Жаппай
туризмді дамытуда
заманауи
шешімдер керек

Халық
табысы
төмендеп кеткен

Бірегей
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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

БОЛАШАҘҘА БАҒДАР

Бет қатталып жатқанда

«Нұр Отан» партиясы

«Жас Отан» жаңа
мақсаттарға жетелейді

төрағасының бірінші
орынбасары Мәулен
Әшімбаев пен партия
хатшысы Тамара Дүйсенова
Астана қаласындағы бірқатар
әлеуметтік нысандарды
аралады, деп хабарлайды
саяси ұйымның баспасөз
қызметі.

Банктер «7-20-25»
бағдарламасына қатысуға
дайын екенін мәлімдеді. Бұл
туралы Мәжілістің жалпы
отырысынан кейін тілшілерге
Ұлттық банк төрағасы
Данияр Ақышев айтты.

Энергетика министрі
Қанат Бозымбаев алдағы
күндері бензин бағасы
төмендеуі мүмкін екендігін
айтты, деп хабарлайды
ҚазАқпарат.

Еуразиялық
экономикалық одақ
елдері зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы келісім жобасы
бойынша позицияларын
жақындастырды. Бұл туралы
БЕЛТА хабарлады.

Оңтүстік Қазақстан
облысынан солтүстікке
қоныс аударғысы келетін
125 отбасы жолға шықты.
Олар солтүстік облыстарынан
тұрақты жұмыс тауып, жері
құнарлы өңірде егіншілік пен
құс шаруашылығын түлетсек
дейді.

Алматы мен Ташкент

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев «Нұр Отан» партиясы
Трағасының бірінші орынбасары
Мәулен <шімбаевты қабылдады,
деп хабарлады Президенттің
баспасз қызметі.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Кездесуде Қазақстан Президентіне партияның қазіргі қызметі ж5нінде мәлімет беріліп,

«Жас Отан» жастар қанатының IV
съезінің қорытындылары туралы
баяндалды. Елбасы мемлекеттік
саясатты іске асыру үдерісінде
партияның жастар қанаты маңызды миссия атқаратынын айтты.
– «Жас Отан» жастар қанатының съезі табысты 5тті. Менің
тапсырмама сәйкес, жастар арасында саяси жұмыстар жүргізілуге
тиіс. «Жас Отанның» мақсаты
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– Қазақстан жастарының бәрін
біріктіру, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Кездесу барысында Мәулен
шімбаев съездің қорытындысы
бойынша қол жеткізілген нәтижелерге тоқталды.
– ІV съезге барлық облыстар
мен 5ңірлерден 1500-ден астам
делегат қатысты. Форумның бірінші күні партияның конференциясы және арнайы бес

панельді сессия 5тті, – деді «Нұр
Отан» партиясы Т5рағасының
бірінші орынбасары.
Бұдан б5лек, М. шімбаев
Нұрсұлтан Назарбаевқа стратегиялық мемлекеттік және салалық бағдарламаларды, соның
ішінде «Рухани жаңғыру» және
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламаларын жүзеге асыру үдерісіне
партияның атсалысуы туралы баяндады.

Сондай-ақ «Нұр Отан» партиясы Т5рағасының бірінші орынбасары Мемлекет басшысына
партияның кадрлық резервін
қалыптастыру барысы ж5нінде
мәлімдеді.
Кездесу соңында Нұрсұлтан
Назарбаев партияның түрлі бағыттағы жұмысын жандандыру
ж5нінде бірқатар нақты тапсырма берді.

арасына автобус қатынайтын
болды. Өзбекстан
астанасында «Ташкент
– Алматы – Ташкент»
халықаралық автобус
бағытының ашылуы өтті.

Қостанай қаласында
тұңғыш рет 20 қабатты
тұрғын үй және заманауи
қонақ үй салынады. Бұл
туралы қала дамуына
арналған кеңесте «Базис
Бест» компаниясының
атқарушы директоры Марат
Молмұхамедов айтты.

ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

ҰЛТТЫҘ БАНК: ЗАҢ ЖОБАСЫ

Басты міндет – Қазақстан
аумағында шетел валютасымен
есеп айырысуды қысқарту
Кеше Мәжілістің жалпы
отырысында «Валюталық реттеу
және валюталық бақылау туралы»
заң жобасы қаралды. Қазақстан
2015 жылы Дүниежүзілік сауда
ұйымына кірді. Осы ретте
елімізде шетелдік қаржылық
емес ұйымдар қызметінің аясы
кеңейтілді. Соңғы жылдары
құрылған «Астана» халықаралық
қаржы орталығы және «Қорғас»
шекара маңы ынтымақтастығы
халықаралық орталығы» арнайы
экономикалық аймақтарында
валюталық реттеудің ерекше
режімі кзделеді.
РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА
АХҚО туралы конституциялық
заңға сәйкес оның аумағында
валюталық операцияларды жүргізу тәртібі Ұлттық банкпен келісе
отырып белгіленеді. Еліміздің
ДСҰ-ға кіруінің 5тпелі кезеңі
2020 жылғы 16 желтоқсанда
аяқталады. Сол кезден бастап

МЕЖЕЛІ ІСТЕР М ИЯТ
ОРЫНДАЛУЫ КЕРЕК ................................. 2

шетелдік қаржы ұйымдарының
филиалдары Қазақстанда жұмыс
істеуге мүмкіндік алады. Осы ретте
серпінді даму үстіндегі нарықтар
жағдайы ескеріле отырып, валюталық заңнаманы жоспарлы
түрде 5згерту қажет болды.
Палатаның жалпы отырысында Ұлттық банк басшысы
Данияр Ақышев атап 5ткендей,
заң жобасының негізгі міндеті
– валюталық операциялардың
мониторингін кеңейту және Қазақстан аумағында шетел валюта-

THE ISSUE OF OFFSHORE
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сымен есеп айырысуды қысқарту.
«Аталған нормаларды іске асыру
валюталық бақылаудың тиімділігін, оның ішінде елден ақшаны әкетуге қарсы іс-қимылды
арттыруға мүмкіндік береді. Заң
жобасында либералды валюталық
реттеу қағидаттарын сақтау к5зделген. Бұл азаматтарға және
бизнес субъектілеріне қосымша
жүктемесіз Қазақстан Республикасы интеграциялық бірлестіктер
және халықаралық ұйымдардағы
мүшелігі аясында қабылдаған
халықаралық
міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз етеді», –
деп түсіндірді Д.Ақышев.
Қолданыстағы заңнама бойынша шетелдік ұйымдардың
филиалдары
бейрезиденттер
болып табылады. Бұл оларға Қазақстанның ішінде резиденттермен валюталық операцияларды
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Қазақстандық компаниялар үшін
бұған тыйым салынған.

№15 (553)
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Темір жол тың
технологияларға бет бұрды
ҚТЖ 17 вокзалдың қызметін цифрлық
жүйеге көшіреді
Жаһанның жаңа типтегі экономика құру құлшынысын сандық технологиялардан бліп қарау мүмкін емес. Заманауи әлем талаптарын ескеру
з кезегінде елімізде «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын әзірлеуге
түрткі болған еді. Осының аясында «Қазақстан темір жолы» ұлттық
компаниясының бизнес-модельдерді цифрландыруға және жаңа технологияларды енгізуге бағытталған «Цифрлық темір жол» жобасы қалай
жүзеге асуда?
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
ҚТЖ жыл басынан бері енгізіп жатқан «Цифрлық темір жол» стратегиясы жоспарлау мен ескерту жүйелерінің сапасын жақсартуды, отынэнергетикалық ресурстарды пайдалану шығынын оңтайландыруды,
инфрақұрылым мен жылжымалы құрамға техникалық ж5ндеу жасау
арқылы қалыпты жұмыс жасау мерзімін ұзартуды, к5лік сервисінің,
клиентке бағдарланған қызмет к5рсетудің деңгейін к5теруді қамтамасыз
етпек.
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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
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БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Премьер-министр Бақытжан
Сағынтаевтың трағалығымен ткен
Үкімет отырысында мемлекеттікжекеменшік әріптестік мәселесі және
жекешелендіруді жүргізу барысы
қаралды. Сондай-ақ білім беру саласын
цифрландыру жайы баяндалды.

Ақ Орда

БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ

Халықаралық байланыстар нығая береді
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев елшілерден сенім
грамоталарын қабылдады.
Рәсім барысында
Қазақстан Президентіне
Ресей Федерациясының
Т5тенше және 5кілетті елшісі,
збекстан Республикасының
Т5тенше және 5кілетті елшісі,
Түрікменстанның Т5тенше
және 5кілетті елшісі және
Италия Республикасының
Т5тенше және 5кілетті елшісі
сенім грамотасын тапсырды.
Мемлекет басшысы рәсімге қатысушыларды
Қазақстандағы
дипломатиялық
миссияларының басталуымен құттықтап, олардың
қызметтері мемлекетаралық
қарым-қатынастарды
дамытуға тың серпін
беретініне сенім білдірді.
– Сіздердің
дипломатиялық қызметтеріңіз
еліміз үшін мазмұнды әрі

маңызды оқиғаларға толы
кезеңде басталғалы тұр.
Қазақстан ширек ғасыр
ішінде демократиялық жүйесі
орныққан, азаматтық қоғамы
кемелденген, экономикасы
дамыған мемлекетке айналды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Қазақстан Президенті
елімізде халықаралық байланыстарды нығайтуға
бағытталған к5пжақты
сыртқы саясат жалғаса
беретінін атап 5тті.
– Біз бейбітшілік пен
қауіпсіздікті халықаралық
құқық негізінде нығайтуды
к5здейтін іс-әрекеттерді
қолдаймыз. Бұған
Қазақстанның Біріккен
Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік
Кеңесінің тұрақты емес
мүшесі ретінде атқарып келе
жатқан қызметі дәлел, – деді
Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті
еліміздің әлеуметтік-

экономикалық даму
нәтижелеріне тоқталып,
біздегі инвестиция тарту үшін
қалыптасқан мүмкіндіктер
ж5нінде айтты.
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Ресей
Федерациясы арасында
қалыптасқан мемлекетаралық
қарым-қатынастың жоғары
деңгейде екенін айтып,
ынтымақтастықты одан әрі
нығайта түсу бағыты екі
ел халқы тарапынан кең
қолдау тауып отырғанын
атап 5тті. Сонымен қатар
збекстан Президенті Шавкат Мирзиёевтің Қазақстан –
збекстан қарым-қатынасын
одан әрі нығайтуға зор
үлес қосқанына, Орталық
Азиядағы бауырлас мемлекеттер арасында сындарлы диалог орнап, барлық
басты бағыттар бойынша
5зара түсіністіктің жоғары
деңгейіне қол жеткізілгеніне
тоқталды.

Үкімет Үйі
Өңірлер дамуы – өткір назарда
Премьер-министр Бақытжан
Сағынтаев ңірлердің экономикасын дамыту бойынша
2018 жылға арналған мақсатты
индикаторларға қол жеткізу
мәселелері бойынша жұмыс
кеңесін ткізді.
Үкімет мүшелері
жиналған кеңес барысында
Астана әкімі .Исекешев,
Ақмола облысының әкімі
М.Мырзалин және Солтүстік
Қазақстан облысының әкімі
Қ.Ақсақалов ағымдағы
жылдың І тоқсанында
атқарылған жұмыстар
және экономика салаларын дамыту, индустрияландыру, технологиялық
жаңғырту және цифрландыру
жұмыстарын жүргізу, инвестициялар тарту және еңбек
5німділігін қамтамасыз ету
мәселелері бойынша 2018
жылға арналған жоспарлар
туралы баяндады.

Жиында
Үкімет
басшысы
Б.Сағынтаев Елбасы мемлекеттікжекеменшік әріптестігі тетіктерін
қолдану саласын кеңейтуге үлкен мән
беріп отырғандығын атап 5тті. Бұл
тұрғыда Үкімет тарапынан барлық
қажетті шешімдер қабылдануда. Ұлттық
экономика министрлігінің мәліметіне
сәйкес, бүгінгі таңда мемлекеттікжекеменшік әріптестігі негізінде жалпы сомасы 766,4 млрд теңгеге 212
келісімшарт тіркелген, оның ішінде
2018 жылдың І тоқсанында 521,5
млрд теңгеге 16 келісімшарт жасалды. Осы жылдың 1 сәуіріндегі жағдай
бойынша 90,6 млрд теңге сомасына
140 нысан пайдалануға берілсе, оның
ішінде 1,2 млрд теңгенің 8 нысаны
биылдың І тоқсанына тиесілі. Сондайақ дайындаудың әртүрлі кезеңдерінде
жалпы құны 1,6 трлн теңге болатын 620
жоба бар.
Ұлттық
экономика
министрі
Т.Сүлейменов МЖ дамытудың оң
қарқынын атап 5тті. Салалық тұрғыда
218 нысан бойынша 212 келісімшарттың
басым б5лігі, атап айтқанда 52 проценті
білім беру саласына, 19 проценті
денсаулық сақтау саласына, 14
проценті мәдениет және спорт саласына, ал 15 проценті басқа да салаларға
тиесілі. Жалпы, тәжірибе МЖ тетігін
пайдаланудың оң нәтижесін к5рсетіп
отыр. Мысалы, 5ткен кезеңде 140 нысан пайдалануға беріліп, бұл бюджетке
біржолғы жүктемені 90,6 млрд теңгеге
қысқартуға мүмкіндік берген.
з кезегінде инвестициялар және
даму министрі Ж.Қасымбек қазіргі
таңда мемлекеттік-жекешелік әріптестік тетігі бойынша 44 жоба әзірлеу және енгізу сатысында тұрғанын айтты. Бұл ретте ол авток5лік
және темір жолдар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, цифрландыру салаларындағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестігі бойынша
атқарылып жатқан жұмыстарды баян
етті.
Ал денсаулық сақтау министрі
Е.Біртановтың айтуынша, бүгінде
денсаулық сақтау саласындағы МЖ
жобаларының тізімі 175 жобаны қамтиды. Олардың 50-і бойынша келісімшарт жасалса, қол қойылған келісімшарттардың жалпы құны 33,7 млрд
теңгені құрайды.
Мәселені қорытындылай келе, Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев
бүгінгі басты мәселе – Президенттің
бес әлеуметтік бастамасын іске асыру

аясында МЖ негізінде студенттерге
арналған жатақханалар салу, бұл ретте
5ңірлердің әкімдері осы мәселеге баса
назар аударуы керектігіне тоқталды.
Атап 5терлігі, МЖ жобаларының
75 процентке жуығы әлеуметтік
саланың үлесінде. Осыған байланысты
инвестициялар және даму министріне
МЖ шеңберінде жүзеге асырылатын
барлық жобаларды мұқият қарау тапсырылып, бақылау жұмыстары Премьерминистрдің орынбасары Е.Досаевқа
жүктелді.
Отырыста маңыз берілген келесі
тақырып – жекешелендіруді жүргізу барысы туралы қаржы министрі

осы бұзушылықтар туралы ақпарат
бұқаралық ақпарат құралдарының
интернет-сайттарында
жарияланды. Сондай-ақ мемлекеттік мүлік
тізілімінің веб-порталындағы «Жекешелендірудің екінші толқыны»
баннерінде кемшіліктерге жол берген
объектілер мен сатушыларды к5рсететін
б5лек қызыл жолақ жасалған. Бұдан
5зге, Ұлттық экономика министрлігіне
«Мемлекеттік мүлік туралы» заңға
жекешелендіру процесін жақсартатын
бірқатар түзетулер ұсынылды. Ал жалпы алғанда, міндеттер мен мақсаттар
айқын,
жекешелендіру
процесі
бірқалыпты тұрақты жүйеде жүргізілуде.

