINGER», «LOVOL»,
«BUHLER», «Ростсельмаш», «Петербор трактор зауыты», «МТЗ», «Гомсельмаш» және басқа да Қазақстанда
0ндірісті жолға қойған әлемге әйгілі ауыл шаруашылығы техникасы 0ндірушілерінің қатарынан к0рінуі
фермерлердің барлық қажеттіліктерін қамта масыз
ету бағытында елдің импортты алмастыру ж0ніндегі
бағдарламасына толық сәйкес келеді.

ЕГІН ОРАҒЫ – 2020
ЕГІСТІК АЛҚАБЫНДА
ТЫНЫМСЫЗ ЕҢБЕК
Биыл елімізде егін жинау науқанының қарқыны ткен
жылмен салыстырғанда жоғары.
Статистикалық деректерге сәйкес, биыл жалпы егіс
алаңы 22,7 млн гектарды құрады (былтырғыдан 439,2
мың га к0п). Оның ішінде дәнді және дәнді-бұршақты
дақылдар егістігі – 15,8 млн га, майлы дақылдар – 2,9
млн га, к0к0ніс-бақша дақылдары мен картоп – 457,4
мың га, мақта – 125,8 мың га, қант қызылшасы –
20,9 мың га, азықтық дақылдар – 3,3 млн га. 25
тамыздағы үкімет отырысында ауыл шаруашылығы
министрі Сапархан Омаров атап 0ткендей, биыл егін
орағы уақытында басталды, қарқын 0ткен жылмен
салыстырғанда жоғары. Мәселен, бүгінде республика
бойынша барлығы 3,3 млн гектар дәнді және бұршақты
дақылдар алқабы, яғни егіннің 21,2%-ы жиналды. Былтыр бұл 2,1 млн гектар немесе 14% болатын. «Орташа
0німділік гектарына 13,5 центнерді құрап, 4,5 млн тонна астық бастырылды. Биыл жазғы маусым 0те құрғақ,
жауын-шашынсыз болды. Т0тенше жағдай мен карантин режиміне қарамастан, егін салу оңтайлы мерзімде
жүргізілді. Сапалы жүргізілген ылғал жабу және егіс
алдында топырақты 0ңдеу шаралары ылғалды барынша
сақтап қалуға мүмкіндік берді», – деді министр.
Диқандар егін орағына сақадай-сай дайындықпен
кіріскен. Ауа-райының қолайсыз болуына қарамастан, қабылданған шаралардың нәтижесінде жиналатын астық к0лемі 0ткен жылғы деңгейде болады
деп күтіледі. Болжанып отырған астық түсімі ішкі
сұранысты толығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Осы ретте министр жиналған 0німнің (18 млн
тонна) 3,5 млн тоннасы азық-түліктік мақсатқа, 4,2 млн
тоннасы жемш0пке, 2,1 млн тоннасы тұқымдыққа, 700
мың тоннасы 0неркәсіптік 0ңдеуге бағытталатынын
атап 0тті. Сондай-ақ белгілі бір к0лемде экспортқа
ж0нелтуге де мүмкіндік болады. Бұл ретте экспорттық
стратегияның 0ткен жылдардан 0згешелігі болмайды және дәстүрлі нарықтарда басым орындардың
сақталуымен сипатталады. 2020-2021 маркетингтік
жылға арналған экспорттық әлеует ұнды қоса есептегенде 7,5-8 млн тоннаны құрайды.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Саудадағы әріптес
елдер ахуалы және
дезинфляциялық
ықпал хақында
лемдік экономикада белгісіздік белең алып, іскерлік
белсенділіктің т0мендегені туралы бұдан бұрын да
айтқанбыз. Нарықтың қашан қалпына келіп, күш жинары беймәлім. Қай елде болмасын сыртқы сұраныс
әлсіреп, ішкі тұтыну тетіктерінің қауқары қайтқан.
Дамыған елдерде ұзақ уақыт сақталып келе жатқан т0мен
инфляция, екінші дүниедегі жоғары жұмыссыздық
пен берешектің 0суі, жалпы алғанда экономикада ынталандыру шараларының жетіспеушілігі, әлеуметтік
толқулар ғаламдық ойыншылардың аяғына тұсау болуда. Осы айтылғандардың барлығы еліміздің саудадағы
әріптестеріне тікелей қатысты.
Бұл орайда Қазақстанның саудадағы әріптес елдерін
0су келешегі бойынша бағалау үстіміздегі жылы т0мендеу
жағына ойысып, қайта қаралуы мүмкін екендігіне
0ткенде тоқталған едік. Consensus Economics ұйымының
күтулеріне сәйкес, үстіміздегі жылы Ресей экономикасы
5,2 пайызға қысқармақ. Коронавирус пандемиясы аясында тұтынушылық сұраныстағы ахуалдың нашарлауына
байланысты Еуроодақ экономикасының биылғы жылғы
0суі бойынша болжам 8,4 пайызға дейін т0мендеді. Осы
жылға арналған Қытай экономикасы бойынша болжамдар 0згерген жоқ. Қытайдағы ішкі жалпы 0німнің 0суі
биыл 1,4 пайызды құрайды, деп болжанып отыр. Осыған
байланысты негізгі макроэкономикалық к0рсеткіштердің
жорамалдарын қайта қарау талап етілмек. лемдік мұнай
нарығындағы ағымдағы жағдай салыстырмалы түрде оң деп
сипатталады. К0птеген елдерде карантин шараларының
әлсіреуі сұраныстың қалпына келуін ынталандыруда және
