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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

INTERVIEW

Бет қатталып жатқанда

CREATIVE PLOT OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
«Activity of the modern world is based on energy resources of the Cambrian Period. And
it is already inadmissible for a civilization of
21 century which models have to be based on
an innovative paradigm, investments into the
natural capital, but not a rent. This ideological preamble was so in detail and convincingly
expressed by EXPO-2017 «Future Energy»
which has taken place in Astana with the help
of the initiative of one of bright politicians of
the present, author of a number of constructive and forward looking ideas for the world,
the President of the Republic of Kazakhstan
Nursultan Abishevich Nazarbayev. Today by
his efforts Kazakhstan becomes the intersection of «green» transit on the Great Silk way,
the center of gravity of investments and a technological basis of sustainable development…».
This is the opinion of the famous scientist in
the ﬁeld of «green» economy and sustainable
development, the Nobel Prize laureate, Professor RAE KWON CHUNG, an exclusive
interview with whom we offer readers of Тenge
Monitor.
– Mister Chung, let me greet you and ask
your opinion on what arethe most pressing long
term challenges for our society and people looming behind the day to day short term concerns.
Now against the background of strengthening of
geopolitical ﬁght for natural resources, on the
other hand de-carbonization is gaining momentum around the world. According to the World
Bank, in the near future about 80% of the researched ﬁelds of hydrocarbons aren’t subject
to development. Under the Paris Climate Agreement, all countries have to submit low GHG
emission development strategy and periodically
review their carbon emission reduction targets.
Do you think these measures are timely? And
whether there are risks for local economies,
world trade and Sustainable development goals
of the UN-2030.
– Thank you for a suchvery important
question. Let me start by why global community
had to adopt Paris Climate agreement in 2015
and push for deep de-carbonization measures.
According to the IPCC report relased in AR 5
released in 2014 concluded that global surface
temperature has warmed on average 0.85 since
1880 until 2012. If current trend continues
without serious mitigation of GHG emissions,
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global mean temperature will be warmer by 3.7
to 4.8oC and sea level will rise by 45 to 82oC by
the end of the century.
Such a global mean temperature and sea
level rise will have wide ranging impacts on life
supporting ecosystem. Without repeating the
warnings of many experts, it is simply a matter
of our own survival. We have already witnessed
many climate disasters around the world.
But the real challenge is still yet to come.
IPCC report warned us that continued emission
of greenhouse gases will cause further warming
and increases the likelihood of severe, pervasive
and irreversible impacts for people and ecosystems.
Limiting climate change would require substantial and sustained reductions in greenhouse
gas emissions over the next few decades.
In order to limit total human-induced
warming to less than 2 relative to the pre-industrial period would require cumulative CO
emissions from all anthropogenic sources since
1870 to remain below about 2,900 Giga ton CO.
About 1,900 Gt CO had already been emitted
by 2011. This means that the remaining carbon
budget is about 1,000 Gt CO.
As global CO emission was about 49 GtCO
in 2010 with annual growth rate of 2.2%, we
have less than 20 years before we run out of our
carbon budget which means that in less than 20

years our GHG emission should reach zero.
This is a stark reality we have to face.
In order to meet the target of Paris Climate
Agreement, CO emission from energy sector
should peak by 2020 and reduced by 70% from
current level by 2050. 70% global energy has to
be clean energy and share of renewable energy
has to increase from around 15% in 2015 to 65%
in 2050.
By 2050, nearly 95% of electricity should be
clean energy. 70 % of new cars to be electric.
The entire existing building stock has to be retroﬁtted. CO intensity of industrial sector has to
be 80% lower than current level.
This is why the Paris Climate Agreement
had to ask all countries around the world to
submit ambitious GHG reduction targets. According to many experts, even with current
Paris Climate Agreement, global temperature
will rise around 3, way above the target set by
the Paris Agreement. This is why countries will
have to strengthen their commitment even further to meet the target of stabilization below
2oC.
Kazakhstan has committed to reduce its
GHG emission 15 to 25% below 1990 by 2030.
But after the ﬁrst review of commitments in
2023, the target has to be set even higher to meet
the target of the Paris Climate Agreement.
Countries with clear long term vision and

strong political commitment and leadership will
reap the ﬁrst mover’s advantage.
President Nazarbayev has set a clear target
of 50% renewable energy by 2050 which is very
ambitious and bold. This is a classical example
of forward looking long term political leadership to push the vision of green economy.
– But don’t you think the pressure to reduce carbon emission will will slow down already
weak growth rates of the world economy? If deliveries of production from developing countries
to the world markets constantly are restricted
due to high carbon footprint, then it will obviously impact negatively on the economy of these
countries. How in these conditions realization of
Sustainable development goals till 2030 and the
reduction of the existing gap in development between the countries is possible?
– Yes, you are right. The pressure to reduce
GHG emission will make it even more difﬁcult
for many developing countriesto achieve the
targets of SDG. It is true that climate change is
posing additional burden on many developing
countries without money and technology.
Carbon emission reduction target could be
a burden in the short run for many developing
countries in expanding their economic growth,
trade and industrial development and jeopardize their efforts to achieve the sustainable develoment goals.
This is why even before the Sustainable Development Goals were adopted, Green Growth
and Green Economy was put forward as a new
paradigm to hamonize CO emission reduction
with economic growth.
It is getting more and more clear that in the
long run green economy fueled by clean and renewable energy can stimulate economic growth
and job creation while coping with the risk of
climate change.
It was in this context why I have been proposing a new development paradigm called
“Green Growth” where GHG emission reduction can become the driver of economic growth
and job creation. This new paradigm “Green
Growth” was adopted in 2005 by the UN ESCAP. Kazakhstan has been a leader in promoting new green growth paradigm and proposed
Green Bridge Partnership Program since 2010.
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Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев
«Hotel Properties Limited»
компаниясының негізін
қалаушы Онг Бэнг Сэнгпен
кездесті. Әңгімелесу
барысында тараптар туризм
саласындағы ынтымақтастық
және бірлескен
инвестициялық жобаларды
іске асыру мәселелерін
талқылады, деп хабарлады
Ақорданың баспасөз қызметі.

Қазақстан сыртқы
істер министрі Қайрат
Әбдірахманов Астанаға
ресми сапармен келген
Грузия премьер-министрінің
орынбасары – сыртқы
істер министрі Михеил
Джанелидземен келіссөздер
жүргізді. Келіссөздер
қорытындысы бойынша
Қазақстан және Грузия
сыртқы істер министрлері
ынтымақтастық
бағдарламасына қол қойды.

«ТИБО – 2018»
халықаралық
телекоммуникациялық
көрмесі аясында ҚазақстанБеларусь компаниясы
мен Беларусь блокчейн
қауымдастығы арасында
ынтымақтастық туралы
меморандумға қол қойылды.

Аккредиттеу және
рейтингтің тәуелсіз агенттігі
(АРТА) Қазақстанның үздік
жоғары оқу орындарын
анықтады. Еліміздегі үздік
ЖОО-ның көшін Қазақ
ұлттық университеті бастады.

Ақтөбеде өтіп жатқан
«MinTech-АқтөбеМұнайХим
– 2018» халықаралық
көрмесіне биыл алғаш рет
Түркия, Ресей, Украинаның
жаңа ірі өндіріс орындары
қатысты.

Алматы –
Талдықорған
тас жолы ақылы болмақ.
Бұл туралы Талдықорғанда
«ҚазАвтоЖол» АҚ
филиалы өткізген қоғамдық
талқылауда белгілі болды.

ТАСЫМАЛ

ИНВЕСТИЦИЯ

Қаржыландырудың барлық көздері
жұмыс істегені маңызды
Мамырдың алғашқы аптасында Парламент Сенатында еліміз
экономикасының дамуындағы
банк секторының рліне арналған
тыңдалым тті. Оған Сенат депутаттары, Ұлттық банк басшылығы,
Ұлттық экономика министрлігі,
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасы және Қазақстан
қаржыгерлері қауымдастығының
кілдері, нарық қатысушылары –
банктер мен инфрақұрылымдық
ұйымдардың жетекшілері қатысты.
<ЛИЯ КЕМЕЛБЕКОВА
Жиында қаржы нарығы қатысушыларының ұстанымы жайында «Атамекен» ҰКП басқарма
т'рағасының орынбасары, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы
т'рағасының міндетін атқарушы
Юлия Якупбаева баяндай келіп,
банк секторының ел экономикасы
дамуындағы р'ліне тоқталды.
НЕСИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІ
ҚАЛПЫНА КЕЛУДЕ
Жиын мінберінен с'з алған

ТРАТЫ СІМНЕН
АУЫТЫМАУ АЖЕТ ....................................2

спикерлер осыдан бірнеше жыл
бұрын экономикалық жағдай
айтарлықтай нашар болғанын,
2015 жылы валюта бағамының
'згеруі мен 'зге де орын алған
қолайсыз факторлар әсерінен экономикалық белсенділіктің біршама әлсірегендігін атап 'тті.
Осы ретте Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы 'кілдерінің
айтуынша, бүгінде елімізде несиелеу жүйесі қалпына келуде.
Тиімсіз, жұмыс істемейтін несиелермен жұмыс қолға алынды. 2017 жылы берілген несие
к'лемі 10%-ға артқан. 2015 жылмен салыстырғанда к'мек қарыз
к'лемі 15,2%-ға 'сті. Биылғы
жылдың қаңтар-ақпан айларында 1,7 трлн теңге к'лемінде
несие берілген. Негізгі 'сім
мемлекеттік қолдау к'рсетіліп
отырған бағыттар – 'неркәсіп,
ауыл шаруашылығы, к'лік салаларына берілген несиелер бойынша
байқалады.
– Осы ретте несиелеу деңгейі
әлі де т'мен екенін айта кеткен
ж'н. Несие портфелінің жалпы ішкі 'німге қатынасы тәуелсіз

БЕСТБЕ СУ ОЙМАСЫНЫ
КЕЛЕШЕГІ АНДАЙ БОЛМА? ............................5

Қазақстан тарихындағы ең т'мен
деңгейге түсіп, 2017 жылы 28%ды құрады, ал 2007 жылы бұл
к'рсеткіш 69%-ға тең болған.
Бұған жалпы экономикалық жағдай, теңгеде ұзақмерзімді қаржы
ресурстарының жоқтығы, жоғары
м'лшерлемелер әсер етуде, – деді
Юлия Якупбаева.
Қазіргі таңда қорландыру базасы әлі қысқа мерзімді екенін
ескере отырып, тұтынушылық
несиелеу айтарлықтай 'скенін
к'реміз. Компанияның айналым
қаражатын толықтыруға несиелер белсенді берілуде. Бұл бағытта
екінші деңгейлі банктер, 'кінішке
қарай, кәсіпкерлерге қажетті қаржыландыруды толықтай қамтамасыз ете алмай отыр. Сонымен
қатар, банк тарапынан несие беру
үшін қойылатын талаптар банк
қызметін реттеуді күшейтуге байланысты арта түскендігі белгілі.
Осы орайда бизнесмендер, әсіресе
ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлер
бұл талаптар үдесінен к'ріне алмай жатады.
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Кеден мәселелері
талқыланды
Жақында «Атамекен» ҚР ҰКП тралқасы Логистика және тасымалдау
комитетінің 20-шы отырысы тті. Отырысқа комитет трағасының орынбасары Юрий Лавриненко трағалық етіп, жиынға «Атамекен» ҚР ҰКП
басқарма трағасының орынбасары Елдос Рамазанов, комитет мүшелері,
салалық қауымдастық кілдері, бизнес-қоғамдастық және мемлекеттік
органдар қатысты. «Астана-1» кедендік ақпараттық жүйесінің жұмыс
нәтижелері күн тәртібіндегі басты тақырыпқа айналды.
ЕРНАР ОРМАНОВ
ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті Кедендік
бақылау басқармасының сарапшысы Жарқынбек Дәдікбай жаңа
жүйенің бірқатар артықшылықтарына тоқталып 'тті. «Осы уақытқа
дейін қолданыста болған бағдарламалармен салыстырғанда жаңа формат арқылы декларацияны жасыл дәліз бойынша автоматты түрде
тіркеп, автоматты түрде шығаруға мүмкіндік береді.
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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 елдегі жыл басынан бергі әлеуметтік-экономикалық
даму және республикалық бюджеттің
атқарылу қорытындысы қаралды.
Сондай-ақ тртінші деңгейдегі бюджет пен жергілікті зін-зі басқарудың
коммуналдық меншігін енгізу барысына,
ткен және алдағы жылу беру маусымы
мәселесіне ден қойылды.

Өңірлік даму

БОТАГ}З <БДІРЕЙҚЫЗЫ

Мақсаттарға қол жеткізу – маңызды іс
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан
Назарбаев Батыс Қазақстан
облысының әлеуметтікэкономикалық даму мәселелері
жнінде кеңес ткізді.
Жиында 'ткен жылдың
және биылғы бірінші
тоқсанның қорытындылары
бойынша облыс әкімі Алтай К'лгіновтің 'ңірдің
даму барысы ж'ніндегі
есебі тыңдалды. Сонымен қатар облыс әкімі
Қазақстан Президентінің
мемлекеттік және салалық
бағдарламаларға қатысты берген тапсырмаларының орындалуы туралы баяндады.
Басқосуда Елбасы 'ңірде
дайын 'нім шығару ісінің
жолға қойылғанын айтып, мемлекеттік әлеуметтік
бағдарламалардың іске асырылу барысына оң баға берді.
– Бүгін облыстағы нысандарды аралап к'ргендегі
мақсатымыз – мемлекеттік
бағдарламалардың, соның
ішінде жақында қабылданған
«Бес әлеуметтік бастаманың»
іске асырылу барысымен танысу. Оларды жүзеге асыру қоғам 'міріне оң әсерін
тигізеді, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Елбасы «Қазақстан-2050»
стратегиясының мақсаттарына
қол жеткізу ісінде барлық
'ңірдің атқарып жатқан
жұмыстарының маңызды
екенін айтты. Сонымен қатар
Батыс Қазақстан облысының
экономикалық дамуының
негізгі к'рсеткіштері 'сіп келе

жатқанына тоқталып, 'ңір
тұрғындарының әл-ауқатын
арттыруға бағытталған
жұмыстарды жалғастыру
қажеттігін атап 'тті.
– Азаматтардың әл-ауқаты
тұрғын үй құрылысына да байланысты болады. Соңғы бес
жылда облыста бір жарым
миллион шаршы метр тұрғын
үй пайдалануға берілгені
қуантарлық жәйт. «Бес
әлеуметтік бастаманы» іске
асыру арқылы біз құрылыс
қарқынын арттыратын боламыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Қазақстан Президенті
шағын және орта бизнеске қолдау к'рсету, ауыл
шаруашылығын дамыту мен
ауыл шаруашылығы 'німдерін
қайта 'ңдеу мәселелеріне,
сондай-ақ 'зін-'зі жұмыспен
қамтығандардың проблемасына тоқталды.
Елбасы облыс
басшылығына экономиканың
жаңа секторларында заманауи 'ндіріс орындарын ашу
ж'ніндегі жұмыстарды жандандыруды және 'ңірдегі
кәсіпорындарды одан әрі дамытуды тапсырды.
– Ірі инвесторларды тартуға бағытталған
жұмыстарды жалғастырудың
да маңызы зор. Мәселен,
менің АҚШ-қа сапарымнан
кейін америкалық ірі бизнесмендер тобы Қазақстанға
келіп, келісс'здер жүргізіп жатыр. Біз үшін олардың инвестициясы, технологиялары
және нарығы маңызды, – деді

Мемлекет басшысы.
Нұрсұлтан Назарбаев жаңа
технологияларды пайдалану арқылы облыста «жасыл»
экономиканы дамытудың
қажеттігін атап 'тті.
Мемлекет басшысы ауыл
жастарын жұмыспен қамту
проблемасына тоқталып,
оларды мемлекет қабылдаған
бағдарламаларды жүзеге асыру
үдерісіне тартуды тапсырды.
Қазақстан Президенті
шағын және орта бизнес
секторындағы диспропорцияға
назар аударды.
– Орал қаласы мен Б'рлі
ауданы шағын және орта
бизнеске тиесілі бүкіл 'німнің
90 процентін 'ндіріп отыр.
Қалған 11 аудан 10 процентті
қамтиды. Азаматтарға
бизнеспен айналысуды
үйретіп, кәсіпкерлерді
қолдауға арналған қандай
мемлекеттік бағдарламалар
бар екенін к'рсету керек.
Бизнесті дамыту үшін қолайлы
жағдай жасау қажет, – деді
Нұрсұлтан Назарбаев.
Мемлекет басшысы
сондай-ақ экспорт к'лемін
арттыру үшін 'ңірдің шекара
маңы әлеуетін белсенді пайдалануды тапсырып, облыста к'лік инфрақұрылымын
дамытудың маңызды екенін
атап 'тті.
Соңында Елбасы 'ңірдің
даму қарқынын сақтауды
және жұмыс сапары барысында берілген тапсырмалардың
жүзеге асырылуын бақылауға
алып, қамтамасыз етуді
міндеттеді.

