Қаржы
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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

KAZAKHSTAN GLOBAL INVESTMENT ROUNDTABLE

Бет қатталып жатқанда

ӘЛЕУЕТТІ ИНВЕСТОРЛАР
АРҚА ТӨСІНДЕ БАС ҚОСТЫ
Жаңа буынның қаржы орталығы –
АХҚО инвесторларға бірегей мүмкіндіктер ұсынады

Мемлекет басшысы

жазғы және қысқы
паралимпиялық спорт түрлері
бойынша ұлттық құрама
командалар мен спорттық
резервті сапалы әрі кәсіби
дайындау үшін салынған
елорданың жаңа бірегей спорт
кешенімен танысты.

Мемлекеттік хатшы

Гүлшара Әбдіқалықова
«Астана» халықаралық
қаржы орталығының
құқықтық мәселелер
жөніндегі конференциясына
қатысты.

Мемлекетаралық банк

пен АХҚО өзара түсіністік
туралы меморандумға қол
қойды.

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

Индекстері
KASE

2404.8

0.44%

FTSE 100

7593.3

0.60%

MSCI World

2082.1

-0.00%

S&P 500

2713.2

-0.49%

Dow Jones

24174.8

-0.54%

Russel 2000

1660

0.32%

Russel 3000

1618

-0.39%

тегеуіріндерді қарсы алады» атты
пленарлық отырысында с2йлеген с2зінде премьер-министр
Б.Сағынтаев инвестициялық
ахуалды жақсарту, инвесторлармен ашық диалог орнату,
инвестициялар тарту үшін инфра құрылымды жетілдіру –
үкімет жұмысының стратегиялық
бағыты және елімізде жүргізіліп
жатқан жаңғырту бағытының
табыстылығының маңызды
шарттарының бірі екенін атап
2тті.
Мемлекет басшысы 2ткен
жылы Т2ртінші 2неркәсіптік

77.8
6498.3

Қорғасын

2391.3

0.22%

Мырыш

2825.3

-1.15%

Никель

14368.5

-0.76%

Алюминий

2105.5

-1.15%

Уран

22.95

0.66%

0.60%
-0.58%

03 Шілде 2018
Валюта нарықтары
USDKZT

342.99

EURKZT

399.88

0.51%

USDRUB

63.131

-0.45%

USDUAH

26.3

-0.05%

USDBYR

19915

0.00%

EURUSD

1.1658

0.16%

GBPUSD

1.3193

0.38%

03 Шілде 2018

0.35%

жылы Қазақстан 36-шы орынды
иеленді. 6 индикатор бойынша позициялар жақсарды. Миноритарлық инвесторларды
қорғау бойынша еліміз 1-ші
орында. Былтыр тікелей шетелдік
инвестициялардың жалпы ағымы
$20,8 млрд құрады. Оның т2рттен
бір б2лігі 2ңдеу 2неркәсібіне
бағытталады ($5,2 млрд), бұл 2016
жылдан 27%-ке жоғары.
Жалпы шикізаттық емес сектор ға барлық шетелдік инвестициялардың 50%-ке жуығы
бағытталған. Оң динамика биыл
да сақталып отыр. ткен 5 айда

ірі инвесторлармен 69 жаңа жоба
бойынша келісімдер жасалды.
Жалпы сомасы $27,7 млрд
құрайтын 51 жобаны қамтыған
Қазақстан-Қытай ынтымақтастық
бағдарламасы сәтті іске асырылуда. Биыл жалпы сомасы $3,9
млрд болатын 54 жоба аяқталады.
Осының бәрі – еліміздегі қолайлы
инвестициялық ахуалды және
Қазақстанның сенімді іскер
әріптес ретіндегі жоғары беделін
к2рсететін ірі инвестициялық
жобалар.

Түркістан қаласының

облыс орталығы болуына орай
300 жас маманға «Жастар
практикасы» бағдарламасы
арқылы жұмыс ұсынылып
отыр. Оған облыстық
бюджеттен арнайы қаржы
бөлінеді.

Астана күні

қарсаңында Ақтөбе облысы,
Хромтау ауданының Дөң
ауылында 600 орындық
мектеп пайдалануға берілді.
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ТҰРАҘТЫ ДАМУ

«7-20-25»: Несие беру басталды

Тауарлар
Мыс

революция жағдайында экономикалық 2сім сапасын қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстанның жаңғыруының
үшінші толқынын жариялады.
Қазір барлық бағыттар бойынша
атқарылып жатқан жұмыстың
алғашқы нәтижелері де бар.
2017 жылы экономикалық
2сім 4%-ті құрады. сімнің 2/3
жуығы шикізаттық емес секторлардың үлесіне келді. Бұл ел
экономикасы шикізаттық емес
секторларға к2бірек арқа сүйей
бастады дегенді білдіреді. Doing Business рейтингінде 2017

БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

03 Шілде 2018

Мұнай

Қазақстан Президенті

«Өңірлердің Астанаға
тартуы» жобасы аясында
Батыс Қазақстан облысы
салған «Ақжайық» саябағын
аралап көрді. Елбасы
шара барысында Кеңес
Одағының Батыры Мәншүк
Мәметованың ескерткішіне
гүл шоқтарын қойды.

Шілденің алғашқы жұмасында
жаһан назары жаңғырған
Қазақстанның жарқын символы,
Арқа тсіндегі ажары асқан
әсем шаһар – Астана қаласына
ауды. 1лемдік маңызға ие
халықаралық жиындар мен
алқалы басқосулар алаңына
айналған Есіл бойында
дүниежүзі құлақ түріп, кз тіккен
айтулы оқиғалар – Kazakhstan
Global Investment Roundtable
екінші форумы, АХҚО-ның
ресми тұсаукесері және соған
орайластырылған Astana Finance Days халықаралық қаржы
форумы тті. Аталған шараларға
мемлекет басшылары, Нобель
және Пулитцер сыйлықтарының
иегерлері, ірі компаниялардың,
халықаралық қаржы
институттарының жетекшілері,
саясаткерлер мен сарапшылар
қатысып, қырыққа тарта
елден келген жүздеген спикер
экономика, қаржы, экология
және ақпараттық технологиялар
саласындағы зекті мәселелер
туралы ойларын ортаға салды.

Жер шарының 40 елінен келген бес жүзден астам ірі кәсіпкер
мен инвесторлардың қатысуымен
2ткен екінші Kazakhstan Global Investment Roundtable форумының
мақсаты – Қазақстанның инвес тициялық мүмкіндіктерін
таныстыру, еліміздің инвестициялар, экономикалық даму
және бәсекеге қабілеттілікті
арттыру саласындағы саясатын
талқылау. Экономикаға шетел
инвестициясын тарту мәселелеріне арналған жаһандық
форумның «Қазақстан жаңа сын-

Мемлекет басшысы

Нұрсұлтан Назарбаев
валюталық реттеуді және
бақылауды жетілдіруге
бағытталған «Валюталық
реттеу және валюталық
бақылау туралы» заңға қол
қойды.

Сонымен, халық кптен күткен
«7-20-25» бағдарламасы
ресми түрде іске қосылды.
Елбасының әлеуметтік бастамалары аясында жүзеге
асқан жаңа бағдарлама
қазақстандықтар тарапынан
баспанаға сұранысты арттырып, құрылысқа тың серпін
бермек.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Ұлттық банктің 2ткізген арнайы баспас2з мәслихатында
мәлімделгендей, 2 күннің
ішінде баспана алу үшін 3000ға жуық 2тініш келіп түскен.
Жаңа тұрғын үй бағдарламасы
бойынша алғашқы ипотекалық

МІНДЕТ ТОЛЫ ЫП,
МЕЖЕ САРАЛАНДЫ ......................................2

займдар рәсімделіп, әзірге баспана алуға ниет білдіргендер
денін Алматы, Астана,
Ақтау, скемен, және Орал
қалаларының азаматтары құрауда. Сонымен бірге
ипотекалық несие беретін
серіктес банктер тізімі
бекітіліп, оған Банк Центркредит, Евразия банкі, АТФ
банк, банк RBK, Халық банкі,
Цеснабанк, Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі кіріп отыр. Ал
жыл соңына дейін Сбербанк
және Форте банк азаматтарға
ипотекалық несие береді деп
жоспарлануда.
Қазіргі сәтте қарыз беру
үшін арнайы «Баспана» ипотекалық ұйымы құрылған.
Айта кету керек, бағдар лама
шарттары барлық азаматтарға
бірдей, жеңілдіктер қарастырылмаған. Яғни, жұмыс істейтін, алайда баспанасы жоқ
кез келген азаматтардың осы
бағдарлама арқылы пәтер алуға
мүмкіндіктері бар. Ұлттық
банк бекіткен бағдарлама бойынша ипотекалық қарыздар
7% жылдық м2лшерлемемен
25 жылға беріледі. Келесі

THE AIFC’S MAIN OBJECTIVE IS TO
DEVELOP A LIQUID AND WELL-BALANCED
CAPITAL MARKET ............................................7

шарттардың бірі – алғашқы
салым 20% болмақ. Жаңа
ипотекалық займдарды бағдарлама бойынша Қазақстанның
кез-келген 2ңірінен Алматы,
Астана, Атырау қалаларынан ең максималды 25 млн
теңгеге, қалған 2ңір лерде 15
млн теңгеге баспана сатып
алуға болады. Нысаналы индикаторларға сәйкес ипотекалық
кредиттердің жалпы к2лемі 1
триллион теңгені құрайды.
рбір отбасына баспана
алудың жаңа мүмкіндіктерін беретін бағдарламаның
негізгі 2лшемдері 2згеріссіз
қалады. «7-20-25» ипотекалық бағдарламасы бойынша пәтер алу үшін әлеуетті
қарыз алушы банкке еңбек
немесе кәсіпкерлік қызметтен
кірісінің болуын растайтын
құжаттарды, ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша 2телмеген берешегінің
болмауы туралы мәліметті,
тұрғын үйінің болмауы туралы анықтаманы, сатып алатын тұрғын үй құжаттарын
және тәуелсіз бағалаушының
бағасын ұсынуы қажет.

№27 (565)

Үзіліссіз энергияға
қол жетті
«Түрксіб» қосалқы станциясы іске қосылды
Алматыны үзіліссіз, орнықты электрмен қамтамасыз ету үшін
осыдан он жыл бұрын бастау алған бағдарлама зінің тиісті мәресіне
жеткендей. «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры АҚ басқарма
трағасы Ахметжан Есімовтің басшылығымен қаланың Түрксіб
ауданында іске қосылған жабық пішіндегі қосалқы станция шаһарды
электрмен жабдықтау мәселесін толығымен шешуге мүмкіндік береді.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Тұрғындары 1,7 миллионнан асып жығылатын іргелі қала Алматы еліміздің маңызды қаржы және экономикалық орталығы болып
табылады. Алып шаһардың мемлекет қазынасына қосатын кірісі де
қомақты.
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ
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БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Елбасы және ел мұраты

Ұлттық бірегейліктің ұлы нышаны
Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаев
Мемлекеттік туды ктеру салтанатты рәсіміне қатысты. Елбасы шараға қатысушылар
алдында сйлеген сзінде
Мемлекеттік тудың дәстүрлі
түрде Астана күні қарсаңында
ктерілуі осы жалпыұлттық
мерекенің мәртебесін асқақтата
түсетінін атап тті.
Мемлекет басшысы Қазақстанның аспан түстес к2к туы
Астананың қалыптасуы мен
бүкіл еліміздің даму жолын
айшықтайтынын айтты.
– Батыр бабаларымыз біздің
зор жеңістерге жетуімізді тілеп,
әрдайым туды тік ұстауды 2сиет
етті. Содан бері біз барлық
жетістікке к2к байрақтың
астында қол жеткізіп келеміз.
«Қазақстан, Тәуелсіздік, Астана» деген түсініктер біздің
мемлекеттігімізбен, болашағымызбен біртұтас ұғымға айналды. Қазақстан – біздің
жалғыз Отанымыз, Тәуелсіздік
– орындалған арманымыз.
лем елдері туларының

ешқайсына ұқсамайтын к2к
туымызды дүниежүзі мойындады, – деді Мемлекет басшысы.
Мемлекет басшысы еліміздің сыртқы саясатының
бейбітсүйгіш сипатын атап
2тіп, Қазақстанның Қарулы
Күштері үшін әскери кадрларды сапалы дайындаудың
маңыздылығын айтты.
Нұрсұлтан Назарбаев жас
офицерлерге арнаған с2зінде Мемлекеттік туға зор құрмет к2рсету Отанды сүю мен
бара-бар екенін атап 2тті.
Бұл қазақстандық патрио-

тизм құндылықтарын және
еліміздегі ұлттық бірегейлікті
нығайта түседі.
Салтанатты рәсім барысында Қазақстан Президенті –
Қазақстан Республикасының
Жоғарғы Бас қолбасшысының
қолынан еліміздің жоғары
әскери оқу орындарының 12
үздік түлегі Қарулы Күштердің
офицерлік шендерін алды.
Соңында Нұрсұлтан Назарбаев барша жұртты Астананың
20 жылдығымен құттықтап,
Қазақстан халқына бақ-береке
тіледі.

Әйелдер – бизнес белсенділері

– Егемендік алған алғашқы
күннен бастап мемлекетіміз
әйелдерді қолдау мәселесіне
айрықша назар аударып
келеді. Қазақстанды БҰҰ-ның
Атқарушы кеңесіне таңдап
алуы және гендерлік теңдік
пен әйелдер мүмкіндігін
ұлғайту бойынша даму стра-

тегиясына қол қоюынан
әлем де қазақстандық гендерлік саясатының табысты лығын мойындауды к2ре
аламыз, – деп атап 2тті ҚР
Президенті жанындағы йелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат ж2ніндегі ұлттық комиссия ның т2райымы Гүлшара
бдіқалықова.
Мемлекеттік хатшы елімізде экономикалық дамуға
қатысты қарқынды жұмыс
атқарылып отырғанына баса
назар аударды. Қазақстанда
әйелдердің шағын және орта
кәсіпкерлікпен айналысуына ерекше мән беріледі.
Бүгінде компаниялардың 43%-

ін әйелдер басқарып, оларда
жұмыс істейтіндердің басым
к2пшілігін қыз-келіншектер
құрауда. Қазақстанда әйелдер
қашанда белсенді. Мемлекеттік
қызметкерлердің 50%-інен
астамы – қыз-келіншектер.
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасы 2з кезегінде әйелдер
кәсіпкерлігін дамытуға жанжақты қолдау к2рсетіп келеді.
Кездесу аясында іскер тараптар 2з елдеріндегі тәжірибемен б2лісіп, әйелдер
бизнесі қолайлы ортада дамуы керек, келешекте барлық
мемлекеттің экономикасына бірдей қаржы пайдасын
келтіретіндей болуы тиіс деген
тоқтамға келді.

Цифрлық Қазақстан

Табысты стартаптар тәжірибесі

Қазақстанның және шетелдің ІТ
саласындағы мамандары үшін
ІТ-стартаптардың халықаралық
технопаркі – Astana Hub жобаларын дамыту мүмкіндіктері
мен жұмыс шарттары таныстырылды.
Жуық арада технопарктің
инфрақұрылымдары орналастырылатын ЭКСПО
қалашығы павильондарының
бірінде 2ткен айтулы шараға

Премьер-министр Бақытжан
Сағынтаевтың трағалығымен
ткен Үкімет отырысында 20152019 жылдарға арналған «Нұрлы
жол» инфрақұрылымды дамыту
бағдарламасын іске асыру барысы және
қаржы секторын цифрландырудың кейбір
мәселелері талқыланды.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ

Іскерлік орта
«Атамекен» алаңында
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысы
Гүлшара 1бдіқалықованың
жетекшілігімен Ұлттық палата
Іскер әйелдер кеңесінің кілдері
мен Біріккен Араб 1мірліктері,
Египет және Грузия іскер
әйелдері делегациясының
кездесуі тті.

