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ӨНДІРІС
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TENGE MONITOR
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
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А П ТА ЛЫҚ

//26 ҚАРАША 2020 ЖЫЛ

Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

АЗАСТАН ОР НАРЫ6Ы

ИНДУСТРИЯ 4.0

САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ӨНДІРІС ТИІМДІЛІГІ

АКЦИЯЛАР
Risers

Last

% 1D

% 1M

KCEL

2 730,00

+1,11

+1,30

HSBK

122,45

+0,37

+12,02

KZTO

872,50

+0,29

+8,79

3 510,00

+0,14

+14,04

25.11.20 15:59

25.11.20 15:59

25.11.20 16:04

Тртінші неркәсіптік революция
дәуірі аталған қазіргі зымыран
уақыт згерістері аса жылдам. Технология дамуы халық
шаруашылығын айтпағанда,
тұрмыс-тіршіліктің бар саласын қамтыған бұл күнде таңғы
жаңалық кешкісін қалыпты
нәрсеге айналатын болды.
Трткүл дүние сандық технологиялар әлемінде мір сүріп
жатқан қазіргі уақытты байланыс
саласының қызметінсіз елестету
мүмкін емес. Бірақ бұл кешегі
«айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған» дәстүрлі
байланыс түрі емес. Осы ретте
жаңа технологияға негізделген
байланыс қызметін жолға қойып,
Маңғыстау ңірі экономикасының
ркенді дамуына қомақты үлес
қосып отырған «Мұнайтелеком»
компаниясының іс-тәжірибесі
атап айтарлықтай.

GB_KZMS

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

MFOKb1

ЖАСАМПАЗ ЕҢБЕКПЕН
@РНЕКТЕЛГЕН ЖЫЛДАР

FFINb3

0.00

–

KSYSb1

14.50

–

Lрбір кәсіпорынның !зінің
қайталанбас тарихы бар, оны
адамдар жасампаз еңбегімен жазады. «Мұнайтелеком» ЖШС
үшін бұл ерекше, оның қалыптасу тарихы 1965 жылдан, Кеңес
Одағында Маңғышлақтың табиғи
байлықтарын игеру қарқынды
жүріп жатқан экономиканы индустрияландыру жылдарында
одақтық ма ңызы бар қуатты
!ндірістік-экономикалық кешен
құрылған кезден басталады. Дәл
осы 1965 жылы «Қазақстанмұнай»
!ндірістік бірлестігінде жаңа байланыс аймағы құрылды, оның
құрамына Қазақстандағы барлық
барлау, !ндіру және !ңдеу кәсіпорындары мен мекемелері кірді.
Келесі жылы 20 қазандағы
№362б «Қазақстанмұнай» біріктіру бұй рығымен учаске байланыс кеңсесіне айналдырылды. Осы 1966 жылғы 20 қазан
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CCBN

KASE

2 575.85

0.14%

FTSE 100

6432.17

1.55%

CAC 40

5558.42

1.21%

S&P 500

3635.41

1.62%

Dow Jones

30046.24

1.54%

Nikkei 225

26165.59

2.50%

DAX

13292.44

1.26%

SSE Comp

3402.82

-0.34%

Алтын

1 799.60

-2.21%

Платина

936.00

-1.06%

Палладий

2 329.00

-0.38%

Никель

14 423.00

-0.61%

Алюминий

1 770.50

-0.53%

Күміс

23.16

-3.14%

25 Қараша 2020
Валюта нарықтары
USDKZT

424.49

-0.26%

EURKZT

504.51

-0.18%

USDRUB

75.4745

0.00%

USDUAH

28.3828

0.15%

USDBYN

2.5621

0.61%

EURUSD

1.1900

0.10%

GBPUSD

1.3340

-0.12%

25 Қараша 2020

Symbol

Last

% 1D

% 1M

MM Index

9,33

+0,32

-0,30

10,21

+0,82

+0,60

SWAP-1D (USD)

9,75

+1,74

-0,21

TWINA

9,34

+0,46

+0,30

SWAP-2D (USD)

9,50

+2,20

+0,04

Yield

DTM

19.00

–

24.11.20 18:05

TONIA

25.11.20 15:51

25.11.20 15:34

25.11.20 14:40

25.11.20 15:34

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР
Deals
25.11.20

25.11.20

25.11.20

кәсіпорынның құрылған күні, оның
қызметінің бастауы болып саналады. Сол уақыттан бастап байланысшылар ұжымының !ндірістік
қоржынында алғашқы еңбек жетіс тіктері жинала бастады. Сол
жылы Теңіз және ауыз су сорғы
стан ция ларының диспетчерлерінің байланысын қамтамасыз ететін
Шевченко-@зен учаскесіндегі әуе
байланысының желілері пайдалануға берілді. Байланыс тораптары
ұйым дасты рыл ды, Жаңа!зен мен
Шевченко қала ларында, Жетібай
кентінде мұнайшыларға қызмет
к!рсетуге арналған ажыратқыштар
орнатылды. Осы оқиғалардан елу
жыл бұрын аймақта байланыстың
қалыптасуы мен дамуы басталып,
жалғасты.
70-ші жылдардың басында Маңғышлақ түбегі мен Шевченко қаласының !неркәсіптік инфрақұры-

лымының дамып, !суіне орай байланысшылардың қызметтері барған
сайын сұранысқа ие бола бастады.
Жыл сайын дерлік жаңа байланыс
желілері енгізілді, АТС орнатылды, радиобайланыс ұйымдастырылды, АТС сыйымдылығы артты.
1970 жылы «Шевченко-Жетібай»,
«Шевченко-@зен», «Жетібай-@зен»
байланыс учаскелерінде жаңа байланыс желілері енгізілді, жаңа аппаратура құрастырылды. «@зен-ҚұлсарыГурьев-Куйбышев» учаскесінде
1970-1971 жылдары «@зен-Гурьев»
мұнай құбырын іске қосу кезінде
радиобайланыс ұйымдастырылды.
Маңғышлақ түбегінің, Шевченко қаласының, жалпы осынау
қазыналы !ңірде мұнай саласының
қарқынды дамуы қосымша коммуникация құралдарын талап
етті, тұрақты телефон байланысы қажет болды. Бұл қиын кезең

еді, білікті мамандар жетіспеді,
байланысшылар қатаң ауа-райы
жағдайында жұмыс істеуге мәжбүр
болды. Бірақ осынау қиындықтарға,
қарапайым тұрмыстық және !ндірістік жағдайлардың болмауына
қарамастан, байланысшылар барлық
нысандарды үздіксіз сапалы байланыспен қамтамасыз ете отырып,
тарату жүйелерінің жабдықтарын
орнату, ж!ндеу және техникалық
қызмет к!рсету мүмкіндіктерін
іздестірді. Мәселен, 1972 жылы байланыс кеңсесінің қызметкерлері
Маңғышлақ станциясында 100
н!мірге 100/2000 бірінші АТСБК
орнатты, Жаңа!зен қаласында 1000
н!мірге 100/2000 АТСБК монтажы
жүзеге асырылды, !ндірістік үйжайларды б!ле отырып, байланыс
торабын кеңейту жүргізілді.
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ҘОҒАМДЫҘ САЯСАТ

Орталық сайлау
комиссиясының отырысы өтті
2021 жылғы 10 қаңтарға
тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және
мәслихаттарының депутаттарын
сайлау жніндегі науқан шеңберінде
Қазақстан Республикасы Орталық
сайлау комиссиясының отырысы тті.
АРУЖАН АМАНОВА

3.91%

+4,83

АҚША НАРЫҒЫ

Тауарлар
47.86

-0,48

-0,36

25.11.20 15:57

25 Қараша 2020

Мұнай

+0,00

KASE Индексі

ЛЕМДІК ОР НАРЫ6Ы
Индекстер

215,01
2 566,54

25.11.20 15:42

Саяси партиялардың, Lділет
министрлігінің !кілдері, БКБ
режимінде аумақтық сайлау комиссиялары, онлайн режимінде –
бұқаралық ақпарат құралдарының
!кілдері қатысқан отырыста кейбір
саяси партияларды партиялық
тізімдер бойынша сайланатын
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің және мәслихаттарының депутаттарын сайлауға
жіберу, 2021 жылғы 10 қаң тарға
тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі
және мәслихаттар депутаттарының
сайлауына халықаралық ұйымның
байқаушыларын аккредиттеу мәселелері қарастырылды.
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша с!з с!йлеген Орталық
сайлау комиссиясының мүшесі
Асылбек Смағұлов ағымдағы жылғы 5 қарашада Орталық сайлау

ГАЗБЕН АМТУ,
ЭКОЛОГИЯНЫ ЖАСАРТУ:
КЕШЕНДІ ДАМУ
ДРЕЖЕНІ АРТТЫРАДЫ ............................... 2

комиссиясы 6 саяси партияны
Парламент Мәжілісі депутаттарын
және партиялық тізімдер бойынша
сайланатын мәслихаттар депутаттарын сайлауға қатысуға жіберу туралы қаулы қабылдағанын хабарлады.
Сонымен қатар, Lділет министрлігінің ақпараты бойынша 2020
жылғы 11 қарашада «Бірлік» саяси
партиясы қайта тіркеуден !тіп,
«ADAL» саяси партиясы болып
атауын !згертті. Ал 12 қарашада
Қазақстан Коммунистік Халық партиясы да тіркеуден !тіп, Қазақстан
Халық партиясы болып !згерді.
«ADAL» саяси партиясының және
Қазақстан Халық партиясының
барлық филиалдары 14 облыстың
әділет органдарында, сондай-ақ НұрСұлтан, Алматы және Шымкент
қалаларында есептік қайта тіркеуден
!тті. Осылайша, Орталық сайлау
комиссиясы «ADAL» саяси партиясы
мен Қазақстанның Халық партиясын
Қазақстан Республикасы Парламенті
Мәжілісі мен мәслихаттары депутаттарын сайлауға қатысуға жіберу
туралы қаулы қабылдады.
Тақырыпты түйіндей келе,
Орт сайлауком т!рағасы Берік
Имашев «ADAL» партиясы Түркіс тан облысында !з филиалын

КАЗАХСТАН НА ФОНЕ НОВЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ В РЯДЕ СТРАН СНГ:
Скрытая правда о месте, отводимом РК
в контексте постсоветских трансформаций .............. 7
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қайта тіркеуді және Шымкент
қаласында партия филиалын есептік
тіркеуді жүзеге асырғанын атап
!тті. Осылайша, партия барлық
!ңірлердегі мәслихаттарға сайлауға
қатысуға жіберілді.
Ал екінші мәселе бойынша
Орталық сайлау комиссиясының
мүшесі Анастасия Щегорцова
с!з с!йлеп, сайлау туралы Конституциялық заңның 20-2-бабына
сәйкес шет мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың байқаушыларын аккредиттеуді Сыртқы
істер министрлігінің ұсынуы
бойынша Орталық сайлау комиссиясы жүзеге асыратынын хабарлады. Осыған байланысты Сыртқы
істер министрлігінің 2020 жылғы
17 қарашадағы ұсынысы бойынша
аккредиттеуге 29 байқаушы ұсынылды. Олардың барлығы аккредитациялауға шығарылды. Барлық
29 байқаушы ТМД қатысушы мемлекеттердің Парламентаралық Ассамблеясынан аккредиттеледі. Аккредиттеуге ұсыныстардың келіп
түсуіне қарай байқаушылар бойынша
деректер жаңартылатын болады.
Халықаралық бақылау институтын
ағымдағы жылдың 22 қазанында
Орталық сайлау комиссиясы ашқан
болатын.

№48 (690)

BRKZe10

8.95

–

PKDAb1

16.00

–

INBNb4

11.50

–

Deals

Yield

DTM

NTK028_2685

8.80

MUM156_0006

10.20

MKM012_0148

9.30

NTK027_2683

9.40

–

MUM168_0002

0.94

–

KZ_10_2811

1.18

–

25.11.20

25.11.20

24.11.20

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР

25.10.20

24.10.20

23.10.20

18.10.20

18.10.20

11.11.20

–

ПАРЛАМЕНТ: ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

Агроөнеркәсіп кешенінің
дамуы алаңдатады
ткен бейсенбі, 19 қарашада ҚР Парламенті Сенатының Премьерминистр Асқар Маминнің қатысуымен ткен отырысында сйлеген
Сенат депутаты Ақылбек Күрішбаев еліміздің агронеркәсіптік
кешенін (АК) қолдаудың тиімділігі тмендігіне қынжылыс
білдіргенін жазады, www.forbes.kz Парламенттің баспасз қызметіне
сілтеме жасап.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Ақылбек Күрішбаев Үкіметке еліміз агро!неркәсіп кешеніндегі
қалыптасқан жағдайды ретке келтіріп, тиісті шаралар қабылдауды
сұрады.
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП,
2017 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДА №16796-Г КУӘЛIГI БЕРIЛДI

TENGE MONITOR

2

БЕЙСЕНБІ 26 ҚАРАША 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
Nur Otan
Стратегиялық
мақсаттар жүзеге асады

Nur Otan партиясының
кезектен тыс XX съезінде
Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаев Қазақстан
қазіргі ахуалға қарамастан
стратегиялық даму
мақсаттарын дәйекті түрде
іске асыратынын атап тті.
– Партиямыздың кезектен тыс XX съезі күрделі әрі
маңызды кезеңде !ткізіліп
отыр. Бұл мемлекетіміздің
қоғамдық-саяси !міріндегі
айтулы оқиға. Бүгінде Nur
Otan партиясы ел тағдырына
жауапты ең басты саяси

күшке айналды. Халқымыз
бізге қашанда зор сенім артады. Lсіресе, жаһандық
дағдарыс кезінде ел аманатына ерекше к!ңіл б!луіміз
керек. Бүкіл әлемге тараған
пандемия Қазақстанға
да оңай тиген жоқ. Мемлекет азаматтарымыздың
денсаулығын қорғау үшін
барлық қажетті шараларды қабылдап жатыр», – деді
Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы партия тарапынан халыққа
ұдайы қолдау к!рсетіліп
келе жатқанын, партия

белсенділері және еріктілері
мұқтаж жандардан к!мегін
аямағанын атап !тті.
– Осындай нақты жұмыс
пен жанашырлық бере кебірлігімізді арттыра түседі. Елбасы саясатының
сабақтастығын қамтамасыз
ету – негізгі міндеттің бірі.
Мен биылғы Жолдауымда партия ның қоғамдағы
жетекші р!лі туралы айттым.
Біз реформаларды жүзеге
асыру барысында Nur Otan
партиясының зор әлеуетіне
сүйенеміз, – деді ҚасымЖомарт Тоқаев.

Өңірге сапар
Вакциналар зауыты салынуда
Премьер-министрдің орынбасары
Ералы Тоғжанов бастаған
үкіметтік делегация Жамбыл
облысының Қордай ауданына
барды.
Жұмыс сапары барысында вице-премьер Гвардейский
ауылындағы Биологиялық
қауіпсіздік проблемалары
ғылыми-зерттеу институты
жанындағы отандық иммундық
препараттар шығаратын
зауыттың құрылысы барысымен танысты. Зауыт Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың тапсырмасына
сәйкес салынуда. Құрылысмонтаждау жұмыстары биыл
аяқталады, қазіргі уақытта
барлық инженерлік коммуникациялар жүргізілген. Жұмысқа 145 адам және 30 бірлік техника жұмылдырылған. Зауыт !з жұмысын келесі жылдың
бірін ші тоқсанында бастайды.
Мұнда әлемдік стандарттарға
сәйкес иммунобиологиялық
препараттар, оның ішінде ко-

ронавирус инфекциясына,
тұмауға, туберкулезге, бруцеллезге, нодулярлық дерматитке, басқа да инфекциялық
ауруларға қарсы вакциналар
шығарылатын болады. Жыл
сайын биопрепараттардың
30-60 млн дозасын !ндіру жоспарланып отыр. Премьерминистрдің орынбасары институт қызметкерлерімен кездесіп,
оларды әңгімеге тартты.
Бұдан соң Е.Тоғжанов инсти-