Ақпараттық кеңістік

Биылғы 4 айдағы әлеуметтікэкономикалық
даму
мен
республикалық бюджеттің атқарылу
қорытындысына Ұлттық экономика,
Қаржы, Инвестициялар және даму,
Энергетика министрліктері, Ұлттық
банк тарапынан есеп берілді.
ҰЭМ басшысы Т.Сүлейменов
еліміздегі экономикалық белсенділіктің оң қарқынын атап айтты. Жалпы, экономикадағы 'сім инфляциялық
қысымның т'мендеуіне және жоғары
инвестициялық белсенділікке негізделген. Мысалы, жыл басынан бері
инфляция деңгейі 2,2%-ті құрады,
яғни 'ткен жылдың осы кезеңімен
салыстырғанда 0,5%-ке т'мен. Жылдық инфляция 6,5% деңгейінде
тіркеліп, оны жаңа дәлізде – 5-7%
деңгейінде ұстап тұру қамтамасыз
етілуде. Еңбек нарығында тұрақтылық
сақталып, жыл басынан бері 134,8
мың адам жұмысқа орналасты. Сонымен қатар нақты еңбекақының 'суі
байқалып, ол 1,2%-ті құрады.
Ұлттық банк т'рағасының бірінші
орынбасары О.Смоляковтың айтуынша, қаржы реттеушісінің алтын-валюта сақтық қорлары 'ткен жылдың
осындай кезеңімен салыстырғанда 3%ке немесе $30,6 млрд дейін 'сті. Сонымен бірге Ұлттық қордың активтері
осы кезеңде 5,6%-ке, $59,3 млрд дейін
т'мендеді. Ағымдағы жылдың қаңтарнаурызында сыртқы сауда айналымы
$21 млрд құрады және 2017 жылдың
тиісті кезеңімен салыстырғанда 24,3%ке, соның ішінде экспорт – $13,8 млрд,
27%-ке, импорт – $7,2 млрд, 19,4%-ке
'скен.
Қаржы министрі Б.Сұлтанов 'з
баяндамасында трансферттерді есептемегенде, мемлекеттік бюджеттің
кірістері есептік кезеңде 105,1%ке, олардың ішінде республикалық
кірістер – 100,9%, жергілікті бюджеттер
– 117,1%-ке асыра орындалғанын айтты. Республикалық бюджетке 1781,7
млрд теңге кіріс түсті. Бұл жоспардан
16 млрд теңгеге, ал былтырғы жылдың
4 айының к'рсеткішінен 173 млрд
теңгеге артық. Жоспардың артығымен
орындалуы негізінен салықтар бойынша, олардың ішінде үстеме табыс
салығы, шикі мұнайға экспорттық кеден баж салығынан қалыптасып отыр.
Жергілікті бюджеттердің кірістері 106

млрд теңгеге артығымен орындалып,
728 млрд теңгені құрады. Мемлекеттік
бюджет
шығыстары
96,6%-ке,
республикалық – 96,9%, жергілікті
бюджеттер – 98%-ке атқарылды.
Инвестициялар
және
даму
министрі Ж.Қасымбек саланың негізгі
к'рсеткіштері бойынша нақты к'лем
индексі орындалғанына тоқталды.
Мысалы, қаңтар-сәуір айларында
темір рудасының нақты к'лем индексі
103,9%, түсті металл кендерін 'ндіру
бойынша – 102,1%, фармацевтикалық
'німдерді 'ндіру бойынша – 107,7%,
металлургияда – 104,1%, құрылыста

Тұрақты өсімнен
ауытқымау қажет
– 102,1%-ті құрады. Осы жылдың
қаңтар-сәуір айларында транспорт
бойынша НКИ – 104,6% болды.
2018
жылдың
4
айындағы
энергетика
саласының
негізгі
экономикалық к'рсеткіштерінің алдын-ала қорытындылары туралы
баяндаған сала министрі Қ.Бозымбаев
мұнай және конденсат 'ндіру к'лемі
2017 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда 105,9% немесе осы
жылдың 4 айының жоспарының
104,5% құрайтынын атап 'тті. Қаңтарсәуірде 24,1 млн тонна мұнай экспортталды, бұл 'ткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 104,3%.
Мұнай 'ңдеу к'лемі 5,1 млн тонна немесе осы жылдың 4 айының жоспарына қарағанда 104,6% болды. Осындай
кезеңмен салыстырғанда, электр энергиясы 8%-ке артса, к'мір 'ндіру к'лемі
103,2%-ті құрады.
Мәселені қарау қорытындысы бойынша Премьер-министр Б.Сағынтаев
Үкіметтің экономикалық блогының
басшыларына экономиканың одан әрі
'суін қамтамасыз ету бойынша тиімді
шараларды қабылдауды тапсырды.
Т'ртінші
деңгейдегі
бюджет
пен жергілікті 'зін-'зі басқарудың
коммуналдық меншігін енгізу барысы
туралы ұлттық экономика министрі

Ауылдар интернетпен қамтылады

елді мекендерде 4G үлгісіндегі
байланыс орнатылған. }ткен
жылы еліміздегі барлық аудан орталығы 4G үлгісімен
қамтамасыз етілді, – деді
Д.Абаев.
Министрлік басшы-

халық саны 2 мың адамнан асатын 1062
ауылдық округте енгізілгендігін, ал
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық
жерде енгізілетінін айтты.
Ал қаржы министрі ауылдық
округтердің бюджеттеріне түсетін
салықты қамтамасыз ету жайын баяндады. Жалпы алғанда, кірістердің асыра орындалуына т'ртінші деңгейдегі
барлық бюджеттер бойынша қол
жеткізілген. Қаржы министрлігінің
деректеріне сәйкес, осы жылдың
бірінші тоқсанында нақты түсім 27,7
млрд теңгені құрады.
Отырыста энергетика министрі
Қ.Бозымбаев жылу беру маусымы –
күзгі-қысқы кезеңде электр станцияларында және электр желілерінде
'ткен
кезеңмен
салыстырғанда
технологиялық бұзылулардың саны
12%-ке т'мендегенін айтып 'тті.
Үкімет басшысы 'ткен жылғы
к'мір
тапшылығы
мен
к'мір
бағасының қымбаттауы орын алған
қолайсыз
жағдай
қайталанбауы
керектігін ескертіп, әкімдерге Энергетика министрлігімен бірлесіп, к'мір
тапшылығын болдырмау мақсатында
жылу беру маусымы басталар уақытқа
қарай
коммуналдық-тұрмыстық
қажеттіліктер үшін тиісті отын қорын
қамтамасыз етуді тапсырды.

УАҘЫТ АҒЫМЫНДАҒЫ БІР СӘТ: БАС ҘАЛАНЫҢ КЕШЕГІСІ ЖӘНЕ БҮГІНГІСІ

2021 жылға дейін еліміздің 2
миллионнан астам тұрғыны
бар 1249 елді мекені жоғары
жылдамдықты интернет
желісімен қамтылатын болады.
Бұл туралы ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен
Абаев халыққа есеп беру
кездесуінде айтты.
Сала министрі еліміздің
елді мекендеріндегі интернет
желісінің деңгейі ж'нінде айтып берді.
– Қазіргі уақытта жоғары
жылдамдықты интернет
еліміздің 13 миллионнан
астам тұрғынына қолжетімді.
10 мыңнан астам тұрғыны
бар елді мекендерде 3G, ал 50
мыңнан астам тұрғыны бар

Т.Сүлейменов пен қаржы министрі
Б.Сұлтанов баяндады.
Қазірде «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарының 98-қадамы аясында
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ деңгейінде жергілікті
'зін-'зі басқарудың коммуналдық
меншігі мен т'ртінші деңгейдегі
бюджетті енгізуді к'здейтін жергілікті
'зін-'зі басқаруды дамыту мәселелері
бойынша заң қабылданған. Ұлттық
экономика министрі жергілікті 'зін'зі басқару бюджеті мемлекеттік
бюджеттің т'ртінші деңгейі ретінде
осы жылдың 1 қаңтарынан бастап

сы ведомствоның алдағы
уақытта елді мекендер бойынша атқарылатын жұмыс жоспарымен б'лісіп, ауылдарда кең жолақты интернет орнату – басым міндет екендігін
жеткізді.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
НҰРЖАН [БДІМОМЫНОВ
«Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС бас директоры қызметіне тағайындалды

ҒАЛИ ИСҚАЛИЕВ
Астана қалалық ортаны регенерациялау басқармасының басшысы лауазымына тағайындалды

МЕДЕУ АХМЕТОВ
Қарағанды облысы Абай қаласының әкімі болып тағайындалды

Жоғарғы суретте:
Қазіргі Астана қаласындағы
ONE Astana қонақ үйі
Төменгі суретте:
Целиноград
(қазіргі Астана)
қаласындағы
«Турист» қонақ үйі,
1984 жыл.

TENGE MONITOR

БЕЙСЕНБІ 17 МАМЫР 2018 ЖЫЛ

3

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

БИЗНЕС&ҚОҒАМ
АЙМАҘ ТЫНЫСЫ

Қарыз қаражатының
қайтарылуына бақылауды
күшейту керек
Атырау облысының әкімі Нұрлан
Ноғаев «Атырау» [КК директорлар кеңесінің жиналысына
қатысып, аймақта жүзеге асып
жатқан инвестициялық жобаларға
бақылауды күшейтуді тапсырды,
деп хабарлайды Атырау облыстық
ңірлік коммуникациялар қызметі.
ЖАНАТ АЗАТОВА
Аймақ
басшысы
Нұрлан
Ноғаев «Атырау» <КК ҰК» АҚ
басшылық құрамымен жұмыс
мәжілісін 'ткізді. Кездесу барысында облыс әкіміне әлеуметтіккәсіпкерлік
корпорациясының жұмысы таныстырылып,
инвестициялық жобаларды жүзеге
асыру жоспары айтылды.
Корпорация құрылған 2010
ĮŃĳĬĨĵ ĩĭĸď ĴĭĲĭĴĭ ĲďĸďĹď  
млрд теңгеге жеткен. «Атырау»
<КК ҰК» АҚ басшысы Марат
Түсіпқалиевтің айтуынша, 8 жылда 20 ірі жоба жүзеге асқан.
– Олар тауарлы сүт фермасы, ж'н 'ңдеу зауыты, к'к'ніс
'ңдеу цехы, қойма жайлары,
басқа да 'ндірістік орталықтар
сынды ірі мекемелер. Бірақ

кейбір кәсіпкерлер корпорациядан берілген қаражатты қайтаруға
асықпай отыр, – деді Марат
Түсіпқалиев. – Мұның әр түрлі
себептері бар. Біз кәсіпкерге
бизнесін дамытуға қажет қолайлы жағдай жасауға тырысып келдік, алайда кейбір қарыз
алушылардың жауапкершілікке
ықылассыз қарауы нәтижесінде
бюджет қаражатының уақытылы
қайтарылмау деректері тіркеліп
отыр. Бұл 'з кезегінде біздің
құзырлы органдарға жүгінуімізге,
қарыз алушыға қатысты шара
қолдануымызға мәжбүр етуде.
Нұрлан Ноғаев директорлар
кеңесіне инвестициялық портфельге бақылауды күшейтіп, қаржыландырылған субъектілердің
қызметіне белсенді қатысуды тапсырды.
– Біздің міндетіміз құр ақша
б'ліп отыру емес, қаражаттың
мақсатты жұмсалуын қадағалау,
– деп атап 'тті әкім. – Сонымен
қатар, кәсіпкерге негізгі мәселелер
бойынша к'мек к'рсетіліп, кеңес
беру керек. Бұл іске жергілікті
атқарушы органдардың 'кілдері
– барлық деңгейдегі әкімдер, об-

лыс әкімінің орынбасарлары,
басқарма басшылары мен б'лім
жетекшілері жұмылулары керек.
<КК инвестициялайтын жобалар
аймақ үшін 'те қажет – жұмыс
орындары құрылады, облыстың
ауыл
шаруашылығынан
бастап құрылысқа дейінгі әр түрлі
салаларының дамуына оң ықпал
етеді. Қарыз қаражатының қайтарылуына бақылау да үнемі на-

зарда болуы тиіс. Мұндай операциялар кезінде мемлекеттің
міндеті – бизнестің дамуына инвестиция арқылы серпін беру,
қаражат қайтарылғаннан кейін
оны облысқа қажет басқа мекемеге салу керек.
Айта кетейік, қазір «Атырау»
<КК аймақтың әлеуметтік саласында 17 инвестициялық жобаны
жүзеге асыруда.

САРАПТАМА

Ұлттық банк көмектеседі

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Инвесторлар ҚДБ-мен
тығыз байланыста
Инвестициялық компаниялардың талдаушылары, теңгеге деноминацияланған, Қазақстанның даму банкі (ҚДБ) таяуда шығарған
еурооблигацияларын «табысты» деп бағалаған.
Мәміле мамыр айының басында жабылған:
шығарылым к'лемі – 100 млрд теңге, құнды
қағаздардың айналым мерзімі – 5 жыл, орналастыру кезінде 'теуге табыстылығы 9,25%
жылдық, купондық м'лшерлеме – 8,95 жылдық пайызбен бағалануда. Шығарылымның
ерекшелігі облигацияларды орналастыруға
АҚШ инвесторларының қатысуында болып
отыр.
«Мәміленің табыстылығы оның (эмитенттің) қорландырудың құны т'менірек жағдайында бес жылға дейін (қарыз алуды) ұзарта
алуында», – деп Thomson Reuters ақпараттық
агенттігінің халықаралық қаржылық шолуында жария етілген.

Астанада дамушы елдер
министрлерінің
конференциясы өтті
Осы сәрсенбіде Астанада «Тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізу үшін клік байланыстарының әсері және сауданы оңтайландыру»
тақырыбында сауда және клік мәселелері бойынша теңізге шыға алмайтын дамушы елдер
министрлерінің конференциясы тті деп хабарлайды www.primeminister.kz сайтынан.

Ал бұдан басқа банктерге не пайда?
Банктер 400 млрд теңгеден аз болмайтындай қарыз алуына болады,
оның жартысын БЖЗҚ (Бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры) бермек. Тағы да ЕДБ-ларды (екінші
деңгейдегі банктер) қолдауға
бағытталған Ұлттық банктың жаңа
стратегиясы осындай.
ИСА ҚАМБАР
Оның алғашқы клиенті «Астана Банкі» болуы әбден мүмкін:
бағдарламаның талаптары осы
банктың қазіргі жағдайы үшін арнайы жасалғандай.
Ұлттық банк экономиканы
кредиттеуді арттыруға к'мектесетін шаралар қабылдауға дайын.
Бұл туралы ведомство басшысы
Данияр Ақышев хабарлады.
Оның айтуынша, бағдарлама 3
тармақтан тұрады:
1. Жинақ ақша салымдарын енгізу.
2. Депозиттердің мерзіміне байланысты Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының шекті
м'лшерлемелерін белгілеу.
3. Банктердің облигациялық
бағдарламасын қайта жаңғырту.
Бірінші тармақтың мәні мынада: жинақ ақша салымдары
бойынша депозиттер – к'бірек
пайызға (әдеттегі депозиттермен салыстырғандағыдан) және
к'теріңкі мемлекеттік кепілдікке
– ашылады.
Алайда, егер салымшы қаражатын мерзімінен бұрын алуға
шешім қабылдаса, айыппұл т'леуіне тура келеді, ал ақшасын
ол 30 күннен ерте ала алмайды.
Бұл банкке қосымша қаржылар
тартуға, сондай-ақ салымшылардың ақшаларын тез алып қоюларынан ішінара сақтандыруға
к'мектеседі. Нақ осындай жағдайға соңғы апталарда «Астана
Банкі» душар болды.
Екінші тармақ, мерзімінен бұрын алып қоюға тікелей тыйым
салусыз, депозиттердің шұғыл нарығын дамыту есебінен – банктерді ұзақ мерзімді қорландыруға
мүмкіндік ашады.
ҚОЛДАУДЫҢ ЖАҢА ТҮРІ
Дегенмен, бәрінен де тартымдысы – бағдарламаның үшінші
тармағы. «Банктердің облигациялық бағдарламасы БЖЗҚ инвестицияларын банктер мен корпоративтік қазақстандық эмитенттерге 200 млрд теңге сомасын-

да салуға ұйғарды. Ұлттық қорды
басқару ж'ніндегі кеңес қажетті
шешімдерді қабылдады», деп атап
к'рсетті Ұлттық қор басшысы.
Сонымен бірге кейбір жайжапсар да аталды: облигациялар
5 жылға дейін шығарылады, ал
зейнетақы қорының ақшаларына
солардың 50%-дан аспайтыны
ғана алынады. Қалған б'лігіне сатып алушыны банктің 'зі іздеуі
тиіс, с'йтіп, «нарықтан ақшаны
тарта алатынын к'рсетіп, жария
етеді».
Бағдарламаның қазіргі күйі,
2017 жылы банктік жүйеге миллиардтаған қаржы құйылғанына
қарамастан, шешімін күткен мәселелер әлі де жеткілікті екенін
айғақтап отыр.
Және тағы да банктерге к'мекке мемлекет қол созды –
бұл жолы Ұлттық банк пен зейнетақылық жинақ ақшалар жүзінде.
БЖЗҚ 200 млрд теңге б'луге
даяр екенін ескерер болсақ, жаңа
облигациялық бағдарламаның к'лемі кем дегенде 400 млрд теңгені құрайды. Байқасақ, реттеуші
жүйенің ақшаларға қажеттілігін
осындай сомаға бағалап отырған
сияқты.
Салыстырып айтсақ: 2017
жылдың күзінде 4 ірі банк (АТФБанк, Цеснабанк, Еуразиялық
банк және ЦентрКредит Банк)
Қаржы орнықтылығын арттыру
бағдарламасы бойынша 410 млрд
теңге сомасында қаржы алған
болатын. Сол кезде де қаржы облигациялар есебінен тартылды –
банктер қаражаттарын 15 жылға
4% жылдық м'лшерлемемен
алды.

