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Газет 2006 жылдың 15 желтоқсанынан шыға бастады

АЗА СТАН ОР НАРЫЫ

ЕАЭО ИНТЕГРАЦИЯСЫ

ОРТАҚ КЕҢІСТІКТІҢ
КЕЛЕШЕГІ БІР

АКЦИЯЛАР

KEGC

1 603,00

+0,40

+0,53

Биыл Еуразиялық экономикалық
одақ туралы келісімшартқа
қол қойылғанына 5 жыл және
еуразиялық интеграция идеясына
25 жыл толады. Айтулы жылдың
басталуымен бірге елдеріміз
әріптестіктің кезекті жаңа сатысына қадам басты. Үкімет басшылары
деңгейіндегі Еуразия үкіметаралық
кеңесінің биылғы бірінші отырысы Алматыда #тіп, онда ЕАЭО
мемлекеттері ортақ нарықтағы
#зара іс-қимылдың және бірлестікті
әрі қарай дамытудың маңызды
мәселелерін талқылады.

KZTK

26600,00

+0,38

-20,78

593,43

+0,23

+5,62

2 323,16

+0,20

+0,36

Symbol

Last

% 1D

% 1M

MM Index

8,23

+0,02

-0,00

TONIA

8,25

-0,00

-0,01

SWAP-1D (USD)

6,00

+0,24

-1,47

БОТАГQЗ CБДІРЕЙҚЫЗЫ

TWINA

8,41

+0,29

+0,15

Дәстүрлі шағын және кеңейтілген форматта жүргізілген отырыстың күн тәртібінде саудаэко номикалық ынтымақтастық
және Одаққа мүше мемлекеттер
арасында 2зара сауда-саттықты
кеңейтуге, экономиканың жекелеген салаларында интеграциялық
әлеуетті дамытуға қатысты жалпы
16 мәселе қаралды.
Қазақстан Премьер-министрі
Б.Сағынтаев, Ресей Премьерминистрі Д.Медведев, Беларусь
Премьер-министрі С.Румас,
Қырғызстан Премьер-министрі
М.Абылғазиев, Армения вицеПремьер-министрі М.Григорян
және Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының т2рағасы
Т. С а р к и с я н а л д ы м е н ш а ғ ы н
құрамда экономикалық 2зара
іс-қимылдың 2зекті мәселелері
жайында кеңесті. Мұның қатарында: Одаққа мүше мемлекеттер арасында тауар айналымын
одан әрі ұлғайту, сауда-саттық,
энергетика, ауыл шаруашылығы,
к2лік және логистика, салық және
кеден саясаты салаларындағы
заңнамалық нормаларды бірегейлендіру арқылы қол жеткізу
құралдары, ЕАЭО цифрлық күн
тәртібі аясында жобаларды іске
асыру тетіктері туралы пікір
алысылды, сонымен бірге білім
беру саласында бірқатар құжатты

SWAP-2D (USD)

6,70

-0,11

-0,50

10,25

0

0

ЛЕМДІК ОР НАРЫЫ
Индекстер
KASE

2318.5

0.33%

FTSE 100

7177.4

2.04%

MSCI World

2051.4

0.67%

S&P 500

2737.7

0.47%

Dow Jones

25411.5

0.68%

Russel 2000

1520

0.18%

Russel 3000

1618

0.45%

SSE Comp

2618.23

1.26%

05 Ақпан 2019
Тауарлар
Мұнай

62

Мыс

6223.5

0.07%

Қорғасын

2092.3

-1.29%

Мырыш

2751

-2.38%

Никель

12991.5

-1.64%

Алюминий

1907.3

0.20%

Уран

28.95

0.00%

-0.85%

05 Ақпан 2019
Валюта нарықтары
USDKZT

377.54

-1.12%

EURKZT

430.6

-1.39%

USDRUB

65.62

0.04%

USDUAH

27.13

-0.90%

USDBYR

21600

0.19%

EURUSD

1.1406

-0.28%

GBPUSD

1.2945

-0.71%

05 Ақпан 2019

Risers

Last

% 1D

% 1M

RU_VTBR

0,21

+2,83

+16,04

1 853,92

+0,98

-2,17

06.02.19 11:30

KCEL

06.02.19 11:30

06.02.19 11:57

06.02.19 11:51

RU_AFLT

06.02.19 11:54

Индекс KASE
06.02.19 12:08

АҚША НАРЫҒЫ

05.02.19, 17:21

06.02.19, 11:55

05.02.19, 15:35

06.02.19, 11:55

06.02.19, 11:59

KazPrime-3M (KZT)
06.02.19, 11:33

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР

2зара мойындау жүйесін жетілдіру
келешегі с2з болды.
Кеңейтілген құрамда 2ткен жылы
ЕАЭО кеңістігінде сауда-саттықты
дамытудың қорытындылары шығарылып, тұрақты экономикалық
дамуды одан әрі қамтамасыз ету ж2ніндегі ұсыныстарға ден қойылды.
– 2018 жылы ортақ күш-жігермен
активтер қоржыны жинақталды. Енді
оны алдағы уақытта да дамыту қажет.
Цифрлық бастамаларды басқару
офисіне перспективалы ұсыныстар
түсіп, олардың бірқатары бүгінде
қаралып жатыр. Тұрақты негізде
кедергілердің келісілген тізімі
2зектендірілуде, 2ткен жылдың
қорытындысы бойынша 17 кедергі
жойылды, – деп атап 2тті Қазақстан Премьер-министрі Бақытжан
Сағынтаев с2з с2йлеу барысында.
Сонымен қатар алдыңғы отырыстарда газ, мұнай, мұнай 2німдері
бойынша ортақ нарықтарды қалыптас тыру бағдарламасы бекітіліп,
интеграция процестерін одан әрі
дамыту декларациясы қабылданған
болатын. Ортақ нарық қалыптастыру
тұрғысынан 9 жыл бойы соған

қатысты жұмыстар жүргізілген алкоголь 2німдерінің қауіпсіздігі туралы бірыңғай регламент әзірленді.
Алкоголь мен темекіге салынатын
акциздер саласындағы салық саясатының қағидалары туралы келісімдер
жобаларының жұмыстары аяқталуға
таяу. Қазақстан Үкіметінің басшысы
кедергілерді жою үшін алдағы уақытқа
жаңа Жол картасын әзірлеу қажеттігін
айтты. Сондай-ақ ол Сингапурмен
және Сербиямен еркін сауда аймағын
қалыптастыру бойынша келісс2здер
процесін одан әрі жүргізу, Израильмен
және Мысырмен сауда келісс2здерін
жандандыру жұмыстарын жүргізу
қажеттігіне назар аударды. Бұл
нарықтарға қолайлы ашық жағдайлар
жасау ЕАЭО елдерінің экспорттық
әлеуетін іске асыруға елеулі ықпал
етеді. Ағымдағы жылы ортақ қаржы
нарығын дамыту тұрғысынан да
айтарлықтай ілгерілеу орын алмақ.
Ұлттық банк тиісті тұжырымдаманы
белсенді талдауда. Атап айқанда,
Жоғарғы Кеңестің 2ткен отырысында
Қазақстан Президенті ЕАЭО елдерінің азаматтарын зейнетақымен
қамтамасыз ету туралы келісімді

әзірлеуді аяқтау қажеттігін айтқан
болатын. Бұл ретте әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелері барлық елдер
үшін басымдыққа ие. Қазақстан
тарапы Одақ елдерінің 2зара және
сыртқы саудасында статистикалық
деректердің әртүрлілігі проблемасын
к2теріп, бұл мәселеде түбегейлі
2згерістерге ұмтылу қажеттігін алға
тартты.
ЕАЭО кеңістігінде Қазақстанның
цифрлық саладағы бастамалары іс
жүзіне белсенді енгізілуде. Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының т2рағасы Тигран
Саркисян қазақстандық әріптестерден
цифрлық платформа базасында еңбек
нарығын қалыптастыруға қатысты
ұсыныс түскенін мәлімдеді. Онда
жұмыс берушілерден 2тінімдер тіркеліп, смарт-келісімшарттар бекітіледі. Мұндай механизм заңдық кепіл діктерді қамтамасыз етіп, еңбек
ағынын рационализациялауға әкеледі.
Ол цифрлық күн тәртібі Одаққа қатысушы елдер үшін айрықша маңызды
екенін атап 2тті.
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Жаһандану дәуіріндегі
цифрлық күн тәртібі

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-

АЛДАЫ ЖОСПАР
АЙ ЫН БОЛУЫ ТИІС ....................................2

тың ЕАЭО цифрлық күн тәртібінің
2025 жылға дейінгі басты
бағыттары белгіленген Жоғарғы
Еуразиялық экономикалық
кеңестің 2017 жылғы қазандағы
отырысында ұсынған бастамасы негізінде Алматыда ақпан айында 2мірге келген «Жаһандану
дәуіріндегі цифрлық күн тәртібі»
халықаралық форумы биыл екінші
рет 2ткізіліп отыр. Ақпарат және
коммуникациялар министрлігі
ұйымдастырып отырған бұл форум Алатау баурайындағы әсем
шаһарда жыл сайын ақпан айының
алғашқы күні шартараптан келген
ғалымдар, технологиялық индустрия майталмандары, сарапшылар ой б2лісіп, тәжірибе алмасатын бірегей алаңға айналды.
Биыл «Еуразияның инновациялық экожүйесі» тақырыбына
арналған алқалы жиынның ашылуында премьер-министр Бақытжан
Сағынтаев Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаевтың форум
қатысушыларына жолдаған ыстық
лебізін жеткізді.
– Құрметті форум қатысушылары, «Жаһандану дәуіріндегі

WHO ARE THE INHERITORS OF
KORKYT’S LEGACY? .........................................7

цифрлық күн тәртібі» форумына
қош келдіңіздер! Cлемде жылдам
әрі түбегейлі 2згерістер дәуірі басталды. Тиімді цифрландыру шаралары ұлттық экономиканың
қарқынды дамуы мен халықтың
2мір сүру сапасын арттырудың
негізгі факторына айналуда.
Cлемнің озық елдері, олардың
G-20 және Еуропалық Одақ секілді
бірлестіктері 2здерінің Цифрландыру бойынша стратегиялық
құжаттарын қабылдады. Біздің
Еуразиялық экономикалық одақ
та 2025 жылға дейінгі Цифрлық
күн тәртібін қабылдады. Бүгінгі
Форум аталған күн тәртібін іске
асырудың маңызды қадамы. Ортақ
нарықтың болуы цифрландыру
мәселелерінде бірлескен тәсілдер
мен шараларды әзірлеуді талап
етеді. Күштерді жұмылдыру Еуразиялық экономикалық одақ тың
тұтастай және әр елдің жекелей
дамуы үшін синергетикалық тиімділікті қамтамасыз етеді. Бұл ісшара қажетті шешімдерді әзірлеуге
және ынтымақтастықты нығайтуға
ықпал ететініне сенімдімін.

№5 (595)

Yield

DTM

TSBNb30

0,00

05.02.19

05.02.19

CCBNe3

–

–

FFINb2

–

28.06.20

FFINb3

–

29.05.21

05.02.19

05.02.19

04.02.19

ATFBe7

–

–

TSBNb34
01.02.19

0,10

22.01.34

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Deals

Yield

DTM

NTK182_2512

8.93

27.02.19

KZ_05_2410

4.02

14.10.24

NTK182_2508

8.92

26.07.19

MUM180_0011

8.00

13.08.29

NTK028_2505

8.67

20.02.19

MUM120_0007

8.75

09.07.20

04.02.19

05.02.19

31.01.19

28.01.19

28.01.19

24.01.19

23.01.19

–

АЗАМАТТЫҘ ҘОҒАМ

САНДЫҘ ИНДУСТРИЯ 2.0

Т#ртінші #неркәсіптік революция
технологияларын #мірге енгізу
мен цифрлық индустрияны
дамыту бүгінгі зымыран
уақыттың талабына айналды.
Осы ретте Алатау баурайында
Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттердің
үкімет басшыларының
қатысуымен #ткен «Жаһандану
дәуіріндегі цифрлық күн тәртібі»
халықаралық форумында әлемнің
ірі ІТ компаниялары негізін
қалаушылар, халықаралық
ақпараттық технологиялық
парктердің, АҚШ, Ұлыбритания,
Германия, Франция, Сингапур,
Швейцария және ТМД елдері
технологиялық индустриясының
#кілдері, белгілі сарапшылар
бас қосып, Еуразияның
инновациялық экожүйесін дамыту,
инфрақұрылымын жандандыру
мәселелерін талқылады, цифрлық
экономиканы құру саласындағы
тәжірибелермен б#лісті.

Deals
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Кәсіподақ қозғаушы
күшке айналды
Астана қаласында Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар федерациясы
Бас кеңесінің отырысында 2018 жылдың жұмыс қорытындысы қаралды.
ҒАЛЫМ ОРЫНБАСАРҰЛЫ
Алдымен елордалық «Татуласу орталығының» ашылуы болды. Бұл
орталық еңбек және басқа да дауларды сот жүйесіне жеткізбей-ақ татуласу жолымен шешетін тиімді алаң.Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар
Федерациясы мен Жоғарғы сот арасында 2зара ынтымақтастыққа байланысты 2018 жылы жасалған Меморандум шеңберінде барлық аумақтық
кәсіподақ бірлестіктерінде 17 «Татуласу орталығы» құрылған. Олар 2018
жылдың наурыз айынан бері 2140 медиациялық рәсім 2ткізді. Оның
ішінде 980 еңбек дауының 872-сі медиациялық келісім арқылы, 108-і
әңгімелесу түрінде шешілді.
Сонымен бірге Қазақстан Республикасы Кәсіподақтары федерациясының бастамасымен жарық к2рген «Кәсіподақтар: теория және
практика» атты ғылыми монографияның тұсаукесері болды.

>[5]
АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ
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БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Нұр Отан

Балалар құқығын қорғау
бойынша кеңес құрылады

«Нұр Отан» партиясы
т#рағасының бірінші
орынбасары Мәулен Dшімбаев
Астанада болған қайғылы
оқиғадан сабақ алып, алдағы
уақытта осындай қасіреттің
қайталанбауы үшін нақты
әрекет етуге шақырды.
«Бес бірдей бүлдіршіннің
қапыда қаза болуы тұтас халық тың қабырғасын қайыстырып жіберді. Qкініштен

2зегіміз 2ртенеді. Бірақ амал
жоқ. Енді осындай қасіреттің
қайталанбауы үшін әрекет
етуіміз керек. Бұл жайт қоғамдағы кейбір 2зекті мәселелердің кезек күттірмей шешуді қажет ететінін к2рсетіп
берді. Шын мәнінде, к2п балалы отбасыларға жүйелі қолдау
к2рсету, жұмыс істейтін
аналарға лайықты жағдай жасау және балалар құқығын
қорғау мәселесінде әлі де бол-

са жетілдіретін тұстардың бар
екені с2зсіз. Сондықтан да
халықтың жәрдемақы, баспана мәселесіне қатысты айтып, жазып жатқан с2здері
орынды», деп жазды Мәулен
Cшімбаев Facebook-тегі аккаунтында.
Осыған орай «Нұр Отан»
партиясы бұл бағыттарда
нақты ұсыныстар дайындауда. М.Cшімбаевтің с2зінше,
алдағы уақытта сол бойынша партия Үкіметпен бірлесіп
жұмыс істеп, жағдайдың
жақсаруына 2з үлесін қосады.
«Сонымен бірге, партия жанынан Балалар құқығын қорғау ж2ніндегі
кеңес құру туралы шешім
қабылданғанын жеткізгім
келеді. Осы бағытта да бүкіл
қоғам болып жұмылып,
2скелең ұрпақтың жарқын
болашағы жолында бірлесіп
жұмыс істейік», деп шақырды
партия т2рағасының бірінші
орынбасары.

Түрленген Түркістан

Құрылысқа қарқын
Түркістан облысында #ткен
жылы республикалық және
облыстық бюджет қаражаты
есебінен 38,7 млрд теңгеге
169 инвестициялық жобаның
құрылысы жүргізілді.
Облыстық құрылыс
басқармасының басшысы Тоқтар Үсіпәлиевтің айтуынша, жо балардың 71-і
пайдалануға берілсе, қалған
98 нысанның құрылысы 2019
жылға 2тпелі. Ал жобаларға
қарастырылған қаражаттың
басым б2лігі білім саласына
жұмсалған. Атап айтқанда,
80 нысанның құрылыс
жұмыстарына деп 17,9 млрд
теңге б2лінген. Оның 39-ы
ел игілі гіне берілсе, 41-і
ағымдағы жылы тапсырылады.
«Денсаулық сақтау саласы бойынша 5,8 млрд
теңгеге 11 нысанның
құрылысы жүргізілді.
Оның 2-еуі осы жылы
тапсырылып, 9 нысанның құрылысы жоспар
бойынша аяқталуы тиіс.
Ал спорт саласына 1,262
млрд теңге б2лініп, 3 нысан бой к2терді. 202,7 млн
теңге мәдениет саласына
қаралып, 2 нысан салынды. Сондай-ақ облыстық
бюд жет есебінен 59 млн
теңге б2лініп, 2 нысанның
құрылысы бастал ды», –
деді басқарма басшысы.