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ

Премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев,
ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев,
бизнес-бірлестіктердің 2кілдері мен стартаперлер, ІТ-мамандар қатысты. Жиында с2з
с2йлеген ақпарат және коммуникациялар министрі Хаб идеясына және стартаперлердің
жобаларының инвестициясына
сенім білдірген инвесторларға
алғыс айтты.

– Жобаның басталуымен
біз Мемлекет басшысының
басты тапсырмаларының
бірі – Қазақстанды цифрлық
шешімдердің орталығына айналдыра аламыз, – деді Д.Абаев.
Шара аясында панельдік
отырыс ұйымдастырылып,
онда табысты стартаптардың
негізін қалаушылар мен жетекші халықаралық сарапшылар стартаптарды құру дағы
және инновациялық экожүйені
дамытудағы жеке тәжірибелерімен б2лісті.
Таныстырылым соңында
жыл сайынғы «Еуразиялық
цифрлық алаң» инновациялық
жобалары халықаралық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі болып 2тті. Сондайақ технопарк сахнасында робототехника бойынша оқушылар
арасындағы республикалық
байқаудың финалистері марапатталды.

Күн тәртібіндегі мәселелерді қарау
алдында Премьер-министр Бақытжан
Сағынтаев жиналғандарды Астананың
20 жылдығымен құттықтады.
– Астана күні – бір қаланың ғана
мейрамы емес, бүкіл ел болып атап
2тетін жалпыхалықтық мереке. Себебі,
Қазақ Елінің тәуелсіз мемлекет ретінде
орнығуы, сынақтардан сүрінбей 2тіп,
дамудың даңғыл жолына түсуі, бәрі
еліміздің бас ордасымен тығыз байланысты. Ел бола аламыз ба, әлде заманның
алапат желіне ұшып жоғаламыз ба
деген тағдырлы сәтте халықты биік
мақсатқа жұмылдырып, болашаққа
бастаған Астана – жаңғырған, жаңа
Қазақстанның жарқын символы.
Ол – қастерлі Тәуелсіздігіміздің ұлы
тұғыры, Алаш жұртының айбары,
Елбасымыздың т2л перзенті. Басында
2зге түгілі 2зіміз күмәнмен қараған ғасыр
жобасы Елбасының саяси к2регендігі
мен ерік-жігерінің арқасында табысты
жүзеге асып, небәрі 20 жылда Арқа
т2рінде ғажайып қала бой к2терді.
Халқымыздың мың жылдық талайлы
тағдыры мен асқақ армандарынан нәр
алып, сайын далада сәмбі талдай бүр
жарған бас ордамыз аз уақытта ел тірегі
– алып бәйтерекке айналды. Астана –
терең тарихтан тамыр тартқан даңқты
2ткенімізді бүкіл әлем таңдай қаққан
бүгінгі биіктерімізбен және жаһандық
нарықта бәсекелік қабілеті жоғары,
Мәңгілік Ел болар кемел келешегімізбен
жалғайтын Елдігіміздің алтын арқауы, –
деді Б.Сағынтаев.
Үкімет басшысы Елорда Қазақстанның барлық 2ңірлерінің басты қозғаушы
күші болып, аймақтардың дамуына
қуатты серпін беретінін атап 2тті.
– лемдік деңгейдегі бастамалар
мен іс-шаралар Астананы жаһандық
оқиғалардың ордасы ретінде паш етті.
Осының бәрі – кең байтақ Ұлы Даланың
т2рінде Ұлы мемлекет құрған Елбасы
Нұрсұлтан бішұлы Назарбаевтың
дара басшылығы мен шексіз еңбегінің
жемісі, – деді Үкімет басшысы 2зінің
құттықтау с2зінде.
Отырыста «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық даму мемлекеттік бағдарламасын 6 айдағы іске асыру қорытындылары қаралып, одан арғы жұмыстың
түзетілген жобасы қабылданды. Ұлттық
экономика министрі Т.Сүлейменов
биыл оны іске асыру үшін барлық
қаржы к2здерінен 829,5 млрд теңге
қарастырылғанын айтты. Бүгінге дейін
оның 167,1 млрд теңгесі, яғни шамамен
21%-і игерілген. Елбасы Жолдауының

жалпыұлттық іс-шаралар жоспарының
13-тармағына сәйкес, министрлік тиісті
Қаулы жобасын әзірледі. Жобамен
транзит к2лігінен түскен кірістерді 4
млрд АҚШ долларына дейін ұлғайту
және транзиттік контейнерлік тасымалдау к2лемін 1,2 млн ЖФБ-ға (жиырма
фунттық баламаға) дейін арттыру туралы тиісті 2згерістер мен толықтырулар
қарастырылды. Мұнымен қоса, транзиттік әуе жолаушыларының санын
1,6 млн адамға, ал аймақтық әуе
желі ле рімен жолаушылар санын 170
мыңға дейін арттыру жоспарланды.
Қойыл ған мақсаттарға қол жеткізу
үшін тауарларды транзиттеуге, к2лік
дәліздерін құру мен жаңғыртуға,

Міндет толығып,
меже сараланды

к2лік инфрақұрылымын басқаруға,
қызмет к2рсету деңгейін к2теруге
және әкімшілік кедергілерді жоюға
бағытталған шаралар к2зделген. Жоба
Астана және Алматы қалаларының,
облыстар әкімдіктерімен және мүдделі
мемлекеттік органдармен келісілді.
Қаржы секторын цифрландыру
мәселесі ж2нінде баяндаған Б.Сұлтановтың айтуынша, 2ткен жылы министрлік 18 млн к2рсетілетін қызметтен шамамен 16 миллионын не месе
88%-ін электрондық түрде берген.
Ағымдағы жылдың соңына дейін 6
мемлекеттік қызметті электрондық
форматқа к2шіру, 25 мемлекеттік
қызмет бойынша к2рсету мерзімін
және ұсынылатын құжаттар тізбесін
қысқарту жоспарланған. Сонымен қатар
Электрондық салықтық декларацияларды веб-порталға және Электрондық
үкімет мобильдік қосымшасына аудару
бойынша жұмыстар жүргізілуде.
«Орталықтандырылған бірегейлендірілген дербес шот» жүйесінің енгізілуімен салық берешегі бар-жоғы туралы анықтама беру бойынша қызмет
к2рсету уақыты үш күннен бірнеше
минутқа дейін қысқарған. Қаржы
министрінің айтуынша, дербес шоттарды орталықтандырудың арқасында

ҚР қоғамдық даму министрі болып тағайындалды

АЗАМАТ АХМЕТОВ
ҚР Қаржы министрлігі ішкі мемлекеттік аудит комитетінің басшысы болып тағайындалды

1ЛИМҰХАММЕД ҚҰТТЫМҰРАТҰЛЫ
Атырау қаласының әкімі болып тағайындалды

млн пайдаланушы тіркелген, олардың
ішінде 30%-і тұрақты түрде операциялар
жүргізеді.
Ақпарат және коммуникациялар
министрі Д.Абаев екінші деңгейлі
банктердің ақпараттық жүйелерін
мемлекеттік деректер қорымен және
ақпараттық жүйелерімен байланыстыру мәселелеріне тоқталды. Министр «Мемлекеттік несие бюросы»
АҚ сәйкестік н2мірлерінің ұлттық
тізілімінен ақпарат алушылар тізіміне
енгізу бойынша «Ұлттық сәйкестік
н2мірлері тізілімдері туралы» заңға,
сонымен қатар «Мемлекеттік несие
бюросы» АҚ мемлекеттік органдардан
немесе оларға бағынышты ұйымдардан
мемлекеттік деректер қоры иелерімен
келісімге келу арқылы ақпарат алу
тәртібін айқындауға қатысты «Несие
бюросы және несие тарихын жасау туралы» заңға тиісті түзетулер енгізілгенін
атап 2тті. Қазіргі кезде түзетулер Мемлекет басшысының қол қоюында жатыр. Аталған мәселе тек мемлекеттік
органдардың ақпараттық жүйелерінің
ЕДБ қолжетімділігін қамтамасыз
ететіндіктен, Д. Абаев ЕДБ деректерін
мемлекеттік органдардың ақпараттық
жүйелеріне (Bank2Gov) ұсыну қажеттігін
айтты.

УАҘЫТ АҒЫМЫНДАҒЫ БІР СӘТ: БАС ҘАЛАНЫҢ КЕШЕГІСІ ЖӘНЕ БҮГІНГІСІ

ТАҒАЙЫНДАУЛАР
ДАРХАН К1ЛЕТАЕВ

салықты қате т2леу жағдайлары үш есеге
азайып, бұл негізсіз 2сімпұл есептеуді
болдырмауға ықпал еткен. Бұдан б2лек,
салық т2леушінің 2тінішінсіз бір салықтан басқа салыққа автоматты түрде
есепке жатқызу мүмкіндігі пайда болған.
Бүгінде қаржы секторы цифрлық
технологиялар белсенді қолданылатын
жетекші салалардың бірі. Ұлттық банк
т2рағасы Д.Ақышев Қазақстанның
барлық дерлік банктерінде мобильді
банкинг жүйесі енгізілгенін атап айтты. Мобильді банкинг қызметтерін
банктердің 60% (20 ЕДБ) ұсынады,
олар банктердің барлық клиенттік
базасының шамамен 90%-іне қызмет
к2рсетеді. Бұл жүйелерде шамамен 10

Жоғарғы суретте:
Қазіргі Астана қаласындағы
«Москва» бизнес орталығы
Төменгі суретте:
Целиноград
(қазіргі Астана)
қаласындағы
«Москва» қонақ үйі,
1973 жыл.
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
«АСТАНА» ХАЛЫҘАРАЛЫҘ ҘАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫ

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Қаржы алпауыттарымен
әріптес
«Астана» халықаралық қаржы
орталығы бүгін, яғни 5 шілдеде
ресми түрде ашылып, жұмысын
бастады. Осы дүйсенбіде «Астана» халықаралық қаржы орталығы
(АХҚО) қазірдің зінде 50-ден астам
компаниялар тіркеленгенін жария
етті.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
АХҚО басшысы Қайрат Келімбетов Үкіметтегі баспас2з мәсли хатында осылай деп мәлімдеді. 2020
жылға дейін орталықта 500-ден
астам компания тіркелуге ынта
білдірген.
Үкіметтегі мәслихат барысында
Қ.Келімбетовтың басқа да әріптестері осы кезең аралығында бірнеше компаниялардың тіркеліп
үлгергенін тізбелеп берді. АХҚО
Astana International Exchange биржасы басқармасы т2рағасының
орынбасары мина Тұрғұлованың
айтуынша, ірі қазақстандық
брокерлердің бәрі тіркелуді рәсімдеуден 2ткен немесе 2тіп жатыр
екен.
– Бұлардың алғашқы үшеуі –
Sky Bridge, «Цесна капитал, Centras
securities компаниялары. Олардан
басқа CICC (China International
Capital Corporation – Қытай
халықаралық капитал корпорациясы – ред.) сияқты аса ірі қытайлық
брокерлер, сонымен қатар басқа да
бірқатар қытайлық компаниялар
бар. Лондондық Wood компаниясымен және де басқа, 2з құжаттарын
тіркеуге 2ткізген компаниялармен,
капиталдарды дамыту форумында
таныса аласыздар, – дейді мина
Тұрғұлова.
– Wex тәрізді – криптобиржадағы
асқан ірі биржалық тұғырнама
тіркелді, сондай-ақ Paycent компа-

ниясы – бұл жаңа т2лем құралдары,
ол да тіркеуден 2тті. Бұлардың
қатарында тайландтық, штрихкодтар арқылы жаңа ақша аударымдарын қамтамасыз ететін – Fusion
компаниясы да бар, – деді «АХҚО
әкімшілігі» АҚ сандық технологиялар ж2ніндегі директоры сел
Жанасова.
Қайрат Келімбетов Қытай мемле кеттік даму банкінің еншілес
кәсіпорны қытайлық қаржылық
институттардың ішінде бірінші болып АХҚО-да жұмыс істеуге жол
ашқанына қуанышты екенін айтты. Ол Bank of China, ICBC, China
construction bank сияқты аса ірі
әлемдік банктердің облигацияларды толтырып, АХҚО заңдық
құзыреті шеңберінде іскерлік орнату
мүмкіндіктерін зерделіп жатқанын
атап к2рсетті.
– здеріңіз білесіздер, Bank
of China, ICBC қазір Қазақстанда
жұмыс істеп жатыр және Астанада 2з
2кілдіктерін ашты. Айта кету керек,
Қытай даму банкі – 2те ірі әлемдік
банк, ол тіпті Дүниежүзілік банктен
де үлкен. Бұдан басқа біз барлық,
Дүниежүзілік банк, ХВҚ, ЕҚДБ,

АДБ, Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі, ШЫҰ елдерінің
Жаңа даму банкі сияқты к2птарапты
қаржылық институттармен бірге
қызметтеспіз. Бұлардың бәрі АХҚОның стратегиялық әріптестері болып табылады, – деп атап айтты
Қ.Келімбетов.
Журналистер «Астана» халықаралық қаржы орталығы басшысынан «ЭКСПО – 2017» к2рмесі
2ткізілген, қаржы орталығына
берілуі тиіс ғимараттардың кімге
тие сілі екенін де қазбалап сұрастырды. Ал қазір АХҚО қызметкерлері Астанада кеңсе-жайларын
жалға пайдалануда.
– Бұл ғимараттар (ЭКСПО – 2017 аумағындағы – ред.)
мемлекеттің меншігінде. Иә,
ЭКСПО базасында АХҚО жұмыс
істейді деп айтылған болатын, сонымен бірге ЭКСПО шеңберінде
БҰҰ негізінде Халықаралық жасыл технологиялар орталығы
және халықаралық IT стартап-хабы да жұмыс істейтіні айтылған.
Егер ЭКСПО-ны елестетсеңіз:
қақ ортадағы шар – бұл музей, ЭКСПО құндылығы, оны

қоршай орналасқан т2рт үлкен
павильонның екеуі халықаралық
IT стартап-хабына к2бірек қызмет
етсе, енді екеуі жасыл технологиялар үшін жұмыс істемек. Ал,
Mega Silk Way кешеніне жақынырақ
орналасқандарына, бәлкім, АХҚОның барлық б2лімдері, біз бірлесіп
іс-қимыл танытуға шақырып отырған компаниялардың бәрі қоныстанатын сияқты, – деп атап айтты
Қайрат Келімбетов.
Ол атап 2ткендей, ЭКСПО к2рме сінің барлық қатысушыларына
келісім бойынша 2з павильондарын
1 қаңтарға дейін жинастырып алуға
уақыт берілді.
– Бұл павильондардың бәрі де
ангарлық жайлар. Қазір біз соларды
А сыныпты офистерге айналдырумен айналысудамыз. Олар тек
жақсы офистер ғана емес, барлық
қағидаттарға сәйкес, соның ішінде
тұрақты дамуға да сай, А сыныбына
стандартталған жайларға айналдырылуы тиіс, – деп атап к2рсетті
АХҚО басшысы.
Биылғы жылдың желтоқсанынан
бастап, қажетті жұмыстарды атқарып
біткесін ғана, АХҚО 2з павильондарының шынайы иесі болады.
Сондықтан да қазірше қаржылық
орталық қызметкерлері жұмыс жайларын жалға пайдаланып отыр.
Айта кетейік, Қазақстан
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Астана» халықаралық қаржы
орталығын құру туралы жарлыққа
2015 жылы қол қойды. Елбасы АХҚО бүкіл Орталықазиялық
аймақтың қаржылық хабына айналатынын және оның жұмысының ағылшындық құқыққа негізделетінін, жеңілдетілген салықтық
тәртіптемеде жұмыс істейтінін және
тәуелсіз қаржылық сотқа жүгінетінін
атап к2рсетті.

АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕН

Табиғи өнім өндірісі сақталып,
жаңа технологиялар игерілуде
Ақ Жайық ңіріндегі іргелі сүт ңдеуші
«Береке» ЖШС-сы нарықтың талаптарына сай техникасын, технологиясын жаңарту жұмыстарын табысты
жүргізуде. Ескі ғимаратына да қайта
жндеу жұмыстары басталған. Жаңа
технологиялардың енгізілуімен ондағы
шығарылатын німдер түрлері молая түсті. Бүгінде аталмыш зауыт
30 шақты сүт німдерінің түрлерін
ндіреді.
ГҮЛБАРШЫН ЖІГЕРЕЕВА
Кәсіпорын басшылығы шикізаттан тарықпас үшін шаруашылықтарды
дамытуға мән-маңыз беріп отыр. Зеленов ауданындағы Володарка ауылында
ет бағытындағы 200 ірі қара бағылуда.
Биылдан бастап сүт бағытындағы
аналық мал ұстау жоспарланып, мал
азығын дайындауға 450 гектар жер
телімі алынды. Кәсіпорын ет 2ңдеу
бағытын екінші кезекке қалдырып, сүт
2ңдеу бағытына басымдық беруге қамқарекет жасауда. йткені 2ндіріс орны
шикізаттан тарығып, тек жергілікті
сүтке ғана иек артса, сүт 2німдерін
2ндірудің қиынға соғатынын жақсы
сезінді. Сондықтан белгілі к2лемде
жергілікті табиғи сүтпен және басқа
да сүт 2німдерін шығаруда пайдаланылатын шикізаттармен жұмыстануды
к2здейді.
Еуразиялық одақ шеңберінде Ақ
Жайық 2ңіріне де сырттан сүт 2німдері
к2п тасымалданады. Қатаң нарықтық
бәсекелестік жағдайында жергілікті
2ндірісші «Береке» техника, технология жағынан к2штен қалып қоймай ма
деген сұрағымызды серіктестік директоры Қымбатбек Айдаровқа т2тесінен
қойдық.
– Тұтынушы жергілікті сүт 2німде рінің қандай техника, технологиямен шығарылатынын білмеуі
ықтимал, бірақ заманауи тех-

нологиямен 2ндірілген жергілікті
2німдерді к2ргісі келетіні заңды.
рине, бұл жағынан әзірге мақтана
алмаймыз. йткені күні кешеге дейін
біз 2ндірісші ретінде табиғи 2німдерімізді, соның технологиясын,
сапасын сақтап, жоғалтпау бағытын
ұстандық. Міне, сол мақсатымызды
орындадық. Түсіне білген адамға,
бұл – біздің қол жеткізген тұрақты
деңгейіміз. «Берекенің» 2німдері
бұрынғысынша адам ағзасына пайдалы қасиеттерін сақтап қалды.
Бірақ бәсекенің аты бәсеке. Сауда
орындарындағы с2ре лерге жайғасқан 2німдерде кәсіпорынның үлесі
сондықтан да аздау шығар. Қазіргі
уақытта 2німдеріміз 2зіміздің дүкендерде, базарларда және «Суровский», «Лидер», «Бәйтерек» сынды ірі сауда орындарында табиғи
2нім ретінде ұсынылуда. «Берекенің»
сүт 2німдері табиғи болғандықтан,
2зінің қасиетіне сай негізінен 3-5
күнге бұзылмай сақталады. Алайда
нарықтағы сұранысты ескере отырып, екінші кезекте таза табиғи мен
қоспасы бар 2німдерді шығаруға
бет бұрудамыз. Ондай 2німдердің
сақталу мерзімі – бір ай ғана. Алайда
сақталу мерзімі алты айға шыдайтын
қоспасы к2бірек 2німдерді шығаруға
моральдық тұрғыдан тартындық.
Бүгінде 30 күнге дейін сақталатын
жаңа 2нім ірімшіктің 100, 200, 400,
500 граммдық қалбырдағы жаңа
түрлері («Янтарьный», «Дружба»,
«Астана» деп аталады) шығарылуда.
Ірімшіктің алты айға, бір жылға дейін
бұзылмайтын түрлерін шығаруға
болады. Алайда 2німдерімізді
алысқа тасымалдамаймыз. ңірдегі
тұтынушыға күнбе-күн 2ндіріп,
балғын түрінде ұсынамыз. Қазір 100
граммдық ірімшікті тұтынушыға
ұсындық, 2нім 2ткізуде еш түйткіл
жоқ, – деді Қымбатбек Қадырұлы.

Кәсіпорын басшысының айтуынша, Ресейдің технологиясының
Франция, Италия сықылды дамыған
елдердің технологиясынан еш кемдігі
жоқ. Қоғамда алыс шетелдің технологиясы мықты деген жаңсақ түсінік
қалыптасқан. Кәсіпорын 2017 жылы
400 млн. теңгеге балмұздақ жасайтын итальяндық желі сатып алып,
2нім шығаруда. «Италияндық «Соgil»
желісінің 2німділігі, ал ресейлік
қондырғының техникалық деңгейі
жоғары, тек 2німділігінің сәл-пәл
т2мендеу екенін 2ндірісте салыстырып байқадық. Халқымыздың саны
немістер сияқты 90 млн., ағылшындар
сияқты 85 млн. емес. Сондықтан
бізге 2німділігі жоғары қондырғының
қажеті шамалы», – дейді тәжірибелі
2ндірісші.
«Береке» мұнымен тоқталып қалмай, нарықтың сұранысына орай
алдағы уақытта алты ай, бір жыл мерзімге дейін сақталатын сүт 2німдері
түрлерін 2ндіріп, тұтынушыға ұсынады. Оралдық кәсіпорынның сүт
2німдері түрлерін 2ндіру к2лемі кейбір
2нім түрлерінен т2мендесе, кейбір
түрлері бойынша 2сті. Мысалға,
табиғи май, сүзбе 2ндірісі 2сіп, сүт,
қаймақ 2німдері кеңестік кездегі
к2лемнен т2мендеді. «Берекенің»
2німдері Оралға және Атырауға
шығарылады. Алда Ақтау жағына 2нім
шығару, бірінші кезекте балмұздақпен
қамту жоспарланды.
– К2ршілес елдермен салыстыр ғанда еліміздің экономика лық
тетіктері озық. Еліміздің жаңа салық
заң дылығында бұрынғы салық кодексіндегі ауыл шаруашылығы 2німдерін 2ңдеушілерге бағытталған
негізгі баптары сақталып, кейбірі
2з ге р тілген. Ауыл шаруашылығы
2німдерін 2ңдеушілерге қосымша
құн салығына 70% жеңілдік беру
жағы сақталған. ндірісшілердің

барлығы үшін қосымша құн салығы
басты мәселе десек, бұл бізде тамақ
2німдеріне 12%, Ресейде тамақ
2німдеріне 10% және 2зге 2німдерге
18%, елімізде ҚҚС екі-үш мин2тте
кері қайтарылады, Ресейде алты айда
қайтарылады. Мұндай жағдай елімізде
1993-1994 жылдары болды. Бірақ,
Ресей экономикасының озық жағы
да бар. Онда банктік қаржыландыру
жүйесі 2те жақсы дамыған, ауыл
шаруашылығы 2німдерін 2ңдеу шілерге жылдық 0,5%-дық м2лшерлемемен қаржыландырылады. Ал,
бізде несиелік қаржы алты пайызбен
береді. Белорусьтар бұрында 1%-бен
несиелейтін, қазір несиелеу 0,15%ды құрайды. Алдағы 10-15 жылда
еліміздегі кейбір түйткілді мәселелер
шешіліп, бізде жақсы жеңілдіктер
болады деп білеміз, – деді Қымбатбек
Айдаров.
Сүт 2ңдеу кәсіпорнына жас мамандарды жұмысқа қабылдау, 2ндіріс
үрдісіне тәрбиелеу жүмыстары басшылықтың назарында. Тәжірибелі 2ндірісші, білікті басшы, ұлтжанды
азамат Қымбатбек Қадырұлы бір жылдары ауыл-аймақты аралап, технолог
мамандығына оқытуға ұл-қыз іздеп,
таба алмады. Содан мектепті 2те жақсы
бітірген 2зінің екі қызын сүт 2німдері
технологына Алматыдан оқытып алды.
Қазір оның тұрмыс құрған қос қызы
Гүлжан Нәсіпқалиева мен Гүлшат
Қабдошевалар кәсіпорынның белді
мамандары болып қалыптасты. Сонымен қатар 2ндірістік машықтан
2туге келіп, 2здерін жақсы қырынан танытқан бір кездегі студенттер
Гүлжан Жұмағожиева, Айнұр Сәрсенғалиевалар бүгінде кәсіпорында технолог қызметін мінсіз атқаруда.
Қорыта айтар болсақ, 200-дей
адамды тұрақты жұмыспен қамтып
отырған «Береке» уақыт к2шінен
қалмай, биіктерге ұмтылады.

Қазақстан Ресейді Орталық
Азиядан ығыстыруда
Қазақстан үшін Орталық Азия елдерінің мұнай
німдері нарығында Ресеймен қарсылсу мүмкіндігі
бар, дейді ресейлік «Независимая газета» зінің
http://www.ng.ru сайтында. Астана күзден бастап
Қырғызстан, Tзбекстан мен Тәжікстанға жағармай
жеткізе бастайды және келесі жылдан экспорт
клемін 1-2 млн тоннаға дейін жеткізуді кздеп
отыр.
Осы мақсатта Астана бұдан бұрын Қазақстанға
жағармайды экспорттауға тыйым салған келісімді
Мәскеумен реттуге тура келеді. Сонымен қатар
Қазақстан ресейлік мұнай 2німдерін импорттауға
шектеу қоймақшы.
Қазіргі уақытта Қазақстан үш мұнай 2ңдеу зауыттарын (МЗ) жаңартуға 6 млрд доллардан астам
шығындаған. Енді, энергетика министрі Қанат
Бозымбаевтың мәлімдеуінше, бұл қуат к2здері
жұмыс істей бастауы шарт. Мамандардың болжамдарына сәйкес, Қазақстан мұнай 2німдерімен 2зін
толықтай қамтамасыз етуі қажет, ал артылғанын
к2рші елдерге экспорттай алады, деп жазады
ресейлік басылым.

Германиядан –
Қазақстан арқылы Қытайға
Tткен айда Германиядан Дуйсбург – Бейжің
бағытындағы Blue container поезды жолға шыққан
болатын. 180 күн ішінде Ұлы Жібек жолы бойындағы
елдерді басып тетін клік керуенінің бағдарламасы
мен миссиясы қандай?
Астана «К2гілдір контейнер» аталатын темір
жол құрамын қай кезде қарсы алады, жалпы бұл
жоба Қазақстан үшін, Жібек жолын жандандыру
үшін не береді? Еуропа мен Азия арасындағы
халықаралық тасымал туралы және еліміздің
транзиттік мүмкіндігі жайында Қазақстанның
Германиядағы т2тенше және 2кілетті елшісі Болат
Нүсіпов бұл туралы www.forbes.com сайтында
жан-жақты әңгімелейді.
– Сапар барысында пойыз қатысушы елдердің
астаналарында 10 күндік аялдамалар жасап,
мәдени және экономикалық іс-шаралар 2ткізуді
жоспарлап отыр. «К2гілдір контейнер» поезды жобасы Жаңа Жібек жолы 2тетін 11 елдің
(Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Греция, Түркия, Иран, Түркменстан, збекстан,
Қазақстан, Қытай) қатысуын к2здейді. Сапар 6
айға жалғасады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталаған контейнерлік поезд 2018 жылдың
қараша айында Қытай астанасы – Бейжіңге жетеді
деп жоспарланған, – дейді Б.Нүсіпов.

«Бизон» өз офисін
Астанада ашпақ
Киберқауіпсіздік саласында жұмыс істейтін
ресейлік «Сбербанк» АҚ еншілес компаниясы
«Астана» халықаралық қаржы орталығында з
офисін ашады, деп мәлімдеді АҚ басқармасының
басшысы Герман Греф.

– Қазір күрделі мәселеге айналған киберқауіпсіздікпен айналысатын біздің «Бизон»
(«Безопасная информационная зона» – Қауіпсіз
ақпараттық аймақ) еншілес компаниямыз қазақстандық нарықта белсенді жұмыс істеп жатыр, сіздердегі «Транстелеком» компаниясымен
әріптестік қимыл танытуда. Осы қыркүйекте
АХҚО-да 2з офисімізді ашпақшымыз, қазір
осында орналасуға байланысты ұйымдастыру
жұмыстары қызу жүргізілуде, – дейді Г. Греф.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН

4

TENGE MONITOR

БЕЙСЕНБІ 5 ШІЛДЕ 2018 ЖЫЛ

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

БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

KAZAKHSTAN GLOBAL INVESTMENT ROUNDTABLE
>[1]

«АСТАНА» ХҚО
ҚАНДАЙ ВАЛЮТА ПАЙДАЛАНАДЫ?
«Астана» халықаралық қаржы орталығының органдары мен қатысушылары, олардың қызметкерлері салық
тлемдерінен 50 жылға босатылады.
Атап айтқанда, бұл – қаржылық және қосымша
қызметтерден түсетін кірістерге корпоративті табыс салығы, жеке табыс салығы, жер салығы және
мүлік салығы. Бұл туралы Astana Finance Days сессиясында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев
айтты. Сондай-ақ АХҚО қатысушылары Орталық
биржасының келісімшарттары мен ережелерінде
қарастырылған кез келген валютаны пайдалана
алады. «65 елдің азаматтары, оның ішінде ЭЫДҰ
барлық елдері үшін визасыз келу енгізілді. АХҚО
органдарының қызметкерлері мен қатысушылары
және олардың отбасы мүшелері үшін 5 жылға дейін
мерзімге арнайы визалық режим қарастырылды.
К2ліктік қолжетімділігі кеңейтілді. Бүгінде Астана тікелей әуе қатынасы арқылы әлемнің 9 қаржы
орталығымен байланысады. Алдағы бір, бір жарым
жыл ішінде кезең-кезеңмен жаңа халықаралық
рейстер ашылатын болады: Сингапур, Токио, НьюЙорк және тағы басқалары. Осылайша, қазіргі таңда
Халықаралық қаржы орталығының бірегей жұмыс
тетігі құрылды», – деді ол.