АЛҒАШҚЫ КЛИЕНТ КІМ?
Жаңа бағдарламаның талаптары әлі беймәлім болса да, бірақ
бірінші клиент болуы мүмкін
екенін қазір-ақ аңғарғандаймыз.
18 сәуірде Нұрсұлтан Назарбаев сынағаннан кейін «Астана Банкі» (сондай-ақ Эксимбанк
пен Qazaq banki де) душар болған
ақиқат жағдай жария етілді.
Мемлекет басшысы «акционерлер банктерді нашар басқарған,
қарыз болған және 'з салымшыларына қаражаттарымен жауап бере
алмауда» деп атап айтты.
«Астана Банкі» бірден-ақ, салымшыларына қобалжитын ештеңе жоқ деп хабарлағанымен, оқиғаның 'рбуі мәселелер бар екенін,
ал клиенттердің қаша бастауы жағдайды тіпті қиындатты.
Айналасы 2 аптада тұрақты
банк техникалық дефолт деңгейіне
жақын күйге жетіп жығылды.
Мұны халықаралық агенттіктердің
рейтингі нашарлап кетуі ғана
емес, банктің 'з клиенттері үшін
бірқатар операцияларға шектеу
қоюы, сосын тіпті екі рет ережені
қатайтуы да дәлелдей алады.
Бұлардың соңғысы жеке тұлғалардың дебет карточкасымен ақшасыз т'леу бойынша шектеуге
қатысты – лимит айына 100 мың
теңгені құрады.
2 мамырда, кезекті шектеулерді
енгізуден екі күндей бұрын, банктің сайтында мынадай жаңалық
жарияланды:
«...Қазіргі уақытта ҚР Ұлттық
банкі «Астана Банкі» АҚ-ның оған
нарықтық жағдайдағы экстра'тімділік беруі туралы 'тінішін қарастыруын жалғастыруда.

Банктің бұл 'тінішіне тыйым
болған жоқ, мәселе белсенді қаралу
және талқылану деңгейінде.
Бұдан басқа, ықтимал инвесторлармен келісс'здер жүргізу де
ілгерілеу кезеңінде. Сонымен қатар банктің кредиттік активтерін
сату және қайта қаржыландыру
бойынша белсенді жұмыс жүргізу
жалғасуда».
Бір жағынан алғанда, банк
Ұлттық банктің ақшасына үміт артады, басқа жағынан – инвесторларды сырттан іздестіруде. Ал бұл
реттеушінің облигациялық бағдарламаға қатысушылар үшін басты талабы да болып табылады.
Сондықтан да дәл қазір ақшаға әбден мұқтаж, мұны басым
ықтималдық десек те болады, борышқорлық қағаздарын шығаратын алғашқы «Астана Банкі»
болады деп күтілуде. <йтсе де,
Қазақстан қор биржасында облигациялар шығару туралы жаңалықтар жарияланбаған.
БЖЗҚ – Д<ЙЕКТІ ДОНОР
Қазақстандықтардың зейнетақылық қорланымдарының банктерге борышқа берілетіні – еш
жаңалық емес. БЖЗҚ мәліметтері
бойынша, 1 сәуірге екінші деңгейдегі банктердің облигацияларына 1, 229,2 млрд теңге салынған.
Бұл қордың барлық ақшаларының
15,4%-ын құрайды.
Аса ірі алушылар мыналар:
t üĨĳŃŔ ĩĨĵĲď o   ĴĳĸĬ
теңге (2018 жылдың 1 сәуіріне
ағымдағы құны),
t œĨįĲĶĴĴĭĸľĩĨĵĲ o  
млрд теңге,
t,BTQJCBOLo ĴĳĸĬĺĭŚīĭ
tçùûèĨĵĲoĴĳĸĬĺĭŚīĭ
Республикамыздағы
бүгінгі
күнге жұмыс істеп жатқан 32 банктердің 15-інің облигациялары
БЖЗҚ ақшаларына сатып алынған.
Теңгеге номинацияланған орта
есеппен алғандағы борышқорлық
қағаздар қорға 10% жылдық, доллармен – 7% табыс әкеледі.
Мұнан басқа зейнетақы қоры
қаржысының бір б'лігі қазақстандық банктерде депозиттер түрінде сақталады – олардың жалпы к'лемі 323,2 млрд теңге неĴĭĹĭ ĶĸĺĨŀĨ ĺĨĩŃĹĺŃĳŃŎŃ  
жылдық есебінде БЖЗҚ-ның жалпы қорының 4%-ын құрайды.
øĨĳŃĴĬĨĸĩĨĵĲĺĭĸĬĭŀĶŎŃĸ
ланған, сонымен бірге соңғы рет
депозит 2017 жылдың маусымында ашылған.

Іс-шараға теңізге шыға алмайтын дамушы 32 елдің К'лік және сауда министрлері
қатысты. Сондай-ақ, БҰҰ-ның басқа да халықаралық, 'ңiрлiк және 'ңiрге қарасты
ұйымдары мен қаржы институттары, жеке сектор 'кілдері, үкіметтік емес ұйымдар, ғылыми
орта және басқа да мүдделі тараптар жоғары
ресми деңгейде шараға қатысуға шақырылды.
Министрлер конференциясының барысында транзиттік тасымалдар инфрақұрылымын дамыту, автомобиль, теміржол, порттар, ішкі су жолдары, құбырлар, әуе к'лігіндегі
физикалық инфрақұрылымды жетілдіру саласындағы жетістіктерді қарастыратын декларацияға қол қойылды.

Қазақстан Қытайға
эспортын арттырмақ
ҚХР Шэньси провинциясындағы Сиань
қаласында 10-13 мамыр аралығында ШЫҰ
мүше-елдердің трансшекаралық эпизоотикалық
аурулармен күрес және мониторинг бойынша
конференция тті, деп хабарлайды www.sputnik.
ru интернет-порталынан.
Конференция аясында ҚР премьер-министрінің орынбасары – ауыл шаруашылығы
министрі }мірзақ Шүкеев және ҚХР Бас
кеден басқармасының т'рағасы Ни Йефэн
рапстық күнжараны Қытайға экспорттау үшін
фитосанитарлық талаптар бойынша хаттамаға
қол қойды. Сондай-ақ Қытай тарапы аусылға
қарсы вакцинациялаудан 5 облыстың (Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Қызылорда
мен Оңтүстік Қазақстан) еркін аймақ мәртебесін тануды декларациялады, бұл мал
шаруашылығы 'німдері мен тірі малдарды
Қазақстанның барлық аймақтарынан келісілген малдәрігерлік сертификат бойынша
Қытайға жеткізуге мүмкіндік береді.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
ҚАРЖЫ
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ
ДЕПОЗИТТЕР СТІ
Ұлттық валютадағы депозиттер биыл алғашқы тоқсанда 2,9%-ке сті.
Наурыздың соңында депозиттердің жалпы сомасы 16,8 трлн теңге болды. Оның құрылымында ұлттық
валютадағы депозиттер қаңтар-наурызда 2,9%-ке,
9,4 трлн теңгеге дейін 'сті, ал шетел валютасындағы
– 11,4%-ке, 7,4 трлн теңгеге дейін т'мендеді. Үкімет
отырысында Ұлттық банк т'рағасының орынбасары Олег Смоляков баяндағандай, нәтижесінде депозиттерді долларландыру деңгейі биылғы наурызда 44%-ке дейін т'мендеген. Бұл соңғы 4 жылдағы
ең т'менгі к'рсеткіш болып табылады. Заңды
тұлғалардың депозиттерін долларландыру 43,8%тен 39,2%-ке, халықтікі – 52,2%-тен 49,2%-ке дейін
т'мендеді. «Банктердің экономикаға кредиттерінің
к'лемі биыл наурыздың соңында 12,6 трлн теңге
болды. Олардың құрылымында ұлттық валютамен
кредиттер қаңтар-наурызда 0,5%-ке, 9,4 трлн теңгеге
дейін 'сті, шетел валютасымен кредиттер 5,4%ке, 3,2 трлн теңгеге дейін т'мендеді. Биыл бірінші
тоқсанда жаңа кредиттерді беру 'ткен жылғы осы
кезеңмен салыстырғанда 23%-ке немесе 498,8 млрд
теңгеге ұлғайды», – деді О.Смоляков.
Кредиттердің баға бойынша қолжетімділігі біртіндеп артып келеді. Заңды тұлғалардың теңгемен
кредиттері бойынша орташа алынған м'лшерлеме
2017 жылғы желтоқсандағы 13,2%-тен биыл наурызда 12,8%-ке дейін т'мендеді.
Сонымен қатар банк және сақтандыру ұйымдары активтерінің к'лемі туралы айта келіп,
О.Смоляков: «Банк саласында қазіргі уақытта 32
банк жұмыс істейді. Жиынтық активтер жыл басынан бері 1,6%-ке азайып, наурыздың соңында
23,8 трлн теңгені құрады. Сақтандыру секторында
32 сақтандыру ұйымы жұмыс істейді. Сақтандыру
ұйымдары активтерінің жиынтық к'лемі 2018
жылғы 1 сәуірде 946,1 млрд теңгені құрады», – деп
қорытындылады.
Ұлттық банк т'рағасының орынбасары Мемлекет басшысы алға қойған қаржы секторын
қайта жаңғырту міндеттері аясында атқарылып
жатқан жұмыстарға тоқталып 'тті. «Биыл Банк
секторының қаржылық орнықтылығын арттыру
бағдарламасының үшінші бағыты – қадағалау 'кілеттіктерін күшейту және тәуекелге бағдарланған
тәсілді енгізу жүзеге асырылуда. Заңнамаға тиісті
түзетулерді Парламент Мәжілісі мақұлдады», – деді
ол.
Қазіргі таңда Президенттің «<рбір отбасына
тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндіктерін беру»
атты бірінші әлеуметтік бастамасын іске асыру
шеңберінде «7-20-25» бағдарламасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізіп жатыр. Бағдарламаны іске
қосу үшін заңнамаға қажетті түзетулер Сенаттың
қарауына ұсынылған.

ИНФЛЯЦИЯ
ТКЕН ЖЫЛҒЫ ЕСЕПТІ
КЕЗЕҢДЕГІДЕН ТМЕН
Инфляция биылғы жылдың трт айында 2,2% болды, бұл ткен жылғы есепті кезеңдегі крсеткіштен
тмен.
Сейсенбідегі Үкімет отырысында Ұлттық банк
т'рағасының орынбасары Олег Смоляков жылдық
инфляцияның 'ткен жылдың соңындағы 7,1%-пен
салыстырғанда сәуірде 6,5%-ке дейін баяулағанын
атап 'тті. Осылайша, инфляция деңгейі биылға
белгіленген 5-7%-тік нысаналы дәлізге сәйкес
келеді. Сонымен қатар инфляциялық күтулердің
т'мендеуі байқалды. Сауалнама нәтижелері бойынша бір жыл алға күтілетін инфляцияны сандық
бағалау 2017 жылдың соңындағы 7,1% мәннен
т'мендеп, 6,3% деңгейінде тұр. «Инфляциялық
үдерістердің т'мендеуі және осы үрдістің орта
мерзімді перспективада сақталуын бағалау базалық
м'лшерлемені т'мендетудің негізгі талаптарының
бірі болып табылады. Биыл жылдың басынан бастап
ол үш рет, 10,25%-тен 9,25%-ке дейін т'мендетілді»,
– деді ол.

ТЕҢГЕ
ВАЛЮТА НАРЫҒЫНДАҒЫ
АХУАЛ ТҰРАҚТЫ
Биылғы жылдың ткен трт айында валюта нарығындағы ахуал жалпы алғанда тұрақты болды.
Ұлттық банк т'рағасының орынбасары Олег
Смоляков Үкімет отырысында атап 'ткендей, т'л
валютаның бағамын айқындайтын іргелі факторлар оңтайлы қалыптасты. Теңге сәуірдің соңында
бір АҚШ доллары үшін 327,25 теңгеге, яғни 1,5%ке нығайып, жылдың басынан бері оның бағамы бір
АҚШ доллары үшін 318,3-333,3 теңге аралығында
'згерген. «Ұлттық банктің алтын-валюта резервтері
алдын ала деректер бойынша наурыздың соңында
30,6 млрд АҚШ долларын құрады. Жыл басынан
бері 0,3%-ке т'мендеді. Ұлттық қордың шетел
валютасындағы активтері наурыздың соңында
59,3 млрд АҚШ доллары болып бағаланды. Жалпы
халықаралық резервтер жыл басынан бастап 1%-ке
немесе 0,8 млрд АҚШ долларына ұлғайып, 89,9 млрд
АҚШ долларын құрады», – деді ҰБ т'рағасының
орынбасары.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

ИНВЕСТИЦИЯ

Қаржыландырудың
барлық көздері жұмыс
істегені маңызды
>[1]

қашықтықтан сәйкестендіру, биаметрияны пайдалану,
қауіпсіздік
пен мемлекеттік деректер базасына қолжетімділік мәселелері. Осы
мәселелерді шешу елімізде қолма-қол
ақшасыз т'лем жүйесін дамытуға,
несиелеуді арттыруға серпін беріп,
қызмет к'рсетудің жылдамдығы мен
қолжетімділігін арттырады, алаяқтық
пен шығындар салдарын азайтады», –
деді Юлия Якупбаева.