мұнай бағасына оң әсер етуде. лемдегі локдаунды алып
тастағаннан кейін және тиісінше 0неркәсіптік секторды қайта іске қосқан соң мұнайды тұтыну айтарлықтай
ұлғайды. EIA мекемесінің деректері бойынша биылғы
маусымда алдыңғы аймен салыстырғанда мұнайға әлемдік
сұраныс тәулігіне 5,3 млн баррельге ұлғайды. Мұнайды
тұтынудың 0суі Қытайды қоспағанда барлық ірі мұнай
импорттаушы елдерде тіркелген. Бұл ретте мұнай 0ндірісі
біртіндеп қысқарып келеді, оған ОПЕК+ келісімі және
АҚШ пен Канадада мұнайды барынша аз 0ндіру әсер
етуде. Нәтижесінде Brent сұрыпты мұнай бағасының
әлемдік баға белгілеулері биылғы жылғы шілденің басынан бастап бір баррель үшін 42 АҚШ долларынан жоғары
болып ұсталуда. Жылдың екінші жартысында және алдағы
2021 жылы мұнайға сұраныстың 0суі күтілуде. Мұнайды
тұтынудың күтіліп отырған жеделдеуі осы жылдың басынан бастап жинақталған мұнай қорларының қысқаруына
ықпал етуде. Биылғы жылы ОПЕК-тен тыс елдерде,
әсіресе АҚШ пен Канадада, Мексикада және ОПЕК+
келісімі аясында мұнай 0ндіру т0мендейтіні күтілуде.
Мұнай 0ндіруді жеделдету келесі жылы тосылып отыр,
бұл мұнай бағасының қалпына келуіне және жалпы
алғанда әлемдік экономикадағы ахуалдың тұрақтануына
байланысты болмақ. Қазақстанға келсек, ағымдағы
жылдың басындағы т0лем балансының оң ағымдағы
шотына қарамастан, сыртқы сектор статистикасы
к0рсеткіштерінің нашарлағаны байқалуда, бұған биылғы
жылдың екінші тоқсанындағы мұнай бағасының т0мен
болуы, оны 0ндіру қарқынының қысқаруы және 0ткен
жылмен салыстырғанда негізгі экспорттық тауарларға
сұраныстың т0мендеуі себепкер, ал мұның 0зі т0лем
балансының ағымдағы шоты тапшылығының кеңеюіне
алып келді. Бұл ретте импорттың қысқаруы мемлекеттік
бағдарламалар мен нақты секторды қолдау ж0ніндегі бастамаларды іске асыруға кедергі келтірді. Ағымдағы шоттың
тапшылығын тереңдету теңгенің әлсіреу тәуекелінің факторына айналып, соның салдарынан проинфляциялық
тәуекелдерге мұрындық болды. Сыртқы инфляциялық
ая т0мен деңгейде сақталуда. Мамырдың қорытындысы
бойынша Еуроодақтағы инфляция 0,5 пайыз болды.
Маусымда Қытайдағы бағаның жыл сайынғы 0суі нысаналы бағдардан т0мен болғанмен, 2,5 пайызды құрады.
Ресейде маусымда инфляция 3,2 пайыз деңгейінде болды.
Экономиканы қалпына келтіру келешегінің т0мендеуі
және дезинфляциялық тәуекелдердің айтарлықтай 0суі
жағдайында Ресей Орталық банкі соңғы шешімінде негізгі
м0лшерлемені 4,5 пайызға дейін 1 тармаққа т0мендетті.
Ағымдағы шешім инфляцияның болжамды дәлізден
ауытқу тәуекелдерін, сыртқы сектордағы қалпына келу
қарқынының белгісіздігін және ұлттық экономиканың
едәуір қысқаруын ескере отырып қабылданды, бұл
тұтынушылық сұраныстың т0мендеуіне әсер етуі және
бұрын ескерілмеген қосымша дезинфляциялық ықпал
етуі мүмкін.
Бұл ретте базалық инфляция және маусымдағы
медиандық инфляция барынша серпінді болып, тиісінше
6,1 пайызды және 4,4 пайызды к0рсетіп отыр. Жыл басынан бастап біртіндеп жеделдеуді атап 0ткеніміз ж0н,
бірақ осы орайда базалық инфляция к0рсеткіштері
инфляцияның монетарлық құрауышының барынша
қалыпты 0суі туралы белгі бере отырып, жалпы инфляциядан баяу 0сетінін к0ріп отырмыз. Базалық м0лшерлеме
бойынша бұдан былайғы шешімдер инфляцияның
нақты серпінінің болжамды бағдарларына сәйкестігіне,
сондай-ақ ішкі және сыртқы тәуекелдердің теңгеріміне
орай қабылданбақ. тімділікті ұсыну ж0ніндегі тұрақты
қол жеткізу операциялары бойынша м0лшерлеме
10,5 пайыз және 0тімділікті алу бойынша тұрақты
қол жеткізу операциялары бойынша м0лшерлеме 7,5
пайыз болмақ. Долларландырудың 0су тәуекелдері
айтарлықтай т0мендеп, м0лшерлемені т0мендету үшін
әлеуетті кеңейтті. Базалық м0лшерлеменің т0мендеуі
ағымдағы жылғы мамыр-маусымдағы болжамдық раунд
шеңберінде күтілгенге қарағанда бірінші жартыжылдықта
проинфляциялық тәуекелдердің әлсіреуіне және
экономикалық белсенділіктің барынша қысқаруына
негізделді. Карантинді қатаңдату бойынша қабылданған
шаралар қосымша дезинфляциялық әсер етуде.

