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АҚША НАРЫҒЫ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Парламент палаталарының
бірлескен отырысында Қазақстан
халқына «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы
мен ркендеуінің негізі» атты Жолдауын жариялап, реформалаудың
жаңа кезеңіне қадам басқан еліміздің
алдында тұрған мақсат-міндеттерді
айқындап берді.
Президент Жолдауда мемлекеттік
басқару жүйесінің тиімділігін арттыру, азаматтардың құқықтарын,
еркіндіктері мен қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, дамыған
және инклюзивті экономиканы
қалыптастыру, халықты әлеуметтік
қамту саласын жаңғырту, сондайақ ңірлердің әлеуетін нығайтуға
бағытталған бірқатар бастамаларын
ұсынды.
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04.09.19, 14:44

04.09.19, 14:02

04.09.19, 14:27

04.09.19, 14:02

KazPrime-3M (KZT)
04.09.19, 11:33

КОРПОРАТИВТІК ОБЛИГАЦИЯЛАР
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2155.56

-1.22%

7292.32

0.33%

CAC 40

5523.88

1.06%

S&P 500

2906.27

-0.69%

Dow Jones

26118.02

-1.08%

Nikkei 225

20649.14

0.12%

DAX

12028.10

0.98%

SSE Comp

2957.41

0.93%

04 Қыркүйек 2019
Тауарлар
Мұнай

58.27

-0.58%

Мыс

5637.00

-1.04%

Қорғасын

2020.50

-1.10%

Мырыш

2222.00

-0.85%

Никель

18475.00

3.79%

Алюминий

1745.50

0.23%

Күміс

18.48

0.68%

USDKZT

388.28

0.05%

EURKZT

424.78

-0.11%

USDRUB

66,4530

-0.47%

USDUAH

25,2725

0.23%

USDBYN

2,1178

-0.00%

EURUSD

1,1011

0.35%

GBPUSD

1,2197

0.94%

04 Қыркүйек 2019

28.06.20

–

21.12.22

BASTb1

–

22.09.20

03.09.19

жүйелі реформалар жүргізу арқылы
қол жеткізе аламыз», – деп атап -ткен
Қасым-Жомарт Тоқаев алда тұрған
ортақ міндеттер мен -зінің сайлауалды бағдарламасын іске асыруға
қатысты ой-тұжырымдарын ортаға
салды.
ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ
ТИІМДІ МЕМЛЕКЕТ
Саяси жаңғыру үдерісі азаматтарымыз бен мемлекетіміздің
мүдделеріне сәйкес, біртіндеп үздіксіз
жүзеге асырылатын болады.
Негізсіз, жүйесіз саяси ырықтандыру елдің ішкі саяси ахуалының тұрақсыздығына, тіпті мемлекеттіліктен айырылуға әкеліп
соғатынын әлем елдерінің тәжірибесі
к-рсетіп отыр. Сондықтан саяси ре-

формалар кезең-кезеңімен, табанды
түрде және жан-жақты ойластырылып жүзеге асырылады. «Еліміздің
қоғамдық-саяси -мірін жаңғыртпай,
табысты экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес. Бұл –
біздің ұстанатын басты қағидатымыз.
«Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет». Саяси
жүйенің бұл формуласы мемлекет
тұрақтылығының негізі саналады.
Сондықтан осы бағыттағы жұмысқа
бар күш-жігерімізді салуымыз қажет.
Азаматтардың барлық сындарлы
-тініш-тілектерін жедел әрі тиімді
қарастыратын «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет» тұжырымдамасын
іске асыру – бәрімізге ортақ міндет»,
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент оның пәрменді тетігінің бірі ретінде Ұлттық қоғамдық

сенім кеңесін атады. Халықты толғандырған кез келген -зекті мәселе ашық айтылып, талқыланбаса,
оның шешімі табылмайды. Қоғам
мен билік арасында тұрақты диалог
орнату арқылы ғана қазіргі геосаяси ахуалға бейімделген үйлесімді
мемлекет қалыптастыруға болады. Еліміз к-ппартиялы теңгерімді
жүйені қалыптастыра алса, бұл мемлекет болашағы үшін мықты іргетас
болмақ. Осы ретте партия құрылысы
үдерісін жалғастыру, халықпен тиімді
кері байланыс орнату, митингтер
туралы заңнаманы жетілдіру, қоғамдық келісімді нығайту мақсатында
атқарылуы тиіс іс-шаралар атап
к-рсетілді.
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ИНДУСТРИЯ 4.0

Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің
мәліметтері бойынша, тау-кен
неркәсібі мен карьерлерді
қазу жұмыстары – былтырғы
жылдың қорытындылары бойынша тартылған қаражаттың
жалпы үлесінің 40,2%-ы.
Еліміздегі салалық ұйымдардың
шетелдік компаниялармен зара
әрекеттестікке бағытталған
мемлекеттік саясаты нақ
осы салада әлемге танымал
компаниялардың алаңсыз
жұмыс істеуіне қолайлы орта
қалыптастырып отыр.
ИСАТАЙ ҚАМБАРОВ

GDS (ағыл. Global Distribution System – Жаһандық Дистрибюторлық жүйе – ред.) жаппай енгізілген түрліше салаларда к-п жылдардан бері жұмыс
істеп келе жатқан – «МАЙКРОМАЙН Орталық Азия»,
Outotec және FLSmidth Central
Asia – компанияларының
-кілдері мем лекетімізде іске
қосылған жобалар осы саланы жылдам дамушы саланың

БИІК МАСАТА
СЫНДАРЛЫ ІС-ИМЫЛДАР
ЖЕТКІЗЕДІ ..................................................2

біріне айналдырды, деп
түйіндейді. Бұл ретте мүдделер
мен -зара ынтымақтастық
шоғыры экологиялық қауіпсіз
технологиялық шешімдерді
енгізу ғана емес, сондай-ақ
бағдарламалық қамтамасыз ету
жұмыстарын да қамтиды.
«МАЙКРОМАЙН Орталық
Азия» компаниясының директоры Жасхан Байровтың
айтуынша, мемлекеттің құрған
– экономиканың негізгі салалары мен кәсіпорындардың
цифрлық ортаға к-шуі және
оларда «Индустрия 4.0» бағдарламасын енгізу шешімі – инвестициялық тұрғыдан тартымды жағдай болып табылды.
«ндірістерді цифрландыру
туралы шешім компаниямыз
үшін артықшылық болып табылады, -йткені, ел президентінің
жолдауына сәйкес «Индустрия
4.0»-ке к-шу белсенді түрде
енгізіліп жатқанда, тау-кен -ндірісі саласын бағдарламалық
қамтамасыз етуді жасап, іске
қосу ұйым іс-қимылының
негізгі бағыттарының бірі
болып есептеледі. KAZRC

СУМЕЮТ ЛИ США
УБЕДИТЬ КАЗАХСТАН ПРИНЯТЬ
РЕШЕНИЕ В ПОЛЬЗУ БТД?! ..............................7
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CCBNe3

–

–

BASPb3

10.34

05.04.20

03.09.19

03.09.19

–

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
Deals

Yield

DTM

NTK182_2547

8.74

24.01.20

NTK182_2570

9.50

10.07.20

MUM120_0011

9.50

23.08.19

–

NTK182_2577

9.85

25.10.19

–

NTK364_2566

9.40

27.12.19

–

NTK182_2563

9.50

03.04.20

–

04.09.19

04.09.19

02.09.19

27.08.19

27.08.19

26.08.19

–

ҘАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ

Тау-кен өндірісі –
өзекті сала

04 Қыркүйек 2019
Валюта нарықтары

–

BTASe16
04.09.19

ЛЕМДІК ОР НАРЫЫ

FTSE 100

FFINb2
04.09.19

Мемлекет басшысы алтыншы
шақырылған Парламенттің бесінші
сессиясын ашық деп жариялап, депутаттарды жаңа парламенттік маусымның басталуымен құттықтады.
Еліміздің жаңа тарихындағы
маңызды кезең – Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы жақындап келеді. Осы уақыт ішінде
еліміздің Тұңғыш Президенті –
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
басшылығымен Қазақстан әлемдегі
беделді әрі орнықты мемлекетке айналды. Баянды бірлігіміздің
арқасында тәуелсіздігімізді нығайтып, халқымыздың жағ дайын
жақсартуға жол аштық. «Тәуелсіздіктің жетістіктерін еселеп, елімізді
дамудың жаңа сапалы кезеңіне
шығару мүмкіндігі беріліп отырған
қазіргі уақытта біз бұған Елбасы
саясатының сабақтастығын сақтап,

KASE

DTM
27.01.23

04.09.19

РЫМТАЙ САҒЫНБЕКОВА

Индекстер

Yield
11.14

CSBNb17

есептемесінің бірыңғай стандартының енгізілуі де қолайлы
факторлардың бірі болып саналды», дейді ол.
MICROMINE барлық мемле кеттік бейінді жүйелердің
бәрімен де белсенді жұмыс
істеп қана қоймай, бүгінгі
күнге Қазақстан Индустрия
және инфрақұрылымдық
даму министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитетімен және
де басқа ведомстволардың
қатысуымен бірқатар жобаларды табысты жүзеге асырып
үлгерді де. Жобалардың негізін
бағдарламалық қамтамасыз
ету, қызметкерлерді оқыту
және техникалық қолдау
құрайды.
«МАЙКРОМАЙН Орталық Азия» ЖШС пайдалы
қазбаларды барлау және -ндіру
саласының кәсібилерінен
тұратын KAZRC Стандарттары
ж-ніндегі комитеттің құрметті
мүшесі болып есептеледі.

№36 (626)
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Прогрессивті
өнеркәсіпке бағдар
Азық-түліктен кейінгі маңызды әлеуметтік рл – жеңіл неркәсіпке
тиесілі. Бүгінде 12 мыңнан астам адам – негізінен әйелдер еңбектенетін
осы маңызды неркәсіп буынын дамыту мәселелері индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрі Роман Склярдың қатысуымен
ұйымдастырылған жеңіл неркәсіп кәсіпорындарының «Altyn Oimaq»
алғашқы крме-форумында қозғалды.
БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Халық жаппай қажетсініп, тұтынатын тауарлар шығарылымын жүзеге
асырушы маңызды сала болғандықтан, жеңіл -неркәсіпті дамытуға
мақсатты түрде қадам басқан орынды. Соңғы жылдары саладағы
біршама ілгерілеу үдерісі елімізде индустриялық-инновациялық даму
бағдарламасының жүзеге асырылуымен байланысты болды.
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АПТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ МИНИСТРЛIГIНIҢ
БАЙЛАНЫС, АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ КОМИТЕТIНДЕ ТIРКЕЛIП,
2017 ЖЫЛҒЫ 14 ЖЕЛТОҚСАНДА №16796-Г КУӘЛIГI БЕРIЛДI
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Р ЕСПУБ Л ИК АЛ ЫҚ Э К О Н О М ИК АЛ ЫҚ АП Т АЛ ЫҚ

БИЗНЕС&ЖАҢАЛЫҚ
АПТА ТЫНЫСЫ
Рухани жаңғыру

Өркениеттерді
тоғыстырар күш

Елордада Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың қатысуымен
Азия қаламгерлерінің
тұңғыш І форумы тті.
Алқалы форумға жиналған
300 ақын-жазушылардың
арасында – Азияның 38
елінен келген Нобель
сыйлығының номинанттары,
халықаралық Букер және
ASEAN сыйлықтарының
лауреаттары, ңірлік және
ұлттық сыйлықтардың
иегерлері бар.
– Бүгінде т-л әдебиетіміздің к-кжиегі кеңейіп,
әлем әдебиетінің даму
к-шіне қосылды. Қазақ
қалам герлерінің туындылары арқылы дүние жүзі
жұртшылығы ұлттық руханиятымызды танып
білуде. Қазақстандық 30
жазушы мен 31 ақынның

шығармалары Біріккен
Ұлттар Ұйымының 6 тіліне
аударылып, жарыққа
шыққалы отыр. Осы туындылар 5 құрлықтағы 90-нан
астам елге, яғни екі жарым
миллиард оқырманға тарайды, – деді Қасым-Жомарт
Тоқаев.
Мемлекет басшысы
атап -ткендей, Азия – ұлы
-ркениеттердің дүниеге
келуіне, -ркен жаюына, қалыптасуына куә болған к-не
құрлық. Араб, парсы, қытай,
үнді -ркениеттері – адамзат
тарихының ажырамас б-лігі.
– Қазір Ұлы Жібек
Жолы ның экономикалық
мән-маңызы ғана к-бірек
айтылады. Шын мәнінде,
оның тұтас -ркениеттерді
тоғыстыратын күшке ие
болғаны ескеріле бермейді.
Бүгінде Азияның озық
экономикасымен бірге

әдебиеті, -нері, білім жүйесі
де алдыңғы қатарға шықты.
Азия халықтарының с-з
-нері бай, тамыры тереңде,
– деп атап -тті Мемлекет
басшысы.
Қазақстан Президенті
Азия әдебиетін одан әрі дамыту үшін бірқатар маңызды
мәселелерге қаламгерлердің
назарын аудартып, арнайы
сыйлық тағайындау туралы
ұсыныс білдірді.
– Азия қаламгерлері
форумы шығармашыл
қауымның маңызды диалог алаңына айналуы керек. Бұл маңызды шара Азия
елдерінде тұрақты түрде -туі
қажет деп санаймын. Адамзатты толғандырған күрделі
мәселелер дәл осындай
алаңдарда ортаға салынуы
тиіс. Азияны бүкіләлемдік
рухани даму орталығы
ретінде дамыту айрықша
маңызды. Сондықтан
әдеби үдерістерді жаңғырту
үшін жағдай жасау – басты міндеттердің бірі.
Осы мақсатта «Азия алыбы» халықаралық әдеби
сыйлығын тағайындаған
ж-н, – деді Қ.Тоқаев.
Сонымен қатар, Мемлекет басшысы Азия
қаламгерлері туындыларының біртұтас электронды кітапханасын құру туралы ұсыныс айтты.