Qткен жылы «Нұрлы
жер» бағдарламасы аясында 344,7 мың шаршы метр
тұрғын үйді пайдалануға
беру жоспарланған. Жалпы
аумағы 387,8 мың шаршы
метр болатын 3003 пәтер
ел игілігіне тапсырылды.
Бұл 2ткен жылдың тиісті
кезеңімен салыстырғанда
121,7 %-ке артық.
«Облыста әлеуметтік сала
қызметкерлеріне арналған
32 екі қабатты тұрғын үй
құры лысына 1 929,1 млн
теңге қаржы қарастырылды.
Бүгінгі таңда 13 тұрғын
үйдің құрылысы аяқталды.
Қалған баспаналар 2019
жылы пайдалануға беріледі.
Ал Түркістан қаласында
«CКК Түркістан» АҚ-ы
және жеке салушы арқылы
к2лемі 26,1 мың шаршы
метр болатын 336 пәтерлі
6 к2пқабатты тұрғын үйдің

құрылысы басталды. Бұл
ғимараттар 2019 жылдың
3-тоқсанынан бастап «7-2025» бағдарламасы арқылы
халыққа ұсынылады», –
деді ол.
Белгілі болғандай,
басқарма тарапынан
биыл 39,6 млрд теңгеге
148 инвестициялық жоба
іске асырылмақ. Олардың
81-і ағымдағы жылы пайдалануға берілсе, 67 нысан құрылысы келесі жылға
2тпелі. Атап айтқанда,
білім беру саласында – 69,
денсаулық сақтау саласында – 4, ішкі істер органы
– 2, тұрғын үй құрылы сы
бойынша – 62, инженерлік инфрақұрылыммен
қамтамасыз ету мақсатында
– 10, қоршаған ортаны қорғау бойынша 1 нысанның құрылысы жүргізіледі.

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Премьер-министр Бақытжан
Сағынтаев Мемлекет басшысының
жуырдағы Үкіметтің кеңейтілген
отырысында алға қойған міндеттерін
әрі қарай іске асыру бойынша нақты
тапсырмалар берді.
БОТАГQЗ CБДІРЕЙҚЫЗЫ
Үкімет отырысында Премьерминистр Бақытжан Сағынтаев күн
тәртібінің мәселелерін қарастырар
алдында 2рт кезінде қаза тапқан
бес баланың ата-анасы мен туғантуыстарының қайғы-қасіретіне
ортақтасып, к2ңіл айтты. Жан
түршігерлік жағдай Астанада 4 ақпан
күні орын алды. «Бір отбасының басына түскен ауыр қайғы. Ай-күннің
аманында бес бірдей баласынан айырылып қалған ата-анасына Құдай
күш-қуат берсін. Марқұм болған
балалардың ата-анасына, туғантуыстарына, барша ағайындарына
қайғырып, к2ңіл айтамыз», деді
Б.Сағынтаев.
Астана қаласының әкімі Б.Сұлтановтың және ішкі істер министрі
Қ.Қасымовтың аталған отбасыға
қолдау к2рсету бойынша атқарылып
жатқан жұмыстар мен алдағы уақытта
мұндай жағдайлардың орын алмауы
үшін қабылданып жатқан шаралар
туралы баяндамалары тыңдалды.
Үкімет басшысы алдағы тәуліктерде бірқатар 2ңірлерде күн қатты
суытатындықтан, әкімдіктердің, 2рт
с2ндіру және т2тенше жағдайлар
қызметтерінің назарын 2рт қауіпсіздігі
мәселесіне аударды. Ішкі істер министрлігіне жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, жылу беру маусымы аяқталғанша 2рт қауіпсіздігі
айлығын қайта бастау тапсырылды.
Жылу мен энергия беретін барлық
ұйымдар, әкімдіктердің тұрғын-үй
коммуналдық қызметтері тұтынушыларды жеткілікті деңгейде жылумен және жарықпен қамтамасыз
етуі тиіс. Барлық қызметтер іркіліссіз
және апатсыз жұмыс істеуі қажет. Сонымен қатар облыс әкімдіктері мен
ІІМ-ге қайғылы оқиғалардың алдын
алу мақсатында жеке үйлердегі 2рт
қауіпсіздігіне жүргізілетін тексерістер
сапасына ерекше к2ңіл б2лу тапсырылып, қатаң талап болуы тиістігі
ескертілді.
Жиында Президенттің жуырдағы
Үкіметтің кеңейтілген отырысында
берген тапсырмаларын орындау бойынша ұсынылатын шаралар туралы
жауапты мемлекеттік органдардың
баян дамалары тыңдалды. Бұл ретте
Үкімет басшысы тиісті тапсырмалар
берді.
Ұлттық экономика министрлігіне
Қаржы, Білім және ғылым министрліктерімен бірге және әкімдерге мектеп салу мен ж2ндеу функцияларын
оларды қаржыландыру функцияларымен бірге 2ңірлерге беру мәселесін

пысықтау тапсырылды. Бұл бюджет
процесін оңайлатып, мектептерді салуды немесе ж2ндеуді жылдамдатуға
мүмкіндік береді.
Медицина жұмыскерлерінің
прак тикалық даярлығын күшейту
үшін Денсаулық сақтау министрлігі
практикалық дағдыландыруға назар аудара отырып, халықаралық
стандарттар бойынша оқытудың
қазіргі заманғы бағдарламаларына
к2шу ж2нінде ұсыныстар енгізіп,
әкімдермен бірге биыл мемлекеттік
ауруханаларды меншікті клиникалық
базалар ретінде медициналық жоғары
оқу орындарына беру мәселесін пысықтауы тиіс.
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі Ұлттық экономика, Қаржы, Білім және ғылым
министрліктерімен бірге жұмыс істеп

лымына к2шуі, халыққа жүргізіліп
жатқан реформалар туралы үнемі
ақпарат беріп, 2зара байланысты
қамтамасыз етуі қажет.
Ұлттық экономика министрлігі
Қаржы министрлігімен бірге әлеуметтік т2лемдерді есептеу және еңбекақы т2леу қорынан бірыңғай т2лем
түрінде т2леу тәртібін оңайлатуы
қажет. Жеке тұлғалар үшін жер салығы
мен ондағы құрылысқа салынатын
салықты жылжымайтын мүлікке салынатын бір салыққа қосу мәселелерін
пысықтау және к2п пәтерлі тұрғын
үйлерде жер салығын алып тастау
мәселесін қарау тапсырылды.
Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Денсаулық
сақтау, Ауыл шаруашылығы министрліктерімен және «Атамекен»
ұлт тық кәсіпкерлер палатасымен

Алдағы жоспар
айқын болуы тиіс

жүрген адамдарды үздіксіз оқытудың
кешенді жүйесін іске қосуды (lifelong learning) қамтамасыз етуі,
жұмыс берушілермен ынтымақтаса
отырып, салықтық шегерімдерді
кәсіпорындардың персоналын оқыту
шығыстарына қолдану мүмкіндігін
зерделеуі тиіс, сонымен қатар қайта
даярлау және біліктілікті жоғарылату
курстарына ақы т2леудің ваучерлік
негіздерін қарастыруы қажет. Электрондық Еңбек биржасының негізінде
кәсіптік дағдыға оқытатын, сондай-ақ
қажетті дағдыларды үйрететін және
алған дағдыларын жұмыс берушілер
мойындайтындай сертификат беретін
оқу курстарының ауқымды тізбесі
бар Жалпыұлттық оқытудың онлайнпорталын іске қосуды қамтамасыз ету
қажет.
Ақпарат және коммуникациялар
министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен бірге мемлекеттік органдарда қазіргі бизнес процестерді
түбегейлі қайта қарау ж2ніндегі шараларды әзірлеуі, ең алдымен қағаздан
бас тартып, 2020 жылдан бастап
толықтай электронды құжат айна-

бірге 2019 жылдың ортасына дейін
«Сапалы Қазақстан» кешенді жоспарын әзірлеп, қабылдауы, онда
халықаралық деңгейге сәйкес келетін
қазақстандық стандарттарды, техникалық регламенттер мен нормаларды 3 жыл ішінде енгізуді, заманауи
зертханалық базаны дамытуды ескеруі
тиіс. Сондай-ақ Ақпарат және коммуникациялар министрлігімен, Назарбаев Университетімен бірге алдыңғы
қатарлы ғылыми-технологиялық компанияларды құрылған инновациялық
экожүйені, оның ішінде Astana Business
Campus пен Astana Hub халықаралық
АТ стартаптар технопаркін одан әрі
дамытуға стратегиялық әріптес ретінде
тартуды пысықтауы тиіс.
Б.Сағынтаев Президент белгілеп
берген міндеттердің бәрі нақты орындалуы тиіс екенін атап 2тті. Мемлекеттік органдардың басшыларына
Мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру бойынша ұсыныстарды
Үкіметтің ағымдағы жылғы жұмыс жоспарына қосу үшін Ұлттық экономика
министрлігіне үш күн мерзімде енгізу
тапсырылды.

ТУҒАН ЖЕР

Негізгі өсім

Мұнай өндіру көлемі артты

Қазақстанда шикі мұнайды
#ндіру к#лемі 6,3%-ке #сті.
2018 жылдың қорытындысында
шикі мұнайды #ндіру к#лемі
нақты мәнде 77,5 млн
тоннаны құрады. Бұл ақшамен
есептегенде 12,2 трлн теңгеге
артық.
Qндірілген мұнайдың ша-

мамен үштен екіге жуығы
Атырау облысына, 23,3%-і
Маңғыстау облысына, 8,3%-і
Қызылорда облысына тиесілі.
Энергетика министрлігінің
мәліметіне сәйкес, 2ткен
жылғы мұнай 2ндірудің
жылдық жоспары 20%-ке
артығымен орындалған. Qткен
жылдың қорытындысында

Қашаған кен орнынан 13,2
млн тонна мұнай 2ндірілген.
Ал Теңіз кен орнынан алынған
мұнайдың к2лемі 28,6 млн тоннаны құрайды. Бұл жылдық жоспардан 1 млн тоннаға артық.
Қарашығанақта да мұнай
2ндіру жоспары толықтай
орындалды. Аталған кен орнынан 12,2 млн тонна мұнай
алынды.
Экспорттық бағытта да 2сім
бар. Мәселен, 2018 жылдың 11
айында 33,7 млрд доллардың
63,2 млн тонна мұнайы
экспортқа шығарылған. Бұл
ретте Қазақстан мұнайының
негізгі импорттаушысы Италия болып отыр. Сол
мерзімнің қорытындысы
бойынша қазақстандық
мұнайдың экспорттық бағасы
2017 жылғы сәйкес кезеңмен
салыстырғанда 42,2%-ке
артқан.

ШАРЫН ШАТҚАЛЫ
Алқаптар ғимараты деп аталатын Шарын шатқалы Алматы қаласынан 195
шақырым, Талғар ауданынан 180 шақырым қашықтықта орналасқан. Шатқалды
бойлай ағып жатқан Шарын өзені ең үлкен өзен аңғары болып есептеледі.
Табиғаттың мұндай көркі сонау 30 млн жыл бұрын пайда болған.
Шарын өзенінің барлық нысандары 2004 жылдың 23 cәуірінде құрылған, Шарын
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрамына кіреді.
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
ЕАЭО ИНТЕГРАЦИЯСЫ

Ортақ кеңістіктің келешегі бір

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

>[1]
– Цифрлық күн тәртібі мемлекет тер басшыларымен бекітіліп,
соңғы екі жылда ауқымды жұмыстар атқарылды. Құрамына ЕАЭО
елдерінің мамандары кіретін цифрлық
офис белсенді жұмыс істеуде. Онда
жеке сектордан және мемлекеттік
құрылымдардан еуразиялық кеңістікті
цифрландыруға бағытталған және
интеграциялық құрамдағы жобалар
бойынша бастамалар қабылдануда, –
деді ЕЭК Алқа т2рағасы.
Ресей Үкіметінің басшысы
Дмитрий Медведев 2з с2зінде былтыр
Ресей Еуразиялық Одақ кеңесіне
т2рағалық еткеніне тоқталып 2тті.
– Qткен жылы интеграциялық
құрылыстың к2птеген бағыттары
бойынша алға жылжып, айтарлықтай
экономикалық жетістіктерге қол
жеткіздік. 2018 жылдың 10 айында
Одақ ішіндегі сауда шамамен 12%-ке
2сті, бұл негізінен тауарлық к2лемнің
ұлғаюы есебінен болды. Сыртқы
серіктермен сауда к2лемі 21%-ке
артты. Cлбетте, бұл цифрларды салыстыру үнемі дұрыс бола бермейді.
Qйткені, бұл проценттер қозғалыстағы
тауарлардың к2леміндегі 2згерістерді
шынайы к2рсете бермейді, тауар
айналымының құрылымын бейнелемейді. Біз бүгінде тек жаңа технологияларды, бұл саладағы ұлттық
бағдарламаларды енгізіп қана емес,
сонымен қатар цифрландыру арқылы
барлық 2зара іс-әрекеттерді біркелкі
ету үстіндеміз, – деді Д.Медведев.
Маңыздысы, бизнес интеграция ның артықшылығын сезінуде.
Енді әрі қарай да сауданың артықшылығын пайдалану, тұтынушылық
нарықта Еуразиялық одақта шығарылған тауарлардың неғұрлым к2п
болуына назар аудару қажет. Адамдардың сапалы және қолжетімді 2німді
сатып алуға мүмкіндігі болуы керек.
Б е л а р ус ь Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

ҘАРЖЫ

Қазақстан 2018 жылдың қорытындысы
бойынша, сыртқы саудада
жұмсағанынан, к#бірек табыс тапқан.
Т#лем теңгерімінің ағымдағы шоты 0,9
млрд доллар профицитімен құралған.
Алдын-ала жасалған бағалаулар
бойынша, бұл 2014 жылдан бері қол
жеткізілген оңды к#рсеткіш, дейді
Халық банктің баспас#з қызметі.
ИСА ҚАМБАР
Ағымдағы операциялардың шоты
Қазақстан мен оның сауда әріптестері
арасындағы тауарлар, қызметтер
к2рсету, пайыздар мен дивиденттер
т2леу үшін жүзеге асырылған барлық
т2лемдерді айқындайды.
Түпкі нәтижесінде 57,9%-ға артып, 27,4 млрд долларды құраған
к2рсеткіштің осыншама жақсаруына
оңды сауда теңгерімінің айтарлықтай
2суі себеп болып отыр. Т2лем теңгерімінің профициті елімізге түскен жалпы таза валюта түсімінің мемлекеттен
тысқары кеткен жалпы жылыс таулардан артық болғанын білдіреді.
Мұнайға әлемдік бағалардың
қолайлы жағдайларына орай, тауарлар экспорты 25,2%-ға артып, 61,9
млрд долларды құраған. Мұнай мен
газ шығын экспортқа шығару 42,2%ға артқан.
Тауарлар импорты 34,5 млрд долларға немесе 7,5%-ға 2скен. Инвестициялық тауарларды енгізу бойынша неғұрлым (16,9%-ға) арту жүзеге
асқан. Тұтыну және аралық тауарлар
импортының 2сімі, тиісінше, 4,7%-ды
және 4,1%-ды құраған.
Т2лем теңгерімінің жақсаруына –
27,3%-ға артып, 20,9 млрд долларды
құраған – тікелей шетелдік инвесторларға т2лемнің табыстары тежеу
болған.
Құбылмалы айырбас бағамының
режимі теңгенің сыртқы факторлардың 2згеруіне әрекет ете алуына мүмкіндік берді. 2018 жылы нақты айырбас
бағамының болмашы әлсіреуі (2,1%ға) қазақстандық тауар 2ндірушілердің
бағаға қатысты бәсекелестігін қолдай
алды.
«Жалпы алғанда ағымдағы шоттың

Тасымал 38 пайызға өскен

Премьер-министрі Сергей Румас
ауқымды цифрлық форумды 2ткізу
идеясын Қазақстан Президенті
ұсынғанын атап 2тті.
– Бұл ЕАЭО цифрлық күн тәртібін жүзеге асырудағы, біздің
экономикаларымыздың технологиялық түр-сипатын арттырудағы
маңызды қадам. ЕАЭО елдері 2здерінің IT саласындағы алғашқы
бірлескен жобасын іске асыратын
күн алыс емес деген сенімдемін.
Электронды құжат айналымын, бір
электронды терезе қағидасын енгізу,
тауарларды қадағалау мүмкіндігі,
басқа да ақпараттық технологияларды
пайдалану – мұның бәрі біздің жаһандық бәсекеге қабілеттілігімізді
нығайтуға бастайтын 2зекті шаралар.
ЕАЭО-ға бес жыл толуда, Одақ қалыптасып, даму үстінде. Ендігі жерде
кейін шегінуге жол бермей, жұмылып,
еуразиялық интеграцияны нығайту
қажет, – деп атап 2тті ол.