Бюджет шығындары
9 трлн теңгеге жеткен
Короновирус індеті талай елдің экономикасына залалын тигізіп қана қоймай, бүкіл
қоғамдық құрылымдар мен адамдардың
қарапайым тыныс-тіршілігін шайқалтып
кеткені рас. Алайда, біраз мемлекеттер қатарында Қазақстанда да халық
жағдайына жете кңіл блінді. Атап
айтқанда, жыл басынан бері жұмсалған
шығындардың 55%-ы әлеуметтік кмекке,
әлеуметтік қамтамасыз етуге, білім беру мен
денсаулық сақтау салаларының еншісінде
деп жазады Finprom.kz зінің сайтында.

Инфографика
Мемлекет бюджеті шығындары. Қаңтар-шілде (трлн тг)

Барлығы
Өсімі

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
2020 жылдың қаңтар-шілдесінде
мемлекеттік бюджеттің шығындары, бір
жылда 23,8%-ға артып, 8,9 трлн теңгеге
жеткен.
Осы шілде айында 1,5 трлн тг жұмсалған,
бұл – бұдан бір ай бұрынғыдан 11,4%-ға, ал
былтырғы шілдедегіден 23,7%-ға артық
(Инфографика).
Жыл басынан бері мемлекет шығындарының неғұрлым к0лемді б0лігі әлеуметтік к0мек пен әлеуметтік қамтамасыз
етуге жұмсалған: 2,2 трлн тг: бір жыл
бұрынғыдан 14,2%-ға артық. Шілдеде
аталған салалар сегментінің шығындары
– маусымдағыдан 3,6%-ға, ал бір жыл
бұрынғыдан 15,4%-ға артық – 323,9 млрд
тг-ні құраған.
Мемлекет шығындарының білім беру
саласы еншісіне 19,4% жұмсалған: бір жыл
бұрынғыдан 32,3-ға артық, яғни 1,7 трлн тг
бұйырыпты. Шілдеде осы сегментке мемлекет қаржысының 197 млрд тг-сі б0лініпті.
Мемлекет бюджеті шығындарының
негізгі бағыттары арасында денсаулық
сақтауға б0лінген шығындарды айта кеткен
орынды. Жыл басынан бері мұнда 1 трлн
тг – бір жыл бұрынғыдан 42,1%-ға к0бірек
жұмсалған. Осы саланың шығындары
шілдеде 130,8 теңгені құрапты – ағымдағы
жылдың маусымына қарағанда 9,4%-ға кем.
Жеті айдың қорытындылары бойынша
мемлекет бюджетінің шығындары 98,6%ға, республика бойынша шығындар –
99,1%-ға, жергілікті бюджеттер – 98,5%-ға
орындалған деп хабарлайды ҚР Қаржы
министрлігі. Қаржы игерілмеуінің негізгі
себептері – конкурстық рәсімдеулер мен
келісім-шарттар жасау процестерінің ұзақ
0ткізілуі, орындалған жұмыс актілерінің
дер кезінде ұсынылмауы, карантиндік
шектеулерге байланысты тауарлардың
жеткізілмеуі, іс жүзінде к0рсетілген қызметтер к0леміне ақы т0леудегі кемшіліктер
(Таблица).

ҚР Қаржы министрлігі мәліметтері негізінде

Таблица
Мемлекет бюджеті шығындары. Қаңтар-шілде (млрд тг)

Қазақстан

2020/07

2019/07

Өсім

8 934,2

7 219,0

23,8%

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

2 176,8

1 906,9

14,2%

Білім беру

1 734,4

1 310,8

32,3%

Денсаулық сақтау

42,1%

1 002,6

705,7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

635,1

393,3

61,5%

Борышты өтеуге қызмет көрсету

579,0

487,3

18,8%

524,0

415,2

26,2%

503,2

418,4

20,2%

Мемлекеттік жалпы сипатта көрсетілетін қызметтер

463,1

404,0

14,6%

Қорғаныс

347,8

337,5

3,1%

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,
қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау,
жер қатынастары

328,2

272,6

20,4%

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

265,4

254,0

4,5%

78,5

62,7

25,1%

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік,
құқық қорғау, сот,
қылмыстық атқару қызметі
Көлік және коммуникация

Отын-энергетикалық кешен және
жер қойнауын пайдалану
Өнеркәсіп, архитектуралық,
қала құрылысы және құрылыс қызметтері
Басқалары
Трансферттер

39,9

21,9

32,2%

256,0

227,2

12,7%

-

1,4

ҚР Қаржы министрлігі мәліметтері негізінде

Finprom.kz

СЫРТҘЫ ФАКТОР

21-28 тамыз аралығындағы
жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттық қорытындысы бойынша 28 тамызда теңгенің нарықтық
бағамы бір аптада 0,4%-ға (418,62ден) әлсіреп, бір АҚШ доллары үшін
420,11 теңге деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2020
жылғы 21-28 тамыз аралығындағы
кезеңде бірқатар маңызды оқиғалар орын алды. Сауда 0кілі, АҚШ
қаржы министрі және Қытай вицепремьері арасындағы телефон
келісс0здерінің қорытындысы бойынша тараптар 1-кезең шеңберінде
мәмілені орындаудағы прогресті
атап 0тті. АҚШ ФРЖ т0рағасы
монетарлық саясаттағы жаңа тәсіл
туралы жариялады, онда инфляция мен жұмыссыздық бойынша мақсаттарды жеңілдетті – ОБ
инфляцияның мерзімді 2%-дан
асып кетуіне жол береді, бұл сонымен қатар негізгі м0лшерлеме
ұзақ уақыт бойы т0мен деңгейде
болуы мүмкін екенін к0рсетеді.
АҚШ-та COVID-19 бар науқастарға қан плазмасын құюға ресми түрде рұқсат етілді, Moderna
фармацевтік компаниясы ЕО-ға
эксперименттік вакцинаның 80
млн дозасын жеткізуді қамтамасыз
етеді. Жапония премьер-министрі
Синдзо Абэ денсаулығына байланысты отставкаға кетуге шешім
қабылдады.
Дамушы елдер валюталарының**
АҚШ долларына қатыс ты бағамдарының серпіні т0мен дегідей
қалыптасты:
t èĸĨįİĳİħ ĸĭĨĳŃ û÷í ĺūĸ

қатысты алаңдаушылықтың
т0мендеуі аясында 4,1%-ға (5,62ден 5,39-ға дейін) нығайды;
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸĨĵĬŃ 
ға (17,16-дан 16,6-ға дейін) нығайды.
ОАР Covid-19 вакцинасын 0ндіруге
қатысу туралы шартқа қол қоюы
мүмкін, бұл құрлықта иммундауға
қолжетімділікті арттырады;
tŝĵĬďĸĻķİħĹŃŔĶĸĵĨĸŃŎŃĵĨ
капиталдың әкелінуі және ОБ тарапынан валюталық 0ктемдіктің
т0мендеуі аясында 1,9%-ға (74,85тен 73,4-ға) нығайды (0ткен аптада
резервтердің 0суі баяулады);
t ÷ĭĹĭı ĸĻĩĳď ĴŠĵĨıŎĨ ĩĨŎĨ
белгілеудің 0суі аясында 1,1%-ға
(74,82-ден 74,03-ке дейін) нығайды;
tïĵĬĶĵĭįİħĸĻķİħĹŃŎĨ 
773-тен 14 632-ге дейін) нығайды.
ОБ ірі экспорттаушылардың
валюталық түсімін ұлттық валютаға
міндетті түрде айырбастауды талап
ететін қаулыны енгізуді дайындауда;
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃçœÿĬĶĳĳĨ
рының жаһандық әлсіреуі аясында 1%-ға (21,97-ден 21,76-ға дейін)
нығайды;
tùŞĸďĲĳİĸĨĹŃĩďĸĨķĺĨďŀďĵĬĭďĹ
жүзінде 0згерген жоқ, 7,32-ден 7,33ке дейін 0,1%-ға әлсіреді.