Межелі істер мұқият
орындалуы керек

Б.Сұлтанов баяндады. Ол мәлімдегендей, жекешелендірудің кешенді жоспары бойынша 482 нысан сатылымға
шығарылып, оның 397-сі сатылған. Сату
бағасы 199 млрд теңгені құрады. Бұдан
5зге, 274 нысан қайта ұйымдастыру
және тарату сатысында тұр. Осылайша
қайта ұйымдастырылатын және таратылатын нысандарды қоса есептегенде,
жекешелендірудің кешенді жоспары 76
процентке орындалып отыр. Биыл 265
нысанды 5ткізу к5зделіп, оның ішінде
І тоқсанға 40 нысан жоспарланған.
Тоқсан қорытындысы бойынша 45 нысан сатылымға шығарылып, олардың
ішінен 19 млрд теңге сомасына 20-сы
сатылды. 10 нысан бойынша тарату туралы шешім қабылданды.
Жалпы жекешелендіруге жататын
71 топ нысанның бүгінде 13-і сатылды.
Сату бағасы 95 млрд теңгені құрады.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат
қорының 7 нысанын бас компанияның
құрамында «пакеттік» сату туралы
шешім қабылданды. Ал биыл 40 топ
нысанды 5ткізу жоспарланып отыр.
Премьер-министрдің биылғы 16
қаңтардағы Үкімет отырысында жекешелендіру үрдісін баяулататын бұзушылықтарды жою бойынша берген тапсырмаларын орындау аясында

Ұлттық
экономика
министрі
Т.Сүлейменов жекешелендірудің кешенді жоспарын жүзеге асырудың
тиімділігін арттыруға бағытталған
ұсыныстарға тоқталды. «СамұрықҚазына» қорының жекешелендірудің
кешенді жоспары аясында атқарған
жұмыстары туралы қордың басқарма
т5рағасының орынбасары А.Айдарбаев
айтып берді.
Отырыста талқыланған тағы бір
тақырып – білім беру саласын цифрландыру барысы туралы сала министрі
Е.Сағадиев баяндады. Ол министрлік
белгілеген білім беру жүйесі мен
ғылымды цифрландыруды әрі қарай
дамытудың жаңа бағыттарын атады.
Сондай-ақ ақпарат және коммуникациялар министрі Д.Абаев білім беру
жүйесін цифрландыру аясында іске
асырылып жатқан шараларға тоқталды.
Үкімет басшысы Б.Сағынтаев
2020 жылдың соңына дейін барлық
қашықтағы елді мекендер кең жолақты
интернетке толықтай қосылуы тиіс
екенін баса айтты. Бұл ретте білім
және ғылым министрлігі әкімдермен
бірлесіп, цифрландыру жұмыстарын
жалғастырып, барлық жоспарлы к5рсеткіштерге жетуді қамтамасыз етуі керек.

УАҘЫТ АҒЫМЫНДАҒЫ БІР СӘТ: БАС ҘАЛАНЫҢ КЕШЕГІСІ ЖӘНЕ БҮГІНГІСІ

Елорданы дамыту
тұрғысынан туризм, сауда,
жаппай кәсіпкерлік, инвестициялар тарту және 5німді
жұмыспен қамту, оның
ішінде еңбек нарығының
инфрақұрылымын жаңғырту
және еңбекке жұмылдыру
мәселелеріне баса назар аударылды.
Облыстардың жұмыста-

рының бағыттары агро5неркәсіп кешенін, туризмді,
білім беру саласын, денсаулық
сақтау саласын, жаппай
кәсіпкерлікті дамыту, сондайақ индустрияландыру, 5німді
жұмыспен қамту, қаржылық
тұрақтылық, технологиялық
жаңарту және экономиканы
цифрландыру салаларына
негізделген.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
<ЛИЯ РАҚЫШЕВА
ҚР Президенті кімшілігі Басшысының орынбасары болып тағайындалды

АРМАН JТЕҒҰЛОВ
ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринарлық бақылау және қадағалау
комитетінің т5рағасы болып тағайындалды

Жоғарғы суретте:
Қазіргі Астана қаласындағы
«Нұрсұлтан Назарбаев
халықаралық әуежайы»

ЕРБОЛ ТАСЖҮРЕКОВ
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды

ҚУАНДЫҚ ҚАСЫМОВ
Ақт5бе қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындалды

Төменгі суретте:
Целиноград
(қазіргі Астана)
әуежайы,
1971 жыл
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Тимур Құлыбаев:

THE TIMES
OF ISRAEL

Жаппай туризмді дамытуда
заманауи шешімдер керек
«Атамекен» ҚР ҰКП тралқа
трағасы Тимур Құлыбаев Маңғыстау
облысының кәсіпкерлер палатасы
Jңірлік кеңесінің отырысына қатысты.
ЛИЯ КЕМЕЛБЕКОВА
Жиынды ашқан Тимур Құлыбаев
бизнесті қолдаудағы Ұлттық палата мен Үкіметтің бірлесіп атқарған
жемісті жұмысын атап 5тті.
«Үкімет отандық кәсіпкерліктің
дамуына аса назар аударуда. Қазіргі
таңда ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту мәселесі де талқылануда.
Аталған бағытқа мемлекеттен қаржы
б5лінбек. Біз бұл қолдауды оқыту
бағдарламалары және қаржылық ресурстармен күшейтуіміз керек. Бұл
үдеріс сәтті әрі тиімді 5теді деп ойлаймын», – деді Тимур Құлыбаев.
Жиын барысында Ұлттық палата
мен Маңғыстау облысы әкімдігінің
жұмыс нәтижесі талқыланды. Дәл осы
5ңірде «Атамекен» бірнеше бастаманы
қолға алып, жүзеге асырған болатын.
«Кәсіпкерлік негіздеріне оқытатын
«Бастау» пилоттық жобасы» осы жерден басталды. Осы 5ңірден «Атамекен»
жанынан шағын несиелеу ұйымдарын
енгізуді қолға алдық. Бүгінде осы
бағытта жақсы нәтиже мен алғашқы
жемістерді к5ріп отырмыз. Осы ретте
шағын несиелеу ұйымдарына қайтарым ағымы коммерциялық банктермен салыстырғанда анағұрлым
жақсы. Шағын бизнесті шағын несиелендіру бастамасын ERG, «Алмэкс», «Қазақмыс» сынды ірі бизнес
қолдаған болатын. Бүгінгі нәтиже
к5ңіл қуантады. Осы жемісті тәжірибе ел ауқымына таралды, қазір шағын
несиелеу барлық 5ңірлерде де жүргізілуде», – деді Тимур Құлыбаев.
«Атамекен» ҚР ҰКП т5ралқа
т5рағасының айтуынша, Мемлекет басшысы «Бастау» жобасы бой-

ынша нәтижемен танысып, жоба
қатысушыларына шағын несие беру
үшін қосымша қаржы б5луді тапсырды. Тимур Құлыбаев бұл үдеріс
бірнеше жылда елдегі кәсіпкерліктің
5суіне айтарлықтай серпін беретінін
айтты.
« рине, адамдар бизнесті бастамай тұрып, кәсіпкерлік негіздеріне
оқытуымыз керек. «Бастау» бағдарламасынан басқа «Атамекен» бастамасымен орта білім беретін мектептердің
жоғары сынып оқушыларына кәсіпкерлік және бизнес негіздерін үйрететін арнайы пән әзірленді. Осылайша бұл бастама арқылы мектеп
жасынан бастап мамандықты дұрыс
таңдап, жастардың бизнеске жаппай
тартылуына себептігін тигіземіз», –
деп атап 5тті Тимур Құлыбаев.
Жиын барысында «Атамекен» басшысы Маңғыстау облысының туристік әлеуеті жоғары екенін айтып, осы
мүмкіндікті бизнес тиімді пайдалануы
керек екенін назарға салды. Т5ралқа
т5рағасы жергілікті билік 5кілдерімен
бірлесіп, Туризмнің 5ңірлік картасын
әзірлеуді және әсем табиғаты мен тарихи орындары бар 5ңірді ел ішінде
де, шетелге де белсенді насихаттауды
ұсынды.
«Ақтау – Қазақстанның ең к5рікті қалаларының бірі. Бұл артықшылықты 5ңір игілігіне пайдалану
керек. Жаппай туризмді дамытуда
заманауи шешімдер қажет. Егер бұл
үдеріске тарихшылар, этнографтар,
мәдениеттанушылар, маркетологтар,
дизайнерлерді тартса, онда туризмді
сапалы әрі тиімді жүргізуге болады.
Осылайша нақты жұмыс істейтін
жаппай туризмді дамытамыз. Тамақтандыру орындары, қызмет к5рсету
сервисі мен логистиканың сапалы
әрі жоғары деңгейін қамтамасыз ету
керек. Бизнес осы бағытта белсенді
болуы ж5н – бұл аса тиімді әрі тар-

TASE киберқауіпсіздік
тәжірибесімен бөліспек

тымды кәсіп. Бәріміз осы жұмысқа
ат салысайық, әкімдік те бұл бағытты
қолдап отыр», – деп ұсынды Т5ралқа
т5рағасы.
Тимур Құлыбаев Елбасының 5ңірдегі шағын және орта бизнестен түсетін салықтың бір б5лігін жергілікті
жерде қалдыру туралы тапсырмасын еске салды. Бұл әкімдіктер мен
барлық мемлекеттік органдардың кәсіпкерлікті дамытуда ынтасын арттыратыны с5зсіз.
«Жергілікті бюджеттер толықтырылады және осы қаражатты 5ңірдегі
әлеуметтік мәселелерді шешуге, облыстардың инвестициялық әлеуетін
арттыруға жұмсауға болады», – деді
«Атамекен» басшысы.
Осы ретте Тимур Құлыбаев адамдар 5мірі мен денсаулығына қатысты
қауіпсіздік пен бизнестің жауапкершілігі аса маңызды екенін айта келе, к5пқабатты үйлердегі лифт қызметінің осалдығы, кеше ғана Ақт5бе
қаласындағы болған қайғылы жағдайды мысалға келтірді.

«Адам денсаулығына қатысты
сұрақтарда қатаң бақылау болуы
шарт. зін-5зі реттеу үдерісі дамуы
керек. Құрылыс қауымдастықтары
нақты нормативтік базаны әзірлеп,
құрылыс сапасына бақылау жүргізуі
ж5н. Тұтынушылар құқығын қорғау
бойынша қоғамдастықтар да бақылау
жүргізгені орынды, бірақ, 5кінішке
қарай бізде ондай белсенді қоғамдар
жоқ. Сақтандырудың нақты механизмі
керек, ол да әзірге жұмыс істемейді.
«Атамекен» сақтандыруды енгізуді
айтуда. Кемеровода болған жағдайдан
соң 5рт қауіпсіздігін күшейтуді қайта
қолға алдық. Бизнестің 5рт қызметіне
деген шағымы к5п. Ұлттық палата бұл органдардың бизнеске қатты
қысым жасамауын қамтамасыз етуде тырысып жатыр, дегенмен бұл
салада бақылау болуы шарт. «Атамекен» бизнесін адал жүргізетін кәсіпкерлерді, заң мен нормативтерді
ұстанатын бизнесті қолдайтынын
назарға саламын», – деді Тимур
Құлыбаев.

АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

«Атамекен» өңірлерге
қолдау көрсетуде
Jткен аптаның аяғында «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы аймақтарда шағын және орта
бизнесті (ШОБ) дамытуға ықпал
ету бағытында нақты іс-қимыл
жүргізуге ниетті екенін білдірді.
Атап айтқанда, Маңғыстауда «Nur
Kapital» бағдарламасы салтанатты
түрде іске қосылды.
БАТЫР РАХМЕТУЛЛИН
Шараға Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының т5рағасы Тимур Құлыбаев,
Маңғыстау облысының әкімі
Ералы Тоғжанов, қала мен аудан әкімдері, кәсіпкерлер қоғамдық бірлестіктерінің, екінші деңгейлі банктердің, қаржы институттарының 5кілдері қатысты, деп
хабарлайды Маңғыстау облысы
әкімінің баспас5з қызметі.
Бұл ретте маңызды шараның
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
«Бес әлеуметтік бастамасының»
бірі – шағын несиені кеңейтуге
арналып отырғанын да айта кеткен абзал. Мемлекет басшысы осы бастамасының мыңдаған
адамға 5з бизнесін ашуға мүмкіндік беретінін атап айтқан болатын. Міне, осының жарқын
айғағындай, Маңғыстау облысындағы Елбасы тапсырмаларын іске асыру және қолдау мақсатында ШОБ несиелерін жылына 1%-бен беретін «Nur Kapital»
бағдарламасы іске қосылып отыр.
Бұл жобаны Мемлекет басшысы
қолдап, мақұлдады.
«Біз халықтың қоғамдық санасезімін жаңғырту үшін шағын
және орта бизнесті дамытуға нақты
жағдай туғызу міндетін алға қойып

отырмыз. Қазіргі уақытта жалпы
несие портфелі 2,7 млрд. теңгені
құрайды (оның ішінде жергілікті
бюджеттен 900 млн. теңге, «Даму»
қорынан 1,800 млн. теңге). Бүгінгі
таңда «Қазақстан Халық Банкі»
АҚ Маңғыстау облыстық филиалымен (400 млн. теңге), «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның
Жаңа5зен 5ңірлік филиалымен
(400 млн. теңге) және «ForteBank»
АҚ (322 млн. теңге), «Сбербанк
России» АҚ ЕБ (150 млн. теңге)
келісімге қол қойылды. Сондайақ, осы бағдарламаға қатысу
үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ
және «Атамекен Микрофинанс»
ЖШС 5тінімдерін берді», – деді
Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов шара барысындағы
5з с5зінде.
ңір үшін 5те тиімді осы бағдарламаны қолға алған ұйым
5кілдерінің мәлімдеуінше, «Nur
Kapital» бағдарламасына қатысқысы келетін барлық кәсіпкер

қажетті құжаттарды дайындау
және жинаумен айналысатын
Жаңа5зен қаласындағы және облыстағы бизнес-б5лімшелерге 5з
5тінімдерімен жүгіне алады екен.
Сондай-ақ, ісін ілгерілетуге ынта
білдірген кәсіпкер барлық қажетті
құжатты екінші деңгейлі банктерге
тапсырып, мақұлданған соң банкпен бірлесіп, субсидия алу үшін
құжаттарды облыстық үйлестіру
кеңесіне жібереді, дейді мамандар. Бұл ретте аймақтық үйлестіру
кеңесі әрбір аудан үшін маңызды
деп танылған жобаларды жекежеке қарастыратынын айта кету
керек. Демек, іскер азаматтар несие алуға ынтасын білдіріп қана
қоймай, жұмысын жандандыру
жолдарын нақты бизнес-жоспарымен де дәлелдей алуы тиіс.
«Қазіргі таңда облыстағы қалалар мен аудандар әкімдіктерінде
2 млрд. теңгеден астам қаржыға
кәсіпкерлер тарапынан 192 5тінім келіп түсті. Олардың 35%-ы

мал шаруашылығы секторында,
5ңдеу, жеңіл 5неркәсіп – 22%,
туризм – 16%, к5лік және қойма
– 8%, 5сімдік шаруашылығы
– 5%, денсаулық сақтау – 5%,
қызмет к5рсету – 3%, білім беру
– 3%, тамақтану қызметтері –
1%, к5терме және б5лшек сауда – 1%, инвестициялар – 0,3%,
5нер, ойын-сауық және демалыс
салалары – 0,1% құрады», – дейді
Маңғыстау облыстық кәсіпкерлік
және сауда басқармасының басшысы Венера Мұстапаева.
ңірдегі ШОБ саласында игі
істерге жұмылған іскер азаматтар үшін аса маңызды осы кездесу барысында 2018 жылдың
қаңтарынан бастап Маңғыстау
облысында жүзеге асырылған
«Кәсіпкер боламын!» атты пилоттық жоба таныстырылды. Кәсіпкерлік негіздеріндегі ойын жаттығуларының жобасы әлеуметтік
білім беруді к5здейді: оқушылар
арасында кәсіпкерлік сананы дамыту, бизнесті жүргізу әдістері
мен құралдарын ұсыну – жобаның
мақсаты осыны негізге алды, дейді
ұйымдастырушылар.
Аталмыш жобаның бастамасы
аясында облыстың 12 пилоттық
мектебінде 365 жоғары сынып
оқушыларына арналған 14 бизнестренер факультативті сабақтар 5ткізбек. Сонымен қатар, бизнестренерлер мен олардың студенттері
арасындағы конкурс 5ткізілмек,
150 жеңімпазға халықаралық бизнес-тренерлердің
қатысуымен
бизнес-лагерь
ұйымдастырылады. Жеңімпаздар аймақтың ірі
кәсіпкерлері, «Даму» қоры және
«Атамекен» Кәсіпкерлер палатасы» гранттарымен қамтамасыз
етіледі екен.

Тель-Авив қор биржасы (TASE) киберқауіпсіздік жүйесін құруға кмектесу туралы
«Астана» халықаралық қаржы орталығымен
(АХҚО) келісімге қол қойды, деп хабарлайды
The times of Israel он-лайн газетінен.
Израиль тұңғыш рет шетелдік биржаға
кәсіби кеңес беру қызметін к5рсетеді.
Бұл келісім АХҚО-ға Тель-Авив қор биржасының киберқорғау саласындағы кәсіби
және к5пжылдық жұмыс тәжірибесін пайдалануға мүмкіндік бермек.
«Киберқауіпсіздік – бүкіл әлемде қор
биржалары мен қаржы институттары дәл
қазір бастан кешіп жатқан маңызды мәселелердің бірі. Тұтастай әлем бойынша орталық биржалар киберқорғау саласындағы
түйткілді мәселелерге ұшырауда, 5йткені
олар қаск5йлер тарапынан шүйілетін кибершабуылдар объектілері болып табылады», –
деп жария етеді TASE 5з хабарламасында.

«Роснефть» қазақстандық
компанияға қомақты
қаржы аудармақшы
«Бірінші қазақстандық жүк тасымалдаушы компания» ЖШС (ТОО «Первая казахстанская грузовая компания») «РН-Транс»
(ресейлік аса ірі «Роснефть» компаниясының
еншілес кәсіпорны) АҚ-дан жалпы сомасы
951 млн рубль болатын үшжылдық тапсырыс
алды, деп хабарлайды Интерфакс-Қазақстан
агенттігінен.
Қазақстандық компания 2018 жылдың 1
сәуірінен 2021 жылдың 31 наурызына дейінгі
кезеңде Қазақстан территориясы бойынша
теміржол к5лігімен мұнай 5німдерін тасымылдау мақсатындағы кешендік қызметтер
к5рсетеді.
«РН-транс» АҚ «Роснефтьтің» тиеу
пункттеріндегі жүктерді ж5нелтуші/жүктерді
қабылдаушы және «Роснефть» компаниясының жүктерін тасымалдау бойынша бас
экспедиторы болып табылады.

Hewlett-Рackard (hp)
еліміздегі цифрландыруға
үлесін қоспақ
HP компаниясы «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» АҚ-мен әріптестік
туралы меморандумға қол қойды.
«Цифрлық Қазақстан» жобасы енгізілуіне байланысты бірқатар ірі әлемдік ITкорпорациялар қазақстандық старт-ап жобаларға инвестиция салуға ықылас танытып,
еліміздегі маңызды шара – цифрландыруға
қатысуға ниеттеніп отыр. Олардың арасында – Microsoft, Red Hat және Hewlett-Packard
(HP) компьютер шығарушылар бар. 10 сәуір,
осы сейсенбіде солардың соңғысы Астанада
баспас5з мәслихатын 5ткізіп, қазақстандық
IT-компаниялармен әріптестік ж5ніндегі
жоспарларымен б5лісті.
Hewlett-Packard-тың Қазақстан мен Қырғызстандағы бас директоры Дана Алтыбаева «Қазақстан – компания үшін маңызды
нарық, сол мақсатта үлкен жоспарларымыз
бар», – деді.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
ҮКІМЕТ
ТЕҢГЕ БАҒАМЫН
JЗГЕРТУГЕ НЕГІЗ ЖОҚ
Мәжілісте «2018-2020 жылдарға арналған республикалық бюджетті нақтылау туралы» заң жобасын
таныстырған ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов нақтыланған бюджетте бекітілген теңге
бағамын згертуге еш негіз жоқтығын айтты.
– Теңге бағамы нарықтық негізде қалыптасады.
Оған Ұлттық банк жауапты. Бірақ қаржы реттеушісінің ақпаратына сәйкес, интервенция жасалмайды. Сондықтан бағам қалыптасуы еркін. Сол себепті
валюталық міндеттемелер мен кірістердің есепқисабы үшін біз 340 теңге аламыз. Бүгінге дейін шамамен 319-320 теңге бағамымен үш айды 5ткергенімізді
ескерер болсақ, қазіргі сәтте есеп айырысу бағамын
қайта қарастыруға негіз к5ріп отырғанымыз жоқ.
Бұл баға белгілеу ұзақмерзімді сипатқа ие. Тағы қайталап айтамын, бұл негізінен Ресей нарығындағы
құбылмалыққа қатысты әсерден туындап отыр»,
– деді Тимур Сүлейменов теңге бағамының күрт
т5мендеуіне қатысты туындаған сауалдарға орай.

ТАСЫМАЛ
АҚЫЛЫ ЖОЛДАР КJБЕЮІ МҮМКІН
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында 15 мың
шақырым жолға ақылы жүйені енгізу ұсынылды.
Бұл туралы сейсенбіде 5ткен Үкімет отырысында
«Жалпы пайдаланымдағы ақылы автомобиль жолдарында (б5ліктерінде) ақы т5леу жүйесін енгізу және
пайдалану» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы
туралы ой қозғаған инвестициялар және даму министрі
Жеңіс Қасымбек айтты, деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА. «Қазіргі уақытта мемлекеттік-жекешелік
әріптестік тетігі бойынша біз республикалық маңызы
бар автомобиль жолдарын ақылы ету мәселесін пысықтап жатырмыз. Бұл ұсынысты жеке серіктес бастады. Ол 3 жыл ішінде 15 мың шақырым жолға ақылы
жүйені енгізу керектігін ұсынып отыр. Бұл жүйе 10
жыл пайдаланылады», – деді ол.
2 сәуірде жобаны бастау туралы хабарлама интернет ресурстарда және баспас5зде жарияланған.
«Хабарлама шыққаннан кейін 60 күн ішінде әлеуетті
жеткізушілер қызығушылық білдіріп, баламалы ұсыныстар берсе, жеке серіктесті таңдау конкурс арқылы
жүзеге асырылады», – деді министр.

БЮДЖЕТ
ЖОСПАР АРТЫҒЫМЕН ОРЫНДАЛДЫ
Биыл алғашқы тоқсанда мемлекеттік бюджетке
салық түсімінің жоспары 114,5% орындалды.
Дүйсенбі күні Орталық коммуникациялар қызметінде 5ткен баспас5з мәслихатында Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті т5рағасының орынбасары Мәди Такиев атап 5ткендей,
«биыл бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша
бюджеттің орындалуы 114,5% болды. 2 трлн 244 млрд
теңге түсті. Салық түсімінің жоспары 293,5 млрд
теңгеге артығымен орындалды. Оның ішінде Ұлттық
қорға түсім жоспары 166%-ке артып, 458 млрд теңге
түсті. Артығымен орындалған к5лем 182,5 млрд теңге
болды. Бірінші тоқсандағы шоғырландырылған бюджетке салық түсімдерінің 5сім қарқыны былтырғы
есепті мерзіммен салыстырғанда 104% болып, 5сім 82
млрд теңгеден асты».
Мәди Такиев келтірген мәліметтерге сәйкес,
2017 жылы шоғырландырылған бюджетке салық түсімдері жоспарының орындалуы 106,3% болған.
Жалпы, 5ткен жылдың қорытындысында 8 трлн 13
млрд теңге түскен. Оның ішінде мемлекеттік бюджет 101%-ке орындалып, түсім 6,8 млрд теңге болды.
Бюджеттің артығымен орындалуы 95 млрд теңгені
құрады. Ұлттық қорға түсім жоспары 127%-ке орындалды. 2 млрд теңге түсіп, 5сім 426 млрд теңге болды.
Былтыр шоғырланған бюджетке салық түсімдерінің
5сім қарқыны 2016 жылмен салыстырғанда 123%-ті
(1 трлн 658 млрд теңге) құрады.

ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН
ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДАНЫ
ДАМЫТУ МАҢЫЗДЫ
Қолма-қол ақшасыз тлемдер 35 пайызға жеткізіледі.
Бұл туралы «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын
жүзеге асыруға арналған конференция барысында «Зерде» ұлттық ақпараттық-коммуникациялық
холдингінің басқарма т5рағасы Руслан Еңсебаев
мәлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. «Электрондық сауданы дамытуға қолайлы жағдай жасаудан
елеулі нәтиже күтілуде. Осы ретте бұл үдеріске қатысушылар үшін салықтық жеңілдіктерді қарастыратын заңнамалық 5згерістер қабылданды. Сонымен қатар, қолма-қол ақшасыз т5лемдерді ынталандыру тұрғысында үлкен жұмыстар атқарылады. Қазір
елімізде қолма-қол ақшасыз т5лемдер үлесі 10%-ті
құрап отыр. Бағдарлама аясында оның деңгейін 35%ке жеткізуді жоспарлып отырмыз», – деді Р.Еңсебаев.
Сараптамалық агенттіктер мәліметтеріне қарағанда, қолма-қол ақшадан қолма-қол емес т5лем
түрінде аударудың әрбір проценті 0,04% деңгейінде
ЖІ 5сімін береді. «Бұл ретте 20%-тік деңгей жалпы ішкі 5німнің 1% 5сімін қамтамасыз етеді», – деді
Р.Еңсебаев.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

ҰЛТТЫҘ БАНК: ЗАҢ ЖОБАСЫ

Басты міндет – Қазақстан
аумағында шетел валютасымен
есеп айырысуды қысқарту
>[1]
Бас банкир келтірген деректерге сәйкес, былтыр шетелдік компаниялар филиалдарының резиденттермен шетел валютасындағы
операцияларының к5лемі 2,7 млрд
АҚШ долларын құрады. Қазіргі таңда
елімізде шетелдік ұйымдардың 4,5
мың филиалы тіркелген. Дүниежүзілік
сауда ұйымына толыққанды мүше
болғаннан кейін олардың қатары ұлғая түсері анық. Нәтижесінде ел ішінде шетел валютасындағы т5лемдер
к5бейеді, бұл ұлттық мүдделерге
сәйкес келмейді. Сондықтан шетелдік ұйымдар филиалдарының қазақстандық компаниялармен есеп айырысуларын теңгеге ауыстыру ұсынылды. «Қызметі мемлекеттің атынан жасалған келісімдер арқылы
реттелетін компанияларға 5згерістер
қолданылмайды. Олар бейрезидент мәртебесінде қала береді, – деп
нақтылады ол. – Сонымен бірге осы
заң қолданысқа енгізілгенге дейін
жасалған шарттарға қатысты талаптардың нашарлауы к5зделмейді. Бұл
түзетулер жергілікті компаниялар мен
шетелдік ұйымдардың филиалдары
үшін бизнесті жүргізуге тең жағдайлар
жасайды».
ҰБ баспас5з қызметінің ақпаратына сәйкес, заң жобасында банктердің валюталық операциялар бойынша т5лемдерге қызмет к5рсету мерзімін
қысқарту мақсатындағы шаралар
қарастырылған. Атап айтқанда, валюталық операциялар туралы ақпарат
жинау рәсімдерін бірмезгілде жеңілдете отырып, валюталық операцияларды барынша толық қамту к5зделеді.
Осы ретте тіркеудің және хабарлаудың
күрделі режімдерінің күші жойылады. Олардың орнына валюталық
шарттарды бірыңғай есептік тіркеу
енгізіледі. Шарттың сомасы мен нысанасы есептік тіркеу үшін 5лшемшарт
болады. «Осындай жағдайларда банктердің валюталық реттеудің қандай
режімі, тіркеудің немесе хабарлаудың валюталық операцияға қатысты
қолданылатынын анықтауы қажет
болмайды. Сондықтан банктердің
валюталық операциялар бойынша
т5лемдерге қызмет к5рсету мерзімдері қысқарады. Заң жобасына сәйкес тауарлар мен к5рсетілетін қызметтердің экспорты мен импорты
бойынша шарттарға есептік тіркеу
рәсімі қолданылады. Бұл валюталық бақылаудың тиімділігін арттыру
және валюталық түсімді елге қайтару
үшін шарттардың толық қамтылуын
қамтамасыз етеді», – деді Д.Ақышев.
Жаңа жобадағы маңызды тұстың
бірі – елден ақшаның жылыстауы-