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

БОТАГ@З LБДІРЕЙҚЫЗЫ

Газбен қамту,
экологияны жақсарту:
Кешенді даму
дәрежені арттырады

Жиында атап !тілгендей,
Қазақстанда әлемдік энергетика нарығындағы секілді энергия тасымалдаушылардың басқа
түрлерін !ндіру мен тұтынуға
қарағанда, газ !неркәсібінің
қарқынды дамып келе жатқаны
байқалады. Биыл елімізде газ
тұтыну 16,5 млрд м³ дейін !седі деп
күтілуде. Ең алдымен, бұл электр
энергиясын !ндіру үшін 50% газ,
коммуналдық-тұрмыстық секторға
36%, !неркәсіпке 14% пайдаланатын тұтынушылар санының артуына байланысты. Осы жылдың
қорытындысы бойынша Қазақстан
халқын газдандыру к!рсеткіші 53%
деңгейінде жоспарланған, 9,8 млн
адам табиғи газға қол жеткізе алатын болады. 2025 жылы газдандыру деңгейі 2120 елді мекенді немесе 11,7 млн тұрғынды қосумен
60%-ға жетеді. Бұған «Сарыарқа»
жобасының 2 және 3 кезеңдерін іске
асыру, Шығыс Қазақстанды газдандыру, сондай-ақ !ңірлік желілерді
кеңейту және реконструкциялау
ықпал ететін болады.
Үкімет басшысы Энергетика
министрлігіне мүдделі мемлекеттік
органдармен және ұйымдармен
бірлесіп, 2021 жылғы 1 сәуірге дейін
ҚР газдандырудың бас схемасының
!зектендірілген жобасын әзірлеуді
тапсырды. Солтүстік !ңірлерді газдандыру мақсатында А.Мамин 2021
жылғы 1 наурызға дейін «Сарыарқа»
газ құбыры жобасының 2 және
3 кезеңдерін іске асыру бойынша техникалық-экономикалық
негіздемелерді жаңартып, барлық
сараптамаларды алуды тапсырды.
Сондай-ақ 2021 жылғы 1 сәуірге
дейін Шығыс Қазақстан облысын
газдандыру тұжырымдамасын дайындау қажеттілігі атап к!рсетілді.
Түркістан, Ақт!бе, Жамбыл,
Маңғыстау, Батыс Қазақстан,
Алматы облыстары мен Алматы
қаласының әкімдіктеріне газбен жабдықтау объектілеріндегі
ақауларды жою және оларды кейіннен пайдаланушы ұйымдар дың
теңгеріміне беру үшін жергілікті
бюджеттерден қажетті қаражатты
қарастыру тапсырылды.
@ңірлердің экологиялық проблемаларын кешенді шешу ж!ніндегі
жол карталарын іске асыру барысы-

на тоқталсақ, биыл Қазақстанда «ластаушы т!лейді – түзейді» қағидаты
бекітілетін жаңа Экологиялық
кодексті қабылдау к!зделген.
Бұл жаңа реттеу жүйесі аясында
!ндіріске жаңа экологиялық қауіпсіз
технологияларды енгізуге жол ашады. 2019 жылдың қорытындысы
бойынша атмосфералық ауаның
экологиялық мониторингіне
сәйкес, 45 елді мекен ішінде 10
қала атмосфералық ауаның жоғары
ластану деңгейіне жатады. Олар:
Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды,
Теміртау, Атырау, Ақт!бе, Балқаш,
@скемен, Жезқазған және Шымкент
қалалары. Сонымен қатар, ластаушы заттар шығарындыларының
едәуір к!лемі Павлодар облысына
тиесілі. Осы ретте салалық ведомство «Халық үніне құлақ асатын
мемлекет» тұжырымдамасын негізге
ала отырып экологиялық проблемалар мен оларды шешу жолдарын
барлық !ңірлердегі жұртшылықпен,
әсіресе экоактивистермен бірге
қарастырған. Осылайша, жұртшылықпен экологиялық проблемаларды талқылау қорытындысы бойынша еліміздің барлық !ңірінде
экологиялық жағдайды жақсарту
ж!ніндегі !ңірлік жол карталары бекітілді. Оларды іске асыру,
озық технологияларды енгізу, жаңа
экологиялық кодекстің нормаларын орындау 2024 жылға қарай
атмосфераның ластану индексін
т!мендетуге және жалпы алғанда
еліміздегі экологиялық жағдайды
жақсартуға мүмкіндік береді. 2025
жылға дейін елдегі орман аумағын
500 мың гектарға ұлғайтып, 2 млрд

Үкіметтің кезекті отырысында елді
мекендерді газдандыру мәселесі
қаралды. Сонымен бірге ңірлердің
экологиялық проблемаларын кешенді
шешу жніндегі жол картасын
іске асыру барысы пысықталды.
Премьер-министр Асқар Мамин
міндеттердің басымдылығы мен
зектілігіне тағы бір назар аударды.

тут қызметкерлеріне арналған
60 пәтерлік үйдің құрылысын
к!рді. Нысанның құрылысы тамыз айында басталған, ол келесі
жылдың басында пайдалануға
беріледі. Тағы екі тұрғын үйдің
құры лысы жоспарлануда. Институт жұмысымен танысқан
соң Ералы Тоғжанов Қордай
ауданының дамуы, сондай-ақ
ғылыми-зерттеу институтының
!зекті мәселелерін шешу ж!нінде кеңес !ткізді.

астам ағаш отырғызу жоспарланған.
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Атырау, Ақт!бе және Тараз
қалаларында қоқысты қайта !ңдеу
зауыттарының 6 пилоттық жобасы
іске қосылады, бұл кемінде 200
млрд теңге жеке инвестиция тартуға
және тұрмыстық қатты қалдықтарды
қайта !ңдеу үлесін 30%-ға дейін
жеткізуге жағдай жасайды.
«Елдегі экологиялық жағдайды
жақсарту – Мемлекет басшысы
алдымызға қойған басым міндеттердің бірі», – деді А. Мамин. Осы
ретте Үкімет басшысы Экология министрлігіне әкімдіктермен
бірлесіп, жұртшылықпен тұрақты
кездесулер !ткізе отырып, !ңірлердің экологиялық проблемаларын кешенді шешу ж!ніндегі жол
карталарын толық әрі уақытылы
іске асыруды тапсырды. Премьерминистр барлық рұқсат етілмеген
қоқыс үйінділерін жою, сондайақ полигондардың таусылған ресурстарын жабу және қалпына
келтіру бойынша пәрменді шаралар қабылдау қажет екенін атап
!тті. Бүгінде !ңірлерде 3,5 мың
қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру объектісі жұмыс істейді,
олардың тек 620-сы (17,6%-ы)
оларға қойылатын талаптарға сай
келеді. Экология министрлігіне
мүдделі мемлекеттік органдармен және қоғамдық ұйымдармен
бірлесіп, Қазақстанның т!мен
к!міртекті дамуының 2050 жылға
дейінгі тұжырымдамасын әзірлеуді
тездету және оның жобасын келесі
жылдың басында Үкіметке енгізу
жүктелді.

ТУҒАН ЖЕР

Баға

Коммуналдық тарифтер сақтала ма?

Табиғи монополияларды реттеу
комитетінің трағасы Асан
Дарбаев Қазақстанда биыл
коммуналдық қызметтердің
тарифі 2019 жылға қарағанда
қаншалықты згергенін айтып
берді.
«Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2020 жылдың
қаңтарында тарифтер !сіп кетпес үшін 2019 жылы тыңғылықты
жұмыс жүргізілді. Коммуналдық
қызметтердің орташа жоспар-

лы !сімі 15 пайыз деп болжанған
еді», – деді А.Дарбаев ОКҚ-да
!ткен баспас!з мәслихатында.
Комитет басшысының айтуынша, Президент тапсырмасын орындау үшін 400-ге
тарта кәсіпорынның жұмысы
талданған. @ндірістік функцияларға қатысы жоқ және
басым емес шаралар айқындалды. Осы шараларды іске асыра отырып, табиғи монополия
субъектілерінің шығын б!лігі
16,4 млрд теңгеге дейін азайтыл-

ды. Одан б!лек, табиғи монополия субъектілерінің басым емес
бағыттары бойынша тағы 10,4
млрд теңге оңтайландырылды.
Осы шаралардың арқасында
тарифтердің жоспарлы !згерісі 0,5 пайызға ғана !згерді
(2020 жылдың 1 қаңтары мен
2019 жылдың 1 қаңтарын салыстырғанда). Жылумен, сумен
қамту және су тарту бойынша тарифтер т!мендеді.
Спикер электрмен қамту
тарифінің !суін стансаларда
шекті тарифтердің 15 пайызға
қымбаттауымен байланыстырады. Сонымен қатар алдағы
жылы коммуналдық тарифтер биылғы деңгейде сақ талатынын мәлім етті. «Бізде тариф !згерісінің орынды болуын реттейтін нақты ережелер
бар. Олар – инвестициялық
бағдарламалардың тартымдылығы, тарифтік сметаларды
түзету туралы ережелер. Осының
бәрі бізге 2021 жылы халық үшін
тарифтерді 2020 жылғы деңгейде
сақтауға к!мектеседі», – деді
А.Дарбаев.

МАРҚАКӨЛ КӨЛІ
Шығыс Қазақстандағы өзінің керемет пейзаждарымен ерекшеленетін, әсіресе күн батқан
немесе таң атқан кезде, таңғажайып әдемі көрінетін орын – Марқакөл көлі.
Туристердің арасында кристалды таза, мөлдір сулармен танымалдылыққа ие болды. Көл
тұщы сулардың қатарында және бүгінгі күні аталмыш табиғат қорығының ең маңызды
бөлігі болып табылады. Марқакөлдің көркем жағалау аймақтары бай флора мен фауна
әлемін қамтиды. Жергілікті ландшафттарға 700-ден астам өсімдік түрлері өсетін
шабындықтар, таулы ормандар, тайга жатады, ал фауна өкілдерінен қоңыр аюлар,
қар барыстары, құнулар, жабайы қабандар, қасқырлар, бұғылар және басқа да ғажайып
жануарлар бар. Көлдің қысы өте қатал, ал жаз мезгілдері әрдайым жылы әрі қолайлы.
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БИЗНЕС&ӨНЕРКӘСІП
ПАРЛАМЕНТ: ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ

Агроөнеркәсіп
кешенінің дамуы алаңдатады
>[1]

Оның айтуынша, 2003 жылы
ауыл шаруашылығына мемлекеттік
субсидиялар к!лемі 3,5 млрд теңге
құраған, сол кезде субсидиялардың 1 теңгесіне есептегенде 186
теңгенің ауыл шаруашылығы
!німі !ндірілген екен. 2019 жылы
А@К-ті мемлекеттік қолдау 85 есе
артқан, бірақ бұл субсидиялардың 1
теңгесіне !ндірілген !нім құны баржоғы 17-ақ теңгеге бағаланыпты.
Бұл – осы 16 жыл аралықта ауыл
шаруашылығын мемлекеттік қолдау 11 есе т!мендеді деген с!з.
Күрішбаев мырза мынадай да
мысал келтіреді. Соңғы 15 жылда
жаздық бидайдың шығымдылығы
әлемнің ірі астық егетін елдерінде,
Ресейді қосқанда, 30-40%-ға
ұлғайған, ал Қазақстанда бар-жоғы
14%-ға ғана артыпты, яғни, 2,5 есе
кем.
«Неге бұлай болады? @йткені,
А@К-ті мемлекеттік қолдау бізде,
басқа елдердегідей, саланы технологиялық тұрғыдан дамытуға бағытталмаған, біз аграрлық ғылымды
дамытпаймыз. Ауыл шаруашылығы
дақылдарының 70%-ға жуығын шет
елдерден тасымалдаудамыз, осындай кіріптар жағдайға жетіппіз.
Сапалы тұқымдарға қолжетімді
болмағасын, кейбір фермерлеріміз алқаптарына іс жүзінде саудаға
шығаратын дәндерін себуге мәжбүр, ал мал шаруашылығы жоғары
протеинді мал азығымен қамтамасыз етілмей отыр», – деп реніш
білдірді.
А.Күрішбаев Мемлекет басшысы ның келесі жылдан бастап аграрлық ғылымды қаржыландыруды тапсы рғанын еске
салды. Премьер-министр
жетекшілік ететін Жоғары

ғылыми-техникалық комиссия
оның бюджетін 2 есе, жыл сайын 17
млрд теңгеге дейін к!теруге шешім
қабылдаған. Қосымша қаражатқа
шетелдік әріптестермен бірлесіп
қазақстандық селекциялық ғылымды ауыл шаруашылығы дақылдары
сорттарын заманауи молекулярлық
тәсілдерге ауыстыру және елімізде
Ұлттық Генетикалық банк құру
арқылы мал генетикасын жақсарту,
сондай-ақ аграрлық инновациялар енгізудің заманауи жүйесін
ұйымдастыру да к!зделген. Яғни,
басқа елдерде қысқа уақыт аралығында ауыл шаруашылығы саласында технологиялық ілгерілеуді
іске асыруға мүмкіндік берген
тетіктерді дамыту керек. Алайда,
республикалық бюджеттік комиссия (РБК) ғылымдағы прогрессивті
!згерістерді қолдамады және
бюджетті !ткен жылдар деңгейінде
бекітті, оның үстіне тек 2 жылға
ғана, үшінші, 2023-інші жылға ақша
түзету аясында қарастырылмақ.
«Ғылымды қаржыландыру
ұлғайған жоқ, тіпті бұрынғы ақшаларының !зін ғалымдар едәуір
тежелумен алуы мүмкін. @йткені,
ғылыми-білім беру орталығы –
Ұлттық аграрлық ғылыми-білім
беру орталығы («ҰАҒБО») әлі күнге
дейін ғылыми байқаулар !ткізген
жоқ, әйтсе де оны сонау жаздың

басында, ең болмаса бюджеттері
бекітіліп қойған 2 жылға байқаулар
жариялауға болатын еді ғой. Қаржы
министрлігі де осылай істеу мүмкін
болатынын растап отыр! Ал енді,
ҒЗИ-дің жекелеген басшылары
мен қызметкерлерінің сылбырлығы
және жауапсыздығынан уақыт
жоғалтылды, ал с!йтіп, 3000ға жуық адам, бюджеттен ақша
б!лінгеніне қарамастан, келесі
жылдың мамыр айына дейін
жалақысыз отырмақ. Осылайша, біз
еліміздің аграрлық ғылымы дамуын
түпкілікті тоқтатуымыз мүмкін.
Қа лыптасқан жағдайды реттеп,
тиісті ша ралар қабылдауыңызды

сұраймыз», – деп түйіндеді депутат.
Сенат депутатының осынша
жаны ауыратындай ж!ні бар және
кезінде !зі де басшылық жасаған
ведомствоның қазіргі хал-жағдайы,
әсіресе саланың дамуына кедергі
болар жайттарды атап к!рсетуі –
шынайы жанашыр екенінің айғағы.
Енді таяу жылдарға белгіленген
шаралардың орындалуы қандай
күйде екеніне тоқталып !тсек.
Министрліктің мәліметінше,
2017-2021 жылдарға арналған Агро!неркәсіп кешенін дамыту бағдарламасында саладағы еңбек !німділігі мен экспорт к!лемін 2 жарым
есе ұлғайту жоспарланған екен.
Ауыл шаруашылығы министрінің
бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров аталған құжатқа енгізілген
басты !згерістер қатарында мына
мәселелерге де тоқталған болатын:
«Ауыл шаруашылығы саласына инновация енгізу үшін
ғылыми-зерттеу және тәжірибелікконструкторлық жұмыстарға
бизнестің шығынын субсидиялау қарастырылды. Бұл тетік
іске қосылғаннан кейін алдағы
уақытта қолданылатын, бизнестің
сұранысына ие зерттеулер ғана
жүр-гізіледі. Бүгінгі таңда А@К-тегі
ғылыми-зерттеу және тәжірибелікконс-трукторлық жұмыстар бюджет қаржысына ғана жүргізіледі,

ғылыми зерттеулерді мемлекеттік
органдар іріктеп алады. Бұл
бизнестің сұранысына жауап
бермейді», – дейді ол.
Ж!н-ақ делік, бірақ іс жүзінде
жағдай солай болмай отыр емес пе?
Бюджеттен б!лінген қаражаттың
!зін уақытылы игере алмау барып
тұрған берекесіздіктің к!рінісі.
Жалпы алғанда, жап-жақсы бағдарламалар жасалады да, аяғы құрдымға кетіп, орындаушылардың
шалағайлығынан игілікті істер оңды
!рісін таппай жатуы қынжылтады.
Бұл ретте осы бағдарламаның басықасында тұрған сарапшы пікіріне
назар б!лген де орынды болар. Со-

нымен, «Ұлттық аграрлық ғылымибілім беру» КеАҚ (Коммерциялық
емес акционерлік қоғам) басқарма
т!рағасы Т!леутай Рақымбековтің
айтуынша, жаңа құжатты әзірлеу
жұмысы 2016 жылы басталған екен.
«Агро!ндіріс кешенінің 5 жылдық даму бағдарламасын жасауға
сарапшы ретінде біз де шақырылған
болатынбыз. Талқылау барысында бұрынғы заңдарға заман талабына сай !згерістер енгізу керегіне к!зіміз жетті. С!йтіп, 20162017 жылдары жаңа заң жобасы
әзірленді. Парламенттің т!менгі
палатасына ұсынған кезде 13 кодекске, 30-ға тарта заңға !згеріс
енгізуге тура келді. Агро!неркәсіп
кешенімен Жер кодексі, Су кодексі
және Орман шаруашылығы кодексі тікелей байланысты. Асыл
тұқымды мал шаруашылығы туралы, астық шаруашылығы,
мақта шаруашылығы, ауылдық
елді мекендерді дамытуға және
басқаларына қатысты 15-ке тарта заң да Агро!неркәсіп кешенін
дамыту ісіне қатысты. Соның
бәріне !згеріс енгізілді», – дейді
Т.Рақымбеков.
Айта кету керек, акционерлік
қоғам басшысы аграрлық ғылымды
мемлекеттік қолдау мәселесіне
ерекше назар аударылғанына баса
мән береді. Себебі, бұл жалғыз