ағасының с0з с0йлеуінен кейін
АҚШ долларының жаһандық

әлсіреуі және елдің экономика
министрінің қызметінен кетуіне

* шолуды Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі ашық дереккздердің негізінде апта сайын дайындайды;
** АҚШ долларына қарағанда клемі жағынан неғұрлым кп сатылатын дамушы елдердің валюталары.
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Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

БИЗНЕС&ҚОҒАМ
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

It should not be forgotten that the
most important possessions of our
country are State independence and
the opportunity to solve its problems
independently. At a time such as this,
all due consideration must be given to
that factor. For more than 28 years,
the Republic of Kazakhstan has been
existing as an independent State.

НҰРЛЫ ЖЕР
МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДА
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ
Конституция күні қарсаңында Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Клгінов «Нұрлы жер» бағдарламасы
аясында салынған әлеуметтік пәтерлер кілтін табыстады.
Жаңа тұрғын үй кешенінде 250 пәтер бар. Олар
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары
мен кезекте тұрғандар (халықтың әлеуметтік осал
топтары) арасында б0лінеді, деп хабарлайды елорда
әкімдігінің баспас0з қызметі. «Елбасы қабылдаған
«Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес
жыл сайын мыңдаған отбасы тұрғын үй жағдайын
жақсартады. Мемлекет басшысының тапсырмасы
бойынша биыл қолжетімді тұрғын үй құрылысының
к0лемі үш есе 0сті, бұл – 8 мыңнан астам пәтер.
леуметтік тұрғын үй бірінші кезекте ерекше
қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеп отырған
аналар, жетім балалар, толық емес отбасылар, зейнеткерлер, соғыс ардагерлері, к0п балалы отбасылар
және т.б. беріледі. Келесі аптаның соңында тағы мың
әлеуметтік пәтерді табыстаймыз. Біз «Қазақстандық
ипотекалық компаниямен» бірге қолжетімді баспана алушылар санатын кеңейттік. Осы бағдарлама
бойынша әлеуметтік қызметкерлер, медицина
қызметкерлері, мұғалімдер, полицейлер, мәдениет
және спорт қызметкерлері пәтер алуға 0тініш бере
алады. Аптап ыстық пен қақаған суыққа, жауыншашынға қарамай жұмыс жасайтын құрылысшылар
қауымына ерекше алғыс айтамыз. рқайсыңызға
амандық, денсаулық және табыс тілеймін!» – деп
Алтай К0лгінов баспана иелерін қоныстойларымен
құттықтады.
з кезегінде «Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
АҚ басқарма т0рағасы Ләззат Ибрагимова биыл
соңғы 8 айда 5 мың банк салымшысы баспаналы
болғанын атап 0тті.

KAIRAT KAZAKPAYEV
The nation-building road has
not been easy. In August 1995, our
country adopted a new Constitution
which established the basic principles
governing the existence of Kazakhstan
as an independent State. The republic
has been strengthened both in terms
of nation-building and the level of
its international credibility over the
ensuing years. Proof of this can be
seen in the fact that there has never
been a whiff of inter-ethnic conﬂict
with the large Russian population
in Kazakhstan, and the country has
become a global champion of nonproliferation, while avoiding the risk

The important thing
right now is to maintain
stability in Kazakhstan
of being pulled into Afghanistan or
any other wars.
Much has been accomplished,
yet more remains to be done for the
benefit of Kazakhstan and its citizens. The role of the State becomes
all the more important when times
and situations are complex, as is currently the case. At present, not only
Kazakhstan, but also all countries of
the world have understandably been
primarily concerned with the global
pandemic caused by the COVID-19
virus. Our State, just like its peers, has
to face the issues caused by its spread.
Meanwhile, there are new challenges
casting a shadow over our political and
economic stability and social peace.
Belorussian developments can be
referred in this respect. This drama is
not foreign to us, because post-Soviet
experiences of our country are much
similar to those of the Republic of
Belorussia.
When interviewed by Victor Verk
(zonakz.net), Ermukhamet Ertysbayev, a former Kazakh ambassador to
Minsk, said in this connection that ‘if
the Lukashenko regime falls as a result
of mass rallies and demonstrations, then
this will become a catalyst for the protest
electorate in Kazakhstan and in Russia’. According to him, ‘it is obvious’.
Hence, there is no room for complacency about the risk of repeating the
Belorussian scenario in our country.
So, what measures should be taken to
prevent similar developments?
Exclusive.kz, in an article entitled
‘Последуют ли казахи ‘дурному’
примеру Белоруссии?’ – ‘Will Kazakhs follow the ‘bad’ example of
Belorussia?’, said: ‘Just a couple of
months ago, Alexander Lukashenko
could have only imagined, waking up
in a bad dream, what is happening now
in the country, that until recently was
considered almost an island of stability.
Bat’ka (Old man) managed to walk
a line between internal opposition and
external pressure from the Kremlin. As
to cases of persecution of opponents,
they have been considered so far with
understanding in the post-Soviet space.
What lessons should the Akorda draw
from the Belorussian scenario?
Lesson 1: As soon as you lose an
information war, it can very soon be
followed by a defeat in the political ﬁeld
and a change of power.
In Kazakhstan, as well as in Belorussia, ideology was replaced by propaganda... In such a situation, the media
of those two states carefully avoided
really important issues of concern to
society. And the Kremlin did not fail
to fill this gap in a most efficient and
productive manner. Russian media behaved like full-ﬂedged national media
resources with all the ensuing consequences in each of those two countries.
Yet in Belorussia’s experience, when