на қарсы іс-қимыл күшейтіледі. Бұл
тұрғыда валюталық операциялар бойынша банктік құпиясы бар ақпаратты
Мемлекеттік кірістер комитетіне
беру құқығы к5зделген. Осы орайда
елден ақшаны әкетуге қарсы іс-қимылды күшейту екі бағыт бойынша
жүргізілетін болады: елден ақшаны
әкету белгілері бар валюталық операциялардың тізбесін енгізу, сондайақ мемлекеттік кірістер органымен
белсенді 5зара іс-қимыл, оның ішінде
ақпараттық іс-қимылды жолға қою.
Заң жобасында елден ақшаны
әкету белгілері бар валюталық опе-

нарықтық экономикаға тән емес», –
деп атап 5тті
Ұлттық банк т5рағасы мүдделі
мемлекеттік органдар арасындағы
тұрақты қолданыстағы және тиімді
ақпарат алмасу әртүрлі мемлекеттік
органдарға түсетін бірдей мәміле бойынша дәйексіз мәліметтерді анықтауға мүмкіндік беретіндігін түсіндіріп 5тті. Сондықтан заң жобасында
валюталық операциялар бойынша
банктік құпия қамтылған ақпаратты
Мемлекеттік кірістер комитетіне
беру құқығы к5зделеді.
Келесі бір маңызды мәселе –

циялық мүмкіндіктерін кеңейтуге
бағытталды, сондай-ақ ішкі валюта
нарығында бәсекелестікті дамытуға
ықпал етеді.
Данияр Ақышев заң жобасы
қабылданған жағдайда бизнес субъектілеріне 5з қызметін жаңа талаптарға сәйкестендіру үшін уақыт
қажет болатындығына назар аударды. Сондықтан заң жобасын 2019
жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізу белгіленді. «Сонымен
қатар 2020 жылғы 16 желтоқсанда
Қазақстанның ДСҰ-ға кіруінің 5тпелі кезеңі аяқталады. Осыған орай

рациялардың тізбесі айқындалған.
Д.Ақышев заң жобасын таныстыру
барысында атап 5ткендей, банктер
мұндай операцияларды резидент ақпаратты валюталық бақылау органдарына беруге рұқсат берген кезде
ғана жүзеге асырады.
Елден ақшаны әкетуге қарсы
іс-қимыл мақсатындағы екінші бағытқа тоқтала келіп, Д.Ақышев: «Ақпараттық 5зара іс-қимыл мәселелеріне неге ерекше назар аударылады? Себебі капиталдың әкетілуін
бақылауды заңның номаларымен
ғана қамтамасыз ету мүмкін емес.
Капиталды әкету заңсыз жолмен немесе заңды мәмілелер арқылы жасыра отырып жүзеге асырылуы мүмкін.
Тікелей шектеу шаралары адал кәсіпкерлер үшін инвестициялық ахуалды және бизнес жағдайын нашарлатуы мүмкін. Бұл сондай-ақ

Қазақстан аумағында валюталық
құндылықтар айналысының тәртібі
туралы. Оның аясында банктік емес
айырбастау пункттеріне Ұлттық банк
шығарған шағын алтын құймаларды
сатып алу және сату құқығын беру
қарастырылып отыр. «Сонымен қатар
«валюталық операциялар» ұғымына
валюталық құндылықтарды сенімгерлік басқаруға не брокерлік қызмет
к5рсету туралы шарт негізінде беру,
бейрезидент шығарған электрондық
ақшаны резиденттің сатып алуы мен
5теуі және керісінше, енгізілді», – деп
атап 5тті Д.Ақышев.
Сондай-ақ бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына
ішкі валюта нарығында қолма-қол
емес шетел валютасын сатып алу
және сату құқығы беріледі. Ұлттық
банк басшысы түсіндіргендей, бұл
5згерістер жеке тұлғалардың инвести-

шетелдік қаржы ұйымдарының филиалдары ішкі нарыққа кіруге мүмкіндік алады. Сондықтан заң жобасының 1-бабы 3-тармағының 7-абзацы үшін қолданысқа енгізу мерзімі
2020 жылғы 16 желтоқсан болып
белгіленді», – деді банк т5рағасы.
С5зін
қорытындылай
келіп,
Данияр Ақышев валюталық реттеудің
ырықтандырылған қағидаттары сақталатындықтан заң жобасын қабылдаудың қарапайым азаматтарға
қай жағынан алғанда да әсері болмайтындығын атап 5тті. Онда қарастырылған 5згерістер ірі валюталық
операцияларға ғана қатысты болмақ.
Мәжіліс мінберінен Ұлттық банк
т5рағасы таныстырған «Валюталық
реттеу және валюталық бақылау туралы» заң жобасын палата депутаттары
талқылаудан кейін бірінші оқылымда
мақұлдады.

ТЕҢГЕНІҢ НАРЫҘТЫҘ БАҒАМЫ

2018 жылғы 30 наурыз бен 6 сәуір
аралығындағы жекелеген дамушы елдердің
валюталары бойынша шолу*
6 сәуірдегі сауда-саттық
қорытындылары бойынша теңгенің
нарықтық бағамы бір аптаның ішінде
0,4%-ға (318,31-ден) әлсіреп, бір АҚШ
доллары үшін 319,66 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюталық нарық тұрғысынан 2018 жылғы 30 наурыздан 6 сәуір аралығындағы маңызды
оқиғалар АҚШ пен Еуроаймақтағы
халықтың жұмыспен қамтылуы бойынша
деректер,
Еуроаймақтағы
инфляцияның 5суі бойынша деректер, ФРЖ 5кілдерінің монетарлық
саясатқа және экономикалық 5суге
қатысты түсініктемелері, АҚШ-тың
Қытаймен әлеуеттік сауда-саттық аясындағы жаңалықтар болды. Осы
факторлар әлемдік нарықтарда АҚШ
доллары бағамының біршама құбылмалығына әкелді.
Дамушы елдердің валюта бағамдарының** АҚШ долларына қарағанда
серпіні мынадай түрде қалыптасты:

t ùŞĸďĲ ĳİĸĨĹŃ ĩďĸ ĮŃĳ ďŀďĵĬĭ
тұтыну бағасы индексінің 10,23%-ға
5суі аясында 2,3%-ға (3,96-дан 4,05-ке
дейін) әлсіреді, бұл нысаналық деңгейден (5%) және нарықтың күтуінен
(10,03%) жоғары;
t èĸĨįİĳİħ ĸĭĨĳŃ èĸĨįİĳİħĵŃŚ
экс-президенті Луис Инасиу Лула
да Силваны сыбайлас жемқорлық
жасағаны үшін кінәлі деп тану тура-

лы жоғарғы соттың қаулысының және
оны 12 жылға бас бостандығынан айыру туралы қаулының аясында 1,8%
-ға (3,31-ден 3,37-ге дейін) әлсіреді;
t õŚĺŞĹĺďĲ çļĸİĲĨ ĸŅĵĬď ķĸĭзидент Сирил Рамафоздың Eskom
Holdings SOC Ltd. (энергиямен қамту)
және Transnet SOC Ltd. (темір жолдар мен порттарға қызмет к5рсету)
компанияларындағы жемқорлық ту-

ралы мәлімдемесінің аясында 1,6%ға (11,84-тен 12,03 -ке дейін) әлсіреді.
t ÷ĭĹĭı ĸĻĩĳď ÷ĭĹĭıĬďŚ çœÿ
тағы президенттік сайлауға араласуы ықтималдығын зерттеу аясында Ресейдің кейбір компанияларына,
шенеуніктері мен азаматтарына қарсы санкцияларды кеңейту, сондайақ мұнай бағасының әлсіреуі аясында 1,3%-ға (57,34-тен 58,10-ға дейін)
әлсіреді.
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃ ŎĨ  
ден 18,29-ға дейін) әлсіреді;
tïĵĬĶĵĭįİħĸĻķİħĹŃ ŎĨ 
728-ден 13 778–ге дейін) әлсіреді;
t ŝĵĬďĹĺĨĵ ĸĻķİħĹŃ  ŎĨ
(65,18-ден 64,98-ге дейін) нығайды;
* 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
ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Темір жол тың
технологияларға бет бұрды
ҚТЖ 17 вокзалдың қызметін цифрлық жүйеге көшіреді
>[1]
Стратегия компанияның бизнесмодельдерін цифрландыруды және
барлық маңызды қызмет к5рсету
сегменттеріне – жолаушы, жүк тасымалдарына, инфрақұрылым мен
к5ліктік логистика саласына жаңа
технологиялар енгізуді қарастырады.
«ҚТЖ» ҰК» АҚ ақпараттық
технологиялар
ж5ніндегі
вицепрезиденті Арман Нұрышевтің айтуынша, қазіргі таңда жолаушы, жүк,
мультимодальдық тасымал саласында, сондай-ақ инфрақұрылымдық
теміржол нысандарында біршама тың
жобалар жүзеге асырылған. Клиентке бағдарланған қызмет к5рсетудің
сапасын арттыру мақсатында электронды билеттерді сату жүйесі іске
қосылып, тарифті және таспырыс
иелерін 24/7 5тініштеріне сәйкес
орталықтандырылған
басқару
жүйесімен қамтуды 5ндіріске енгізу
жоспарланып
отыр.
Сонымен
қатар теміржол инфрақұрылымы
нысандарында
жол
жағдайын
диагностикалық тексеру, пойыз
қозғалысын орталықтан басқару,
17 вокзалдағы қызмет түрлерін
цифрлық жүйеге к5шіру к5зделуде.
Аталған қызметке Wi-Fi, теледидар, интерактивті навигациясы бар
ақпараттық табло кіреді. Вокзалдарда іске қосылатын «Асу-Магистраль»
автоматтандырылған жүйесі ауқымды
деректер
элементтерін
қолдану
арқылы темір жолдарға цифрлық
диагностика жүргізуге мүмкіндік
береді. Сонымен цифрлық диагностикада мобильді тексеру кешендері
арқылы тұтас темір жолдарды 180
күнде емес, 15 күнде тексеріп шығуға
болады екен. Ұлттық компания
мамандары
к5лік-логистикалық
кешенін цифрландыру тасымалдауды ұйымдастыру үдерістерінің
ашықтығын қамтамасыз етіп, қызмет
к5рсетудің тиімділігін арттыратынын
алға тартады.

Компания
бүгінде
тасымалдау үдерісін тиімді ұйымдастыру
мақсатында
жүк
қозғалысына
ақпараттық жүйені 5ндіріске енгізу
мен пайдалануды қолға алды. Жүк
тасымалындағы жүйені автоматтандыру тасымалдауды жедел басқаруға,
бағыттарды кешенді 5ңдеуге, пойыз-вагон қозғалысын жоспарлау мен
болжауға, локомотивтердің электр
қуаты мен дизель отынын тұтынуын
бақылауға бағытталған.
«ҚТЖ» ҰК» АҚ жүк шаруашылығында сәтті жүзеге асырылған жобалардың бірі – «Келісім және коммерциялық жұмыстарды» автоматтандырылған басқару жүйесі. Бұл жоба
бойынша «бір терезе» тәсілімен жоспарлау, тасымалдауды ұйымдастыру
және жүзеге асыру, тасымалдау
жұмыстарына қатысты электронды ақы т5леу жүргізіледі. Мысалы,
жүк ж5нелтушілер интернет арқылы
«ККЖ» АБЖ к5мегімен тасымалдауды жоспарлап, оған тапсырыс
береді және тасымалдау құжаттарын
ресімдеп, тасымалдаудың тарифтік
к5рсеткішін алдын ала есептеуге
мүмкіндік алады. Қазіргі таңда бұл
жүйеде 20 мыңнан астам тапсырыс
беруші және 5 мыңнан астам жүк
станцияларының жұмысшылары тіркеліп, жұмыс жасауда.