Тәуекелге негізделген қадағалау,
халықаралық қаржы есептілік стандарттары бойынша провизияларды қалыптастыру ұстанымдары іске
асып, базельдік қатаң талаптар енгізілуде. Банктер салымшылар алдындағы жауапкершілігін арттыруда
және сәйкесінше қарыз алушылар,
кепілзаттар мен тәуекелдерді бағалау
талаптары да қатаң. Осы шаралар
жиынтығы әлеуетті қарыз алушылар
санын азайтуы мүмкін.
ҚАРЖЫЛАНДЫРУҒА
ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ
АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА
Қазіргі күні Үкімет және Ұлттық
банкпен бірлесіп, бизнес үшін
қолжетімді м'лшерлемелер бойынша қаржыландыру базасын ұзарту
тетіктерін әзірлеу мақсатындағы
жұмыстар жүргізіліп жатыр.
– Мемлекеттің қолдауынсыз бизнеске арналған несиелеу м'лшерлемелері әлі де жоғары. Осыған байланысты «Бизнестің жол каратсы
– 2020» бағдарламасы бойынша айқындық енгізу 'те маңызды. }ңірдегі
кәсіпкерлер қаржы к'здерінің тек
бұрын қабылданған міндеттемелерге
ғана жететінін, ал жаңа жобаларға
ақша жетіспейтінін айтуда, – деді
Юлия Якупбаева.
Сонымен қатар «Атамекен» бастамасымен Үкіметпен бірлесіп, бәсекеге
қаблеттілікті арттырудың кешенді
бағдарламасы талқылану үстінде.
Бұл бағдарлама аясында тұрақты сұранысқа ие импорт алмастыруға
бағытталған 'ңдеу 'неркәсібінің 9
басым секторын қамту ұсынылады.
Олар – тамақ және жеңіл 'неркәсіп,
жиһаз, химия, фармация 'неркәсібі,
машина жасау және құрылыс материалдарын шығару. «Мемлекеттік

ҚОР НАРЫҒЫ ЭКОНОМИКА
}СУІНЕ К}МЕКТЕСЕДІ

қолдау бағдарламаларын қолдана
отырып, бизнес 'з міндетіне 'ндірісті
жаңарту, оқшаулау, цифрландыруды
алатын болады. Аталған бағдарламаны
жүзеге асыру үшін оны қолжетімді
қаржыландырумен қамтамасыз ету
керек», – деді Юлия Якупбаева.
Кәсіпкерлікті қаржыландырумен
қатар, тағы бір 'зекті мәселе –
тұрғындарға несие б'лу. Мемлекет басшысының
бес әлеуметтік
бастамасы негізінде
әзірленіп
жатқан «7/20/25» қолжетімді ипотека бағдарламасында секьюриттеу
механизмі пайдаланылады. «Атамекен» ҰКП басқарма т'рағасының
орынбасары атап 'ткендей, ипотекалық несиелеуді сатып алудан г'рі,
секьюриттеудің мүмкіндігі анағұрлым
кең. «7/20/25» тұрғын үй несиелеу
бағдарламасы шағын және орта бизнес, сондай-ақ б'лшек сауда банк
портфельдерін секьюриттеу арқылы
ұзақмерзімді
қаржыландырудың
тұрақты
механизмін
құруда
қанатқақты жоба бола алады.
БАНК САЛАСЫ
ДАМУЫНДАҒЫ ЖАҢА КЕЗЕҢ
Қазақстан қаржыгерлері қауым-

дастығы
басшысы
келтірген
мәліметтерге
сәйкес
қолма-қол
ақшасыз, атап айтқанда, карточкалар
арқылы жасалған т'лемдер саны 2,2
есе артып, 411 млрд теңгеге 'скен.
Карточкамен т'леу бойынша Алматы қаласы к'ш бастап келеді. Бұл
тұрғыда 'ңірлердегі әлеует те жақсы
екендігі байқалады. «Банктар тарапынан жаңа қызмет түрлерін ұсынуға
қызығушылық 'сіп келеді: бейінділік
бағдарламасы кеңейтіліп, онлайнқызмет к'рсету мен смартфондарды
қолдану мүмкіндігі артуда. Банктер
т'лем карталарын пайдалануда бонустар мен кэшбекті ұсыну арқылы
клиенттерді ынталандырады. Сауда
нүктелерінде QR-код немесе мобильді
қосымша арқылы т'лем жасау секілді
нарық үшін мүлде жаңа қызмет түрі
пайда болды», – деп атап 'тті Юлия
Якупбаева.
Бүгінде Үкімет басшысының
орынбасары Асқар Жұмағалиевтің
тапсырмасы бойынша Қазақстан
қаржыгерлер
қауымдастығының
ұсынастары еліміздің қаржы секторын цифрландырудың 2018-2020
жылдарға арналған кешенді жоспары жобасының аясында әзірленуде.
«Клиенттер жайында ақпаратты

Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығының басшысы экономиканы қаржыландыру ісіне банктермен қатар қор нарығы да қатысуы
керектігін атап 'тті. Сондықтан қор
нарығын дамытуды жалғастыру керек. Осылайша секьюриттеу, қаржы
жүйесіндегі тәуекелдерді басқару
мәселелерін шешіп, инвесторлық
базаны қалыптастыруға болады.
Юлия Якупбаева трансшекаралық бәсекелестіктің артуы жағдайында талаптарды күшейтудің
орнына дамытуды ынталандыру, 'неркәсіп саясатының тиімді
алгоритмін әзірлеу қажеттігін айтты. Ұзақмерзімді инвестициялық
несиелеуді 'сіру үшін тұрақты
ұзақ мерзімді қорландыру базасын қалыптастыру маңызды.
Оған секьюриттеу мен валюталық
тәуекелдерді сақтандыру тетіктерін
енгізу ж'н. С'зін қорытындылай
келіп, «Экономикаға инвестициялар тарту тетіктерін тек банктік
несиелеу арқылы шектеудің қажеті
жоқ. Бизнестің түрлі категорияларына арналған қор нарығы мен
тікелей инвестициялар қорынан
бастап шағын несиелеуге дейін
каржыландырудың барлық к'здері
жұмыс істегені маңызды», – деп
түйіндеді спикер.

Лауазымды маманның айтуынша,
'зін-'зі жұмыспен қамтыған азаматтар
ешқандай т'лем т'лемей-ақ, қазір ел
қатарлы ауруханаға қаралып жатыр екен.
Міндетті медициналық сақтандыру
енгізілгенде, олар бұл қызметтерден
қағылайын деп тұр. Сол себепті олар
қалталарынан 'з болашақтары үшін
қаржы салады. Оның м'лшері аса к'п
те емес, деп түйіндейді ол.
Енді «'зін-'зі жұмыспен қамтығандар кімдер?» деген сауалға жауап
іздеп к'релік.
Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының
«Халықты
жұмыспен
қамту туралы» заңында олар: Табыс алу үшін тауарлар 'ндірумен
('ткізумен); Жұмыстар мен қызметтер
к'рсетумен дара айналысатындар;
}ндірістік кооператив мүшелері; Отбасылық кәсіпорындардың (шаруашылықтардың) және жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс
берушілер еңбекақы т'лемейтін жұмыскерлері.
Тағы да нақтырақ мысал келтірер
болсақ. Олар: Мал бағып, егін мен
бау-бақша егетіндер; Базар мен пойыз
т'ңірегінде сауда-саттық жасағандар;
Сауда нысандарында арнайы орындары
жоқ жеке тұлғалар (арба итергендер);
Фрилансерлер; Үй қызметкерлері (бала
бағушы); Такси қызметін атқаратындар
мен ірілі-ұсақты жекеменшік кәсіпкерлер де бұл қатарға кіреді.
}здері жасаған тағамдарды, тәттілерді, түрлі қол'нер, тоқыма бұйымдарын ғаламтор арқылы сататындар аз
емес. Олар к'п жағдайда үйде отырып
жұмыс істейді. Қысқасы, қызметтері
ресми құжатта к'рсетілмеген, салық
т'лемейтін, жарна аудармайтындар да
– 'зін-'зі жұмыспен қамтығандардың
қатарына қосылады.
Қабылданбақшы заң жобасында санатқа қосылмақ топқа «нәтижелі және
нәтижесіз жұмыспен қамтылғандар»
деп аталғандар да кіргізілмек.

Тағы да Еңбек және әлеуметтік
қорғау министрлігінің мәліметтеріне
сүйенеміз. Атап айтсақ, 2017 жылы 'зін'зі жұмыспен қамтығандардың жалпы
саны 2 милионнан асыпты. Нақтырақ
айтсақ, 2 099 222 адам. Оның 1 881 484-і
нәтижелі, 217 738-і нәтижесіз жұмыспен
қамтылғандар.
Бұл жерде «нәтижелі қамтылғандар»
– құжаттары ресми түрде тіркелгендер.
Мысалы, бес сиыры бар отбасылар,
ауыл шаруашылығымен айналысатын
шаруалар, дүңгіршекте бәліш сатып
отырғандар, т.б.
Ал, «нәтижесіз жұмыспен қамтылғандар» қатарына ресми тіркелмей,
қызметтерін жасыратындар жатады
екен. Оларға базар ішінде арбамен сауда жасайтындар, пойыз маңында дорба
арқалап күн к'ретіндер, таксишілер,
т.т. жатады. Осыны нақтылау қиынға
соғатын сияқты.
Нақтырақ айтқанда, қазіргі уақытта
статусы әлі расталмаған, 'зін-'зі жұмыспен қамтыған 1 025 177 азамат
бар. Олардың ішінде 1 002 008 адам
нәтижесіз жұмыспен қамтылғандарға
жатқызылыпты.
2018 жылдың 1 сәуіріндегі деректер бойынша, нәтижелі жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту бағдарламасына 111 мың
адам тіркелген. Олардың 71,9 мыңы,
яғни 64,6 пайызы – жұмыссыздар.
Бұлардың ішінде 4,4 мың адам, яғни
4 пайызы ғана – 'зін-'зі жұмыспен
қамтығандар екен.
Бұл к'рсеткіш алты ай сайын жаңарады. Экономика министрлігінің статистика комитеті тұрғындардың табысын анықтау мақсатында арнайы сауалнама жүргізіп отырады.
}зін-'зі жұмыспен қамтығандардың
63,2 % ауылда (1 327 436 адам) және
36,8 %-ы (771 786 адам) қалада тұрады.
Бағдарламаға қатысқандардың да к'бі
– ауыл тұрғындары. Сол себепті оларға
белгіленген т'лем м'лшері қалаға
қарағанда екі есе т'мен болған.
}кінішке қарай, осы алда қабылдануға әзірленіп жатқан жаңа заң ауыл
тұрғындарын айрықша алаңдатады.
}йткені, олардың басына: «Айдағаның
5 ешкі, ысқырығың жер жарады!»
дегеннің кері келуі әбден мүмкін. Бұл
туралы келесі шолуымызда нақтырақ
тоқталамыз.

ЗАҢ ЖОБАСЫ

Салық салмағы
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға да түспек
Соңғы кездері кпшілікті біршама
дүрліктірген салық мәселесі күн
тәртібінде ткір болып тұр. Осы ретте:
«Мемлекет тарапынан нендей шаралар
қолға алынған?», ал жұмыссыз саналса
да, «з күндерін здері кріп жүрген
жандар жағдайы не болмақ?» деген, т.б.
толып жатқан сауалдар халықты мазалайды. Соларға біз де жауап іздеп крдік.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Жаңа талаптарға сәйкес, 'зін'зі жұмыспен қамтығандар ай сайын
«бірыңғай жиынтық т'лемін» т'лейтін
болады. Ал, бұл санатқа кімдер жатады?
Мұндай шаралар неліктен қолға алынып жатыр?
Тиісті мамандардың уәжінше,
'зін-'зі жұмыспен қамтығандар не
бюджетке, немесе зейнетақы қорына
ешқандай жарна аудармағандықтан,
сақтандырудан тыс қалғалы тұр-мыс.
С'йтіп, қазіргі тегін к'рсетіліп жатқан
к'мек ақылыға айналғанда олар емделе
де алмайды, зейнетақы да ала алмайтын
к'рінеді. Себебі, ол кезінде аударым
жасаған жоқ қой, дейді олар.
Бұл осындайларды «к'леңкеден»
шығаруды к'здейтін әзірленіп жатқан
заң жобасында ескеріледі екен. Жасыратыны жоқ, бұл – міндетті медициналық
сақтандыру бастамасы к'терілгеннен
кейін туындап отырған мәселе.
Аталмыш заң жобасы «Формалды емес жұмыспен қамтылғандардың
қызметін заңдастыру» деп аталады.
Осы әзірленіп жатқан заң жобасына сай
жаңа салық режимі енгізілмек. Демек,
қандай қызметпен айналыссаңыз да,
нендей жұмыс атқарсаңыз да «бірыңғай
жиынтық т'лемін» (БЖТ) міндетті
түрде т'леп отыруға тиіссіз. Бұған
мыналар кіреді: Жеке табыс салығы;
Міндетті зейнетақы жарнасы; Міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
т'лемі; <леуметтік сақтандыру.
Ең бастысы, БЖТ-ның ай сайынғы

м'лшері қала тұрғындары үшін – бір
айлық есептік к'рсеткіші (1 АЕК 2018
жылға 2 405 теңге), ауыл тұрғындары
үшін – 0,3 АЕК (721,5 теңге) болады.
Кімнің де болмасын осы санатқа
жатуы үшін жылдық шекті табыстың
м'лшері 100 еселенген ең аз жалақыдан
т'мен болуы керек. Ол – 2 828 400
теңге деген с'з. Сонда айына 235 700
теңгеден аз табыс табатын болсаңыз,
жеңілдетілген салық т'лейсіз. Ал, бұл
сомадан жоғары табатын кәсіпкерлер
патент бойынша жеке табысынан 2
пайыз т'лейді.
Тиісті т'лемдер банктер мен терминалдар, мобильді қосымша арқылы «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының шотына аударылып, одан әрі қорларға
б'лінеді. Мұны тіркелген мекенжайыңыз бойынша т'лейсіз.
Бұл жерде «}зін-'зі жұмыспен
қамтығандардың тізіміне жұмыссыздар
кіріп кетпей ме? Жалпы оларға қандай
талаптар қойылады?» деген сауалдар туындауы орынды. Ал, бұл сұрақтарға ҚР
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің «Халықты жұмыспен
қамту және еңбек нарығын дамыту»
департаменті директорының орынбасары Ерболат Абулхатин былай деп жауап
берді:
– Жұмысшылар – жалдамалы және
'зін-'зі жұмыспен қамтығандар болып екіге б'лінеді. Жалдамалыларға
жалдаған жұмыс орны БЖТ (бірыңғай
жиынтық т'лемін, орысша – единый совокупный платеж) т'лейді.
Кейбір жұмыс берушілер жалдамалы жұмыскеріне ешқандай салықты
да, жарнаны да аудармауы мүмкін.
Арада еңбек келісім-шартын жасаспай, жалақысын қолма-қол алатындар
бар. «Осындай олқылықтардың орнын толтыру үшін де осы заң жобасы
талқыланып жатыр, – дейді Е. Абулхатин. – <ркім 'зінің болашағы үшін
салық т'лейді».
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НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Бестөбе су қоймасының
келешегі қандай болмақ?
Жерден шыққан су жан-жаққа таралуда
Мемлекет басшысының 2010 жылғы
Жолдауында маңыз берілген Үдемелі
индустриялық-инновациялық даму
бағдарламасы аясында жүзеге
асырылатын ірі нысан – Алматы
облысындағы Бестбе су қоймасы
және Мойнақ су электр станциясы
болды.
Бест'бе су қоймасының құрылысы 1985 жылы басталып, 2011 жылдың
аяғында пайдалануға берілген болатын. Нысанның осынша ұзақ уақыт
салынуы қаржының жетіспеуіне, Кеңес одағының ыдырауына, басқа да
себептерге байланысты болғаны аян.
Аталған су қоймасы Алматыдан
250 км қашықтықта, 1 770 биіктікте
таулы жерде орналасқан. БСҚ
Мойнақ СЭС-ін сумен қамтамасыз
ететін аса маңызды нысан болып
саналады. Мойнақ СЭС-і қазір 300
мегаваттан астам қуат к'зін 'ндіріп
келеді. Негізінен, Мойнақ СЭС-нің
қуаты 1 027 млн кВт/сағатқа дейін
'нім 'ндіру мүмкіндігі бар. Бұл
елімізде деривациялық (тоннельдік)
үлгіде салынып отырған тұңғыш
электр станциясы.
Су қоймасының жалпы к'лемі
– 238 млн текше метрді, пайдалы
аумағы 198 млн текше метрді құрайды.
Жалпы ұзындығы – 150, ал ені 1
шақырым. Су қоймасы құрылысын
қазақстандық «Kerneu Limited» компаниясы жүзеге асырды.
Бүгінде Шарын 'зенінде БСҚның гидротехникалық нысанының
құрылысы жұртшылықтың мазасын
қашырған к'кейкесті мәселеге айналып отыр. Жергілікті тұрғындар БСҚның келешегі үшін ғана толғанып
қоймайды. Олар туған 'ңірде кез
келген сәтте орын алуы мүмкін апат
қаупіне алаңдаулы. Осы 'ңірдің тумасы болғандықтан, бұл жайтқа мен де
бей-жай қарай алмаймын.
Құжаттық мәліметтерге жүгінсек, құрылысты жүргізуші мердігер
компания – Қытайдың су шаруашылығы мен энергетика ж'ніндегі
халықаралық корпорациясы негізгі
құрал-жабдық пен құрылыс құрылғыларының сапасы мен беріктігіне 20
жылдық кепілдік берген. Алайда,
жеті жыл 'тпей БСҚ жұмысында
к'птеген кемшіліктер орын алып
отыр. Құрылыстың 'зін-'зі ақтау
мерзімінің ұзарып бара жатқандығы
'з алдына, су қоймасының орталық
б'лігінің тұсы, сол жақ жағалауынан
Кеңсу ауылына қарай тесіп шыққан
су маңайдағы зиратты су шайып
кетіп, ол к'шірілді. Одан соң үш ай