the decisive moment came, it was the
private, independent new media that
became almost the only news provider
both domestically and internationally
All the ofﬁcial channels of information
turned out to be completely useless and
unnecessary. Blocking social media and
the internet had no long-term effect.
Lesson 2: Belorussia has demonstrated that society is capable of using
non-violent methods of protest.
As in Ukraine on the eve of the last
presidential elections, protest activity in
Belorussia was stimulated by the thesis
not ‘for Tikhanovskaya’, but ‘against
Lukashenko’. This means that the
agenda was not shaped on a basis of the
typical ‘scary stories’ which are often
being used as a way of whipping up passions during mass protests. They do not
have a separatist character. They have

of the elections and thus bring Bat’ka
to his knees were successful, and at the
same time the actual scale of the protests
has apparently turned out to be an unexpected surprise even for Putin himself:
at some point everything got out of hand.
It is not possible to foresee things like
that. Life is wiser than political games.
Yet the case of Belorussia demonstrated how easy the situation in
Kazakhstan can be destabilized, and
inter-ethnic discourse is, regrettably,
most likely to be used. It is symptomatic
that following Putin’s lead, Zhirinovsky
just recently ‘woke up’ to declare that
all the post-Soviet countries need to
return to the USSR 2.0. Therefore, the
only choice for us is to build loyalty of
society as a whole, since as everybody
knows, patriotism is a purely economic
category. Only a wide class of propertyowners, regardless of nationality, is the
real basis for any State.

a high proportion of Russian speakers is
just this perfect next candidate.

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ

Lesson 4: The times when you can
‘formally’ win elections are gone even
in the countries of the CIS. The cases,
where the real election results are not
reﬂected in the ofﬁcial outcome document, lead to a growing radicalization of
the protests with the responsibility placed
with governments.

МЕКТЕПТЕР САЛЫНЫП,
ЖОЛДАР Ж4НДЕЛУДЕ

Lukashenko did not understand the
main thing - he did NOT win this election. The consequences of being in ofﬁce
so many years atrophied his receptors
as a politician. And even the ‘elegant’
80% did not save him. There is one thing
our ruling power should learn right now
- you must carefully follow the REAL
ratings!.. Nothing politicizes society like
an all-encompassing sense of injustice.
Our people will forgive poverty, but not
humiliation.
Lesson 5: Lack of an opposition
leader is not a reason for complacency.
And such a person may emerge suddenly and become a national leader in a
matter of weeks. And even a ‘cook’ can
become one.

no ethnic component. And they have
neither ‘anti-Russian’ context, nor ‘proRussian’ context. Unlike the ‘Maidan
case’ in Ukraine, there isn’t a geopolitical aspect to these mass protests. This is
a purely social conﬂict. An analogy with
the ‘Revolution of dignity’ in Georgia is
more appropriate here. If a positive scenario appears, a similar agenda would
be possible in the event of social protests
in Kazakhstan.
Lesson 3: Even if the Kremlin ‘had
helped’ the Belorussians ‘wake up’,
things got out of its hand at some point.
Lukashenko’s attempt to play the
Russian card ultimately humiliated
him. His commendable resistance to
the Kremlin’s pressure aimed at forcing
Belorussia to sign the Union Treaty and
become part of Russia was not appreciated by the Belorussians. It is even more
odd that he is currently appealing to
Putin for assistance. Anyway, it seems
that the Kremlin’s efforts to destabilize
the situation in Belorussia on the eve

There is neither serious linguistic or
regional conﬂict nor explicit search for
historical identity in Belorussia. And
ﬁnally unlike both Ukrainian revolutions, the Belorussian mass protests do
not have the character of anti-colonial
or national liberation struggles. Alas,
hundreds of studies that are being conducted in Kazakhstan do not answer
these important questions, and there is
simply no ofﬁcial response to informational provocations. All this suggests
that we have absolutely no idea of what
the society, in which we live, actually is,
which means that we do not have a clear
understanding of what our weaknesses
and our strengths are.
The Belorussian protesting activists’ avoidance of anti-Russian rhetoric
would also explain the rather sluggish
reaction of the West. It seems that people up there do not get that the signing of
the Treaty on the Establishment of the
Union State of Belorussia and Russia,
if that happens, would turn the USSR
2.0 project from a utopia into a real
nightmare. Well, Kazakhstan that has

The acceptance of the same leader
can change in a matter of days, transforming from fear to anger… People are
tired of ‘standard’ leaders. They need
an authentic type of politician they can
understand and associate with their own
ideas about the leader. Tikhanovskaya’s
popularity lies precisely in the fact that
she was not going to become president,
but took on this role at a time when there
were no other options. In fact, Lukashenko himself ‘gave birth’ to her. The
main point of Tikhanovskaya’s program
is her commitment to holding a fair election. For the electorate, Svetlana turned
out to be a much more appropriate ﬁgure
than the ‘real candidates’. By the way,
Lukashenko himself, speaking simple
and abrupt phrases, had won the hearts
of voters on the same basis at the time.
Not the preservation of the inherited
economy, not the strengthening of sovereignty, not the authoritarian modernization, but the relentless struggle between
his supporters and opponents is now the
main focus of the Lukashenko regime’s
work.
The rallies in Belorussia were attended not only by the ‘rotten intelligentsia’, but also by the ‘hard workers’. A
consolidating protest ideology emerged
with lightning speed in the country,
which was shared by part of the security
ofﬁcials, too. A similar scenario could
also unfold in Kazakhstan, where society today is seriously embittered by a
quarantine... In such circumstances, a
split of the elites is inevitable and the
question is which side the security forces
will be on. It is even worse if this split
affects them too, which is very real in
our context’.

Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауданында «Жұмыспен қамту жол картасы» аясында 106 жоба жүзеге
асырылуда.
ңірдегі халық ең тығыз қоныстанған ауданда
жаңа мектеп салынып, саябақ жаңартылуда, к0шелер
жарықтандырылып, жолдар ж0нделуде, инженерлік
желілер жүргізілуде. Бұл жұмыстарға 11,5 млрд теңге
б0лінген, деп хабарлайды облыс әкімінің баспас0з
қызметі.
Аталған 106 жобаның 46-сы – білім саласының
нысандары. Мәселен, мамыр айында Есік қаласында
1500 орынды мектептің құрылысы басталған, ал
ймен орта мектеп ғимаратына, И.Саттаров
атындағы мектеп жанындағы балабақшада,
О.Жандосов атындағы мектептің шатырына күрделі
ж0ндеу жұмыстары жүргізілуде. Мәдениет пен
спорт саласынан 3 нысан, атап айтқанда, К0лдідегі
мәдениет үйі, Есіктегі аудандық мәдениет үйі,
К.Бижанов ауылындағы спорт кешені жаңартылатын
болады.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында да бірқатар жұмыстар атқарылады. Ащысай ауылындағы саябақ пен 5 ауылдың к0шелері
жарықтандырылып, Қызылшарық ауылындағы
электр жүйелері қайта жаңартылып, салынады. Бұл
саладағы ең ірі нысан – Есік топтық су құбыры
құрылысының бірінші кезеңі болмақ.
Қазіргі уақытта жергілікті маңыздағы авток0лік
жолдарындағы құрылыс жұмыстарының басым б0лігі
аяқталған. Осы ретте 46 нысанның 27-сі ж0нделіп
болды. Оның ішінде 24-і – кентішілік жолдар мен
тротуарлар ағымдағы ж0ндеуден, 3 нысан орташа
ж0ндеуден 0тті. Авток0лік жолдарындағы құрылыс
жұмыстарына 1,6 млрд теңге қаралған.
Аталмыш бағдарлама аясында облыстық бюджет қаржысына Шелек политехникалық колледжінде күрделі ж0ндеу мен аудандық аурухана жапсаржайының құрылысы жүргізілуде. Сол
сияқты К0кт0бе ауылында бір ауысымда 50 адамды
қабылдайтын дәрігерлік амбулатория салынып жатыр. Құрылыс жұмыстары жылдың соңына дейін
аяқталады деп жоспарланған.

М МС
МЕДИЦИНАЛЫҚ К4МЕКПЕН
ТОЛЫҚ ҚАМТЫЛАДЫ
Карантин кезінде табысынан айырылған азаматтар
М=МС пакетіндегі қызметтерді толық пайдалануға
мүмкіндік алды.
Үкімет пандемия кезінде табысынан айырылған
азаматтарды медициналық к0мекпен қамту мақсатында оларға сақтандыру статусын беру туралы
шешім қабылдады. Нәтижесінде т0тенше жағдай
кезінде жарна т0лемеген бірнеше санат медициналық
сақтандыру жүйесіне қайта оралды. Осы орайда
« леуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ
Алматы қалалық филиалының директоры Тілеухан
білдаев: «Соңғы кезде к0ктемгі карантин кезінде
ақысыз еңбек демалысына кетуге мәжбүр болған
адамдардың да статустан айырылып қалғаны туралы
к0п айтылып жүр. Кеше үкімет осындай азаматтарға
жеңілдік беру туралы шешім қабылдады. Қор оларға
автоматты түрде сақтандыру статусын берді», – деп
хабарлады.
Осылайша, карантин кезінде табысынан айырылған азаматтар М МС пакетіндегі қызметтерді
толық пайдалануға мүмкіндік алды.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

МӘДЕНИЕТ
ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

БАЙҘАУ: ӘЛ-ФАРАБИДІҢ 1150 ЖЫЛДЫҒЫ

Үздік шығармалар бағаланды
Ақтбеде «=лемнің екінші ұстазы»
атанған, күллі түркі жұртының бас
ойшылы =бу Насыр әл-Фарабидің
1150 жылдығына байланысты «Ең
үздік әлеуметтік пост жариялау»
республикалық байқауы мәресіне
жетті.
САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

Құжат жоғалтқанда
не істеу қажет?
Жеке басты куәландыратын
құжаттар – жеке куәлік
пен тлқұжат 10 жылға
берілетіндіктен, адамдар кбіне
оның мерзіміне қарауды ұмытып
кетеді. Тіпті мерзімі тіп кеткен
құжатпен жүре беретін, кейін
«әттеген-ай» деп, сан соғып
қалатын жағдайлар да жоқ емес.
Мұндай жағдайда әкімшілік
айыппұл салынуы мүмкін.
АЙНҰР БАҚД УЛЕТҚЫЗЫ
Айта кету керек, эпидемиологиялық жағдайға байланысты
еліміздегі халыққа қызмет
к0рсету орталықтарына бару
үшін кезекті алдын ала брондау
тәртібі енгізілді. Сондықтан
құжат мерзімін тексеріп, уақыты
таяса, оны ауыстыру үшін алдын
ала қамданып, кезекті брондап
қойған ж0н. Мемлекеттік қызмет тердің дені электрондық
портал арқылы ұсынылса да,
тек қағаз жүзінде берілетін
қызметтерге де сұраныс жоғары,
сондықтан ХҚО-ға кезекті
брондау қарқыны да үлкен. Бұл
тұрғыда еске салайық, ХҚОға кезекті брондау қызметі

тегін және ресми түрде egov.
kz порталы, телеграм-бот
EgovKzBot2.0 қосымшасы
және 1414 байланыс орталығы
арқылы ұсынылады.
Биылғы жыл басынан бері
161 727 алматылық құжаттарын
рәсімдепті. Оның ішінде жеке
куәліктер де, т0лқұжаттар да бар.
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы жеке
куәліктер мен т0лқұжаттардың
мерзімін жиі тексеріп, уақыты
таяса, оны ауыстыру үшін ХҚОға кезекті алдын ала брондап
қою керектігін ескертеді.
Жеке басты куәландыратын
құжатты мерзімі 0туіне, атыж0нін 0згертуіне, құжаттың
зақымдалуы мен жоғалуына
байланысты қайта алу үшін
Қазақстанның кез-келген
халыққа қызмет к0рсету орталы ғына жүгінуге болады, бұл
орайда азаматтың қай жерде
тұратыны және қай мекенжайда тіркелгені маңызды емес.
Ал жеке куәлікті алғашқы рет
алатын азаматтар, яғни 16 жасқа
жаңа толып жатқан тұлғалар
тіркелген тұрғылықты жері
бойынша ХҚО-ға баруы тиіс.