OPEN API
ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ
АЛҒАШҚЫ КЕЗДЕСУІ
«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына
енгізілген Қаржы саласындағы ашық платформаларды
(Open API) құру блігінде реттеуді енгізу» жобасы жүзеге
асырылады.
Жоба аясында Ұлттық банк қаржы реттеушісі
және екінші деңгейлі банктердің 2кілдерінен құралған
жұмыс тобымен алғашқы кездесуін 2ткізді.
Кездеуде екінші деңгейлі банктер, банктердің клиенттері мен финтех-компаниялары секілді
нарықтың қатысушылары арасындағы ықпалдастықтың мүмкін жолдары және финтех-компаниялардың деректерді сақтауы жайлы мәселелер
талқыланды. Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздік,
жіберілетін деректердің құрылымы және API-ді
енгізуден туындауы мүмкін тәуекелдер жайында айтылды. Жұмыс тобының мүшелері заңды тұлғалар үшін
Open API арқылы т2лемдерді бастау үшін қызметті
жүзеге асыру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды.
Жобаны іске асыру еліміздің қаржы ұйымдары мен
финтех-компанияларының дамуын ынталандырады, қаржы нарығының қатысушылары мен қаржы
компанияларының 2зара әрекеттесу рәсімдерін
жеңілдетеді, қаржылық қызметтердің географиялық
қолжетімділігін қамтамасыз етеді.

МЕМОРАНДУМ
«АҚЫЛДЫ ҚАЛАҒА»
АРНАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯ
«Астана» халықаралық қаржы орталығы, Астана
әкімдігі және Mastercard халықаралық тлем жүйесі
елімізде «ақылды қалаға» арналған технологияларды
ендіру аясында бірлесіп жұмыс жүргізбек.
Осы орайда «Astana Finance Days – 2018» форумы
аясында тараптар арасында Стратегиялық серіктестік
туралы меморандумға қол қойылды. Үшжақты
келісімге сәйкес, тараптар қолма-қол ақшасыз экономиканы дамытуға және т2лем технологияларын
ендіруге бағытталған жобалар, атап айтқанда, «АХҚО
резидентінің картасы» және «Ақылды қалаларды» дамыту саласындағы бастамалар аясында бірлесе жұмыс
жүргізуді к2здеп отыр.
– Біз қаржы орталығының резиденттеріне жайлы
әрі технологиялық жағынан озық ортаны жасап беру
үшін Mastercard-пен арадағы ынтымақтастығымызды
жалғастыруға қуаныштымыз. Біздің осы тәжірибеміз
«Цифрлік Қазақстан» бағдарламасының мақсаттары
мен міндеттеріне сәйкес бүкіл елімізде «ақылды
қалаларды» құру үшін сәтті үлгіге айналатындығына
сенімдімін, – деді «Астана» халықаралық қаржы
орталығының басқарушысы Қайрат Келімбетов.

ЕЭК
ЖОБАЛАУ КЕҢСЕСІ
АСТАНАҒА КTШІРІЛЕДІ
Еуразиялық экономикалық комиссияның Цифрлық
бастамаларды іске асыру жніндегі жобалау кеңсесі
Астанаға кшіріледі.
Осы орайда Astana Finance Days сессиясында ЕЭК алқасының т2рағасы Тигран Саркисян:
«Еуразиялық одақ үшін АХҚО-ның қаржылық
технологиялармен жұмыс бағыты перспективалы
саналатындығын атап 2ткім келеді. Орталық базасында қаржылық технологияларды әзірлеушілерді бірден
шоғырландыру логикаға сыйымды әрі келешегі зор
шешім болар еді. Бұған қоса, Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Еуразиялық
экономикалық комиссияның цифрлық жобалау
кеңсесін Астанаға к2шіру мүмкіншілігін талқылап
жатырмыз», – деді.
Бұл – қаржылық технологиялар б2лігінде, сондайақ Астананы ірі 2ңірлік цифрлық құзірет пен қызмет
орталығына айналдыруда да маңызды әрі мақсатқа
сай қадам.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

«Үкімет мұны бағалайды және
шетел инвесторлары үшін тартымды жағдайлар жасау саясатын
жалғастыруға ниетті» дей келіп,
премьер-министр бизнес ахуалды
жақсарту бағытында қолға алынған
нақты шаралар мен заңнамалық
тұрғыдағы 2згертулер туралы тарқата
айтып берді. Осылайша, бүгінгі таңда
жалпы инвестициялық және іскерлік
ахуал институционалды нығайтылды.
Инвесторлар пайдалана алатын жаңа
мүмкіндіктер мен басымдықтар
заңды түрде бекітілді.
Елімізде АК, металлургия,
энергетика және к2лік тәрізді секторларда сапалы қызмет к2рсетуді
қамтамасыз ету үшін жоғары технологиялық деңгейге дейін дамыту
мақсатында машина жасау саласында жеделдетілген жаңғырту қолға
алынды. Үкімет инвесторларды осы
жұмысқа атсалысуға, сондай-ақ таукен металлургиясы кешені, әсіресе,
түсті металлургияны 2ндіру және
дамыту, мыс, мырыш, алтын, литий ванадий, вольфрам және фосфат шикізатын қоса алғанда, сирек
кездесетін және сирек жер металдары 2ндірісіне инвестиция салуға
шақырды.

Әлеуетті инвесторлар
Арқа төсінде бас қосты

Жаңа буынның қаржы орталығы –
АХҚО инвесторларға бірегей мүмкіндіктер ұсынады
Бүгінде алюминий 2ндірісі 3-4
шегіне жеткен Қазақстан одан арғы
шектерге 2тіп, әлемдік сұранысты
ескеретін жоғары технологиялы
және бәсекеге қабілетті 2ндірістерді
құруға к2шуге мүдделі. Сондай-ақ
химия және мұнай-химия салаларына, к2мірсутекті шикізатты
терең 2ңдеу және жоғары қосылған
құны бар бәсекеге қабілетті 2нім
шығаратын 2ндірісті құруға инвестиция қажет. Агро2неркәсіптік кешен, оның ішінде ең алдымен тамақ
2неркәсібіне инвестициялар салудың
әлеуеті мол. Біз жаңа технологиялар
базасында дәлме-дәл және суармалы егін шаруашылығын дамытуға,
ауыл шаруашылығы техникасын жедел жаңартуға, мал шаруашылығы
дамытуға, сонымен қатар аграрлық
ғылымды дамытуға мүдделіміз.
Үкімет жылдам дамып жатқан
және салалық, мемлекеттік бағдарламалар деңгейінде қолдауға ие, еліміз
үшін экономиканың салыстырмалы
түрде жаңа секторларына инвестициялар ағымының келуін к2здеп
отыр. Олардың қатарында АКТ,
туризм, қаржы, электронды сауда,
АТ-сервистерді дамыту, BigData,
венчурлық бизнес, аддитивті технологиялар, жасанды интеллект бар.
Инвесторлар үшін уақыт талабына сай
қолайлы реттегішті құрумен қатар,
мемлекеттің экономикаға қатысу
үлесін біртіндеп т2мендету үшін
жұмыстар жасалуда.
лемдегі әлеуетті инвестор лардың басын қосқан жаһандық жиын
мінберінен үкімет басшысы ел экономикасына қорықпай қаржы салуға
қажетті шешімдердің бәрі қабылданғанын тағы бір айта келіп, ендігі шешім – инвесторларда екенін атап 2тті.
ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНА
СЕРПІН БЕРЕТІН
ҰЛТТЫҚ МЕГАЖОБА
Елордамыздың 20 жылдығы
қарсаңында Мемлекет басшысы басты мақсатын «Еуразияның қаржы
қақпасына айналу» деп айқындап
берген «Астана» халықаралық қаржы
орталығының ресми тұсаукесері 2тті.
АХҚО-ның ашылу салтанатына орай Astana Finance Days атауымен ұйымдастырылған алқалы
жиын аясында Жаһандық қаржылық
форум, Халықаралық капитал
нары ғының 2-ші Астана форумы,
Жасыл 2сім – 2018, FinTech 2018,
Ислам эко номикасының Астана
форумы, Transformers Roadshow:
ғылым, технологиялар және инновациялар байқауы, АХҚО құқықтық
мәселелер ж2ніндегі конференциясы,

«Қазақстан Еуразиялық эконо микалық одағында: одан әрі даму стратегиясы» халықаралық конференциясы
2тті.
Astana Finance Days форумының
пленарлық сессиясында с2йлеген
с2зінде премьер-министр Бақытжан
Сағынтаев «Астана» халықаралық
қаржы орталығының ашылуына
орай инвесторлар үшін ұлғаятын
мүмкіндіктер туралы айтып берді.
Жаңа буынның қаржы орталығы
ретінде құрылып отырған АХҚО
әлемдік қаржы орталықтарының
классикалық функцияларын – 2тімді

қаржыландыру нарығының дамуына
ықпал ету. Қазірдің 2зінде орталық
базасында Азия даму банкі және Ислам даму банкімен бірлескен қажетті
құқықтық және реттеушілік орта
құрылды. Биыл жылдың соңына
дейін мемлекеттік исламдық құнды
қағаздар – сукуктар эмиссиясы
жүргізіледі. «АХҚО-ны біз болашақта
исламдық қаржыландырудың 2ңірлік
хабы ретінде к2реміз. Осылайша,
Астана халықаралық қаржы орталығы
жеткілікті дәрежедегі ауқымды қаржы
қызметтерін ұсынатын болады», –
деді Б.Сағынтаев.

және теңдестірілген капитал нарығын
дамыту мен жеке тұлғалардың активтерін және әл-ауқатын басқару мен
қатар, жаһандық қаржы әлемінің
келешегі кемел бағыттарында қызметтер к2рсететін болады.
Үкімет басшысы атап 2ткендей,
АХҚО қаржы технологиялары саласындағы шешімдерді құру мен
дамытуға арналған финтэк-плацдарм ретінде қарастырылуда. Мұндай
жұмыстар Masterсard және Visa,
Microsoft және Tai Cloud Corp компанияларымен әріптестік негізінде
басталып та кетті.
Қазірде АХҚО 60-тан астам ірі
қаржы институттарын, сондай-ақ
Жаһандық финтэк-хабтар федерациясын қамтитын R3 халықаралық
консорциумінің қатысушысы болды.
Астана халықаралық қаржы орталығы «жасыл» қаржыландыру құралдарын, тетіктері мен 2лшемдерін
енгізу үшін тиімді алаңға айналып
отыр. Осы тұрғыда клинтек саласында
Жасыл қаржылар құзыреті орталығы,
сонымен қатар БҰҰ қамқорлығымен
Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар
орталығы құрылып, жұмыс істеуде.
АХҚО қаржылық қызметтерінің
тағы бір ерекшелігі – исламдық

АХҚО 2з клиенттері мен қатысушы ларына не ұсынады, қандай
мүмкіндіктер береді? Біріншіден,
Еуразияның перспективалы нарықтарына шығу мүмкіндіктерін ұлғай тады. лемдегі ақша ағынын
басқаратын қаржы орталықтарының
жаһандық тізбегі бүкіл жер шары
арқылы – Торонтодан Сиднейге,
Токиодан Нью-Йоркке дейін 2теді.
Олардың әрқайсысының 2зіндік
бірегей саласы бар. Қазақстан АХҚОны осы әлемдік қаржы жүйесінің
б2лігі ретінде қарастырады.
Астана халықаралық қаржы орталығының географиялық ерекше орналасуы Орталық Азия, ЕАЭО, Күнгей
Кавказ, Таяу Шығыс елдерінің
нарығына шығуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, Астана «Белдеулер
мен жолдар» жаһандық бастамасы
жаңа трансқұрлықтық бағыттарының
басты тораптарының бірі болып
табылатынын да ескеруіміз керек.
Сондықтан АХҚО Батыс Қытай,
Моңғолия және Еуропа елдері
арасындағы қаржылық-экономикалық к2пірге айнала алады.
Осының бәрі 1 миллиардтан астам
адамды қамтитын алып нарыққа
жол ашады. Екіншіден, ол – АХҚОның тәуелсіз құзыреті. Дүниежүзінің

барлық қаржы орталықтарындағы
тәрізді, құқық және сот жүйесі
ағылшындық жалпы құқық
ұстанымдарына негізделген. Мұнда
Арбитраж орталығы, Халықаралық
қаржы соты және Қаржылық
қызметтерді реттеу ж2ніндегі комитет құрылды. Осынау тәуелсіз
құрылымдарды әлемге танымал
тәжірибелі заңгерлер басқарады.
АХҚО халықаралық қор биржасы қатысушылары үшін басты
стратегиялық серіктестері – Шанхай және Nasdaq биржалары арқылы
қаржы ағынын тарта отырып, Шығыс
пен Батыстағы әлемдік жетекші ойыншыларды байланыстыратын аймақтық
алаңға айналатын болады. Осы ретте
«АХҚО» биржасының алғашқы ірі
қадамы ұлттық компаниялардың акцияларын жария орналастыру болмақ.
Бақытжан Сағынтаев IPO-ға ұлттық
экономика алыптары – «Эйр Астана»,
«Қазатом2неркәсіп», «Қазақтелеком»
компанияларын шығару жоспарланып отырғанын айтты. Сонымен
қатар еліміздегі «Қазақстан темір
жолы», «ҚазМұнайГаз», «СамұрықЭнерго», «Қазпошта», «Таукен
Самұрық» және «Қазақ Эйр» сияқты
ірі компаниялардың акциялары 2020
жылдың соңына дейін шығарылатын
болады. Бұл – бизнес пен инвесторлар үшін ұсынылып отырған бірегей
мүмкіндіктер. «Күні кеше 2ткен
Қазақстанға шетел инвестициясын
тарту мәселелеріне арналған жаһандық
жиын аясында инвесторлардың
Үкіметпен тікелей диалог орнатуы,
серіктестермен пікір алмасуы елімізде
жұмыс істеуге жоғары инвестициялық
қызығушылық бар екенін к2рсетті.
Д2ңгелек үстел аясында жалпы сомасы 4,8 млрд АҚШ доллары болатын 30-ға тарта түрлі коммерциялық
құжаттарға қол қойылды. Біз инвесторлардың мұндай сенімін бағалаймыз. Қазақстан Үкіметі барлығыңызды АХҚО қатысушысы болуға
шақырады. Қазақстан 2зінің әлемге
ашықтығын және сіздермен диалог орнатуға әзірлігін растайды»,
– деп түйіндеді Astana Finance Days
қатысушыларына арнаған с2зін премьер-министр.
АХҚО-ның Орталық Азиядағы ең
ірі әрі ықпалды қаржылық орталыққа
айналуына толық негіз бар. Осы ретте
қаржы саласын әртараптандыруға,
құнды қағаздар нарығының жүйелі
жүргізілуіне тікелей ықпал ете
отырып, АХҚО Қазақстан экономикасына сүбелі үлес қоспақ. Ең
маңыздысы – елге сырттан тартылатын инвестициялардың к2лемі
ұлғайып, экономиканың жандануына
мүмкіндік туады.