Сен де бір кірпіш дүниеге

Абай атындағы мектеп ашылды
Білім күні Премьер-министр
Асқар Мамин Нұр-Сұлтан
қаласында Абай Құнанбайұлы
атындағы №87 мектепгимназиясын ашты.
А.Мамин салтанатты
рәсім ба рысында мектепке
қазақ халқының ұлы тұлғасы,
ақыны әрі ойшылы – Абай
Құнанбайұлының есімінің
берілуі аса құрметті де жауапты екендігін атап -тті.
Сондай-ақ цифрландыру мен
жасанды зерденің әсерінен
бүгінде жаңа мамандықтар
пайда болып жатқандығына
тоқталды.
– Сіздердің білім деңгейлеріңіз заман сұраныстарына
сай және бәсекеге қабілетті
болуы керек, – деді Премьерминистр.
Жаңа мектептің техникалық жарақтануына жәрдемдесу мақсатында Қоғамдық маңызды бастамаларды
дамыту қоры 3D-модельдерді
зерттеуге арналған виртуалды-ғылыми секциясы бар жасыл технология-

лар зертханасын сыйлады,
оны қордың қамқоршылық
кеңесінің т-рағасы . Назарбаева мен экология, геология және табиғи ресурстар
министрі М. Мырзағалиев
таныстырды. Сонымен қатар
мектептің ашылу салтанатына білім және ғылым
министрі А. Аймағамбетов
және Нұр-Сұлтан қаласының
әкімі А. К-лгінов қатысты.
Премьер-министр интерактивті жабдықты қолдана отырып оқытудың
жаңа әдістерімен танысты.
Оқу сыныптарын алдыңғы

ҮКІМЕТ: КЕЛЕЛІ МІНДЕТТЕР КӨШІНДЕ
Сейсенбіде ткен Үкімет отырысында Мемлекет басшысының
«Cындарлы қоғамдық диалог –
Қазақстанның тұрақтылығы мен
ркендеуінің негізі» Жолдауын іске
асыру шаралары талқыланды. Сонымен қатар жиында биылғы егін жинау
жұмыстарының барысы қаралды.

қатарлы технологиялармен жабдықтау оқушыларға
болашақ мамандықтарының
дағдыларын дамытуға
мүмкіндік береді. Үкімет басшысы жаңа мектепті аралау
барысында ұлы Абайдың 175
жылдығына орай ашылған
«Абайтану» кабинеті мен
музейіне барды.
Сонымен қатар ашылу салтанаты барысында жаңа мектепке «СарыарқаАвтонеркәсіп» қазақстандық зауыты жаңа үлгідегі
мектеп автобусын сыйға
тартты.

БОТАГЗ БДІРЕЙҚЫЗЫ
Қазақстан Президенті Қ. Тоқаев
-з Жолдауында 2025 жылға қарай
жалпы ішкі -німнің жыл сайынғы
-суін кемінде 5% етіп тұрақты
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
құрылымдық -згерістерді іске асыру
қажеттігі туралы айтты. Бюджеттікқаржы бағыты бойынша баяндаған
Премьер-министрдің бірінші
орынбасары – қаржы министрі
.Смайылов Үкімет экономиканы әртараптандыру ж-ніндегі
жұмысты жалғастыратынын және
мемлекеттік органдардың да,
квазимемлекеттік сектордың да
қызметіне функционалдық талдау
жүргізуді жандандыратынын атап
-тті.
Жолдауда тапсырылған мемлекеттік қызметкерлер жұмысының
тиімділігін арттыру үшін олардың
қатарына дағдыларды меңгерген жас
мамандарды тарту шарасы бойынша
алдағы жылдан бастап мемлекеттік
қызметшілер санын біртіндеп
қысқартуға бағытталған жұмыс
жүргізіледі. Ал босатылған қаражат
неғұрлым пайдалы қызметкерлерді
материалдық ынталандыруға
жұмсалатын болады. Осылайша,
2024 жылға қарай мемлекеттік
қызметшілер мен ұлттық компаниялар қызметкерлерінің саны 25%-ке
қысқарады.
Басым міндеттердің бірі –
квазимемлекеттік сектордан
қайтарымды арттыру бағытында
Ұлттық әл-ауқат қорының -ткен 14
жылдағы халықтың әл-ауқатының
-суіне нақты үлесі бағаланады.
Үкімет Есеп комитетімен бірге
үш айлық мерзімде мемлекеттік
холдингтер мен ұлттық компаниялардың тиімділігіне талдау
жүргізеді.
Жұмыссыздықты азайту және
ауыл халқының -мір сүру деңгейін
к-теру шеңберінде Ұлттық қордан
100 млрд теңгеге жуық қаражат
б-лінді. Осы жылдың соңына дейін
микро және шағын бизнес компанияларын олардың негізгі қызметінен
үш жыл мерзімге салық т-леуден
босату ж-ніндегі заңнамалық негіз
әзірленетін болады. Келесі жылдың
қаңтарынан бастап шағын және орта
бизнес субъектілерін тексеруге үш
жылдық тыйым салу күшіне енеді.
.Смайылов жақында экономикалық тергеу қызметінің жұмысы қайта қалыптастырылып,
оңтайландырылғанын еске салды.
Бұл бағытта қолма-қол ақшасыз
т-лемдерді ынталандыру, к-леңкелі
экономикаға қарсы іс-қимыл

ж-ніндегі жұмыс күшейтіледі, капиталдарды шығарумен, салық
т-леуден бас тартумен күрес қатаң
болады.
Мемлекет басшысы Жолдау аясында салық жүйесін ұлттық табысты барынша әділ б-луге назар
аудара отырып, жаңғыртуды тапсырды. Бұл тұрғыда Үкімет компаниялар үшін адами капиталға, еңбек
-німділігін арттыруға, техникалық
қайта жарақтандыруға, экспортқа

назарларыңызға саламын. Атап
айтайын, әрбір тапсырманың орындалуы қатаң бақылауға алынып,
оны жүзеге асырудың нақты мерзімі
белгіленуі қажет. Біз қойылған
міндеттерді тиімді шешу бойынша
үйлесімді жұмыс жүргізуіміз керек»,
– деді Асқар Мамин.
Осы ретте Премьер-министр
7 қыркүйекке дейін Мемлекет
басшысының Жолдауында қойылған міндеттерді іске асырудың

Биік мақсатқа
сындарлы
іс-қимылдар жеткізеді
инвестиция салуға ынталандыратын ағымдағы салық жүйесінің сапасын арттыру ж-нінде шаралар
қабылдайды. Салық кодексінде
к-зделмеген т-лемдерге, алымдарға
тыйым салынады.
Маңызды міндеттердің бірі –
бюджеттің және Ұлттық қордың
қаражатын пайдаланудың тиімділігін арттыру. Осыған байланысты, Ұлттық банкпен бірлесіп
ағымдағы жылдың соңына дейін
Ұлттық қорды инвестициялау және
пайдалану сапасын арттыру ж-нінде
нақты ұсыныстар әзірленеді.
Сондай-ақ Қаржы министрлігі
кедендік әкімшілендіруді жақсарту және күшейту ж-ніндегі
кешенді жұмысты жалғастырады.
Мемлекеттік сатып алу жүйесі бұдан
әрі жетілдірілетін болады.
Жалпы, Жолдауда к-рсетілген
тапсырмаларды іске асыру және
орындау бойынша тиісті іс-қимыл
жоспары әзірленеді.
Сонымен қатар Жолдауды іске
асыру шаралары туралы Үкімет
басшысының орынбасарлары
Ж.Қасымбек пен Б.Сапарбаев баяндады.
Премьер-министр Мемлекет
басшысының Жолдауын іске асыруды толығымен қаржылай қамтамасыз
ету шараларын қабылдау қажеттігін
айтты. «Президент тапсырмаларын орындауға барлық бірінші
басшылар дербес жауапты екенін

Жалпыұлттық жоспарының жобасын әзірлеуді тапсырды.
Отырыстың күн тәртібіндегі
екінші мәселе бойынша ауыл шаруашылығы министрі С.Омаров,
энергетика министрі Қ. Бозымбаев,
бірнеше -ңірлердің әкімдері баяндады.
1 қыркүйектегі жағдай бойынша егін жинау жұмыстары республиканың барлық -ңірлерінде
жүргізіліп жатыр. Егін жинау жұмыстарын уақытылы жүргізу үшін
395 мың тонна жанар-жағар май
қажет. Үкімет басшысы егін орағын
сапалы және уақытында -ткізу,
бірінші кезекте, ауыл шаруашылығы
-ндірушілерін жанар-жағармаймен
қамтамасыз ету бойынша барлық
қажетті шараларды қабылдауды
тапсырды.
«Егінді уақытында жинаумен
қатар, жұмысты барынша шығынсыз
орындау -те маңызды. Жалпы егін
орағы науқанының барысы жаман
емес. Үкімет тарапынан егін орағын
қаржылай және материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін
барлық қажетті шешімдер қабылданды», – деді А.Мамин.
Үкімет басшысы астық сақтау
кәсіпорындарының астықты
қоймаға уақытылы қабылдауы
қажеттігіне және жиналған астықты
сақтаудың тиісті шараларын
қамтамасыз етуге ерекше назар аударды.

ТУҒАН ЖЕР

Еңбек қоғамы

Жұмыс берушінің
жауапкершілігі артады

Қазақстанның бірқатар
заңнамалық актілеріне еңбек
мәселелері бойынша згерістер
мен толықтырулар енгізіледі.
Бұл туралы Парламент
Мәжілісі леуметтік-мәдени даму комитетінің хатшы-

сы Бейбіт Мамраев мәлімдеді.
Оның айтуынша, «ҚР кейбір
заң намалық актілеріне еңбек
мәселелері бойынша -згерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасы туралы
қорытынды әзірленіп жатыр.
– Заң жобасында жұмыс-

керлерге лайықты еңбек және
тұрмыс жағдайларын жасау
бойынша жұмыс берушінің
міндеттері мен жауапкершілігін
арттыру, к-рсетілген кезеңге
жалақысы сақталмайтын демалыс беру ж-ніндегі жұмыс берушінің міндеттерін
толықтыра отырып, мерзімді
әскери қызмет атқару кезеңінде
азаматтардың жұмыс орнын
сақтау, еңбек шарттарын жасау
мен есепке алуды және жұмыс
беруші қызметін ҚР Еңбек
заңнамасының талаптарына
сәйкестігін декларациялауды
автоматтандыру к-зделген, –
деді ол.
згерістер мен толықтырулар 4 заңнамалық актіге,
2 кодекске және 2 заңға енгізілмек.

АЙҒАЙ ҚҰМ
Алтынемел құмдарындағы «Әнші құм» немесе «Айғай құм» – танымал жерлердің
бірі. Оның алып жатқан жерінің үлкен болуы сонша, ұзындығы екі-үш километрге
дейін, ал биіктігі шамамен 120 метрге жетеді. Бұл құмның бір ерекшелігі – құрғақ
күндері әуенді дыбыстар шығарады. Оның әуені бірнеше шақырымға жайылып, алыстан да естіліп тұрады.
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БИЗНЕС&БИЛІК
ПРЕЗИДЕНТ

ӘЛЕМДІК АҘПАРАТ

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ:

Еліміздің әрбір тұрғыны
оң өзгерісті сезінуі тиіс

Бидай алқаптарының
үштен бірінен
астамы жиналды
Қазақстанда дәнді дақылдар алқабының 4,8
гектарының німдері жинап алынған, бұл жалпы егіс алқаптарыың 31,7 пайызын құрайды.
Бұл туралы ҚР Ауыл шаруашылығы министрі
Сапархан Омаровқа сілтеме жасап Синьхуа
агенттігі Нұр-Сұлтан қаласынан хабарлайды.