Қазақстан ғана емес, аграрлық
сектор дамыған елдердің бәріне
тән. АҚШ, Аргентина, Австралия
сияқты ауылшаруашылық саласы
дамыған елдердің тәжірибесіне
сүйенсек, саланы қаржыландыруға
тауар !ндірушілердің !здерінің
қызығу-шылығын тудыру қажет,
дейді сарапшы.
«Мәселен, А@К !кілі !зінің
жұмысын жеңілдететін жағдайды
айтып, тиісінше талап қояды,
ақшасын т!леп тапсырыс береді.
Мысалы, АҚШ-тағы фермерлер
қауымдастығы, басқа да одақтар
ғылыми орталықтарға бидайдың
жаңа тұқымын әзірлеп беріңіздер
деп тапсырыс береді. Олар тез
!нетін, !нім к!лемі мол, т!зімді деген сынды талап қойып, 5 миллион
доллар қаражат т!леді делік. Қалған
қаражатты ғылыми орталықтарға
мемлекет т!леп береді. Яғни, тапсырыс бірінші кезекте !ндірістен
түседі. Ал !ндіріс !зіне не керегін
жақсы біледі ғой, к!рдіңіз бе?
Осыған дейін қалай болып келді?
Министрлік бюджеттен 2 млрд
теңге қаражат б!леді де, ғылыми
институттар оған 40-50 түрлі
тақырыпта зерттеу жүргізеді. 2007
жылы тіпті 500 тақырыпқа дейін
ғылыми жұмыс жазылыпты. Ол
еңбектер !ндіріске керек пе, жоқ
па, ол жағын зерделеп жатпайды, аспаннан алған тақырыпты
зерттей береді. Lрине, одан бергі
аралықта біз біраз !згеріс енгізіп,
зерттейтін тақырыптарды азайттық. Салалық қауымдастықтармен
бірлесіп тақырыптарды терең
талқылауды қолға алдық. 2013 жылы
ғылымды қар жыландыруға тауар
!ндірушілердің !здері қатысуға тиіс
екенін айтып, ұсыныс жасадық.
Тауар !ндірушілердің қаражат
б!лгенін де к!рдік, бірақ оған мемлекет қаржылай к!мектескен жоқ,
себебі тиісті заң шықпаған болатын. 2019 жылғы 28 қазанда елімізде
алғаш рет экономиканың басқа
салаларына қарағанда аграрлық
сектордағы ғылымға ерекше к!ңіл
б!лінді. Тауар !ндірушілер ғылымға
қанша қаражат б!лсе, соның 80
пайызына тең сома мемлекеттің
есебінен субсидияланады. Мысалы,
тауар !ндіруші ғылыми институтқа
келіп «маған осындай тұқым дайындап бер» деп 1 миллион теңге
берсе, оның 800 мың теңгесін мемлекет !зіне қайтарып береді. Сонда
ғалымдар тікелей !ндіріс талабымен
жұмыс істейді. Бұған дейін осыған
қол жеткізе алмай келген едік. Бұл
тамаша жаңалық деп санаймын», –
дейді Т!леутай Рақымбеков.
@здеріңіз аңғарып отырғандай,
шын мәнінде де, экономикамыз
үшін маңызды сала – ауыл шаруашылығын дамытуға айтар лықтай к!ңіл б!лінген. Сондықтан
да барды ұқсата алмай отырған
тиісті ұжымдар мен жігерсіз орындаушылар олқылықтарына әділ
бағасын беріп, жауапты адамдарды
қатаң жазаласа да артық болмас
еді. Сонда ғана әлемдік деңгейде
жылдан жылға арта түсіп отырған
агро!неркәсіп саласындағы даму
қарқынына біздегі аграрлық сектор ғылымы да үйлесімді ілгерілей
алмақ.

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

ХВҚ еліміздің
індетпен күрес бойынша
шараларын бағалады
Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ) Ұлттық
банк пен Қазақстан Үкіметінің коронавирус
індетімен күрес бойынша дағдарысқа қарсы
шараларына бағасын берді. 2020 жылдың
2-сінен 13-іне дейін ХВҚ-ның Қазақстан бойынша миссиясы басшысы Николь Бланшенің
жетекшілігімен ХВҚ қызметкерлері қазақстандық
мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік
сектор ұйымдарының және қаржы нарығының
кілдерімен виртуалды тұрпаттағы онлайн-кездесулер ткізді. Бұл туралы хабарлама ХВҚ сайтында жарияланған.
ХВҚ Қазақстанның індет пен сыртқы
жағдайларға жауабы батыл және дер кезінде
!ріс алды деп есептейді. Қор сондай-ақ (сынқатерлерге – ред.) мемлекеттік шаралармен
әрекет етуді оң бағалап, дағдарыстан кейінгі
кезеңде тұрақтырақ және инклюзивті дамуға
бейілділікті батыл қолдап отыр.
ХВҚ !зінің қорытынды мәлімдемесінде
Қазақстан экономикасының COVID-19 бен
мұнай нарығындағы жайсыз бағалардан
есеңгіреуден жапа шеккенін айтады. 2020
жылдың тоғыз айында қызмет к!рсету
саласындағы белсенділіктің т!мендеуі мен
ОПЕК+ келісіміне сәйкес мұнай !ндіруді
қысқарту салдарынан !ндіріс к!лемі шамамен
2,8%-ға қысқарған.
ХВҚ миссиясының кеңес берулер !ткізу
аясындағы келесі сапары 2021 жылдың
к!ктемінде күтілуде.

ҚР Парламенті
АДБ қарыздары туралы
келісімдерді қолдады
Қазақстан Республикасы Парламентінің
Мәжілісі (тменгі палата) Азия Даму банкі (АДБ)
мен Азия Инфрақұрылымдық инвестициялар
банкінің (АИИБ) жалпы сомасы 1,5 млрд евро
болатын қарыздары туралы келісімдерін ратификациялауды мақұлдады, деп хабарлайды Синьхуа
агенттігі з сайтында.
Хабарламаға сәйкес, АДБ қарызы 908 млн
596 мың евро құраса, АИИБ қарызы – 661,8
млн евро. Екі қарыз да 2021 жылдың бюджеті
тапшылығын қаржыландыруға бағытталады.
Қаржылар COVID-19 індетінің салдарымен
күрес бойынша және экономиканы қалпына
келтіруге бағытталған үкіметтік шараларды
қолдауға мүмкіндік бермек.
Бұл қаражат АДБ мен АИИБ-нің 2020
жылға індетпен күрес бойынша арнайы
бағдарламалары аясында Қазақстан үшін
сақталған қордан б!лінбек.

Fitch ForteBank-тің
рейтингтерін жақсартты
2020 жылдың 23 қарашасында Fitch Ratings
халықаралық рейтингтік агенттігі Қазақстанда
операциялық орта бойынша жалпы алғанда жайсыз болжам сақталып отырғанына қарамастан,
ForteBank-тің болжамын «Негативтіктен» «Тұрақ тыға» жақсартуды және Эмитент Дефол тының Ұзақмерзімді Рейтингін (ЭДР) «B» деңгейінде растауы туралы шешімін жариялады.
Fitch талдаушыларының пікірінше, болжамды жақсарту мен рейтингтерді растау – жалпы
алғандағы мұнайға бағалардың т!мендеуі мен
COVID-19 таралуының жайсыз зардаптарынан
болған экономика рецессиясы – банк активтері
сапасына жалғаса түскен қысымды жеңілдетуге
азық-түлік қорын құруға дейінгі жоғары
табыстылық пен капиталдың айтарлықтай
қорының болуы Fitch-тің болжамын айғақтай
түседі.
«Fitch агенттігінің ForteBank рейтингтері
бойынша болжамын жақсартуы – біз үшін және
клиенттеріміз үшін маңызды оқиға және бұл
банктің тұрақтылығы мен сенімділігін бекіте
түседі», – дейді ForteBank басқармасының
т!рағасы.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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LЛЕУМЕТ
ҚАРЖЫЛАЙ КМЕК КЛЕМІ АРТТЫ
Қазақстанда әскери қызметшілерге берілетін
қаржылай тлем 3 жыл ішінде 30 пайызға артады.
Бұл жайында Қазақстан Президенті – Қарулы
Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Қорғаныс министрлігінің кеңейтілген алқа
мәжілісінде айтты.
«Қорғаныс министрлігіне мүдделі органдармен бірлесіп, 2021 жылғы 1 қарашаға дейін
Қарулы Күштердегі, басқа да әскерлер мен әскери
құрылымдардағы идеологиялық жұмыстардың
тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырамын», – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сонымен қатар ол әскерилерді әлеуметтікқұқықтық тұрғыдан қорғау мәселесіне тоқталды. Президент келесі жылдан бастап күштік құрылымдарға
арналған азық-түлікке б!лінетін қаржы к!лемі артатынын, алдағы 3 жыл ішінде әскери қызметшілерге
берілетін қаржылай т!лемді орташа есеппен 30
пайызға к!бейту туралы шешім қабылданғанын хабарлады.

ҰЛТТЫҚ БАНК
АЙНАЛЫМДА – ЖАҢА МОНЕТА
ҚР Ұлттық банкі қолма-қол ақша айналымы
департаментінің директоры Жомарт Қажмұратов «Дала
қазынасы» сериясымен шыққан «JETI QAZYNA»
монеталарының айналымға түсуі туралы түсініктеме
берді.
«Дала қазынасы» сериясымен шыққан «JETI
QAZYNA» монеталары бірқатар аймақтарда айналымға
енді. Олар тұрақты айналымдағы монеталармен қатар
қолданылады.
«100 теңгелік биколорлы айналыстағы монеталар 7
түрде дайындалған. Олар – «ER JIGIT», «SULÝ ÁIEL»,
«QUMAI TAZY», «AQYL BILIM», «BEREN MYLTYQ»,
«JÚIRIK AT» және «QYRAN BÚRKIT». Техникалық
сипаттамасы жағынан олар басқа айналыстағы номиналы 100 теңгелік монеталармен бірдей. Заңды
т!лем құралы. Яғни т!лемдердің барлық түрлері үшін
қабылдануы қажет. Оларды тауарлар мен қызметтерге
ақы т!леуге пайдалануға болады. Монеталардың
параметрлері !згеріссіз сақталғанын атап !ткім
келеді», – деді Жомарт Қажмұратов.
Егер кәсіпкерлер монеталарды қабылдаудан бас
тартса, онда ҚР Lкімшілік кодексінің 206-бабына
сәйкес оларға ескерту беріледі.

ИПОТЕКА
1688 АДАМНЫҢ ТІНІШІ
ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАДЫ
ҚР Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігі
ипотекалық борышкерлердің шағымын қарайтын арнайы
комиссияның жұмысын қорытындылады.
2015 жылдың басынан бастап арнайы комиссияның
талқылауына 5168 шағым түскен. Оның ішінде 2650
адамның !тінішінің қанағаттандырылмағанына толық
негіз бар. Ал банктер 760 !тінішті қанағаттандырудан
негізсіз бас тартқан. 1688 адамның !тінішін арнайы
ипотекалық бағдарлама талаптарының !згеруіне
байланысты қайта қаржыландыруға болады. Қалған
70 !тініш комиссия қарауында жатыр. Қазақстанда
ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру
бағдарламасы 2015 жылдан бастап жұмыс істеп келеді.
«Қазір комиссия қарауында 70 !тініш жатыр. Lр
!тініш бойынша медициналық ұйымдар, әлеуметтік
ұйымдардың қорытындысы келтірілген. Бұл шағымдар
әр азаматтың жеке жағдайына қатысты қаралатын
болады. Биылдан бастап әлеуметтік жағынан аз
қамтылған борышкерлерге қатысты ипотекалық
бағдарламаға !згерістер енгізілді», – деді ҚР қаржылық
нарықты реттеу және дамыту агенттігінің Алматы
!ңірлік басқармасының басшысы Сәлима Джурунова.
Оның айтуынша, банктердің барлығы бірдей
адамдарды әлеуметтік аз қамтылған топқа жатқыза
бермейді. Оны дәлелдеу үшін тұтынушы заң бойынша
сотқа жүгінуі тиіс.

БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2025
НІМ КЛЕМІ ҰЛҒАЙДЫ
«Қарапайым заттар экономикасы» жеңілдетілген
несиелендіру бағдарламасы түркістандық кәсіпкерлерге
үлкен кмегін тигізіп отыр.
Антикризистік шара ретінде қолға алынған
бағдарлама арқылы биыл 262 жоба қаржыландырылған.
@ткен жылмен салыстырғанда қаржыландырылған
жобалар саны 2,7 есеге артып, Түркістан облысы
бұл к!рсеткіш бойынша к!ш бастап тұр. Бұл туралы
@ңірлік коммуникациялар қызметінде !ткен брифингте кәсіпкерлік және сауда басқармасының басшысы Нұрбақыт Иманқұлов мәлімдеді.
Сонымен қатар, кәсіпкерлердің !ндірістік қуатын
сақтау және тұрақтандыруға бағытталған «Бизнестің
жол картасы-2025» бағдарламасының бюджеті ағымдағы жылда 38%-ға артып, 3,3 млрд. теңгені құраған.
Бағдарлама аясында 400-ге жуық кәсіпорынға қолдау
к!рсету жоспарланған болса, бүгінгі таңда 304 жоба
қаржыландырылған. @ңір бойынша жұмыс істеп
тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің
саны 1,4%-ға !сіп, 142 682 бірлікті құрады. Орын алған
экономикалық !згеріс жағдайына қарамастан, шағын
және орта бизнес тарапынан !ндірілген !нім к!лемі
10,9%-ға ұлғайған.
Нұрлан ҚҰМАР

>[1]
1975-1976 жылдар кәсіпорынның тарихында келесі еңбек
жетістіктерімен !рнектелді: Жаңа!зендегі АТСБК 100/2000 сыйымдылығы 500 н!мірге к!бейтілді,
АТК жалпы сыйымдылығы 1500
н!мірге жетті. Шевченко қаласындағы байланыс орталығында
АТСБК 100/2000 жабдығы 400
н!мірге ауыстырылып, қалалық телефон станцияларымен !зара байланыс желілері ұйымдастырылды.
Жетібайда, Шевченко-@зен учаскесінде, 12 арнаны б!ліп, К-60 тығыздау жабдығы іске қосылды. Жетібайда байланыс орталығы №1 мұнай
кәсіпшілігіне ауыс тырылды және
M-60 қосқышының 300 н!міріне
100/2000 АТСБК жабдықтары орнатылды. Ракушечный мүйісімен
радио байла нысын ұйымдастыру
жүзеге асырылды, Жетібай байланыс б!лімінің құрамында Ракушечный байланыс б!лімі ашылды, М-60
қосқышы орнатылды.
1978 жылы мамырда Р-404 радиорелейлік байланысы (Солтүстік Ракушиге дейін 12 канал) іске қосылды,
Бозашы түбегіндегі жаңа Қаламқас
кен орнымен радиобайланыс орнатылды және Түркіменстанмен шекаралас облыстарда жұмыс жасайтын
бұрғышылар байланыспен қамтамасыз етілді. 1979 жылы «ШевченкоҚаламқас», П-303 12 арналарына
арналған Р-409 радиорелейлік станциясы, сонымен қатар қосқыш іске
қосылды.
Кейінгі жылдары қуаттылықтың
жүйелі түрде !суі байқалды. 1980
жылы Жетібай-@зен учаскесінде
12 каналға арналған жабдықтар орнатылды. 1984 жылы 400 н!мірге
арналған АТСБК-100/2000 телефон
станциясы мен Қаламқас байланыс
орталығының ғимараты салынып,
пайдалануға берілді. МҚТС қолмен
ауыстырып қосқышы M-60 ауыстырылды. 1985 жылы Қаражанбас кен
орнында 300 н!мірге арналған АТСК100/2000 телефон станциясы мен
байланыс орталығы пайдалануға
берілді. 1986 жылы қаланы Қаламқас
және Қаражанбас кен орындарымен
байланыстыру үшін 1979 жылдан
бері жұмыс істеп келе жатқан Р-409
радиорелейлік байланыс жүйесінен
К-120НС кабельдік жүйеге к!шу
жүзеге асырылды.
КСРО мемлекеттік жүйесінің жалпы дағдарысымен, !неркәсіп !ндірісінің айтарлықтай т!мендеуімен сипатталатын 1991 жылғы қиыншылықтар
Маңғыстау облысындағы барлық
кәсіпорындардың, соның ішінде байланыс саласы қызметінде де к!рініс
тапты. «Мангышлакнефть» !ндірістік
бірлестігінің 1991 жылғы №114 бұйрығы негізінде байланыс кеңсесі
«@ндірістік және техникалық байланыс б!лімі» болып !згертілді.
@мір жалғасып жатты, байланысшылар !зекті мәселелерді шешіп, !з
қызметін нарық жағдайында қайта
құрды.
Байланыс сапасын арттыру үшін
1996 жылдың қаңтарында бірнеше
байланыс қызметін біріктіру туралы шешім қабылданды. Осылайша,
@зенді пайдалануға беру б!лімінің
екі !ндірістік учаскесінің қызметі !лшеу құралдарын, автоматика
мен теле механиканы, техникалық
қызмет к!рсетуді, монтаждауды және
баптауды, сондай-ақ жаңадан іске
қосылған «Қаламқас» және «Жетібай»
мұнай !ндіру нысандарын іске қосу
жұмыстарын қамтамасыз ететін
индустриялды-техникалық коммуникациялар б!ліміне берілді. Олардың
негізінде құрылған Қаламқас және
Жетібай !ндірісін автоматтандыру
шеберханалары бүгінде телекоммуникация қызметтерін ұсынатын
«Қаламқас» @АЦ және «Жетібай»
@АЦ болып қайта құрылды.
90-шы жылдардағы экономикалық
және !ндірістік дағдарыстарға қарамастан, байланысшылар кәсіпорны
қай салада болсын бірінші кезектегі
маңызды мәселе – мамандарды ұстап
қалды, қиындықтарды жеңіп, дәйекті
дамуды жалғастырды, автоматика,
телемеханика және Б@Қ техникалық
қызмет к!рсету жүйелерін жаңартып,
модернизациялады, !лшеу құралдарын