бойы нақты су арнасы бекітіліп, оны
салуға қомақты қаржы жұмсалса
да, қазірде су басқа арнамен ағып
жатыр. Ол ол ма, осы судың ағысы
бағытымен Кеңсудың т'менгі шатқалына қарай әр жерден тесіліп
шыққан су үлкен батпақты сазға
айналған. Ал бұл жайылымды жер
болғандықтан малдар сазға батып жатыр. Оған қоса, ми батпақтың деңгейі
күн 'ткен сайын к'теріліп келеді.
Су қоймасын қызықтап к'ргісі келген туристердің джип машиналары
да сазға батып, жай к'лікпен сүйреп
шығару мүмкін болмағандықтан,
Алматыдан жүк к'тергіш кранын
шақыруға мәжбүр болуда. Тағы бір
толғандыратын жайт, БСҚ алдында 20 млн текше тас пен құмнан су
тоқтататын алып б'гет тұрғызылған.
Б'геттің су ағысы бағыты бойынша
сол жағынан әр жерден, сай-саладан
су шығып, бұл жардың пайда болуына, одан соң жердің к'шуіне әкелді.
Екі-үш жылдың к'лемінде осы маңда
т'рт-бес адам бұрғылау жұмыстарын
жүргізген-ді. Дегенмен, ешбір 'згеріс
жоқ.
Осылайша, су қоймасының суы әр
жерді тесіп шығып, жан-жаққа таралуда. Ал бұл жағдайдың К'лсайдағы
оқиғаны қайталамасына кім кепілдік
береді?! Алла 'зі сақтасын, егер апат
бола қалса, жиналған судың ағысына
ешкім тосқауыл қоя алмайды. Бұл
жерде жер сілкінісі жиі болып тұрады.
1978 жылы 7-8 балдық жер сілкінісі
болғанын ескерсек, қалыптасып
отырған жағдай 'те қауіпті.
2014 жылы Астанада ҚазақстанҚытай iскерлiк кеңесiнiң отырысында «Самұрық-Энерго» АҚ
мен Қытайдың халықаралық су
шаруашылығы және энергетика корпорациясы арасында Кеңсу 'зенінің
арнасын Бест'бе су қоймасына
бұруды қарастыратын әріптестік туралы меморандумға қол қойылған.
Бұл қандай жоба? Дәл қазір Кеңсу
'зеніндей су қоймадан кетіп жатыр.
Жоқтан бар жасаймыз деп, барымыздан айырылып бара жатсақ, бұл
жобаның дұрыстығына қаншалықты
сенім артуға болады? Ендеше Кеңсу
'зенінің арнасын Бест'бе су қоймасына бұрудың ешбір қажеті жоқ!
Жалпы алғанда, Шарын макрогеожүйесінің табиғи ресурстарын
қарқынды пайдалану, олардың сапасының нашарлауымен және кейбір жағдайларда сарқылуымен немесе жойылып кетуімен бірге жүріп
жатқан жайы бар сияқты. Кішігірім
Кеңсу сияқты 'зендердің то-

зуы мен қалпына келтіру мәселесі
гидрогеологиялық жағдайға байланысты болатыны анық. Ендеше
Шарын 'зенінің бассейнінде гидрогеологиялық және су ресурстарын
басқару әдісі түрлі экологиялық
үрдістердің жиынтығымен астасуда.
Қиыны – су жинау аймағында
жер үсті және жер асты суларын қорғау ж'ніндегі іс-шараларды жүзеге
асырудың экономикалық маңыздылығын, ұйымдастырылмаған ағынды
суды жою немесе ластау және су
объектілеріне ластаушы заттардың
таралу жағдайларын жеткілікті дәрежеде түсінбеу. Сондықтан осындай
түсінбеушілікке жол бермеу үшін су
объектілерін және су ресурстарын
басқаруды жетілдіру бойынша барлық
экономикалық шараларға бассейндік және геосистемалық к'зқарасты
зерттеп, дамыту қажет.
Экологиялық факторларды ескере отырып, ақылы суды пайдалану
және су технологияларын енгізу,
суды бұру, табиғи және сарқынды
суларды тазарту механизмдері су
объектілерін зерттеуді, пайдалануды
және қорғауды реттеудің теориялық
негізін құрайды. Осылайша, табиғи
ресурстарды ұтымды пайдаланудың,
қорғаудың, және молайтудың экономикалық механизмдерін енгізу маңызды фактор болып табылады.
Ғалымдардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелері бойынша, қазіргі
кезде Шарын макрогеожүйесінің
ландшафтық мониторингі экологиялық жағдайды басқару бойынша
шешімдер қабылдаудың маңызды
ақпараттық және аналитикалық құралы болып табылады, оның басты
мақсаты – экологиялық тәуекелді
азайту.
Шарын макрогеожүйесінің су объ-

ектілерін бақылау жүйелерінің р'лі,
әсіресе, нарықтық экономикадағы
суды басқару мен мелиорациялық
шараларға байланысты арта түседі.
Жоғарыда айтылған жағдайларды
ескере келіп, мынадай қорытынды
жасауға болады: Шарын 'зенінің
бассейніндегі Бест'бе су қоймасы мен
Мойнақ СЭС-нің гидротехникалық
құрылыстарында болып жатқан қазіргі жағдай халыққа қауіп т'ндіреді.
Сондықтан үлкен селдің болмауын қамтамасыз ету қажет. Ол үшін
б'гетті біртіндеп жіберіп, жуық арада құрылыс жұмыстарын қайта бастау қажет. }йткені, апат алдындағы
жағдайда кешігу деген атымен болмауы тиіс.
С'зімнің дәлелі ретінде тағы
бір жағдайды еске салғым келеді.
Б'гетке таяу маңда Кеңсу шатқалы
жағынан арнайы тас пен құм алу
үшін карьер жасалған. Менің ойымша, Кеңсу шатқалын басып жатқан
су осы карьердің астынан 'тіп жатыр. Қысқасы, біз бұл жерден 20 млн
текше тас пен құмды алып, б'геттің
жолын аштық. Енді оны қалпына
келтіре алмаймыз. Сондықтан бұл
мәселеге үкіметтік деңгейде шұғыл
әрекет етіп, жауапты азаматтардың
Бест'бе су қоймасы мен Мойнақ
СЭС-нің жағдайымен, Шарын макрогеожүйесінің табиғи және ресурстық әлеуетін пайдаланатын
субъектілердің қызметімен танысып,
қажетті шешімді қабылдауын 'тінемін.
Бақытқан Д[УЛЕТБАҚОВ,
Алматы облысы
Райымбек ауданының
құрметті азаматы,
экономика ғылымдарының
докторы, профессор

ТАСЫМАЛ

ИНВЕСТИЦИЯ
АПТАЛЫҚ Н[ТИЖЕЛІ БОЛДЫ
Инвестициялар және даму вице-министрі Арыстан
Қабыкенов бастаған Қазақстан делегациясы инвестиция апталығы аясында түрік кәсіпкерлерімен 30-дан
астам кездесу ткізді.
Солардың қатарында Ronesans Holding басқарма
т'рағасы Эрман Ылыджак Қазақстанда мемлекеттік-жекеменшік әріптестігі бойынша ірі инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға
қызығушылық танытты. Қазақстан тарапынан бірқатар МЖ< жобалары ұсынылды.
YDA Holding басқарма т'рағасы Хусейн Арсланмен кездесу барысында вице-министр компания
«Ақтау халықаралық әуежайын» сенімді басқаруға алу
арқылы, Қазақстанда МЖ< тетігі бойынша алғашқы
инвесторлардың бірі болғанын атап 'тті. Биыл Ақтау
қаласындағы әуежайдың жаңа жолаушылар терминалы құрылысы мен оны пайдалануға беру ж'нінде
концессия шарты жасалды. YDA компаниясы Астана қаласында мектеппен біріктірілген балабақша
құрылысының жобасына қызығушылық танытып
отыр.
Сондай-ақ Calik Holding «Тау-Кен Самұрық»
ҰТК» АҚ-мен бірлесіп, Қарағанды облысындағы
Оңтүстік Мойынты аумағында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге ниет білдірді. Ал, оның
еншілес ұйымы Calik Energy қуаттылығы 50 МВт болатын күн электр станциясы жобасын жүзеге асыруға
ниетті. Dal Holding басшылығымен кездесуде Ақт'бе
облысында жылыжай кешенін салу, сондай-ақ Жамбыл облысында жылына 75 000 тонна барит концентратын 'ндіретін кен байыту комбинаты құрылысы
жобасын жүзеге асыру мәселелері талқыланды.
Айта кетейік, инвесторлармен кездесулер «Kazakh
Invest» ҰК және Қазақстанның Түркиядағы елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды.

ГЕОЛОГИЯ
КЕН БАЙЫТУ ФАБРИКАСЫ
ЖАҢҒЫРТЫЛАДЫ
«Қазгеология» мен «Қазақмыс» бірлескен кәсіпорын
құрды.
Мақсат – мамыр айында Қарағанды облысының
Дүйсембай учаскесінде полиметалл кендерін барлау
жұмыстарын жүргізу. Жобаны іске асыру үшін «Дюсембай PROJECT» ЖШС бірлескен кәсіпорнын құру
мәселесі бойынша құрылтайшылардың жалпы жиналысы 'тті. Учаске алаңы 321,4 ш. км. құрайды. Салынатын инвестицияның жалпы к'лемі – 1,5 млрд теңге.
Геологиялық барлау жұмыстарын қаржыландыру
«Қазақмыс» компаниясының есебінен жүргізіледі.
Жезқазған алаңында «Қазақмыс» компаниясының
Қ.Сәтбаев атындағы №3 кен байыту фабрикасы
орналасқан. Қазір ол тоқтап тұр. Кеңес дәуірінде
онда Дүйсембай кенішіндегі қорғасын мен мырыш
кендерінің байытылуына технологиялық зерттеулер
жүргізілген. Нәтижесінде бұл кендерді қайта 'ңдеуге
болатыны анықталды. Қ.Сәтбаев атындағы №3 кен
байыту фабрикасын жаңғырту 'ңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуына және жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді.

<ЛЕУМЕТТІК БАСТАМА
ЖАҢА ТҰРҒЫН ҮЙ КЕШЕНІ
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ
Мемлекет басшысының бес әлеуметтік бастамасының бірінші бағыты бойынша жеке инвесторлар
тұрғын үй құрылысын салуға қызығушылық танытуда.

Кеден мәселелері талқыланды
>[1]
Бұл арқылы сыбайлас жемқорлық қаупін т'мендетуге болады. Себебі, рәсімдеу жүргізу барысында кедендік тіркеу қызметкері
мен сыртқы экономикалық қызмет қатысушылары арасында тікелей қарым-қатынас болмайды.
«Астана-1» жаңа жүйесі декларацияны 'ңдеу мен шығаруға
кететін уақытты қысқартады», –
деді Жарқынбек Дәдікбай. Жүйе
кезең-кезеңмен іске қосылды.
Бірінші кезеңде «Кедендік транзит» қосалқы жүйесі қолға алынды.
Аталмыш қосалқы жүйе шекарадан
'ткізу мәселесі бойынша кедендік
рәсімдерді жүргізуді қамтамасыз
етеді. Қазіргі күні тапсырылған
транзиттік декларациялар саны 223
мыңға жетті. 1 қаңтардан бастап
«Экспорт» кедендік рәсімі енгізіліп,
декларациялардың 97%-ы автоматтандырылды. Биылғы жылдың 1 сәуірінен импорт және 'зге
кедендік рәсімдер бойынша «Кедендік декларациялау» қосалқы
жүйесі толық қолданысқа берілді.
Бүгінгі уақытта 32,5 мың тауарға
декларациялар 'ңделді. Жиын қатысушылары Ресейде жаңа жоба
іске қосылып, 1 шілдеден бастап автомобиль к'ліктеріне электрондық
пломбалар қойылатынын айтты.

«Бірінші кезекте осы бастама
арқылы к'лікті бірнеше рет тексеруден арыламыз деп күтілген.
Нәтижесінде олай болмайын деп
тұр. Рәсім тек біржақты 'ткізілетін
болса, бұл үдеріс біздің бизнеске
кедергі келтіреді. Кеден органдары
аталмыш мәселені талқыға салды
ма?», – деп қызығушылық білдірді
Юрий Лавриненко. Мемлекеттік
кірістер комитеті электронды
пломбалардың жүк к'ліктеріне
ілінетінін, осылайша Ресейден тасымалданатын жүк ҚР кеден органдарына дейінгі аралықта тексерілмей 'тетіні жайында хабарлады.
«Қазақстаннан Ресейге жол

тартқан к'лікке пломбаларды ілу
ҚР Қорғаныс және аэроғарыш
'неркәсібі министрлігінің міндеті болады. Қазіргі таңда Қорғас-Алматы бағыты бойынша
пилоттық жоба іске асырылуда. Осылайша к'лік қозғалысын
физикалық сүйемелдеусіз-ақ бақылауға мүмкіндік болады», – деді
Жарқынбек Дәдікбай.
«Астана-1» жүйесінің Кедендік
одақ заңнамасына сәйкес келмеуі
'зекті мәселе болып отыр. «Атамекен» ҰКП Кедендік әкімшілік департаменті директорының
орынбасары Ирина Аңсарова құжаттаудың к'птеген бағандары
нұсқаулыққа сәйкес толтырылмай-

тынын айтты. «Атамекеннің» бастамасымен Мемлекеттік кірістер
комитеті нұсқаулық әзірлеп, бағдарламаның барлық қайшылықты
тұстары айқындалды. Қазіргі уақытта нұсқаулық ҚР <ділет министрлігінің тіркеуіне жіберілді.
Бизнес пен мемлекеттік орган
'кілдері ашық түрде ақпарат алуы
үшін нұсқаулық барлық 'ңірлерге
таратылып, Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының ресми сайтында жарияланатын болады.
«Атамекен» аталмыш мәселені
Мемлекеттік кірістер комитетімен
белсенді түрде қолға алуға дайын. Бизнес 'кілдерін сыртта қалмай, белсенді атсалысып,
'з ұсыныстарын ҰКП жіберуді
сұраймыз», – деді Елдос Рамазанов.
Отырыс нәтижесінде қатысушылар «Астана-1» жүйесінің жұмысына байланысты бірқатар ұсыныстар айтып, ол ұсыныстарды
«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер
комитетімен бірлесе қарап, жүзеге асыратын болады. Сонымен қатар, талқылау барысында
«Атамекеннің» 2018 жылға міндеттерін жүзеге асыруға байланысты келісімшартқа отыру аясында
салалық қауымдастықтардың жұмыс жоспары бекітілді.