>[1]
АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН ҚАУІПСІЗДІГІ
Сот және құқық қорғау жүйесіндегі күрделі реформалар – азаматтардың құқықтарын қорғаудың және
қауіпсіздігін күшейтудің негізгі
факторы. Осы ретте Президент сот
шешімдерінің сапасын арттыру үшін
бірқатар маңызды шараларды жүзеге
асыру қажеттігін атап -тіп, соңғы
уақытта қоғамда резонанс тудырған
оқиғаларға үн қатты. Парламент пен
Үкіметке есірткі тарату, адам саудасы, жыныстық зорлық, педофилия, әйелдерге қатысты тұрмыстық
зорлық-зомбылық және басқа да
ауыр қылмыстарға, әсіресе, балаларға
қатысты қылмыстарға қолданылатын
жазаны қатайтуды тапсырды.
Қоғамның -з құқығын талап етіп,
мемлекеттің оған құлақ түруіне деген
сұранысы артып отырған бүгінгі уақыт
талабына сай ақылға қонымды сот
жүйесін, сауатты жұмыс істейтін полиция мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қатаң күрес жүйесін жолға қою, сонымен қатар жаңа тұжырымдама негізінде
тегеурінді әскер қалыптастыру міндеті
алға қойылды.
ДАМЫҒАН Ж НЕ
ИНКЛЮЗИВТІ ЭКОНОМИКА
Ел экономикасы жаһандық сипаттағы қиындықтарға қарамастан алға
ілгерілеп келеді. Жыл басынан бері
оның -сімі орташа әлемдік к-рсеткіштен жоғары болды. Мемлекет басшысы экономиканың дамуына тың
серпін беру үшін Елбасы ұсынған 2050
жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясына және Ұлт жоспарына сәйкес
бірқатар құрылымдық міндеттерді іске
асыру қажеттігін атап -тті.
Бірінші – шикізатқа телінген менталитеттен арылып, экономиканы
әртараптандыру. Осы тұрғыда «Білім
экономикасы», еңбек -німділігін арттыру, инновацияны дамыту, жасанды
интеллекті жаһандық дамудың негізгі
факторларына айналып отыр.
Екінші – квазимемлекеттік сектордың қайтарымын арттыру. «Мемлекеттің экономикаға орынсыз араласуын азайту мақсатымен квазимемлекеттік компаниялар құруға
мораторий енгізу ж-нінде шешім
қабылдадым. Біз Ұлттық әл-ауқат қоры
құрылған 14 жыл ішінде халықтың
әл-ауқатын арттыруға Қордың нақты
қандай үлес қосқанын білуіміз керек.
Үкімет Есеп комитетімен бірлесіп, үш
айдың ішінде мемлекеттік холдингтер
мен ұлттық компаниялардың тиімділігін
анықтау үшін талдау жүргізуі тиіс», –
деді Президент.
Стратегиялық секторларда жұмыс
істейтін мемлекеттік компаниялар
мемлекеттің бақылауында болуы тиіс.
йтпесе, Президент атап -ткендей,
мемлекеттік монополистердің орнына
жеке монополистер пайда болып, соның
салдарынан зардап шегуіміз мүмкін.
Елімізде азық-түлік пен киімкешектен бастап, түрлі қызметтерге
дейін бағаның жоғары екені жасырын
емес. Үкімет баға белгілеу және тарифтер
мәселесімен жүйелі әрі нақты айналысуы керек. Бұл табиғи монополистердің
тауарларына да, к-рсететін қызметтеріне
де қатысты. «Біздің мақсатымыз –
мемлекеттің тұрақтандырушы р-лін
сақтай отырып, нарықтық институттар мен құрылымдардың толыққанды
дамуын қамтамасыз ету. Осы ретте,
«қарапайым заттар экономикасын»
естен шығармаған ж-н. Бұл – біздің
жұмысымыздың басым бағыты», – деді
Қасым-Жомарт Тоқаев.
Үшінші, тиімді шағын және орта
бизнес – қала мен ауылды дамытудың
берік негізі. Шағын бизнес, ең алдымен,
ауыл тұрғындарына тұрақты жұмыс
береді, жұмыссыздықты азайтады.
Яғни салық базасын құрап, жергілікті
бюджетті нығайтады. Сондай-ақ жаппай кәсіпкерлікті дамыту санаға сіңген
патерналистік пиғыл мен масылдықтан
арылуға мүмкіндік береді.

Сондықтан мемлекет алдағы уақытта
да бизнеске қолдау к-рсете бермек.
Бұл мақсатқа Ұлттық қордан 100 млрд
теңгеге жуық қаржы б-лінді. Алайда,
сарапшылардың пікірінше, қаржылай
қолдаудың игілігін жергілікті билікпен
байланысы бар шаруашылықтар ғана
к-ріп отыр. Президент осы ретте Есеп
комитетіне және Қаржы министрлігіне
қаражаттың жұмсалуын қатаң бақылауға
алуды, Үкіметке микро- және шағын
бизнес саласындағы компанияларды
табыс салығынан үш жылға босату үшін
заңнамалық база әзірлеуді тапсырды.
Микро- және шағын бизнес
субъектілеріне тексеріс жүргізуге үш
жылға тыйым салу туралы шешім 2020
жылғы қаңтардан бастап күшіне енеді.
«Біз бизнестің адал әрі заңға сәйкес
жүргізілетініне сенеміз. Бизнес -кілдері
тұтынушылар мен азаматтар алдында жауапты болуы тиіс. Мораторий
кезеңінде -зін--зі реттеу, қоғамдық
бақылау тетіктерін жандандыру керек»,
– деді Президент.
Мемлекет басшысының ұстанымы
бойынша, бизнестің, әсіресе шағын
және орта бизнестің дамуына кедергі
келтіретін әрекеттер мемлекетке қарсы
қылмыс деп танылуы тиіс. Сонымен
қатар к-леңкелі экономикаға қарсы ісқимылды күшейтіп, капиталды сыртқа
шығаруға, салық т-леуден жалтаруға
қарсы күресті жандандыру қажеттігі
атап к-рсетілді.
Шағын және орта бизнеске мемлекет тарапынан қаржылай қолдау к-рсету
жүйесін жаңа жобаларға басымдық бере
отырып, қайта құру қажет. Үкіметке
«Бизнестің жаңа жол картасы» аясында
осы мақсатқа сәйкес алдағы үш жыл
ішінде қосымша 250 млрд теңге б-лу
тапсырылды.
леуметтік бағыттарға – отбасы
бизнесін құруға, ең алдымен, к-п балалы және жағдайы т-мен отбасыларға
баса мән бере отырып, бизнеске
қолдау к-рсетудің жаңа тәсілдерін
енгізу, экономиканың маңызды саласы
ретінде туризмді, әсіресе экотуризм мен
этнотуризмді дамыту міндеттелді.
Т-ртінші – ұлттық бизнеске
халықаралық нарықтарда қолдау
к-рсету. Бұл ретте -з -німін экспортқа
шығаратын компанияларға, оның
ішінде ең алдымен орта бизнеске
мемлекеттік қолдау к-рсету тиімділігін
барынша арттыру қажет. Осы мақсатта
Үкіметке мемлекеттік индустриялықинновациялық даму бағдарламасы
аясында -німділігі жоғары орта бизнеске қолдау к-рсетудің кешенді шараларын әзірлеу жүктелді. Оның ішінде
салықтық, қаржылық, әкімшілік ынталандыру мәселелері к-зделуі тиіс.
Атқарушы билік басымдық беруі тиіс
міндеттің бірі – шетелден тікелей инвестиция тартуды барынша жандандыру.
Цифрлық экономиканы дамытуда алда
тұрған жұмыс к-п. Үкіметке заңнаманы
5G, «Ақылды қалалар», «Үлкен деректер», блокчейн, цифрлық активтер,
жаңа цифрлық қаржы құралдары сияқты
тың технологиялық құбылыстарға
бейімдеу, «Астана» халықаралық
қаржы орталығының қызметіне қолдау
к-рсетуді жалғастыру тапсырылды.
Бесінші – дамыған агро-неркәсіп
кешені. Елімізде ішкі нарықта ғана емес,
шетелде де сұранысқа ие органикалық
және экологиялық таза -нім -ндіру
үшін зор мүмкіндіктер бар. Сондықтан
ауыл шаруашылығы -німдері экспортында шикізат басымдығынан бас тарту
керек. Ауыл шаруашылығына шетелден инвесторлар тарту ісінде нақты
нәтижеге қол жеткізу қажеттігіне назар
аударылды.

Мемлекет басшысы жұртшылықты
толғандырып жүрген жер мәселесіне
арнайы тоқталып, жеріміздің
шетелдіктерге сатылмайтынын, оған
жол берілмейтінін мәлімдеді. «Бірақ
жерді тиімді пайдалануды қамтамасыз
ету – біздің міндетіміз. Пайдаланылмай
жатқан ауыл шаруашылығы жерлерін
қайтарып алатын кез келді. Жер – біздің
ортақ байлығымыз және оны кім игерсе,
соған тиесілі болуы тиіс», – деді Президент.
Бұл мәселені шешпей, отандық
агро-неркәсіп кешенінің сапалы дамуы
мүмкін емес.
Алтыншы – әділетті салық салу
жүйесі және тиімді қаржылық реттеу.
Жолдауда жалпы ішкі -нім мен
халық табысының артуына қарамастан, қоғамдағы күшейе түскен
мүліктік жіктелу үдерісіне алаңдатарлық фактор ретінде ерекше назар аударылды. Ұлттық табыстың
әділ б-лінуіне баса мән бере отырып,
салық жүйесін жаңғырту қажеттігі
атап к-рсетілді.
Президент Үкіметке 5 пайыздық
қосымша зейнетақы т-лемін енгізу
мәселесін 2023 жылға дейін шегеруді
тапсырды. Осы уақыт ішінде Үкімет,
бизнес -кілдері мен сарапшылар
бұл мәселені шешудің жолдарын
қарастырып, болашақ зейнеткерлердің
де, жұмыс берушілердің де мүдделерін
ескере отырып, ортақ шешімге келуі
тиіс.
Қолма-қол ақшасыз т-лем жүйесін
жаппай енгізу үшін тежеуші фактордың бірі саналатын банктердің жоғары
үстеме алымын жою, сондай-ақ тиісті
реттеу ережелеріне сәйкес банктік емес
т-лем жүйесін белсенді дамыту, Ұлттық
банк осы салаға нақты бақылау орнатуы
қажеттігі атап к-рсетілді.
Экономикадағы түйткілді мәселенің бірі – кредиттік қаржы к-лемінің
жеткіліксіздігі. Соңғы бес жыл ішінде заңды тұлғаларға, сондай-ақ шағын және орта бизнеске берілген кредиттің жалпы к-лемі 13 пайыздан
аса қысқарған. Осы орайда екінші
деңгейдегі банктердің бизнеске кредит
беруі қолайлы әрі ұзақ мерзімді болуын
қамтамасыз ету керек.
Тағы бір мәселе – халықтың, әсіресе
әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтардың
тым к-п несие алуы. Бұл мәселе
әлеуметтік және саяси түйткілдерге
ұласты. Сондықтан, Мемлекет басшысы
Үкімет пен Ұлттық банкке екі ай ішінде
мұндай жағдайдың қайталанбауына
кепілдік беретін тетіктерді әзірлеуді
міндеттеді.
Жетінші – Ұлттық қорды тиімді
пайдалану мәселесі. Президент келешек ұрпақтың қаржысы – Ұлттық қор
қаражатының ағымдағы мәселелерді
шешуге жұмсалуын қысқарту қа жеттігін айтты. Ұлттық қордың трансферттері бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыруға бағыт талған
бағдарламалар мен жобаларды жүзеге
асыру үшін ғана б-лінуі керек. Кепілдендірілген трансферт к-лемі 2022
жылдан бастап бірте-бірте 2 трлн теңгеге
дейін азаюы тиіс. Үкіметке Ұлттық
банкпен бірлесіп, жыл соңына дейін
Ұлттық қордың қаржысына иелік етуді
жетілдіру үшін нақты ұсыныстар әзірлеу
тапсырылды.
Сегізінші – еңбекақы т-леу деңгейін арттыру. Тау-кен саласындағы ірі
кәсіпорындардың табысы артқанмен,
азаматтардың жалақысы айтарлықтай
-скен жоқ. Осы ретте Үкіметке еңбекақы
т-леу қорын арттыру үшін жұмыс
берушілерді ынталандыру мәселесін
пысықтау тапсырылды.

ЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРУДЫҢ
ЖАҢА КЕЗЕҢІ
леуметтік салада баса маңыз
берілген міндеттің бірі – білім беру сапасын жақсарту. Елімізде еңбек ресурстары теңгерімін есепке алудың тиімді
әдістемесі әлі күнге дейін жасалмаған.
Яғни мамандар даярлаудың отандық
жүйесі нақты еңбек нарығынан тыс
қалып отыр. Экономикада техника
саласының мамандарына сұраныс
-те жоғары, бірақ мүмкіндіктер аз.
Кәсіпорындар тиісті мамандарды шетелден шақыруға мәжбүр.
Оқушылардың қабілетін айқындап,
кәсіби бағыт-бағдар беру саясаты – орта
білім берудің ұлттық стандартының
негізі болуы тиіс. Қала мен ауыл
мектептері арасындағы орта білім сапасы алшақтап барады. Негізгі мәселе
– педагог кадрлардың тапшылығы.
Президент сондықтан Үкіметке келесі
жылдан бастап «Дипломмен – ауылға»
бағдарлама сын қаржыландыруды 20
млрд теңгеге жеткізуді, аз қамтылған
және к-пбалалы отбасыларды қолдау
үшін Дарынды баланың қабілетін
дамытудың жол картасын әзірлеуді
тапсырды.
Мемлекет басшысы білім мен
ғылымды дамытудағы басқа да -зекті
мәселелерді атап к-рсетіп, Үкіметке
олардың шешімін табуды нұсқады.
Сонымен қатар отбасы және бала институтын қолдау, инклюзивті қоғам
құру, медициналық қызмет к-рсетудің
сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз
ету, мәдениет қызметкерлерін қолдау,
әлеуметтік к-мек к-рсету және
зейнетақы жүйесін дамыту бағытында
шешімін күткен мәселелер мен
атқарылар іс-шаралар айқындалды.
ҚУАТТЫ ҢІРЛЕР – ҚУАТТЫ ЕЛ
Бұл бағытта жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін арттыру,
бюджетаралық қатынастар жүйесін
реформалау, басқарылатын урбанизация және бірыңғай тұрғын үй саясаты, инфрақұрылымды дамыту секілді
міндеттерге басымдық берілді.
Жергілікті билік тұрғындар үшін
әрдайым ашық болуы тиіс. Алайда бұл
аксиома бүгінгі күннің шындығына
айналмай отыр. Осы ретте Президент
қанатқақты жоба ретінде тұрғындар
тарапынан жергілікті билік жұмысының
тиімділігін бағалау жүйесін енгізу
қажеттігін айтты. Бұл Президент әкімшілігінің арнайы комиссия құрып,
туындаған мәселені зерттеуіне және
тиісті ұсыным енгізуіне негіз бола алады.
Бюджетаралық қатынастар жүйесін
реформалау барысында келесі жылдан бастап шағын және орта бизнестен түсетін қосымша салық түсімдері
-ңірлердің құзыретіне берілетіндігі
айтылды. Аудандық, қалалық және
ауылдық деңгейдегі билік жергілікті
маңызы бар міндеттерді шешу барысында экономикалық тұрғыдан мейлінше
дербес болуы, олардың құқықтары,
міндеттері мен жауапкершілігі
заңнамалық актілерде нақты белгіленуі
тиіс.
Сонымен қатар Жолдауда атап
к-рсетіліп, Үкіметке тапсырма ретінде
берілген – басқарылатын урбанизация және бірыңғай тұрғын үй саясаты,
инфрақұрылымды дамыту бағытында
атқарылар істер мен шаралардың бәрі
еліміздің әр аймағының -ркенді дамуына, -ңірлер тыныс-тіршілігіндегі
алшақтықтың азайып, барша халықтың
-мір сапасының артуына кепіл болары
с-зсіз.