САНДЫҚ
ЖӘНЕ ӨНДІРІС

ж!ндеу және техникалық қызмет
к!рсетуді ұйымдастыру үшін ж!ндеу
базасын бастапқы құралдармен және
!лшеу құрал дарымен жабдықтауды
кеңейтіп, ұлғайтты.
1997 жылы 8-шағын ауданда жаңа
ғимарат салынды, оған барлық байланыс орта лығының жабдықтары
«КазНИПИнефть» ғимаратынан
к!шіріліп, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚның әкім шілік ғимаратында «Хайком» автоматты телефон станциясын
орнату және іске қосу жұмыстары
жүр гізілді. Ақтауда 3000 н!мірге
арналған S-12 жүйесінің автоматты
телефон станциясы-21 жабдығы іске
қосылды. Жаңа!зендегі байланыс
орталығын 5000 н!мірге арналған S
–12 жүйесінің 7 автоматты телефон
станциясына ауыстыру жүргізілді.
Сондай-ақ Маңғышлақ станциясында екі ИКМ-30 жүйесі және «БУТТ»
ЖШС-де ИКМ-30 іске қосылды, !ндірістік базаның құрамында ж!ндеуметрологиялық қызмет құрылды,
автоматика және телемеханика б!лімі
ұйымдастырылды.
1998 жылдың желтоқсанында таратылған «Байланысты !ндірістік-техникалық басқару» кәсіпорнының
мүлкі негізінде «Мұнайтелеком» жауапкершілігі шектеулі серік тестігі
құрылды.
«Мұнайтелеком» компаниясы
Маңғыстау түбегіндегі барлық мұнай
кен орындарын, елді мекендерді:
Ескі Жетібай кенті, Мұнайшы,
Қызыл-Т!бе, Ынтымақ, Бозашы
түбегі мен Ақтау қаласын бірыңғай
ақпараттық кеңістікке біріктіреді,
тұтынушылардың әр түрлі санаттарына арналған телекоммуникация
қызметтерінің кең және үнемі кеңейіп
отыратын спектрін ұсынады және
Маңғыстау облысында мықты позицияны иеленеді.
Еңбек жолы осындай жетістіктердан тұратын байланысшылар
жаңа уақыт талабына іскерлікпен,
біліктілікпен жауап беруде. 1999
жылы Жетібай және Қаламқас кен
орындарындағы ATC-1100/2000 Харрис 20–20 MAP типіндегі 500 н!мірге
арналған сандық телефон станциясына ауыстырылды, Жетібай, Қаламқас
және Ақтау қалаларында «Motorola»
типіндегі магистралдық жүйе орнатылып, іске қосылды.
2000 жылы Жетібай кен орнында
«Жетібаймұнайгаз» @У мен «Асар»
кен орнының ғимараттарында, келесі
жылы «Қаламқас» және «Жетібай» кен
орындарында Радиус-2000 жүйелері
толығымен іске қосылды.
2003 жылы «Маңғыстаумұнайгаз»
АҚ басқармалары мен б!лімшелері
үшін қалалық автоматты телефон
станцияларына байланыс желілері
арқылы қолжетімділікпен ішкі байланысты ұйымдастыруға арналған
шағын автоматты телефон станцияларын орнату және іске қосу жұмыстары
жүргізілді. 2004 жылы Ақтаудағы
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ және «Ғ@О»
ЖШС мұнайшылар емханасында
байланыс кабельдері тартылды, телефондар орнатылды. Кабельдік магистральдар желісі айтарлықтай !сті,
абоненттер саны к!бейді.

Қазіргі таңда, «Мұнайтелеком»
ЖШС құрылымы !ндірісті автоматтандыру цехтарынан, сәйкесінше
Ақтау қаласындағы, Қаламқас және
Жетібай, @зен кен орындарындағы
байланыс учаскелерінен, телекоммуникация цехтарынан, күзет және !рт
дабыл жүйесі сервисінің цехынан,
метрологиялық қамтамасыз ету цехынан, бейінді құрылымдар мен аспаптар
!ндіру цехынан, сондай-ақ әкімшілікбасқару аппаратынан тұрады.
«Мұнайтелеком» ЖШС – тарихы бай, үлкен !ндірістік қоры мен
инновациялық-білім тәжірибесі бар
кәсіпорын. Lрине, бұл – !з білімі
мен біліктілігін, кәсіби шеберлігі
мен қажыр-қайратын ортақ мақсат
жолындағы іске аянбай жұмсаған
байланысшы-мамандардың аға буыны мен кейінгі толқынның ерен
еңбегінің нәтижесі. Осындай
энтузиастардың бірі – Ұлы Отан
соғысының ардагері, орденді байланысшы П.Г.Савин. Ол желілік
электриктердің бригадирі болып жұмыс істеді. Жаңа технологияны енгізуге қатысқан Петр
Григорьевичтің есімі 1978 жылы
компанияның Құрмет кітабына жазылды. Сондай-ақ 1978-1979 жылдары жаңа технологияны енгізуге
қатысқан И.Ю.Козловская, жас
жұмысшылардың тәлімгері, жаңа
техниканы енгізудің белсенді
қатысушысы В.Б.Мухин, мамандығы
бойынша «Үздік» атағы бар кабельшідәнекерлеуші Ж.Нұрғалиев, жаңа
техниканы енгізуге қатысқан
үздік инженерлік-техникалық
қызметкер В.П.Попов, Шевченко қаласының байланыс цехын
басқарған, жақсы ұйымдастырушы
Г.Н.Исенғалиев, Жетібай кен орны
байланыс учаскесінің бастығы болып
істеген, жаңа техниканы енгізуге
қатысқан Ж.Д.Тұмаев, қалааралық
коммутатордың телефон операторы В.И.Грищенко, жаңа техниканы енгізуге қатысқан радиобайланыс инженері В.И.Денисов, инженер, белсенді ұйымдастырушы
және тәлімгер Н.С.Гноевый сынды байланыс саласы үздіктерінің
есімі Құрмет кітабына жазылды.
Олардың қатарында Жетібай, @зен,
Қаламқас мұнай кен орындарында байланысты қамтамасыз ету
жұмыстарын ұйымдастыруға тікелей
қатысқан, зертхана инженерінен
«Мұнайтелеком» ЖШС !ндірістік
басқармасының бастығына дейінгі
үлкен еңбек жолынан !ткен, 33 жыл
бойы осы кәсіпорында жұмыс істеген
тәжірибелі басшы, тамаша тәлімгер
Н.А.Манафов та бар.
ХХІ ғасырда компания алдында тұрған жаңа сын-тегеуріндерді
Мұнайтелеком қазіргі заманғы командасы лайықты қабылдады. Жаңа
ғасырда компания тізгінен қолға
алған, ұжымда құрметке ие болып,
жаңа !ндірістер мен технологияларды енгізуді ұйымдастыруға белсене
қатысқан Қ.Т.Аманбаев 2001-2016
жылдары «Мұнайтелеком» ЖШС директоры болды. 2018 жылдың шілде
айынан бастап компанияны Ербол
Мырзабекұлы Мұқашев басқарады.

ЖАҢА ҒАСЫР,
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ХХІ ғасыр жаңа технологиялар
әкелуде, жыл сайын кейбір !ндіріс
әдістері жойылып, неғұрлым технологиялық тың әдістермен ауыстырылуда. Осы ретте «Мұнайтелеком» ЖШС технологияларды үнемі
жаңартып отыруға, к!рсетілетін қызметтердегі технологиялық тиімділікті
үнемі арттыруға бағытталған.
Қазіргі уақытта облыстың ішкі
нарығында қызмет деңгейі мен сапасы бойынша Мұнайтелекомға тең
келетін компания жоқ. 2019 жылы
«Мұнайтелеком» ЖШС-і «Documentolog» ЖШС-мен ынтымақтастық
туралы меморандумға қол қойды және
Батыс аймақ үшін ресми !кілі болды.
Сонымен қатар, компания !ндірісті
қашықтықтан басқару, мұнай кен
орындарын игерудің сандық басқару
жүйесіне к!шу жобаларын әзірледі.
Электрондық құжат айналымы жүйесі біздің !мірімізге к!птен бері еніп
келеді, бірақ соңғы 5 жылда кең тарала бастады. Documentolog-ның
аймақтағы елшісі ретінде жүйені
енгізу, оқыту, реттеу, оны одан әрі
дамыту Мұнайтелекомның мойнында, бұл компанияның қазіргі заман
үрдісіне белсенді қатысуының к!рінісі
болып табылады.
Мұнайтелеком мамандары орындайтын қызметтің маңызды түрлерінің
бірі !ндірісті метрологиялық
қамта масыз ету болып табылады.
Бұл бағытты дамыту үшін ж!ндеуметрологиялық қызмет негізінде
!лшеу және автоматика құралдарын
ж!ндеу цехы құрылды. Барлығы дерлік
2002 жылдың наурызында н!лден басталды. Сол кезде !лшеу құралдарын
ж!ндеу бойынша учаске ғана болды.
2006 жылы тексеру зертханалары үшін
жаңа ғимарат салынды, жабдықтар орнатылды және !лшеу құралдарын тексеру зертханалары ұйымдастырылды.
Жұмыс барысында цех !зінің қызмет
түрлері бойынша жүйелі түрде кеңейтіле отырып, !лшеу құралдарын
тексеру құқығына !зінің аккредиттеу
аттестатын т!рт рет растады. Бүгінгі
таңда !лшеу құралдарын тексеру зертханасында 7 түрлі, атап айтқанда,
жалпы мақсаттағы манометрлерді,
соның ішінде электрлік жанасу
манометрлерін, барлық типтегі оттегі
манометрлерін, термометрлерді,
кедергінің термотүрлендіргіштерін,
термопараны тексеру, газ есептегіштерін, ГСК салмағының гидравликалық к!рсеткіштерін, тік және
к!лденең цистерналарды, контроллерлер, панельдік амперметрлер мен
вольтметрлер сияқты электр !лшеу
құралдарын тексеру жұмыстары атқарылады.
Мұнайтелеком метрологиялық
қамтамасыз ету цехы Маңғыстау !ңіріндегі ең үздіктердің бірі болып табылады. Арнайы дайындықтан !ткен
цех мамандары тексеру жұмыстарын
жүргізу әдістемелерін терең біле отырып, Мемлекеттік стандарт органдарының талаптарына қатаң сәйкестікте
орындайды.
IT-технологиялардың қарқынды
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БИЗНЕС&ӨНДІРІС
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

ТЕХНОЛОГИЯ
ТИІМДІЛІГІ
дамуына байланысты Мұнайтелекомда
бизнеске озық инновациялық IT-шешімдерді енгізу және қолданыстағы
ақпараттық жүйелердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін жоғары
білікті жас мамандар командасын құру
қажеттілігі туындады. Нәтижесінде
Ақпараттық технологиялар орталығы
құрылды, оның негізгі мақсаты
ұйымның IT-инфрақұрылымын
кешенді қолдау болып табылады – компьютерлерге техникалық
қызмет к!рсетуден бастап жаңа ITшешімдерді енгізуге дейін. Ақпараттық
технологиялар орталығы – бұл
үлкен жұмыс тәжірибесі бар жоғары
деңгейдегі кәсіби мамандардың
ұйымшыл командасы. Орталық мамандары кен орындарында авток!лік
қозғалысының GPS–мониторингін
енгізумен және техникалық сүйемелдеумен; компьютерлік және ұйымдастыру техникасына техника лық
қызмет к!рсетумен және сүйемелдеумен; жер қойнауын пайдаланушы
компаниялардағы процестерді ақпараттандыру және автоматтандырумен; жаңа IT-шешімдерді енгізумен
айналысады. Сондай-ақ компьютерлер мен ұйымдастыру техникасын
ж!ндеу және техникалық қызмет
к!рсету, картридждерді толтыру және
ж!ндеу үшін құрылған қызмет к!рсету
орталығы жұмыс істейді.
@ңірдің к!птеген к!лік кәсіпорындары бизнестің басты IT-жүйелерінің
бірі – компанияның к!лік паркінің
жұмысын оңтайландырудың нақты
тәсілі ретінде Wialon жүйесі негізінде
к!лік мониторингін жоғары бағалайды. Жүйенің үлкен функционалдығы
әртүрлі іскерлік мәселелерді шешуге
мүмкіндік береді – нақты шығындар
мен тасымалдаудың экономикасы,
үнемдеу резервін іздеу, тәртіпті арттыру, жанармай үнемдеу, жүгірісті
қысқарту, бос тұрып қалуды азайту
және тағы басқалар.

Қазіргі уақытта, Мұнайтелеком
Ақпараттық технологиялар орталығы
!ңірдің мұнай сервистік компанияларының GPS-мониторинг жүйелеріне
қызмет к!рсетеді.
Бүгінде Маңғыстау қаласында
тармақталған телефон желісін ұйымдастыру, жаңа IT-технология ларды
енгізу және нысандарда жер гілікті
компьютерлік желілерді, олар дың
арасындағы деректерді беру арналарын, бейнебақылау қызметтерін
ұйымдастыру бойынша к!рсетілетін
қызметтер спектрін кеңейту, Интернетке қолжетімділікті арттыру,
байланыс сапасын жақсарту бойынша мақсатты жұмыс жалғасуда.
Кәсіпорынның автоматика мен
технологиялық процестердің !лшеу
құралдарын, !рт және күзет дабыл
жүйелерін ж!ндеу, монтаждау, баптау
және техникалық қызмет к!рсету,
сондай-ақ бірқатар !лшеу құралдарын
тексеру құқығына аккредиттеу бойынша кәсіби телекоммуникациялық
жұмыстарды жүргізуге лицензиясы бар. Бүгінгі таңда ең заманауи
жабдықтармен жабдықталған ж!ндеу
және тексеру зертханалары бар.
Телекоммуникация саласын-

да Мұнайтелеком абоненттерге жаңа қызметтерді таңдаудың
кең мүм кіндіктерін ұсынады: бұл
– Қаламқас, Жетібай мұнай кәсіпшіліктерінен және оларға іргелес
жатқан шағын кен орындарынан
деректерді беруді ұйымдастыру,
жаһандық компьютерлік желіге
қосылу, түрлі ақпараттық қызметтерді
ұсыну, сондай-ақ шағын АТС, байланыс жүйелерін монтаждау және
баптау, нысандарды телефондандыру, жылжымалы радиобайланысты
ұйымдастыру бойынша қызметтерді
к!рсету.
Кәсіпорынды дамытудың басты
бағыттары Маңғыстау түбегіндегі
!з желісі к!лемінің кеңеюімен,
сондай-ақ сымсыз технологиялардың
белсенді таралуымен байланы сты. Ақтау қаласында, Маңғыстау,
Ынтымақ, Дәулет, Қызыл-т!бе,
Жетібай, Мұнайшы кенттерінде
және Жетібай, Оңтүстік Жетібай,
Шығыс Жетібай, Асар, Бұрмаша,
Тасболат, Ақтас, Оймаша, Қарақия,
Қаламқас, Қаражанбас мұнай-газ кен
орындарында орналасқан Маңғыстау
түбегінің шалғай аудандарында
!здерінің байланыс желілерінің болуы
компанияның негізгі бәсекелестік
артықшылықтары болып табылады.
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасында алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудегі бағыттың бірі
5.2-тармақ бойынша «Сандық мемлекетке к!шу» болып табылады. Осы
тұрғыдағы іс-шаралар жоспарының
56-тармағында кеңістіктік деректердің
сандық түрде қолжетімділігі мен
тиімді пайдаланылуына жағдай
жасайтын кеңістіктік деректердің
ұлттық инфрақұрылымын құру
к!зделген. Осы орайда Мұнайтелеком
деректерді цифрландыру қызметін
дамыту және оны к!рсету ісін
жүзеге асырады. Атап айтқанда,
2019 жылы аэрофототүсірілім бой-

ынша жұмыстарды жүзеге асыру,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ тобының,
сондай-ақ басқа да жер қойнауын
пайдаланушылардың қажеттіліктері
үшін ортофотопландар құру үшін
ұшқышсыз ұшу аппараты сатып алынды. Геоақпараттық технологиялардың арқасында топографиялық жоспарларды жасау деректерді алу мен
!ңдеудің жоғары жылдамдығы ның
есебінен топографиялық жұмыстардың мерзімдері мен құнын
қысқартуға к!мектеседі. Таңертең
– түсірілім, кешке – жоспар. Ұшқышсыз түсірілім кешендері күніне
40 шаршы км-ге дейін түсіре алады. Борттағы геодезиялық ҒСНЖ
қабылдағыш тіпті жердегі жоспарлыбиіктік негіздемесін пайдаланбай-ақ,
сантиметрлік дәлдікті қамтама сыз
етеді. ҰҰА технологиялары топографиялық жұмыстардың мерзімі
мен құнын айтарлықтай қысқартуға
к!мектеседі.
Лицензиялық учаскелерді экологиялық бағалау және жер қойнауын
пайдалану процесінде олардың жайкүйінің мониторингі – ҰҰА-ны пайдаланудың перспективалы бағыты.
Бұл жерде біз аумақтың түсірілімі