Шымкент қаласында жаңа «Тұлпар» тұрғын үй
кешенінің пайдалануға берілуіне арналған салтанатты шара барысында облыс әкімі Ж.Түймебаев:
«Елбасының «Президенттің бес әлеуметтік бастамасы» атты Үндеуінің барлық бағыттары бойынша облыста тиісті жұмыстар атқарылуда. Үндеудің бірінші
бағыты – «7-20-25» бағдарламасын 'ңірде сәтті жүзеге
асыру үшін биылғы жылы жеке құрылыс салушылар арқылы 104 к'пқабатты тұрғын үйдің құрылысы
жүргізілуде. Оның ішінде 16 тұрғын үй жылдың
соңына дейін пайдалануға беріліп, барлық пәтерлерді
«7-20-25» бағдарламасы арқылы тарату к'зделуде», –
деп атап 'тті.
Облыста сәуір айында жалпы құны 7,9 млрд
теңгені құрайтын 14 к'пқабатты тұрғын үй (768 пәтер,
53,2 мың ш.м.) құрылысына екінші деңгейлі банктен несие алған жеке құрылыс салушыға }ңірлік
үйлестіру кеңесінің шешімімен 7%-тік субсидия беру
қолдау тапты. Бұл тұрғын үй құрылысын биыл аяқтап,
тапсыру к'зделген.
«Тұлпар» тұрғын үй кешенінде пайдалануға
берілген тұрғын үйлер «Нұрлы жер» бағдарламасы
аясында «Самұрық-Қазына» АҚ және «Ақмойнақ»
ЖШС-і қаражаттары есебінен бірлесіп салынды. 3
қабатты екі, 5 қабатты т'рт үй бой к'терген«Тұлпар»
тұрғын үй кешенінде жалпы саны 264 адам баспаналы
болды.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Таныс болыңыз:
зияткерлік көлік жүйесі
«Кедей болсаң – к'шіп к'р» – дейді халық нақылы.
Ал, к'шу үшін к'лік қажет. Статистика қазақтың к'ші
к'лікті болып келе жатқанын к'рсетуде, деректерге сәйкес елімізде 2017 жылы 5,3 млн. к'лік құралы
тіркелген, бұл 100 адамға шаққанда 29 бірліктен
келеді, дегенді білдіреді. Яғни, халықтың үштен біріне
жуығының жеке к'лік құралы бар, деп айта аламыз.
<лемде бұл к'рсеткіш орташа есеппен 14-тен келеді,
АҚШ-та – 79,7; Еуропа одағында – 48,0; Тәуелсіз мемлекеттер достастығында – 16,2. Халықтың автомобиль
алу үдерісі жеделдеп, авток'лік қызметінің р'лі артып
келеді. Жыл сайын ішкі жалпы 'нім құрылымында
к'лік секторының үлесі 8 пайызды, сонымен бірге
саланың 'суі кем дегенде 4 пайызды құрап отыр.
Тіркелген авток'лік құралдарының к'птігі қалалардағы қоғамдық к'ліктің тиімді жұмысына және
тұтастай алғанда к'лік ағынын басқаруға қиындық тудыруда. Авток'лік жолдарын талапқа сай күтіп ұстау
және сақтау мәселесі басым міндеттердің бірі саналады.
Осыған байланысты халықаралық тәжірибе негізінде
зияткерлік к'лік жүйесінің 8 базалық б'лігі айқындалған, республикалық деңгей 4 негізгі жүйеден тұрады.
Бірінші жүйе – ақылы жолдарда т'лем алу және жинау,
жолаушыларды жол жағдайы туралы ақпараттандыру
желісі. Биыл жалпы ұзақтығы 469 шақырым болатын
Астана-Теміртау, Алматы-Қапшағай және АлматыҚорғас учаскелерінде т'лем жүйесін енгізу жұмыстары
жүргізілуде. Сонымен қатар жалпы ұзақтығы 5 мың 500
шақырым болатын 13 учаскеде ақы алу жүйесін жобалау
жұмыстары аяқталуда. Жалпы, 2020 жылға дейін 16 автожол учаскесіне ақы алу жүйесін енгізу жоспарланып
отыр. Мұнымен бірге мобильді қосымшаны әзірлеу,
жол жүру кезінде байланыссыз т'лем алу үшін RFID
белгілерді және бейне камераларды, метеорологиялық
'лшеу құралдарын, жүргізушілер үшін ақпараттық
тақталарды орнату жұмыстары жүргізілуде. Келесі жүйе
– жүріп келе жатқан к'лік құралдарын 'лшеуді және
жол жүру рұқсатын электронды тіркеуді қамтамасыз
ететін автоматтандырылған арнайы 'лшеу құралдары.
2017 жылы ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға 44
мың 413 арнайы рұқсат берілді. Сонымен қатар осындай жүктерді тасымалдауда 7 мың 364 құқық бұзушылық
фактілері анықталды. Арнайы автоматтандырылған
'лшеу құралдарын қолданған елдердің тәжірибесі
к'рсетіп отырғандай, бір жыл ішінде құқық бұзушылық
фактілері 50 пайыздан 85 пайызға дейін т'мендеген. Бұл
автомобиль жолдарын күтіп ұстауға оң әсерін тигізеді.
Биыл осындай 12 жүйе іске қосылмақ және 2020
жылға дейін оның санын 46-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Жалпы, бұл жүйені қолдану жолдардағы
кедергілерді жояды және к'лікті бақылау органдары мен
жүргізуші арасында байланыс болмайды. Келесі жоба –
жол активтерін басқару жүйесі. Бұл жүйе жолдардың
жағдайы туралы егжей-тегжейлі мәліметтер негізінде
жолдарды ж'ндеу және күтіп ұстау жұмыстарын атқаруға
б'лінген шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік
береді. 2017 жылдың 1 қазанынан бастап жүйенің
модульдерін кезең-кезеңімен іске қосып, ақпараттық
жүйелермен кіріктіру жұмыстары жүргізілуде. Сондайақ осы жүйенің мүмкіндіктерін іске асыратын «Жол
активтерінің сапасы ұлттық орталығын» құру туралы
заңға тиісті 'згерістер енгізу қолға алынған. Жүйені
енгізу нәтижесінде 2025 жылға қарай жол ж'ндеу мен
күтіп ұстау шығындарын оңтайландыру есебінен 110
млрд. теңге к'лемінде экономикалық тиімділік болады,
деген болжам бар.
Жыл сайын шамамен 60 мың ауыр салмақты, ірі
к'лемді және қауіпті жүк тасымалдары жүзеге асырылады. Халықаралық және 'ңіраралық байлыныстағы жолаушылар тасымалының саны 44,3 млн адамды құрайды.
Осындай тасымалдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуде диспетчерлік қызметті және маршруттың сақталуына
онлайн мониторинг жасау жүйелерін енгізудің маңызы
зор. Бұл жүйе жеке қаржылық бастама негізінде
әзірленуде. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобасы үшін бастамашы тарап бизнес-жоспар мен басқа
да қажетті құжаттарды, сондай-ақ жүйе архитектурасын дайындап жатыр. Жоғарыда айтылған зияткерлік
к'лік жүйесінің б'ліктері республикалық деңгейге жатады. Бұл жүйені қалалық зияткерлік к'лік жүйелеріне
кіріктіру мақсатында мүдделі мекемелер «Зерде»
ақпараттық-коммуникациялық холдингімен бірлесіп,
бірқатар жұмыс атқарды. Осының нәтижесінде 'ңірлік
деңгейде 4 жүйе-компонент анықталды. Оның екеуі
барлық облыс орталықтарында енгізіледі. Мұның
алғашқысы – фото мен видео арқылы анықтау жүйесі
рұқсат беру белгілерін, жылдамдық режимін, тоқтау
ережелерінің сақталуын және жалпы қаладағы қозғалыс
қауіпсіздігін арттыруға бағытталған. Екіншісі – жолаушылар к'лігіне мониторинг жасау және электронды
билеттермен қамтамасыз ету жүйесі. Бұл жүйе к'лік
құралдарының қозғалысын, маршруттың белгіленген
жолынан ауытқуын қадағалап отыруға мүмкіндік береді.
Ал үшінші, камералар мен қозғалыс датчиктері негізінде
бағдаршамдарды басқару арқылы қиылыстардан 'ту
қабілеттілігін арттыруға арналған жол қозғалыстарын
басқару жүйесі к'лік жағдайларын 15-30 минут бұрын
болжау арқылы тиімді басқаруды ерте іске асыра алады.
Соңғы, тұрақтарды басқару жүйесінің басты функциясы жалпы қалалық және к'ліктік жағдайды қалыпқа
келтіру үшін үлкен қалалардың тұрақ орындарын пайдалануды оңтайландыру болып табылады.

Сақтық қор активтері
30 млрд доллардан асты
ткен жылдың 1-тоқсанындағы
1,4 млрд АҚШ доллары
тапшылығымен салыстырғанда 2018
жылдың 1-тоқсанында ағымдағы
операциялардың шоты алдынала бағалаулар бойынша аздаған
тапшылықпен 95 млн долларды
құраған. Энергия тасымалдаушыларға
бағалардың қалпына келуі аясындағы
сауда теңгерімі профицитінің артуы ағымдағы операциялар шотының
тапшылығын қысқарту негіз болған
түйінді факторға айналды. (1-таблица)
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Сауда теңгерімінің оң сальдосы,
алдын-ала
мәліметтерге
сәйкес, 2017 жылдың 1-тоқсанымен
салыстырғанда 41,7%-ға артып, 6,1
млрд АҚШ долл. құраған. Тауарлар
экспорты 25,9%-ға артқан, с'йтіп
13,8 млрд АҚШ долларын құрапты.
Мұнай мен газ конденсатының
құны (жалпы экспорттың 60,3%-ы)
баға және сандық к'лемінің ұлғаюы
есебінен 35,5%-ға артқан. Түсті металдар экспорты 8,5%-ға 'ссе, қара
металдар экспорты азғантай – 2,2%ға т'мендеген. Дәнді дақылдарды
экспорттау екі есеге жуық артқан.
(2-таблица)

мы қазақстандық еншілес кәсіпорындарды қаржыландыруға бағытталған.
Қаржы шоты бойынша (Ұлттық
банктің сақтық қоры активтерімен
операцияларды есепке алмағанда)
алдын-ала
мәліметтер
бойынша

Тікелей шетелдік инвестициялар (ТШИ) бойынша капиталдың
таза жылыстауы 2,6 млрд АҚШ долл.
құраған. Капитал түсімін шетелдік
үлестес компаниялар қазақстандық
кәсіпорындар алдындағы 'здерінің
борыштық міндеттемелерін 'теуімен

Ағымдағы шот серпіні
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Тауарлардың импорты 15,7%-ға
'сіп, 7,8 млрд АҚШ долл. құраған.
Импорттың 'сімі негізгі тауар номенклатурасының барлық топтары
бойынша жүзеге асқан. Неғұрлым
артуы (24,8%) инвестициялық тауарларды енгізу бойынша (жалпы
импорттың 35,4%-ы) байқалады. Аралық 'неркәсіптік тұтыну тауарларының шетелдерден әкелінуі 9,2%-ға
'скен. Тұтыну тауарларының импорты 13,3%-ға 'скен, оның ішінде азықтүлік тауарларын енгізу – 16,1%,
азық-түлік емес тауарлар 11,5%-ға
артқан.
Шетелдік тікелей инвесторлардың
табысы 6,7%-ға, яғни 4,6 млрд АҚШ
долл. дейін артқан. Тікелей инвестициялар әкелген резидент еместері
табыстарының жартысынан аста-

бойынша капиталды алып қою болып танылатын, супердивидендтер
деп аталатындар) айтарлықтай т'лемақысымен байланысты, капитал түсімін ішінара толықтырды.
Қоржындық инвестиция бойынша капиталдың таза жылыстауы, негізінен, «ҚазМұнайГаз» Барлау
}ндіру (ҚМГ Б}) АҚ-ның нарықта
'з акцияларын және ғаламдық депозиттік қолхаттар сатып алуы есебінен «Қазмұнайгаз» АҚ-ның ҚМГ
Б} үстінен бақылауын арттыру мақсатында, сондай-ақ «БЖЗҚ» АҚ валюталық қоржынының артуы мен
оның 220 млн АҚШ долл. к'леміндегі
активтерін сыртқы басқаруға беруі
есебінен де, 1,8 млрд АҚШ долл.
құрады.
Сақтық қордың активтері (ҚР
Ұлттық қоры активтерін есепке
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активтерінің қысқаруы аясындағы резиденттердің міндеттемелері т'мендеуін қамтамасыз еткен 0,6 млрд АҚШ
долл. аумағындағы капиталдың таза
жылыстауы орын алған.

және резидент еместер табыстарын
қайта инвестициялаумен қамтамасыз
еткен. Капиталдың жылыстауын, резидент еместердің дивидендтерінің
(т'лем теңгерімінің сыныптамасы

алмағанда) 2018 жылдың 1 сәуіріне
30,6 млрд АҚШ долл. бағаланды,
бұл қазақстандық тауарлар мен қызметтердің 8,4 айлар бойына қаржыландыруын қамтамасыз етеді.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

5 – 11 мамыр аралығындағы жекелеген
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
11 мамырдағы сауда-саттық
қорытындылары бойынша теңгенің
нарықтық бағамы бір аптаның ішінде
0,7%-ға (328,85-тен) нығайып, бір
АҚШ доллары үшін 326,4 теңге
деңгейінде қалыптасты.
11 мамырдағы сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің нарықтық бағамы бір аптаның ішінде
0,7%-ға (328,85-тен) нығайып, бір
АҚШ доллары үшін 326,4 теңге деңгейінде қалыптасты.
Сыртқы валюталық нарық тұрғысынан 2018 жылғы 5 мамырдан 11 мамыр аралығындағы маңызды оқиғалар Англия банкінің қолайлы ақшакредит саясатын сақтап тұруы, Англия
банкінің т'рағасы Марк Карнидің инфляцияға және монетарлық саясатқа қатысты түсініктемелері, АҚШтағы инфляцияның 'суі бойынша экономикалық деректерді жариялау, Иран мен Израиль арасындағы
әскери қақтығысқа және АҚШ президенті Д.Трамптың Иранмен ядролық
бағдарлама бойынша келісімнен шығуы туралы мәлімдемесіне байланысты
геосаяси тәуекелдің ушығуы болды.
Осы факторлар АҚШ-тың мемлекеттік
бағалы
қағаздарының
кірістілігі
деңгейінің ұлғаюымен қатар, әлемдік
нарықтарда АҚШ доллары бағамының
біршама құбылмалығына әкелді.

Дамушы елдердің валюталары бағамдарының АҚШ долларына қарағанда згеруі, %
(2018 жылғы 5-11 мамыр)

Дамушы елдердің валюта бағамдарының** АҚШ долларына қарағанда серпіні мынадай түрде қалыптасты:
t ùŞĸďĲ ĳİĸĨĹŃ  ŎĨ  
тен 4,32-ге дейін) әлсіреді. Валюта апта басынан бастап әлсіреуін бастады, алайда Түркияның президенті
Р.Т.Эрдоғанның ұлттық валютаның
ағымдағы құны іргелі факторларды
ашып к'рсетпейтіні, сондай-ақ Түркияның Орталық банкі басшылығының жоспардан тыс кездесулерінен
кейін бағаны тұрақтандыру үшін ықтимал интервенциялар туралы болған
алыпсатарлықтар әлсіреуді тоқтата
тұрды.

t èĸĨįİĳİħ ĸĭĨĳŃ èĸĨįİĳİħ
ның орталық банкінің т'рағасы Илан
Голдфайннің 6,5%-дық нысаналы инфляцияға жетуге қатысты түсініктемесінен кейін реттеушінің базалық
м'лшерлемені т'мендетуі арқылы монетарлық саясаттың ықтимал жұмсаруы туралы алыпсатарлық аясында 2,0%-ға (3,53-ке 3,60-қа дейін)
әлсіреді;
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃ ŎĨ  
ден 19,42-ге дейін) әлсіреді;
t ŝĵĬďĹĺĨĵ ĸĻķİħĹŃ  ŎĨ
(66,87-ден 67,33-ке дейін) әлсіреді;
t ïĵĬĶĵĭįİħ ĸĻķİħĹŃ ĩďĸ ĨķĺĨ
бойы бір АҚШ доллары үшін 113 945-

13 960 деңгейдегі шектерде айтарлықтай 'згеріссіз саудаланды;
t÷ĭĹĭıĸĻĩĳďũĳĭĴĬďĲĵĨĸŃŔĺĨĸĬĨ
мұнай құнының 'суі есебінен 0,8%-ға
(62,46- дан 61,93-ке дейін) нығайды.
t õŚĺŞĹĺďĲ çļĸİĲĨ ĸŅĵĬď ūĺĲĭĵ
аптаның шығындарын қалпына келтіріп, 1,9%-ға (12,50-ден 12,26-ға
дейін) нығайды.
* шолуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ашық дереккздердің негізінде апта сайын дайындайды
** АҚШ долларына қатысты клемі
жағынан неғұрлым кп сатылатын дамушы елдердің валюталары
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
INTERVIEW

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

> [ 1 ] tant discussion with the President of KaIn a carbon-constrained world, low
emission of GHG will become the new
source of industrial competitiveness. Renewable energysector will become the driver of economic growth and job creation.
According to recent IRENA report,
renewable energy sector created more
than 10 million jobs and is expected to
generate more than 28 million jobs by
2050. Out of the 10 million jobs, China
created 4.19 million jobs by far the largest
comared to 1 million of Brazil, 0.8 million
of the US, 0.72 million of India, 0.33 million of Germany, and 0.3 million of Japan. By sector, solar energy created 3.37
million and wind power 1.15 million jobs.
Out of the 3.37 million jobs in solar
energy sector, 2.2 million jobs are created
in China as China installed 53 Giga watts
of new solar power capacity by investing
86.5 billion usd.
This data clearly shows that renewable
energy is becoming a driver of green economic growth and job creation.
Even though this trend is limited to a
few countries with ﬁnancial and technological capacity, what is clear is the importance of the political leadership. The
case of China clearly shows the critical
role of poitical leadership and commitment. China is now the No.1. investor
and world No.1 exporter of solar PV and
wind turbine.
It is not easy for developing countries to pursue low carbon paradigm. This
is why international support is necessary
for some developing countries to initiate
jump-starting of low carbon development
pathway.
But what is clear is that «early movers»
of low carbon and clean energy paradigm
will reap high return in the long run. From
the current trend we can clearly see that
China will be the leader of renewable energy sector in the years to come.
INITIATIVE FACTOR
OF THE LEADER
– Mister Chung, you have already visited Kazakhstan for several times, took active part in events of EXPO-2017 and met
the Head of our state. What impressions
did these meetings left? What do you like
about Astana? 20th anniversary of Astana is going to be celebrated in the current
year.
– I have been watching many countries around the world. Most of the countries just follow the convnentional models in their development strategies. Only
a few countries with brave leaders takes
bold steps and breakthroughs that are outof-the-box. Today connectivity through
internet and in creasing mobility of our
life and deepening exchanges among the
countries within the current technological revolution help to do it. Nevertheless,
only a few states purposefully moveforwardby investing into new sectors of economy. Kazakhstan as I already have managed to understand, isn’t afraid of changes
and transformations and does everything
possible for economic modernization and
updating of all spheres of development.
Obviously, it opens a huge opportunity for
its present and future success.
Today Kazakhstan carries out ambitious plan for transition to «green» economy, powered by renewable energy, ecological products and agro-industry, In
fact, Kazakhstan is not only the country
with impressive scales of economic development and new prospects, but also the
generator of active processes of regional
integration, including joint search for appropriate answers to pressing global challenges.
Each time I visit Astana, it doesn’t
stop surprising and fascinating me by its
beauty, brightness and openness. Astana
as basis in the center of the country is a
result of ingenious insight of her initiator.
This grandiose project of building Astana as the center for the country seems to
have been pursued with the central idea
of internal political stability of the state
and social and ethno-cultural harmony of
the Kazakhstan society. Without strong
and progressive political leadership of
President Nazarbayev, Astana we see today woild not have been possible.
During the years of leading his country with enormous territory and resource
potential, the President of Kazakhstan
has shown to the whole world that he not
only fully understands development priorities of local economy, but also tried to
engage and lead with accurate vision on
the prospects of the future of world economy and ﬁnance. Many of his ideas introduced long before these days are conﬁrmed today. And in this sense the Kazakhstan Leader has got to himself respect
in the world community as the politician
with the extraordinary thinking making a
huge contribution to a cause of peace on
the planet long time ago.
Last year we have held very impor-

zakhstan concerning ways of further transition to «green» economy, discussed initiatives of the EXPO-2017 exhibition and
have come to conclusion that in questions of «nurturing» of green economy you
shouldn’t rely only on the forces of market processes. Without efforts of the state
and society, without concrete policy direction, «green» transition is impossible
in any country. Accurate vision of plans,
the prospects of development of new creative strategies and the positive acceptance
by the market, existence of political will
of heads of states and ability of civil society is necessary not only to perceive, but