Ақт0бе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы
Нұрхан Кәдірбаев республикалық байқаудың барша
қатысушыларына алғысын бідіріп, салтанатты түрде байқау
жеңімпаздарына бағалы жүлделер
мен дипломдарын табыстап, құттықтады. Қазылар
алқасы сараптай келе бірінші
орынға Ақт0бе қаласының
тұрғыны, Қ.Жұбанов атындағы
Ақт0бе 0ңірлік мемлекеттік
университетінің оқытушысы Анар
Абдуллина лайықты деп тапты.
Екінші орынға С.Торайғыров
атындағы Павлодар облыстық
кітапханасының қызметкері
Алпысбай Хонж және Шымкент
қаласы, «Болашақ» жоғары
колледжінің оқытушысы Айдана
Есқазиналар ие болды. Үшінші
орынды Батыс Қазақстан облысы,
Бәйтерек ауданы, Үлкен Шаған
ауылының тұрғыны Шерхан
Меңдіқан, Қостанай облысы,
Жітіқара ауданы, Тоқтаров
ауылының тұрғыны, «Жітіқара
аудандық орталықтандырылған
кітапханалар жүйесі» КММ
№6 б0лімшесінің кітапханашы
Анастасия Ахатова, Павлодар
облысы, Павлодар қаласының
тұрғыны кімбек Гүлмерей
иеленді.
Сонымен қатар, әртүрлі аталым
бойынша бірнеше автор үздік деп
танылды. « л-Фараби – тарих

пен мәдениетте» аталымында
Нұрлыгүл Бердіға лиева (Ақт0бе
қаласы), « л-Фараби – ғұлама
ғалым» аталымында Балнұр
Амантай (Қарағанды қаласы), « лФараби – ұлы ойшыл» аталымында
Бибінұр Шәріпова (Атырау
облысы), « л-Фараби – даналық
діңгегі» аталымында Тимур
Т0леуов (Ақт0бе қаласы), « лФараби тағылымы» аталымында
Жайнагүл Құлтанбаева (Ақт0бе
қаласы) жеңімпаз атанды. Бұдан
б0лек 75 қатысушыға байқауға
қатысқандары үшін арнайы
сертификаттар табысталды.
Байқауда жанрлық жағынан
жіктеу болмай, қатысушылар
ізденіс, білімге құштарлық, ой
ұшқырлығын к0рсететін ғылыми
жұмыс, жүрекжарды тілек, эссе,
байқауға сай ой-түйіндерін жазу

үшін қаламдарын қарымдады. Жас
буын қарапайым «Бақыт» деген
с0здің мағынасының терең ұғымын
бабамыздың мұрасынан ұғынуға
талпынды. Олардың еңбектері
заман ағымына сай ғаламторда
жүктеліп, к0зі қырағы, к0кірегі ояу
қалың оқырман назарынан 0тті.
Жүзге жуық қатысушы жазбаларын олардың 0з парақшаларының, сонымен қатар мәдениет,
кітапхана парақшаларының
тіркелушілері оқығанын, олардың
әр қайсысына жазылған пікірлер
легін ескерсек, игі іске бағыталған
бу Насыр әл-Фарабидің 1150
жылдығына арналған «Бақытқа
жету» («Бақытқа жету туралы
кітап» және «Бақыт жолдарын
к0рсету») еңбегі туралы «Ең
үздік әлеуметтік пост жариялау»
республикалық байқауының

мақсаты айқындалғаны. р
адамның ой-пікірі бір жерден
шықпауы мүмкін, бірақ бастысы
ойтүрткі бар. Ұмтылатын мақсат
бар, мақсатың айқын болса,
бақытың да баянды болмақ.
л-Фараби бабамыздың
с0зімен жеткізсек: «Бақыт –
адам ұмтылатын басты мақсат,
0йткені ол белгісіз бір жетілу
болып табылады. Мұны түсіндіріп
жату (артық) с0зді керек етпейді,
0йткені бұл – белгілі (нәрсе).
Игіліктердің ішінде бақыт ең
үлкен игілік екендігі және қалаулы
заттардың ішінде адам талпынатын
ең жетілген мақсат екендігі
айқын». Ендеше, мақсатымыз
айқын, игі істің жетегінде 0зімізге
де, 0згеге де бақыт сыйлайық.
Еліміз тыныш, халқымыз аман
болсын!

ЭКОТУРИЗМ

Алатауда тау туризмі дамыса...

COVID-19: ҘАЙЫРЫМДЫЛЫҘ

Татарстаннан
гуманитарлық
көмек жетті

Алматыдағы Шымбұлақ тау
курортында туризм саласындағы
қоғамдық және мемлекеттік
ұйымдар басшыларының
кездесуі тті. Кездесуді ҚР
мәдениет және спорт вицеминистрі 4ркен Бисақаев
ашып, қазіргі күрделі жағдайда
нарықты нығайта отырып,
бизнес пен мемлекет арасында
сындарлы диалог құру
қажеттілігін алға тартты.
НҰРЛАН ҚҰМАР

Таяуда «Добро-Соседство»
акциясы аясында елімізге
Ресейдің Қазан және Орынбор
қалаларынан гуманитарлық
кмектің жаңа партиясы жетті.
АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
Гуманитарлық к0мектің жаңа
партиясын Алматы қаласына
Татарстан мен Орынбордың
«Институт исследований Центральной Азии» және «Содружество народов Евразии» коммерциялық емес ұйымдары бірлесіп жіберді.
«Институт исследований
Центральной Азии» коммерциялық емес ұйымының атқарушы
директоры Марат Сафинның
айтуынша, Қазан және Орынбор
Қазақстанға 9 мың медициналық
бетперде, 2 мың медициналық
қолғап және 1 мыңнан астам
антисептик жіберуде.