5

TENGE MONITOR

БЕЙСЕНБІ 5 ШІЛДЕ 2018 ЖЫЛ

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

БИЗНЕС&ҚОҒАМ
ТҰРАҘТЫ ДАМУ
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Сондықтан электр қуатымен
қамтамасыз ету қала дамуына,
халықтың жағымды әлеуметтік жайкүйіне тікелей әсер ететіні заңды.
Сонау 2007 жылы Алматының аумағы
қаланы электрмен жаб дықтау картасында бірыңғай қызыл түспен
белгіленгені есте. Бұл қосал қы
станциялардағы трансфор маторлардың жүктемесіне жол беруге
болмайтындықтан, аумақ жаңа тұтынушылардың қосылуы үшін жабық
дегенді білдіретін. 2007-2015 жылдары қалада 31 қосалқы станциялар
тұрғызылып, қайта ж2нделді. С2йтіп,
қуаттан жалпы пайда алу 3000 мегавольт-амперден асты. Қазіргі сәтте
жаңа нысанға пәрмен берумен Алматы қаласының шегінде энергиямен жабдықтау картасы толығымен
жасыл түске оранып отыр. Яғни,
бұл осымен қала аумағында электр
энергиясы толық жеткілікті болады
деген с2з.
Жаңа электр нысаны электрмен қамтамасыз ету барысында
қалып отырған соңғы проблемаларды жауып, сонау н2лінші жылдары
қолға алынған шараларды аяқтауға
ықпал етті. «Түрксіб» қосалқы станциясы трансформаторлық қуатты
30 мегавольт-амперге арттырып,
Түрксіб ауданының орталық б2лігін,
сондай-ақ «Қолжетімді баспана»
бағдарламасы аясында салынған
жаңа «Жас қанат» шағын ауданын,
«Алматы агломерациясының 2030
жылға дейінгі 2ңіраралық схемасы» бағдарламасы бойынша қалаға
қосылған «Қайрат» шағын ауданының
негізгі б2лігін электрмен қамтамасыз
етпек. «Самұрық-Қазына» қорының
басшысы А.Есімов еліміздің ең ірі
мегаполисін энергиямен үзіліссіз
қамтамасыз ету мәселесіне үлкен мән
берілетінін атап 2тті.
– Мемлекет басшысы осыдан он
жыл бұрын алға қойған міндеттердің
бірі – Алматы қаласын электрмен орнықты жабдықтау болатын. Бүгін қосалқы станцияның
іске қосылуымен бұл мәселе толық

Үзіліссіз энергияға
қол жетті
«Түрксіб» қосалқы станциясы іске қосылды

шешілді. Ендігі қалған жалғыз міндет
– осы қуат к2здерін дұрыс пайдалану,
2йткені жұмсалған 20 млрд теңгеден
астам қаражат тиімді жұмыс істеуі
керек, – деді А.Есімов.
Осыдан он жыл бұрын жарық
кезек-кезегімен, авариялық түрде
с2ндіріліп, электрмен тұрақты
жабдықтау қиынға соғатын. Бұл қаланың және бизнестің дамуына кедергі
келтіріп, халықтың әлеуметтік жағдайына әсер ететін.
Сонымен қатар А.Есімов Алматы
қаласына жұмыс сапары барысында
қаладағы энергетикалық кешеннің
орнықты дамуы үшін үлкен маңызға
ие «Алатау Жарық Компаниясы»
АҚ-ның энергия объектілерінде болды. 2011 жылы «Ерменсай» ҚС іске
қосылуы Алматы қаласында Қысқы
Азиада ойындарының 2ткізілуіне
орайластырылғаны мәлім. А.Есімов

жүктемені ҚС-220/110/10 кВ
№131А «Таулы қырат» (Горный гигант) қосалқы станциясынан ҚС220/110/10-10 кВ №160А «Ерменсай» қосалқы станциясына ауыстыру
жұмыстарымен танысты. Бұл жоба
«Таулы қырат» қосалқы станциясы
орналасқан аумақта лай к2шкіні
болған жағдайда қосалқы станцияның
қирау және тұтынушылардың электрден жаппай ағытылу қаупі туындауына байланысты іске асырылуда.
Осылайша авариялық жағдайларды
болдырмау мақсатында жүктемені
«Таулы қырат» шағын станциясынан
«Ерменсай» қосалқы станциясына ауыстыру туралы шешім қабылданған.
йткені, «Таулы қырат» бұған дейін
де лай к2шкініне ұшырап, салдарынан қаланың оңтүстік, оңтүстікшығыс б2лігі жарықсыз қалған.
Енді бұл маңайдағы аудандардың

тұрғындары үшін электрден ажырау
қаупі болмайды. Биыл жүктемелерді
ауыстыру жобасы аяқталып, «Таулы
қырат» қосалқы станциясы жойылады. Құны 7045,84 млн теңге болатын Ерменсай жобасы 2016 жылы
ашылған.
2007 жылы қолға алынған «Түрксіб» қосалқы станциясының жобасы республикалық бюджет, Алматы әкімдігі, Самұрық-Казына,
Самұрық-Энерго қаржылары
есебінен құрылды. Подстанция сапалы, заманауи технология бойынша тұрғызылған. Алдағы уақытта
Алматыны және Алматы облысын
қоса алғанда, оңтүстік 2ңірлердің
барлығы Екібастұздан тартылатын
электр-ауа желісі арқылы қамтамасыз
етілетін болады. Осылайша қала
тұтынушылары электр энергиясымен
берік қамтуға жағдай жасалады.

АӨК: БАСЫМ БАҒЫТ

Өнімділікті еселеудің
жолы қандай?
Бағдарлама ашық платформаға айналады
Байтақ даланы бойлай тселіп жатқан
жайылымдық алқаптар, суармалы
егістіктер, дәстүрлі ата кәсіп пен оны
ркендетуге қабілетті жұмыс күші –
елімізде мал шаруашылығын дамыту
үшін толыққанды факторлар екендігі
қайталап жатуды қажет етпейді.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Бүгінде ішкі нарықтағы сұраныс
ет, дәнді және майлы дақылдар,
күріш, картоп сияқты 2зіміз 2ндіретін
негізгі тауарлармен артығымен
қамтамасыз етілген. Сол себепті
еңбек 2німділігін арттыру үшін алдымен экспорттық әлеуетімізді анықтап
алған ж2н. Мысалы, ет 2німдерінің,
оның ішінде сиыр және қой етінің
әлеуеті 2те жоғары. Қазірде жалпы ауылшаруашылық 2німдерінің
жылдық экспорты 1,4 млрд АҚШ
доллары болса, тек қана ет 2німдерін
экспорттауды 2,6 млрд долларға
жеткізуге болады екен. Бұл ретте
экспорттық нарықтары 2те тартымды Азия мен Таяу Шығыс елдерінің
сиыр мен қозы етіне сұранысы
тұрақты түрде артып келеді. Аталған
2німдердің ірі к2лемде импорттаушылары – бүйірдегі қос к2рші Ресей
мен Қытай.
Қазіргі кезде ішкі нарықтағы бос
тұрған орындар мен қосымша сұраныс позициялары да айқындалған.
Бұл ж2нінен Ауыл шаруашылығы
министрлігі сүт 2німдері, құс еті, жеміс және к2к2ністер, қант 2німдерін
2н діру бойынша әлеуетіміз 1 млрд
доллардан асады деп топшылайды.
Құс еті – 180 мың тоннадан 740 мың
тоннаға дейін, сүт 2німдерінің 2ндірісі
1 млн тоннаға дейін ұлғаяды. Дәл осы
салаларды дамыту аталған 2німдердің
2ндірісі мен экспортын ұлғайтуға жол
ашады. Осыған байланысты АШМ
қолданыстағы Агро2неркәсіптік
кешенді дамыту бағдарламасын ет,
сүт, құс шаруашылықтарын дамытуға

және суармалы жерлерді кеңейту
арқылы к2к2ніс 2німдерін арттыруға
бағытталған ұзақмерзімді арнайы
салалық құжаттармен толықтырып
отыр.
Ет шаруашылығын дамыту бағдар ламасының негізін отбасылық
фермалар құрап, ол ірі қара мал
бордақылау алаңдарынан және
ет 2ңдеу кешенде рінен тұратын
біріккен, яғни зәкірлік кооперация
түрінде жасалмақ. Алдағы 10 жылда ірі қара мал, қой және жылқы
шаруашылығымен айланысатын
80 мыңнан астам отбасылық ферма құру, пайдаланылатын жайылымдар алаңын 58 млн гектардан
100 млн гектарға кеңейту, ірі қара
малды 15 млн басқа дейін, ал қой
санын 30 млн басқа дейін ұлғайту
к2зделуде. Жобаға қатысушылар
үшін к2птеген қолдау шарттары: жер
учаскелерін б2луде басымдық беру,
фермерлік шаруашылықтарға мал
басын, техника мен жабдық сатып
алуға жеңілдікпен, 15 жылға 4 пайызбен несие беру, жайылымдарды суландыру үшін 80 пайыздық субсидия
беру сияқты шаралар қарастырылған.

Сүт шаруашылығы бағдарламасы да отбасылық фермалардан,
2нер кәсіптік сүт-тауарлы шаруашы лықтардан және заманға сай
сүт зауыттарынан тұратын біріккен
кооперация қағидаты бойынша жасалады. Бұл ретте отбасылық фермалардың санын 380-нен 930-ға дейін,
ірі сүт-тауарлы фермалардың санын
108-ден 170-ге дейін жеткізу жоспарланған. Жобаға қатысушылар
үшін қолдаудың жекелеген шаралары
ұсынылатын болады. Нәтижесінде
сүт 2ндірісінің к2лемін 1 млн тоннаға
ұлғайту міндеті қойылып отыр.
Құс шаруашылығын дамыту бағдарламасы шеңберінде жаңа кәсіпорындар салу, қолданыстағы фабрикаларды жаңарту, сондай-ақ ет және
жұмыртқа бағытындағы құстардың
2німділігін арттыру к2зделеді. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде құс
еті 2ндірісінің к2лемі 4 есеге немесе
560 мың тоннаға ұлғайып, оның
ішінде 150 мың тоннасы экспортқа
шығарылады. Тағамдық жұмыртқа
2ндірісі 1,5 есеге немесе 2,5 млрд
данаға дейін ұлғайып, оның ішінде
1,5 млрд данасы экспортқа жіберіледі.

Тұтастай алғанда, АК мемлекеттік бағдарламасы саланың негізгі
тұжырымдамалық және АК-ті цифрландыру, техреттеу, салық салу,
ауылдық аумақтар секілді онымен
сабақтас бағыттарды шешуді мақсат
етіп, мемлекеттік бағдарламаның бір
б2лігі ретінде салалық және сабақтас
бағдарламалар тізілетін ашық платформа болады. Бағдарлама ашық
платформа ретінде құрастырылып,
салаға мемлекет тарапынан жасалатын ықпал мен қолдау кұралдарынан
тұрады. Платформа негізінде қажеттілігіне қарай салалық және сабақтас
бағдарламалар әзірленеді. Осындай күрделі жоспарды іске асыру
ауыл-аймаққа қатысы бар барлық
мекемелердің ұйымдасқан іс-қимылына байланысты. Сондықтан мемлекеттік бағдарламаны жоба лық
басқару жүйесі құрылады. Мемлекеттік бағдарлама жобасында алғаш
рет саяси лауазымды тұлғалардың
дербес жауапкершілігін бекіту қарастырылған.
Құжаттар агробизнестің тікелей
қатысуымен әзірленгендіктен бұл
тұрғыда к2птеген сауалдар пысықталып, шешімін табуда. Сондайақ ауыл дамуына басқа да салаларда бірқатар мәселелерді шешудің
қатысы бар. Атап айтқанда, Қаржы министрлігінің салық салу
саясаты, Инвес тиция және даму
министрлігінің техникалық реттеу, сауда-логисти калық инфрақұрылымды дамыту, Ұлттық экономика министрлігінің экспортты қолдау, ауылдық аумақ тарды
дамыту сияқты мәселе лерінің болуы қолданыстағы бағдарламаны
салааралық шаралармен толықтырудың қажеттігін к2рсетеді. Нәтижесінде мемлекеттік бағдарлама саланың негізгі концептуалдық мәселелерімен қатар бір-бірімен байланысты сабақтас бағыттарды шешуді де
қамтиды.

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
К1СІПКЕРЛІК ҚАНАТ ЖАЯ ТҮСТІ
Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев ңірдің
бизнес-қауымдастығымен кездесті.
Шағын және орта бизнесті қолдау бағытында
облыста атқарылып жатқан жұмыстарға тоқтала
келіп, Нұрлан Ноғаев: «Мемлекет басшысы
шағын және орта бизнесті экономикамыздың
драйвері деп, оның кең қанат жаюына баса назар аударып келеді. Осы ретте мемлекет тарапынан кәсіпкерлерді қолдау жолға қойылған.
Несие беру бағдарламалары, субсидиялау, гранттар бар, олар жергілікті және республикалық
бюджеттердің есебінен жүзеге асырылуда. Мемлекет ШОБ субъектілері қатарының к2беюіне
мүдделі. Жергілікті атқарушы органдар 2з тарапынан кәсіпкерлікпен айналысуға талпынған
жандарға қолдау к2рсетуге, оқытуға, бастапқы
капиталмен қамтамасыз етуге дайын», – деді.
Қазіргі күні облыста 57 мың кәсіпкер шағын
және орта бизнеспен айналысады. Кәсіпкерлер 2ңір
басшысымен кездесуде монополистермен 2зара
әрекет, ауыл шаруашылығын субсидиялау, жаңа
2ндіріс ашу, қаржыландыру мәселелеріне қатысты
ой б2лісіп, кедергі болар түйткілді жәйттерді ортаға
салды. Мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті
дамыту жайы да айтылды. Үш сағат бойы бизнесқауымдастық 2кілдерінің сауалдарына жауап
берген Нұрлан Ноғаев жергілікті атқарушы билік
кәсіпкерлерге қашан да қолдау к2рсетуге дайын
екенін жеткізді. Ең бастысы – бизнестің бірлескен
жобаларға қатысуға қызығушылық танытуы.

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
БЖЗҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ
МЕН САПАСЫН КTТЕРДІ
Ақпараттық технологиялар БЖЗҚ қызметінің
қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз етеді.
Қордың негізгі ақпараттық жүйелеріне зейнетақы жинақтарының жеке есебін, сондай-ақ
зейнетақы жүйелерінің инвестициялық және
бухгалтерлік есептерін жүргізу жүйелері жатады.
Биыл 2ткен 5 айда Қордың автоматтандырылған
ақпараттық жүйесі арқылы филиалдардың
операциялық қызметкерлері 9,5 млн операцияны
жүзеге асырды. Қордың негізгі үдерістерінің автоматтандырылу деңгейі 82%-ті құрайды. Биыл
саладағы ақпараттық қызметтердің үздіксіздігін
қамтамасыз ету үшін метрокластер құру және Алматы, Астана қалаларында ақпараттар 2ңдеу резервтік
орталығын жасақтау жұмыстары жүргізілуде. Бұл
облыстардың бірінде табиғи немесе техногендік
апат орын алған күннің 2зінде, Қордың ақпараттық
қызметін үздіксіз және толыққанды ауқымда
жалғастыруға мүмкіндік береді.
Зейнетақы заңнамасының 2згеруіне және электрондық сервистердің дамуына байланысты жеке
мәліметтерді есептеу жүйесі әрдайым жаңартылуда.
Қор қызметтерін бүгінде дәстүрлі және электронды
пошта арқылы, enpf.kz сайтында «жеке кабинет»
ашу арқылы, ұялы қосымша к2мегімен, e-gov.kz
сайтында, сондай-ақ 2з-2зіне қызмет к2рсету терминалдарында да алуға болады. Бұл қызметтерге
жүгінушілер қатары күн санап артып келеді.

НАРЫҚ
ҚАНТ ҚЫМБАТТАЙ МА?
Жыл сайын шілде туа қант бағасының ктеріліп
шыға келетіні неліктен?