нәтижелерінің соңғы нәтижемен
(жергілікті жердің топографиялық
жоспары) және геодеректердің жалпы базасы негізіндегі экология лық
ақпараттармен үйлесімділігіне иеміз.
Геоақпараттық технологиялар бір
аумақ бойынша гетерогенді деректерді
біріктіруге және оларды аумақты
!неркәсіптік игеру процесінде
табиғи кешендер мен антропогендік
факторлардың әртүрлі !зара әрекеттесуін ескеруді қамтамасыз ететін
бірыңғай құрылымдалған ақпараттық
массив түрінде ұсынуға мүмкіндік
береді.
ҰҰА құралдарымен жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) – экологиялық
мониторингтің ең тиімді құралы. Дау
туындаған жағдайда ЖҚЗ деректері –
біріктірілген топографиялық жоспары
бар ортофотопландар (коммуникациялар, құбырлар, ұңғымалар, жергілікті
жер бедері, к!ршілес шектесетін шаруа
қожалықтары) табиғатқа келтірілген
зиянның құжаттық дәлелі болып табылады.
Мұнайтелеком командасы алғаш
рет аспанға !зінің алғашқы ұшағын
ұшырды. Сол кезден бастап-ақ !здеріне қанат біткендей сезінген еңбек
ұжымы биік армандарға сенімді қол
созатын болды. Шын мәнінде, бұл –
команданың басты құндылығының
бірі.
2018 жылдан бастап Мұнайтелеком
!зін отандық тауар !ндіруші деп
мақтанышпен айтады. @йткені
сол жылы компания т!мен вольтты жиынтық құрылғылары бар автоматика сандығы !ндірісін жолға
қойған. Т!мен вольтты толық құрылғылары бар автоматика сандығы –
бұл технологиялық процестерді басқару, автоматтандыру және әртүрлі
!ндірістік процестер мен жүйелерді
реттеу функцияларын орындайтын,
электр энергиясын қабылдау мен
таратуды, жабдықтың жағдайы мен

қорғалуын қамтамасыз ететін металл
сандықта орналасқан электр жабдықтар кешені. Ондағы қазақстандық
құрам 55%-дан астам, бүгінде автоматика сандықтары «ҚазМұнайГаз»
ҰК АҚ тобы – «@зенмұнайгаз» АҚ,
«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ жер қойнауын пайдаланушыларына табысты
жеткізілуде.
Былтыр «NOTA-KZ» ультрадыбыстық реверсивті шығын !лшеуіштер
!ндірісі жолға қойылды. Серіктестік
отандық тауар !ндіруші мәртебесін
алды, бұл СТ-KZ тауарының шығу
тегі туралы сертификатпен расталады және «Зияткерлік кен орны»
бағдарламасын қолдау мақса тында Маңғыстау облысының кен
орын дарына кейіннен енгізу үшін
«Самұрық-Қазына» холдингінің тауар
!ндірушілер тізіліміне енгізілді.
Сонымен қатар, бір әмбебап
смарт-картасымен жұмыс істейтін
«Мұнайтелеком» ЖШС кәсіпорынды
басқарудың бірыңғай жүйесі әзірленді,
ол бірнеше картаның функционалдығын қамтиды: қызметтік куәлік,
кәсіпорынға рұқсаттама, тамақтану
картасы, жатақханаға рұқсаттама және
т.б. қолжетімділікті бақылау және

БАҒДАР
ХАЛЫҚТЫҚ ЖОБА ЖҰМЫСЫ –
ЗГЕ ОБЛЫСТАРҒА ҮЛГІ

басқару жүйесі нысан аумағына б!где
адамдардың кіруінен қорғаудың тиімді
құралы бола отырып, адамдардың
ғимаратқа немесе үй-жайға кіруі мен
шығуын автоматты түрде бақылауға
мүмкіндік береді.
«Мұнайтелеком» ЖШС «ҚазМұнай Газ» ҰК АҚ еншілес ұйымдары ның серверлік жабдықтарын
орналастыру бойынша қызметтерді
ұсыну, сондай-ақ серверлік жабдықты
жалға беру бойынша қызметтерді
ұсыну үшін 2020 жылы деректерді
!ңдеу орталығы құрылысын салуды жоспарлаған еді. Алайда,
пандемияның кесірінен бұл жұмыс
келешектің еншісіне қалды.
«Мұнайтелеком» базасында заманауи оқу орталығы жұмыс істейді.
Орталық !ндірістік қауіпсіздік және
еңбекті қорғау, !рт және техникалық
минимум, электр қауіпсіздігі саласындағы мамандарды даярлау, қайта
даярлау және біліктілігін арттыру,
сондай-ақ 3 тілде (мемлекеттік тіл,
орыс және ағылшын) біліктілікті арттыру курстарын !ткізеді.
АДАЛ ЕҢБЕК,
САЛАУАТТЫ @МІР,
МLНДІ ДЕМАЛЫС
Мұнайтелеком !з қызметкерлеріне үлкен жауапкершілікпен қарайды,
!йткені қай компанияның болсын
ең басты ресурсы – кадрлар. Осы
ретте мамандарды !сіріп-жетілдіру
– баса к!ңіл б!лінетін іс-шара лар
кешені. 2019 жылы кеңседе жаңа
заманауи спортзал салынып, арнайы бапкер шақы рылды. Бүгінде
кәсіпқой нұсқаушысы бар спортзал
жұмысшылар арасында жақсы танымал.
Мұнайтелекомда жұмыс тәжірибесі мен шығармашылық әлеуеті зор
мықты әрі тату команда қалыптасты.
Кәсіпорынның мақтанышы, бұл –
350-ден астам кәсіподақ мүшесін
қамтитын тәуелсіз қоғамдық бірлестік
– Байланыс компаниясының кәсіподақ ұйымымен біріктірілген оның
ал дың ғы қатарлы жұмысшылары,
арда герлері, спортшылары, жалпы қалалық іс-шаралар белсенділері. Қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін білдіретін «Мұнайтелеком» ЖШС
қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің
басқару органы 6 адамнан тұратын
кәсіподақ комитеті болып табылады.
Жыл сайын Мұнай және газ саласы қызметкерлері күні қарсаңында
«Үздік аспаптар слесарі», «Байланыс бойынша үздік электромонтер»,
«Үздік к!лік жүргізушісі» номинациялары бойынша «Мамандығы
бойынша үздік» кәсіби байқауы
!ткізіледі. Компания қызметкерлері
мұнайшыларға арналған жазғы Олимпиада ойындарының ашылуына да
қатысады.
Ұжымда !з қызметкерлерінің
мерей тойлық күндерін салтанатты
түрде атап !ту дәстүрге айналған.
Серіктестік қызметкерлері салауатты !мір салтын ұстану және
спорт тық жарыстарға қатысу үшін
үнемі спорттық-сауықтыру орталықтарында, спорт залдарында болады. Мерекелерге орай кәсіпорында
мәдени шаралар мен түрлі жарыстар
ұйымдастырылады.
Қайырымдылық жасау ұжымның
абыройлы ісіне айналды. Кәсіподақ зейнеткерлерге қайырымдылық
к!мек к!рсетіп, бұл шараға үлкен мән
береді. Компания қызметкерлерінің
балаларына ерекше назар аударылады.
Оқу жылын сәтті аяқтаған балалар
ға сертификаттар мен ынталандыру
сыйлықтары беріледі. Серіктестік
ұжымы жыл сайын мектеп жасындағы
балалардың жазғы демалысын жақсы
!ткізуіне жағдай жасайды.
Мұнайтелеком кәсіпорынның
бо лашағын компанияны дамытуға
!з білімі мен қабілет-күшін жұмсауға
дайын жаңа толқын – жастармен байланыстырады. Осынау игі мақсатта
құрылған Жастар кеңесі !з жұмысын
жас буынның аға ұрпақтың !негелі
еңбек жолын жалғастырып, жаңа
заман талаптарына жауап бере алар
биіктерден к!рінуіне бағыттайды,
кәсіпорынның қоғамдық-әлеуметтік
!міріне де белсене қатысады.

Елімізде алғаш болып халықтық жоба жұмысы
Түркістан облысында жүзеге асуда. Түркістан қаласында жергілікті тұрғындар, қалалық әкімдік кілдері,
архитекторлар, дендрологтар, урбанистер және зге
де кәсіби мамандар бірлесе отырып, тұрғын үйлер
маңы мен облыс орталығындағы бос жатқан жерлерді
тұрғындар игілігіне пайдалану мақсатында бірегей жобаны қолға алған.
Нәтижесінде бұрын қараусыз қалған жер учаске лерінің орнына балалар ойын алаңдары мен
қарияларға арналған демалатын орындар, жастарды
салауатты !мір салтына үйрету үшін түрлі спорттық
алаңшалар салынды. Халықтық жоба негізінде аула
тұрғындарымен бірлесе отырып іске асырылған 7 учаскеде айтарлықтай оң !згерістер орын алды.
Атап айтсақ, 0.53 гектар аумақты алып жатқан
Талқанбаев к!шесін абаттандыру үшін к!ше бойы
тегістеліп, тал егу жұмыстары жүргізілді. Қала түрғындары мен қонақтарына демалу орындары жасалды. Нысан аумағында облыстық қан орталығы,
орталық аурухана және тұрғын үйлер орналасқан.
Қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы 6
адам жұмыспен қамтылып, 50 дана жарық шам, 20
дана орындық пен 4 жерге шатырлы орындық орнатылды.
Ал Қызылорда тас жолы бойын абаттандыру
үшін Шығыс б!лігінің 1,62 гектар жерді алып жатқан
аумағында к!галдандыру жұмыстары жүргізілген.
13 азамат жұмыс істеген аумақта 50 дана жарық
шам, 20 дана орындық пен 4 жерге шатырлы аткеншек орындық қойылды. Дәл осы Қызылорда тас
жолының батыс жақ бойын абаттандыру ісіне 15
адам жұмысқа тартылған. Бұл аумақтың к!лемі – 1,92
гектар. Аталған нысанда 50 дана жарық шам, 20 дана
орындық пен 4 жерге шатырлы аткеншек орындық
орнатылды.
0,71 гектар жерді алып жатқан 4-ші учаске – Елекеев пен Абдурахманов к!шесі қиылысы. 150 түп
тал және к!пжылдық гүлдер егілген аумаққа балалар
ойын алаңшасы мен футбол алаңы салынды. Қала
орталығында 50 дана жарық шам, 30 дана орындық
және субұрқақтар орнатылды.
Сондай-ақ Майлин к!шесін абаттандыру үшін
500 түп тал және к!пжылдық гүлдер отырғызылды.
Қала тұрғындары үшін демалыс орындары жасалып,
20 дана жарық шам, 20 дана орындық пен 4 жерге
шатырлы орындықтар орнатылды. Бұдан б!лек, кіші
архитектуралық формалар мен ою-!рнекті к!рнекілер
де осы бесінші учаскеге к!рік беріп тұр.
Т!реқұлов к!шесі мен Сырғақ батыр к!шесі
аралығындағы к!п қабатты үйлер алдын абаттандыру
ісі – 1 гектар аумақта жүзеге асуда. Талапқа сәйкес
ойын алаңшалары, футбол, баскетбол алаңдары
салынуда. 23 адам жұмыспен қамтылып, 15 дана
жарық шам, 10 дана орындық пен 4 жерге шатырлы орындықтар орнатылды. Қосымша арнайы
жаңа технологиямен қоқыс салғыш жәшіктер жер
астына орнатылуда. Талапқа сәйкес балалар ойын
алаңшалары, воркаут, жүгіру мақсатында т!селген
жұмсақ резіңкемен (тартан) жабдықталды. 28 дана
жарық шам, 10 дана орындық (қоқыс жәшігімен) пен
4 жерге шатырлы орындық (пергола) қойылды.
Жергілікті тұрғындардың қалауы мен қажеттілігі
ескеріле отырып салынған демалыс орындарының
маңына ағаштар да егілуде. Жасыл желекті күтіпбаптауға қала тұрғындары да ниет білдіріп отыр. Облыс басшысы @.Ш!кеевтің тапсырмасымен жарты
жылдан бері табысты жүзеге асып келе жатқан бірегей
жоба ары қарай да жалғасын табатын болады.

LЛЕУМЕТ
СҮТ ЗАУЫТЫ 15 ТҮРЛІ
НІМ ШЫҒАРАДЫ
Алматы облысына қарасты Сарқан ауданындағы
«Ақбұлақ-Продукт» сүт зауытының 2008 жылы қайта
жаңғыртылып, содан бері отандық нарықта табысты еңбек етіп келе жатқандарына 13 жыл болды.
Алғашында тәулігіне 30 тоннадай шикізат ңдесе, қазір
бұл крсеткіш 80 тоннадан асып, сүт німдерінің 15 түрі
шығарылады.
Сарқан аудандық әкімдігінің мәліметіне сүйенсек,
зауыт пастерленген табиғи сүт, шалап, құрт, сары май,
қаймақ, айран мен ірімшіктің бірнеше түрін !ндіреді.
Зауыт директоры Бауыржан Қалимолдановтың
айтуынша, мемлекет қолдауының арқасында 2008
жылы зауыт қайта іске қосылған. «Ең алдымен зауытты талапқа сәйкес қайта жаңғыртудан !ткізіп,
жаңа құрал-жабдықтар сатып алдық. Алғашында сүт
!німінің 3 түрін шығарудан бастасақ, қазір оның саны
он бестен асты. Мемлекет қолдауын әлі де сезініп
келеміз. Биылғы жылы сүтке, сары майға және қатты
ірімшікке 80 млн. теңге субсидия берілді. Соның
арқасында биыл зауытқа 17 млн. теңге тұратын компрессор сатып алдық. Қажетті қондырғылар Ресей
мен Қытайдан әкелінді. Тауарларымыз !з ауданымыздан басқа облыстың бірнеше аудандарына және
Алматы қаласына тасымалданады», – дейді зауыт
директоры Бауыржан Қалимолданов.
Кәсіпорынды кеңейтуге қатысты алдағы жоспарымен б!ліскен Б. Қалимолданов зауытты шикізатпен
қамту үшін асыл тұқымды сиыр ұстайтын арнайы
кешен салынатынын айтты. Қазір сүт жеткілікті
к!лемде жергілікті тұрғындардан жиналып, тиісті
!ңдеуден !ткізілуде. Сол сияқты алдағы уақытта тәтті
йогурт !ндіру де жоспарда бар. Тұтынушылардың
әсіресе, зауыттың сары майы мен Голланд ірімшігіне
деген сұранысы жоғары.
Бүгінде зауытта 67 адам жұмыс істейді. Биылғы
жылы мұнда 12 жас маман тұрақты жұмысқа тұрған.
Нұрлан ҚҰМАР
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
БОЛЖАМ

1-инфографика
12 айдан кейінгі доллар бағамы бойынша болжам
(ҚҚҚ сұрау салу мәліметтері бойынша, теңге)

Сарапшылар экономиканы қалпына келтіру қарқындарына қатысты
!се түскен оптимизмдеріне – айнымас серттей берік. Соңғы жарты
жылда бесінші рет болжам жақсаруға
қарай ойысуда. Бұл ретте алғаш рет
!згеріс осыншама күшті орын алуда. Егер қазан айында ІЖ@ !сімінің
қарқындары бойынша бір жылға ал-
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2-инфографика

3-инфографика

4-инфографика

BRENT МАРКАЛЫ
МҰНАЙ БАРРЕЛІ
$40 ДОЛЛАР ДЕҢГЕЙІНДЕ
ТҰРАҚТАЙДЫ
Дәстүрге сай мұнай нарығына
қыруар факторлар әсер етеді. Вакцина жасалғаны туралы жаңалықтар
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дын-ала орташа болжам 1,7% құраса,
қарашада енді 2,3%-ды құраған. Бұл
– ағымдағы жылдың наурызынан бергі
максималды баға (4-инфографика).