Саланы цифрландыру үдерісі
корпоративтік
міндеттерді
де
қамтиды. Бұл тұрғыда Machine
learning элементімен біріктірілген жоспарлау жүйесі 5ндіріске енгізілгенін
атап 5ткен ж5н. Жүйе 5з кезегінде ресурсты дұрыс б5луге, коммерциялық
және инвестициялық жоспарлауда барынша тиімді шешімдер қабылдауға
жағдай туғызады. 2021 жылға қарай
тасымалдау үдерісіндегі шығындарды
оңтайландыру 3-4%-ке жеткізілмек.
ндірістік үдерістерді цифрландыру қызмет к5рсету сапасын
к5теруге ықпал етуде блокчейн технологиясы болашағы зор бағыт саналады. Ол арқылы логистикалық
тізбекке қатысушылар ақпарат алмасу
мен сақтау қызметтерін жақсартады.
Компания
мәліметі
бойынша,
әлемдік тауар алмасудың 90%-і контейнермен жүзеге асырылса, оларды
жеткізуге 30-ға жуық логистикалық
тізбек қатысушылары кіріседі екен.
Оның қатарында: жүк ж5нелтушілер,
жүк қабылдаушылар, тасымалдаушылар, кеден және бақылау органдары болады. Оған қоса 200-ден
астам 5зара ақпарат алмасу шаралары 5ткізіледі. Осы тізбектің әрбір буыны 5з жазбасын блокчейнге кәдімгі
смартфон арқылы тіркейтіндіктен,
жолдың әр кезеңінде тауарлардың

ілеспе құжаттарын ресімдеу қажет
болмайды. Блокчейн технологиясы темір жол саласында электронды
құжат алмасуда кеңінен қолданылып,
к5лік-логистикалық тізбекті автоматтандыру арқылы жылдамдықты
жақсартуға, тасымалдау үдерісінің
барлық түріне кететін шығынды
азайтуға септігін тигізеді. Блокчейн
стандарты сондай-ақ тасымалдау
к5лемінің шамасын анықтау, жылжымалы құрамның техникалық жағдайы
туралы ақпараттарды сақтау жайын да
қамтиды.
Бүгінгі таңда ҚТЖ ІТ 5ндірісінің
танымал к5шбасшыларымен 5зара
әріптестікті жалғастырып жатқаны
мәлім. Бұл ретте индустриалдық
цифрландыруды
енгізу
мен
жүйелік
әріптестік
мақсатында
«General
Electric»
компаниясымен меморандумға қол қойылған.
Бекітілген меморандум аясында
орталықтандырылған
диспечерлік
жүйені, пойыздар қозғалысының
жоспарлаушысын,
интеллектуалды интермодальдық терминалды,
«TripOptimizer» жүйелерін, «Shipper
Connect TMS» жеткізілім тізбектерін,
сондай-ақ теміржол к5лігі қозғалысын
басқаруды енгізу бойынша жұмыстар
жүргізілуде.
Тұтастай алғанда, «ҚТЖ» ҰК»
АҚ
мамандарының
есебінше,
бизнес-процестерін
автоматтандыру бірінші кезекте 5німділікті
арттыруға,
үдерістерді
орындау
уақытын
қысқартып,
мақсатты
к5рсеткіштерге
қол
жеткізуге
бағытталған жұмыстардың дәлдігі
мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сәйкесінше,
автоматтандырудың
к5мегімен
нарықтың жаңа талаптарын –
жүктердің
жылдамдығы
мен
қауіпсіздігін арттырудың жүйелі
шешімін табу еліміздің негізгі
мемлекетаралық транзиттік дәліз
ретінде танылуына тікелей ықпалын
тигізетін болады.

НЕГІЗГІ ӨСІМ

Өнеркәсіп дамуында оң үрдіс бар
Батыс Қазақстан облыстық
кәсіпкерлік және индустриалдықинновациялық даму басқармасының
басшысы Арман Жалмағамбетов
атап ткендей, Елбасы «2015-2019
жылдарға арналған индустриалдықинновациялық даму» мемлекеттік
бағдарламасын әрі қарай дамыту,
ел экономикасын модернизациялау
және цифрландыру жнінде бірқатар
міндеттер қойды.
ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА
ңірімізде осы міндеттерді орындау бағытында ауқымды жұмыстар
жасалуда. Арман Жалмағамбетовтың
айтуынша, жалпы аймақтық 5німде
5неркәсіп саласының үлесі шамамен 50%-ға жуық, ал республиканың
5неркәсібіндегі облыс үлесі шамамен 9%-ды құрайды. 2017 жылдың
қорытындысы бойынша облыстың
5неркәсіп дамуында оң үрдіс байқалады.
– Есептік кезеңде облыстың
кәсіпорындарымен 1,9 трлн. теңгеге
5нім 5ндірілді және ол 2016 жылғы
к5рсеткішпен салыстырғанда 5,5%ға 5сті. Мұндай 5сімге тау-кен және
5ңдеу 5неркәсібі саласындағы
5ндіріс к5лемін арттыру есебінен
қол жеткізілді. ңдеу 5неркәсібі
саласының экспорттық к5лемі
2016 жылғы к5рсеткіштен 20,8 %-ға
5сіп, 182,2 млн. АҚШ долларын
құрады. Бұл салада 2017 жылдың
тоғыз айының қорытындысы бойынша еңбек ететін жұмысшылар
саны 18,5 мың адамды құрап, 22,7%
пайызға артты. Тартылған инвестиция к5лемі 16 млрд. теңге, – деді
Арман Жанатұлы журналистермен
5ткен брифингте.
Оның баяндауынша, 5ңдеу 5неркәсібі саласындағы негізгі үлес тамақ
5неркәсібіне тиесілі, яғни оның үлесі

30%-ға жуық, машина саласының
үлесі – 21,1%, мұнай 5ңдеу саласының
үлесі – 17,6%. ткен жылы 5ңірдің
машина жасаушыларымен 33,3 млрд.
теңгенің, мұнай 5ңдеушілермен 27,8
млрд. теңгенің 5німдері 5ндірілді.
«Мұнай 5ңдеу саласында 5нім 5ндіру
2016 жылғы к5рсеткішпен салыстырғанда 1,8 есеге 5сті. Мұнай 5ңдеу
саласындағы 5сім «Конденсат» АҚның 5ндірістік базасындағы бензин
5ндірісінің іске қосылуы есебінен
болды. «Аталмыш кәсіпорында 5ткен
жылы жеңіл мұнай 5німдерін алуды қамтамасыз ететін вакуумдық
айдау секциясы іске қосылды. Зауыт жаңғыртудан 5тіп, енді жылына бұрынғыдай 600 мың тонна емес,
850 мың тоннаға дейін к5мірсутегі
5ңделеді. Биыл К5 экологиялық класына дейін дизель отынын гидротазартуға арналған қондырғы орнату
жоспарланған. Қазіргі уақытта гидротазарту қондырғысы құрылысы жүруде», – деді Арман Жалмағамбетов.
«Зениттехсервис» ЖШС алдағы
уақытта 10 метрден жоғары бұйымдарды ыстықтай мырыштау цехын
ұйымдастыруды,
«Гидроприбор»
ҒЗИ» АҚ базасында металл және тұрбаларды металлографикалық зерттеу
жүргізетін зерттеу зертханасын ашуды жоспарлады.
ңірдің кәсіпкерлікті қолдау картасы аясында II бесжылдықта 1340
тұрақты жұмыс орнын құрумен жалпы құны 84,4 млрд. теңгені құрайтын
29 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. 2017 жылы 8 млрд. тенгеге
10 жоба іске қосылды. Биыл 10 жобаны іске асыру к5зделген және 3,3
млрд. теңгеге алты жоба Индустрияландыру картасына енгізілді. Сонда
шамамен 200 жұмыс орны құрылады.
Ол жобаларға келсек, олар: «Мал
шаруашылығының
қалдықтарын
5ңдеу цех құрылысы» («Кублей»

ЖШС), «Сэндвич-панельдер шығаратын зауыт құрылысы» («Агран»
ЖШС), «Химиялық 5ндіріс базасының құрылысы» («Топан» ЖШС),
кірпіш зауытының құрылысы («134»
ЖШС), «Бетон араластыру цехы»
(«Global Procurement» ЖШС), «Кондитерлік 5німдер шығаратын цехтың
жаңғыртылуы» («Хасанов» ЖК).
«Бизнестің жол картасы-2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың
бірыңғай бағдарламасы бойынша
«Орал сауда-5неркәсіп компаниясы» ЖШС-ға қорғаныш жабынды
пластикалық тұрбалар 5ндірісіне
қосымша жабдық, «Орал кабель»
ЖШС-ға электр кабелін 5ндіруге
және «Стекло-Сервис» ЖШС-ға
шыныны 5ндірістік 5ңдеу, беріктігін
нығайту кешенін жаңғыртуға, кеңейтуге қажетті жабдықтар алуға қолдау
к5рсетілді.
ңірдегі жас және 5з істерін
жаңадан бастаған кәсіпкерлер арасында
қайтарымсыз
гранттық
қаржыға құштарлық басым. 20152017 жылдары 45 кәсіпкерге 76 млн.
теңге инновациялық гранттық қаржы

берілген. Оның ішінде 32 грантқа
ауылдық жерлердегі кәсіпкерлер ие
болды. 2017 жылы 19 кәсіпкерге 47
млн. теңге грант бұйырды. Биыл 3
сәуірден бастап грантқа 5тінімдер
қабылдануда. Бұған бюджеттен 47
млн. теңге қаржы б5лінді. Сондай-ақ,
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында 2017 жылы несиелеуге 852,8 млн. теңге, биыл 300,3
млн. теңге б5лінді. Бұл несие 6%-бен
екінші деңгейдегі банктер арқылы
беріледі.
«Бизнесті жүргізу жеңілдігі ж5ніндегі 5ңірлер мен қалалардың рейтингі және оның нәтижесі бойынша
арнайы сыйлықты беру» туралы Елбасының Жарлығына сәйкес 2017
жылы бірінші рет облыстардың және
қалалардың рейтингісі шығарылды.
Оның нәтижесінде 14 облыс және
Астана, Алматы қалалары арасынан
2016 жылғы статистикалық мәліметтер және кәсіпкерлер ортасында
жүгізілген сауалнама бойынша БҚО
6-орыннан к5рінді.

РІПТЕСТІК
ИНВЕСТОРЛАР СЕНІМІ АРТА ТҮСТІ
Инвесторлардың
мемлекеттікжекешелік әріптестік
(МЖ<) шарттарына
сенімі арта түсті.
Үкіметтің
сейсенбіде
5ткен
отырысында ұлттық
экономика министрі
Тимур Сүлейменов
атап 5ткендей, бұған
5з қаражатын осы саладағы жобаларға салуға дайын
инвесторлар санының ұлғаюы куә болып отыр. Осы
ретте МЖ жобалары бойынша міндеттемелердің
қабылдануын және орындалуын мониторингтеу үшін
Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйесінде тиісті
модульді іске қосу мәселесі пысықталуда.
МЖ негізінде жасалған келісімшарттар саны
ж5нінен Шығыс Қазақстан (71 келісімшарт), Оңтүстік
Қазақстан (22), Қарағанды (21) және Қостанай (20)
облыстары алдыңғы қатардан к5рінді. Ал тартылған
инвестиция к5лемі бойынша Ақт5бе облысы – 15,4
млрд теңге, Астана қаласы – 15,1 млрд теңге, Шығыс
Қазақстан облысы – 12,3 млрд теңге, Оңтүстік
Қазақстан облысы – 10,8 млрд теңге сомасындағы
қаражатпен алға озды.
«МЖ шарттарын кепілмен қамтамасыз ету
мәселесі бойынша министрлік Ұлттық банк және
«Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп қолданыстағы
заңнамалық актілерге бірқатар түзетулер әзірледі.
Мемлекет басшысының бес әлеуметтік бастамасын
іске асыруға бағытталған заң жобасына қосылған бұл
түзетулер қазіргі таңда мүдделі мемлекеттік органдармен келісілуде», – деді Т.Сүлейменов.

К СІПКЕРЛІК
КЕДЕРГІ КЕЛТІРГЕНДЕР
ЖАУАПҚА ТАРТЫЛДЫ
«Атамекен» ҰКП
тралқа
трағасы
Тимур
Құлыбаев
Жамбыл облыстық
кәсіпкерлер палатасы Jңірлік кеңесінің
отырысына қатысты.
Жиында бизнесті
қорғау бағытындағы
жұмыстың нәтижесі
туралы айта келіп,
Тимур Құлыбаев осы
ретте «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы Бас
прокуратура, Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, сондайақ Жоғарғы сотпен байланыс орнатқанын атап 5тті,
деп хабарлады ұлттық палатаның баспас5з қызметі.
«Кәсіпкерлердің шағымы сотта қаралғанда к5п
жағдайда іс мемлекеттік органдардың пайдасына
шешіледі. Былтыр бұл тәжірибені бірлесіп зерттеу
және жою үшін Жоғарғы сотпен Жол картасына қол
қойдық. Жалпы айтатын болсақ, «Атамекен» жұмыс
істегелі бері 22 мыңнан аса 5тінім келіп түсті, оның
40%-ке жуығы оң шешімін тапты. Осылайша, 92
млрд теңгеден астам сомада кәсіпкерлердің мүліктік
құқығы қорғалды», – деп атап 5тті Тимур Құлыбаев.
Бизнесті қорғауға 5ңірлік деңгейде де басымдық
берілген. ңірлік кәсіпкерлер палатасының директоры Мәріпбек Шәкербек бизнесмендер шағымданғаннан кейін жыл басынан бері алты шенеунік –
тәртіптік жауапкершілікке, бір шенеунік – әкімшілік
жауапкершілікке тартылғанын хабарлады. Былтыр
Жамбыл облысы кәсіпкерлер палатасына 162 5тінім
түскен, оның ішінде 59-ы оң шешілді. Кәсіпкерлердің
2,5 млрд теңгеге мүліктік құқығы қорғалған.
Шағын және орта кәсіпкерліктің 5ңір экономикасына қосқан үлесі айтарлықтай. Былтыр бизнестен
жалпы сомасы 28,5 млрд теңге салық түкен, бұл облыс бюджетінің 35%-і. Облыста «Атамекен» бастамасымен қолға алынған «Бастау» бизнесі сәтті жүзеге
асырылуда. Былтыр 1125 азамат кәсіпкерлік негіздері
бойынша білім алса, биыл бұл к5рсеткішті екі есеге ұлғайту к5зделіп отыр. Ең кемінде 500 адам жеке
кәсібін ашады деп күтілуде.