KAZAKH INVEST
ИТАЛИЯНДЫҚТАР
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТАНЫТТЫ

Creative plot of
sustainable development
also to implement «green» and environmental policies. And it is pleasant to me
to realize that in Kazakhstan there is not
only a deep understanding of these things,
but also considerable potential and practical experience which can be used by other
countries in their «green» transformation.
It can be an important contribution to the
global partnership for Sustainable Development Goals.
– What do you think is the role
of «green» initiatives of the President
Nursultan Nazarbayev for Kazakhstan and
the world community in general on the way
of sustainable development?
– This role is quite impressive. For example the President Nazarbayev has proposed at the 70 th United Nations General
Assembly in 2015 ten extraordinary offers
at once. Nobody expected that Kazakhstan will voluntarily close Semipalatinsk
Test Site, will dismantle nuclear weapon
and will become the engine of interstate
integration (the CIS, SCO, EEU). Unexpectedly was the fact that Kazakhstan, like
the United Arab Emirates, despite its huge

and investments? What are its task for today?
– The name of the Center very successfully reﬂects a combination of two
functions – selection and distribution of
technologies and also attraction of «green»
investments. Here it is important to mention that itfocuses not only on technologies, but also on investments. And it is,
certainly, the novelty of the Center. Existence of two more organizations on
EXPO-2017 base – the Astana International Finane Center and a technological
hub of «Astana International Smart Technologies Hub», creates a synergetic basis so that Astana can become the powerful center of gravity of «green» innovations
and investments. And I hope that all these
projects will realize the potential and will
promote technological transformation of
the region. I ﬁnd the timing of the opening of the Center has very successfully coincided with the beginning of implementation of the Strategic development plan for
the Republic of Kazakhstan accepted in
February till 2025 which has incorporat-

S

cientist’s contribution to work of the
Intergovernmental Group on Climate
Change was noted by the Nobel Prize in
2007. Long time climate change expert and
contributor to the work of IPCC Professor Rae
Kwon Chung, former climate change principal
advisor to the UN Secretary General Ban Kimoon concerning is now a member of the
International Award Committee of “Global Energy
Prize”established by President Putin of Russia in
2002 as the “Nobel Prize of Energy”.

oil and gas potential, in parallel forms declared to pursue the new innovative, resource-saving and «green» development
strategy.
And, this work is conducted at close
cooperation with OECD and other intergovernmental organizations. Last year Astana hosted the ﬁrst-ever EXPO on Future Energy and «green economy» exhibition. Therefore I agree that Kazakhstan is
the country which listens to opinion of the
world, but leads its own way, with strong
characteristics. And in this perspective,
Kazakhstan in the world of global economy and politics is ainspiring example for
other countries.
To be speciﬁc, Green Bridge Partnerhsip to promote resource efﬁciency of the
countries in Europe and Asia and the Paciﬁc is a novel initiative to ensure frictionless global economic relations in a world
where countris are competing for limited
resources. On the 70 th United Nations
General Assembly the President of Kazakhstan has put forward the idea of opening in Astana the International Center of
«green» technology development and investment under the auspices of the UN
which functions on the basis of EXPO2017 infrastructure. Thereby the author
of a global concept «Green Bridge» and
a number of other initiatives, has laid the
ideological foundation of the unique project for – the Center of «green» technologies, which has no comparable examples.
The need of creation of similar platforms of demonstration and an incubation
of green technologies was discussed in the
UN from the early nineties of the last century. There is no doubt that the International Center for Green Technology and Investment will become a key link of world infrastructure of «green» transformation and also
a regional incubator of «the green growth».
EPICENTER OF «GREEN»
TRANSFORMATION
– How do you see the work of the International Center of «green» technologies

ed the international experience, obtained
on EXPO-2017, in terms of innovative and
ecological development.
– How do you think the activity of the
Center of «green» technologies and investments will impact on the implementation of
the Green Bridge Partnership program?
– In the world there are many big and
representative «green» programs, for example, the Program G20 for the «green»
growth of «Green Growth Task Force»,
partnership of Clean Revolution, Mission Innovation with participation of 20
countries, association of world leaders of
innovative business «Break through Energy Coalition» («The coalition for breakthrough energy»), and others. But they
haven’t yet triggered notable acceleration
in world ecological transformation yet.
I think «Green Bridge» partnership has
many potential projects for example, for
the Caspian, Aral, Ili-Balkhash or Irtysh
Basin.
I don’t doubt successful activity of the
Center which has managed to involve the
real «green» leaders and professional experts, to consolidate human potential on
the basis of involvement of Association
of ecological organizations of Kazakhstan. The most effective way is to attract
innovative «green» companies and organizations advancing new technologies and
ideas. They need enabling standard, legal
and branded support. The organization of
online forums with participationof experts
on «green» technologies is necessaryas it
has been successfully made at the virtual
Online-Expo-2017 exhibition with assistance of the International Secretariat of
G-Global.
THE CONSOLIDATED
COMMUNITY
– How do you think whether Kazakhstan has values and principles which could
be an example for other countries?
– Harmonious coexistence of many
ethnic groups in Kazakhstan as the uniform nation is making the country a

unique case which not only inspires, but
also, undoubtedly, is a striking example
of harmony for other countries, especially
for those states in which ethnic divisions
still are the reasons of the endless conﬂicts and contradictions. Kazakhstan in
this sense, doesn’t know neither national,
nor ethnic, nor religious intolerance.
Other major feature of Kazakhstan I
would call the commitment of society to
civilized secular values and culture. Being dynamically developing Central Asian
power, Kazakhstan bears in itself the great
multi-culture consisting of many bright
values, both traditional, and modern.
– Whether it is right that you have
headed the Board of trustees of Association of the ecological organizations of Kazakhstan?
– Yes, I am grateful to this offer from
the initiator of Association Aliya Nursultanovna Nazarbaeva who has devoted
many years to support of the ecological
movement of Kazakhstan, studying ecological innovations within «green» economy. Aliya Nursultanovna is an ecologist
by the nature of the soul. She has great
organizing abilities and the gift of persuasion of people, even of the most ardent, apparently, opponents. Such Association is very important for greening and
nurturing of green economy. I am convinced that in that country which purposefully moves on the way of sustainable
development itself and sets a good example to the nearby countries of the region.
The activity of Association will be interesting and substantial. Therefore I have
considered it necessary to take part in its
development, to put my experience and
knowledge in this work. I am glad that for
the ﬁrst time ecological leaders, «green»
business, innovators and experts of Kazakhstan were consolidated in a consolidated public entity and the integrated platform for dialogue and partnership
with the state, business and the international organizations. In the person of Aliya Nursultanovna and her associates I see
an example of ecological leaders of new
type, the purposeful creative peopleable
to open the new directions of «green»
policy and activity, to integrate various
public institutions, to infuse people with
the enthusiasm and patriotism. Their
opinions are very important for development of optimum legal policy in the ﬁeld
of environmental protection and «green»
economy.
– How do you evaluate work of the
Kazakhstan «green» NGO? How public organizations in general can inﬂuence
greening of the country and gardening of
economy?
– In a number of countries non-governmental organizations became inspirers of green reforms. So, a world movement of consumer protection, and later
the movement in protection of the nature
and the biosphere as the Third industrial
revolution took place. Efforts of the state,
the governments and parliaments aren’t
enough for the realization of strong environmental policy, achievement of the
goals of sustainable development till 2030
accepted by the world community for the
ﬁrst time by all countries in 2015. Only
combined consolidated efforts of civil society, business and science are capable to
lift ecological consciousness of society,
tradition and public opinion to new level,
to put pressure upon in setting up of the
environmental legislativestandard, stimulation of breakthrough «green» technologies and transition to a post-carbon era.
The role of civil society is clearly visible
in pushing the public on green reforms in
Kazakhstan with the help of Astana economic forum and the platform of global
dialogue G-Global.
– Thank you for conversation.
Interview was conducted by
Doszhan NURGALIYEV

Италияда 20-дан астам ірі компаниялар және мемлекеттік органдар басшыларымен кездесу барысында
«Kazakh Invest» кілдері Қазақстанның инвестицялық
мүмкіншіліктерімен таныстырды.
Италияндық компаниялар агро'неркәсіп кешені,
энергетика және қатты тұрмыстық қалдықтарды
қайта 'ңдеу салаларында бірлескен жобаларды жүзеге
асыруға қызығушылық білдірді. Мәселен, «Bonifiche
Ferraresi» компаниясымен Қостанай облысында
макарон 'німдерін шығаратын зауыт салу мәселесі
талқыланды. Италияндық технологиялар негізінде
жергілікті шикізаттан 'ндірілетін макарон 'німдері
экспортқа бейімделетін болады деп жоспарланып
отыр. Сондай-ақ агро'неркәсіп кешені саласында
ынтымақтастықты дамыту мәселелері Италияның
тағам жабдықтарын 'ндіру қауымдастығы президенті
Марио Гелатимен және Аймақтың коммерциялық
палатасы 'кілі Тоскан Нади Кривеллимен кездесу
барысында да талқыланды. Ломбардия аймағының
Ауыл шаруашылығы министрлігі басшылығымен
кездесу барысында сүт және жеміс-жидек пен к'к'ніс
'німдерін 'ңдеу ж'ніндегі жобаларды қарастыру туралы келісімдерге қол жеткізілді.

ЖАҢҒЫРТУ
ЕУРОПАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС
ЛШЕМДЕРІНЕ ТЕДІ
«Қазақ құрылыс және сәулет» ғылыми-зерттеу
және жобалау институты халықаралық талаптарға
сәйкес жаңғыртуды бастады.
«ҚазҚСҒЗИ» АҚ-ның аккредиттелген ғылымизерттеу зертханасы (ОҒЗЗ) ауқымды жаңғырту
аясында құрылыс конструкцияларын сынауға
арналған ең жаңа құрылғымен жарақтандырылатын
болады. Сонымен қатар 'ндірістік базаны қайта
құру жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр.
Қазақстан 2020 жылдан бастап конструкциялардың
беріктігіне қойылатын талаптарды бірнеше есе
ұлғайтатын жобалау мен құрылыстың еуропалық
'лшемдеріне (еурокодтарға) 'теді. Қазіргі уақытта
жаңа құрылыс материалдары мен конструкцияларды
тексеру ҚазҚСҒЗИ ОҒЗЗ-да жүргізіледі. «Зертхана
жаңғыртылғаннан кейін, біз жаңа құрылыс материалдары мен конструкцияларын еурокод талаптарын
есепке ала отырып, тексере аламыз. ҚазҚСҒЗИ-дың
сейсмикаға т'зімді құрылыс саласында 87-жылдық
жұмыс тәжірибесі бар. Сондықтан Ресей, Қырғызстан
және }збекстан елдері бізбен серіктес болуға ынталы», – деді «ҚазҚСҒЗИ» АҚ бас директоры Бегман
К'лбаев.

ТУРИЗМ
МАҢЫЗДЫ БАҒЫТТЫҢ БІРІ
Оңтүстік Қазақстан облысының Тле би ауданында елуге тарта демалыс орны қызмет крсетеді.

Былтыр ауданға 45 мыңға жуық турист келіп,
сала бойынша бюджетке 6,6 млн теңге салық түскен.
}ңірлік коммуникациялар қызметіндегі брифингте
аудан әкімі Бұхарбай Парманов атап 'ткендей, бүгінгі
таңда кәсіпкерлік субъектілерінің саны 7232, ал салада
жұмыс істейтіндер – 15 483 адамға жетті. Кәсіпкерлік
саласында 33 млрд 279 млн теңгенің 'німі 'ндіріліп,
бюджетке 532 млн теңге салық түскен. «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы аясында жалпы құны
815 млн теңге болатын 9 жоба мақұлданып, жаңадан
103 жұмыс орны ашылған. «Нәтижелі жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жылдарға арналған бағдарламасы бойынша 504
азамат қысқа мерзімді оқуға жіберіліп, оның 124-і
тұрақты жұмысқа орналасты. Бағдарламаның екінші
бағыты аясында 97 азамат жалпы сомасы 206,1 млн
теңге к'лемінде шағын несие алып, 120-ға жуық
жаңа жұмыс орны ашылды. Бағдарламаның үшінші
бағыты бойынша жалпы 1800-ден астам адам тұрақты
жұмысқа орналасты», – аудан басшысы.
Сонымен қатар 586 отбасы «}рлеу» жобасымен қамтылып, жалпы 275 501 мың теңге қаржы
тағайындалды. Елді мекендерді к'гілдір отынмен, ауызсумен қамту, жол жағдайын жақсарту
бағытында атқарылып жатқан жұмыс ауқымды.
2020 жылға қарай ауданды к'гілдір отынмен толық
қамту к'зделген. Қазір бұл к'рсеткіш – 82%. Ал,
ауыз сумен қамту – 92,7%, биыл ауданды таза ауыз
сумен толығымен қамту жоспарлануда. Былтыр 60,1
шақырымды құрайтын автомобиль жолы ж'ндеуден
'ткен.
Баспанамен қамтамасыз ету мәселесі де 'з
кезегінде шешімін табуда. Ленгер қаласында былтыр
480 отбасы қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы аясында баспаналы болды. Қазіргі уақытта 40 және 20
пәтерлі 2 тұрғын үй құрылысы жүргізілуде.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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МӘДЕНИЕТ&SPORT
БІР БЕЛДЕУ – БІР ЖОЛ

ӘЛЕУМЕТТІК ЫҘПАЛДАСТЫҘ

Сыртқы сауда
нығайып келеді

Алдын алған абзал
Астанада XIII HR халықаралық
конференция шеңберінде «Жаңа
замандағы Қазақстан: Industrial
relations» тақырыбында ғылымитәжірибелік секция тті. Іс-шараны
жүргізген – [леуметтік зара
ықпалдастық және коммуникациялар
орталығының кілдері Ербол
Исмаилов және [лия Назарбаева.
ҒАЛЫМ ОМАРХАНОВ