бағаларды жоғары шарықтатса, локдаундар – т!мен құлдилатады.
Бұлар – ОПЕК+ елдері арасындағы
болашақ келісімнің бұлыңғырлығы,
АҚШ-тағы сланецті мұнай !ндіру
келешегінің белгісіздігі, Иранға санкцияларды алып тастау ықтималдығы,
Ливияда мұнай !ндірудің !су тұрлаусыздығы, тағысын тағылар.
Brent әзірге бір барреліне 40
АҚШ долларынан жоғары тұр. Ол,
сарапшылардың пікірінше, осындай деңгейде желтоқсанға дейін
қалады. Орташа болжамдарға сәйкес,
мұнайдың бір б!шкесі үшін $40,9 доллардан беретін болады.
Одан әріректе баға !суі мүмкін,
бірақ болжамдар бойынша, онша
күшті де емес. Сұрау салу нәтижелеріне сәйкес, 12 айдан кейін Brent
б!шкесінің орташа құны $46,5 долларды құрайды. Бұл қазандағы болжамдардан ($45,1) к!бірек, алайда,
алдындағы екі айдан азырақ.
Айтпақшы, 2019 жылдың қарашасында респонденттер Brent бағасы
$60,3 доллар болады деп болжаған еді.
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ИНФЛЯЦИЯ – ЖАҒЫМСЫЗ
ЖАЙТТАР БАСЫМЫРАҚ

ақп19

Сұрау салуға қатысқандардың
пікірінше, теңгеге қысым одан
әрі жалғасуда. Орташа болжамға
сәйкес, америкалық валютаның
құны желтоқсан айының басында
435,3 теңгені құрайды. Бұл ағымдағы
мәндерге (18 қарашадағы ресми бағам
– 428,13 теңге) қарағанда әжептәуір
к!п. Яғни, осы айдың аяғына дейін
ұлттық валюта тағы 1,7%-ға әлсіреуі
мүмкін.
Егер теңгенің бұдан әріректегі
болашағына зер салар болсақ, ол да
соншалықты қуанарлықтай емес. 12
ай алға болжанған орташа бағам 445,6
теңгені құрайды. Айта кету керек,
ҚҚҚ сұрау салуына қатысушылар
бұған дейін ешқашан ұлттық валютамызды осыншама т!мен бағаламапты.
К!ңіл-күй мейлінше пәс, яғни,
пессимистік күйдегі – наурыз кезіндегі күйреу сәтінде де, жылдық бағам
бойынша болжам 435 теңгеден сәл
ғана асқан еді. Дегенмен, соңғы айларда жағдай !згерді. Респонденттер тамыздан бастап қазақстандық
валютаның бір жылдан кейін 440
теңге тұратынын болжаған болатын.
Ал енді 445 деңгейі де алынды (1-инфографика).

12 айдағы ІЖӨ өсімі бойынша болжам
(ҚҚҚ сұрау салу мәліметтері бойынша, пайыз)
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ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ БАҒАМ –
БІР ДОЛЛАРҒА 435,3 ТЕҢГЕДЕН
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12 айдан кейінгі базалық мөлшерлеме көлемі бойынша болжам
(ҚҚҚ сұрау салу мәліметтері бойынша, пайыз)
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12 айдан кейінгі Brent құны бойынша болжам
(ҚҚҚ сұрау салу мәліметтері бойынша, доллар)

шіл20
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елеулі !згерістер де бола қойған жоқ
(3-инфографика).
ЭКОНОМИКА –
ЖАҒЫМДЫ ЖАЙТ БАСЫМ

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

мам19

Соңғы аптадағы жағымды жаңалық – індетке
қарсы дәруі мол вакциналардың сынақтан сәтті !тіп,
жарыққа шыға бастауы экономика ертеңіне елеңдеген
биржаларды, құбылып отырған шикізат нарықтарының
бәсі мен валюта бағамдарының екпінін басып, сабасына түсіргендей. Дуалы ауыздар келесі жылдың
соңын ала дамыған елдерде эпидемияның таралуына
тосқауыл қойылып, АҚШ пен Батыс Еуропада іскерлік
белсенділік жанданатынын, карантиндік шектеулерді
алып тастау энергия ресурстарына сұранысты арттыратынын айтуда. Brent мұнайының орташа баға белгіленімі
2020-2021 жылдары бір баррель үшін шамамен 40 АҚШ
доллары деңгейінде қаралып отыр. Бойын тіктеген
Қытай экономикасы аймақтағы сұранысқа қарқын
қосарына күмән туғызбайтын сарапшылар статистика
мамандарының қазіргі ахуал ж!ніндегі динамикасы баяу
деректерге ден қоюының астарынан даму әлеуетінің
белгілерін байқауымыз керектігін алға тартады.
Мәселен, жылдың соңына қарай халық тарапынан
кейінге қалдырылған сұраныстың біршама қалпына
келуі ықтимал. Жоғарыда айтқанымыздай, мұнай
бағасының неғұрлым жоғары серпініне және таукен !неркәсібіндегі ірі жұмыстардың біршама қайта
жандануына байланысты қарашадан бастап оң динамика белгі бере бастады. Бизнесті қолдау ж!ніндегі
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру нәтижесінде
инфрақұрылымдық жобалар тарапынан оң қозғалыс
күтілуде. Осы ретте ТеңізШеврОйл-дағы құрылысты
қалпына келтіру мерзімі мен қарқынына қатысты
белгісіздік сақталып отырғанын, бұл жобалар кейінге
қалдырылған немесе тоқтап қалған жағдайда негізгі
капитал жинақталуының құлдырау қаупі күшейетінін
атап !туіміз керек. Бұған сәйкес үстіміздегі жылы
еліміздің ішкі жалпы !німінің 2-2,3 пайызға қысқаруы
күтіліп отыр. ІЖ@ серпіні бойынша болжамның
нашарлауы тұтынушылық және инвестициялық
ішкі сұраныстың т!мендеуімен байланыстырылады.
Тұтыну сұранысының қысқаруы нақты сектордағы
іскерлік белсенділіктің баяулауы аясында халықтың
нақты ақшалай кірістерінің кемуінен туындап отыр.
Lлеуметтік бағытталған мемлекеттік шаралар үй
шаруашылықтарының тұтынушылық белсенділігін
жеделдете алмауда. @ткен кезеңдермен салыстырғанда
теңгенің АҚШ долларына қатысты неғұрлым әлсіз
айырбастау бағамы, сондай-ақ жылдық инфляцияның
жеделдеуі қосымша шектеу факторларына айналып
келеді. Сондай-ақ тұтынушылық және инвестициялық
ішкі сұраныстың қысқаруы импорт серпініне әсер
ететінін айтқан ж!н, осыған орай ең к!п құлдырау
инвестициялық және аралық импорт бойынша күтілуде,
ал оның қалпына келуі инвестициялық белсенділік
серпініне байланысты болады. Ішкі сұраныстың
т!мендігі және теңгенің айырбастау бағамының әлсіреуі
тұтыну импортын тежеп отыр. Осылайша нақты
импорттың қысқаруы ішкі жалпы !нім серпініне оң
үлес қосып, оның т!мендеуін шектемек. Мұнай мен
газ конденсатын !ндіру к!лемінің кемуіне байланысты нақты экспорт айтарлықтай қысқармақ. Бағалау
бойынша үстіміздегі жылы мұнай !ндіру к!лемі 85 млн
тоннаны құрайды. Lлемдік мұнай нарығындағы баға
серпіні баяулауының және сауда әріптестеріміздің,
атап айтқанда отандық минералдық шикізаттың
негізгі тұтынушысы Еуропалық Одақ елдері тарапынан
сұраныс т!мендеуінің теріс әсері бар. Соған қарамастан
үкімет тарапынан контрциклдық шаралар жүргізу аясында мемлекеттің тұтынуы бойынша оң үлес байқалып
отыр, атап айтқанда еңбекақы т!леуге және тауарлар
мен қызметтерді ағымдағы тұтынуға арналған шығыстар
одан әрі !су үстінде.
Алдағы жылы эпидемиологиялық жағдайдың
жақсаруы аясында экономикалық !судің оң қарқыны
3,5-3,8 пайыз аралығында қалпына келетіні айтылуда. Тұтыну белсенділігінің артуы халықтың
нақты кірістерінің және тұтынушылық кредиттеудің
қалпына келтірілуімен, еңбек нарығындағы ахуалдың
жақсаруымен қатар жүретін болады. Инвестициялық
белсенділік ішкі және сыртқы сұраныстың кеңеюі аясында, сондай-ақ инвестициялық сипаттағы кейінге
қалдырылған жобаларды іске асыру нәтижесінде
!спек. Экспорттың ұлғаюы саудадағы әріптес елдердегі
экономикалық белсенділіктің оң серпінін қалпына
келтіру аясында сыртқы сұраныстың кеңеюімен байланыстырылады. Ұлттық қордан 1 трлн теңгеге нысаналы трансферттер б!лу аясында мемлекеттік тұтыну
алдағы жылы оң серпін к!рсетпек. Сонымен қатар
экономикалық белсенділік серпініне ішкі тұтынушылық
және инвестициялық сұраныстың қалпына келуімен
қатар импорттың артуы тежеуші әсер етеді. Болжам
бойынша жылдық инфляцияның одан әрі 8 пайызға
дейін үдеуі күтілуде. Инфляциялық қысымның біршама
әлсіреуі тұтынушылардың т!мен сұранысына байланысты болмақ. Азық-түлік бағасы !суінің сақталуы
және ақылы қызметтер инфляциясының біршама артуы салдарынан инфляциялық үдерістер жеделдемек.
Қысқа мерзімді кезеңде азық-түлік инфляциясының
!суі жеткізу тізбегінің бұзылуымен, шикізат !німінің
қымбаттауы аясында !ндірушілер бағасының !суімен
және импорттық !нім бағасының жоғарылауымен
байланыстырылып отыр. Дағдарысқа дейінгі бағалар
бойынша сатылатын тауар қорларының сарқылуымен
бірге теңгенің айырбастау бағамын бағаларға ауыстыру
азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасы !суінің негізгі
себебі болып табылады. Жылдық инфляцияның орта
мерзімді серпіні бойынша бағалау бұрынғы болжаммен
салыстырғанда елеулі !згерістерге ұшыраған жоқ, оның
4-6 пайыз нысаналы дәліздің жоғары шегіне қарай баяулауы күтіліп отыр.
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Экономикалық белсенділік
серпіні баяулағанымен,
даму әлеуеті мығым

Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы
(ҚҚҚ) қаржы нарығының кәсіби
қатысушылары арасындағы дәстүрлі
сұрау салудың қорытындыларын
жариялады. Соңғы кезде әдетке
айналғанындай, ҚҚҚ сұрау салуының
жалпы қорытындыларын бес негізгі
тезистер түрінде ұсынады. Олардың
әрқайсысы қойылған сауалдарға
қатысты сарапшылардың ортақ пікірін
білдіреді.

нау19

e-mail:
Zhetpisbay.Bekbolatuly@kaznu.kz
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Жетпісбай
БЕКБОЛАТҰЛЫ,
әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ
профессоры

Инфляция өсіп,
теңге төмендейді

қаң19

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

Ал бұл, іс жүзіндегіден бір жарым есе
к!п емес пе?! (2-инфографика).
БАЗАЛЫҚ М@ЛШЕРЛЕМЕ –
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ
Респонденттердің 90%-дан астамы базалық м!лшерлеменің келесі
мәжілісте де 9% жылдық деңгейде
қалатынын болжап отыр. Ал бірақ
та ақша-кредиттік саясаттың жұмсаратынына сарапшылардың сенімі
сейіле бастаған.
Олар жеті ай қатарынан, бір жылдан соң базалық м!лшерлеме қазіргіден азырақ болады деп болжаған.
Қарашада олай болмай шықты. Орташа болжам 9% құрайды – қазір қанша
болса, дәл сонша.
Келесі шешімін Ұлттық банк 14
желтоқсанда қабылдайды. Сарапшылар іс жүзінде, !згерістерді күтудің
қажеті жоқ екеніне бірауыздан сенімді.
Оларды түсінуге де болады: осының
алдындағы шешім қабылданған кезде,
қазіргі к!леміне әсер ететін негізгі
себептер аталған болатын. Содан бері

Қазан айындағы сұрау салу сарапшы лардың алдағы инфляцияға қатысты болжамдары айтарлықтай жақсаруымен ерекшеленген еді: бір ай
бұрынғы 7,7%-ға қарағанда – 7,2%.
Қарашада жағдай тағы да !згерді.
Келесі 12 айға бағалар !сіміне қатысты
орташа болжам 7,3%-ды құрады. Бірақ
бұл – сондай-ақ, соңғы айлардағы ең
т!менгі к!рсеткіштердің бірі де.
Еске салар болсақ, инфляцияның
жеделдеуін тек сарапшылар ғана болжап отырған жоқ. Ұлттық банктің
мә ліметтері бойынша, алдағы бір
жылға инфляциялық болжам қазанда
7,3%-ға дейін (2020 жылдың қыркүйегінде – 6,5%) артып, инфляцияның іс жүзіндегі деңгейінен асып түсті.
«Қазандағы сұрау салудың қорытындылары бойынша, !сімнің
ағымдағы қарқындарының ұлғаюы, немесе келесі 12 ай кезеңінде бағалардың
одан да тезірек !суін болжаған респонденттер үлесі 51%-ға дейін артқан
(қыркүйекте – 49%). Бұл ретте тауарлар мен қызметтерге болашақтағы
бағалар серпінін бағалаудағы тұрлаусыздық деңгейі – сұрау салуды
!ткізудің бүкіл тарихындағы – максималды мәніне жеткен. Мәселен,
сұрау салуға қатысқандардың 29%-ы
!з болжамдарын бағалауға қиналған»,
– дейді ҚР Ұлттық банкі Ақша-кредит
саясаты департаментінің директоры
Денис Чернявский.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

13-20 қараша аралығындағы жекелеген
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
Сауда-саттықтың қорытындысы
бойынша 20 қарашада теңгенің
нарықтық бағамы бір аптада 0,6%-ға
(430,52-ден) нығайып, бір АҚШ доллары үшін 428,07 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2020
жылғы 13-20 қараша аралығындағы
кезеңде коронавирусқа қарсы вакцина әзірлеудегі прогреске байланысты оптимизм аясында дамушы елдер валюталарының к!пшілігінің
нығайғаны байқалды. АҚШ пен Жапонияда аурудың к!беюі аясында жаңа шектеулер енгізілді. АҚШ
ФРЖ Т!рағасы АҚШ экономикасын қалпына келтірудің орнықты
қарқынмен жалғасатыны, бірақ ынталандырушы бағдарламаларды аяқтауға
әлі ерте екендігі туралы мә лімдеді.
АҚШ Конгресінің Сенатында Демократтар басшысы жаңа экономикалық
ынталандырулар туралы келісс!здерді
қайта бастауға келісті.
Дамушы елдер валюталарының**
АҚШ долларына қатысты бағамдары-

ның серпіні т!мендегідей қалыптасты:
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃĪĨĲľİĵĨĺĻĸĨĳŃ
жаңалықтарға байланысты тәуекелсентиментінің жақсаруы аясында
1,5%-ға (20,41-ден 20,11-ге дейін)
нығайды. Bloomberg мәліметтері бойŃĵŀĨóĭĲĹİĲĨŝĲďĴĭĺĺďŚĲĸĭĬİĺĺďĲ
желі к!лемін біртіндеп қысқарту
ж!ніндегі бастапқы жоспарларына қарамастан, $63 млрд сомасына
кредиттік желіні сақтап қалуға ХВҚның келісімін алды;
t÷ĭĹĭıĸĻĩĳďĴŠĵĨıĩĨŎĨĹŃĵŃŚ
!суі және экспортшылардың салықтық т!лемдер үшін валюталарды са-

туы аясында 1,3%-ға (77,21-ден 76,22ге дейін) нығайды;
tèĸĨįİĳİħĸĭĨĳŃõèĵŃŚĬĶĳ
ларға жоғары сұранысты қанағаттандыру үшін ұсынылатын валюталық
своптарды әлеуетті ұзарту туралы және
олардың к!лемін ықтимал ұлғайту туралы белгілері аясында 1,3%-ға (5,46дан 5,39-ға дейін) нығайды ($11,8
млрд к!леміндегі своптар 2021 жылғы
қаңтарда !теді);
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸĨĵĬŃ 
ға (15,51-ден 15,4-ке дейін) нығайды.
ОБ келесі отырыста м!лшерлемені
к!теру мүмкіндігін қалдыра отырып,

негізгі м!лшерлемені 3,5%, деңгейінде
сақтап қалды. Moody’s және Fitch
ОАР кредиттік рейтингтерін тиісінше
Ba2 және BB-ке дейін бір деңгейге
т!мендетті;
tŝĵĬďĸĻķİħĹŃĪĨĲľİĵĨĺĻĸĨĳŃ
оптимизм аясында 0,6%-ға (74,6-дан
74,15-ке дейін) нығайды;
tùŞĸďĲĳİĸĨĹŃõèĵŃŚĴūĳŀĭĸ
лемені 15%-ға (+4,75 б.т.) дейін к!теру
туралы шешімі аясында 0,3%-ға (7,66дан 7,64-ке дейін) нығайды;
t ïĵĬĶĵĭįİħ ĸĻķİħĹŃ ĩďĸ ĨķĺĨ
да 14 170-тен бастап 14 165-ке дейін
нығайып, !згере қойған жоқ. Ағымдағы шот 2011 жылдан бері 2020 жылғы
3-тоқсанда алғаш рет оң болып, ІЖ@ден 0,4% болды.
* 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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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
ГЕОПОЛИТИКА
Сейчас, похоже, набирает силу вторая волна не только пандемии коронавируса, но и
также системной дезинтеграции того, что
прежде было известно как Советский Союз,
а позже стало называться постсоветским
пространством. За подтверждением справедливости такого тезиса далеко ходить не
надо – достаточно обратить внимание на
все более тревожным образом складывающуюся обстановку на всем пространстве
по периметру границ России и на территории самой Российской Федерации. В
частности – в Хабаровском крае. В основе
всей этой цепи дестабилизационных событий лежит, надо полагать, фактор незавершенности процесса преобразования постсоветского пространства. Всю северную часть
континентальной Евразии (inner Eurasia)
все сильней штормит и лихорадит. Особенным образом такая динамика сказывается в
период пандемии коронавируса на наиболее
тесно связанных с Россией постсоветских
республиках.
АХАС ТАЖУТОВ
Почему именно они больше других
оказываются подверженными дестабилизации? Российские же политические
эксперты, берущиеся объяснять причины
этого, далеки от единодушия. Большинство видит в таком ходе развития событий
следствие формирования Западом пояса
управляемой дестабилизации по периме-

частях постсоветского пространства определенно таковы, что каждая расположенная там нация-республика стремится,
оттолкнувшись от головы своего расположенного восточнее соседа ногой, полететь в объятия развитого и кажущегося
благополучным Европейского Союза. Они
сейчас склонны связывать себя с Западом,
а не с Востоком. Тут удивляться особенно
нечему. А вот кого дальне-зарубежные
европейцы готовы еще из числа бывших
советских наций, кроме прибалтийцев,
принять в свой общеевропейский клуб, –
это другое дело.
Кандидатов на такую честь Евросоюз
зачислил в свой проект «Восточное партнерство» (среди участников которого с
самого начала фигурируют две союзницы
России и Казахстана по ОДКБ и Евразийскому экономическому союзу – Белоруссия и Армения). Первый шаг для них – это
подписание соглашения об ассоциации
с ЕС. Считается, что и то, и другое предполагает причастность соответствующих
стран к европейскому континенту и/или
наличие у них общих границ с объединенной Европой. Это, в общем-то, не должно
вызывать вопросов.
А вот то, почему в ряду участников проекта «Восточное партнерство» отсутствует
являющийся частично европейским государством Казахстан, в то время как среди
них в полном составе присутствует географически всецело считающееся азиатским

вать следующим примером. Преимущественно христианская страна Греция с
европеоидным населением и преимущественно мусульманская страна Турция со
столь же европеоидным населением присоединились к ЕЭС (предшественнику
ЕС) в качестве ассоциированных членов
с трехлетней разницей во времени между
ними. Первая - в 1961 году, а вторая - в 1964
году. Греции понадобилось еще 20 лет,
чтобы стать полноправным членом этой
организации. А Турция до сих пор еще не
добилась такого статуса. А между тем практически вся исторически христианская и в
недавнем прошлом социалистическая Восточная Европа (в том числе постсоветская
Прибалтика) уже давно включена в состав
Европейского Союза.
И уж, видимо, совсем не следует в свете
такой реальности удивляться тому, почему
Казахстан, относящийся отчасти к Европе
и являющийся в значительной мере европеизированной республикой, не включен в
«Восточное партнерство» и Совет Европы,
а Азербайджан, находящийся всецело в
Азии и считающийся в меньшей степени
европеизированной страной, – включен.
Объяснение тут очевидно: европейцам
воспринимаемые как азиаты казахи представляются совершенно чужой нацией; а
рассматриваемые в качестве кавказцев или
белых людей азербайджанцы, хотя они и
не являются христианами, – родственной
нацией.