Қырғызстан Премьер-министрі
Мұхаммедқалый Абылғазиев цифрлық даму бойынша негіз қалаушы
құжат дер кезінде қабылданғанын,
келешекте ол ЕАЭО дамуының барлық жүйесін ауыстыруы тиістігін
айтты.
Отырыс қорытындысы бойынша кедендік әкелім бажын б2лу
нормативтері, қазақстандық к2мір
экспорттаушылардың Ресей Федерациясының теңіз порттарының қызметтеріне қолжетімділігі мәселелері бойынша бірқатар құжаттар
қабылданды, сондай-ақ Еуразиялық
экономикалық одақтың цифрлық
күн тәртібіндегі жобаларды іске
асыру тетіктері бекітілді және
Алкоголь 2німдерін реттеу туралы
келісім жобасы мақұлданды. Бұдан
2зге, ЕАЭО-ға мүше елдердегі 2зара
сауда жағдайы, макроэкономикалық
жағдай және тұрақты экономикалық
дамуды қамтамасыз ету бойынша

ұсыныстар туралы, сондай-ақ Одаққа
қатысушы елдер арасында жүйелі
консультациялар 2ткізу туралы 2кімдер қабылданды.
Күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі – Одаққа мүше
мем лекеттердің кемелері үшін
тасымалдау рәсімдерін жеңілдетуге
және ЕАЭО елдерінің ішкі су
жолдарында ке мелердің жүзуі
кезінде туындайтын қатынастарды
реттеудің бірыңғай құқықтық
базасын құруға арналған кеме
қатынасы туралы келісімге қол қою
болды. Qз кезегінде Қазақстан үшін
Келісімге қол қою стратегиялық
маңызға ие және отандық флотқа
қысқа мерзім ішінде Ресейдің ішкі
су жолдарымен Қара және Балтық
теңізіне 2туге мүмкіндік береді.
Еуразиялық үкіметаралық кеңестің келесі отырысы биылғы сәуір
айының соңында – мамыр айының
басында Ереванда 2теді.

Теңге нығайғанмен,
қоры бекімей тұр
оңды болуы теңгенің атаулы бағамының нығаюға әлеуеті барын байқатады», – делінген баспас2з қызметінің хабарламасында.
Қаржы шоты (Ұлттық банктің
сақтық қордағы активтерімен операцияларды есепке алмағанда), алдынала мәліметтер бойынша, 4,5 млрд
доллар оң сальдо құрады, бұл к2бінше
резиденттердің сыртқы міндеттемелері
т2мендеуіне байланысты болып отыр.
Тікелей шетелдік инвестициялардың ағылып келуі 9,8%-ға 2сіп,
4,1 млрд долларды құрады. Резидент
еместердің табыстарын қазақстандық
кәсіпорындар капиталына қайта инвестициялау ағылып келудің негізгі
к2зіне айналды.
ҚР Ұлттық қоры активтерінің 2суі,
сондай-ақ қазақстандық банктер мен
кәсіпорындардың міндеттемелерін
2теу портфельдік инвестициялар бойынша (5,8 млрд доллар) бойынша
капиталдың таза жылыстауына әкелді.
Сонымен қатар 2018 жылдың IV тоқсанында ҚР Қаржы минстрлігінің
жаңа еурооблигацияларын шығаруы
резиденттер міндеттемелері т2мендеуінің орнын толтырды.
Сақтық қордағы активтер (ҚР
Ұлттық қорының активтерін есептемегенде) 2019 жылдың 1 қаңтары
жағдайы бойынша 30,9 млрд долларға
бағаланған, ал бұл – тауарлар мен қызметтердің қазақстандық импортын 8,1
ай қаржыландыру қажеттілігін жабатындай м2лшердегі к2рсеткіш.
2018 жылдың III тоқсанында
ағымдағы операциялар шоты 0,2 млрд
доллар профицитпен құралды, деп
түйін дейді informburo.kz сайтында.
Сарап шылар мәлімдеуінше, 2018
жылдың соңында Ұлттық банк т2рағасы Данияр Ақышев 2018 жылдың
қорытындысы бойынша т2лем теңгерімінің ағымдағы шотының профицитті
к2рсеткіші күтілуде, алайда әзірге ол
шамалы дефицитпен құралып отыр,
деп хабарлаған болатын.
Бұл жерде мына мәселеге де назар аударуға мәжбүрміз. Cлдеқандай
дең гейде ұлттық валютамыз нығая
түскенімен, экономикалық байланыстар себебінен шетелдерге түрлі себеп-

термен ағылып жатқан қаржыларымыздың күйі толғандырмай қоймайды.
Атап айтқанда, 2ткен аптадағы
Үкіметтің кеңейтілген отырысында
Елбасыға ҚР Ұлттық банк басшысы
Данияр Ақышев мемлекеттен несие
алған к2птеген компанияның ақшаны
уақытында қайтармай отырғанын,
проблемалық несиелер к2лемінің 2сіп
бара жатқанын ашық айтқаны есімізде.
«Жағдайы жоқ компанияларға
ақша берсеңдер, сол! Ақша желге ұшады. Дұрыс басқара алмаған,
құрып бара жатқан компанияларға
неге бересіңдер ақшаны? Мұны істеп
отырған Үкімет пен банктер. Басқа
ешкім емес. Кім к2рінгенге береді.
Несиені алып алды, енді отыр қайтара
алмай. Бұлай кім жұмыс істейді», –
деп ашығын айтқан болатын сонда
Елбасы.
«Олар ешқайда қашып кеткен жоқ.
Жұмыс істеп жатыр. Бірақ, несиені
жаппайды. Qсімі 2сіп жатыр», – деп
жауап берді Ақышев.
«Мен жеке қадағалаушы комитет
құрайық дедім. Бірақ 2зің айттың ғой,
бұл біздің 2з қолымыздан да келеді деп.
Заңды шығардық. Енді істе жұмысты.
Cр акционер 2з банкін тонайды. Содан соң жүргенің артынан салпаңдап.
Білмеймін, ақшаны орнына қайтар,
керек болса, қылмыстық іс қозға
үстерінен. Жұмыс істе», – деп қатты
айтты Мемлекет басшысы.
Жоғарыда аталған сайтта білдірген
пікірінде халықаралық экономика
сарапшысы Алғатбек Қыдырбекұлы
мұның бәрі шетелдік және отандық
инвесторлардың отандық банк секторына сенімін ұялату үшін жасалып
жатқанына тоқталды. Акционерлер
2з банкін 2зі тонаса, мұндай банкке
қандай инвестор 2з ақшасын сеніп
тапсырады?
Жалпы алғанда, шетелде жатқан
қозғаусыз қаражатты жандандыруға
к2ңіл б2летін кез келіп жеткен сияқты.
Мұны Елбасы тағы да жыл соңында,
нақтырақ айтқанда, индустрияландыру
күні батырып әңгіме қылған болатын.
Мәселен, 18 отандық компанияның
12,5 млрд доллары шетелде жатыр, деп
айтты Нұрсұлтан Назарбаев.

Демек, отандық компанияларға
тиесілі осынша табыс шетел банктерінде жатқаны ғой сонда. Енді
неге біздің сол банктерде жатқан
қыруар қаржымызды 2зіміздің
экономикамызға жұмылдырып, пайдасын 2з елімізде к2рмеске?
Едәуір қаражаты шетелдерде жат қан компаниялар қатарында
«ҚазМұнайГаз» да бар. Ал бұл – ұлттық компания және қазір нақ осы
отандық алпауытымыз 3 млрд долларын шетелдік банкте ұстап отырған
к2рінеді. Сонымен бірге «Теңізшевройл» компаниясы да 4,5 млрд
долларын шетелге ж2нелткен. Бұларда
да шетелде ұстайтын ақшалар күн
2ткен сайын 2суде.
Шын мәнінде, Елбасының ашуланатындай ж2ні бар. Түптеп кегенде,
шетелдерде қордаланған қаражаттың
бәрі – Қазақстанның ақшасы, неге
олар ең болмаса Ұлттық қорға құйылмайды? Неге Қазақстан экономикасына жұмыс істемеске? Елбасы Үкіметке,
Ұлттық банкке осылардың бәрін ретке
келтіруге тапсырма берді.
Тиісінше, олар енді заңға 2згеріс
енгізуге тырысып, 2з беттерінше қарекетке кіріскен сыңайлы. Ал оның
қандай нәтиже береріне – алдағы
уақыт сыншы. «Бұл арада Ұлттық
банк мықты болуы керек қой. Банк
секторын халықаралық стандартпен
жүретіндей қыла алса, соған қауқары
жетсе, онда күніміз жақсарады. Бұл
барлық жағынан алғанда жақсы нышан. Бірақ, әзірге күмәніміз к2п», –
дейді сарапшы.
Қорыта келе айтарымыз, Ұлттық
банк 2з тарапынан мәлімдегендей,
теңгенің атаулы бағамы нығаю ға
әлеуеті жеткілікті болғанымен, басқа валюталарға қарағанда әлсіздігі, ірі компаниялардың к2лемді
қаржыларын шетелдерден елге қайтаруға асықпауы да – теңге қорын
бекітіп, елдегі қолданысын кеңейтуге
к2лденең болып отырған факторлар.
Бірақ сең қозғалды, енді келешекте т2л валютамыз сенімді қаражат
к2зіне айналатынына да сеніміміз
ұлғая түсті. Ләйім, солай болуына
жазғай.

Қытай мен Қазақстан арасындағы теміржол
арқылы тасымалдау к#лемі 2018 жылы 38%-ға #сті,
деп хабарлайды Синьхуа агенттігі. Екі ел арасында
теміржол тасымалының #ткен жылғы ауқымы 13,9
млн тоннаны құрап, 2017 жылмен салыстырғанда
қырық пайызға жуықтапты.
Қазақстаннан Қытайға былтыр 8,5 млн тн түрлі
жүктер жеткізілген, бұл 2017 жылға қарағанда 54
пайыз к2п.
Қаңтар айының соңына таман «Үрімші
темір жолы» және «Қазақстан темір жолы»
компанияларының делегациялары Үрімші
қаласында жұмысшы мәжілісін 2ткізген. Екі
елдің темір жолдары әкімшіліктерінің 2кілдері
2019 жылға к2лемі 15,7 млн тонна жүктерді
тасымалдаудың болжам ауқымын бекітті.
Бұдан басқа дәнді дақыл тасу және жеткізу,
сондай-ақ к2лемі 500 мың тоннаға дейін 2сімдік
майын вагон-цистерналарда АлашанькоуДостық шекара 2ткелі арқылы тасымалдау бойынша келісімге қол жеткізілген. 2019 жылдың
ақпанынан Қытайдан Қазақстанға к2лемі 280 мың
тонна газ құбырларын тасып-жеткізу де күтілуде.

«Халық банк» –
еліміздегі ең үздік банк
«Халық банк Қазақстан» халықаралық Global
Finance журналының нұсқасы бойынша 2019 жылғы
сауданы қаржыландыру саласындағы Қазақстанның
үздік банкі деп танылды, дейді www.trend.az сайтынан.

Жыл сайынғы эксклюзивті сұрау салу осымен 19-ыншы рет 2ткізілген. Global Financeтың редакциялық алқасы салалардағы талдаушылардың, компаниялар басшыларының
және технологиялар бойынша сарапшылардың
пікірлерін негізге ала отырып, әлемнің 95 елінде
сауда қаржыландыруды ұйымдастырушылардың
үздіктерін таңдап алған.
«Халық Банк Қазақстан» сауданы қаржыландырудың қазақстандық нарығында – шығарылған
кепілдіктерінің 43 пайыз к2лемі бойынша және
аккредитивтерінің 72 пайыз к2лемі бойынша –
нарықтағы басым үлесімен тұрақты к2ш бастап
келеді.

ОПЕК-ті қайта құрмақ па?
Мұнайдың әлемдік нарығына бақылауды
қолға алу үшін Сауд Арабиясы және оның Парсы шығанағындағы одақтастары ОПЕК-ті Ресей
басшылығымен қайта #згертуді жоспарлаған, деп
хабарлайды РБК сайтынан.

Бұл одақ картель құрамына кірмейтін 10 елдің
тобынан құралмақ. Бұл ұсынысты 2019 жылдың
18 ақпанында талқылайды да, ал ақырғы шешімді
сәуірдегі келісс2здер барысында қабылдау жоспарланған. Құрылғалы отырған одақ үш жылға
дейін жұмыс істейді және міндетті заңды күші
болмайды.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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БИЗНЕС&ҚАРЖЫ
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
ҰЛТТЫҚ БАНК: ҚАДАҒАЛАУ
ҮЗДІК ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
ТDЖІРИБЕ АЯСЫНДА
Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау
барысында Ұлттық банк қаржы секторын қалыпқа
келтіру саясатын, қадағалау ж#ніндегі үздік халықаралық
тәжірибені, оның ішінде тәуекелге бағдарланған негізде
енгізуді жалғастырады.
Үкімет отырысында баяндама жасаған Ұлттық
банктің т2рағасы Данияр Ақышев бұл бағыттағы
маңызды шаралардың бірі кепілді кредиторлардың
абсолютті басымдығы бойынша қолданыстағы
заңнамаға түзетулер енгізу болып табылатындығын
атап 2тті. «Бұл кредиторлардың кәсіпорындар банкроттығына мүдделілігін арттыруға, нақты секторды
қалыпқа келтіруге, кепіл мүлкін экономикалық айналымға тартуға мүмкіндік береді», – деп атап 2тті Ұлттық банк т2рағасы.
Қаржы реттеушісі биыл банк активтерінің сапасын
жан-жақты бағалау ж2ніндегі дайындық жұмыстарын
бастайды. Осы ретте қазіргі күні бұл мәселелерді
банктермен талқылау қолға алынды. Сонымен қатар,
Данияр Ақышев Ұлттық банк «7-20-25» бағдарламасының үлгісімен Қазақстан азаматтарының отандық
автомобильдер сатып алуына кредит беру бағдарламасын жедел әзірлеуге дайын екендігін атап 2тті.
«Бұл ұсынысты мүдделі мемлекеттік органдармен және
банктермен осы бірінші жартыжылдықта жан-жақты
пысықтап, екінші жартыжылдықта бағдарламаны іске
қосуға дайынбыз», – деді ол.
Қаржы реттеушісінің басшысы с2зін қорытындылай келіп, бас банк экономикадағы к2леңкелі айналыммен күрес аясында қолма-қол ақшаны пайдалануды шектеу және қолма-қол ақшасыз айналымды
кеңейту бағытындағы іс- шараларды талқылауға дайын
екендігін атап 2тті.

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ
ҚАҢТАРДА ЖАРНА
7 МИЛЛИАРДТАН АСТЫ
Жаңа жылдың алғашқы айында Dлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 7,6 млрд теңге к#лемінде жарна
түсті.
Жүйе іске қосылған 2017 жылдың 1 шілдесінен
биылғы қаңтар айының соңына дейінгі аралықта
жинақталған жалпы жарна сомасы 140,52 млрд теңгені
құрады. Оның 131,86 млрд теңгесі (шамамен 93,8%)
жұмыс берушілердің аударымдары болса, қалған 8,66
млрд теңге (6,2% жуығы) – жеке кәсіпкерлер мен
азаматтық-құқықтық келісімшарт негізінде еңбек
ететін тұлғаларға тиесілі.
Qңірлер арасында жарна т2леу жағынан бұрынғыша
Алматы, Астана қалалары мен Қарағанды облысы к2ш
бастап тұр.
Қор қаржысы Ұлттық банкте сақталады, болашақта
МCМС пакеті аясында к2рсетілетін қызметтер
ақысын т2леуге жұмсалады. Ұлттық банкпен қаржыны
сенімгерлік басқару туралы келісім жасалған.

«АСТАНА» ХҚО
ҚАРЖЫЛЫҚ ИННОВАЦИЯЛАРДЫҢ
ЖАҺАНДЫҚ ЖЕЛІСІ
«Астана» халықаралық қаржы орталығы әлемдік
реттеушілермен бірлесіп, «Жаһандық құмсалғыш» (Global
Financial Innovation Network) бағдарламасын іске қосты.