«Бүгінгі күнге егін жинау жұмыстары
республиканың барлық аймақтарында
жүргізілуде. Осы ретте дәнді дақылдарды
орып алу Түркістан облысында аяқталған, ал
Жамбыл облысында аяқталуға таяу», – деді
министр Қазақстан үкіметінде осы сейсенбіде
-ткен мәжіліс барысында.
Осы кезеңге елде орташа -німділігі гектарына 11,5 центнерден айналып, 5,5 млн тонна
бидай бастырылған, деп түйіндейді қытайлық
ақпарат агенттігі -з сайтында.

Chevron жұмысын
кеңейтуді көздейді
Америкалық New York Times газеті 29
тамызда «Бейтарап кеңістік, телегей теңіз
мұнай және тау-тау ақша» деп аталған мақала
жариялады. Ұзақ мерзімді тзімділігімен, зор
даму болашағымен және тәуекелдігімен де
ерекшеленетін Қазақстандағы кен орындарын
кеңейтуге Chevron компаниясы миллиардтаған
доллар жұмсауда, деп жазады мақала авторы
Стэнли Рид.
Жоба -те күрделі, оның үстіне мұнайға
әлемдік сұраныс аса қуанарлықтай да емес.
«Шетсіз-шексіз аумақтағы жұмысшылар мен
ауыр техникалар жұмыс жасап жатқан -ңірде
37 миллиард доллар жұмсау тиімді тәсіл бола
алды ма?» деп, сұрағына жауап іздейді NYT
журналисі.
Кен орнын кеңейтудің аяқталғанына үш
жылдай уақыт -тті, әйтсе де Теңіз мұнай
-ндіретін кен орны Қазақстанның ұлттық
табысының т-рттен бірге жуығын және
Шеврон компаниясы табыстарының т-рттен
біріндейін қамтамасыз етіп отырғанын
да естен шығармаған абзал. Америкалық
басылым тілшісінің риторикалық сұрағы
жауабының астары да осында жатса керек.

Жөнелтілген мұнай
көлемі азайған
Ресми мәліметтер крсеткендей, қазақстандық мұнайдың Қытайға экспорты
қаңтар-шілдеде ткен жылдың осындай
кезеңімен салыстырғанда 22%-ға азайып кеткен, деп хабарлайды www.hellenicshippingnews.
com сайтынан Reuters агенттігіне сілтеме жасап.
Қазақстандық мемлекеттік энергетикалық
мониторинг екі елдің арасындағымұнай
экспор тының жалғыз бағыты – АтасуАлашаңқай құбыр желісі бойынша мұнай
жеткізу жеті айда 625 783 тоннаға жеткен.
Бұл к-рсеткіш маусымдағы 89 925 тоннаға
қарағанда, 37 470 тоннаға дейін т-мендеген.
Соған қарамастан Қазақстан Қытайға экспортын ұлғайтуды жоспарлап отыр. С-йтіп,
2020 жылдың екінші жартысынан бастап,
біздің еліміз 1 миллион тонна орнына Аспан
асты еліне жылына 6-7 миллион тоннаға
дейін мұнай жеткізуді жоспарлауда.
Батыр РАХМЕТУЛЛИН
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БИЗНЕС&БИЛІК
НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ
ИПОТЕКА: ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР
ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫНЫҢ
КQШБАСШЫСЫ
Елімізде «7-20-25» және «Баспана Хит» мемлекеттік
тұрғын үй бағдарламалары арқылы рәсімделген әр екінші
пәтер Сбербанк Қазақстан арқылы сатып алынған.
Сбербанк Қазақстан «Баспана Хит» және «7-2025» мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары аясында
жылжымайтын мүлік нарығының к-шбасшысы болып табылады. Ал банк осы халыққа қолдау к-рсету
бағдарламаларына сегіз қатысушы банктің ең соңғысы
болып кірген еді. «Қазақстандықтар «7-20-25» және
«Баспана Хит» мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары
арқылы рәсімдеген әр екінші пәтер Сбербанк Қазақстан
арқылы сатып алынған. Мұндай нәтижеге банктің
клиентке бағдарлану деңгейін арттыруға жіті к-ңіл
б-луі, несиеге -тінімді іске қосудан оны клиентке
беруге дейінгі үдерістің автоматтандырылуы, шешім
қабылдаудың қысқа мерзімі, -тінімдерді оң мақұлдау
пайызының жоғарылығы және -ңірлердегі кең филиалдар желісінің арқасында қол жеткізілді. Осылайша,
бүгінде Сбербанк Қазақстан елдің ипотека нарығындағы
к-шбасшылардың бірі болып табылады», – деді «Сбербанк» АҚ ЕБ басқарма т-рағасының орынбасары Алексей Акимов.
Биылғы бірінші тамыздағы деректерге сәйкес, еліміз
-ңірлері арасында қос бағдарлама бойынша мақұлданған
несиелер саны бойынша Нұр-Сұлтан қаласы (2178 -тінім
немесе жалпы санының 24%-ы) к-ш бастап тұр, екінші
орында – скемен (1015 -тінім, 11,8%), үшінші орында
– Қарағанды (1 007 -тінім, 11,7%).
Жалпы алғанда, «7-20-25» және «Баспана Хит»
тұрғын үй бағдарламалары іске қосылған сәттен бері
Сбербанк Қазақстан жалпы сомасы 51 миллиард
теңгеден асатын 6 301 ипотека қарызын мақұлдап, берген.

ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ
4,9 МИЛЛИАРД ТЕҢГЕ ТАРТТЫ
ВТБ банк (Қазақстан) екі жылдық облигацияларды орналастырып, 4,9 миллиард теңге тартты.
20 тамызда Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда жүйесінде «ВТБ банк» АҚ ЕҰ еншілес ұйымының екі
жылдық облигацияларын орналастыру бойынша арнайы
сауда-саттық -тті. Ұсынысқа сұраныстың арақатынасы
115,7% құрады. Нәтижесінде 4 874 730 000 теңге сомасына 4
сауда-саттыққа қатысушыдан 7 -тінім қанағаттандырылды.
Сатып алушы үшін облигациялардың кірістілігі жылдық
10,42% құрайды.
«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ (Алматы)
деректеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер
сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған
сәтте орындалды. Банк бағалы қағаздарының 34,6 % екінші
деңгейдегі банктер, 0,5 % – брокерлік-дилерлік ұйымдар,
64,9 % – басқа институционалдық инвесторлар сатып
алды. «ВТБ банк» АҚ ЕҰ Қазақстан қор биржасындағы
сауда-саттықтың белсенді қатысушысы болып табылады.
Облигацияларды сәтті орналастыру қаржы нарығына
қатысушылар тарапынан банкке деген мүдделілік пен
жоғары сенімділік деңгейін к-рсетеді. Осы сауда-саттық
нәтижелері бойынша біз тартымды кірістілік бойынша тұрақты қорландыруды алдық. Бұл қаражатты банк
клиенттеріне тиімді, бәсекеге қабілетті қарыздар беруге
жұмсауды жоспарлап отыр», – деп атап -тті «ВТБ банк» АҚ
ЕҰ басқарма т-рағасының орынбасары – басқарма мүшесі
Юрий Миронов.
S&P халықаралық агенттігінің тәуелсіз бағалауына
сәйкес «ВТБ банк» АҚ ЕҰ қазақстандық банктер арасында ең жоғары кредиттік рейтингтердің бірі – «BB+/B» ие,
болжам тұрақты.

ҰЛТТЫҚ БАНК

ЖОЛДАУҒА – ҘОЛДАУ

Президент либерализацияға
ден қойып отырғанын
тағы бір мәрте дәлелдеді

Нұрлан ДУЛАТБЕКОВ,
Парламент Мәжілісінің депутаты:

Зәуреш АМАНЖОЛОВА,
Парламент Мәжілісінің депутаты:

ПАРЛАМЕНТТІҢ АЛДЫНДА
АУҚЫМДЫ МІНДЕТТЕР ТҰР

ҚАУІПТІ КЕСЕЛМЕН
БІРЛЕСЕ КҮРЕСУ КЕРЕК

Менің ойымша, Жолдауда елдегі
ең -зекті мәселелердің бәрі қамтыл ды. Яғни, Президент жағдайды
бақылап, біліп отыр. Біз жуырда
ғана батыс -ңірде болып, сайлаушыларымызбен кездестік. Сонда
айтылған проблемалардың барлығы
Жолдауда к-теріліп жатқанына
қатты қуанып отырмын. Мәселен,
туристік кластерді к-теруде қандай
мәселелерді қаузау керек, қандай
сұрақтардың т-ңірегінде жұмыс істеу
керектігіне Мемлекет басшысы жанжақты тоқталды. Мен Президент
Жолдауындағы к-п мәселелердің
ішінен халықты әлеуметтік қолдау
тетіктерін ерекше атап -тер едім. Оның
ішінде к-лік қатынасына қатысты
мәселелер к-терілді. Жаңа-зен
қаласында сайлаушылар Маңғыстау
-ңіріне жету, темір жолмен қатынау
қиындығын, әуе қатынасының
бағасы шектен тыс қымбат екенін
айтқан болатын. Президентіміз осы
мәселелерді к-терді. Қ.Тоқаев келесі
жылы Ұлы Абайдың 175 жылдығын
той ретінде атап -тіп қана қоймай,
ақын шығармаларын басқа қырынан
ұғынуға шақырып отыр. Бұл
мәселелер т-ңірегінде Парламенттің
алдында үлкен міндеттер тұр. Президент сайлауалды бағдарламасын
толығымен жүзеге асыруға бекініп
отыр. Парламент осы ретте к-птеген
заңдарға -згерістер енгізуі тиіс.

Мемлекет басшысының Жолдауы біршама әлеуметтік мәселелерді
қамтыды. Зейнеткерлік, медицина,
білім, мәдениет саласының -зекті
проблемалары қаузалды. Президент медицина жайлы айта келе
салауатты -мір салтын сақтауға
барынша маңыз беріп отыр. Барша халықты бұқаралық спортпен
айналысуға шақырды. 2020 жылдан
бастап еліміз міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесіне к-шкелі отыр. Оған қажетті
қаражат б-лінген. Ендігі міндет –
осы қаражатты тиімді пайдаланып,
медицина сапасын арттыру. Осы
арқылы медициналық қызметтің
қолжетімділігін арттырған абзал.
Жоғары технологиялы медицинаны
халыққа жеткізу де -те -зекті. Сонымен бірге Президент жас-спірімдер
арасындағы суицидке тоқталды.
Мемлекет басшысы сол үшін жекелеген мемлекеттік бағдарлама жасалуы керектігін айтты. Себебі, суицидке тек медицина ғана жауапты
емес. Сондықтан оған жан-жақты
салалар бір кісідей атсалысуы керек.
Оның ішінде педагогика, мәдениет,
ішкі істер саласы, ата-аналар, отбасылар осы кеселге қарсы жұмылуы
тиіс. Яғни, отбасының мәртебесін,
институтын қолдау арқылы бұл
қоғамның қауіпті кеселімен күресуге
болады.

Рымтай САҒЫНБЕКОВА

К СІПКЕРЛЕРДІ
САЛЫҚТАН БОСАТУ
ЭКОНОМИКАНЫҢ
ДАМУЫНА
ЫҚПАЛ ЕТЕДІ
Президенттің елдегі мем лекеттік компаниялардың санын
қысқарту ж-ніндегі тапсырмасы
-те орынды. Мемлекеттік компаниялар санының к-п болуы
нарықтағы бәсекелестікті тежейді.
Мемлекеттің экономикаға араласуын тоқтату жолында Президент
бірқатар -згерістер енгізді. Яғни,
бұл бизнеспен айналысушы кез келген компанияға немесе кәсіпкерге
нарықтық бәсекелестікте жол
ашады. Бұрынғыдай мемлекеттің
ақшасына алақан жайып отыратын компаниялар азайып, таза
бәсекелестік пайда болады. Бұл -з
кезегінде экономиканың кең қанат
жаюына ықпал етеді. Сондай-ақ
кәсіпкерлерді уақытша салықтан
босату туралы ұсыныс дер кезінде
қолға алынған. Президентіміз
шағын бизнеспен айналысушыларды 3 жылға дейін салықтан босатуды тапсырды. Бұл да -з кезегінде
елге үлкен к-мек болатын шешім.
Бұл шешім енді аяққа тұрып келе
жатқан бизнесмендер үшін оңтайлы
болмақ. 3 жылға дейін салықтан
босатылған олар кәсібін жолға
қойып, ел экономикасының дамуына ықпал етеді.

Ерлан ҚАРИН,
Президенттің кеңесшісі:
ЖОЛДАУ
К СІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУДА
ТЕ КЕРЕМЕТ
ЖІГЕР БЕРЕДІ
Президент -з Жолдауы арқылы
саяси бәсекенің -суін, к-ппартиялықты дамытуды, диалогты
күшейтуді к-здеп отыр. Мемлекет
басшысы елімізде к-ппартиялықты,
саяси бәсекелестікті және ойпікірдің сан алуандығын дамытуға
ықпал етуді міндет санайтынын жеткізді. Бұл саяси жүйе
тұрақтылығының ұзақ болуы үшін
маңызды. Менің ойымша, Мемлекет
басшысы либерализация бағдарына
ден қойып отырғанын тағы бір мәрте
дәлелдеді. Реформа үшін реформа
жүргізудің қажеті жоқ екенін ашық
білдірді. Реформаларды іске асыруда
ойлы да -лшенген қадамдар болуы
керектігін айтты. Президенттің
саяси кеңесшісі ретінде қоғамдық
диалогты дамыту, азаматтық диалогты күшейту туралы бастамаларын
ерекше атап -тер едім. лбетте,
Президент тарапының шағын және
орта бизнесті дамыту бастамасының
да маңызы зор. Мемлекет басшысы микро және шағын бизнесті
салықтан үш жылға босату туралы
Үкіметке заңнамалық негіз әзірлеуді
тапсырды. Менің ойымша, бұл
кәсіпкерлікті дамытуда -те керемет
жігер береді. Жалпы, Жолдау -те
үйлесімді болды.