стал также вызревать на основе аналогичной идеологемы. Старт был взять с того,
что в общественном мнении этой постсоветской республики стала продвигаться
идея о том, что белорусы представляются
генетически идентичными северо-восточным полякам и весьма далекими от русских, которые в действительности являются, мол, не восточными славянами, а
финнами и ближайшими родственниками
татар, марийцев и других волжско-уральских народов финно-угорского происхождения.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
Соображения в пользу демократии и
верховенства закона в комплексе эмоционально-поведенческих факторов стремления превалирующей части обществ в
включенных в проект «Восточное партнерство» постсоветских республиках к
присоединению к ЕС и НАТО – это как
бы всего лишь вершина айсберга. В основе
же его более чем определенно угадываются
доводы, которые сводятся к следующему:
наше право настоящих белых людей вести достойную представителей европейской расы жизнь может гарантироваться
лишь под эгидой объединенной Европы
и защитой североатлантического альянса.
Вольному, как говорится, воля. Только
спрашивается: за чей счет банкет? Благополучие Западной Европы по сию пору во

дела Казахстан, в частности наши правящие власти. Рассмотрим ответ на примере
случая Грузии.
После состоявшихся в июне прошлого
года президентских выборов в Казахстане
глава миссии наблюдателей ОБСЕ, грузинский парламентарий Георгий Церетели
заявил, что на них были зафиксированы
серьезные нарушения фундаментальных
свобод. Но, правда, не все из его коллег,
как выяснилось, разделяли это мнение.
Глава делегации российских краткосрочных наблюдателей в миссии Бюро по
демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению
за выборами президента Казахстана Сергей Анненков заявил так: «Выборы прошли
на очень высоком организационном уровне,
руководство страны к ним очень хорошо
подготовилось, новый президент фактически
получил мандат от народа». В дополнение к
такой оценке он указал на то, что российские наблюдатели донесли свое мнение
до руководства миссии. При этом Сергей
Анненков добавил, что в БДИПЧ ОБСЕ
настаивают, чтобы оценка выборам давалась только руководством миссии. А ею
руководил председатель Парламентской
ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели, представлявший в этом качестве парламент
Грузии.
Вот вам – и «показатель благодарности» официального Тбилиси официальному Нур-Султану за оказываемую

КАЗАХСТАН НА ФОНЕ НОВЫХ
ПОТРЯСЕНИЙ В РЯДЕ СТРАН СНГ:
Скрытая правда о месте, отводимом РК
в контексте постсоветских трансформаций
тру «нашей страны». А меньшинство (в
числе коих можно назвать известного
политика Г.Явлинского) – результат
создания самой Российской Федерацией
вокруг себя дуги нестабильности. Есть,
впрочем, среди них и такие (в частности
авторитетный политолог и журналистмеждународник Федор Лукьянов), кто считает, что единой стратегии у кого-то там
по раскачиванию ситуации возле границ
России не существует. Просто, мол, «наступил момент окончательного исчерпания
постсоветской парадигмы и возникновения
новых подходов и представлений о том, как
решать проблемы».
В ЧЕМ ДЛЯ ЕВРОПЫ РАЗНИЦА
МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ
И АЗЕРБАЙДЖАНОМ?
Как бы то ни было, за последнее время
в трех из четырех союзных с Россией по
ЕАЭС постсоветских республик имели
место широкомасштабные и во многом
насильственные попытки свержения
существующих там режимов правления.
Ситуации такого порядка в указанных
странах все еще, можно сказать, находятся
в развитии, и пока неизвестно, во что они
в последующем могут вылиться. В Бишкеке и Ереване недовольные массы местных
граждан ворвались в здания государственного управления с тем, чтобы в буквальном смысле вытряхнуть киргизского
президента С.Жээнбекова и армянского
премьер-министра Н.Пашиняна из их
кабинетов. А в Минске, согласно утверждениям местных властей, в свое время
предпринималась попытка собрать 100
тысяч человек с тем, чтобы идти на штурм
резиденции президента А.Лукашенко.
Последние двое все еще сохраняют свои
позиции, несмотря на продолжающиеся
протестные выступления с целью их принуждения к уходу
Пока только Казахстан - четвертый из
квартета ближайших экономических и военно-политических союзников РФ - остается нетронутым вышеописанного порядка потрясательным веянием времени. Что
же это единственное исключение в ряду
российских партнеров по ЕАЭС означает
на самом деле – следствие всецело случайного стечения обстоятельств или результат
закономерного наступления общественно-политического кризиса в тех трех странах и объективного отсутствия условий
для формирования аналогичной ситуации
у нас? В свете последних событий представляется небесполезным проявление
интереса к такому вопросу и приложение
усилий к поиску ответов на них.
Прежде всего, следует отметить то,
что лежит, так сказать, на поверхности.
Природа социальных процессов, обусловивших вызревание общественного недовольства властными режимами до самой
крайности в Ереване весной 2018 года, в
Минске летом 2020 года (с одной стороны) и в Бишкеке осенью этого же года (с
другой), отнюдь не одна и та же. Долговременно превалирующие общественные
настроения в западной и юго-западной

постсоветское Закавказье (Азербайджан,
Армения и Грузия), представляется непонятным. В особенности – если об объединенной Европе судить по одним только
декларациям ее представителей, закрывая
глаза на их дела. Но в действительности
все объясняется очень просто. И особых
секретов тут никаких нет.
ЕС КАК THE WHITE PRIVILEGE CLUB
Европейцы всегда ставили себя в особое положение посреди человечества. Они
и сейчас продолжают, образно говоря,
гнуть такую линию, но уже, правда, под
прикрытием политически корректного пустословия о неукоснительной приверженности соблюдению постулатов Всеобщей
декларации прав человека и принципа
недопустимости «установления какой бы то
ни было иерархической классификации наций
и народов».
И здесь все, в общем-то, вполне объяснимо. Спрашивается: когда это со времен
Адама было такое, чтобы та или иная людская группа, добившаяся в определенный
период истории закрепления за собой
элитного статуса, отказалась с течением
времени от своего привилегированного
положения не в результате непреодолимого характера принуждения, а вполне
добровольно и с энтузиазмом?! Ответ очевиден. Это – во-первых.
Что же касается принятой после II
мировой войны Всеобщей декларации
прав человека, она восходит корнями к
идее о Естественном праве, выдвинутой
мыслителями Эпохи Просвещения. Как
говорили древние: De nihilo nihil – Ничто не возникает из ничего. И такие же
ученые мужи Эпохи Просвещения, какие
породили идею о Естественном праве,
разработали иерархию человеческих рас
и, соответственно, иерархическую классификацию наций и народов. И заложили,
таким образом, основы научного расизма и
подвели солидную академическую базу под
институционализированную или всецело
узаконенную практику расового унижения
и отчуждения всех так называемых colored
people (цветных людей), продолжавшуюся
даже в самых демократических странах
Запада до совсем недавнего времени. По
их определению, все европейцы (кроме
саами и некоторой части финнов), а также
коренное население Северной Африки,
Западной Азии и Северной Индии вплоть
до Бенгалии – это кавказцы или же, иначе
говоря, белые люди. Другими словами –
все те, кто относится к европеоидной расе.
И выдвинутая или поддержанная ими идея
Естественного права, легшая впоследствии
в основу Всеобщей декларации прав человека, изначально касалась исключительно
или в первую очередь белых европейцевхристиан, а потом еще коренных жителей
Северной Африки, Западной Азии и Северной Индии. Хотя сейчас уже, казалось
бы, настали другие времена, вышеописанного характера идейная основа во многом
сохраняет свою действенность в умах и
делах европейцев. И это – во-вторых.
Такой вывод можно проиллюстриро-

Обществами в западной и юго-западной части постсоветского пространства
пребывание их стран в проекте «Восточное
партнерство» с перспективой вступления в
дальнейшем в Евросоюз воспринимается,
судя по всему, в качестве первого шага к
получению возможности начинать «жить,
как белые люди». И тут в общем-то, ничего
удивительного нет. Исторически Западная Европа воспринималась всеми еврохристианскими народами как бастион
государств-наций, олицетворяющих собой
понятие White supremacy («превосходство
белой или кавказской расы») и успешным
образом навязывающих его всему остальному человечеству. При социализме восточно-европейским обществам, изначально пребывавшим в составе СССР или оказавшимся после II мировой войны в социалистическом лагере под эгидой Москвы,
было в значительной мере свойственно
ощущать себя отлученными от вкушения
плодов White Privilege («привилегированности людей белой или кавказской расы»)
в силу своей тогдашней принадлежности
к восточному блоку, противостоявшему
Западу. И поэтому неудивительно, что
сразу же после роспуска организации
Варшавского договора и распада Советского Союза ими в целом присоединение
к НАТО и ЕС как можно скорей стало восприниматься как самый привлекательный
вариант в плане перспектив на будущее.
Одни из них этого уже добились. А другие
пока участвуют в проекте «Восточное партнерство», который воспринимается как
«предбанник» вступления в НАТО и в ЕС.
И то, и другое все они явно склонны рассматривать как клубы, принадлежность к
которым автоматически открывает доступ
к благам White Privilege. Примечательно
то, что точкой отталкивания для них перед
прыжком в объятия объединенной Европы
почти повсюду служит одна и та же идеологема – «мы – исконные европейцы или
настоящие белые люди». А «небелые» или «не
совсем белые» люди – это те, кто находится
восточнее.
Украинцы в 2003 году устами своего
второго президента Леонида Кучмы выдвинули формулу «Украина – не Россия.
Украина – это Европа», подхваченную
заявлениями типа, мол, «мы – европейцы, а они – азиаты», «мы – демократы,
а они – золотоордынцы». А на следующий
год в Киеве состоялась оранжевая предтеча
Евромайдана.
Схожая атмосфера отмечалась в Армении. Вот тому подтверждение из уст
журналиста Ростислава Ющенко: «Я был
в Ереване на конференции в январе 2014 года,
буквально за месяц до переворота в Киеве.
Имел возможность пообщаться с армянской студенческой молодежью. Неглупые,
совсем не плохо настроенные по отношению
к России мальчики и девочки… беспрерывно
щебетали: «Мы же Европа». Подчеркну,
что к России они (в отличие от украинских
«европейцев») относились хорошо, но себя
видели другим, более цивилизованным, чем
Россия, миром» («Карабахский урок для
Лукашенко», Украина.ру, 11.11.2020 г.).
Белорусский майдан несколько позже

многом зиждется на сформированных в
контексте неоколониализма связях с бывшими колониями-сырьевыми придатками
тамошних держав. Восточной Европе, в
том числе недавно вступившим или только
рвущимся вступить в ЕС постсоветским
республикам, для того, чтобы встать с ней
вровень, необходимы свои аналогичные
государства-поставщики дешевого сырья.
Инициированная Евросоюзом схема разделения постсоветского пространства
на две группы – тех, кто включен в проект «Восточное партнерство», и тех, кто
оставлен за его пределами, – очевидным
образом предполагает отведение последним, в том числе и Казахстану, роли колониальных сырьевых придатков первых. И
она, судя по всему, действует эффективно.
Проиллюстрируем такой вывод на примерах, касающихся нашей страны.
Казахстан в 2006-2008 годах за счет
своих средств (называется сумма в $130
миллионов) повторно газифицировал
Тбилиси, сейчас, благодаря этому, теплои электроснабжение грузинской столицы
переводится посредством запуска «Гардабанской ТЭС-2» и строительства «Гардабанская ТЭС-3» с угля на экологически чистый газ. А между тем наша страна только
теперь начала газифицировать свою новую
столицу, а тепло- и электроснабжение ее
прежней столицы Алматы все еще базируется на угле, и она задыхается от смога. И
это – всего лишь один из многочисленных
примеров продвигаемого евро-американским Западом прилаживания Казахстана
к решению социально-экономических
проблем Грузии, где, по определению
основоположника классической школы антропологии И.Ф.Блюменбаха (имя
которого сейчас носит одна из улиц в Тбилиси), живут «идеальные представители
самой красивой расы» – арийской или
кавказской расы.
Но если бы она была только одна. В
недавнем прошлом Запад с неотразимой
настойчивостью побуждал Казахстан доставлять посредством неоднократных
перевалок свою нефть в Одессу с тем, чтобы она по трубопроводу Броды – Одесса
(при реверсном его использовании) прокачивалась в магистральный нефтепровод
«Дружба». Благодаря такой трогательной
заботе, украинский порт и трубопровод
получали загрузку, а некоторые континентально-замкнутые бывшие соцстраны
– казахстанские энергоносители по сходным условиям. А в недавнем прошлом Казахстан помогал Украине еще по газовому
вопросу (на фоне ее конфликта с Россией),
доставляя туда сжиженный газ. Еще нашу
страну весьма энергично подталкивают
к обеспечению портов гордых прибалтийских республик загрузкой в условиях,
когда Российская Федерация постепенно
отказывается от использования их услуг.
Подобных примеров привести можно
множество.
А теперь в свете такой реальности
важным представляется вопрос о том,
удостаивается ли какой-либо признательности со стороны этих самых бывших
братских союзных республик за все такие

последним выдающуюся долговременную
поддержку экономике Грузии. От такой, с
позволения сказать, признательности явственно отдает презрением представителя
метрополии к представителям колониальной окраины.
И такое впечатление начинает приобретает еще более очевидный характер при
сравнении вышеупомянутого заявления
Георгия Церетели с его же оценкой выборов, состоявшихся в соседнем Узбекистане
шестью месяцами позже – в декабре 2019
года. Он во втором случае сказал так: «Выборы организованы на основе новой правовой
базы и на высоком уровне. Около 50 наблюдателей в составе нашей миссии осуществляли
деятельность в Ташкенте и в целом по всей
стране. Избирательный процесс был всесторонне объективно проанализирован. В вашей
стране реализуется множес тво реформ,
Узбекистан находится в центре внимания
международного сообщества. В этом смысле
прошедшие выборы также соответствовали
демократическим принципам, в том числе
стандартам ОБСЕ».
Отметим, что Узбекистан, в отличие
от Казахстана, никакой поддержки экономике Грузии не оказывал и не оказывает.
Что касается нашей страны, тут дело попрежнему обстоит иначе. Казахстан, чьим
крупнейшим внешнеторговым и инвестиционным партнером является Евросоюз,
умело и жестко использующий этот фактор
для его принуждения к обслуживанию
интересов участников «Восточного партнерства», все так же благоволит грузинской стороне. Летом 2019 года Г.Церетели
раскритиковал выборы у нас, а осенью
правительство РК, судя по сообщениям
в грузинских СМИ, приняло постановление касательно субсидирования транспортировки казахстанского пшеничного
экспорта в Грузию. А нынешним летом в
числе первых 4-х стран, с которыми РК решила возобновить воздушное сообщение,
не оказалась ни одна из соседних постсоветских республик. Зато в этом списке
нашлось место Грузии, что может быть
оценено как проявление первоочередной
заботы о грузинской экономике посредством открытия доступа в эту страну для
потенциальных казахстанских туристов.
Стоявшая у истоков социологии расы
и этнической принадлежности американская исследовательница Пегги Макинтош,
публикуя в 1989 году эссе под названием
«White Privilege: Unpacking the Invisible
Knapsack», предпослала к нему такое
предисловие: «Меня учили видеть расизм
только в отдельных случаях проявления
недоброго отношения, а не в невидимых системах, наделяющих мою (расовую) группу
господствующим положением». Оно как
нельзя лучше объясняет то, почему же мы
по сию пору упускаем из виду фундаментальную несправедливость по отношению
к Казахстану в рамках продвигаемой Евросоюзом схемы разделения постсоветского
пространства на две группы. Ибо причина
здесь кроется в невидимости «систем, наделяющих» расово-родственную объединенной Европе группу постсоветских наций
«господствующим положением».
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ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