ЖАҢҒЫРТУ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТАЛАПТАҒЫ
<УЕ ОТЫНЫН ШЫҒАРАДЫ
Павлодар мұнай-химия зауыты келесі жылдан бастап халықаралық талаптағы әуе отынын шығарады.
Бұл туралы 5ңірлік коммуникациялар қызметінде
5ткен баспас5з мәслихатында «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС бас директоры Оспанбек
лсейітов айтты, деп хабарлайды pavlodarnews.
« уе отыны – біздің басты артықшылығымыз. Біз
бұған дейін ТС маркалы авиакеросин 5ндірдік. Енді
2019 жылға дейін реактивті отын 5ндіреміз. Ал 2019
жылдан бастап халықаралық стандарттағы Jet А-1
маркалы әуе отынын шығаратын боламыз. Осылайша, жоспарлы кезеңдерден 5тіп отырамыз», – деді
О. лсейітов.
Ол қазір кәсіпорында К2 дизельді отын мүлде
5ндірілмейтінін атап 5тті. «Себебі зауыт жаңғыртудан
5ткен соң, К4 5ндіруге к5штік. Күніне алты мың
тонна дизельдік отын 5ндіріледі. Биыл Павлодар
мұнай-химия зауытына 40 жыл толып отыр. Осыған
орай, жалпы 5нім к5лемін 5 млн 250 мың тоннаға
жеткізбекпіз», – деді Оспанбек лсейітов.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

TENGE MONITOR

6

БЕЙСЕНБІ 12 СӘУІР 2018 ЖЫЛ

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

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
ӘЛЕУМЕТ

ШОЛУШЫ БАҒАНЫ

2016 жылы инфляция табыстар
13,7% 5сімін «жұтып» қойған және
де нақты сатып алу қабілеті 0,7%ға т5мендеп кеткен.
2017 жылдың IV тоқсанының
қорытындысы бойынша ең т5менгі
күнк5ріс деңгейінен де т5мен табыс алған қазақстандықтар 2,4%
болған, яғни ҚР тұрғындарының
436 мың адамын құраған.
Айта кету керек, мұндай т5менгі деңгей қаладағы тұрғындардың 1,1%-ын құраса, ауылдық жерлердегілердің – 4,1%-ын құраған.
Мұнан басқа еліміздің 0,1%
тұрғындары азық-түлік себеті құнынан т5мен табыс тауыпты (ауылдық жерлерде – 0,3%).
2013-2017 жылдары халықтың шығындары табыстарына
қарағанда баяуырақ 5скен. Аталмыш бесжылдықта қазақстандықтардың табыстары ақшалай түрде
36%-ды құраған, с5йте тұра шығындары 30,5% артқан.
2018 жылдың ақпанында Қазақстандағы орта есеппен атаулы

Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы
атаулы ақшалай табыстары. 2017 (тг)
2017
Қазақстан

Табыстардың ең жоғары деңгейі – Атырау облысында: бір
тұрғынға статистикалық орта
есеппен 1,7 млн теңге, бұл мұнан
бір жыл бұрынғыдан 1,8% артық.
Оның үстіне облыс тұрғындары
табыстарының сатып алу қабілеті
бірден 6,4%-ға қысқарған.
Сондай-ақ екі астанамыз да
к5шбастаушылар қатарында. 2017
жылы астаналықтардың табысы орта есеппен 1,6 млн теңге,
алматылықтардікі – 1,5 млн теңге
құраған.

Атаулы
өсім (%)

2016

Нақты
өсім (%)

978 345

918 904

6,5%

-0,9%

Атырау облысы

1 734 694

1 713 097

1,8%

-6,4%

Астана

1 587 145

1 564 016

1,5%

-6,4%

Алматы

1 543 466

1 491 368

3,5%

-3,4%

Маңғыстау обл

1 304 260

1 361 512

-4,2%

-10,2%

Павлодар обл

989 643

940 896

5,2%

-2,8%

БҚО

975 341

932 806

4,6%

-1,9%

Қарағанды обл

958 030

862 855

11,0%

3,8%

Қостанай обл

887 572

791 067

12,2%

4,4%

Ақмола обл

870 060

782 553

11,2%

3,5%

ШҚО

868 379

774 893

12,1%

Ақтөбе

847 427

790 953

7,1%

0,6%

СҚО

815 212

755 443

7,9%

-0,5%

4,1%

Алматы обл

789 444

724 212

9,0%

2,1%

Қызылорда обл

744 787

675 024

10,3%

2,4%

Жамбыл обл

636 960

576 687

10,5%

2,8%

ОҚО

532 407

517 240

2,9%

-4,4%

Есептеулер негізінде ҚР ҰЭМ СК мәліметтері қолданылды

Ең төменгі күнкөріс деңгейінен де төмен табыс алған
тұрғындар үлесі 2017 ж. IV тоқс. (%)

Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы
атаулы ақшалай табыстары (тг)

Барлығы
Қала

17,7%
13,7%

12,9%
8,9%

Ауыл

Орта есеппен жан басына

10,3%

шаққандағы табыстар (тг)

8,1%

6,5%
Атаулы өсім (%)

Азық-түлік себеті құнынан төмен табыс тапқан
тұрғындар үлесі 2017 ж. IV тоқс. (%)

Нақты өсім (%)

* жедел мәліметтер
Барлығы
Қала
Ауыл

Есептеулер негізінде ҚР ҰЭМ СК мәліметтері қолданылды

бойынша т5ртінші орындағы Маңғыстау облысында 4,2%-ға т5мендеу
тіркелген. Бұл к5рсеткіш минусқа

Екінші мұнайлы аймақта –
ҚР-да орта есеппен жан басына
шаққандағы атаулы табыс деңгейі

Есептеулер негізінде ҚР ҰЭМ СК мәліметтері қолданылды

түсіп кеткен жалғыз аймақ. Облыс
тұрғындары табыстарының сатып
алу мүмкіншілігі бірден 10,2%-ға
қысқарған.
ҚР тұрғындарының атаулы табыстарының жыл сайынғы 5сіміне қарамастан, халықтың сатып алу мүмкіншілігі екі жыл қатарынан қысқара түсуде.

еңбекақы 151 482 теңгені құраған.
2018 жылғы наурыздағы күн к5ріс
деңгейінің к5лемі 26 196 теңге
құраған.
Иса ҚАМБАР
Мақала ҚР ҰЭМ СК мәліметтері
негізінде дайындалды

ШОЛУ

Рубльге сұраныс артты
2017 жылғы сұраныстың шырқау
шегі ресейлік валютаның бір
рубль құны 5,6 теңгеге бағаланған
қазан-қараша айларымен тұспатұс келді. Сатып алынған валютаны есептемегендегі, айырбастау
пункттерінің халыққа Ресей валютасын сатуы 2017 жылы 109,3
млрд рубльді құраған, бұл 2016
жылмен салыстырғанда, 24,1%ға артық, деп хабарлайды Ranking
сайтынан.

тікелей к5рсетпей, шетелдік валютамен операциялар к5лемін тек
қана теңге және тек нетто-сатылым түрінде ғана к5рсете бастады. кінішке орай, еліміздегі басты банк қаржылық басқарушы
валютаға сұраныстың толықтай
5рісін жарияламай отыр.
2018 жылдың қаңтарында айырбастау пункттерінің ресейлік
рубльдегі таза сатылым к5лемі 44,4
млрд теңгені құраған. Қаңтарда
1 рубль орта есеппен 5,8 теңге
болған.
Ал ақпанда нетто к5лемі 5ткен
аймен салыстырғанда 36,6%-ға
5сіп, 60,7 млрд теңгені құрапты.
Ақпандағы орташа бағам 1 рубльге 5,7 теңге құраған.

Жоғарыда атап 5ткеніміздей,
қазақстандықтардың ресейлік рубльге неғұрлым жоғары сұраныстары 5ткен жылдың қазан-қараша
айларында орын алған. Сол кезде айырбастау пункттері сатып

Ресей рублін айырбастау пункттерінде сату. Желтоқсан 2017 ж. (млрд тг)
5,9

5,8

5,5

5,7

9,5

11,5

2
17

/1

11,8

1
/1
17

Осы кезең үшін
ресми рубль бағамы
өзгеруінің орташа есебі
(теңге)

ҚР ҰЭМ СК мәліметтері негізіндегі Ranking.kz есептеулері

алғанынан айтарлықтай к5лемде
артық рубль сатқан. Таза сатылым
(нетто-сатылым) к5лемі тиісінше,
11,8 және 11,5 млрд рубль құраған.
2017 жылдың қыркүйегінде
рубль бағамы орта есеппен 5,9
теңге құраған, одан кейін 5ткен
жылғы қазанда 5,8 теңгеге және 5,6
теңгеге түсіп кеткен.
2018 жылы Ұлттық банк айырбастау пункттеріндегі валюталардың сатып алу-сату к5лемін

Ресей рублін айырбастау пункттерінде сату. Ақпан 2018 ж. (млрд тг)
Барлығы
2018/02

2018/01

Қазақстан
60,7
44,4
БҚО обл
6,9
6,0
ШҚО обл
6,5
4,5
Алматы
5,8
4,4
Қостанай обл
5,6
3,5
Астана
5,5
3,9
Павлодар обл
4,5
3,4
Ақтөбе обл
4,3
3,4
Қарағанды обл
4,3
3,5
Атырау обл
4,2
3,2
СҚО обл
3,9
2,8
ОҚО обл
3,8
2,1
Ақмола обл
2,9
1,8
Маңғыстау обл
1,6
1,3
Жамбыл обл
0,6
0,4
Алматы обл
0,4
0,3
Қызылорда обл
-0,2
-0,2
ҚР ҰЭМ СК мәліметтері негізіндегі Ranking.kz есептеулері

Өсу қорытындысы
2018/01
16,3
0,9
2,0
1,4
2,1
1,5
1,1
0,9
0,8
1,0
1,1
1,7
1,1
0,3
0,2
0,1
-0,2

136,6%
115,7%
145,6%
132,4%
158,7%
138,6%
132,5%
126,1%
122,8%
132,5%
140,9%
177,9%
160,0%
120,5%
151,8%
135,5%
-

Көлем

20

9,5

/1
0
17

20

8,0

/0
9

20

8,0

/0
8

17

17

20

11,1

/0

7

20

9,0

6
/0

17

17

20

7,6

/0

5
20

8,2
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Елімізде ақпараттық технологиялар мемлекеттік
басқару саласында ширек ғасырдан бері табыспен
қолданылып келеді. Қазіргі таңда мемлекет ұсынатын
қызметтердің к5пшілігі электрондық тәсілмен к5рсетіледі. Бұл орайда шалғай 5ңірлерге да тарала бастаған
электронды үкімет – e-gov желісінің ізашарлық р5лін
атап 5ту керек. «Т5ртінші 5неркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты биылғы
Елбасы Жолдауы мен «Рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес цифрлық ресурстарды ұлғайтуда үстіміздегі жылы білім берудің ақпараттық жүйелерін мемлекеттік органдар желісімен біріктіру қолға алынып
жатыр.
Білім және ғылым мемлекетіміздің әлеуметтікэкономикалық күш-қуаты 5ркендеуінің негізгі қозғаушы күші болып табылады. Білім саласын дамыту инновацияны ендіруге септігін тигізіп, жастарды
қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуға
қажетті керекті білімдер мен дағдылармен қамтамасыз
етеді. Ernst&Young халықаралық компаниясының
зерттеу мәліметі бойынша мемлекеттің білім мен экономикасының арасында тікелей байланыс байқалады.
Мәселен, бастауыш білім берумен қамтылуды 1 пайызға
арттыру мемлекеттің жалпы ішкі 5німін 0,35 пайызға
к5тереді. Жоғарғы сыныптарды оқыту мерзімін бір
жылға к5бейту мемлекеттің жалпы ішкі 5німін 0,44
пайызға арттырады. Ұзақтығы 10 жылға созылатын
білім берудің стартегиялық бағдарламаларын іске асыру мемлекеттің ішкі жалпы 5німін 5 пайызға к5бейтеді.
Бұл ретте орташа баллдан 5 балл жоғары алған мемлекет
еңбек 5німділігін 2,5 пайызға және жалпы ішкі 5німді
адам басына шаққанда 1,5 пайызға арттыра алады.
Білім берудің сапасына әсер ететін келесі бір
к5рсеткіш бір оқушыға жұмсалатын шығын болып
табылады. Қазақстан Еуропа және Орталық Азия
мемлекеттерінің ішінде бір оқушының білім алуына
қажетті ең т5менгі соманы, яғни ішкі жалпы 5німнің 12
пайызын ғана жұмсайды. Ресейде бұл к5рсеткіш 21 пайызды, ЭЫДҰ мемлекеттерінде орта есеппен 27 пайызды
құрайды. Олқылықтың орнын толтыру үшін «Цифрлық
Қазақстан» бағдарламасы аясында қаржылық тетіктер
қарастырылып, ақпараттық технологияларды қолдану
арқылы оқыту үдерісін жетілдіруде мектептерді техникалық жабдықтау және олардың кең жолақты Интернет желісіне, Wi-Fi жүйесіне қосу к5зделіп отыр. Үкімет
жоспарына сәйкес 2020 жылдың соңына дейін барлық
қашықтағы елді мекендер кең жолақты интернетке
толықтай қосылуы тиіс. Мұның 5зі білім беру жүйесін
цифрландыруды әрі қарай дамытуға қуатты серпін бермек. Бұл ретте ақпаратқа қолжетімділік артып, кез келген оқушы, мұғалім, ата-ана немесе мектеп директоры
5з смартфондары арқылы қажетті ақпаратты ала алады.
С5йтіп, әр оқушының 5з бағаларын, үй тапсырмаларын,
оқулықтарды, әлемнің цифрлық білім беру ресурстарын
интернет арқылы к5руіне мүмкіндік туады. Сонымен
қатар балабақша кезегінен бастап аттестат немесе диплом алуға дейінгі барлық қажетті ақпарат қолжетімді
болады, әрбір оқушы немесе мұғалім интерактивті
сабақтарға еркін қол жеткізеді. Барлық деректер бір
дерекқорға біріктіріліп, BigData технологиялары
енгізіледі, онлайн-талдаулар жүргізіледі. Осы мақсатты
жүзеге асыру үшін 2016–2017 жылдары 14 мыңнан
астам мультимедиялық жиынтық сатылып алынды.
Биыл республикалық бюджеттен тағы да 6 млрд теңгеге
трансферттер б5лініп, үшінші жыл қатарынан жергілікті
әкімдіктер білім беру мекемелеріне қосымша 10 мыңнан
астам жиынтық сатып алып жатыр. Мұндағы міндет
– ауыл және қала мектептерінің мультимедиялық
жиынтықпен жабдықталуын 80 пайызға дейін жеткізу
болып табылады.
Жүйелі түрде жүргізілген жұмыстың арқасында
білім беру саласындағы интернет желісінің қолжетімділігі арта түсті, бүгінде мектептердің 99 пайызы
интернетке қосылған. Бұл ретте олардың 62 пайызы жылдам интернет желісіне, ал 47 пайызы Wi-Fi-ға
қосылғанын атап 5ту керек. «Цифрлық Қазақстан»
бағдарламасына сәйкес барлық мектептерді интернетке қосу жоспарланып отыр. 4 мыңнан астам мектепте электронды «Күнделіктер» енгізілген, оларды
барлық мектеп оқушыларының тең жарымы пайдаланады. Бұдан 5зге басқарушы орган – Білім және ғылым
министрлігі мемлекеттік қызметтер к5рсетумен айналысады. Министрліктегі 73 мемлекеттік қызметтің 25-і
автоматтандырылған. Бүгінде оның тұғырлары e-gov
платформасы арқылы мемлекеттік органдардың базаларымен біріктірілген. Алдағы екі жылда тағы 48 қызметті
автоматтандыру және оңтайландыру к5зделіп отыр.
Бұл ретте цифрлық технологиялардың қолжетімділігін
арттырып, кеңінен тарату үшін 150 мың мұғалім мен
бір жарым миллион ата-анаға ақпараттық тұғырларды
қолдануды үйрету к5зделіп отыр.
Сондай-ақ біліктілікті арттыру және қосымша
мамандық алу үшін үздіксіз білімді ұйымдастыру,
ғылыми жұмыстар бойынша мәліметтерді электрондық түрде жүргізу, мемлекеттік қызмет к5рсетуге сыртқы ақпараттық жүйелерден тапсырысты
бір жүйеде қабылдау, бірыңғай платформада тапсырыстың әрбір түрін 5ңдеу үдерісін автоматтандыру және
мәліметтермен электрондық түрде алмасу қолға алынды.
Осы және басқа игілікті шаралар нәтижесінде еліміздің
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
әлемдік рейтингте лайықты орын иеленіп отыр.