Осы ретте 3-шілдедегі Үкімет отырысынан
кейін журналистердің сұрағына орай ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов: «Бұл мәселеде
маусымдық фактор бар. Ол әр кезде импортқа
ғана емес, сонымен қатар сұраныс пен ұсынысқа
байланысты болып отырады. Егер сұраныс жоғары
болса, онда импортқа немесе 2зіміздің 2ндіріске
қарамастан, баға жоғарылай береді. Менің ойымша, кез келген бизнестің маусымдық мәні бар
және бұл жағдай қайталана береді де. Сондықтан
бұл факторды жоққа шығаруға болмайды», – деп
түсіндірді.
Министр сонымен қатар қантты тасуға қатысты
кейбір жеңілдіктерді қысқарту тұрғысында Еуразиялық экономикалық одақ ұсынысын Қазақстан
тарапы қолдаудан бас тартқанын еске салды. Осы
орайда құрақ қантын, ақ қантты тасымалдау бойынша жеңілдікті кезең сақталатын болды. Дегенмен белгілі бір кезеңдерде қант бағасының 2суін
толықтай жою мүмкін емес. «Бағаның маусымдық
құбылуынан толықтай құтыла алмаймыз. Бұл жағдай нарықтағы сұраныспен байланысты екенін
білесіздер», – деп түйіндеді Тимур Сүлейменов.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Елорда және
ел экономикасы
Ел мақтанышына айналған айшықты Астана
бүгінде бүкіл әлем жұртшылығының назарында десек,
қателеспейміз. Орталық Азия аймағының ғана емес,
сондай-ақ алып құрылық – Еуразияның к2кейтесті
түйткілдері талқыланып, тағдырлы тұжырымдар
қабылданып жатқан халықаралық деңгейдегі мәжіліс-жиындар, т2рткүл дүниенің басын қосып, Қазақстанның абырой-атағын әлемге паш еткен әйгілі
«ЭКСПО – 2017» к2рмесі, додалы спорт жарыстары
күні ертең жігіт жасы – жиырма жылдығын салтанатпен атап 2ткелі отырған Елордамыз тарихына алтын
әріптермен жазылып жатыр.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи
шешімімен мемлекеттік билік орталығы ару Алматыдан Арқа т2сіне ауыстырылғанда, к2кейдегі үміт
пен күдіктің арбасқан сәтін к2зіқарақты жанның қай
қайсысы да ұмыта қоймаған болар. Алайда, ұтымды
ұйымдастыру мен білікті басшылықтың арқасында
бас-аяғы т2рт-бес жылдың ішінде жаңа астанамыздың
бұғанасы бекіп, қанаты қатайды. Бастапқы кезеңде
қала тұрғындарының саны небәрі 300 мыңдай ғана
болса, қазір 1 миллионнан асты. Бұған ел Президентінің
Жарлығымен қаланы тұрақты дамыту стратегиялық
жоспарының бекітілуі және оның дәйекті түрде жүзеге
асырылуы арқасында қол жетті. Соның нәтижесінде
жалпы 2ңірлік 2нім 190 есе 2сіп, 5 трлн теңгені
құрады, құрылыс к2лемі 46 есеге, жеке кәсіпкерлік
нысандарының саны 3 есеге артты, жұмыссыздық 12
пайыздан 4 пайызға дейін азайды. Қаланың жалпы
аймақтық 2німінің 22 пайызын шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілері толықтырып отыр. Астана
ресми мәртебе алған бір жыл ішінде ЮНЕСКО-ның
«Бейбітшілік қаласы» атағын алып, бүгінде әлемнің ең
үздік отыз қаласының қатарына қосылу жолында нақты
қадамдар жасауда. Қала басшылығы оған қол жеткізу
үшін зор мүмкіндік бар екендігін атап 2туде. Осы орайда
статистика деректері Елордада экономика, мәдениет,
құрылыс, бизнес салалары аса қарқынды дамып келе
жатқанына айғақ болатынын атап к2рсетуіміз керек.
Жиырма жыл ішінде қалаға салынған инвестицияның
жалпы к2лемі 8 трлн теңгеге жеткен, осы кезеңде
мемлекеттік қазынаға бас шаһардан 6,3 трлн теңге
қаражат түскен, алынған трансферт к2лемі 2,3 трлн
теңгені құраған. Бұл ретте мемлекеттің қаланы салуға
б2лген инвестициясы 2,5 есе қайтарымға ие болған. Шаһар шаруашылығының шағын және орта
кәсіпкерлікке негізделген толыққанды құрылымы
жасалып, бұл бағытта 2ндірілген 2нім к2лемі 4 трлн 300
млрд теңгеге жеткен.
Қала экономикасының негізін сауда, к2лік, байланыс және құрылыс салалары құрайды. Ел шаруашылығының сауда саласындағы жалпы 2німіне
салатын үлесі жағынан Астана облыстар мен қалалар
арасында Алматыдан кейінгі екінші орынды алатынын, ал Астана және Алматы қалаларының біріккен
аймақтық 2німі Қазақстанның сауда саласының тең
жарымын алып отырғанын, сондай-ақ б2лшек сауда
айналымы бойынша Астана еліміз бойынша екінші
орында тұрғанын айта кетуіміз керек. Бас қаламыз
республикада құрылыс жағынан алда, соңғы жылдары
пайдалануға берілген құрылыс нысандарының басым
б2лігі осы шаһардың үлесіне тиеді. Қала құрылысқа
арналған темір бұйымдарын, бетон мен бетоннан
жасалған заттар шығару жағынан жетекші орын алады.
Сонымен бірге құрылысқа арналған темір құрылғылар,
радиатор, орталық жылу қазандықтарын, к2тергішк2лік құрылғыларын жасау жағынан да оның алатын
үлесі басым. Қалада бұдан ширек ғасырдай бұрын
саусақпен санарлықтай он қабатты үйлер болғаны
байырғы тұрғындар жадында шығар. Міне, аз уақытта
қаланың бет-бейнесі де айтарлықтай 2згеріп, мұнда
қазір аспанмен тілдескен зәулім үйлер мен әсем
ғимараттар бой к2терді, еуропалық үлгідегі кафелер мен
мейрамханалар, дүкендер, к2ңіл к2теру ошақтары мен
сауда үйлері сап түзеді. Құрылыс тізгінін қолға алған
отандық және шетелдік компаниялар замануи технологияларды қолданып, қаланың қайталанбас бейнесін
2мірге әкелді.
Бүгінде қалталы инвесторсыз істің ілгерілемейтіні
әмбеге аян. Осыны ескере отырып, инвесторларды
тарту және бәсекеге қабілетті жаңа кәсіпорындар ашу
үшін «Астана – жаңа қала» атты арнайы экономикалық
белдеуі құрылып, мұның негізінде салық және кедендік жеңілдіктер қарастыратын құқықтық тәртіп енгізілді. Белдеу аймағында жұмыс істейтін әртүрлі
бағыттағы бағдарламалар бәсекеге қабілетті экономика құруға, оның ішінде қаланың жалпы аймақтық
2німі мен туризм саласын дамытуға мүмкіндік беретін
шағын кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Мәдениәлеуметтік 2ріс те назардан тыс қалмай, Конгресс-холл,
Жастар сарайы, Президенттің мәдениет орталығы,
«Шабыт» шығармашылық сарайы, Бейбітшілік және
келісім сарайы сынды әсем ғимараттар, облыстық филармония, мұражайлар мен театрлар, кітапханалар қала
тұрғындарына қалтқысыз қызмет етуде. Бүгінде алысжақын шетелге мәлім болған Назарбаев университеті,
Л.Гумилев атындағы ұлттық университет ғылымбіліміміздің қара шаңырағы, байырғы оқу ордасы әлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірге
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласындағы негізгі басымдықтарды жүзеге асыру
бағытында жанды жұмыс жүргізуде.

ҘАРЖЫЛЫҘ ШОЛУ

Сыртқы қарыз
ІЖӨ-нің жартысына жетті
Таяуда ҚР Ұлттық экономика
министрлігі мемлекеттік борыштың
жиынтық клемі осы жылдың 1
сәуіріне 28 трлн теңгені немесе
ІЖT-нің 48,9% пайызын құрағанын
мәлімдеді. Шолуымызда борыштың
шетелдік және отандық қаржылық
ұйымдар мен мекемелерге шаққандағы
қазіргі жай-күйі хақында әңгімелекпіз.

1-инфографика
Мемлекеттік борыш (млрд долл.)
Ішкі заемдар (ІЖ-ге 9,9%)
Сыртқы заемдар (ІЖ-ге 7,6%)
Ұлттық банк борышы(ІЖ-ге 7,3%)
Жергілікті атқарушы органдар (ІЖ-ге 0,2%)

0,4

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Сонымен борыш жалпы к2лемінің
10 трлн теңгесі (ІЖ-ге шаққанда
17,5%) Үкіметке тиесілі болса, ұлттық
компаниялар борышы – 13,65 трлн
теңге, Ұлттық банк – 4,2 трлн теңге,
жергілікті атқарушы органдар борышы – 0,13 трлн теңгені құраған.
Жалпы алғандағы мемлекеттік борыш, яғни, Үкіметтің, Ұлттық банктің және жергілікті атқарушы органдардың жиынтық қарызы, қолдағы
бар мәліметтерге сәйкес, 14,3 трлн
теңгені (немесе ІЖ-ге шаққандағы
25,1%) құраған.
Кепілдік берілген заемдар бойынша борыш 428,5 млрд теңгені: ішкі заемдар – 8,4 млрд теңге, сыртқы – 420
млрд теңгені құрайды. 1-инфографика.
Қазақстанның аса ірі кредит берушілері арасында Халықаралық қайта
құру және даму банкі, Азия қайта
құру және даму банкі, сондай-ақ Жа-

13,2

13,7

17,8

t êĭĸĴĨĵİħ ŞĲďĴĭĺď ĵĭĹİĭĳďĲ
агенттігі – 12,4 млн доллар,
tŀĭĺĭĳĬďĲĲĶĴĴĭĸľİħĳŃŔĩĨĵ
ктер – 200 млн долар.
Берілген мәліметтерге сәйкес
2-инфографика
үш ірі квазимемлекеттік сектор
– «Самұрық-Қазына» Ұ Қ» АҚ,
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ мен «ҚазАгро»
Қазақстан үкіметінің халықаралық қаржылық ұйымдарға борышы (млрд долл.)
компаниясы бо рыштық міндеттемелерінің жалпы к2лемі жиынХалықаралық қайта құру және даму банкі
тығында 13,6 трлн теңгені құраған.
Азия қайта құру және даму банкі
Оның ішінде сыртқы қарыз 7,7 трлн
Жапония халықаралық ынтымақтастық агенттігі
теңге, ішкі борыш – 5,9 трлн теңге
Басқа да халықаралық қаржылық ұйымдар
құрапты.
«Самұрық-Қазына» Ұлттық әлЕурооблигациялар
ауқат қоры борышы тартылған заемдардың жалпы сомасының 70%-ын
иеленіп отыр екен.
Еліміздің сыртқы борышының
6,5
жал пы жағдайына пікірін білдіре
келе, Қазақстан стратегиялық зерт3,957
теулер институтының бас ғылыми
қызметкері Вячеслав Додонов мейлінші ауыр мәселелі компонент
мемлекеттік борыш болып табылатынын атап айтады. йткені, бұл
еліміздің бюджетіндегі қаражаттың
2,152
0,56
жетіспеуіне әсерін тигізеді, дейді ол.
0,5
«Нақ осы (Үкімет борышы – ред.)
бюджеттік үдеріс және республикалық
бюджеттің шығыстарын ұлғайтуға
тікелей әсер етеді. Және соның салдарынан – бюджет тапшылығы 2суіне
Қазақстан қарыз алған басқа да және сол тапшылықты қаржыландыру
пония халықаралық ынтымақтас- тік борыш Қазақстанның ІЖтық агенттігі (Japan International не 60%-дан аспайтын борыштық ХҚҰ (халықаралық қаржылық ұйым- үшін борышты одан әрі арттыруға
к2рсеткіш қарастырылған. 2018 дар) қатарына мыналар кіреді:
Cooperation Agency, JICA) бар.
ұрындырады. Ұлттық банктің борыtĴĳĵĬĶĳĳĨĸįĨĭĴŃĴĭĵìĻĸĶ шы к2бінесе техникалық сипатта бо«2018 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынбойынша Үкіметтің халықаралық ша мемелкеттік борыштың жиынтық па қайта құру және даму банкі, Ислам лып келеді – тиісті борышқорлық
қаржылық ұйымдар (ХҚҚДБ, АҚҚДБ, к2лемі 28 трлн теңгені немесе ІЖ- даму банкі – 137,7 млн доллар,
құралдар ең алдымен монетарлық саtøĨĻĬĬĨĴĻŔĶĸŃoĴŃŚĬĶĳ ясат шараларын жүзеге асыруға және
ИДБ – Ислам даму банкі) алдындағы ге шаққанда 48,9% құраған. 2-инфолар,
сыртқы борыштары 6,5 млрд дол- графика.
банктік сектордың 2темпаздығын
tñĻĪĭıĺĨĸĨĩŅĲĶĵĶĴİĲĨĳŃŔĬĨĴĻ реттеу үшін шығарылады және де
Қазақстанның ХҚҚДБ-нен алған
лар, еурооблигациялар бойынша 6,5
млрд доллар және басқа да шетелдік заем сомасы 1,3 трлн теңгені құраған, қоры – 5,2 млн доллар,
бюджеттік үдеріске ешқандай тікелей
tçĩĻëĨĩİĬĨĴĻŔĶĸŃo Ĵĳĵ қауіп тудырмайды», – дейді Вячеслав
коммерциялық банктер алдында – екінші орында АҚҚДБ – 684,9 млрд
0,7 млрд доллар құрайды», – делінген теңге, үшінші JICA – 163,7 млрд доллар,
Додонов.
Ұлттық экономика министрлігінің мәліметтерінде.
Жаңа бюджеттік саясат тұжырымдамасында жиынтық мемлекет-

теңге. Сондай-ақ осы қаржылық құрылымдағы борыштың айтарлықтай
үлесі еурооблигацияларға – 6,5 млрд
доллар – тиесілі.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

22 – 29 маусым аралығындағы жекелеген
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
29 маусымдағы сауда-саттық
қорытындылары бойынша теңгенің
нарықтық бағамы бір аптаның ішінде
0,2%-ға (340,27-ден) әлсіреп, бір АҚШ
доллары үшін 341,08 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюталық нарық тұрғысынан 2018 жылғы 22 маусымнан
29 маусым аралығындағы маңызды
оқиғалар – АҚШ пен Қытайдың,
Еуроаймақтың, Канаданың 2зара
сауда-саттық саясатына қатысты
мәселелер ықпал етті. Атап айтқанда, АҚШ 2кілдерінің АҚШ-тың технологиялық фирмаларына қытай
инвестицияларына тыйым салуға
және технологиялардың ҚХР-ға экспортын бұғаттаудың әлеуеттік мүмкіндіктеріне, АҚШ-қа инвестицияларды шектеу тек қана Қытайды
ғана емес, Вашингтон технологияларды ұрлайды деп күдіктенген басқа
да мемлекеттерге қатысты болуы
мүмкіндігі ж2ніндегі түсініктемелері.