ИНДУСТРИЯ 4.0

Тау-кен өндірісі – өзекті сала
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ЖАЛҒАН АҚШАДАН САҚ БОЛЫҢЫЗ
Ұлттық банк 2017 жылғы үлгідегі номиналы 500
теңге, сериялық нмірі АЕ 8783277 қолдан жасалған ақша
белгілерінің сараптамаға келіп түсу жағдайлары туралы
хабарлады.
Қолдан жасалған банкноттар компьютерлік техниканы пайдалана отырып офсеттік қағазда жасалған, бұл
ретте полиграфиялық жабдықта басып шығару белгілері
жоқ. Оларда сутамғы белгісі банкноттың сырт жағынан
жасалған. Оның кескініне сәуле түскенде түпнұсқа
сутамғы белгісіне ұқсайды. Банкноттың сырт жағындағы
ою--рнектен және номиналдан тұратын құстың бейнесі
түріндегі «Фольга» қорғаныш элементі және үзік-үзік жіп
имитацияланған.
Жалған банкнотта түпнұсқада қолмен ұстағанда
жақсы сезілетін интаглио м-р (жоғары бедерлі элементтер, оның ішінде к-зі нашар к-ретін адамдар үшін белгі)
жоқ.
Қолдан жасалған ақша белгілерінің түс гаммасы
түпнұсқаға тым ұқсас болғандықтан, халық ішінде оны
түпнұсқа банкнот ретінде қабылдау ықтималдылығы
бар. Алаяқтардың қармағына түспес үшін осы, 2017
жылғы үлгідегі, номиналы 500 теңгелік банкноттарда
мыналарға назар аудару жеткілікті: бейнелер анық,
бұлыңғыр емес; қағазға тән ерекше сытыры болады
және УК сәулелердің әсерінен жарқырамайды; жарыққа
қарағанда «Самұрық» мифтік құсының бейнесі мен барынша анық бейнеленген номиналдан тұратын сутамғы
белгілері к-рінеді; банкноттың бет және сырт жағында
қосарланған элементтер жарыққа тосып қарағанда
тұтас суретті құрап, дәлме-дәл сәйкес келеді; номиналы мен «Астана» с-зі бейнеленген үзік сызық түрінде
қағаз бетіне шығатын қорғаныш жіп; банкноттың бет
және сырт жағында арнайы бедерлі м-рді қолмен ұстап
сезінуге болады; аталған банкноттарда жарық түскенде
тегіс сызықты құрайтын қорғаныш үзік жіп бар. Егер
банкнотта барлық осы белгілер болса, онда бұл жалған
банкнот емес.

Бектай ОРМАНОВ ,
Түркістан облысы Талдау және
болжау орталығының т-рағасы:

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ
ҚОРҒАУ – ЖОҒАРЫ
СТАНДАРТТАРДЫҢ
КРСЕТКІШІ
з кезегінде, Outotec – кенбайыту, металлургия және химия -нер кәсібі, энергетика мен
суды пайдалану үшін экологиялық
қауіпсіз технологиялық шешімдер
жеткізуді қамтамасыз ететін компания, Қазақстанда 25 жыл жұмыс
істейді. Аталған кезеңде компания елімізде 160: жабдықтарды
жаңғыртудан бастап фабрикалар
салуға дейінгі жобаларды жүзеге
асырған.
Outotec компаниясының Еуразия аймағы президенті Марина Красюктың бағамдауынша,
тау-кен байыту жұмыстары барысында қоршаған ортаны
қорғау саласының талаптары
қатаңдай түскен. Осы саланың
кәсіпорындары кен мен минералдарды қайта -ңдеу барысында -німділікті қамтамасыз етіп,
зиянды қалдықтарды мейлінше
азайтуға мүмкіндік беретін жаңа
технологияларды қажет етеді.
Шикізаттық материалдарды тиімді
және экологиялық тұрғыдан
үнемді жұмсауды қамта масыз
ететін орнықты технологиялар мен
шешімдер іске асыру ж-ніндегі
ғылыми-зерттеу қызметінің
арқасында Outotec -ндіріс
тиімділігін жақсартуда тау-кен бай-

ыту -неркәсібі кәсіпорындарына
ықпалын тигізуде.
«Outotec «Полиметалл» компаниясының «Қызыл» алдыңғы
қатарлы алтын кені жобасын технология лық жабдықпен
қамтамасыз етті. Сондай-ақ
энергиялық тұрғыдан тиімді
Outotec-тің флотация машинасы
мен автоматтандыру ж-ніндегі
жетілдірілген шешімдері концентрат -ндірісіне және Қазақстанның
кен байыту комбинаттарының
біріне шығуды жақсартуға -з
үлесін қосуда, – дейді Outotec
компаниясының Еуразия аймағы
президенті Марина Красюк. –
Жаңа технологиялар мен цифрлық
шешімдерге кіріктірілген жабдық
тау-кен байыту -неркәсібі алдынан жаңа мүмкіндіктер

ашып отыр. «Ақылды» басқару
жүйелерінің, оларға қосымшалар
мен жабдықтардың к-мегімен компания тау-кен байыту -неркәсібі
кәсіпорындарында қауіпсіздікті,
болжам мен -німділікті одан әрі
жақсарта түсуде».
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ АХУАЛ –
ЕЛ ТАРТЫМДЫЛЫҒЫНЫҢ
КЕПІЛІ
FLSmidth компаниясына Қазақстанда бірлескен жобаларды
іске қосуына әсер еткен маңызды
фактор – қолайлы инвестициялық
климат болып табылды. Жа һандық ұйым – кен байыту технологияларының -ндірушісі және
кен байыту жабдықтарының бүкіл
желісімен қамтамасыз еткен, біздің

елімізде толыққанды -кілдіктері
бар екі офисімен қызмет к-рсетуде.
«Компанияның 80% жабдықтарымен жарақтандырылған,
кәсіпорындарына сервистік
қолдау және байыпты қызметін
к-рсететін «Қазминералз – Ақтоғай» және «Бозшак-л» нысандары FLSmidth Central Asia-ның
аса ауқымды іс-қимылын танытатын белгілік жобалар. Бүгінгі
таңда алпауыт консигнациялық
қоймасы, ж-ндеу аймағы, зертханасы, тапсырыс берушілердің
қызметкерлерін оқытатын сыныбы
бар және офистың -зі орналасатын
Қарағанды қаласында -зіміздің
«Супер Орталық» құрылысы басталды. Компаниямыз мұнда әлемдегі
ең үлкен жабдықтар жиынтығымен
-з -ндірісін жолға қоятын технологиялық шешімдер жеткізуші
ре тінде осы -ңірде мейлінше
бекуін жоспарлап отыр. Біздің
компания тапсырыс берушілер мен
клиенттердің қажеттілігін ескере
отырып, олармен қатынастарын
тұрақты түрде жетілдіріп келеді»,
– дейді FLSmidth Central Asia
компаниясының Senior Sales
Manager-і Дмитрий Критинин.
Аталған үш компания да,
жиырма бес жыл тарихы бар –
Ортаазиялық халықаралық «Таукен жабдықтары, кендер мен минералдар -ндірісі және байыту»
к-рмесінің тұрақты қатысушылары.
Айта кету керек, биыл бұл к-рме
Алматыдағы «Атакент» к-рме
орталығында 18 – 20 қыркүйекте
-теді деп белгіленген.
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ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ

Бағдарламаның екінші бесжылдығында салада -ндіріс к-лемі
-сімінің тұрақты серпіні жүрді.
сіресе, кілем, сыртқы трикотаж киімдері, шұлық -ндірістері
қарқын ала бастады. ткен
жылы жеңіл -неркәсіп тауарларын -ндіру 1,4 есеге – 72-ден 99
млрд теңгеге дейін артып, 2014
жылдың номиналды деңгейінен
57% жоғары болды. Сонымен
қатар жеңіл -неркәсіп -німі
экспортының к-лемі АҚШ-тың
202,9 млн долларын құрады, бұл
да 2014 жылғы к-рсеткіштен 13,3%
жоғары. Дайын тоқыма, кілемдер
мен кілем бұйымдары Бразилия
нарығына шығарыла бастаса,
Эстонияға – ерлер мен әйелдер
киімдері, жиынтықтар, шалбарлар, Италияға шұлық бұйымдары
жеткізіледі. Қазірде ішкі нарықпен
қатар, жеңіл -неркәсіп -німдері
Ресей, Қытай, Латвия, Молдова,
Қырғызстан сияқты елдерге экспортталады. Соңғы кездері фур-

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ
ОЗЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

Прогрессивті
өнеркәсіпке бағдар
нитура мен штапельді талшықтар
-ндірісі жолға қойылды. Жалпы, к-рсеткіш негізінен поливинилхлорид сіңірілген тоқыма
материалдары мен мақта-мата
иірімжіптері есебінен тоқыма
-німдері экспортының 49%
ұлғаюы есебінен артты. Дегенмен, былғары және оған жататын
-німдердің экспорты 60%, киім
экспорты 9,4% қысқарған. Былтыр 2014 жылмен салыстырғанда
жеңіл -неркәсіптің негізгі капиталына инвестициялар 41% артып, 9 707,9 млн теңгені құрады.
Бұл -сім тері және оған қатысты
-німдер -ндірісінен басқа барлық
кіші салаларда байқалады. ҮИИД
мемлекеттік бағдарламасының
екінші бесжылдығын іске асыру
кезінде 2015-2018 жылдары инду-

стрияландыру картасы шеңберінде
жалпы сомасы 18,5 млрд теңгеге 21
жеңіл -неркәсіптің инвестициялық
жобасы іске асырылды, олар бойынша 1,4 мың тұрақты жұмыс орны
құрылды. Жобалар қатарында –
кілем, аяқ киім, жүн бұйымдары,
синтетикалық иірімжіп, шұлықұйық бұйымдарын шығару бойынша -ндірістер бар. Ағымдағы
жылдың шілдесіндегі жағдай
бойынша салада 1016 кәсіпорын
жұмыс істейді, оның 96%-і-13
– мың адам еңбек ететін шағын
кәсіпорындар. Тігін және аяқ
киім кәсіпорындарының жұмыс
және арнайы киім мен аяқ киімге
бағдарлануына қарамастан,
халықтың қалың жігі үшін -нім
-ндіретін кәсіпорындар бар.
Жалпы, қазақстандық -ндірушілер бұрынғысынша қорғаныс
саласындағы тапсырыс пен арнайы киімдер нарығы аясында
-нім -ткізуге тырысады. Себебі
олар -ндірушілерге тауарларын
кепілді сатуды қамтамасыз етеді.
Отандық тауар -ндірушілерді қолдауға арналған форум-

да индустриялық даму министрі
Роман Скляр айтып -ткендей,
бүгінгі таңда елімізде жаһандық
мақсаттарға қол жеткізу үшін
қажетті шарттар да, ресурстар да
бар, тек осы әлеуетті тиімді пайдалану керек. Мәселен, шикізатты
тауарлар нарығына қатысты
соңғы макроэкономикалық
жағдайлар экономиканы әр тараптандыру қажеттігін барынша к-рсетуде. лбетте, бұл
меже шикізат салаларын қайта
қарап, ұйымдастыру, -ндірісті
жаңғырту, соның ішінде заманауи технологиялар трансферті
мен заңнаманы жаңартудан кейін
мүмкін болмақ. Осыған байланысты, саланы қолдау мақсатында
«Қарапайым заттар экономикасы»
бағдарламасы шеңберінде отандық

кәсіпорындарды жеңілдікпен несиелеу жүзеге асырылуда. Жалпы,
қарапайым заттар экономикасы тауарларының басым б-лігі
жиһаз, жеңіл -неркәсібі мен
құрылыс материалдарын қамтиды,
сондықтан оларды дамытудың
тиісті жол карталары әзірленіп,
бекітілген. Жол карталарының
негізгі бағыттары: қолданыстағы -ндірістерді шикізатпен
қамтамасыз ету, заңсыз тауар айналымымен күресу, мемлекеттік
сатып алу саласындағы шаралар мен қазақстандық қамту
үлесін арттыру, техникалық
реттеу, экономикалық ынталандыру, жүйелі қолдау, саланы білікті кадрлық ресурстармен толықтыру, отандық тауар -ндірушілердің -німін ішкі
нарықта -ткізу, қолданыстағы
-ндірістерді кеңейтіп, жаңаларын
құру, инвестициялық жобаларды
жүзеге асыру секілді іс- шараларды
қамтиды.
Елімізде «қарапайым заттар
экономикасын» дамыту б-лігіндегі саясатты белсенді жүргізу

халықтың қолжетімді әрі сапалы
тауарлармен толық қамтылуын
қарастырады. Қазірде «қарапайым
заттар экономикасын» дамыту
мәселелері бойынша міндеттерді
орындау үшін 2019-2021 жылдарға
арналған жеңіл -неркәсіпті дамыту
ж-ніндегі жол картасы әзірленді.
Тұтастай алғанда, жол картасымен
жүйелік проблемаларды шешуді
қамтитын және -ндіріс к-лемінің
-суіне бағытталған 50-ден астам
іс-шараны іске асыру к-зделген.
Сонымен қатар аталған салаларда
озық технологияларды қолдана
отырып, жобаларды іске асыруға
инвестициялар тарту бойынша
қадамдар жоспарланған. Биыл
жалпы инвестиция сомасы 5 млрд
теңгеге 4 жаңа жобаны іске қосу
қарастырылған.