ОТАНДЫҘ ӨНІМ

Елімізде сүт өндірісі
қайтсе артады?
Алматыда Солтүстік Қазақстан
облысындағы «Eurasian Milk»
ЖШС зауытының жұмысы туралы
БАҚ кілдеріне арналған онлайнконференция тті.
НҰРЛАН ҚҰМАР

Электрондық
карталар жасалуда
Еліміздің ең бай гербарий қоры
мен заманауи жабдықтармен
жабдықталған агрохимиялық
зертхананы алматылық
журналистер мен блогерлер
тамашалады.
АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының
Алматы қаласындағы филиалы
– Агрохимиялық, топырақты
зерттеу және кешенді-іздестіру
жұмыстары департаменті БАҚ
!кілдері үшін 2020 жылдың 9
айындағы жұмыс қорытындысы
бойынша баспас!з турын ұйымдастырды.
Турға қатысушылар мекеменің к!рме залында 60 жылдан
астам уақыт бойы жиналған
мұрағаттық материалдармен
танысты. Сондай-ақ журналистер
назарына департаменттің бай
гербарий қоры ұсынылды, онда
жапырақтардың 10 мың түрі
және !сімдіктердің 3 мың түрі
сақталған. Сонымен қатар БАҚ
!кілдері заманауи агрохимиялық
зертханаға барды.
«Қазіргі уақытта біздің мамандар далалық жұмыстарды

пысықтап, камералдық жұмыстарды және электрондық карталарды жасаумен айна лысуда.
Алты ауылдық округте 690 мың
гектар алқапта топырақ іздестіру бойынша электрондық
кар талар жасалып, МҚІСА-ға
біріктірілетін болады. Бұдан басқа, Жамбыл облысының Жамбыл
және Т.Рысқұлов аудандарында
– 500,0 мың гектар жұмыстар
аяқталды. 300-ден аса шаруа
қо жалықтарын паспорт тау жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, 3100,0 мың гектар
алаңға геоботаникалық зерттеу
жүргізіліп, енді оның электрондық геоботаникалық карталары
жасалуда», – деді департамент
ди ректорының орынбасары
Естай Құдабаев.
Департамент 2020 жылдың
мамыр-қазан айлары аралығында
690 мың га алқапта топырақ
зерттеу, 670 мың га жуық алқапта
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің топырақ
бо ни тировкасын анықтау, 400
мың га алқапта жер мониторингі
бойынша жұмыс ұйымдастырды,
690 мың га жерге арналған электрондық топырақ картасы жасалды.

Орта салмақ болып саналатын
66 келі салмақта !нер к!рсеткен
атыраулық Бекболат Құрамысов
пен Алматы облысы !кілі Олжас
Тұрсынбай шаршы алаңда жолықты. Атыраулық боксшы қарсыласын ауыр соққылардың
астына алумен болды. Аса қатты
соққымен оның қарсыласы
жарақат та алып үлгерді. Осыған
байланысты т!реші жекпе-жекті
үшінші раундта тоқтатты.
Орта жеңіл салмақта, яғни
63 келі салмақ дәрежесіндегі
Бауыржан Бейілдиновтің де
!нері жақсы әсер қалдырды.
Алматы облысы Іле ауданының
атынан шығып жүрген жас

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

– Пандемия жағдайында
енгі зілген бұрын-соңды болмаған шектеулерге, жабдық !ндірушілер арасындағы коммуни кациялардың тоқтауына, карантин жағдайында сүт !ндірісінің ерекшеліктерімен таныс
бірегей мамандарды –құрылысшыларды, инженерлерді,
реттеушілерді іздеу және жұмысқа тартудың тым күрделілігіне
қарамастан, кәсіпорынды қайта
жаб дықтау бойынша барлық
жұмыстар қысқа мерзімде жүргізілді. Жобалау сәтінен бастап
бір жылдан астам уақыт !тті. Бүгін жабдықты тестілік іске қосу
!тті, алдағы айда зауытты пайдалануға беру жоспарлануда.
Күрделі сүт !німдерін !ндіруді
игеруге, сұрыпталым желісін құруға және !ңдеуге уақыт қажет,
бірақ біз технолог-халықаралық
сарапшыларды Австрия, Швейцария, Балтық елдері сынды «сүт»
елдерінен тарттық, – деп атап
!тті «Eurasian Milk» ЖШС бас директоры Андрей Гриценко.
«Eurasian Foods Corporation»

ЭКОЛОГИЯЛЫҘ САЯСАТ

Нұр-Сұлтан қаласында
«Халықаралық жасыл
технологиялар және
инвестициялық жобалар
орталығы» КЕАҚ (ХЖТИЖО)
алаңында ұйымдастырылған
«Жасыл» экономика және ЕҚТ
қағидаттарына кшу мәселелері
жніндегі II Халықаралық
конференция тті.

Бағы мен бабы
жанғандар озды

АЙБОЛ ҚАДЫРБАЙ

райды, ал ірімшік санатында 5%дан аспайды. Eurasian Milk зауыты
іске қосылғаннан кейін жылына
50 мың тонна сүт !ңдейді, дайын
!нім !ндіру к!лемі жылына 14,5
мың тоннаны құрайды, ал оның
3,5 мың тоннасын ірімшік !ндірісі
құрайды. Осы кезеңде кәсіпорын
сары май, қаймақ, ірімшіктің әр
түрін, оның ішінде «моцарелла»
типіндегі ірімшіктерді шығаруға
бағдарланады. @ндірістік қуатқа
шыққан кезде сүтті қайта !ңдеу
к!лемі жылына 110 мың тоннаны
құрайды.
Зауыт штаты айтарлықтай !сті
– қазірдің !зінде 150 адам, ал
болашақта оны кеңейту жоспарлануда. Экономикалық дағдарыс
кезінде, пандемияға байланысты
к!птеген кәсіп орын дар штатты
қысқартуға немесе қызметкерлерді
жалақы т!лен бейтін демалысқа
жіберуге мәж бүр болған шақта
жаңа жұмыс орындарын құру !те
маңызды. Зауытқа жұмысқа орналасқан жас мамандар кәсіби
білім ала алады, ол әрі қарай кәсіби !судің негізі болады.

Басты міндет – қоршаған
ортаға келетін зиянды азайту

ДҮБІРЛІ ДОДА

Алматыда «New Names»
бен «Дарын» промоутерлік
компанияларының
ұйымдастыруымен кәсіпқой
бокстан халықаралық турнир
тті. Дүбірлі додада Орта Азия
мемлекеттерінен келген 12
былғары қолғап шеберлері күш
сынасты.

Конференцияда жалпы әлемдік дағдарыс кезеңінде осындай
ауқымды жобаны іске қосу ел
эко но микасын тұрақтандыруға
елеулі үлес қосатыны атап !тілді.
Зауытты жаңғыртуға 12 миллион
АҚШ доллары б!лінді. Бұл жаңа
кәсіпорынның құрылысына жұмсалатын шығынмен салыстыруға келетін айтарлықтай сома,
бұл ретте салынған қаражаттың
70 пайызы – Eurasian Foods
Corporation холдингінің ресурстары. Техникалық жабдықтау
деңгейі бойынша Eurasian Milk
елдегі ең заманауи сүт !нді рістерінің біріне айналады. Зауытта
бірнеше желі орнатылған: Германия !ндірісі бойынша сүтті
қабылдау және !ңдеу, сары май
!ндіру бойынша швейцариялық
желі, ірімшік !ндіру бойынша
австриялық желі және «моцарелла» типті ірімшіктер шығару
үшін арнайы италиялық желі.
Зауыттың мұндай құрылымы
Қазақстандағы алғашқы және
жалғыз болып есептеледі.
Кәсіпорынды жаңғыртудың
нәтижесі – кең сұрыпталымда
жаңа сапалы !німдер шығару,
!ңірдің және бүкіл Қазақстанның сүт !німдері нарығында
отандық !ндірушілердің үлесін
ұлғайту болмақ. Мәселен, EFC
мамандарының бағалауы бойынша отандық !ндірушілердің сары
май санатындағы !німінің ел
нарығындағы үлесі 33%-ды құ-

АҚ басқарма т!рағасының орынбасары Иван Колесниковтың
айтуынша, Eurasian Milk-тің
EFC холдинг құрамына кіруімен
бизнестің жаңа перспективалық бағыты ашылады, оның
дамуы холдингке Қазақстан
нарығындағы позициясын
күшейтуге мүм кіндік береді,
сондай-ақ қазақстан дық тарды
сапалы және қолжетімді сүт
!німдерімен қамтамасыз етуге
к!мектеседі.
– Кәсіпорынның міндеті
– шикізаттан бастап, бәрінде
мак сималды сапада ең т!менгі
!зіндік құнды қамтамасыз ету.
Дегенмен, бұл заманауи технологиялардың, тиімді ұйым дастырудың және жоғары !німділіктің үйлесімімен ғана мүмкін.
Шағын зауыттар, сондай-ақ
заманауи жабдықтары, сапалы
мал басы мен жемш!п базасы
жоқ шағын фермалар, !кінішке
қарай, беларусьтік, укра иналық немесе Балтық жағалауы
компанияларымен бәсекелесе
алмайды. @з кезегінде біздің
!ндіріс жылына кем дегенде
110 мың тонна сүт !ңдеуге
бағытталған, бұл – оңтайлы
деңгей. Біз сүт саласының
бәсекеге қабілеттілігін арттыру
үшін қолымыздан келгеннің
бәрін жасауды жоспарлап
отырмыз, фермерлермен ұзақ
мерзімді сенімді қарым-қатынастар орнатамыз, алайда олар
экономикалық тұрғыдан ақталуы
тиіс. «Аз !ндіреміз, қымбат сатамыз» қағидатынан «к!п !ндіреміз, эко номиканың осы сегментінде к!ш басшы елдермен
бәсекелі баға бойынша сатамыз»
қағи датына к!шуіміз керек, –
деді Иван Колесников.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН

жігіттің жекпе-жегін бұған дейін
де тамашалаған едік. Яғни,
алғашқы кездесуінде ол қарсыласын екінші раунда есінен
тандырған еді. Бауыржан бұл
жолы да сол бағытынан жаңылған
жоқ. Ол Жетісу !ңірінің тағы бір
түлегі Ақжол Нұрдунды бәсеке
басталған бетте бүйірден ұрып
сұлатып салды.
Бір шоғыр саңлақтарды
тәр биелеген танымал бапкер
Сағатбек Мұсахановтың да шәкірттері осы жарыста жасындай жарқырады. К!птеген бокс
кештерінде !нер к!рсетіп, жанкүйерлер жүрегін жаулап үлгерген жеңіл салмақтағы Ескендір
Харсаналты раундтық бәсекеде
Ержан Жасұланды жеңді. Оның
тактикалық та, техникалық та
тұрғыдан қарсыласынан шеберлік деңгейі бір бас жоғары
екені к!зге анық ұрып тұрды. Таза
орта салмақтағы Ғани Спатаев
шаршы алаңда тәжікстандық
Абувахит Рахматуллаевпен қолғап түйістірді. Шиеленісті де
тартысты !ткен бәсекеде жерлесіміз ірі есеппен жеңіске жетті.

TENGE MONITOR
РЕСП УБЛИ КАЛЫҚ Э КОН ОМИ КАЛЫҚ АП ТАЛЫҚ

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

Аталмыш іс-шара Қазақстан
мен Ресейдің XVII аймақаралық
ынтымақтастық форумы аясында онлайн және офлайн форматта ұйымдастырылды. GIZ сарапшысы, Hendrikson & Ko қоршаған
ортаны қорғау ж!ніндегі жетекші
сарапшысы Юхан Руут Қазақстан
!зінің ұлттық мүдделері мен
халықаралық келісімдерін негізге
ала отырып, қоршаған ортаны
қорғау саласындағы ғылым мен
техниканың қазіргі заманғы жетістіктеріне негізделетін ең озық
қолжетімді технологияларды
(ЕҚТ) енгізуі қажет екендігін атап
!тті. «Қазақстан қоршаған ортаны
сақ тауға байланысты !з үлгісін
әзірлеу қажет пе, әлде ресейлік
немесе еуропалық үлгілерін к!шіріп алу керек пе? Шешімді
Қазақстан Республикасы Ұлттық
басымдықтар мен халықаралық
келісімдерді ескере отырып
қабылдауға тиіс», – деп мәлімдеді
ол.
Қоршаған ортаның негізгі
ластаушылары болған !неркәсіп
кәсіпорындарында ең озық қолжетімді технологияларды !з уақытында енгізудің арқасында
соңғы жылдары ластаушы заттар

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 8 701 774 2141
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның
компьютерлiк орталығында жасалды. Офсеттiк басылым.

шығарындыларының саны
едәуір қысқарған. Еуропаның
кейбір елдерінің тәжірибесі
қазіргі уақытта Қазақстан үшін
ЕҚТ енгізудің табысты мысалы
болып табылатыны белгілі. Атап
айтқанда, олардың ЕҚТ енгізу
ж!ніндегі жобаларын қазір
ХЖТИЖО мұ қият зерделеуде.
Сонымен бірге, қазірдің !зінде
барлық еуропалық бастамалар
Қазақстанның ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, сол
күйінде қабылдана және енгізіле
бермейтіні түсінікті. Мысалы,
Еуропада әзірленген тех никалық анықтамалықтар негізінде
ЕҚТ енгізу республикада мүлдем қолайсыз, !йткені оларда
экологиялық стандарттарға қойылатын талаптар тым жоғары. Егер
Ресейде әзірленген, менталитеті және басқа да ерек шеліктері
бойынша Қазақ стан ға барынша
жақын техникалық стандарттарға
жүгі нетін болсақ, онда зерттеу
барысында анықталғандай, олар
талап етілетін экологиялық тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік
бермейді.
РФ МЭИ ҒЗУ ҒЗТ және энергия үнемдеу әдіснамасы ҒЗЗ меңгерушісі Евгений Гашо конференцияда с!йлеген с!зінде әртүрлі
елдердегі ЕҚТ енгізу ерекшеліктерін салыстыра келе, Ресейде
және ЕО-да жарияланған барлық
ЕҚТ анықтамалықтарында энергия тиімділігін арттыруға бағытталған шешімдер бар деп атап
к!рсетті. Оның айтуынша, Ресей де тек 2015-2018 жылдар
ішінде ЕҚТ бойынша 51 ақпараттық-техникалық анықта малық әзірленді, оның ішінде 23-і

энергияны к!п қажет ететін салаларға қатысты.
Қазақстан ЕҚТ енгізу кезінде
қандай тәжірибені пайдаланса
да, оның жетістігі к!п жағдайда
мемлекет тарапынан ынталандыру
шараларына байланысты болады
деп есептеледі.
GIZ сарапшысы, Metroeconomica (Испания) серіктесі әрі
бас директоры Ибон Галларага
ЕҚТ енгізу үшін экономикалық
ынталандыру құралдары туралы
айта келе, экономикалық құралдардың мұндай процеске !те
қажетті қосымша болып табылатынын атап !тті. Ол ластануды
азайту және ЕҚТ енгізу үшін экономикалық ынталандыру бір
немесе бірнеше құралдарды қамтитын әлемнің әртүрлі елде рін
мысалға келтірді. Мәселен, Қытайда – субсидиялар мен кредиттер, Данияда – субсидиялар
мен салықтық преференциялар, Үндістанда, Түркияда және
Польшада – тек кредиттер, Шве-

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

цияда – тек салықтық преференциялар және тағы басқалары
бар екен. Осы орайда Германия
ең дамыған ел болып отыр, онда
тиісті экономикалық ынталандыруларға барлық қарастырылған
құралдар кіреді: субсидиялар,
несиелер және салықтық преференциялар.
Бұл жерде «Қазақстандағы
жағдай қолайлы: Экологиялық
кодекс к!птеген құралдарды
ескереді» деп ескерте отырып,
«@ршіл экологиялық саясат
инновациялар мен бәсекеге
қабілеттілікті ынталандырады.
Бірақ ұтымды жобалап, іске
асыру керек», – деп мәлімдеді
И.Галларага.
ЕҚТ енгізу – Қазақстан үшін
маңызды іс. Еліміз Экологиялық
кодекс қабылданғаннан кейін
!неркәсіптің қоршаған ортаға
теріс әсерін барынша азайта
отырып, !зінің экологиялық
саясатын толық қайта құруға
ниеттеніп отыр.
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