Қаржылық инновациялардың жаһандық желісі
(Global Financial Innovation Network немесе GFIN)
– бұл Ұлыбританияның қаржы қызметін бақылау
ж2ніндегі басқару, Халықаралық валюта қоры,
Дүниежүзілік банк тобы және АХҚО-ның қаржы қызметтерін реттеу ж2ніндегі комитетін қоса алғанда,
29 әлемдік қаржы реттеушісі мен ұйымдардың басын қосып отырған бірлестік. GFIN инновация
саласында ынтымақтастық және тәжірибе алмасу, реттеуші технологиялар (RegTech) саласында
білім алмасу, компанияларға бір мезгілде Қазақстан,
Ұлыбритания, АҚШ және басқалардың да құзыреті
аясында, бірнеше елде инновациялық 2німдерді,
қызметтерді немесе бизнес-үлгілерді тестілеуге мүмкіндік беру мақсатында құрылған. «GFIN әлемдік
қаржы жүйесінің тұрақтылығын қолдау мақсатында
реттеуші-пікірлестер арасындағы ынтымақтастыққа
ықпал етеді. Бұл жоба әділ, транспарентті және тиімді
негізде трансшекаралық қаржылық қызметтерді дамыту бойынша АХҚО міндеттерінің бірін іске асыруға
жәрдемдеседі», – деп атап 2тті АХҚО комитетінің
қаржылық технологиялар ж2ніндегі басқарушы директоры Асылбек Дәулетов.
«Жаһандық құмсалғышта» тестілеуден 2ту үшін
қатысушы реттеуіштердің тізімін, тиісті талаптарды
қарап шығып, 2тінімді 2019 жылғы 28 ақпанға дейін
беруі қажет. Қатысуға ниет білдірушілер тестілеу
2ткізгісі келетін елдердің реттеуші талаптарына
сәйкес болуы тиіс. Сонымен қатар GFIN басқа қаржы
реттеушілері мен халықаралық ұйымдарды желіге
қосылуға шақырады.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА

САНДЫҘ ИНДУСТРИЯ 2.0
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Форумның барлық қатысушысына жемісті еңбек және алға
қойған мақсаттарына қол жеткізуді
тілеймін, – делінген Нұрсұлтан
Назарбаевтың хатында.
Қазақстан, Беларусь, Қырғыз,
Ресей және Армения елдерінің
үкімет басшылары, Еуразиялық
экономи ка лық комиссия алқасының т2рағасы қатысқан форумның пленарлық сессиясында ЕАЭО
цифрлық күн тәртібін іске асыру
және инновациялық экожүйені
дамыту, оның ішінде одаққа мүше
мемлекеттердің технопарктерін
интеграциялау мен жаңа цифрлық
жобаларды іске қосу арқылы күшжігерді одан әрі біріктіру мәселелері
талқыланды. Қатысушылар форум
мінберінен цифрлық экономиканы
құру саласындағы 2з тәжірибелерімен б2лісті. Сандық индустрия,
инновациялар елдерімізге бәсекеге
қабілетті, 2згерістерге бейімделген
және 2мірдің жоғары деңгейін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіні
аталып 2тті. Яғни кәсіпкерлікті
дамытуға, жаңа жұмыс орындарын
құруға негіз болады, сондай-ақ
денсаулық сақтау, экология, энер-

Жаһандану дәуіріндегі
цифрлық күн тәртібі
гетика және азық-түлік қауіпсіздігі
салаларындағы түйткілдерді шешуге
к2мектеседі.
Форумның мақсаты – Еуразия технопарктерін интеграциялау. Осы тұрғыда қатысушы
елдердің үздік тәжірибелері негізінде АТ саласындағы инновациялар мен кәсіпкерлік аясында
ынтымақтастықты дамыту, мем лекеттік қызметкерлердің, корпо рациялардың, кәсіпкерлердің, инвес торлардың және экожүйенің
негізгі ойыншыларының қызметін
бір құрылым шеңберінде біріктіру
арқылы Еуразиялық 2ңірдің
әлеуетін ашу, инновациялық
экожүйе мәселелері бойынша білім
және тәжірибелер алмасу.
Үкімет басшысы Бақытжан
Сағынтаев 2з баяндамасында барлық инновациялар мен
технологиялардың басты мақсаты
адамдардың 2мірін жақсарту,
олардың жұмысы мен 2суіне
қолайлы жағдайлар жасау екенін
атап 2тіп, цифрлық күн тәртібіне
байланысты Қазақстан тарапынан атқарылып жатқан жұмыстарға
тоқталды. «Біз цифрлық күн
тәртібінде осымен екінші жыл
2мір сүріп жатырмыз. Қазақстан
электронды қызмет к2рсетуді
10 жыл бұрын бастады. Қазіргі
таңда мемлекеттік қызметтердің
60% электронды үкімет порталы
арқылы ұсынылады, биыл аталған
к2рсеткішті 80% жеткізу міндеті
тұр. Бүгінде eGov-тан mGov-қа
(мобильді үкімет) к2шу жұмыстары
жүргізілуде», – деді премьер-министр.
Еліміз алдағы т2рт жылда «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын
жүзеге асыруға 310 млрд теңге
жұмсамақ. Ол соманың 169 млрд
теңгесі квази мемлекеттік субъектілердің есебінен алынса, 141 миллиарды республикалық бюджеттен
б2лінеді. Жоба ойдағыдай іске асса
2025 жылға қарай салық түсімін
1,7-2,2 трлн теңгеге жеткізіп, 300
мың адамды жұмыспен қамтуға
жол ашылмақ. «Инфрақұрылым
үшін Қазақстан аумағы 2те
үлкен. Біз барлық қалаларда
инфрақұрылымды, яғни интернетті
толық қамтамасыз етеміз. Ауыл
тұрғындарының 43 пайызы, 7 мыңға
жуық ауылдық елді мекенде интернет жылдамдығы жеткілікті
деңгейде, бұл 2те маңызды. Ауылдарды кең жолақты интернетпен қамтамасыз етуді 2020 жылға
дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз.
Біз мектеп қабырғасынан математиктер мен бағдарламашыларды
әзірлеп, жоғары оқу орындарын
осы салаға бағыттап отырмыз.
Инновация керек, сол үшін біз
шетелдік әріптестермен қарымқатынас орнатамыз, әсіресе цифрландыру мәселесінде бірге әрекет
ету маңызды. С2з жоқ, әр мемлекет 2зінше дамиды, дегенмен, ең
маңыздысы – форумнан кейін цифрландыру саласында ынтымақтаса

алуымызда болып отыр», – деді
Бақытжан Сағынтаев.
Қазақстанда инновациялық
кәсіпкерлікті дамытуға арналған
Astana Hub халықаралық технологиялық паркі жұмыс істейді. Бүгінгі
күні Hub 100 пайыз толық. Сонымен қатар, инновациялық саланың
мықты ойыншыларын одан әрі тарту
жұмыстары жүргізілуде. Astana Hub
қатысушылары үшін таланттардың
басын қосып, бәсекелестікті дамыту мақсатында барлық қажетті
жағдайлар жасалған: жеңілдетілген
виза және еңбек режімдері, арендалық тұрғын үй беру, гранттық
қаржыландыру құралдары. Бұдан
2зге, ЕАЭО ішінде бәсекелестікті
дамыту стартап жобалардың сапасын арттыруға мүмкіндік беретіні
аталып 2тті.
Сонымен қатар инновациялық
экожүйені құрып, таланттарды дамыту үшін Қазақстанның білім
беру жүйесінде, соның ішінде
орта, кәсіби және жоғары білім
беру саласында бірқатар реформалар жүргізілді. Мәселен, Астанада
мамандандырылған АТ-университет
ашу к2зделген, оның жұмысы Astana
Hub қызметімен тікелей байланысты болмақ. Ғылыми қызметті
қолдау бойынша жекелеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы,
Елбасы Н. Назарбаев 2ткен жылдың
қазан айында 5 жыл ішінде білім,
ғылым, денсаулық сақтау салаларын қаржыландыру деңгейін ЖІQ
10% дейін жеткізу туралы міндет
қойды, сонымен қатар ЖІQ-де
ғылыми-зерттеу және тәжірибелікконструкторлық жұмыстарға жұмсалатын шығындарды 2025 жылға
дейін 1% жеткізуді тапсырды.
Qз кезегінде Ресей Федерациясы
премьер-министрі Дмитрий Медведев Ресей ЕАЭО аймағында жобаларды жүзеге асыруға негіз беретін
тікелей цифрлық технологияларды енгізуге баса ден қойғандығын
атап 2тті. «Біздің елімізде цифрлық
бағдарлама ұлттық модельге айналды. Біз алдағы 5 жылда бұл
салаға 1 трлн 800 млрд рубль салуға
ниеттіміз. Бұл қаражаттың жартысы
федералды бюджеттен, қалғаны
бюджеттен тыс қаржыдан салынады. Біздің тәжірибеміз ЕАЭО елдері
үшін пайдалы болады деп сенемін»,
– Д.Медведев.
Айтулы жиын барысында ойпікірлерін ортаға салып, 2з тәжірибелерімен б2ліскен сандық форум қатысушылары – Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің үкімет басшылары, халықаралық сарапшылар, сандық индустрия саласының жетекші мамандары халықаралық жиынды
жоғары деңгейде ұйымдастырғаны
үшін Қазақстан үкіметіне ризашылықтарын білдіріп, форум аясында талқыланған 2зекті мәселелер
цифрландыру саласының дамуына
серпін беретінін атап 2тті.
«Жаһандану дәуірінің цифрлық
күн тәртібі» халықаралық форумы

тақырыптық сессиясында с2з алған
ақпарат және коммуникациялар
министрі Дәурен Абаев әлемдік
деңгейдегі бұл басқосудың Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей
бастамасымен қолға алынғанын
айтып, Еуразиялық экономикалық
одақ елдерін кешенді цифрландыру
осы жиыннан бастау алуы керектігін
атап 2тті.
Алқалы жиын аясында ақпарат
және коммуникациялар министрі
Дәурен Абаев бірқатар шетелдік
әріптесімен екіжақты кездесулер
2ткізді.
Беларусь Республикасының
байланыс және ақпараттандыру
министрі Сергей Попковпен кездесуде тараптар екі елдегі цифрландырудың негізгі бағыттары бойынша
салалық ведомстволар арасындағы
ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Сондай-ақ министрлер
электронды қызметтер мен пошта
байланысын, иннова циялық технологиялар паркін дамыту ж2нінде
пікір алмасты.
Qзбекстан Республикасы ақпараттық технологиялар және комму никацияларды дамыту министрі Шерзод Шерматовпен келісс2здер кезінде Орталық Азияда
экономиканы цифрландыру саласында екі елдің р2лі артып келе
жатқаны атап 2тілді. Дәурен Абаев
инновациялық орталықтардың,
АКТ саласындағы ұйымдардың,
жоғары оқу орындарының арасындағы байланыстардың нығаюы
трансұлттық компаниялар мен инвесторларды тартуға септігін тигізетіндігін айтты.
Кездесу барысында «Зерде»
ұлттық ақпараттық-коммуникациялық холдингі (Қазақстан) мен
«UZINFOCOM» мемлекеттік
ақпараттық жүйелерді құру және
қолдау бірыңғай интеграторы
(Qзбекстан) арасында түсіністік меморандумына қол қойылды.
Сонымен қатар Дәурен Абаев
Халықаралық электр байланысы
одағы бас хатшысының орынбасары
Малкольм Джонсонмен кездесті.
Тараптар Қазақстандағы жоғары
оқу орындарының ғылыми әлеуетін
арттыруға қатысты ынтымақтастық
жасау мүмкіндіктерін қарастырды.
Cзербайжан Республикасы байланыс және жоғары технологиялар
министрінің орынбасары Эльмир
Велизадемен кездесуде Ақпараттық
коммуникациялық технологиялар
саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдерге қол жеткізілді.
Сандық индустрия алға озған
жедел даму үстіндегі қазіргі уақыт
талабы тұрғысынан алғанда, Еуразия лық экономикалық одаққа
мүше елдердің бірқатар жетістіктерін атап айтуға болады. Халықаралық рейтингтерге сәйкес, Cзірбайжан онлайн қызметтер мен инфрақұрылымды дамыту бойынша
жақсы к2рсеткіштерімен к2рінсе,
Қырғызстан 2016 жылдан бастап
онлайн қызметтер мен адами ка-

питал бойынша к2рсеткіштерін
айтарлықтай жақсартқан. К2ршілес
Qзбекстан да ашық деректер порталы бойынша және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, нормативті-құқықтық актілердің және
тағы басқа жобаларды қо ғам дық
талқылау жүйесін қоса алғанда
бірнеше электрондық платформаларды іске қосқан. Ал халықтың
сандық технологияға қолжетімділігін
қамтамасыз ету және электронды
қызметтер мен сервистер ж2нінен
Ресейдің жоғары к2рсеткіштерге
қол жеткізгендігін атап айтуға болады. Осы ретте біздің еліміз ТМД
кеңістігінде электронды цифрлық
қолтаңбаны қолдану арқылы бірыңғай электронды үкімет порталында мемлекеттік қызметтер ұсынуды
алғашқы болып бастаған елдердің
қатарында екенін атап 2ткен ж2н.
Мәселен, жүйелік іс-шаралар нәтижесінде халықаралық сарапшылардан оң баға алған бірқатар отандық
жобалардың орны б2лек. Атап айтар болсақ, БҰҰ-ның 2016 жылғы
рейтингінде «электронды үкіметтің»
даму деңгейі бойынша Қазақстан
әлемнің 193 елінің арасында 3
орыннан к2рінді. Ал, CЭФ есебінің
жүйелік даярлығы индексі бойынша 2016 жылдың қорытындысында
еліміз 139 мемлекеттің ішінде 39
орынға ие болды.
Қазіргі зымыран уақытта жаңа,
тың биіктерге ұмтылу – ертеңгі кемел болашақтың негізін қалау. Осы
ретте елімізде IT мамандардың сапасын арттыру, спутниктік технологияларды толықтай игеру жұмыстары
әрдайым басты назарда. Бұл қазіргі
замана к2шінде жаһандық бәсекеге
қабілеттілікті арттыра түспегі анық.
Цифрлы әлем экономикалық,
әлеуметтік кедергілерді жойып, жаңа
мүмкіндіктерге жол ашады. Яғни
форум атауының 2зі айтып тұрғандай, халық шаруашылығы салаларын цифрландыру және инновацияларды енгізу – бүгінгі жаһандық
даму аясында ел экономикасының
бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен
халықтың 2мір сапасын жақ сартудың басты шарты.
Пленарлық сессия қорытындысы
бойынша цифрлық қолтаңбаны
пайдалана отырып, Astana Hub
(Қазақстан), «Сколково» (Ре сей), «Кәсіпорындар инкубаторы» (Армения), «Жоғары технологиялар паркі» (Қырғызстан)
технопарктері арасында Qзара
түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою рәсімі
2тті.
Форумның басты тақырыбы аясындағы 2зекті мәселелер «ЕАЭО
цифрлық күн тәртібі», «Тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізудегі цифрландыру (БҰҰ)», «Инновациялық
экожүйедегі цифрландыру», «Индустрия 4.0 – инновациялық экожүйе
тұтынушысы», «Шағын және орта
бизнесті цифрландыру» атты тақырыптық сессияларда кеңінен талқыланды.
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БИЗНЕС&ҚОҒАМ
АЗАМАТТЫҘ ҘОҒАМ

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Кәсіподақ қозғаушы
күшке айналды
>[1]
Бұл тәуелсіз Қазақстандағы кәсіподақтардың қызметі мен мәртебесіне
монографиялық зерттеу жүргізіп,
елдегі және әлемдегі кәсіподақ қозғалысының құқықтық негізі мен
жағдайына талдау жасаған тұңғыш
кітап. Басылым авторларының Қазақстандағы әлеуметтік әріптестік пен
кәсіподақ институтын дамыту ж2нінде
ұтымды ұсыныстары бар.ҚРКФ
т2рағасы Бақытжан Cбді райымның басшылығымен 2ткен мәжілісте
еңбек ұжымдарындағы бастауыш
кәсіподақ ұйымдарының ролін к2теру,
еңбек заңдылығын сақтауға байланысты қоғамдық бақылауды күшейту,
әлеуметтік-еңбек қарым-қатынастарын реттеу, сондай-ақ еңбек даулары мен кикілжіңдерін шешу және
оның алдын алу іс-шаралары қаралды.
«Қазір кәсіподақ мүшелерінің
қатары екі миллионға жетіп, еліміздегі ең ірі қоғамдық ұйымға айналды.
22 салалық кәсіподақ, 16 аумақтық
кәсіподақтар бірлестігі, 18 000-нан
астам бастауыш ұйым бар. Qт кен
жылдың 2зінде 470 бастауыш кәсіподақ ұйымы құрылып, 35 мың нан
астам адам кәсіподақ қатарына қосылды», – деді ҚРКФ жетекшісі.
Cлеуметтік әріптестермен бірлесе
жүргізген жұмыстың нәтижесінде
2017 жылмен салыстырғанда былтыр 2ндірістік жарақат 1678-ден
1568-ге немесе 6,6 пайызға, жұмыс
жағдайында қайтыс болғандар 244-тен
216-ға немесе 11,5 пайызға азайған.
Бірақ бұл к2ңіл к2ншітетін к2рсеткіш
емес. Qндіріс орындарында еңбек
қауіпсіздігін сақтамаудың салдарынан
осындай оқыс, қайғылы жағдайлар
жалғасып келеді. Кәсіподақтар федерациясы осының алдын алу
мақсатында кешенді жұмыс жоспарларын жасап, соған сәйкес іс-әрекет
жасай бастады.
Cлеуметтік қамсыздандыру ж2ніндегі Халықаралық қауымдастық 2017
жылы VisionZero бағдарламасын
енгізген болатын. Бұл бағдарламаның
мақсаты – «н2лдік жарақат». Қазақ-

стандағы кәсіподақ ұйымдары да осы
бағытта жұмыс жүргізіп отыр.
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер
палатасы және Қазақстан жұмыс
берушілер конфедерациясымен бірге
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін
к2теру, еңбек қауіпсіздігін сақтау
мен жақсартуға жұмысшылар мен
жұртшылықты к2бірек тарту мақсатында «Еңбек қорғау саласында профилактика мәдениетін бірге к2тереміз!» республикалық акциясы
2ткізілген. Осы акция аясында жұмыс
берушілердің қауіпсіз және жақсы
еңбек жағдайын жасауға ынтасын
арттыру және қоғамдық бақылау
институтын дамыту үшін нақты ісшаралар жасалды. Соның бірі – Еңбек
кодексінің ережелеріне сәйкес республика кәсіпорындарында еңбекті
қорғау және қауіпсіздігі ж2нінде
13 мың 2ндірістік кеңес құрылды.
Оның 94 пайызына кәсіподақ
ұйымдары тікелей бастамашы болды.
Ал 2ндірістік жазатайым оқиғалар
мен жарақаттар к2бірек орын алатын ірі және орта кәсіпорындардың
к2бінде 2ндірістік кеңестер жоқ.
«Жұмысшылардың 2мірін аман сақтап, олардың денсаулығына қандай да бір зиян тимеуін қаласақ, 2ндірістік кеңестердің қатарын арттырып, қоғамдық бақылауды жұмыс
берушілермен бірлесе жүйелі түрде
жүргізу қажет» – деп санайды ҚРКФ
т2рағасы.