Дамушы елдердің валюталары бағамдарының АҚШ долларына қарағанда згеруі, %
(2018 жылғы 22 – 29 маусым)

Одан басқа, маңызды оқиға АҚШ-тың
34 ірі банкіне стресс тестілеу жүргізу
нәтижелерін жария ету болды.
Дамушы елдердің валюта бағамдарының** АҚШ долларына қарағанда
серпіні мынадай түрде қалыптасты:
t èĸĨįİĳİħ ĸĭĨĳŃ ūĺĲĭĵ ĨķĺĨĬĨ
нарыққа Бразиля Орталық банкінен
валюталық своп операциялар ұсыныстарының болмауы салдарынан 2,4%-ға
(3,79-дан 3,88-ге дейін) әлсіреді;
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸŅĵĬďİĵĪĭĹ

торлардың дамушы елдердің активтерін сату аясында 2,2%-ға (13,44-тен
13,73-ке дейін) әлсіреді;
t ïĵĬĶĵĭįİħ ĸĻķİħĹŃ ïĵĬĶĵĭ
зия банкінің дамушы нарықтардан капиталдың әкетілуі аясында бағамды
ұстап тұру үшін м2лшерлемені 5,25%ға дейін 0,5%-ға (күту 0,25% болғанда)
күрт к2теруіне қарамастан, 1,7%-ға (14
086-дан 14 330-ға дейін) әлсіреді;
t ŝĵĬďĹĺĨĵ ĸĻķİħĹŃ  ŎĨ
(67,83-тен 68,47-ге дейін) әлсіреді;

t÷ĭĹĭıĸĻĩĳď ŎĨ  ĬĨĵ
62,78-ге дейін) нығайды. Маңызды
оқиға Дональдом Трамп пен Владимир Путиннің 2018 жылғы 15 шілдеде
Хельсинки қаласында 2тетін кездесуі
туралы хабарлама болып табылады;
t  óĭĲĹİĲĨ ķĭĹĶĹŃ  ĮŃĳŎŃ
1 шілдеде 2тетін президенттік сайлауда Лопес Обрадордың ықтимал
жеңуі ж2нінде позитивті нарықтық
сентименттің аясында 0,5%-ға (20,01ден 19,91-ге дейін) нығайды;
t ùŞĸďĲ ĳİĸĨĹŃ ĺĨħĻĬĨ ĩĶ
лып 2ткен президенттік сайлаулардан кейін, сондай-ақ қазынашылық
облигациялардың кірістілігінің біраз
т2мендеуі аясында 1,9%-ға (4,68-ден
4,59-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
PATH TO RENEWAL

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

The Kazakh authorities seek to break
the dependency on oil and gas and diversify their economy. And they aspire to see Astana, the national capital, become a ﬁnancial center for the
whole of Central Asia. To that end,
the Kazakh authorities call on Swiss
capital and know-how.

БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГЕТИКА
«ЖАСЫЛ» ҚОР ҚҰРЫЛАДЫ

DANISH AZIM
Le Temps, a Swiss French-language daily newspaper published in
Berliner format in Geneva, in a report
entitled «Le Kazakhstan veut séduire
les banques suisses» – «Kazakhstan
wants to seduce Swiss banks», said:
«Early in July, Swiss Federal Councillor responsible for economic affairs, Johann N.Schneider-Ammann,
will lead a delegation of some thirty
Swiss businessmen to Central Asia,
including Kazakhstan. This country,
the fourth largest in the world, is then
going to inaugurate the Astana International Financial Center (AIFC),
but has already invited the Swiss ﬁnancial actors to play a leading role.
«Certainly we are waiting for

The AIFC’s main objective
is to develop a liquid and
well-balanced capital market
banks, as well as asset managers and
fintech specialists to come», AIFC
governor Kairat Kelimbetov said at
a presentation held on Wednesday in
Geneva. «Our patrimony (sovereign
wealth fund, international reserves
and pension funds) is estimated at 100
billion dollars».
One might as well say that the two
big Swiss banks, UBS and Credit Suisse, already have a presence in Astana. As a new Kazakh capital, which
began to be developed in 1998, it has
already become the nerve center for
business in Central Asia. The former
capital Almaty remains a major commercial and cultural center.
Kazakhstan’s economy has been
booming over the last 20 years thanks
to oil and gas and other mining commodities. In addition to the banks,
dozens of other Swiss companies the Mabetex and ABB engineering
groups, as well as Glencore, Nestlé,
Gate Gourmet - are already established in the country.
«We maintain strategic and privileged relations with Switzerland»,
AIFC governor said, referring to his
country’s belonging to the group
which represents Swiss in the Bretton
Woods institutions (World Bank and
International Monetary Fund). While
being his country’s central bank chief,

Kairat Kelimbetov has developed
long-standing collaboration with the
Swiss authorities, particularly on public ﬁnance management.
In fact, Kazakhstan which has
been led by Nursultan Nazarbayev
since gaining independence in 1991
has reached the limits of its development based almost exclusively on oil
and raw materials.
The need for diversification has
increased even further in recent years,
as world commodity prices have fallen
sharply. In the early 2000s, the country achieved an annual growth rate in

gross domestic product (GDP) averaging at almost 10 per cent. Last year,
it fell to 4 per cent.
«We have been severely affected by
the depreciation of our currency [the
tenge] and the decline in ﬁnancial reserves,» AIFC chief economist Baur
Bektemirov explained. «This situation
has also revealed other weaknesses.

''T

to be looking forward to the opening
of the AIFC to be held on 5 July 2018
in Kazakhstan’s capital.
What is the concept that lies at the
core of this undertaking?
Forbes, a worldwide known American business magazine, in an article entitled «Kazakhstan opens Astana International Financial Center

h e AIFC’s activity is expected to be
based on the principles of English
law, and it will offer a preferential
tax regime and house an independent
financial court. A key distinction will be tax
exemption for 50 years. That should extend to
corporate income tax on income from financial
and auxiliary services, individual income tax,
land tax and property tax.

For example, agriculture accounts for
4 to 5 percent of GDP, while employing 25 per cent of the economically
active population».
According to the press service of
the Astana International Financial
Center, AIFC governor Kairat Kelimbetov had a meeting with the executive chairman and founder of

the World Economic Forum (WEF)
Klaus Schwab.
It was held on June 21, in Geneva. The permanent representative
of the Republic of Kazakhstan to the
United Nations Ofﬁce and other international organizations in Geneva,
Zhanar Aitzhanova, also took part in
the meeting. They had an in-depth
conversation.
The overarching theme of the Geneva meeting was a number of issues
related to the activity of the Astana
International Financial Center. The
Western business community appears

in hopes to become Eurasian ﬁnance
hub», quoted AIFC governor Kairat
Kelimbetov as saying: «This is something that was never tried before in
Kazakhstan. It is true that ﬁnancialcenter initiative is not new, because
Almaty tried to develop the industry
and become a regional center in 2004.
It didn’t work out… For us, it is more

rational to follow the example of successful Dubai International Financial
Center or Abu Dhabi Global Markets
and create a new platform based on
that, from scratch. We see a perfect
window of opportunity… The idea is
to engage global experts, build up the
system and transfer the expertise. We
would need to rely on external experts
in the short and medium-term. We
will compete on the global labor market for the best of the best. It will be a
challenge, I know».
Indicating global trends at Global Challenges Summit 2018 held

in the month before last, President
Nursultan Nazarbayev said: «In order to overcome all these challenges, it is necessary to build new effective mechanisms, a dialogue between
states and the exchange of knowledge». It is the vision reﬂected in the
initiative, resulted in the establishment of the Astana International Financial Centre.
Astana, which had acquired its status as the national capital a little less
than 21 years ago, is a big, modern
city. Its population amounts to some
of 1 000 000 people (in terms of population it’s the second largest city in
Kazakhstan after Almaty, the country’s former capital). The city is experiencing rapid population growth. Its
climate is extreme continental, with
four seasons. The weather is challenging, it blows hot and cold. Temperatures there can reach 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) in summer, but sink to -40 degrees (-40 degrees Fahrenheit) in winter. Astana is
the second-coldest capital city in the
world after Ulaanbaatar, Mongolia.
Yet it is a millionaire city.
Now Astana is about to celebrate
its 20th anniversary. It hosted the
Winter Asian Games and the EXPO
2017. Now the city is waiting for the
opening of the Astana International
Financial Center
AIFC is a ﬁnancial free zone located in Astana, which is being established pursuant to guidelines contained in the «100 Concrete Steps
to Implement Five Institutional Reforms» announced by Kazakhstan’s
leader Nursultan Nazarbayev and
designed to provide a strong national platform needed to achieve country’s ambition of joining the top 30
developed countries by 2050. In our
republic, governmental instructions
in writing from the President are being perceived as guidance for national
action. So, the nation is committed
to implementing ﬁve institutional reforms: creation of a modern and professional civil service; ensuring the
rule of law; industrialization and economic growth; a uniﬁed nation for the
future; transparency and accountability of the state.
The Astana International Financial Center sees its main role in attracting ﬁnancial resources. There are
plans to promote the development of
the asset management industry not
just in Kazakhstan, but in the region
as a whole. AIFC is positioning itself
as a ﬁnancial hub for the countries of
Central Asia, the Caucasus, Eurasian
Economic Union (EAEU), Middle
East, Western China, Mongolia and
Europe.
The AIFC Authority, which was
established on 28 December 2015 and
is responsible for the development
of the overall strategic plan, promotion of the AIFC in the global markets, attraction of the potential participants to the AIFC, is taking on a

Елімізде баламалы қуат кздерінің жобаларын
іске асыруға арналған жасыл қор құрылады.
Қорға «Green Capital Management» компаниясы жетекшілік ететін болады. Бұл туралы
«Astana Finance Days» шарасы аясында 2ткен
«Жасыл 2сім» форумында «Халықаралық жасыл
технологиялар және инвестициялық жобалар
орталығының» басшысы Рәпіл Жошыбаев айтты.
Орталық қазақстандық 2нертапқыштардың жаңа
технологиялары мен 2німдеріне гранттар және
микронесиелер беру, оларды коммерцияландыру
бағытына баса назар аударады. Осы ретте «Астана»
ХҚО-мен бірлесе аталмыш саланы қаржыландыру
бағдарламасын жасақтау к2зделіп отыр. «Қазіргі
уақытта орталық инвестицияға баса к2ңіл б2ліп
отыр. Бұл ретте біз қазақстандық және аймақтық
жобаларға аналитикалық және сарапшылық
ресурстарды тартқымыз келеді. Ол ресурстар
энергияның баламалы к2здеріне, таза технологиялар мен «Green Capital Management» атты арнайы
құрылыммен (компания) байланысты болады»,
– дейді ол.
Алдағы уақытта Қазақстанда баламалы қуат
к2здерін 2ндірістерге к2птеп тарту үшін жаңа
қорлар ашылады. «Жасыл» қор АХҚО-ның ерекше құқықтық тәртібі аясында жұмыс жүргізеді
деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар, компания тікелей инвестициялар қорларын басқаруды
серіктестерімен немесе 2зі жеке басқара алатындай мүмкіндікке ие болады. Қорлар 2зінің салалық
талаптары мен әртүрлі елдердегі серіктестері
бойынша б2лінеді. Мәселен, «Баламалы қуат
к2здерінің қоры», «Орталық Азияның тұрақты
энергетикасы қоры» және «Жасыл технологиялар
қоры» секілді қорларды ашу жоспарланған. Ал
жоғары технологиялы компаниялар мен 2німдерді
қаржыландыру үшін Венчурлық қор құрылады.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
ЦИФРЛЫҚ БАНКИНГ КЕҢ ТАРАДЫ
Сейсенбідегі Үкімет отырысында Ұлттық банктің
трағасы Данияр Ақышев еліміздегі цифрлық банкинг туралы айтып берді.
– Қаржы секторы цифрлық технологиялар белсенді түрде пайдаланылатын негізгі

салалардың бірі болып табылады. Қаржылық
қызмет к2рсетудің 2зі IT инфрақұрылымды және
цифрлық шешімдерді пайдалану мүмкіндігімен
тығыз байланысты. Сектордағы маңызды
трендтердің бірі – интернет және мобильдік
қосымшалар арқылы онлайн қызметтер к2рсету.
Бүгінгі күні Қазақстанның барлық дерлік
банктерінде қашықтан банктік қызмет к2рсету
жүйесі енгізілген. Мобильдік банкинг қызметтерін
банктердің 60 пайызы (20 банк ұсынады) к2рсетеді.
Олар бүкіл клиенттер базасының шамамен 90
пайызына қызмет етеді. Бұл жүйелерде шамамен
10 миллион пайдаланушы тіркелген. Олардың 30
пайызы операцияларды тұрақты түрде жүргізеді, –
деп атап 2тті Д.Ақышев.
Ұлттық банк т2рағасы атап 2ткендей, күн сайын халық цифрлық банкинг арқылы 6 миллиард
теңге сомаға 400 мың транзакция жүргізеді. Бизнес субъектілері қаржы операцияларының жетпіс
пайызын қашықтан жасайды.
Ол қазіргі таңда клиенттерге қызмет к2рсетуді
оңтайландыру үшін мемлекеттік органдармен
электрондық 2зара іс-қимыл жасауға к2шу іске
асырылып жатқанын атап 2тті.

ЛЕУМЕТ
ЕҢ ТTМЕНГІ ТҰТЫНУ МTЛШЕРІ
Еліміздегі ең тменгі күнкріс деңгейі маусым
айында 5,2% сті.
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметтеріне сәйкес, биылғы
маусымда Қазақстандағы ең т2менгі күнк2ріс
деңгейінің м2лшері 27 850 теңгені құрады.
Бұл алдыңғы айдағы к2рсеткіштен 5,2 пайыз
артық. Негізгі азық-түлік 2німдерін тұтынудың
ең т2менгі м2лшерінен есептелген халықтың
жан басына шаққандағы ең т2менгі күнк2ріс
деңгейінің шамасы биылғы маусымда былтырғы
жылдың желтоқсан айымен салыстырғанда 8,8
пайызға, ал маусым айына қарағанда 10,9 пайызға
жоғарылаған. Оның құрылымында ет пен балықты
сатып алуға жұмсалған шығыстардың үлесі 18,8%,
сүт, кілегей 2німдері мен жұмыртқаға – 16,6,
жемістер мен к2к2ністерге – 12,7, нан және жарма
2німдеріне – 6,9, қант, шай және дәмдеуіштерге 2
пайызды құрады.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

8

TENGE MONITOR

БЕЙСЕНБІ 5 ШІЛДЕ 2018 ЖЫЛ

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

МӘДЕНИЕТ&SPORT
АТАМЕКЕН

ҘҰПТАРЛЫҘ ІС!

Қаламгерлердің
еңбегі бағаланды
Газет тілшілері пәтер мен ақшаға кенелді
Алматы облыстық «Жетісу»
және «Огни Алатау» газеттерінің
қызметкерлері қатарындағы
6 журналиске қос газеттің
100 жылдық мерейлі тойы
мен Байланыс және ақпарат
қызметкерлері күніне арналған
салтанатты шарада жаңа пәтер
кілттері берілді.