Құрылтайшы және шығарушы:
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРІ»
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Бас директор –
Редакторлар кеңесiнiң төрағасы
Шәмшидин ПАТТЕЕВ
қабылдау бөлмесі 272-87-30
жарнама бөлімі 267-00-44
www.тengemonitor.kazgazeta.kz
E-mail: kaz_gazeta@mail.ru

Алматы қаласында гуманитарлық жүкті .Х.Марғұлан
атын дағы археология институты қабылдады. Естеріңізге сала кетейік, «ДоброСоседство» акциясы биылғы
жылдың шілде айынан бастап
іске асырылуда. Акцияның
ұйымдастырушылары Ресейдің
Астрахань, Екатеринбург,
Саратов, Орынбор, Қазан, Уфа
қалаларының коммерциялық
емес ұйымдары.
Акцияның жалғасуымен
байланысты оның географиясы да кеңейді. Тамыз айында
ресейлік қоғамшылдар гумани тарлық к0мекті скемен,
Павлодар, Ақтау, Ақсай және
Алматы қалаларына жіберуде.
Бұл жолы гуманитарлық к0мек
тізімі қорғаныс костюмдерімен
толықтырылды. Жүктің жалпы
құны 5,8 миллион теңгеден
астам соманы құрайды.

TENGE MONITOR
РЕСП УБЛИ КАЛЫҚ Э КОН ОМИ КАЛЫҚ АП ТАЛЫҚ

Бас редактор
Ақас ТАЖУТОВ
Бас редактордың
орынбасары –
жауапты хатшы
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

Талқылаудың басты тақырыбы таудағы 2020-2021 жылғы
қысқы маусымға дайын дық
және ұлттық парктерде экотуризмді дамыту мәселелері
болды.
Шымбұлақ жыл бойынғы
тау курортының тұсаукесері
барысында компанияның бас
директоры Ринат бдірах манов туроператорлармен бірге
пакеттік ұсыныстарды қалыптастыруға ерекше назар аударып,
туристік қауымдастықтар басшыларымен курортты одан әрі
дамытуды талқылады.
«Тау шаңғысы демалысын
ұйымдастыру – Қазақстанда
0те перспективалы бизнес.
йткені шетелдік туристердің
біздің тауларымызға деген
қызығушылығы үлкен және
біздің туристеріміздің Еуропаның немесе Орталық Азия
елдерінің тау шаңғы курорттарына деген сұранысы бар», –
деді Turan Asia LLP директоры
Гүлғайша Қасенханқызы.
Айта кету керек, статистикаға
сәйкес, тау шаңғысы турисі
демалыс үшін күніне орташа
есеппен 250 доллар жұмсайды,
ал салыстырмалы түрде жағажайға баратын турист тек 50

Бөлім редакторлары: Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ,
Исатай ҚАМБАРОВ, Нұрлан ҚҰМАР
Беттеуші: Ернар ОРМАНОВ
«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның аймақтардағы өкiлдiктерi:
Ақтөбе облысында: Жанғабыл Қабақбаев 8 771 769-63-22
Маңғыстау облысында: Бектұр Төлеуғалиев 8 (7292) 40-41-01
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның
компьютерлiк орталығында жасалды. Офсеттiк басылым.

доллар жұмсайды екен.
Кездесудің екінші б0лімі
толы ғымен экотуризм және
туристердің экологиялық сауаттылығын арттыру мәселелеріне
арналды.
«Тамыр» табиғат аясы мектебінің идеялық жетекшісі сел
Исанова туристерді қоршаған
ортаға ұқыпты қарауға үйрету
жоспарлары туралы айтып
берді. «Біз жұртшылыққа таудағы жүріс-тұрыс ереже лерін
қоғамдық дәрістер, ақпараттық турлар, білім беру және
шабыттандыратын медиа
контент арқылы таныс тыратын боламыз. Біздің басты
мақ сатымыз – адамның табиғатта қауіпсіз болуын, сондайақ табиғатты адамның зиянды
әсерінен қорғауды қамтамасыз
ету», – деді сел Исанова.
рі қарай спикер мектеп
жанынан эко-волонтерлік қозғалыс құрылатынын, оған аз
уақыт ішінде 600-ден астам
адам тіркелгенін хабарлады.

Қозғалысқа қатысушылар
арасында мектеп оқушылары
мен студенттерден басқа, кәсіби
еріктілер, шығармашылық
адамдары, экологтар, биологтар,
ақпараттық технологиялар
саласындағы мамандар және
басқа да мамандандырылған
тұлғалар бар. «Бірлескен ісәрекеттердің арқасында біз
парктің ластануы, флора мен
фаунаның жойылуы, туристік
ағындарды реттеу және тағы
басқа маңызды мәселелерді
шешуге үлкен үлес қоса алатынымызға сенімдімін», – деп
қорытындылады сел Исанова.
Айта кету керек, бұл кездесу
алғаш рет теңіз деңгейінен 3200
метр биіктікте 0тті.
Жалпы «Kazakh Tourism»
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Қазақстан
Республикасы үкіметінің 2017
жылғы шілдедегі қаулысымен
құрылды. Компанияның негізгі
міндеттері елдің туристік әлеуетін шетелде ілгерілету, MICE

АҚЫЛДАСТАР АЛҚАСЫ:
НҰРСЕЙІТ Айтқали
АЛШАНОВ Рахман
САҒАДИЕВ Кенжеғали
ӘБДІМАНАПОВ Сәрсенғали
САПАРБАЕВ Әбдіжапар
БЕКБОЛАТҰЛЫ Жетпісбай
САТЫБАЛДИН Cағындық
ЕСПОЛОВ Тілектес
ТЕМІРБЕКОВ Нұрлан
ҚАЛИЕВ Ғани

іс-шараларын тарту, сондайақ Қазақстанның туристік
саласына инвестициялар тарту
болып табылады.
Еліміздегі саяси жағдайдың
тұрақтылығы, қазақ халқының
қонақжайлығы, тұрақты нарықтық бәсекелестік, мемлекеттік
қолдау 0з кезегінде туризм
индустриясының гүлденуіне
қолайлы кеңістік қалыптастырып үлгерді. Десек те, туризм
саласында әлі де шешілмеген
к0птеген мәселелер бар. Алматы
облысындағы тау шаңғы курорттарына келе тін туристер
үшін жағымсыз жаңалықтардың
бірі – қа зіргі заманғы халықаралық стандарттарға сәйкес
келетін туризм және қонақжайлылық индустриясы нысандарының жетіспеушілігі.
Бүгінде туризм әлемдегі ең
пайдалы бизнестердің бірі екені
анық. Сондықтан Алатауда тау
туризмін уақыт талабына сай
дамытсақ, ел экономикасына
мол қаржы әкелері ақиқат.
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