«Үкімет жеңіл -неркәсіпті 2021
жылға дейін дамытудың жол картасын бекітті. Бағдарлама бірқатар
жүйелі кедергілерді шешеді, сонымен қатар ол қосылған құнның
толыққанды тізбегін құруға
және -ндіріс к-лемін -сіруге
бағытталған. Аталған жол картасы қауымдастықтармен, бизнеспен тығыз қарым-қатынаста
әзірленді әрі оның сәтті жүзеге
асырылатынына сенеміз. Бүгінде
-неркәсіп нарығындағы т-мен
бәсекелестік себептерінің бірі
олардың қосылған құнның т-мен
нүктесінде шоғырланғанынан
к-рінуде. Сондықтан Қазақстанда
қарапайым тігіннен – бірегей,
сыртқы нарықтарда сұранысқа
ие -нім шығарылатын fashionиндустриясын дамытуға ауысу
керек», – деді министр.
Атамекен ұлттық кәсіпкерлер
палатасы басқарма т-рағасының
орынбасары Эдуард Квятковский
былтыр тоқыма -німдерін -ндіру
бойынша жалпы қосылған құн
4,7% -скенін айтты, алайда жеңіл
-неркәсіптің -ңдеу -неркәсібі

жалпы қосылған құнындағы үлесі
әзірге үлкен емес – 0,8%.
«Бүгінде қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы
шеңберінде жалпы сомасы 2,9 млрд
теңгеге жеңіл -неркәсіптің 18 жобасы қаржыландырылды. Соның
есебінен 187 жұмыс орнын ашу
к-зделіп, салықтық түсімдердің
к-лемі 261 млн теңгені құрайтыны
болжанды. Сонымен қатар
отандық кәсіпкерлерді қолдау
мақсатында жеңіл -неркәсіп
-німдерін мемлекеттік сатып алуды алдын ала біліктілік іріктеуін
жүргізу кезінде индустриялық
сертификаттың болуы туралы талап енгізілді. «СамұрықҚазына» қорымен аяқ киім -німіне
категориялық сатып алудың
пилоттық жобасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілді. Пилот
шеңберінде сатып алулар отандық
тауар -ндірушілер арасында ғана
жүргізіліп жатыр», – деді ол.
Мұнымен қатар қазақстандық
кәсіпорындар мемлекеттік сатып алуларға жиі тәуелді болып
қалуда. Бұл ретте ел аумағында
тұтынушылық нарықта тиісті
текшелер қамтылмайынша, сала
тиісті дамуға қол жеткізе алмайды,
оған қоса отандық -німнің сыртқы
нарықтарға шығуы қамтамасыз
етілмейді. Отандық брендтерді
әзірлеу мен -ндіру халықаралық
заманауи сән тенденцияларына жауап беретін дизайнмен,
танымал шетелдік модельерлер
және отандық мамандардың
қолдауымен сүйемелденуі керек. Осы бағытта қазір әзірленіп
жатқан 2025 жылға дейінгі
индустриялық-инновациялық
даму бағдарламасында экспорт дамуына басымдық беріліп, ол келесі
бесжылдықтың қозғаушы күшіне
айналмақ.
500-ге жуық адам қатысқан
форумға жеңіл -неркәсіп кәсіпорындарының, мемлекет тік органдардың, ұлттық компаниялардың -кілдері, брэнддер, франшизалар, сауда желілері, сауда онлайн-платформалар -кілдері, киім
дизайнерлері, авторлық құқық бойынша мамандар, екінші деңгейлі
банктер, қол-нершілер, нарық
кәсіпқойлары жиналды. Аумағы 2
400 шаршы метр экспозициялық
алаңда 85 отандық тауар -ндіруші
компания орналасып, олар екі
күн бойы -здерінің жоғары сапалы -німдерін -ндірушілердің
бағалары бойынша кең сұрыпталымда ұсынды. Сондай-ақ
қол-нершілер де қатысып, ұлттық
нақыштағы туындыларын ортаға
шығарды. К-рме залының подиумында отандық дизайнерлер мен
-ндірушілердің киім дефилелері
к-рсетілді. Бұл да біздегі дизайнерлер үшін -з коллекцияларын
к-рсетудің, отандық тігін компанияларына ұсынудың жақсы
мүмкіндігі болды.

Үкімет басшысы Асқар Мамин еліміздегі алғашқы
модульді үй құрылысы ндірісін іске қосты.
Модульді үй құрылысы – Германия, Сингапур, Қытай және басқа да елдерде қолданылатын
тұрғын үй салудың озық технологиясы. НұрСұлтан қаласында «Астана – жаңа қала» АЭА
№1 индус триялық паркінің аумағында салынып жатқан ModeX модульді үй құрылысы зауыты осы технология бойынша жұмыс істейтін
болады. Құрылыстың -зіндік құны мен салыну
уақытын барынша азайтуға мүмкіндік беретін жаңа
технологияның арқасында қазақстандықтардың
басым б-лігі үшін баспана қолжетімді болмақ.
Мәселен, таза әрленген 16 қабатты бір кіреберісті
тұрғын үй құрылысына әдетте 12-18 ай кететін болса, бұл технологиямен небәрі 4 айдың ішінде салып
шығуға болады. «Құрылыс секторы – Қазақстан
экономикасының ең серпінді дамып келе жатқан
саласы, -сімі 11,5% құрайды. Бұл жоба ел халқы
үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін арттырып қана
қоймай, құрылыс индустриясының қарқынды дамуына үлкен мүмкіндік береді», – деді премьер-министр зауыт алаңындағы еңбек ұжымымен кездесу
барысында.
Толық қазақстандық қамтуға негізделген жобаны BI Group холдингі іске асырады. Зауыттың іске
қосылуымен 700-ден астам жұмыс орны құрылып,
жылына 405 мың шаршы метр тұрғын үй салуға
мүмкіндік туады. Бұл халықтың жұмыспен қатар,
қолжетімді баспанамен қамтылуын жақсартады.
Жаңа -ндірістің бірінші кезегін биыл 1 желтоқсанға дейін, ал екінші кезегін – 2020 жылы, үшінші
кезегін – 2021 жылы іске қосу жоспарланған.

ЕГІН ОРАҒЫ – 2019
ДИҚАНДАР 5,5 МЛН ТОННА
АСТЫҚ БАСТЫРДЫ
Биыл ткен жылға қарағанда 1-1,5 млн тонна
астық кем бастырылады.
Үкімет отырысынан кейінгі баспас-з мәслихатында ауыл шаруашылығы министрі Сапархан
Омаров астық нарығындағы ахуал мен нан бағасы
туралы айтып берді. «Жыл басында мен нан
бағасының -суін тежеу туралы айттым. Азық-түлік
корпорациясы арзандатылған астықты наубайханаларға 100-ден 150 мың тоннаға дейін сатады.
Біз 100 мың тонна астық саттық. Содан бері нан
бағасы тұрақты», – деген министрдің айтуынша, нан бағасы тұрақты болып қалады, бағаның
айтарлықтай ауытқу жағдайлары күтілмейді.
Сонымен қатар ол ауа райының қолайсыздығына
байланысты биыл 1-1,5 млн тонна астық кем жиналатындығын айтты. «Астықтың кем жиналуы
ішкі нарыққа әсер етпейді. йткені, 19 млн тонна
астық жинайтын болсақ, оның 9 миллионы ішкі
нарықта қалады. 7-8 млн тоннасын экспорттаймыз. Ар жағында 2 млн тағы қалады. Оның үстіне
былтырдан қалған 1,5 млн тонна астық бар. Жалпы, бізде ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін астық
жеткілікті. Бұған қоса, Азық-түлік келісімшарт
корпорациясы сатып алатын 1 млн тонна астықтың
150 мың тоннасын нан -ндіруші кәсіпорындар,
100 мың тоннасын құс фабрикалары үшін резервте
ұстап отырамыз», – деді Сапархан Омаров.

ЖАҢҒЫРТУ: НДІРІС
МҰНАЙ QНІМДЕРІНІҢ
КQЛЕМІ АРТТЫ
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы биылғы бірінші жартыжылдықтың ндірістік және қаржылық
нәтижелерін жариялады.
Мұнай және газ конденсатын -ндіру к-лемі
-ткен жылдың осындай кезеңіндегі к-рсеткішпен
салыстырғанда 0,5%-ға немесе 11 704 мың тоннаға
(тәулігіне 484 мың баррель) т-мендеді.
Табиғи және ілеспе газ -ндіру к-лемі былтырғы
есепті кезеңге қарағанда 2,5%-ға ұлғайып, 4 225 млн
м³-ді, мұнай тасымалдау – 5,0%-ға артып, 38 949
мың тоннаны, газ тасымалдау – 8,7%-ға т-мендеп,
50,1 млрд м³-ді, к-мірсутегі шикізатын -ңдеу –
1,7%-ға артып, 9 998 мың тоннаны құрады. Бұл
к-рсеткіш қазақстандық мұнай -ңдеу зауыттарында -ңделген 6 670 мың тонна және Румыниядағы
«KMGI» зауыттарында -ңделген 3 328 мың тоннаны қамтиды. Есептік кезеңде мұнай -німдері
-ндірісінің жалпы к-лемі 1,6%-ға -сіп, 9 360 мың
тоннаны құрады.
ткен жылдың есептік кезеңімен салыстырғанда
-зіміз -ндірген мұнай мен конденсат сату к-лемі
0,5%-ға -сіп, 11 641 мың тоннаны құрады.
Бірінші жартыжылдықта сатудан ақшалай түсім
1,4%-ға -сті және 3 403 млрд теңгені ($8 971 млн)
құрады($ – АҚШ доллары). Таза пайда 622 млрд
теңгеге ($1 641 млн) дейін -сіп, -ткен жылдың
есепті кезеңімен салыстырғанда 73,0%-ға ұлғайды,
күрделі шығындар 167 млрд теңгені ($440 млн)
құрап, 5,8%-ға т-мендеді.
EBITDA к-рсеткіші былтырғы осы кезеңдегімен
салыстырғанда 20,5%-ға -сіп, 1 095 млрд теңгені
құрады ($2 888 млн), компанияның таза қарызы 2
491 млрд теңгені ($6 547 млн) құрап, 2018 жылдың
соңындағы к-рсеткіштен 15,0%-ға жоғары болды.
Түзету енгізілген бос ақша ағыны 93,8%-ға ұлғайып,
140 млрд теңгені ($369 млн) құрады.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Өндіргіш күштің
бірі ғылым-білім
Алтын күз – қамбаны дәнге толтырып, балапан санайтын шаруақор қауымның қауырт та қарбалас шағы
ғана емес, сондай-ақ к-з майын тауыса «инемен құдық
қазып», ғылым мен білім нұрын шашқан ұлағатты ұстаздардың да ел алдында есеп берер тұсы болып табылады. Қазіргі таңдағы экономика мен білім жыл -ткен
сайын тонның ішкі бауындай біте қайнасып, ғылым
мен білім басты -ндіргіш күштердің біріне айналуда.
Білім беру саласында қордаланып қалған, шешімін
тосқан түйткілдер баршылық. Дуалы ауыздар биылғы
жаңа оқу жылын толғақты түйіндер тарқатылатын
бетбұрысты кезеңге балап отыр.
К-зіқарақты қауым ұстаздардың дәстүрлі тамыз
мәслихатына ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
қатысып, с-з с-йлеуін оң -згерістердің бастамасы
ретінде қабылдады. Педагогтардың табысы т-мендігін
және экономика бойынша орташа жалақының 65
пайызын құрайтынын атап -ткен мемлекет басшысы
үкіметке мұғалімдер жалақысын алдағы т-ртжылдықта
екі есеге арттыруды тапсырды. Сондай-ақ олар бес
күндік жұмыс аптасына к-шетін болды. Мұның
-зі пән оқытушыларының сабақ тақырыптарын
терең пысықтауына, қазіргі заман жаңалықтары мен
жетістіктерін оқыту үдерісінде кеңінен қолданып, білім
бару сапасын арттыруына мүмкіндік береді.
Зымыран заман ағылшын тілін игеруді талап етіп
отыр. Жиында Президент ғылыми-жара тылыстану
пәндерін ағылшын тілінде оқыту білім орталықтарының
кадрлық мүмкіндігіне қарай, оқушылар мен атааналардың қалауы бойынша іске асуы тиіс екенін
атап -тті. Бұл тілді оқытуды 2-3-сыныптан немесе
ата-аналардың қалауына қарай 5-сыныптан бастау
орынды әрі тиімді болатындығы туралы пікірі к-п
к-ңілінен шыққанын атап -туіміз керек. Ал, Білім
және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мектептерге « ліппе» қайтарылатынын мәлімдеді. «Ұстаздар
болсын, ата-аналар болсын к-птен әліппе мәселесін
к-теріп жүр. Бұл мәселе -те маңызды. Біз ліппені
қайтару керек деп есептейміз. Ол 2021 жылы, -здеріңізге жақсы таныс, қазақ тіліне бейімделген Ахмет
Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде енгізілетін болады», – деді министр. Осындай жамиғатқа жағымды
жаңалықтың бірі білім беру үдерісінде электрондық
құрылғыларды қолдануға рұқсат берілуі дер едік. «Егер
ата-ана баласының электронды нұсқамен, шартты
түрде айтқанда, планшет немесе ноутбукпен келуін
қаласа, онда ешкім оған тыйым салмайды. Бұл оқушы
мен оның заңды -кілдерінің таңдауы», – деді министр.
Ал, жоғары білім саласына келетін болсақ, тілге
тиек етілетін жаңалықтың бірі грант санының -суі.
Мәселен, биылғы 2019-2020 оқу жылына 66 556
грант б-лінген. Оның ішінде бакалавриатқа – 51 085,
магистратураға – 13 159 және PhD докторантураға
2312 мемлекеттік грант тиесілі. Тағы бір жаңалық
тәлімгердің академимялық ұтқырлығына қатысты.
«Егер студент бір оқу орнында грант жеңіп алып, кейін
басқа елді мекенге к-шкен жағдайда сол грантын алып
кете алатындай жасаймыз» деп атап -тті сала басшысы
бұл турасында. Бүгінде жоғарыда айтылған бакалавриат, магистратура, докторантура мамандықтары
ақпараттық технологиялардың ұшқыр дамуына, қызмет
к-рсету және саладағы еңбекті жіктеу ережесінің
түрленуіне байланысты жаңа -рістермен толығуда.
Мұндай мамандықтарды, атап айтқанда жүк тасымалын қадағалайтын логистик, компанияның -німді сату,
жарнамалау және -ткізу жұмыстарымен шұғылданатын
промоутер, сайт жасаумен шұғылданатын веб-дизайнер
кәсіптеріне бейімі бар жастар бүгінде жоғары оқу орындарында білім алуда.
Осы орайда білім мен ғылым саласында оқырман
қауымға жеткізілер тағы бір жағымды жаңалық –
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
халықаралық беделінің арта түсуі дер едім. Білім
ордасы «World University Rankings» халықаралық
рейтингісінде ең үздік университеттер қатарына еніп,
207 орынды бағындырды. Аталмыш топқа посткеңестік
аймақтан тек екі университет – ҚазҰУ және Ломоносов
атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті ғана енеді.
QS ұйымы әлемдегі үздік білім ордаларына к-п жылдан
бері ғаламдық рейтинг жүргізіп келе жатқан беделді
әрі ықпалды, барлық елде мойындалған халықаралық
агенттік болып табылады. Рейтингіде алғашқы үш
орынды Массачусетс технологиялық институты,
Стэнфорд және Гарвард университеттері сынды АҚШ
университеттері иеленген. ҚазҰУ соңғы бес жылда «QS
WUR» рейтингінде 400 сатыдан астам белеске к-терілді.
Бұл ретте әлемдік тәжірибеде бірде-бір жоғары оқу
орны мұндай -су қарқынына кол жеткізбегенін атап
-ту керек. Мұндай к-рсеткіш білім беру мен ғылымның
әлемдік нарығындағы университеттің жоғары бәсекеге
қабілеттілігінің айқын айғағы. «QS WUR by Subject»
пәндік рейтингінің нәтижесінде ҚазҰУ ТМД елдері
жоғары оқу орындарының арасында бірінші болып әлемдегі ең үздік 51-100 топқа енген. Аталмыш
рейтингіге жетекші университеттің алты мамандығы
кірді. Ғаламдық ғылыми-білім беру кеңістігіндегі
ҚазҰУ р-лінің артуын ескере отырып, QS ұйымы сонымен қатар Қазақстанның бүкіл жоғары білім беру
жүйесінің әлемдік биік беделінің к-рсеткіші болып
табылатын «Адами мұра және жоғары технологиялар
үйлесімі негізінде жетілу» атты әлемдік деңгейдегі
шараны үстіміздегі қыркүйекте әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ негізінде -ткізу туралы шешім қабылдады.
ҚазҰУ -зге де беделді халықаралық рейтингілерде
қарқынды серпіліспен алға жылжуда. «Times Higher
Education» британдық агенттігінің зерттеу нәтижесі
бойынша ҚазҰУ Орталық Азияда алғаш болып әлемдегі ең үздік университтер тобына кірді.