редакторының орынбасары
Жұма тай міреевке, аға тілші
Қуат Қайранбаевқа, жауапты
хатшы Гауһар Дүйсенбаеваға,
сол сияқты «Огни Алатау»
газетінің меншікті тілшісі Танзиля Мұхтарова мен Василий
Воробьевке тақты. Сондай-ақ бір
қауым тілшілер облыс әкімінің
Құрмет грамотасын және Алғыс
хатын, «Нұр Отан» партиясының
«Белсенді қызметі үшін»
т2сбелгісін алды. Сонымен қатар
облыс әкімі А. Баталов облыстық
«Жетісу» және «Огни Алатау»
газеттерінің 6 журналисіне пәтер
кілттерін ұсынды.
Қазақстан журналистер одағының «Қазақстанның Құрметті
журналисі» т2сбелгісі «Жетісу»
газеті бас редакторының орынба сары Нүсіпбай бді рахымға, «Огни Алатау» газеті бас
редак торының орынбасарлары Забира Сайділдина мен
Виталий Пекельникке «лке
тынысы» ЖШС бас директоры Мейрам Жанәділов тапсырды. Ал Қоғамдық марапаттар мен атақтар ж2ніндегі
республикалық кеңестің
«Қазақ журналистикасының
қайраткері» медалімен бірқатар
ардагерлер мен газеттердің
тәжірибелі тілшілерін кеңес
т2рағасы Марат Тоқашбаев марапаттады. Марапатталғандар
қатарында «Огни Алатау»
газетінің бас редакторы Атсалим Идигов пен «лке тынысы»

ЖШС бас директорының орынбасары Болат Абаған да бар.
Жаңа баспанаға ие болғандар
атынан «Огни Алатау» газетінің
тілшісі Татьяна Демидова мен
жетісулық Асыл Сұлтанғазы
с2йлеп, облыста журналистердің
жұмыс істеуіне жайлы жағ дай
жасалып, газеттердің материалдық-техникалық базасы
жақсарғанын, баспана мәселесінде де қолдау к2рсетіліп отырғанына алғыс айтты.
Жиында Қазақстан Журналистер академиясының президенті Сағымбай Қозыбаев пен
ҚР Құрметті журналисі Мамадияр Жақып с2з с2йлеп, облыстық
газеттердің 100 жылдығымен
құт тықтап, ізгі тілектерін білдірді.
з кезектерінде мерейтойлық екі газеттің бас редакторлары Атсалим Идигов пен
міре рін қалам иелеріне
құрмет к2рсетіп, сапалы жұмыс
атқаруына қолай лы жағдай
туығызып, қамқорлық танытып
отырған облыс басшылығының
атына ерекше ризашылықтарын
білдірді. Бұдан былай да мемлекеттік ақпараттық саясатты ілгерілетуде лайықты үлес
қосатындықтарына сендірді.
Шара соңы мерекелік концертпен және салтанатты кешкі
аспен жалғасты. Ал «Жетісу»
және «Огни Алатау» газеттерінде
біраз жыл еңбек еткендерге 50
мың теңгелей ақша табысталды.

ЕҢБЕК ШАРТЫ

Жұмысшы құқы
ақталуының кепілі
Алматы – республикамыздағы
ең ірі қаланың бірі. Еліміздің
экономикалық-әлеуметтік дамуына қомақты үлес қосып отырған
алып шаһарда жұмыс ұсынатын
ірілі-ұсақты кәсіпорындар мен мекемелер жетерлік.
Бірақ соның барлығы заңнамаларға сай жұмыстарын жүргізіп отыр деп сеніммен айтуға
болмайды. Жұмыс беруші мен
жұмысшы арасында еңбек шартының дер кезінде жасалмауы жиі
кездеседі.
Еңбек шарты – жұмыс беруші
мен жұмысшы арасында жазбаша жасалатын келісім. Осы
шартта жұмыс шының қандай
қызмет атқаратыны, оған қандай
талаптар қойылатыны анық к2рсетіліп, жұмыс берушінің ел
заңнамаларына сай қандай міндеттемелер атқаратыны, қарауындағылардың айлығын, демалысын, жұмыспен қам тылуын
толық мойнына алатыны құқық-

Құрылтайшы және шығарушы:
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРІ»
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Қазақстанда ндіруші
компаниялар мемлекеттік және
квазимемлекеттік секторлардың
сатып алулары арқылы
ұзақмерзімді келісімшартты еш
кедергісіз жасай алады.
Б.ҚАЛДЫБЕКҰЛЫ

НҰРЛАН ҚҰМАР
Жиында құттықтау с2з с2йлеген облыс әкімі Амандық
Баталов облыстық екі газеттің
ақпарат кеңістігіндегі олардың
р2ліне тоқталып 2тті.
– «Жетісу» және «Огни Алатау» газеттерінің 100 жылдығына
арналған салтанатты кеш журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында аталып, қос қуаныш
қатар келіп отыр. Сондықтан
барша журналистерді т2л мерекелерімен құттықтап, шығармашылық табыс тілеймін! Бұл екі
газет 2зінің ғасыр лық ғұрымында қандай дәуірді, қандай
кезеңдерді бастан кешірсе де,
мақсат-мүддесі 2згерген жоқ, –
деді А. Баталов.
Журналистер қауымына
әріптестік байланысы үшін ризашылығын айта келе: «С2здің
қуаты, журналистиканың қайраты қашанда мықты. Бұқа ралық ақпарат құралдары
қа шанда халық пен биліктің
арасындағы алтын к2пір болып
келеді. Мемлекеттік саясатты,
ел ішінде жүргізіліп жатқан ірі
реформаларды, рухани жаңғыру
қадамдарын халыққа жеткізуде
БАҚ бізге зор қолдау к2рсетіп
отыр. Сол үшін баршаңызға ризашылығымды білдіремін! Басты байлығымыз – Тәуелсіздікті
нығайту жолындағы еңбектеріңіз
жемісті, қаламдарыңыз қарымды, мерекелеріңіз құтты болсын!
– деді 2з с2зінде облыс әкімі.
Бұдан әрі марапаттау
рәсіміне к2шкен облыс басшысы А.Баталов алдымен ҚР
Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің «Ақпарат саласының үздігі» т2сбел гісін «Жетісу» газеті бас

Отандық өндірушілер
үшін жол ашық

тық тұрғыда бекітіледі. Және екі
тарап қол қойған бұл құжат екі
данамен шығарылып, бірі жұмыс
берушіде, екіншісі жұмысшыда
сақталады.
Еңбек шартын толтыруға к2ңіл б2лмеген азаматтардың құқығы тапталатын кездер аз емес.
Олардың к2пшілігі құжаттың
жоқтығынан 2зінің аталмыш мекемеде еңбек еткенін дәлелдей
алмай жатады. Ауызша келісілген
соң 2зінің қанша еңбекақы алатынын құзырлы орындарға дәлелдеуі
қиынға соғады. Сондықтан кез
келген азамат қызметке кіріспестен бұрын еңбек келісім шар-
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тын жасауды талап етуі тиіс. Бұл
жұмыскерді еңбек дауларының
туындауынан қорғайды. Осымен
қатар, Қазақстан Республикасы
кімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сай еңбек шартын
жасамай жұмысқа алған жұмыс
берушілерге арнайы жауаптылық
барын ескергеніміз ж2н.
Айта кететін жайт, 2018 жылы
елімізде «Еңбек шартын жасаңыздар» атты республикалық акция
жарияланғанын жұмыс берушілер
мен жұмысшылардың назарына
салғымыз келеді.
Осыған орай, Алматы қаласының мемлекеттік еңбек инспекциясы және к2ші-қон басқармасы
еңбек қатынас тары тараптарын
еңбек заңнамаларының талаптарын орындау және еңбек шартын
жасауға шақырады.
Нұрсұлтан TСКЕНБАЙ,
Алматы қаласы мемлекеттік
еңбек инспекциясы және кші-қон
басқармасының инспекторы

Бөлім редакторлары: Рымтай САҒЫНБЕКОВА,
Ботагөз ӘБДІРЕЙҚЫЗЫ, Исатай ҚАМБАРОВ
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
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Бұл «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының V съезі
қарсаңында 2ткен «Отандық
тауар 2ндірушілердің бәсекеге
қабілеттілігі» атты форумның басты тақырыбына айналды.
Қатысушыларға «СамұрықҚазына» қорының сатып алуларда жергілікті қамту үлесін дамыту бойынша атқарып жатқан
жұмысы мен жоспарын таныстырып, Қор мен Ұлттық палата арасындағы 2зара қарымқатынас деңгейі жоғары екенін
атап 2ткен Ахметжан Есімов холдинг ішіндегі кооперация аясында, яғни бәсекелестік ортадан тыс
жүргізілетін сатып алулар позициялары тізімі оңтайландырылғаны
туралы айтты. Олардың жалпы к2лемі былтырғы 4,5 мыңнан
бүгінде 424 позицияға қысқарған.

Сонымен қатар жеткізушілерді
біліктілігі бойынша алдын ала
іріктеу жүйесіне түзетулер енгізілді:
сауалнама саны екі есеге қысқарды,
Ұлттық палата басшылығының
қатысуымен апелляциялық комиссия құрылды, іріктеуден 2ту
мерзімі 2,5 есеге қысқарды.
Форум аясында «Атамекен»
ҰКП мен «Самұрық-Қазына» қоры
арасында 2зара қарым-қатынас
туралы келісім және «Атамекен»
ҰКП, «Самұрық-Қазына» қоры
мен Инвестициялар және даму
министрлігі арасында жобалық
кеңсе құру туралы келісім жасалды. Келісімге сәйкес Импортты алмастыру бойынша ұзақмерзімді бағдарламаны әзірлеу қарастырылған. Бағдарлама Қор компаниялары сатып алатын импорттық
тауарлардың тізіміне енгізі летін
Қазақстандағы 2ндірісті ұйымдастыру негізінде құрылады.
– Келісімдер отандық тауар
2ндірушілерге «Самұрық-Қазына»
қорының сатып алу жүйесіне
кедергісіз түсуге нақты мүмкіндік
береді. Осындай ұзақмерзімді
келісімшарттарда 2ндірістерді
жаңғырту к2зделгені маңызды.

Сонымен қатар біз валюталық
қатерлерді және қызметтің басқа
да аспектілерін сақтандыруды
үйренуіміз керек, 2йткені шарттар
ұзақ мерзімге жасалды. Осы ретте бізде жобалық кеңсе арқылы
бизнеспен тұрақты түрде байланыс болады, шарттарды жасауда орын алған қиындықтарды
нақты к2ретін боламыз. Сатып алулар бойынша тура осындай жұмыс 2ңірлік әкімдіктерде
де қарастырылған. Сондай-ақ
2ндірушілердің жер қойнауын
пайдаланушылардың сатып
алуларына белсенді қатысуын
қамтамасыз ету мақсатында Инвестициялар және даму, Ұлттық
экономика министрліктерінің
қолдауын пайдаланбақпыз. Осылайша, 2ндірістерді жаңғырту және
кеңейту мақсатында жер қойнауын
пайдаланушылар, мемлекеттік
және квазимемлекеттік секторлардың сатып алулары арқылы
отандық тауар, жұмыс және
қызмет түрлерін орындап отырған барлық 2ндірушілерге ұзақ
мерзімді келісімшартқа қол
жеткізуді қамтамасыз етеміз, –
деді Тимур Құлыбаев.

ДҮБІРЛІ САЙЫС

Ержан – «Қазақстан
барысының» чемпионы
Жеңімпазға 25 миллион теңге табысталды
Астанадағы «Барыс Арена» мұз
айдыны сарайында Қазақстан
Республикасының Тұңғыш
Президенті Н.1.Назарбаевтың
жүлдесі үшін қазақ күресінен
VIIІ «Қазақстан барысы» турнирі
тті. Астананың 20 жылдық
мерейтойына арналған жарысқа
еліміздің 3 маңызды қала мен 14
облысынан ең мықты деген 37
балуан қатысты.

мен қарағандылық балуан келесі
кезеңге 2тті. « скер барысы» Ерасыл Қажыбаев пен Түркістан
облысының балуаны Ерсұлтан
Мұзаппаров жарыстың жартылай
финалына жолдама алды.
Жартылай финал белдесулерінде алдымен кілемге Ержан
Шынкеев пен Айбек Нұғымаров
кездесті. Қос тәжірибелі балуандардың белдесуінде Ержан же-

Білекті балуандардың арасындағы
финалдық белдесуде Ержан ұпай
санымен бірден алға шықты. Осылайша қарағандылық балуан 2з тарихында алғаш рет жеңімпаз атанды.
«Қазақстан барысы» турнирінің
жеңімпазы мен жүлдегерлерін марапаттау шарасына «Нұр Отан»
партиясы Т2рағасының бірінші
орынбасары Мәулен шімбаев,

ңіске жетті. Ал екінші жартылай финалдық жұпта «Қазақстан
барысы» турнирінің финалдық
бәсекесіне тұңғыш рет қатысып
жатқан Ерасыл Қажыбаев пен
Ерсұлтан Мұзаппаров күш сынасты. Нәтижесінде Ерасыл ұпай санымен ұтты.
2018 жылғы «Қазақстан барысын» анықтайтын шешуші
сайыстың алдында жүлде берілетін
үшінші орын үшін белдесуінде
Шығыс Қазақстан облысының
балуаны Айбек Нұғымаров пен
Түркістан облысының тарланы Ерсұлтан Мұзаппаров арасындағы жекпе-жегі тартысты дәрежеде 2рбіді. Жеңіске жеткен
А.Нұғымаров екі жыл қатарынан
«Қазақстан барысының» қола
жүлдесін иеленді.
Ақтық сында қарағандылық
Ержан Шынкеев пен « скер барысы» Ерасыл Қажыбаев белдесті.

Парламент Мәжілісінің депутаты
Бекболат Тілеухан, «Қазақстан»
РТРК» АҚ т2рағасы Ерлан Қарин,
«Қазақстан барысы» қазақ күресін
дамыту қоры қамқорлық кеңесінің
т2рағасы Арман Шораев қатысты.
2018 жылғы «Қазақстан барысы»
Ержан Шынкеевтің беліне «Алтын
белбеуді» Мәулен шімбаев байлады. Сонымен қатар Қарағандының
балуанына «алтын тайтұяқ» пен
25 миллион теңгенің сертификаты табыс етілді. Балуанның
бапкері де құралақан қалған жоқ,
чемпионның жаттықтырушысы
3,5 миллион теңге сыйақыға ие
болды. Бұдан б2лек, турнирде
екінші жүлдегер атанған Ерасыл Қажыбаевқа «Күміс белбеу»
мен 5,5 миллион теңге тапсырылды. Үшінші орын алған Айбек
Нұғымаровқа 1,8 миллион теңге,
ал оның бапкеріне 900 мың теңге
табысталды.

САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН
Сайыстың ашылу салтанатында «Нұр Отан» партиясы
Т2рағасының бірінші орынбасары
Мәулен шімбаев, «Қазақстан»
РТРК» АҚ т2рағасы Ерлан Қарин,
«Қазақстан барысы» турнирінің
үш дүркін жеңімпазы Бейбіт
Ыстыбаев және «Қазақстан барысы» қазақ күресін дамыту қоры
қамқорлық кеңесінің т2рағасы
Арман Шораев құттықтау с2з
с2йлеп, балуандарға жеңіс, жанкүйер қауымға естен кетпес жақсы
әсер тіледі.
Тұңғыш «Қазақстан барысы»,
былтырғы додада күміс жүлдегер
атанған Ұлан Рысқұл алғашқы
айналымда жеребеге сәйкес
іріктеусіз 2тіп, екінші кезеңде Алматы қаласының балуаны Дәурен
Нұралиновке есе жіберіп, жарыстан шығып қалды. Жамбылдық
балуан Айбол Айтбек Түркістан
облысының балуаны Ерсұлтан
Мұзаппаровтан күтпеген жерден жеңіліп қалды. «Соқыр»
жеребенің тартуымен 1/8 финалында 2014 жылғы жарыстың
жеңімпазы Мұхит Тұрсынов
пен былтырғы чемпион Еламан
Ерғалиев бозкілемде жолдары
түйісті. Белдесудің нәтижесінде
Ерғалиев қарсыласынан айласын
асырып келесі кезеңге шықты.
Екінші ширек финалдық
бәсекеде қарағандылық балуан Ержан Шынкеев пен қызылордалық Мақсат Исағабы лов
жолықты. Бір жамбас ұпайыАҚЫЛДАСТАР 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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