Жұмысшылардың еңбек құқын
тиімді қорғау үшін жасалатын ұжымдық келісім-шарт 2018 жылы 2017
жылмен салыстырғанда 77 750-ден
92 645-ге немесе 16,1 пайызға артқан.
Дегенмен шағын бизнес саласында
ұжымдық келісім-шартпен қамту
т2мен – 37,2 пайыз.
ҚРКФ 2018 жылдың 1 наурызынан
бастап «Еңбек шартын жаса!» республикалық акциясын бастаған. Осы
акция аясында еліміз бойынша 10
мыңнан астам жұмыс беруші 37 мың
жұмысшымен еңбек шартын жасаған.
Сонымен бірге Кәсіподақтар федерациясы табысы т2мен жұмысшылардың еңбекақысын к2теру
ж2нінде мониторинг жүргізетін
респуб ликалық және аумақтық
штабтар дың жұмысына белсене
қатысады. Қазіргі уақытта ұжымдық
келісім-шартта қарастырылған разря даралық коэффициенттер мен
тарифтік м2лшерлемеге 2згерістер енгізу ж2нінде жұмыс жүргізіліп отырғаны айтылды. Еңбек
және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің алдына т2менгі
еңбекақы м2лшеріне байланысты
критерийлерді айқындау қажеттігі
туралы мәселе қойылған. Сондай-ақ
ауыр, зиянды және қауіпті еңбекпен
айналысатын жұмысшылардың еңбекақысына байланысты бірыңғай
жүйе қарастыру туралы да мәселе
к2терген.

ЭНЕРГЕТИКА
ЕҢБЕК _НІМДІЛІГІ АРТТЫ

Кәсіподақтардың белсенді ісқимылы арқасында 2018 жылдың 1
қаңтарынан бастап ең т2менгі күнк2ріс деңгейінің азық-түлік және
азық-түлік емес б2лімінің арақатынасына байланысты 2згерістер енгізілді. Арақатынас 60 пайыз бен 40
пайыз еді, енді 55 пайыз бен 45 пайыз болды. Ақшалай есептегенде ең
т2менгі күнк2ріс деңгейінің м2лшері
15 пайызға, 24 459 теңгеден 28 284
теңгеге к2бейді. Ал 2019 жылдың
1 қаңтарынан бастап 17,7 пайызға
к2бейіп, 29 698 теңгеге жетті.
Еңбекақы қарыздарын т2леу
кәсіподақтың ең басты айналысып
отырған мәселелерінің бірі. Бұған
алаңдаушылық білдіруінің себебі –
еңбекақы қарыздарының 70 пайыздан
астамы банкрот кәсіпорындар мен
ұйымдарға тиесілі. Кәсіподақтар федерациясы «Банкроттық және реабилитация туралы» заңға 2згерістер енгізіп,
барлық міндетті т2лемдерден бұрын
бірінші кезекте жұмысшылардың
еңбекақы қарызы т2ленуі керек деген
байлам жасап отыр.
Кәсіподақтар федерациясы Республика Үкіметі жанындағы ведомствоаралық комииссияның, Парламент Мәжілісіндегі және мемлекеттік органдардағы әлеуметтікэкономикалық және жұмысшылардың
еңбек құқы мәселелерімен айналысатын жұмыс топтары мен комиссиялардың жұмысына белсене қатысып
келеді. Еңбек кодексі мен «Кәсіптік
одақтар туралы» заңды жетілдіру
және Халықаралық еңбек ұйымының
ұсыныстарын жүзеге асыру ж2нінде
Кәсіподақ федерациясы тиісті орындарға ұсыныс-тілектерін берген.
Сондай-ақ ҚР Үкіметіне 2ндірісте
зардап шеккендерге 2темақы т2леу
мәселесі ж2нінде ұсыныс жасаған.
2019 жыл Қазақстанда жастар
жылы болып жариялануына байланысты Кәсіподақтар федерациясы
еңбек жастарының әлеуметтік және
басқа да к2кейкесті мәселелерін шешу
мақсатына бағытталған бірнеше республикалық іс-шара 2ткізуді жоспарлап отыр.

МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕМЕНШІК ӘРІПТЕСТІК

Кәсіпкерліктің
әлеуметтік пайдасы
Халықтың #мір сапасы, тұрмыс
деңгейі елде әлеуметтік саланың
қаншалықты дамығандығын к#рсетеді.
Сондықтан толыққанды жұмыс
істейтін әлеуметтік нысандар қатарын
арттыруға, ол үшін қосымша қаржы
к#здерін табуға мүдделілік қашан
да басым. Павлодар облысында
мемлекеттік-жекеменшік қағидасын
қолданумен бұл саладағы тың жоба
тиімді жүзеге асуда.
БОТАГQЗ CБДІРЕЙҚЫЗЫ
2017 жылы 2ңірдегі «Черноярская
жемчужина» демалыс базасында зейнеткерлер үшін әртүрлі әлеуметтік
және медициналық қызметтерді
к2рсету орталығы ұйымдастырылды.
Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік
жобасын іске асыру аясында «Черноярская жемчужина» ЖШС атынан жеке әріптес бес жылдың ішінде
азаматтардың денсаулығын жақсарту
мен сауықтыруға бағытталған
мамандан дырылған әлеуметтікмедициналық қызметтер к2рсетеді.
Жобаның экономикалық тиімділігі
мемлекеттік бюджет шығынын
44%-ке қысқартуда болып отыр.
Мәселен, аталмыш жоба мемлекеттік
мекемемен жүзеге асырылғанда,
бес жылда ғимаратты ұстап тұру,
қажет ті жабдықтарды сатып алу,
қызметкерлерге еңбекақы т2леу,
салық т2лемін жүргізу секілді к2птеген
шығыстар үшін 696,2 млн теңге қажет
болса, МЖC аясында бұл мерзімде
қаражат екі жарым есе аз жұмсалады
екен, бұл – 347,2 млн теңге.
Қарттарға арналған орталықты
ашу үшін үй-жайларды қайта құру
және емдеу-сауықтыру қызметінің
түрлеріне медициналық лицензия алу

бойынша үлкен жұмыстар жүргізілді.
Cлеуметтік және психологиялық
қызметтерді к2рсету үшін психологиялық тренингтер 2ткізу, психологиялық шиеленісті анықтау,
2мірлік белсенділіктің әлеуметтік
формаларын дұрыс жеңіп алу, жаңа
2мір жағдайына бейімделудің жеке
алғышарттарын қалыптастыру үшін
кәсіби психолог енгізілді. Орталықта қарттар бір-бірімен араласып, әңгімелесіп, бос уақыттарын
тиімді 2ткізеді. Үстел ойындарын
ойнап, қол2нер бұйымдарын жасайды. Егде жастағы азаматтар тұратын
қажетті б2лмелер санитарлық және
2ртке қарсы талаптарға сәйкес
келетін жиһаздар мен шкафтармен
жабдықталған. Б2лмелерде тәртіп
пен тазалық сақтауға, бес реттік
тамақтануға, диеталық үстелдерге
үлкен мән беріледі.
Сонымен қатар жекеменшік
серіктес қалпына келтіру үшін жаттығу залын, аппаратты массаж,
лазер лік-вакуумдық массаж, емдеу
б2лмесін, физиотерапия, галогендік
камера, пантолық ванналар, фитобар, скандинавтық серуендеу, оттегі
коктейльдері, хамам, орыс моншасы
және сауна ашты. Сауықтыру шаралары дәрігердің нұсқауымен және
бақылауымен жасалады. Сондай-ақ
қолданыстағы қызметтерге қосымша
Moйылды шипажайы, йод-бром ванналарының балшық қосымшалары
қосылды. Йод-бром ванналарының
артықшылықтары – олардың седативті, яғни тыныштандырғыш әсерінде.
Бром ванналары қысым мен стресті
жеңілдетіп, нервтерді тыныштандырады.
Сауықтыру орнында әлеуметтік
және мәдени қызметтердің кең

Мұнай #ңдеу және мұнай-газ химиясы саласында
нақты #сім к#рсеткіштері артты.
Бұл туралы Үкімет отырысында мұнай 2ңдеу
және мұнай-газ химиясы саласында атқарылып
жатқан жұмыстар ж2нінде баяндаған энергетика вице-министрі Болат Ақшолақов атап 2тті.
Министрліктің деректеріне сәйкес, былтырғы
алғашқы жартыжылдықтың қорытындысы бойынша мұнай 2ңдеу саласындағы еңбек 2німділігі
$89,6 мың/адамды, 2017 жылдың сәйкес кезеңімен
салыстырғанда нақты 2сім 114,2% құрады. Еңбек
2німділігі отандық мұнай 2ңдеу зауыттарында (Атырау МQЗ, Павлодар МХЗ, Шымкент МQЗ және
«Каспий Битум» ЖШС) негізгі мұнай 2німдерін
2ндіру есебінен ұлғайып отырғандығы айтылды. «2018
жылдың алты айында 1713,6 мың тонна автобензин,
119,1 мың тонна авиакеросин, 2093 мың тонна дизель
отыны және 375 мың тонна битум 2ндірілді. 2018
жылы 3,9 млн тонна автобензин (2017 жылға 130,9%),
389 мың тонна авиакеросин (2017 жылға 128,4%), 4,4
млн тонна дизель отыны (2017 жылға 110,2%), 2,59
млн тонна мазут (2017 жылға 78,96%) және 823 мың
тонна битум (2017 жылға 112,6%) 2ндірісі күтілуде»,
– деді Б.Ақшолақов.
Qткен жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша мұнай-газ химиясы саласындағы еңбек 2німділігі $8,2 мың/адамды, 2017 жылдың
есепті кезеңімен салыстырғанда нақты 2сім 109,7%
құрады. Еңбек 2німділігінің артуы негізінен полипропилен және метил-трет-бутил эфирі 2ндірісін ұлғайту
есебінен қамтамасыз етілген. Былтыр қараша айында
параксилол 2ндірісі басталды.

ЖАСЫЛ ТЕХНОЛОГИЯ
ЕҢ ІРІ КҮН ЭЛЕКТР
СТАНЦИЯСЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ
Қарағанды облысында жасыл технологияларға
к#шу бағытында ауқымды жұмыс басталды.
Qндірісті 2ңірдегі Саран қаласында Орталық
Азиядағы ең ірі деп танылған күн электр станциясы
жұмыс істей бастады. «Елбасы біздің алдымызға
2030-шы жылға қарай балама энергия үлесін 30%
дейін ұлғайту міндетін қойған еді. Міне, бүгінде осы
мақсат жолында үлкен қадам жасап отырмыз. 164
гектар аумақта орналасқан күн электр станциясы
100 мегаватт 2ндіреді. Бұл – Саран секілді 10 қаланы
қамтамасыз етуге жететін қуат. Облыста жалпы
қуаттылығы 90 мегаватт болатын тағы осындай 2 күн
электр станциясы салынып жатыр», – деді облыс
басшысы Ерлан Қошанов.
Станцияда орнатылған панельдер – металл қоршауы жоқ күн батареясының соңғы буыны. Олардың
үстіне қар жиналмайды, жаңбыр суы жерге ағып
кетеді. Бұлтты күннің 2зінде 10-15 мегаватт қуат
2ндіреді. Күн сәулесінен қуат 2ндіру станциясы
– толықтай жекеменшік жоба. Жоба инвесторы –
еуропалық компаниялар тобы құрылысқа 137 млн
АҚШ долларын салған. Панельдердің барынша
тиімді жұмыс істеуі үшін арнайы түрде жаңа қосалқы
станция салынып, барлық электр желілері қалыпқа
келтірілген.
Жобаны іске қосу салтанатында облыс әкімі Ерлан Қошанов 2ңірде жалпы сомасы 1 трлн теңге болатын 33 ірі инвестициялық жоба, оның ішінде 17-сі
шетелдік инвестициялардың қатысуымен жүзеге асырылып жатқанын атап 2тті. Осы ретте станция іске
қосылған күні Еуроодақ инвесторлары Қарағанды
облысы әкімдігімен меморандумға қол қойған. Бизнесмендер алдағы жылдары балама энергия к2здерін
дамытуға 500 млн АҚШ долларын инвестициялауға
дайын екендерін жеткізді. «Бұл қаражатқа біз «жасыл» энергетика саласында тағы 3-4 ірі нысан салуды
жоспарлап отырмыз. Біз еуропалық әріптестерімізге
бірқатар жобалар ұсындық және жергілікті билікпен
жемісті еңбек ететінімізге сенімдіміз. Себебі мұнда
инвесторлар үшін барлық жағдай жасалған», – деді
«Sonnenergie» АҚ инвесторлар тобының 2кілі Ян
Зонненшайн.

АГРОQНЕРКCСІПТІК КЕШЕН
ТҰҚЫММЕН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІҢ БІРЕГЕЙ ТЕТІГІ

тізбесі: концерттер, би, тақырыптық
кештер, экскурсия, мұражайлар
мен театрларға бару, жаяу жүріп,
бой жазу секілді к2птеген шаралар қарастырылған. 2017 жылдың
қыркүйек айынан бастап оңалту курсы зейнеткерлік жасқа жеткен 2000нан астам адамды қамтыды. Биыл да
демалушылар санын арттыру үшін
қажетті материалдық базаны ұлғайту
к2зделіп отыр.
«Черноярская Жемчужина» ЖШСне аймаққа танымал кәсіпкер, Павлодар облысындағы Қазақстанның іскер
әйелдері ассоциациясының т2рағасы,
сауда-2неркәсіп палатасының мүшесі
Зинаида Пархоменко жетекшілік етеді.
Бүгінде білікті басшының бастамасымен кәсіпорындар қала мен облыстың
қоғамдық 2міріне тығыз араласуда.
Ұжым «Жастар есірткіге қарсы» акциясына, мерекелік шараларға ұдайы
қатысады. Сондай-ақ Ертіс футбол
командасына, сұлулық жарыстарына,

балалар спорттық биі бойынша жарыстар 2ткізуге, республикалық шахмат турнирлеріне демеушілік к2мек
к2рсетілді.
Бұдан б2лек, компанияда қызмет керлердің барлық қауіпсіздік
стандарттарына сай еңбек етуіне
жағдай жасалып, сақтандыру компаниясымен келісім бекітілген.
Сондай-ақ қызметкерлер «Черноярская жемчужина» демалыс үйінде
50 пайыз жеңілдікпен демалады,
2ндіріс ардагерлеріне сыйлықтар
мен күнделікті азық-түлік пакеттері
беріледі. З.Пархоменко компания
қызметкерлерін жаңа технологияларды игеруге ұмтылуға үнемі ынталандыруда. Жыл сайын кондитерлер мен
аспаздар жақын және алыс шет елдерде қайта даярлау және біліктілігін
арттырудан 2теді, сондай-ақ ТМД,
Еуропа, Азия және Америкадан танымал сарапшылар тәжірибе алмасуға
шақырылады.