Еліміз тұрғындарының атаулы
табыстарының жыл сайынғы
сіміне қарамастан, халықтың
сатып алу мүмкіншілігі екі жыл
қатарынан қысқарған. 2017 жылы
қазақстандықтардың орта есеппен
жан басына шаққандағы табыстары 6,5%-ға скен. Алайда, тұтыну
бағаларының сіп кетуі себепті,
бұл табыстардың сатып алу
қабілеті 0,9%-ға қысқарған, деп
хабарлайды Finprom сайтынан.
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Білім берудегі
цифрлық ресурстар
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Халық табысы
төмендеп кеткен
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Жетпісбай
БЕКБОЛАТҰЛЫ,
әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ
кафедра меңгерушісі

Рубльді сатып алу мен сату
арасындағы неғұрлым к5рнекті
айырмашылық Ресей Федерациясымен шекаралас аймақтарда
байқалады. Бірінші орында 2018
жылғы ақпанда нетто-сатылым
к5лемі қаңтардағыдан 15,7%-ға
артық, яғни 6,9 млрд теңге құраған
БҚО тұр. Одан кейінгі орында
қаңтардағыдан 15,7% артық немесе 6,5 млрд теңгемен – ШҚО
келеді, үш үздікті аталған айдағы

5сімі 32,4% немесе 5,8 млрд теңге
құраған – Алматы қорытады.
Халықтың айырбастау пункттеріне алғанынан 5ткізгендері к5п
жалғыз аймақ – Қызылорда облысы: минус 172,9 млн теңге, одан бір
ай бұрын – минус 155,6 млн теңге.
Рубльге сұранысты қазақстандықтардың
ақша
аударымдары бойынша да байқауға болады. Мәселен, тұрғындардың
ақшаларды
аудару
жүйелері
арқылы ақшалай транзакциялары басым к5пшілігінде Ресеймен жүргізіледі – 2018 жылдың
ақпанында шетелге ж5нелтілген
барлық к5лемнің 47,7%-ы және
шет елдерден алынған ақшалардың
барлық к5лемінен 42,6%-ы.
Ресей рубліндегі ақша аударымдарының салыстырмалы к5лемі ақпанда шетелге ж5нел-

тілген барлық к5лемнің 38,3%ын құраған және шет елдерден алынған ақшалардың барлық
к5лемінен 26,3%-ды құрап отыр.
Осы дүйсенбіде, 9 сәуірде
Мәскеу валюта биржасында рубль
доллар мен еуроға қарағанда күрт
әлсіреп қалды. Еуро бағамы 73,35
белгісіне жетті. Бұл 2016 жылдың
қыкүйегінен бері болмаған еді. Доллар бағамы 59,67 рубльді құрады.
Мұны сарапшылар ресейлік ірі
компанияларға қатысты АҚШтың кезекті санкцияларымен және
мұнай нарығының т5мендеуімен
байланыстырады.
Исатай ҚАМБАРОВ
Шетелдік және ресейлік
БАҚ-тар материалдары
мәліметтерінен даярланды
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The issue of offshore
funds is still a reality
out Kazakhstani companies for delaying the transfer to Kazakhstan of
$7.7 billion in export revenue.
He said the capital outflow was only
made possible due to weak legislations
and urged the government to draw up
new regulations.

products and jobs», the Kazakh MP
said.
According to him, the extent of
such financial losses is just astonishing
and remarkable, and it is comparable to
that of the country’s annual GDP.
Capital outflow from the country

There was a time when the tiny
islands of Bermuda were officially considered as the largest export partner of
the Republic of Kazakhstan, and the
similarly small British Virgin Islands as
the largest export partner of the Aktobe
region of Kazakhstan. No other country

KAZAKHSTAN CAPITAL FLOWS
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Speaking on December 6, 2017
during an appearance on a nationally
broadcasted teleconference detailing
Kazakhstan’s industrialization,
President Nursultan Nazarbayev said:
«18 Kazakhstan-based companies
have been keeping 12.5 billion dollars
abroad. Tengizchevroil – $4.5 billion,
KMG - $3 billion, KMG EP – $2
billion, Asian gas pipeline – more than
$1 billion, the Beineu-Shymkent gas
pipeline – $100 million. And so on. (...)
You are going to lose your money that
you have been keeping abroad. Can
you not see that? With those sanctions,
there’s nothing you can do. Return
your money and keep it in Kazakhstan.
What are the assurances you need? You
mean laws, decrees? I will do that. If
you don’t do what we ask, we’re doing
it ourselves. Don’t take this the wrong
way».

АҚМОЛАЛЫҚ ДИҚАНДАР
ТЫҢҒЫЛЫҚТЫ ДАЙЫНДАЛУДА
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DANISH AZIM
The Kazakh leader instructed
Prime Minister Bakytzhan Sagintayev
to analyze and examine why statecontrolled companies had tripped their
foreign cash holding from $2 billion
to $6 billion in the first six months of
2017.
«Enough of that, enough of toying
around, it’s time to stop. Look at
them, carried away with their games,
keeping their money abroad, buying
yachts and mansions in different
countries. We haven’t yet subjected
anyone to an audit. We wanted to give
them an opportunity to earn money.
Yet they must remember that our
country is the one that gave them all
this. We got to deal with that situation.
If Prime Minister doesn’t, I will», he
added.
Nursultan Nazarbayev also called
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It should be noted that the issue of
offshore funds was raised in parliament
by the Ak Zhol party a few years ago.
They asked the government to lift
bank secrecy in respect of overseas
accounts held by public officials, the
management of national companies
and state enterprises. According to
Azat Peruashev, head of the Ak Zhol
party parliamentary faction, capital
flight from Kazakhstan into offshore
accounts reached $140 billion over the
20 years of the country’s independence.
He noted that the funds are «as a rule
derived from corruption».
«These are the money our country
has lost, they are not being invested
in the economy, they are not creating

to offshore safe havens is not unheard
of in Kazakhstan, but it is a source of
frustration for people who want change
and justice in the distribution of benefits
of the national economy. This is a longstanding issue.
In 2012, the members of the
Senate of the Kazakh Parliament
revealed information that 737 offshore
companies working in Kazakhstan
have a registration address in the Virgin
Islands. Even back then, there was
nothing out of the ordinary. That would
be surprising if it suddenly turned out
that Kazakhstan was no longer linked to
off-shore havens such as the Bermuda
and Virgin Islands. But this was and still
is hardly realistic.

was then in a position to make a «similar
boast» in the area of international trade.
This situation looked so unusual
that it started receiving more focused
attention of the public at home and
abroad. At that time, one of our papers
published an article on the subject
under the half-joking and half-serious
headline «Лишь бы не было войны на
Виргинских островах!» – «Everything
but the war in the Virgin Islands!».
With the general public showing
such tangential interest in the subject,
the Bermuda and Virgin Islands
ceased to appear in Kazakhstan’s
official statistical reports. Yet the
issue of offshore funds continues to be
relevant.

KAZAKHSTAN THROUGH THE EYES OF FOREIGNERS

Human rights must be
respected anywhere
Sputniknews.kz, in a report entitled
«Литовские пограничники грубо выдворили из страны казахстанскую
семью» – «Lithuanian border guards
rudely expelled the Kazakh family
from the country» and published on 31
March 2017, said: «Adilya Yusupova
was detained for 16 hours in a cell of
the Vilnius airport with her husband
and three children… And then they
were expelled from the country».

family members spent 16 hours in the
cell of the Vilnius airport, and then
they were expelled. They say they lost
hundreds of thousands of tenge (i.e.
several thousand dollars) because of
the trip interruption. An employee
at the office of Lithuania's Consulate
General in Almaty explained that
documents of the Kazakh tourists
were all in order, and they can appeal

Kazakhstanis was an «illegal migration
threat».
One year has elapsed since the
incident at the Vilnius Airport took
place. It has - to our knowledge received virtually no attention from
the European mainstream human
rights community. And for all we
know, it has carried no implications
for Lithuania.

AZIZ AYHAN
Sputniknews.kz, in a report entitled «Отзыв генконсула Литвы
не связан с выдворением казахстанской семьи» – «The withdrawal of the Lithuanian Consul
General is not connected with the
expulsion of the Kazakh family» and
published on 5 June last year, said:
«It has been reported earlier that
Lithuanian Consul General in Almaty
Ryagimantas Yablonskas was recalled
in connection with information on
non-transparent visa-related work.
«I can say with certainty that this
(the recall of the Consul General) is
not related to a completely different
story of the citizen of Kazakhstan.
Remember, she got a visa: the documents, that had been provided,
proved to be enough for obtaining a
visa. In Lithuania, the border guards
did not allow entry, they had their own
arguments» Valdas Burneika said.
In March, Sputnik Kazakhstan
wrote about the Kazakh family,
which, upon arrival in Lithuania, was
detained by the border guards. The

the decision by the Lithuanian border
service to the Vilnius court, hiring a
Lithuanian lawyer for this purpose.
One of the affected family
members, Adilya Yusupova, wrote
a complaint and sent it to the
Kazakh Ministry of Foreign Affairs.
Later, Kazakhstan’s MFA stated
that the reason for the expulsion of

Kazakhstan’s MFA stated that
the reason for the expulsion of
Kazakhstanis was an «illegal migration
threat». It can be assumed that such a
comment has been received from the
Lithuanian authorities on this matter.
However, it is worth pointing out that
this explanation should not be taken
seriously. According to Article #11 of

the Universal Declaration of Human
Rights, everyone has the right to be
presumed innocent until proved
guilty, and measures of restraint
should not be applied proactively
to him. Apart from anything else,
those citizens of the Republic of
Kazakhstan have suffered from
material and moral damages. Who
must be held accountable for them?
It is a very strange situation, to say
the least.
We have questions for the Kazakh
Ministry of Foreign Affairs. How that
is compatible with the Constitution
of our nation, which guarantees
Kazakhstanis the rights to be protected
by the State in the enjoyment of life,
honor, liberty, security, work and
property, including the diplomatic
protection of its citizens abroad?
Kazakhstan’s
citizens
were
subjected to ill-treatment by the
authorities of Lithuania, a country
which has hundreds of its citizens
living and holding highly qualified
and high-paying jobs in Astana and
Almaty. Why didn't Kazakhstan’s
MFA take measures in defense of its
citizens?
We also have questions for the
authorities of Lithuania and the
European Union. What exactly did
the affected Kazakh family members
do so bad it made the Lithuanian
border service detain and expel them
without any explanation? Why were
they so rudely treated? What, if the
Kazakh border service did the same to
your citizens? Human rights must be
respected anywhere.

Ақмола облысының
диқандары биыл 5,2
млн гектардан астам
алқапқа дән себуді жоспарлап отыр.
Облыстық
ауыл
шаруашылығы
басқармасы басшысының
міндетін
атқарушы
Димаш Таласпаевтың айтуынша, 5ткен жылдың
қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы саласында 5ндірілген 5німнің жалпы к5лемі 383 млрд
теңгені құрады. Оның 258 миллиарды егіншілікке
тиесілі, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.
Ауыл шаруашылығына бағытталған жалпы
жер к5лемі – 5,7 млн гектар, оның 745,2 мың гектары – 5ңделетін жер. «Биыл 5,2 млн гектардан
астам алқапта к5ктемгі егіс жұмыстарын жүргізу
жоспарланып отыр. Оның 4,3 млн гектарына дәнді
және бұршақты дақылдар тұқымы сіңіріледі. Бұл
былтырғыдан біршама артық. К5ктемгі егін салу
жұмыстарын он сегіз жұмыс күні ішінде аяқтауды
жоспарлап отырмыз. Қолда бар мал табындары үшін
біржылдық және к5пжылдық екпе ш5п, сондай-ақ
жүгері дақылы тиісінше 632 598 және 11 416 га жерге себіледі. Сонымен қатар 258 366 га алқапқа майлы
дақылдар сіңіреміз», – дейді Д.Таласбаев.
Ол биылғы жылға 65 мың тонна дизель отынына
квота б5лінгенін атап 5тті. Наурыз айының квотасы
бойынша б5лінген 30 мың тонна жанар-жағармай
бүгінде толық тасымалданып алынған. К5ктемгі
дала жұмыстарына қажетті жанар-жағармай қазіргі
уақытта кесте бойынша одан әрі тасымалдануда.
Оның литрі 150 теңгені құрайды. Сонымен қатар,
облыстың ауыл шаруашылығы тауар 5ндірушілері
уақытында ылғал жабуға және дән сіңіру науқаны
алдында жер 5ңдеуге жеткілікті дизель отынының
қорын жасайды.
Мемлекеттік техникалық бақылаудың қорытындысы бойынша машина-трактор паркінің дайындығы 82-100% қамтамасыз етілген. К5ктемгі егін
салу науқанында 6,5 мың ауыл шаруашылығы техникасы пайдаланылады деп жоспарланған. Оның
1201-і – шетелдік егіс кешені. «Облыс бойынша
соңғы үш жылда 5німділігі жоғары 1778 бірлік ауыл
шаруашылығы техникасы сатып алынды. Техниканы
жаңарту биыл да жалғасатын болады», – деп атап 5тті
Д.Таласбаев.

БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ – 2020
ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІ МАҚҰЛДАДЫ
Биыл Ертіс ңірінде «Бизнестің жол картасы –
2020» бағдарламасын жүзеге асыруға 1 896,3 млн теңге
блінді.
Оның ішінде 1 807,3 млн теңге несие бойынша
м5лшерлемені субсидиялауға, 46 млн теңге несие бойынша кепілдік ұсыну және 43 млн теңге
гранттық қаржыландыруға бағытталып отыр. Бұл
туралы 5ңірлік коммуникациялар қызметінде 5ткен
баспас5з мәслихатында облыстық кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы басшысының міндетін
атқарушы Данияр Шаймарданов айтты, деп хабарлайды pavlodarnews.kz.
Жыл басынан бері 5ңірлік үйлестіру кеңесінің
13 отырысы 5тіп, 263,84 млн теңгеге жеті жоба
мақұлданған. Павлодар ауданының Жаңа қала ауылында «Жаңа қала» ШҚ» ЖШС су және электр тарату желілерін қосу, суландыру жүйесіне кешенді
трансформаторлық қосалқы станция орнатуға
166,9 млн теңге қарастырылған. ңірлік үйлестіру
кеңесінде жергілікті бюджет есебінен 1,6 шақырымдық су құбыры мен сорғы станциясы құрылысына 98 млн теңге, электрмен қамтамасыз етуге
68,9 млн теңге б5лу келісілді.

МҰНАЙ ҢДЕУ
ЖАҢҒЫРТУ ЖҰМЫСТАРЫ БАСТАЛДЫ
Шымкент мұнай
ңдеу зауыты оныншы сәуірден бастап
уақытша тоқтады.
«ПетроҚазақстан
Ойл Продактс» ЖШС
баспас5з қызметі хабарлағандай, бұл кәсіпорында
күрделі
ж5ндеу жұмыстарының басталуына байланысты орын
алған жағдай. Хабарламаға сәйкес, Шымкент мұнай
5ңдеу зауытының технологиялық қондырғыларына
жоспарлы-алдын алу ж5ндеу жұмыстарын жүргізу
кестесі Энергетика министрлігімен келісілген.
Күрделі ж5ндеу жұмыстарын жүргізу 5неркәсіптік
қауіпсіздік талаптарын орындауға, жабдықтардың
сенімді жұмыс істеуін және кәсіпорынның сапалы
әрі ырғақты жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған.
Шымкент мұнай 5ңдеу зауытын жаңғырту жұмыстары барысында RFCC каталитикалық крекинг кешенінің жаңа нысандары мен кәсіпорынның қолданыстағы нысандарын интеграциялау ж5ніндегі
іс-шараларды атқару жоспарланған.
Мұнай 5ңдеу зауытын жаңғырту жобасының
бірінші кезеңі былтырғы жылы аяқталған болатын.
Күрделі ж5ндеу жұмыстарына тоқтатылған зауыт мамыр айында толық қуатында жұмыс істей бастайды
деп күтілуде.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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ЫНТЫМАҘТАСТЫҘ

ҚазҰУ-да «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын жүзеге асыру
шеңберінде «U 38» Университеттер
Альянсы лкетанушы-этнографтар
клубының бастамасымен «Алматы
қаласы жайлы 100 қызықты
дерек» атты бірегей жоба бастау
алды.

Бірегей жоба
бастау алды

ЕРНАР ОРМАНОВ

Барыс-келіс,
алыс-беріс
Павлодар облысы мен Ресейдің
Түмен облысы арасында барыскеліс, алыс-беріс те жақсы.
Екі аймақтың экономикалық
ерекшеліктері бар болғанымен,
ұқсас ндірісі де аз емес.
ҒАЛЫМ ОМАРХАН
Атап айтсақ, екі облыста да
мұнай 5ңдеу және химия салалары, к5мір мен ағаш 5ңдеу
5неркәсібі, агро5неркәсіптік кешен соңғы жылдары қарқынды дами бастады. Осы бағыттардағы 5зара қарым-қатынастарды
одан әрі жақсарту мақсатында
екі 5ңірдің билігі мен бизнес
қауымдастығы қандай мәселелерге назар аударғаны ж5н? Павлодар облысының әкімі Болат
Бақауов бастаған делегацияның
сәуір айының алғашқы аптасында к5ршілес Түмен 5лкесіне
келгендегі басты мақсаты осы еді.
Түмендіктерден
үйренетін
үрдіс к5п. сіресе ауыл шаруашылық саласындағы толымды
тәжірибелері таратуға тұрарлық.
Соның бірі – Түмендегі сүт зауыты. Бірегей кешендегі мал
асыл тұқымды. Жұмыс процесі
– заманауи жаңа технология.
Сондықтан болса керек, 5німділік

пен тиімділік те жоғары. Түмендіктердің тәжірибесін пайдалана отырып, Павлодар 5ңірінде де осындай
ауқымды сүт 5ндірісін ашуға толық
мүмкіндік бар. Кездесу барысында
екі аймақ арасында осы бағыттағы
іскерлік байланысты дамытудың
жай-жапсары талқыланды.
Павлодар облысына кейінгі
жылдары инвесторлар қызығушылық таныта бастады. Бұл жайданжай емес. йткені экономиканы 5ркендетудің бірден-бір жолы
– инвестиция. Олардың тиімді де
табысты жұмыс істеуі үшін «Павлодар» арнайы экономикалық
аймағы ашылған. Онда Ресейлік
кәсіпкерлер де табысты жұмыс
істеп отыр. Мысалы, жылына 250
мың тоннадан астам бастапқы алюминий шығаратын 5ндірісті іске
қосқан – новосібірлік инвесторлар. Краснояр инвесторлары автомобильдің алюминий дискілерін
5ндіруді қолға алды.
– Түмендік инвесторлар мен
кәсіпкерлерді де қуана қарсы алуға
дайынбыз, – деді Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов.
Екі жақты кездесу барысында
мұндай қарым-қатынастың қажет
екендігін Түмен облысының губернаторы Владимир Якушев те баса
айтты.

– Түмен облысы дамуының
маңызды факторларының бірі –
инвестиция, – деді Вдадимир Якушев. ткен жылдың қорытындысына қарағанда, Түмен облысына тартылған инвестиция к5лемі
19 пайызға 5сіп, 295 миллиард
рубльді құраған. Қазір облыс тізімінде 1,6 триллион рубль болатын
500 инвестжоба бар екен.
Түмен облысында да арнайы
экономикалық аймақ бар болып шықты. Бірақ атауы басқаша – индустриалды саябақ. Облыстың ендігі экономикалық
5сіп-5ркендеуі осы индустриалды саябақпен тікелей байланысты екен. Мұнда инвесторлар
үшін барлық коммуникацияға
қосылуға мүмкіндік бар. Жеңілдіктер қарастырылған. Қаржылай қолдау тетіктері де ескерілген. Түмен облысының губернаторы Владимир Якушев
осындай жолмен павлодарлықтарға жеңіл және тамақ 5неркәсібінде, логистика мен саудада серіктес болуды ұсынды.
Бұл кездесу барысында тек
экономикалық мәселелер ғана
емес, ғылым-білім, рухани салаларға байланысты ынтымақтастықты дамыту жайлы да кең әңгіме болды.

«U 38» Университеттер Альянсы 5лкетанушы-этнографтар
клубының жетекшісі, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың тарих, археология және этнология факультетінің деканы Меңдігүл
Ноғайбаеваның айтуынша, туған
5лкені зерттеу саласындағы маңызды әлеуметтік тәжірибеге
жастарды тарту бұл бастаманың
негізгі мақсаты. «Құрамында
тарихшы ғалымдар – археология, 5лкетану және этнография салаларының мамандары бар біздің жобаға бүгіннің
5зінде бірнеше мың алматылық
оқушылар мен студенттер тартылған, – деп атап 5тті ол 5з с5зінде. – Жастар үшін бұл «оқулық шекарасынан» шынайы
5мірге шығуға әрі эмпирикалық
жолмен, тарихи-5лкетану және
этнографикалық іздеулер арқылы
тарихқа әрі қала мәдениетіне
жанасуға мүмкіндік береді. Мұндай үлгі жастардың жасампаз
тәжірибесін байытады, сонымен бірге туған 5лкенің тарихи
мұрасын құнттауға әрі қызығушылықтарын дамытуға септігін
тигізеді».
«Алматы – бұл мыңжылдық
тарихы бар қайталанбас қала.
Бұл жер архитектураның және
мәдениеттің бірегей ескерткіштеріне толы. Қала шетелдік және

отандық саяхатшылардың туризм орталығы болып табылады әрі мұндай жоба Алматының
жаңа қырын ашады», – дейді
Қазақ спорт және туризм
академиясының доценті, экскурсовод О.Г.Лютерович.
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің доценті лия Исаева 5з баяндамасында студент-еріктілер тобының
этнографикалық сипаттағы сауалнаманы жүргізу жұмыстары туралы және олардың Алматының
археологиялық және тарихи картасын жасауға қатысуы жайлы айтып 5тті.
М.Базарбаев атындағы №138
гимназияның 11 сынып оқушысы
Дінмұхамед лиасқаров Алматы
қаласында пайда болған к5ше,
ғимарат атауларының тарихы туралы және атақты тұрғындар жай-

лы жаңа мағлұматтармен б5лісті.
Оқушы айтқандай, мұндай зерттеулер сүйіспеншілікті, құрмет
сезімін, патриоттықты оятады әрі
жарқын болашаққа деген сенімділікті нығайтады.
Бастау алған жоба қатысушылары қоғамды әрдайым зерттеу
барысымен таныстырып отыруды
жоспарлауда. Жас 5лкетанушылар
5здерінің әсерлерімен және жаңалықтарымен әлеуметтік желілерде,
соның ішінде интерактивті режимде және басылым беттерінде
б5лісетін болады.
Жоба қорытындысы негізінде
«Алматы қаласы жайлы 100 қызықты дерек» жинағы жарыққа
шықпақ, сонымен бірге оңтүстік
астананың және оның маңайындағы археологиялық және тарихи
ескерткіштердің картасы жасалады.

ДҮБІРЛІ ДОДА

Кий шеберлерінің
тартысы

БІЛІМ КЕҢІСТІГІ

QS Stars –
«Төрт жұлдыз»
артықшылық
белгісіне ие болды
QS агенттігінің 2018 жылы
жүргізген бес бағалау нәтижелері
бойынша ҚазҰУ «QS Stars
Development Road map»
халықаралық рейтингісінің
«Трт жұлдыз» артықшылық
белгісін Қазақстанда бірінші
болып иеленген Орталық Азия
аймағындағы жалғыз университет
болды.

Алматыдағы Балуан Шолақ
атындағы спорт сарайында
«Динамикалық пирамида»
бойынша бильярдтан әлем
чемпионаты тті.

ҚАНАТ ҚУАНЫШЕВ

НҰРЛАН ҚҰМАР

0-ден 5 жұлдызға дейінгі QS
рейтингісі жоғары оқу орындарының кең ауқымды қызметін белгілейтін және университеттердің жоғары халықаралық стандарттарға сәйкестігін анықтайтын 50-ден астам
к5рсеткіштерді кешенді талдау
нәтижесінде анықталады.
ҚазҰУ-ға QS «Т5рт жұлдыз»
артықшылық белгісінің тағайындалуы университеттің жоғары халықаралық беделі мен
жаһандық ғылыми және білім

Жүлде қоры 12 миллион теңге болған дүбірлі додада
әлемнің 19 елінен 100-ге жуық
спортшы бақ сынады. лем чемпионатының ашылу салтанатына Алматы әкімінің орынбасары Арман Қырықпаев, қалалық
Дене шынықтыру және спорт
басқармасының басшысы
біл
Донбаев, ҚР Мәдениет және
спорт министрлігінің, Халықаралық және Қазақстан Бильярд федерациясының 5кілдері,
сондай-ақ спорт ардагерлері

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.kazgazeta.kz
E-mail: kaz_gazeta@mail.ru

беру кеңістігінде к5ш басшылық орынға ие екендігінің дәлелі.
Артықшылық жұлдыздары университеттің мықты тұстарын к5рсетеді және серіктестер мен оқуға
түсем деушілерге жоғары оқу орнын таңдауға жәрдемдеседі.
Осылайша, ҚазҰУ бірқатар
к5рсеткіштер бойынша «5 жұлдыз» иеленді, атап айтқанда, білім
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Бас редактор
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Бас редактордың
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жауапты хатшы
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беру қызметтерін к5рсету, интернационалдық деңгейі, инфрақұрылым және инклюзивті білім
беру жүйесін дамыту.
ТМД елдерінде QS-тың т5рт
жұлдызы тек бес университетке берілгендігін атап 5ту қажет,
олар – әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ және Ресейдің т5рт университеті.
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компьютерлiк орталығында жасалды. Офсеттiк басылым.

қатысты. Алғашқы болып жарыс алаңына қазақстандық Ернар Чимбаев пен қырғызстандық Қаныбек Сағынбаев шықты.
Олардың кездесуі ойынның
соңына дейін тартысты болды. лем үздіктерінің ойыны 4
сағатқа жалғасты. Нәтижесінде
жерлесіміз 6:4 есебімен жеңді.
лихан Каранеев Павел Родионовты жеңген соң Украина
спортшысы Дмитрий Белозеровпен бақ сынасты. Украина
спортшысының асығы алшысынан түсіп, 6:1 есебімен жеңіске
жетті. Қазақстандық Максим Пан
жартылай финалда 2017 жылғы
әлем чемпионы, ресейлік Иосиф
Абрамовпен кездесті. Отандасымыз Ресей спортшысынан кем
ойын к5рсетпеді. Оның жеңуге бар
мүмкіндігі болды. Сегізінші пар-

тияда ол 4:4 етіп есепті теңестіріп
үлгерді. Алайда Абрамов екі партияны қатар жеңіп, финалға жолдаманы алып кетті. Ақтық сында
ресейлік Иосиф Абрамов пен
украиналық Дмитрий Белозеров
бақ сынасса, әйелдер арасындағы
ақтық сында ресейлік Диана Миронова мен Беларусь спортшысы
Екатерина Перепечаеваның жолдары түйісті. Ерлер бәсекесінде
Д.Белозеров 6:5 есебімен жеңіп,
турнирдің
жеңімпазы
атанды. Қыздар арасындағы жарыста Е.Перепечаева финалда
ресейлік азулы қарсыласын 5:2
к5рсеткішімен
сенсациялық
жеңіп, бас бәйгені олжалады.
Ал сайыстың қорытындысында
үшінші орындарды қазақстандық
Максим Пан мен лихан Каранеев ие болды.
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