ҘАРЖЫ

Көлеңкелі
экономикамен күрес
Елімізде ақшалай қаржы қозғалысына онлайн-бақылау күшеймек
«Бүгінгі күнге еліміздегі ең клеңкелі
секторлар – сауда мен құрылыс саласы, – деп атап крсетті таяуда
үкіметте ткен брифингте қаржы
министрінің бірінші орынбасары
Берік Шолпанқұлов. – Осы ретте
қабылдаған негізгі шараларымыз – тауар ндірісі мен импортынан бастап, оны
тұтынушыға жеткізуге дейінгі онлайнмониторинг орнату».
ИСА ҚАМБАР
Т ТТІ ТОҚАШ Д УРЕНІ ТТІ
2000-шы жылдардың басынан бері
Қазақстанда к-леңкелі экономикамен күрес, қамшылаудан г-рі, «тәтті
тоқашпен» басымырақ арбау тәсілімен
жүргізілді, деп атап к-рсетеді «Курсив»
ақпарат агенттігі -з сайтында. Осы
аралықта капиталды (2001 жыл) және
мүлікті (2006-2007 жж. және 2014-2016
жж.) заңдастыру бойынша үш ірі акция
ұйымдастырылды.
2001 жылы 3 мыңға жуық қазақстандықтар банктердегі арнайы шотқа
$480 млн ($-АҚШ долларын) аударды. Бес жылдан соң азаматтарға тек
ақшаларын ғана емес, енді жылжитын
және жылжымайтын мүліктерін де
заңдастыруға мүмкіндік берілді.
Нәтижесінде, қаржы министрлігінің мәліметтері бойынша, 20062007 жылдары елімізде 840 млрд
теңгенің ақшалай қаражаты және
мүліктері заңдастырылған болатын.
Қазақстандағы соңғы заңдастыру
мүмкіндіктерін еліміздің 140 мыңнан
астам азаматы пайдаланған. 20162017 жылдары 5,7 трлн теңге, соның
ішінде ақшалай қаржымен – 4,1 трлн
теңге және мүлікпен – 1,6 трлн теңге
заңдастырылды. Заң бойынша жылжымайтын мүліктің 151 мыңға жуық нысаны, сондай-ақ заңды тұлғалардағы
213 қатысу үлесі тіркелген.
2014-2016 жылдардағы заңдастыруды Нұрсұлтан Назарбаев жаппай
мағлұмдау алдындағы «соңғы шара»
деп атады және былай деп ескертті:
«Бұл заңдастырудан кейін біз енді,
салықтан жасырылған, ақшаларды
бүкіл әлем бойынша іздестіре бастаймыз».
Шындығында, сол кезден жаппай
мағлұмдауды енгізудің мерзімі жылжытылды – қазір, заңды тұлғалардың
басшылары мен құрылтайшылары
және олардың жұбайлары, жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары
сияқты мақсатты санат – декларацияларын міндетті түрде 2024 жылдан бастап -ткізеді деп белгіленген.
Ал к-леңкелі экономиканың к-лемі
тіпті ресми мәліметтер бойынша
да, Қазақстандағы экономикалық
келеңсіздіктердің ресми бағалануы,
әдетте әжептәуір ұстамды жағдайда
к-рініс табатыны ежелден аян. Егер

2018 жылдың қарашасында сол кезде
әлі Қазақстанның премьер-министрі
құзырындағы Бақытжан Сағынтаев
2015 жылдан 2018 жылға дейін ҚРдағы к-леңкелі экономика үлесі 3%ға, 28%-дан 25%-ға дейін, т-мендеді
деп мәлімдесе, 2019 жылдың тамызында қаржы бірінші вице-министрі
Шолпанқұлов бұл к-рсеткіштің 30%-ға
дейін -скені туралы хабардар етті –
расында, ол бұл -сімді есептемелердің
жаңа әдістемесімен түсіндіреді.
САУДА АЛАҢЫНДАҒЫ
jñŪòìřñìóìôxñŝ÷ìø
Бақылаудағы экономиканың ең
үлкен үлесі сауданың еншісіне тиесілі,
мұндағы қатаңдықты да бірінші болып нақ осы сала сезеді. Сала үшін
назар аударарлықтай шешімдердің
бірі – шағын бизнес үшін патент беру
ж-ніндегі жұмыс тәртібін 2020 жылдан
бастап жою.
« уелгіде патент жалданушы қызметкерлерсіз жұмыс істейтін -здерін-зі қамтамасыз еткен кәсіпкерлер санатына арналған болатын, – дейді
Қаржы министрлігі Мемлекеттік
кіріс комитеті т-рағасының орынбасары Жайдар Іңкәрбаев. – Бірақ
біздің нарықта қарамағында жалданушы қызметкерлері бар, атқарған істері
айналымы рұқсат етілген шекті 8,9
млн теңгеден жоғары, патент бойынша
т-леушілер к-п».
2020 жылдан бастап мұндай кәсіпкерлер патенттен оңайлатылған мағлұмдамаға к-шетін болады. МКК -кілінің
пікірінше, бұл бизнеске аздап қана
салықтық салмағын түсіреді: 2%-дың
орнына олар 3% салық т-лейтін болады.
МКК ұстанымымен Мәжіліс депутаты Екатерина Никитинская келіспейді.
Ол патентті жою, біріншіден, б-лшек

сауда нүктелерінің қысқаруына әкеп
соғады, ал екіншіден, кәсіпкерлерді
«к-леңкеге» итермелейді, деп есептейді.
Ал бұл патенттің оңайлатылған мағлұмдамаға к-шуі мәліметтерді беру функциясы бар бақылау-кассалық машиналарды (онлайн-БКМ) міндетті түрде құру
арқылы және солардың қызметіне т-леп
отыру міндеттеліп жүзеге асырылады да,
депутат есебінше, кәсіпкерлердің қосымша шығындарға ұрынуына әкеліп
соғады.
«Егер қазір патент қолдану барысында кәсіпкерге түсетін жиынтық
салмақ бар-жоғы 12,6%-ды құраса, ал
жаңалық енгізілгесін бұл 30-дан 60%-ға
дейін артады, яғни, екі есеге дейін -седі.
Б-лшек сауда саласындағы айналымдары к-п емес кәсіпкерлердің жағдайы
айрықша алаңдаушылық тудырып отыр.
Статистикаға сәйкес, бұл салада 1,4
млн-ға жуық азаматтар жұмыс істейді,
бұл – еліміздегі жұмыспен қамтылған
халықтың 16%-ы, – деп атап айтты
депутат.
Патенттен оңайлатылған шараға
к-шу барысында шағын бизнеске
салмақ арта түсетін болады, сондықтан
мемлекетке кәсіпкерлерді ынталандыру туралы да ойлануға тура келеді,
деп есептейді ҚР Тұңғыш Президенті
Қорының лемдік экономика және
саясат институтының сарапшысы діл
Құсманов.
«Оңайлатылған мағлұмдама мен
патент бойынша жұмыстар барысында салықтық аударымдар арасындағы
айырмашылық 1% немесе 2%-ға
дейінгі м-лшерді құрайды. Егер жұмыс
барысында ақшасыз есеп айырысу
жүзеге асырылған жағдайда, қосымша
салықтық салмақ жылына 180 мың
теңгеге жетуі мүмкін. Бұл шағын бизнес үшін айтарлықтай қомақты сома
болып есептеледі, – дейді Құсманов.

– Сондықтан кешенді тәсіл қолдану
қажет – -з ісін ірілендіруге, жұмыс
тиімділігін арттыруға және тиісінше
салық т-леуге бизнестің -зі мүдделі
болатындай, мемлекет тарапынан
қосымша ынталандыру шараларын
ұйымдастыру шарт».
ОНЛАЙН-БКМ – СОҢҒЫ
ЕРЕКШЕЛІК ТҰРҒЫСЫНДА
Мемлекет әзірге бизнестің барлық
түрлері үшін бір ғана ынталандырма
қарастыруда, бұл – салықтарды бәрі
т-лейтіндей жағдай орнықтыру.
Нақты уақыт режимінде салық
органдарына сатып алу/сату туралы
мәліметтер беріп отыратын онлайнБКМ жүйесіндегі саудаға жаппай к-шу
2020 жылдың 1 қаңтарына белгіленген.
Мемлекеттік кіріс комитетінің т-рағасы
Марат Сұлтанғазиевтың мәліметінше,
тіркелген онлайн-кассалық аппараттардың саны 342 мың бірлікті құрап
отыр, немесе еліміздегі БКМ-лар жалпы санының 72%-ы. Жаңашылдық,
деп мәлімдейді МКК т-рағасы
М.Сұлтанғазиев, -зін толықтай ақтайды
– қазірдің -зінде қосымша 14 млрд
теңге салық түскен. Салық жинаушылар
үшін бұдан да ыңғайлырақ жағдайлар
к-зделген.
Шын мәнінде бұл жаңашылдық
салық жинауды жеңілдетіп қоймай, к-п
жағдайда есептемелерден тыс қалып жататын жеке кәсіпкерлердің к-пшілігін
қатаң тәртіпке бағындыратын сияқты.
Нарықтық экономиканың басты
шарттарының бірі де нақ осы – салық
ережесінің бұлжымас тәртіп екендігінде.
Тек әдеттегідей бұл кезекті науқандық
шара деңгейінде қалып қоймаса екен,
мемлекет тым әсіре қысым жасамай,
жаңа талапты байыпты іске асырса,
дейді отандық кәсіпкерлер.

СЫРТҘЫ ФАКТОР

23-30 тамыз аралығындағы жекелеген
дамушы елдердің валюталары бойынша шолу*
29 тамыздағы сауда-саттық
қорытындылары бойынша теңгенің
нарықтық бағамы бір аптада 0,3%ға нығайып (386,34-тен), бір АҚШ
доллары үшін 387,46 теңге деңгейінде
қалыптасты.
Сыртқы валюта нарығында 2019
жылғы 23-30 тамыз аралығындағы
кезеңде негізгі оқиғалар ҚХР вицепремьері Лю Хэнің Қытайдың саудасаттық текетірестің ушығуына
мүлдем қарсы екені, сауда-саттық
саласындағы қарама-қайшылықтарды
жою үшін АҚШ-пен консультацияларды жалғастыруға әзір екені туралы мәлімдеуі, АҚШ президентінің
ҚХР-дың келісс-здерді қайта жалғастыру әзірлігіне оң баға беруі,
АҚШ қаржы министрі С.Мнучиннің АҚШ валюталық -ктемдіктер
жасауға ниетті еместігін мәлімдеуі
(Д.Трамп негізгі сауда-саттық әріптес тердің валюталарына қатысты
АҚШ долларының нығаюына жиі
наразылық білдіреді), Ұлыбритания
патшайымының парламентарилердің
жұмысын бес аптаға тоқтата тұру
туралы Б.Джонсонның жоспарын
мақұлдауы болды.