Диқандарды тұқыммен қамтамасыз етудің бірегей
тетігі іске қосылды.
АШМ Qсімдік шаруашылығы 2німдерін 2ндіру
және қайта 2ңдеу департаментінің директоры Азат
Сұлтанов биыл 1 қаңтардан бастап астық тұқымын
субсидиялаудың жаңа тетігі іске қосылғанын айтты.
«Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы тауар 2ндірушілері үшін тұқым аса қажет екендігі с2зсіз. Алайда ол
екінші кезекте қалып отыр. Себебі қазіргі таңда фермерлерге алдымен техникаға қажетті жанармай дайындау, жұмысшылардың жалақысын т2леу, 2сімдікті
қорғау, тыңайтқыш сатып алу үшін ақша табуы керек.
Тұқымға содан кейін барып назар ауда рылатын.
Qйткені, 2ткен жылы астық түсімін тұқым ре тінде
пайдалануға болатын еді», – деді Азат Сұлтанов.
Ендігі жерде диқандар тұқымдық астықты т2лем
уақытын кейінге шегеру арқылы алу мүмкіндігіне
ие болды. «Егер бұған дейін диқан қауымы тұқымға
алдын ала т2лем жасау үшін қаржы іздеп-табуына
тура келсе, енді еш т2лемсіз-ақ нормаға сай тұқым
ала алады. Сол тұқымды сеуіп, күзде 2нім алғаннан
кейін де жеңілдіктер қарастырылып отыр. Олар алған
тұқым құнының 30 пайызын ғана т2лейді», – деді
департамент басшысы.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Баспана мәселесі
жіті назарда болуға тиіс
«Qз үйім – кең сарайдай боз үйім» – деп, жұпыны
баспанасын байшікештер мен атқамінерлердің алтынмен аптап, күміспен күптеген ғимарат-мекенжайларына
айырбастамаған ноғайлы заманындағы Жиренше шешен сынды бүгінгі күннің қарасы қалың қаймана қазағы
да ең алдымен сол қараша үйге қол жеткізуді армандап
отыр. Ірілі-ұсақты кенттердің сүбелі жерлерінде саны
к2п, сапасы жоқ, бірақ қаржысы тоқ стратегиялық жоспарлар, бағдарламалар қолға алынып, олардың соңы
сиырқұйымшақтай бастаған сәттен-ақ к2ктемгі жауыннан кейінгі саңырауқұлақтардай қаптап кететін билік
т2ңірегіндегілердің, қаражат айналасындағылардың
үш-т2рт қабатты әсем коттедждерінен жырақта,
ойпаңдау тұстарда дәл сол мезетте ата мекен-ауылды, қалалар мен шаһарларды дамытуға б2лінген
қыруар қаржы тілге тиек етіліп отырған жоспарбағдарламаларды т2ңіректеген түрлі деңгейдегі
алаяқтар мен арсыздардың, қылмыскерлердің терең
жемсауына түскеннен кейін-ақ күн к2рісінен айырылып, екі қолға бір күрек іздеген жарлы-жақыбайлардың
лашықтары бой к2теретін. С2йтіп, біртұтас ел жағаның
қызылдығына, қолдың ұзындығына орай екіге жарылуда, бай мен кедей арасына сына қағылып, түсініспестік
туындауда. Күні кеше ғана 2мірмен қош айтысқан
бейкүнә сәбилердің аянышты тағдыры басшыны да,
қосшыны да ойландыруы тиіс. Жағдай осылайша
жалғаса берсе, жарықшақ ұлғая түсуі ықтимал.
Ашығын айту керек, бұл ахуалды атқарушы билік
к2рмей-білмей, естімей отырған жоқ. Жуырда 2ткен
үкіметтің кеңейтілген отырысында әлеуметтік зерттеулер негізінде еліміздің к2кейтесті мәселелерінің
тізімдемесі жасалғаны айтылды. Онда әр 2ңір бойынша
жол салу, ауылдарды сумен қамту, ауруханалар, мектептер, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық нысандарын тұрғызу тәрізді инфрақұрылымдық мақсаттар
қамтылған. Отырыс барысында баспана салу және
оған халықтың барлық санатының қолжетімділігін
қамтамасыз ету ж2ніндегі жұмыстарды жалғастыру
қажеттігі тілге тиек етілді. «Нұрлы жер» мемлекеттік
бағдарламасы бойынша рекордтық к2лем – 12,5 млн
шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілгені, бұрын
мұндай құрылыс қарқыны болмағаны, бұл бағдарлама
жергілікті 2нім 2ндірушілердің 2ндірісін дамытуға тың
серпін бергені, «7-20-25» бағдарламасы бойынша 3,7
мыңнан астам тұрғын жаңа баспанаға ие болғаны айтылды. Бүгінде Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Шығыс
Қазақстан мен Ақмола облыстарында, Астана мен
Алматы қалаларында «БанкЦентрКредит», «АТФБанк»
және «Сбербанк» xалыққа жеңілдетілген ипотека бере
бастаған. Аталған бағдарламаға «Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі», «TengriBank», «Цеснабанк», «BankRBK»,
«Нұрбанк» пен «ВТББанк» те қатыспақ. Енді қалтасы
тоқ, уайымы жоқ қаржы қызметкерлерінің пікірлеріне
к2ңіл б2лелік. «Жылдық 7 пайыз – орта табысты
қазақстандық үшін қолайлы м2лшерлеме. Егер бір адам
25 жылға 20 млн теңгеге жылына 7 пайызбен, алғашқы
т2лемі үй құнының 20 пайызы негізінде алатын болса,
онда ол айына 113 000 теңге т2лейді. 20 миллионға екі
немесе үш б2лмелі пәтер алуға болады. Үйде екі адам
да жұмыс істеп тұрса, аталған қаражатты т2леу қиын
емес!». «Мен не деймін, домбырам не дейді?!» демекші,
мәселе сол жұмыс орнында және қолға тиетін қаражат
м2лшерінде болып тұр ғой!
Осы орайда ойға Екінші дүниежүзілік соғыстан
кейінгі Англияның аталған түйткілді қалай тарқатқаны
оралады. Уинстон Черчиллден соң билік басына
келген лейбористер серкесі Клемент Эттли қираған
қалалар мен тұралаған шаруашылықты қалпына
келтіру үшін қажыған халықты демеу саясатын
ұсынды. Cлеуметтік қамсыздандыру саласында
толыққанды заңдарды қабылдап, жүзеге асыру әрбір
азаматтың күн к2рісіне қажетті қаражат тауып беруді,
жұмыссыздықтан сақтандыруды, тегін дәрігерлік
к2мек пен білім алуды ақиқатқа айналдырды. Мемлекет жеке адамның тағдырын 2з жауапкершілігіне
алды. Бұл шынында да әлеуметтік т2ңкеріс еді. Мұндай
саясатты кейіннен Франция мен Италия, басқа да Еуропа елдері ұстанғаны және ұстанып келе жатқандары
мәлім. Қоғамдық 2ндіріс және бірқатар 2неркәсіп
салаларын мемлекет қарамағына алу арқылы Эттли
экономикалық ресурстарға және 2ндіріске бақылау
орнатты. Осының бәрі соғыс ауыртпашылығынан
ерқашты болған ел халқының әл-ауқатын жақсартып,
к2ңіл-күйін к2терді, елдің мәртебесін арттырды. Эттли тұрғын үй құрылысына да баса мән берді. Соғыс
кезінде жарты миллион баспана жермен-жексен қирап,
үш жарым миллион үй бүлінген болатын. Қаражат
тапшылығына қарамастан Эттли үкіметі миллионнан
астам баспана тұрғызып, оны тегін таратты, с2йтіп,
халықтың алғысына б2ленді. Еңбекшілердің құқығын
қорғайтын кәсіподақтар қозғалысы Англияда, міне,
осы кезеңде қатты 2ркендеді. Эттли үкіметі жүзеге
асырған әлеуметтік т2ңкерістің теориялық негізі 2ткен
ғасырдағы ағылшынның атақты экономисі Джон
Мейнард Кейнстің даму теориясында бекемделді.
Лейбористер билікте болған алты жыл ішінде британ
халқы ес жиып, етек жапты. Ашқан қарын тойынып, жыртылған киім бүтінделді. Бұл мысалды бекер келтіріп отырғанымыз жоқ. Жалғыз жүріп, жол
тапқанға мәз болмай, қыруар қаржыны мағынасыз
той-думанға шашпай, қарапайым халықтың к2кейтесті
мұқтажына жұмсау керек. Заман ағымы нақ осыны
талап етіп отыр.

ЭКОНОМИКАЛЫҘ ШОЛУ
Кешегі кеңестік дәуірде Қазақстанның
ІЖ_-нің 26%-ы аграрлық секторының
еншісінде болса, қазір бұл бар-жоғы
6-ақ пайызды құрайды екен. Осы саланы қолдау үшін тәуелсіздік жылдары
ондаған бағдарламалар қабылданған,
деп мәлімдейді осы мәселеге біршама
тоқталған ресейлік https://www.
ritmeurasia.org ақпарат құралынан.
Бүгінгі шолуымызда біз халқымыздың
мақтанышы – т#рт түлігінің басын
к#бейту, жалпы мал шаруашылығы
#німдерін #ндірудің қазіргі жай-күйі хақында да кеңірек тоқталуды ж#н к#рдік.

Мал шаруашылығының
күйі көңіл көншітпейді

ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ
Шын мәнінде, Қазақстанда
ауыл шаруашығына, оның ішінде
мал шаруашылығының басты саласы – ет 2ндірісіне айрықша мән
беріледі. Халықтың ата асы осыншама
бағалануы, әрине, бұлтартпас ақиқат.
Сондықтан үкімет тарапынан бұған
баса назар аударуы сала еңбеккерлерін
де қуантқаны хақ. Ал, аграрлық кешен шенеуніктері тіпті Азия мен Таяу
Шығыс нарықтарына ет экспорттау
елімізге миллиардтаған доллар табыс
әкеледі деп даурықты да.
Бұндай оптимистік болжамға
сыртқы факторда дамушы нарықтар
тарапынан етке сұраныстың 2сіп
отырғаны себеп болса, ішкі тұрғыдан
– мал жайылымдық алқаптар дың
ауқымдылығы дәтке қуат болып
отырғаны. Атап айтқанда, Қазақстан дағы мал жайылым аумағы 181
млн га (әлемде 5-ші орын) құраған,
бірақ тәуелсіздік жылдары жайылымдық алқаптардың азып кетуі салдарынан оның жартысындай ауқымы
қысқарған. Сондықтан да егер кеңестік
кезеңде отарлы мал шаруашылығына
басымдық берілсе, қазіргі Қазақстанда
– бордақылау алаңдарына к2ңіл б2лініп
отыр.
Бір қызығы, к2лемді бюджеттік
қаржылардың б2лінуіне қарамастан,
сол кеңестік кезеңдегі к2рсеткіштерге
қол жеткізу мұң болып отыр, ал ұзақ
жылдар бойы ұмтылып келе жатқан
ауқымды ет экспорттауға тырысулар табыссыз аяқталуда. Мал шаруашылығы
сакторы нашар дамуда, 2йткені ет
сатудағы негізгі маржа (саудагер мен
сатушы арасындағы айырма) жолай
сатып алушылар мен сауда жүйелерінің
ұзын-шұбақ бойына тарап кеткен.
Ақыр аяғында экспортқа асқан
күш жұмсап қана, соның 2зінде айта
қаларлықтай да емес 2нім ж2нелтіледі
де, ішкі нарықтағы тұрақты тапшылық
АҚШ-тан, Аргентина, Уругвай және
Шығыс Еуропадан импортталған
етпен жабылады. Дегенмен, бізді
таң қалдыратыны, билік 2з халқын
қолжетімді бағамен сатылатын етпен
қамтамасыз ете алмай отырып, 2зінде
2ндірілгенімен халықаралық нарыққа
шығуға белсенді түрде ұмтылады.
Атап айтсақ, 2011 жылы «ІҚМ (ірі
қара малы) етінің экспорттық әлеуетін
арттыру» жобасы сияқты ұсыныс
қабылданған болатын. Осы құжатқа
сәйкес 2011 жылдан 2016 жылға дейін
Қазақстан Республикасы к2лемін
60 мың тоннаға шейін к2теріп,ал
2020 жылға қарай – Қазақстанның
тәуелсіздік алғанға шейінгі деңгейі –
жылына 180 мың тоннаға дейін етті
экспорттау бойынша ілгерілеушілік
іске асыруы тиіс еді.

Бұл міндетті орындау мақсатында
елімізге шет елдерден асыл тұқымды
бұқалар мен тайыншалар әкелуге
шешім қабылданады. Асыл тұқым ды
мал деңгейі 2сті, бірақ жүз мыңдағанмен
есептелген шығындар ақталмады. Іс
жүзінде экспортқа барлығы 15,6 мың
тонна сиыр еті ж2нелтілген, 2016 жылы
одан да аз – 14 мың тоннаға таяу.
Бұған себептердің бірі – мал азығының
тапшылығы. Ауыл шаруашылығы министрлігі жемш2п қорын (қажетті шырынды азықтар мен жем дайындауды, жайылымдықтарды суландыруды)
дамытуға, ет дайындау мен 2ткізу бойынша инфрақұрылым құруға жағдай
жасауды «ұмытып кетіпті».
Qткен 27 жылда тек жылқы (2сім
2 есе) және түйе (1,5 есеге жуық) бойын ша к2рсеткіштер ғана жақ сар ған.
Еліміздегі ІҚМ басы 1,5 есеге таяу,
шошқа – т2рт есе қысқа рып кеткен.
Атап айтқанда, 1990 жж. соңғыларының
бас саны 3,2 млн құраса, қазір – 820
мыңдай ғана қалыпты, сондықтан да
еліміз (байырғы халық тың шошқа
етіне сұранысы шамалы болса да) ішкі
нарықтағы қажеттілікті жабу үшін 2,4
мың тонна шошқа етін импорттап отыр.
Шошқаның етін айтпай-ақ қояйық.
Тіпті республикамыз үшін дәстүрлі саналатын қой шаруашылығында да: қой
мен ешкі саны 1990 жылға қарағанда
әлі қалыпқа келмеген. Оған, сиыр
етін 2ндіру аясында – адам айтқысыз
бағаларға сатып алынған аналық мал
басын импорттаумен қоса есептегендегі
сәтсіздікке ұшыраған бағадарламалар
аясында мемлекеттік қолдау к2рсету
деңгейі – н2лдік деңгейде десе де болады.
Қазақстандық еттің 2зіндік құны
импорттықпен салыстырғанда бірнеше
есе жоғары. Егер Қазақстаннан 2013
жылдан 2018 жыл аралығындағы ет экспорттау серпініне зер салсақ, оның 2те
т2мен екенін аңғару қиын емес. Бұл елде
жүргізіліп жатқан аграрлық саясаттың
қауқарсыздығын аңғартады емес пе?
Мал шаруашылығында мал басының
(70%-дан астамы) дені шағын әрі жеке
қосалқы шаруашылықтарында (ЖҚШ)
шоғырлануы, қанағаттанарлықсыз
ветеринарлық қызмет к2рсету, малдың
т2мен 2німділігі, мал азығы 2ндірісіндегі
жүйелі қиыншылықтар сияқты проблемалар шешілмейінше, бұдан басқа

нәтиже күте алмаймыз. Мемлекет осы
салаға б2ліп отырған к2мекқаржы
мен демеуқаржының тек жұбаныш
туғызғаннан басқа жәрдемі шамалы
болып отыр да, ал статистикалық 2ндіріс 2сімінің цифрлары түпкі к2рсеткіштермен еш сәйкеспейді.
Мысалы, ұлттық экономика минис трлігінің мәліметтері бойынша,
2ткен жылдың қаңтар-қазанында ет
2ндірісінің к2лемі 225,2 мың тонна (бір
жыл бұрынғы осындай кезеңдегіден
9,7%-ға артық) құраған. Сонымен қатар
Ауыл шаруашылығы министрлігі, жыл
сайынғы сиыр етіне қажеттілігіміз 272
мың тонна жағдайында, 2018 жылдың
қаңтар-мамырында ет 2ндірісінің
барлық түрінде малдың таза етінің
салмағы 361,6 мың тоннаға (2сім 4,8%ға) дейін артқан, деп ақпарат берген.
Сосын алғашқы алты айда сиырдың
етінен ғана 450 мың тонна, ал жыл бойына – 478 мың тонна 2ндірілді деген
мәлімдеме таратылды. Нақ сол Ауыл
шаруашылығы министрлігінің мәліметтері бойынша, 2018 жылдың 11 айында
сиыр етінің экспорты 14,5 мың тонна,
ал жылдың қорытындысы бойынша
19,4 мың тонна құраған. Қайсысына
сенеміз?
Тұрақты к2рініске айналған сәтсіздіктерге қарамастан, ет 2ндірісіне байланысты алмағайып экспорттық жоспарлар кезегі таусылар емес. Атап
айтар болсақ, 2017 жылдың басында
қабылданған 2017-2021 жж. арналған
агро2неркәсіптік кешенді дамыту
мемлекеттік бағдарламасын жылы жауып, агроведомствоға сол кезде жаңа
келген Qмірзақ Шүкееев оны бұдан
2р мақсатты Етті мал шаруашылығын
дамытудың 2018–2027 жылдарға арналған Ұлттық бағдарламасымен ауыстырды.
Оны жүзеге асыру, саны 20 мыңнан
100 мыңға дейін 2сетін ұсақ фермерлік
шаруашылықтарды ірі мал бордақылау
алаңдары айналасында белдеу құруды
талап етеді. Олардың міндеті сиыр
еті елімізден тысқары ж2нелтілетін
аймақтардағы мал бордақылау базаларына мал басын 2сіріп, 2ткізу болып табылады. Бұл, 2з кезегінде, ауылдардағы
жұмыс орындары санын 100 мыңнан
500 мыңға дейін ұлғайтпақ. Сонымен
бірге «ІҚМ басын 7 млн-нан 15 млн-ға
дейін, қой-ешкі санын – 18 млн-нан

30 млн басқа дейін, мегежіндер мен
қабанды 2024 жылға қарай – 1,2 млн
басқа дейін жеткізу жоспарланған».
Бірақ та ізгі ниетке негізделген
таптаурын жолдың қайда апаратыны ежелден белгілі. Бағдарламаның
мәні мал шаруашылығының ең табысты және мейлінше тәуекелді б2лігі –
мал бордақылау алаңдарын ірі бизнес
қолына жинақтау болып табылады.
Айта кету керек, бағдарлама жүзеге
асырылып жатқанына бір жыл толды, бірақ фермерлер тарапынан аса
құлшыныс байқалмайды. Элиталық
мал 2сіру кәсіби ветеринарлық к2мекті
талап етіп, толыққұнды жемш2п
қорын қажетсінеді. Бірақ жеке қосалқы шаруашылықтар (ЖҚШ) еншісінде
бұлардың ешқайсысы да жоқ. Олар
үшін мал дәрігерлері мен зоотехниктер де, олардың еңбектеріне т2лейтін
ақшалары де жетіспейді. Фермерлердің
жемш2п 2сіріп-дайындайтын да, малын жаятын да жерлері жоқ. Қазір
олар малды іс жүзінде тұрғылықты
жерлерінде жайып жүр, басқаға олардың ресурстары да жоқ. Нәтижесі айдан
анық.
Cйтсе де, 2ткен жылдың 7 қыркүйегінде Сыртқы сауда палатасы
басқарма т2рағасының орынбасары Нұралы Б2кейханов Қазақстан
таяудағы 5 жыл ішінде тек Қытайға
ғана жыл сайын 100 мың тоннаға
дейін ет экспорттауға бел байлап отыр,
деп айтты. Алайда, мәлімдегендей
к2рсеткіштерге қол жеткізудің нақты
құралдары сол күйі жоқ. Қытайға ет
жеткізудің ең т2менгі келісімшарт – 40
мың тонна. Мұндай к2лемдегі тауарлық
ет экспорттауды бірде-бір шаруашылық
қамтамасыз ете алмайды. Мәселе –
2ндірілген еттің сапа мен қауіпсіздік
стандарттарына сәйкес еместігінде.
Ауыл шаруашылығы министрлігі есеп
беріп отырған ет, бұл – негізінен жеке
қожалықтарда 2сірілген малдікі, ол
әдетте халықаралық стандартқа сәйкес
келмейді.
Сарапшылардың тағы бір қынжылыспен атап к2рсетіп отырғаны –
«аграрлық ведомствода бір бағдарлама
орындалып бітпей жатып, басқа
біреуі ойлап табылады, ол б2ліске
түсудің сонау жоғары қабаттарындаақ «талапайға» ұшырайды. Онсыз да
күнк2рістің шегінде жүрген ЖҚШларға шенуніктердің к2зін қуантатын
бұндай қағаз жүзіндегі бағдарламалар
керек емес, олардың салықтық буындырудан, сансыз к2п делдалдар мен
қайта сатып алушылардан арылуы
қажеттірек, қолжетімді және қымбат
емес мал азығы болғаны, мүмкіндіктері
жететіндей несиелер және малдарын
2ткізе алатын сенімді арналар болса
тіпті жақсы. Бұның бәрі үкімет пен
жергілікті атқарушы органдар тарапынан мүдделі түсіністік болғанда ғана
мүмкін, 2кінішке орай, бұлай болмай
жатады».
Мұндай бағадан соң біздің де: «Түсініктеме берудің 2зі артық...» дегеннен
басқа айтар уәжіміз қалмай отыр.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