Қытай Халық Республикасы
Шэньси провинциясы Сиань
қаласында 2018 жылғы мамыр
айының 10 мен 13 аралығында
ШЫҰ-ға мүше елдердің арасында
трансшекаралық эпизотиялық
аурулармен күрес және
мониторинг жүргізу бойынша
конференция тті.
АМАНКЕЛДІ ШОПАН
Конференция аясында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары – Ауыл шаруашылығы министрі }мірзақ Ш'кеев пен
Қытай
Халық
Республикасы Бас кеден басқармасының
т'рағасы Ни Йефэн Қытайға
рапс күнжармасын экспорттау туралы фитосанитариялық талаптар туралы хаттамаға қол қойды.
Сондай-ақ қытайлық тарап
Қазақстанның 5 облысы (ШҚО,
Алматы, Жамбыл, Қызылорда
және Оңтүстік Қазақстан облыстары) вакцинациялау арқылы
аусылдан босатылған таза аймақ
мәртебесін алғанын атап 'тті.
Соның нәтижесінде Қазақстаннан ветеринарлық сертификаттар
бойынша Қытайға мал 'німдерін
және тірі жануарларды жеткізу
мүмкіндігі туды. (2016 жылы ҚХР
Қазақстанның 9 аймағына вакцинациясыз аусылдан босатылған
таза аумақ мәртебесін берді). Нодулярлы дерматитке қатысты
шектеулер еліміздің барлық аумағынан алынды, бұл жақын арада ҚР-дан ҚХР-ге экспортталатын сиыр етіне қойылатын
ветеринарлық талаптар туралы
хаттамаға қол қоюға мүмкіндік
береді.
Экспорттаушы кәсіпорындар
тізіміне енгізілетін қытайлық
сарапшылардың
арпа
және
жүгері 'ндіретін қазақстандық
кәсіпорындарға тексеру жүргізуі
ж'нінде келісімдер жасалды.
Жұмыс сапары барысында
}мірзақ Ш'кеев Қытай Халық
Республикасының
партиялық
және үкіметтік ұйым басшыларымен кездесті. Тараптар 'зара
сауда-саттықтың «Бір белдеу
– бір жол» жобасы аясында оң
к'рсеткішке ие болғанын атап
'тті.
Қазақстанмен ынтымақтастыққа мүдделі бизнес-компаниялардың қатысуымен д'ңгелек
үстел форматында 'ткен жиында
Ауыл шаруашылығы министріне
республикамыздан Қытайға импортты одан әрі дамыту туралы сұрақтар қойылды. Атап айтқанда, табиғи шикізаттан витаминдер мен косметика 'ндіретін «Shaanxi Golden Crown Farming» фермасы 100 тонна ланолин 'ндіру үшін Қазақстаннан
5 мың тонна қойдың жүнін сатып алуға қызығушылық танытуда. Ал «Xian Silk Road» компа-

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
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нықтама:

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша 2017
жылы Қазақстан мен Қытай арасында ауыл шаруашылығы
өнімдерінің тауар айналымы 345,0 млн. АҚШ долл. құрап,
2016 жылмен салыстырғанда 32 % артты (261,0 млн. АҚШ
долл.).
2017 жылы Қытайға АӨК өнімдерін экспорттау 180,5 млн.
АҚШ долл. құрап, 34,3 % артты (134,4 млн. доллардан 180,5
млн. долларға дейін).
Бидайдың экспорты 306,9 мың тонна немесе 57,5 млн. АҚШ
долларын құрады (2016 жылы бидай экспорты 281,1 мың
тоннаны немесе 52,4 млн. АҚШ долларын құрады).
– Мұздатылған балық 2,2 есеге (1301 тоннадан 2883 тоннаға
дейін немесе 1,4 млн. АҚШ долл. 3,2 млн. АҚШ долл дейін),
– күнбағыс тұқымдары 1,7 есеге (73,8 мың тоннадан 123,7
мың тоннаға дейін немесе 18,6 млн. АҚШ долл. 32,8 млн.
АҚШ долл. дейін),
– басқа да майлы дақылдардың тұқымдары мен жемістері 1,1
есеге (31,6 мың тоннадан 36,7 мың тоннаға дейін немесе 8,0
млн. АҚШ долл. 8,9 млн. АҚШ долл. дейін),
– күнбағыс майы, мақта 2,3 есеге (11,5 мың тоннадан 27,0
мың тонаға дейін немесе 10,1 млн. АҚШ долл. 21,9 млн.АҚШ
долл. дейін),
– соя майы 7,3 есеге(578 тоннадан 4238 тоннаға дейін немесе
0,5 млн. АҚШ долл. 3,4 млн. АҚШ долл. дейін),
– рапс майы 1,6 есеге (5,2 мың тоннадан 8,7 мың тоннаға
дейін немесе 4,3 млн. АҚШ долл. 6,7 млн. АҚШ долл. дейін),
– мақта талшығы 1,6 есеге (300 тоннадан 2650 тоннаға
дейін немесе 0,4 млн. АҚШ долл. 4,1 млн. АҚШ долл.дейін)
артты.
Сонымен қатар, 2017 жылы Қытайға алғаш рет төменде
көрсетілген өнімдер экспортталды:
– соя – 7,7 мың тонна немесе 3,1 млн. АҚШ долл.,
– асыл тұқымды жылқы – 68,9 тонна (228 бас) 190,0 мың
АҚШ долл.

ниясы басшылығы Қазақстанның
ҚХР-ге бал импорттауға арналған
жеткізушілер
тізіміне
енгізу
рәсімінің аяқталуын асыға күтуде.
Аталған кәсіпорын Шығыс Қазақстан облысынан 1000 тонна бал 'німдерін жеткізу туралы келісімшартқа ие. «Shaanxi
Food and Agriculture» компаниясы қуаттылығы 40 мың тоннаға
дейінгі ет фабрикасын салуды жоспарлап отыр, компания 'кілдері
'ндіріс орнын таңдау үшін Астана мен Алматы қалаларына барып, қазақстандық серіктестермен
келісс'здер жүргізді.
Қытай – тек географиялық
жақын орналасқан к'ршіміз ғана
емес, біздің ауылшаруашылық
'німдерін сату үшін үлкен нарыққа
ие Қазақстанның стратегиялық
серіктесі.
Ынтымақтастықтың
барлық салаларында серпінді дамып келе жатқанын сеніммен
айтуға болады. Оған дәлел – бірнеше жыл бойы қытай нарығына
қазақстандық 'сімдік майы мен
ұн 'німдерін жеткізіп келген Aiju
компаниясы. Қазақстандық делегация астық пен майдың қайта
'ңделуімен жасалған, маркерленген «Қазақстанда жасалған» белгісі
қойылған 'німдермен танысты.
Мұндай 'німдер қытайлықтар арасында үлкен сұранысқа ие екендігін
атап 'ту керек.
Қазақстандық
ауыл
шаруашылығы 'німдері экспор-
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тын арттыру мақсатында Ауыл
шаруашылығы
министрлігі
мен қытайлық тарап арасында
осы уақытқа дейін балық 'німдерін, асыл тұқымды жылқы,
мұздатылған қой, бал, бидай, кебек, соя және сойылған жылқыларды
тасымалдау
бойынша
хаттамаларға қол қойылған болатын.
Осы жылы қытайлық тараппен сиыр етіне, сойылған ұсақ
малдар, бір 'ркешті түйелерге
ветеринарлық талаптарды және
арпа, жүгері, зығыр, бұршақ, сафлор және қауын тұқымдарына
(асқабақ тұқымы, қарбыз, қауын)
фитосанитариялық
талаптарды
келісу жоспарлануа.
Бұдан басқа, Ақт'бе, Шығыс
Қазақстан, Павлодар облыстарынан астықты ж'нелтуге рұқсат алу
ж'нінде келісс'здер жүргізілуде.
Қазіргі уақытта Ақмола облысы, Солтүстік Қазақстан және
Қостанай облыстарынан 67 астық
қабылдау пункттерінен ж'нелтуге
рұқсат етілген.
Сондай-ақ,
қазақстандық
аграрлық ғалымдар тобы Янлин деп аталатын ғылыми'ндірістік
әкімшілік
ауданында
ауыл
шаруашылығы
'ндірісінің алдыңғы қатарлы технологияларды
пайдаланатын
кәсіпорындардың жұмысымен танысуда.

Бөлім редакторлары: Рымтай САҒЫНБЕКОВА,
Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ, Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ,
Беттеуші: Ернар ОРМАНОВ
«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның аймақтардағы өкiлдiктерi:
Астана қаласында: Толымбек Әбдірайым 8 701 345 79 38
Ақтөбе облысында: Жанғабыл Қабақбаев 8 771 769-63-22
Маңғыстау облысында: Бектұр Төлеуғалиев 8 (7292) 40-41-01
Қарағанды облысында: Батырбек Мырзабеков 8 (7102) 90-19-73
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның
компьютерлiк орталығында жасалды. Офсеттiк басылым.

Сарапшылардың
қатарында
тарих
ғылымдарының
докторы, «BISAM Central Asia» президенті Леонид Гуревич, әлеуметтану ғылымдарының докторы, Ресей мемлекеттік әлеуметтік университетінің профессоры Валентин
Шаленко, ҚР Кәсіподақтар федерациясы т'рағасының орынбасары Мұхтар Тінікеев, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ қызметкерлер ж'ніндегі директоры Анна
Адом. Қатысушылар т'ртінші 'неркәсіптік революция заманындағы
әлеуметтік-еңбек қатынастарының
'зекті мәселелерін талқыға салды.
«Еңбек ұйымы тірі организм
іспеттес. Ол да кез келген адам
сияқты сырқаттанып қалуы мүмкін.
<рине, аурудың салдарымен де
күресуге болады. Алайда мұндай
ем шараларының тиімді болуы екіталай. Еңбек ұжымына емдеуден
г'рі, алдын алу шаралары пайдалы. Тәжірибелі жетекшілер осыны
бұрыннан біледі», – деп атап 'тті

дау-жанжалдардың табиғатын зерттеуші профессор Валентин Шаленко.
Еңбек дауларының алдын алудың үздік тәжірибесі ретінде мамандар «<леуметтік тұрақтылық
индексі» зерттеу әдістемесін ерекше атап к'рсетті. Бұл зерттеулерді
<леуметтік 'зара ықпалдастық
және коммуникациялар орталығы
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобында бес жылдан бері 'ткізіп
келеді.
«Зерттеу нәтижесінде қолға
алынған іс-шаралар 'ндірістегі
еңбек шарттарын жақсартуға
септігін тигізді. Осының арқасында еңбек ұжымдарының басшылыққа деген сенімі 20 пайызға артты. 2013 жылы бейілді
қызметкерлердің үлесі 68% болса, 'ткен жылы бұл к'рсеткіш 80%
дейін жеткен. Егер біз алғашқы екі
жылда еңбек шарттарын жақсарту
қажеттлігін анықтасақ, соңғы екі
жылдың ішінде біз коммуникацияларды жүйелі түрде жүргізудің

және кәсіподақтармен қарым-қатынастарды нығайтудың қажеттілігін байқап отырмыз», – деп
мәлімдеді Орталықтың басқарушы
директоры Сандуғаш Искендирова.
«Жаңа замандағы Қазақстан:
Industrial relations» панельдік секциясына сонымен қатар KAZENERGY
қауымдастығының бас директоры <сет Мағауов, ірі 'ндірістік
компаниялардың әлеуметтік-еңбек
қатынастары ж'ніндегі мамандар
қатысты.
}зара пікір алмасу нәтижесінде
сарапшылар бірыңғай қорытынды
жасағандай. Олардың айтуынша, Қазақстанда жанжалдардың
алдын алу және жою, сондай-ақ
әлеуметтік зерттеулерді үйлестіру
мәселелерімен айналысатын сараптамалық орталықты құру қажеттілігі
туындап отыр. Осыған сәйкес,
<леуметтік 'зара ықпалдастық және
коммуникациялар орталығы алдағы
уақытта 'з қызметін жетілдіру жолдарын қарастыруды к'здейді.

МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ

Көрсеткіштер
қалай өзгерді?
Қазақстан Республикасы Ішкі
мемлекеттік аудит комитетіне
қарасты Алматы қаласы Ішкі
мемлекеттік аудит департаменті
«Алматы жылу желілері» ЖШСнің қызметіне мемлекеттік аудит
жүргізді.
Тексеріс барысында 2016-2017
жылдар кезеңінде жылу энергиясын тұтынушылардың жылу жеткізуші алдындағы 10 млрд
теңгеден астам сомадағы қарыздарын оларды азайта отырып қайта есептеу жолымен жабу фактілері анықталды.
Одан б'лек, аудит анықтағандай, жылу есептегіштері істен
шыққан кейбір тұтынушыларға,

Алматы жылу желілерінің лауазымды тұлғалары негізсіз есептен шығару жолымен «Алсеко»
жүйесіндегі 60 млн теңгеден астам
сомадағы дебиторлық қарыздарын жылу энергиясын есептеу
құрылғыларының шын мәніндегі
к'рсеткіштерін жойып, олардың
орнына 'ткен 2015 жылдың сол
кезеңдегі құрылғы к'рсеткіштерін
енгізіп қойған. Ол к'рсеткіштерде
жылу энергиясының к'лемі 2016
және 2017 жылға қарағанда екі есеге дерлік аз, с'йтіп абоненттердің
жылу үшін қарыздары құқыққа
қайшы жолмен азайтылған.
Аудит материалдары Алматы қаласы Мемлекеттік кірістер
департаментінің Экономикалық

тергеулер қызметіне тапсырылып, осы негізде қылмыстық іс
қозғалды. Қазіргі уақытта сотқа
дейінгі тергеу жүргізілуде.
Сондай-ақ, Алматы қаласы
бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті құқыққорғау
органының қаулысы негізінде 10
млрд теңге сомасындағы дебиторлық қарыздың қалған б'лігін
есептен шығару бойынша мәнжайларды анықтау ж'нінде тексеру жүргізуде.
Бақытжан БГЕМБАЕВ,
Алматы қалалық
Ішкі мемлекеттік
аудит департаменті
басшысының орынбасары

Заңнаманы бұзуға
жол берілмейді
Алматы қаласы бойынша Ішкі
мемлекеттік аудит департаменті
Қазақстан Республикасы Ішкі істер
министрлігіне қарасты мекемелерге
блінген бюджет қаражатын
пайдаланудың тиімділігін және
қаржылық есептілікке сәйкестігін
тексеру жнінде іс-шаралар
жүргізген болатын.
Елімізде соңғы екі жылда экономикалық дағдарысты
еңсеру шаралары жүргізіліп
жатқанын ескеретін болсақ,
біздің б'лімшелік ұйымдарда
бюджет қаражатын пайдалануда Қазақстан Республикасы
заңнамаларының
жекелеген
нормалары бұзылғаны байқалды.
Айталық, «Алматы ІІМ академиясы» мемлекеттік мекемесінде
қолданыстағы заңнама бұзылып,
профессорлық-оқытушылық
құрамға қабылданған т'рт оқытушыға жалпы сомасы 5 305,1

мың тенге еңбекақы т'ленген.
«Қазақстан шипажайы» АҚында жарғыда қарастырылмаған
қызметтер к'рсетіліп, тұрғынжайларды қызметкерлердің тұруы
үшін жалға беруден 3 174,8 мың
теңге табыс түскен. Бұл қаражат
бюджет кірісіне қайтарылды.
Одан б'лек, мемлекеттік сатып алуларды жүргізу ресімдері
бойынша 8 436,0 мың теңге сомасында бұзушылық анықталды. Бұл
ж'нінде кінәлі тұлғаларға қатысты
әкімшілік іс қозғалды.
«Алматы
қаласы
бойынша қылмыстық-атқару жүйесі
департаменті» мемлекеттік мекемесінде де дәл солай қолданыстағы
заңнама бұзылып, департамент
қызметкерлеріне баспананы жалға беру үшін 4160,2 мың теңге
к'лемінде жарғыда қарастырылмаған 'темақы т'ленген.
«Еңбек» РМК-на қарасты «Еңбек-Тас» б'лімшесінде ғимарат-

ты және авток'лікті ағымдағы
ж'ндеуден 'ткізу кезінде жазаға
кесілгендердің орнына жалдамалы
жұмысшылар тартылып, оларға
т'ленген жалақы шығындарының
жалпы сомасы 12 752,0 мың теңгені құраған.
Осыған орай Алматы қаласы
бойынша Ішкі мемлекеттік аудит
департаменті тарапынан аудит
нысандарындағы бұзушылықтарды жою мақсатында тиісті жауап актілері ж'нелтілді. Сондайақ, алдағы уақытта осы тектес
бұзушылықтардың орын алуына
ықпал ететін себептер мен шарттарды жою ж'нінде ұсынымдар
берілді.
Ерік ҚАЖЕНОВ,
Алматы қаласы Ішкі мемлекеттік
аудит департаменті
№2 аудит блімінің жетекшісі,
аудит департаменті басшысының
орынбасары

АҚЫЛДАСТАР АЛҚАСЫ:
АЛШАНОВ Рахман
ӘБДІМАНАПОВ Сәрсенғали
ӘБІШЕВ Әли
БЕКБОЛАТҰЛЫ Жетпісбай
ГУЗОВСКИ Петр
(Польша)
ЕСПОЛОВ Тілектес
ҚАЛИЕВ Ғани

НҰРСЕЙІТ Айтқали
САҒАДИЕВ Кенжеғали
САПАРБАЕВ Әбдіжапар
САТЫБАЛДИН Cағындық
СВЯТОВ Серік
ТӘТІҒҰЛОВ Әбдісағит
ТЕМІРБЕКОВ Нұрлан
ХАМЗИН Жантемір
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