25 қаңтар – 1 ақпан аралығындағы жекелеген
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
1 ақпандағы сауда-саттық
қорытындылары бойынша теңгенің
нарықтық бағамы бір АҚШ доллары
үшін бір апта ішінде 1,4%-ға әлсіреп
(377,46-дан) 382,74 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюталық нарықта
2019 жылғы 25 қаңтардан 1 ақпан
аралығында неғұрлым маңызды
оқиғалар АҚШ-тың ФРЖ комитетінің
отырысы, оның қорытындысы бойынша реттеуші негізгі м2лшерлемені
2,25-2,5%-дық деңгейде сақтап қалу
және м2лшерлемені одан әрі к2теруге
барынша «шыдамдылықпен» қарау
туралы мәлімдеді, келісс2з барысында тараптар 2зара сауда-саттықтағы
теңгерімсіздікті азайту туралы
келіскен АҚШ пен ҚХР арасындағы
келісс2здер 2ткізу, Ұлыбританияның
ЕО-дан шығуы бойынша келісім
жобасына Парламенттің түзетулер
енгізуі және Брексит талаптарына
сәйкес дауыс беруді 13 ақпанға ауыстыру, Венесуэладағы саяси дағдарыс
және PdVSA ұлттық мұнай компаниясына қатысты Американың санк-

Дамушы елдердің валюталары бағамдарының АҚШ долларына қарағанда #згеруі, %
(2019 жылғы 25 қаңтар – 1 ақпан)

циялар енгізуі, Қытайдағы іскерлік
белсенділіктің баялауы, жұмыссыздық
деңгейінің 2суі, жұмыс орындарын құру қарқыны мен АҚШ-тағы
жалақының т2мендеуі туралы статистиканы жария ету болды. Аталған
факторлар АҚШ доллары бағамының
дамыған елдердің валюталарымен
салыстырғанда әлсіреуіне әкелді.
Дамушы елдердің валюта бағамдарының** АҚШ долларына қарағанда серпіні мынадай түрде
қалыптасты:
  t èĸĨįİĳİħ ĸĭĨĳŃ įĭıĵĭĺĨŔŃ
реформасы туралы заң жобасының

және жекешелендіру бойынша
жоспарлардың қабылдануын күту аясында 2,9%-ға (3,77-ден 3,66-ға дейін)
нығайды;
 t õŚĺŞĹĺďĲ çļĸİĲĨ ĸĨĵĬŃ ĹĨĻ
да балансының 2ткен айдағы 3,3 млрд
рандпен салыстырғанда 17,2 млрд ранд
($1,3 млрд) рекордты профициті туралы статистиканы жария ету аясында 2,2%-ға (13,62-ден 13,32-ге дейін)
нығайды;
 t ùŞĸďĲ ĳİĸĨĹŃ ùŞĸĲİħĵŃŚ õè
басшысының күтулерге қарағанда
бағалардың барынша жылдам баялауына қарамастан қатаң ақша-кредит са-

ясатын сақтау туралы түсініктемесінің
аясында 1,1%-ға (5,27-ден 5,21- ге
дейін) нығайды;
tïĵĬĶĵĭįİħĸĻķİħĹŃĸĭĺĺĭĻŀď
бағамға жеткілікті деңгейде баға
берілмеуіне байланысты ұлттық
валютаның нығаюына жол беретіні
туралы ОБ 2кілінің түсініктемесінің
аясында 1,0%-ға (14 093-тен 13 948-ге
дейін) нығайды;
t÷ĭĹĭıĸĻĩĳďĴŠĵĨıĩĨŎĨĹŃĵŃŚ
2суі және ФҚО орналастыру бойынша
аукциондардың табысты 2туі аясында 0,8%-ға (66,01-ден 65,48-ге дейін)
нығайды;
  t ŝĵĬďĹĺĨĵ ĸĻķİħĹŃ  
дық таргетке қарағанда 3,4%-дық
деңгейдегі бюджет тапшылығының
болжамы аясында 71,17 рупийден
71,26 рупийге дейін біраз әлсіреді.
* шолуды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ашық дереккздердің негізінде апта сайын дайындайды;
** АҚШ долларына қарағанда клемі
жағынан неғұрлым кп сатылатын дамушы елдердің валюталары.
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БИЗНЕС&БИЛІК
KAZAKHSTAN THROUGH THE EYES OF FOREIGNERS

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

The Ak Zhol party faction in the lower
chamber of Kazakhstan’s parliament
sent a parliamentary request to the
Kazakh Prime Minister, Bakytzhan
Sagintayev, to consider the possibility
of naming the country as the Kazakh
Republic.

ШАҒЫН ЖCНЕ ОРТА БИЗНЕС
_ҢІРЛЕР АРАСЫНДА
К_Ш БАСТАП ТҰР

DANISH AZIM
It was widely assumed that history
is written by the victors. But this is apparently not always the case. We would
like to tell one of those stories which
could be considered as exceptions to
the above-mentioned unwritten rule.
Aina-Zerkalo, an Azerbaijani
newspaper, in an article by Emil
Agayev entitled «Наш Отец Коркуд,
или Кто такие азербайджанцы» –
«Our Father Korkud, or who are Azerbaijanis?» said: «It is not Azerbaijani
habit to dwell upon history. My father
only remembered – at my request, and
even then not without difﬁculty – his
great-grandfather and great-grandmother, no further up the patrilineal
basis.
Here’s the thing: Not all Azerbai-

Who are the inheritors of
Korkyt’s legacy?
janis know the origin of their families
– but «all of them» know from whom
they drive their origin in the long run:
from Proto-Turks, of course. Who else
would it be?!
Yes, if we consider the original
dominant, the consolidating factor of
the ethnicity, its language, as well as
the events-based and household-based
signs of times gone-by, Kitabi–Dede
Korkud (the Book of Dede Korkud),
an Oguz epic is such a dominant for
the Azerbaijanis. 1300th anniversary of
which was celebrated at the end of the
last century.

It is no accident that the author
of the epic’s Russian language version, (which is, by the way, brilliantly
made!), Alla Akhundova, has translated
the word «Dede» not literally, i.e. not
as «grandfather», but as «FATHER»,
meaning - the father of the Turks, spiritual father. It is similarly no accident
that the pioneer in the study of Azerbaijani mentality, philosopher and publicist Gassan Guliyev has entitled his
ﬁrst book on this topic «Genotypes of
Korkud’s family»
After conducting a thorough research of this epic, Muharrem Ergin,
a Turkish scientist has made an unambiguous conclusion: it is «a wholly
Azerbaijani creation», because each of
its lines «brings us to the Azerbaijani
Turkic language».
According to the Turkish and
Azerbaijani science’s understanding,
what Kazakhs know as «Korkyt ata
kitaby» («The Book of My Grandfather Korkyt») turns out to be «a wholly
Azerbaijani creation». What tends to
be ignored is Korkyt (Korkut, Korcud)
was and still is believed to have lived in

the steppes region where the Syr Darya
River ﬂows.
And also, from what the Turkish
and Azerbaijani scientists are saying, it
sounds like Kazakhs, who have erected
a monument to Korkyt’s kobyz (a bow
instrument with two strings) in the Kyzylorda region and named after him an
university in Kyzylorda city and a folk
music ensemble in Astana, are actually glorifying not one of the figures
of their own culture, but the author of
«a wholly Azerbaijani creation». But
we don’t think they are. For Kazakhs,
Korkyt was and still is one of the ﬁgures

of their own history and culture. Here
is just one example to illustrate such a
conclusion.
Gulf Times, a Qatari newspaper,
in a report entitled «Kazakhstan’s folk
music ensemble Korkyt to perform at
Katara», said: «Kazakhstan’s folk music ensemble Korkyt will perform in
Doha on Friday and Saturday as part
of the 3rd Cultural Diversity Festival, organised by Katara – the Cultural Village, the Kazakhstan embassy
has announced. Scheduled from 7pm
to 8.45pm at the Katara Amphitheatre, the ensemble’s performance aims
to popularise and promote traditional
Kazakh music. Apart from preserving
Kazakhstan’s rich heritage, the embassy noted that Korkyt’s performance
also aims to teach and inculcate values
such as respect, love and understanding
to Kazakh youths. The group includes
laureates of national and international
competitions. They perform using Kazach folk instruments such as kobyz,
kul-kobyz, shan kobyz, saz-syrnay,
sybyzgy, dauylpaz, dabyl,and ytigen.
Korkyt works in various tradition-

al musical genres, including folk and
Kazakh varieties of traditional kuis,
zhyr and terme. The ensemble was established in November 2015 by Saken
Abdrakhmanov, the director and chief
artistic director of the State Academic
Philharmonic of Astana. On February
25, 2016, a presentation of the ensemble was successfully held in Kazakhstan, which was highly appreciated by
the audience. Renowned Kazakh artist Mayra Ilyasova, famous musician
Edil Kusainov, and dance ensemble
Shalkyma also performed in the genre
of Terme as part of this concert named

‘Kasyrlar tolgauy’, which means ‘Poem
of the Centuries’ when translated from
the Kazakh language.Moreover, Shalkyma artistic director Sholpan Korganbek was awarded with the medal ‘Madeniet Gairatkeri’ of the Republic of Kazakhstan. In a short time the ensemble
became winners of prestigious international competitions such as ‘Shabyt’
and Jazz Festival. The group also performed in the US, Russia, China, Serbia and in some European countries,
as well as in the Middle East, including Jordan».
Yet Azerbaijanis tend to completely
appropriate the legacy of Korkyt (Korkut, Korkud), leaving Kazakhs out in
the cold
That’s what’s interesting about such
contradictions as well. Kazakhs have
always readily accept and promote the
version that such creations as Kitabi–
Dede Korkut («The Book of Grandfather Korkyt») should be considered
common written epic monuments of
the Turkic peoples.
But Turks, Azerbaijanis and other
Caucasian peoples speaking Turkic lan-

guages cannot seem to convince themselves that they might have something
in common with the peoples of TurkicMongolian origin. And they, ﬁguratively
speaking, begin to claim exclusive rights
to the outstanding historical examples
and concepts of creativity, associated
with the Turks as a whole. In such cases,
the contradictions were often connected, as we see it, with the differences between the Mongoloid (East Asian) and
Caucasoid (European) physical types.
WHO – ASIANS
OR CAUCASIANS –
WERE THE KIPCHAKS?
The answer seems to be clear, and
for a long time already. The Kipchaks
were Turks. And the genuine Turks
have been and still are the people of Far
Eastern origin.
Turkic languages, on the one hand,
and Japanese and Korean languages, on
the other, share considerable similarity
in typological features of their syntax.
According to archaeological evidence,
the ancestors of Koreans settled the Korean peninsula ﬁve thousand years ago.
Before that, they are now considered to
have been a nomadic people of Mongol
origin. Modern Korea is located to the
east of China. Japan is located further
to the east. There is no clear information about when those Japanese ancestors, who brought their native language,
also belonging to the Altaic group, to
Japan, set foot on the Japanese islands.
But it is an obvious fact that both
modern Korean language and modern
Japanese language are much closer to
the majority of modern Turkic languages on syntax and gender than modern
German language to Russian.
Subsequently, there are serious
grounds for presuming that in prehistoric times, the distant ancestors of
modern Koreans, Japanese and those
who later brought the Turkic language
to Central and Middle Asia, as well as to
Eastern Europe, had lived side by side
and had a common origin.
In other words, as such Turks originally, just like the Korean and Japanese
peoples, belonged to the Mongoloid race.
Since the largest Turkic ethnic
groups are now racially identified as
Caucasians, there is an assiduously cultivated myth that both the Turks and
the Kipchaks had already in the early
Middle Ages nothing in common with
the Mongoloid racial type. And it has
being most ardently championed by
historians who represent the Caucasian
Turkic peoples.
Murad Adji, a popular author (particularly in Kazakhstan), who as a Kumyk by nationality undertook to study
the topic of Kipchaks, or Polovtsy in
his search of deep ancestral roots, at
ﬁrst imperatively considered that «Kipchaks» or «Polovtsy» had been blond
people. Like, the etymology (Russian
word «Polovtsy» is related to the adjective «polovyi» which in its literal translation means «yellow») speaks for itself.
(To be continued)

Астана қаласы бойынша #ткен жылдың қорытындысында экономика құрылымындағы шағын және орта
бизнестің үлесі 61%-ды құрап, 2017 жылдың сәйкес
кезеңімен салыстырғанда 19,5%-ға артты.
Қалалық инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының басшысы Cлішер Cбдіқадыров
атап 2ткендей, Астана экономика құрылымындағы
шағын және орта бизнестің үлесі бойынша 2ңірлер
арасында к2ш бастап тұр. «Елорда Мемлекет басшысы алға қойған міндетті мерзімінен бұрын орындады.
2050 жылға дейін жалпы 2ңірлік 2німдегі ШОБ-тың
үлесін 50% қамтамасыз ету тапсырылған болатын.
Бүгінде бұл к2рсеткіш – 61%. Бұл Астанада 2з ісін ашу
үшін қолайлы ахуал жасалғанын к2рсетеді», – дейді
басқарма басшысы.
Cкімдік 2з тарапынан бизнесті енгізу үшін барлық
рәсімдеулерді оңтайландыру бойынша жүйелі жұмыс
жүргізіп келеді. «Мысалы, былтыр біздің басқарма
Bitfury компаниясымен бірлесіп, қанатқақты жоба
жасауға келісті. «1000 орын – к2ше саудасы» қалалық
бағдарламасы аясында жер телімдерін б2лу аукциондарында технологияны енгізу шешілді. Егер бұрын
аукцион күні бойы 2тіп, кәсіпкерлердің уақытын
алса, енді барлығы онлайн түрде 2тетін болады.
Тіркеу, кепілдік жарнаны т2леу және сауда-саттыққа
қатысу енді телефон арқылы да қолжетімді. Ал
сауда-саттықты нақты уақыт режімінде кез келген адам қарай алады. Блоктарды енгізу үдерісті
толықтай ашық және транспарентті етуге мүмкіндік
берді. Аукциондардың барлық м2лшерлемелері мен
нәтижелері енді Бас прокуратураның Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу комитетімен
жүргізіледі», – деді C.Cбдіқадыров.
Басқарма мәліметтеріне сәйкес, жаңа жылдың 1
қаңтарында Астанадағы кәсіпкерлік субъектілерінің
саны 125 мыңды құрады. Бұл 2ткен жылмен салыстырғанда 30%-ға артық. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша елордада 13 мыңнан астам шағын
және орта бизнес субъектісі тіркелген. Олардың
жұмысы нәтижесінде 2нім шығару к2лемі 21,9%-ға
ұлғайды.

АГРОQНЕРКCСІП КЕШЕНІ
СУ ҚОЙМАЛАРЫ САЛЫНАДЫ
Сыр #ңірінде алдағы уақытта алты су қоймасын салу
жоспарланып отыр.
Қызылорда облысында бұл су қоймаларының
құрылысы агро2неркәсіп кешенін дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы аясында қолға алынады.
Онда 3 миллиард текше метр тасқын су жиналатын
болады.
Облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары
Бауыржан Шәменов атап 2ткендей, олардың ішінде
ең ауқымдысы – 1,5 миллиард текше метр су жинайтын Қара2зек және 600 миллион текше метр су
жинайтын Күміскеткен су қоймалары. Жыл сайын
Үлкен Арал теңізіне қайтарымсыз кететін 3-4 миллиард текше метр суды Күміскеткен және Қара2зек
су қоймаларына жинауға әбден болады. Сол арқылы
егістікті сумен қамтамасыз етуге, мал және балық
шаруашылығын дамытуға жағдай жасалатын болады.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ
_ЗЕКТІ МDСЕЛЕЛЕР
ШЕШІМІН ТАПТЫ
Атырау облысы Қызылқоға ауданы әкімінің халыққа
есеп беру кездесуінде к#лік инфрақұрылымының дамуына маңыз берілді.
Былтыр ауданда жалпы құны 9 млрд теңгеден
астам соманың ауыл шаруашылығы 2німі 2ндірілген.
«Cлеуметтік нысандар құрылысы туралы айтар
болсақ, Сағыз және Мұқыр ауылдарында 424 орындық
мектеп ашылды, 60 орындық тағы бір мектептің
құрылысы жүргізілуде. Сағыз, Қарабау ауылдарында
2ткен жылы екі балабақша салынған. Жеке тұрғын үй
құрылысына жер телімін б2лу үшін инфрақұрылым
жүргізіліп жатыр», – деді Арман Баженов.
Qткен жылы ауданда 11 620 шаршы метр тұрғын
үй пайдалануға берілді. Аудан тұрғындары газбен, сумен 95% қамтылған. Бүгінде жеке тұрғын
үй құрылысы үшін берілетін 486 жер телімі дайын
тұр. Есепті кезеңде жол салу және ж2ндеу, к2ше
жарықтандыру жұмыстары ойдағыдай іске асырылды,
алдағы уақытта ипподром құрылысын салу жоспарланып отыр. «Аудан әкімі есепті кезеңде атқарылған
жұмыстарға кеңінен тоқталды. К2кейкесті мәселелер
шешімін тапты, алайда жұмыс мұнымен бітпейді,
алда үлкен міндеттер бар. Ауданның дамуы барлық
тұрғындардың белсенді ат салысуын талап етеді.
Сіздердің ұсыныстарыңыз бен ескертулеріңіз
мемлекеттік органдардың жұмыстарында есепке алынатын болады. Qңірде к2лік инфрақұрылымының дамуына к2п к2ңіл б2лініп отыр, бұл бағытта жұмыстар
жалғасын табады. Қазір Қарабау арқылы Индерге
баратын жол құрылысы жүріп жатыр. Биыл қосымша
қаржыландыру қарастырылған. Қарабаудан Индерге
дейін 90 км автожол салу керек. Жобалау-сметалық
құжаттама дайындалуда. Бүгінде Атырау – Ақт2бе
жолының құрылысы басталды, сондықтан ауданда
жақын болашақта к2лік инфрақұрылымына қатысты
мәселелер шешімін табады деуге негіз бар», – деп
түйіндеді есеп беру жиынына қатысқан облыс басшысы Нұрлан Ноғаев.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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МӘДЕНИЕТ
БАСҘОСУ

ЦИФРЛЫҘ ҘАЗАҘСТАН

Жастардың
алғашқы форумы
Ауыл шаруашылығы – ел экономикасының негізгі қайнар көзі
Жақында Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев Жастар
жылының салтанатты
ашылу рәсімінде ауылды
дамыту, аграрлық саланы
#ркендету бағытында тиісті
салаларға нақты міндеттер
жүктеді. Бұл жастардың ауыл
шаруашылығын дамытуға
атсалысу деңгейін арттыра
түспек. «Ауыл» партиясы
Мемлекет басшысының
бастамасын қолдап, ауыл
жастарын Елбасы қойған
міндеттерді орындауға
шақырды.

ЖІБЕК НҰРТАЙҚЫЗЫ
Аталмыш 2нім нақты уақыт
режимінде үйде болып жатқан
жағдайларды бақылауға,
оқыс жағдайлар туралы жедел ақпарат алуға мүмкіндік
береді. Ақтау қаласының

Алғашқы
«ақылды үй» – Ақтауда

АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
Осыған орай, Қазақ ұлттық
аграрлық университетінде
«Ауыл» ұлттық демократиялық партиясының ұйымдастыруымен Бірінші республикалық жастар форумы
2тті. Аталмыш форум «Ауыл»
халық демократиялық партиясының бастамасымен
ұйымдастырылды.
Іс-шараға спорт, білім, ғылым, ауыл шаруашылығы саласында жетістікке жеткен 300ге жуық жас қатысты. Жиын
барысында аграрлық сала мамандарын жұмыспен қамту,
ауыл жастарын мемлекеттік
бағдарламаға тарту мәселелері талқыланды. Сонымен
қатар, ауыл жастарының
ұсы нысы тыңдалды. «Ауыл»
партиясының Астанадағы
жастар қанатының т2райымы
Айым Беркімбаева ауыл
жастарының мәселесіне кеңінен тоқталды.
Жиын барысында ауыл жастары елді мекендердің дамуы
үшін 2ндіріс пен шағын кәсіпті
дамытуға арналған жаңа жоба-

_ткен жылы Маңғыстау
облысы әкімдігі мен
«Қазақтелеком» АҚ тұрғын
үйлердің қауіпсіздігі мен
жайлылығын қамтамасыз
етуге арналған инновациялық
#нім – «Ақылды үйді» ұсынған
болатын.

ларын ұсынуға дайын екендігін
жеткізді. Республиканың
барлық 2ңірінен шақырылған
300 жас маман Қазақ ұлттық
аграрлық университетінде
бас қосып, 2з ойлары мен
тәжірбиесімен б2лісті. Жиынның басты мақсаты – Жастар жылында табысты жобалар мен жемісті жұмыстарды
бірлесе іске асыру. Жастар форумы аясында ауыл шаруашылығына қатысты к2рме
ұйымдастырылды.
Форумға қатысқан жас
2рендер 2зге де жастарды ауылды дамытуға ат салы суға
шақырды. Qйткені ауылшаруашылығы ел экономикасының негізгі қайнар к2 зіне
айналу керек.
Жалпы ауыл жастарының
жиналатын орталықтары
бар. Бірақ онда атқарылатын
жұмыстар алға баспай тұр.
Сондықтан әлі де қолдау,
мықты жоспарлар қажет.
Ауыл жастары Қазақ ұлттық аграрлық университетінде
ғы лыми зерттеу институтта-

рына келіп, тәжірибесін, 2зіне
керекті маңызды нәрселерді,
кеңестерді алса құба құп болар
еді. Qйткені ғылыми-зерттеу
институттарының беретін
пайдасы 2те к2п. Қазіргі кезде жылыжаймен айналысып
жатқан ауыл жастары үшін
университеттің берер ақылкеңесі к2п. Дәлірек айтқанда
жылыжайдан аз шығын мен
мол 2нім алуға болады екен.
Елбасының бастамасын
қолдау мақсатындағы форумға
қатысқан жастар ауылды дамыту мәселесі турасындағы
жоспарларын ортаға салды.
«Жұмыспен қамту-2020», «Дипломмен – ауылға» және «Бинес бастау» бағдарламалары
жастар үшін үлкен қолдау
болып отыр. Қазіргі таңда
бұл жоғары университетте
к2птеген талантты маман жыл
сайын оқуды тәмамдайды. Осы
бітірген түлектер жұмыспен
қамтылса жақсы болар еді.
Осыны «Ауыл» демократиялық
партиясы қолға алса, нұр
үстіне нұр.

15-ықшамауданындағы №35
үй «Қазақтелеком» АҚ қосқан
күзет және 2рт қауіпсіздігінің
зияткерлік тетіктері бар Қазақстандағы ең алғашқы
«Ақылды үй» болды. «Ақылды
үйдің» сымсыз бейнекамера, қозғалыс, есіктің ашылу тетіктері қосылған 2зінің
бақылаушысы бар. Детекторлар қозғалысты, есік немесе
терезенің ашылғандығын, бір
нәрсенің жанып жатқандығын
лезде бағдарлайды, ал бейнекамера оқиғаны тіркеп, суретті
есеп жібереді. Туындаған
қи ындық туралы үй иесіне
смартфонға орнатылған ұтқыр
қосымша арқылы жедел хабар
беріледі. Атап 2ту керек, пәтер
иелерінің жабдықты сатып
алуының қажеті жоқ, 2тінім
бойынша «Қазақтелеком» АҚ
жабдықты 2здері әкеліп, орнатады, құрастыру уақыты 40
минуттан аспайды.
«Ақылды үй» пәтердің кешенді қорғалуын қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді. Тұрғындар енді қаскүнемдердің
үйге кіруі немесе апат туралы
алаңдамайтын болады. Жүйе
ұялы телефонға хабарлама

жіберіп, кез келген қиындық
туралы лезде ескертеді, пәтерде
нақты не болып жатқандығын
және к2мек шақырудың қаншалықты қажет екендігін ұтқыр қосымша арқылы кіріп,
к2ре алады.
Сонымен бірге 35-үйдің
тұрғындары қазақстандықтар арасында кеңінен
қолданылатын «Бұлтты
бейнебақылау» қызметіне
қосыла алады. «Бұлтты бейнебақылау» қызметі абоненттерге 2з үйінің жанында
және подъезде болып жатқан
оқиғаларды нақты уақыт
режимінде ұялы құрылғысы
немесе дербес компьютерінің
к2мегімен бақылауға мүмкіндік
береді. Жобаның ерекшелігі:
суреттің сапасы 2те жоғары,
кірген адамның бет-бейнесін
дәл айыруға болады және
архивтегі бейнежазбаларға
оңай қол жеткізеді, жазбалар
7 күнге дейін сақталады. Подъезге бірыңғай бейнебақылау
желісіне қосылған екі бейнекамера орнатылады, олар подъездерге кіре беріс пен олардың
алдындағы аула алаңдарын
түсіреді.

Бұл бағыттағы жоба аясында «Қазақтелеком» АҚ
ағымдағы жылы Ақтау қаласы
мен Жаңа2зен қаласында 250
үйге 1650 бейнекамера орнатып, к2п қабатты тұрғын
үй секторының 62 мыңнан
астам тұрғынын «Бұлтты бейнебақылау» қызметіне қатынауын қамтамасыз етеді.
«Қазақтелеком» АҚ-ның
тағы бір жаңа 2німі – «Ақылды
ТКШ» қызметі пәтерлер мен
үйлерге күн сайын тұтынылған
судың, газдың, электр
энергиясының немесе жылудың
саны туралы ресурстық
компанияға хабарлар беріп
отыратын ақылды құралдар
орнатылады. «Ақылды ТКШ»
ресурстардың нақты қанша
пайдаланылғандығы, түрлі
авариялық жағдайлар немесе
ұрлық кезіндегі шығынның
қанша екендігі туралы 2зекті
ақпаратты алуға мүмкіндік
береді. Бұл 2нім ресурстық
компаниялардың «күрделі»
орындарды анықтауына және
оларды ж2ндеу жұмыстарын
жоспарлау мүмкіндігімен
қалпына келтіруіне ықпал
етеді.

СЕРПІН

Еншілес компанияның үлесі артты
Алматыдағы «Rixos» қонақүйінде
«Орталық-Азия отынэнергетикалық компаниясы»
АҚ («ОАОЭК») акционерлері
Еуропалық қайта құру және
даму банкі (ЕҚДБ) мен Ислам
инфрақұрылым қорымен
(ИИҚ) арасындағы байланыс
ж#нінде жиын #тті. Жиында
жасалған бірнеше келісім
нәтижесінде «ОрталықАзия Электроэнергетикалық
Корпорациясы» АҚ-дағы үлесінің
59,65%-дан 92,75%-ға дейін
артқанын мәлімдеп, «ОАОЭК»
АҚ-ның 2018 жылы әлеуметтік
жобаларды жүзеге асыру және
қаржылық міндеттемелерді
орындау бойынша атқарған
жұмыстары қорытындыланды.
НҰРЛАН ҚҰМАР
«ОАОЭК» АҚ келісімдер
шарт тарын құрылымдау және
мақұлдау жұмыстары жүргізіліп,
нәтижесінде компания ЕҚДБ
және ИИҚ-нан «ОАЭК» АҚның сәйкесінше 22,60% және
10,49% жай дауыс беруші акциясын сатып алды. Компаниядан акционерлердің шығуы
бойынша келісім «ОАЭК» АҚ
ұзақмерзімді даму стратегиясына сәйкес жоспарлы түрде
жүзеге асты. ИИҚ 2011 жылдан
бері «ОАЭК» АҚ акционері болып келді. Оның қатысуымен
активтерді жаңғырту және компаниядағы корпоративтік басқару

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

деңгейін к2теру бойынша белсенді
жұмыс жүргізілді. ЕҚДБ 2009
жылдан бері «ОАЭК» АҚ акцияларына иелік етіп, компанияның
инвестициялық бағ дарламасын
жүзеге асыруға қолдау к2рсетті.
Банктен тартыл ған қаражат
энергетикалық ком панияның
2ндіруші және беруші активтерді
жаңғырту жұмыстарына
жұмсалып, бұл олардың тиімділігі,
сенімділігі және 2німділігінің артуына әкелді.
«Мемлекет басшысы ел дамуы ның басым міндеттерінің
бірі ретінде республикада энергетикалық инфрақұрылымды
дамытуды белгіледі. Бұл ретте
ол ТКШ-н жаңғырту саласы-
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на инвесторлар тарту қажеттігіне
жиі тоқталады. Президент тапсырмасы аясында 2009 жылы
үкімет «тарифті инвестицияға
айырбастау» шекті тарифтер
бағдарламасын қабылдап, бұл
Қазақстанның электр энергетикасы саласының инвестициялық
тартымдылығын к2терді. Дәл
осы кезеңде ЕҚДБ энергия
2ндіретін активтерді жаңғырту
үшін «ОАЭК» капиталына кіру туралы шешім қабылдады. Банктің
жоғары стандарттары қызметке
оң ықпал етті, енді біз бұл
тәжірибені алдағы жұмысымызда
да қолдануға ниеттіміз», – деп
атап 2тті Александр Клебанов,
«ОАОЭК» АҚ акционері және Ди-
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ректорлар кеңесінің т2рағасы.
Qз кезегінде ЕҚДБ Тұрақты
Инфрақұрылым Тобы, Еуразия,
Энергоресурстар департаментінің
директоры Аида Ситдикова:
«ЕҚДБ 2009 жылы «ОАЭК» АҚның капиталына кірген уақытта
алға қойған міндеттерінің бірі –
жаңа құрылған жеке компанияның
қалыптасуына қолдау к2рсету
болатын. Ол кезде компанияда 2ндіріс қуаттылықтары мен
желілік шаруашылықты жаңғырту
және тұтынушыларға қызмет
к2рсету сапасын жақсарту қажеттілігі бар болатын. Мен компанияның алдына қойған міндеттерінің үдесінен шығып, инвестициялық бағдарламаны сәтті

жүзеге асырғанын қуана айтқым
келеді. Сонымен қатар, ЕҚДБнің компаниялардың акционерлік
капиталына кіру бойынша кезкелген жобасы 2зіндік 2мірлік
цикліне ие. Акционерлер құрамынан шығу арқылы біз бұл капиталды жаңа жобаларды жүзеге
асыру үшін қолдануға мүмкіндік
аламыз. Соған орай біздің «ОАЭК»
АҚ-дағы миссиямыз аяқталды деуге болады. Ұзақ жылға созылған
бұл әріптестік біз үшін үлкен
мақтаныш, компанияның дамуына қосқан үлесімізге
к2ңіліміз толады. Алдағы уақытта
«ОАЭК» АҚ-на кредиторлардың
бірі ретінде қолдау к2рсетуді
жалғастырамыз», –деп атап 2тті.
«ОАОЭК» АҚ Павлодар облысы әкімдігімен жасалған
әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру туралы меморандум аясындағы
міндеттемелерді де орындайды. 2018 жылғы желтоқсанда
Павлодардың Усолка шағын ауданында жүзу бассейні ашылса, оның сыртқы инженерлік
желілері – электрмен қамту, сумен
қамту және су жүргізу, сондайақ, жылумен қамту желілерін
«ОАЭК» АҚ еншілес компаниясы – «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ
жүргізді. Жобаны жүзеге асыруға
б2лінген қаражаттың жалпы сомасы – 814 млн 839 мың теңге.
Меморандумды жүзеге асыру аясында «ОАОЭК» АҚ Павлодарда 2017 жылы Павлодар монтаждау колледжінің студенттеріне

арналған 200 орындық жатақхана
салса, 2019 жылы «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» компаниялар тобының
қызметкерлеріне арналған к2пқабатты тұрғын үй құрылысы аяқталмақ. Cлеуметтік жобалар, сондай-ақ, Петропавл қаласында да
жүзеге асырылуда.
«ОАОЭК» АҚ акционерлері
«ОАЭК» АҚ еншілес компанияларының тұрғындарды электр
және жылу энергиясымен үздіксіз
қамту және Қазақстан 2ңірлерін
дамыту міндетін орындауы үшін
инвестициялық және әлеуметтік
бағдарламаларын жүзеге асыру тұрғысындағы қызметіне жанжақты қолдау к2рсетеді.
«Орталық-Азия отын-энергетикалық компаниясы» акционерлік қоғамы энергетика, қаржы
және химия салаларындағы кәсіпорындарды біріктіретін қазақстан дық ірі к2псалалы холдинг
болып табылады.
«ОАЭК» АҚ – вертикалды түрде біріктірілген
жеке энергетикалық компания. «ОАЭК» АҚ-ның Қазақстан 2ңірлеріндегі еншілес
компанияларының қатарына
қуат пен қамсыздандырудың
барлық буындарын – 2ндіріс, тасымал және 2ткізуді қамтитын
«Севказэнерго» АҚ және «Павлодарэнерго» АҚ кіреді. Компания Астана қаласында 2ткізуші
кәсіпорын – «Астанаэнергосбыт»
ЖШС, Ақмола облысында «Аэүк»
АҚ-на иелік етеді.
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