Дамушы елдер валюталарының АҚШ долларына қатысты бағамдарының згеруі, %
(2019 жылғы 23-30 тамыз)

Аталған факторлар дамыған елдер
ва лютасымен салыстырғанда АҚШ
доллары бағамының нығаюына әкелді.
Дамушы елдердің валютала рының**АҚШ долларына қатысты
бағам дарының серпіні былайша
қалыптасты:
t ŝĵĬď ĸĻķİħĹŃ ŝĵĬďĹĺĨĵĵŃŚ
Резервтік банкі ($24,4 млрд.) м-лшердегі «капиталдың артық қалуын»
ŝĲďĴĭĺĲĭ ĩĭĸĻĬď ĴĨŔŠĳĬĨĻŃ ĨħĹŃĵ
да 0,4%-ға (71,67-ден 71,41-ге дейін)
нығайды, бұл бюджет дефицитін
азайтуға ықпал етеді және жаңа ынталандыру шараларына қаражат
ұсынатын болады;
tõŚĺŞĹĺďĲçļĸİĲĨĸĨĵĬŃçœÿ

пен сауда-саттық қақтығыстың
т-ңірегіндегі шиеленісті біраз т-мендеткен ҚХР -кілінің мәлім деулеріне байланысты тәуекел-сен тименттің жақсаруы аясында 0,3%-ға
(15,25-тен 15,2-ге дейін) нығайды;
t ïĵĬĶĵĭįİħ ĸĻķİħĹŃ çœÿ
пен ҚХР арасындағы сауда-саттық
келісс-здерді қайта жаңарту бойынша инвесторлардың күтулерінің -суі
аясында 0,1%-ға (14 215-тен 14 198-ге
дейін) нығайды;
tóĭĲĹİĲĨķĭĹĶĹŃüéœĨĳĬŃĵĬĨŎŃ
Аргентина қарызды -теу мерзімдерін
қайта қарау жағдайының сақталуы
аясында 0,7%-ға (19,92-ден 20,06-ға
дейін) әлсіреді;

tèĸĨįİĳİħĸĭĨĳŃçĸīĭĵĺİĵĨĬĨŎŃ
экономикалық дағдарыстың және
ҚХР мен АҚШ арасындағы саудасаттық шиеленістің тез арада шешілу
ықтималдығының болмауы аясында 0,7%-ға (4,12-ден 4,15-ке дейін)
әлсіреді;
t ÷ĭĹĭı ĸĻĩĳď ĩďĸ ĨķĺĨĬĨ ĴŠĵĨı
бағасының баяу -суіне қарамастан,
салық т-лемдерінің ең жоғары болуы кезеңінің аяқталуы аясында 1%ға (66,05-тен 66,72-ге дейін) әлсіреді;
tùŞĸďĲĳİĸĨĹŃĭĳĬďŚĵĭīďįīďİĴ
порттаушысы – Германия экономикасының -суінің баялауы, сондай-ақ
АҚШ кілдер палатасы комитетінің
Трамптан С-400 сатып алу бойынша
РФ-мен мәміле үшін Түркияға санкциялар талап етуі туралы хабарлардың
аясында 1,2%-ға (5,76-дан 5,83-ке
дейін) 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&ҚОҒАМ
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Недавно издание National Interest
опубликовало статью Люка Коффи
под весьма интригующим названием
«Может ли Казахстан быть новым
партнером Америки в Центральной
Азии» («Can Kazakhstan be America›s
New Partner in Central Asia?»). Его
автор является сотрудником Института
изучения проблем национальной
безопасности и внешней политики имени
Дэвиса при фонде Heritage и считается
специалистом по трансатлантическим
отношениям. Анализируя последние
события в Казахстане, он создает
многоплановую картину реальности и
перспектив нашей страны.
АХАС ТАЖУТОВ
Наше же внимание привлек следующий пассаж из его статьи: «Вот

НАРЫҘ ЖАҢАЛЫҘТАРЫ

Азию. А эта часть Евразии является едва
ли не самым отдаленным от мирового
океана регионом на Земле. Находясь в
его составе, трудно надеяться на получение хорошей прибыли от транзита
товаров, в том числе и энергоносителей,
через свою территорию. Но, с другой
стороны, это не значит, что Центральная Азия на веки вечные была и остается
обреченной занимать такое крайне невыгодное положение в системе международной торговли. Когда-то она являлась одной из ее самых ключевых узлов.
И в будущем такая позиция может
в некотором роде быть восстановлена,
если, конечно, удастся добиться пуска
хотя бы небольшой части того огромного потока следующих из Юго-Восточной Азии в Европу грузов по континентальному пути – через Китай, Казахстан
и Россию. Официальный Нур-Султан

ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫНА – 120 ЖЫЛ
МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНЫҢ
QКІЛДЕРІ БАС ҚОСТЫ

Сумеют ли США убедить Казахстан
принять решение в пользу БТД?!
что также стоит отметить: в этом
году на казахстанском нефтяном месторождении Кашаган наращивается
добыча. Российский Каспийский
трубопроводный консорциум, скорее
всего, не сможет справиться со всем
этим дополнительным объемом.
Казахстан мог бы транспортировать
свою сверхпроизводственную нефть по
трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан,
который располагает свободными
мощностями и следует в обход России.
Этот вариант также может
способствовать снижению зависимости
Европы от России, и Сое диненные
Штаты должны поощрять Казахстан к
принятию соответствующего решения».
Все бы хорошо, да только выбор в
пользу трубопровода Баку-ТбилисиДжейхан не соответствует интересам
Казахстана. И не нами такой вывод
сделан. Авторитетная британская
экономическая газета Financial Times
еще в свое время дала этому варианту
следующую оценку: «Другой ключевой
вопрос нынешних американо-казахских
отношений – это будущее участие
Казахстана в предлагаемом нефтепроводе
БТД (Баку-Тбилиси-Джейхан). США
проталкивают данный проект с целью…
поддержать экономику Турции –
ключевого своего союзника в этом регионе.
Казахские официальные лица, судя по
всему, тяготеют к альтернативному
иранскому маршруту с учетом того,
что там расстояние короче и расходы
соответственно ниже» (R.Corzine “Buffer
state still avoids being hit”, 11.12.00 г.).
«Альтернативный иранский маршрут» так и не стал использоваться.
Зато был построен трубопровод КТК
по маршруту Тенгиз – Новороссийск,
следующему по территории Казахстана
и России. По итогам 2018 года, по
нему из Казахстана транспортировано
54,3 миллиона тонн нефти. Наибольшие объемы углеводородов в
трубопроводную систему Тенгиз –
Новороссийск поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак и
Кашаган – 28,7 миллиона тонн, 10,3
миллиона тонн и 13,2 миллиона тонн
нефти, соответственно. То есть на КТК
пришлась 75-процентная доля всего
казахстанского нефтяного экспорта.
Это – большой объем. Вариант КТК
– для Казахстана самый выгодный из
имеющихся вариантов. Во-первых,
казахстанский бизнес участвовал в
строительстве этого трубопровода, а
также в проектах по расширению его
пропускной способности. Во-вторых,
у РК имеется доля собственности в
владеющем и управлящем им Каспийском трубопроводном консорциуме.
К участию хотя бы на субподрядном уровне в строительстве нефтепровода БТД (Баку-ТбилисиДжей хан) казахстанский бизнес не
было допущен, хотя официальные
представители РК вели на этот
счет пере говоры. Во владеющем и
управ лящем им консорциуме БакуТбилиси-Джейхан доли Казахстана
нет. Транспортировка казахстанской
нефти по КТК предполагает наличие
одной перевалки (в Новороссийске)
до достижения порта назначения, а
по БТД – три (в казахстанском порту,
Баку и Джейхане). Соответсвенно, использование закавказского маршрута
влетает в копеечку. Но все же, видимо,
поощрение американцами Казахстана
«к принятию соответствующего
решения» окажется небезуспешным.
Потому что ожидается появление
дополнительных объемов, а посему
появляется необходимость изыскания
свободных транспортировочных
мощностей. Увы, такова реальность
Казахстан входит в Центральную

самым серьезным образом продвигает
такой проект совместно с китайской и
российской стороной. Но его выполнимость зависит от множества сложных
геополитических факторов. И тут для
успеха доброй воли самого Казахстана
далеко не достаточно.
Пока же у него имеются только те
условия, какие есть. И тут уже ничего
не сделаешь.
Когда-то все было иначе. Столетия
назад основную нагрузку в международной торговле несли на себе сухопутные
дороги. Важнейшими из них были те,
что связывали Дальний Восток с Индией и Средиземноморским бассейном,
другими словами – Восток с Западом,
Китай с остальной Евразией, Египтом
и Магрибом. Проходили они через
Центральную Азию, что обусловило
возникновение и расцвет таких центров
культуры и торговли, как Самарканд,
Бухара, Хорезм, Тараз и Туркестан.
Открытие и налаживание морских
путей перенес центр тяжести в мировом
экономическом развитии на прибрежные районы, а обширные внутриконтинентальные регионы пришли в упадок
и запустение. Злободневность этой
реальности поныне ощущается. Достаточно взглянуть на политическую карту

мира. Из имеющихся сейчас двух сотен
государств лишь около двадцати, то есть
только десятая часть, не имеют выхода к
морю. Это говорит о том, что политическая карта нашего времени формируется
под большим влиянием географических
условий. А вот распад социалистического лагеря был во многом спровоцирован
идеологическими мотивами. И что же?!
Количество сугубо сухопутных государств в мире увеличилось едва ли не
вдвое из-за распада СССР, Югославии
и Чехословакии. В Азии к прозябающим
в бесперспективности Афганистану,
Непалу, Бутану и Лаосу присоединились пять новых центрально-азиатских
государств, еще дальше отстоящих от
мирового океана.
Причем если раньше во всем мире
имелась всего одна страна, не имеющая
выхода к мировому океану даже через
соседние страны, теперь их, благодаря
изменениям на политической карте нашего региона, стало две. К княжеству
Лихтенштейн, зажатому между границами Австрии и Швейцарии, двух сухопутных государств Европы, присоединился
Узбекистан. Он – единственная страна
Центральной Азии, которая граничит
непосредственно со всеми остальными
четырьмя странами региона. Но при
этом у него все окружение – Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан и Казахстан - также не имеет
прямого выхода к открытым морским
берегам. Мало того, Узбекистан - единственное достаточно крупное государство в мире, которое находится в такой
наихудшей геоэкономической (географическо-экономической) ситуации...
У Казахстана положение в этом
смысле, конечно же, несколько лучше.

Однако он как государство, вошедшее за последние годы в ряды стран,
добывающих и экспортирующих значительные объемы нефти, оказывается
в еще менее благоприятной для себя
ситуации в силу становящейся все более очевидной тенденции увеличения
преимуществ танкерных перевозок над
сухопутными в общей картине показателей транспортировки.
Мировой танкерный флот переживает в последнее время бурный
рост. Растет и количество танкеров:
если 10 лет назад совокупный мировой
танкерный флот составлял около 400
миллионов дедвейт-тонн, сегодня вырос
до 600 миллионов. Эксперты утверждают, что в ближайшем будущем число
танкеров продолжит увеличиваться.
Они рассматривают это как естественную реакцию на увеличение спроса на
нефть. Следствием такой ситуации стало четырехкратное или даже пятикратное увеличение доходности танкерных
перевозок по сравнению с обычными
показателями. Эта тенденция имеет
свое объяснение.
43 процента добываемого сейчас
в мире нефти приходится на морские
месторождения. К тому же считается,
что и дальнейшее увеличение произ-

водства будет, в первую очередь, связано
с ними. Даже в Казахстане большинство
новых крупных месторождений открыто
на шельфе Каспия. Но он, в отличие,
от стран, имеющих выход к морю, не
может при вывозе нарастающих объемов своей продукции на экспорт делать
ставку непосредственно на увеличение
танкерных перевозок. Для этого сначала
ему надо доставить ее к морю по экспортным трубопроводам, проходящим
по территории других стран.
В мире ситуация, схожая с казахстанской, редкость. Мировая сеть нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
составляет порядка 500 тыс. км. Из них
более 300 тыс. км. приходится на США и
свыше 60 тыс. км. на Россию. Это – две
крупнейшие нефтепроводные страны.
Причем в США по трубопроводным
сетям прокачивается главным образом
продукция для внутреннего потребления. А Россия же свои нефтяные трубопроводы использует и для доставки
предназначенной в экспорт нефти или
в порты, где она заливаются в танкеры,
или в зарубежное государство, где ее получает непосредственный потребитель.
У Казахстана возможности заливать
свою экспортную нефть в пределах
своих же границ в танкеры, могущие доставить ее не только по определенному
адресу, как это делают трубопроводы,
но и также куда угодно, не имеется.
Среди 20 крупнейших производителей
и 15 крупнейших экспортеров нефти
он является единственной страной,
не имеющей выхода к морю и по этой
причине нуждающейся в посреднических услугах других стран. Уникальное
по своей невыгодности положение
Казахстана, по-видимому, побуждает

его руководителей изыскивать столь
же уникальные возможности выхода
из такой ситуации. Так, 10 июня 2007
года президент Н.Назарбаев представил
своим коллегам по СНГ два крупнейших
интеграционных водно-энергетических
проекта. Первый из них предполагает
строительство канала Каспий-Черное
море, а второй - переброску сибирских
рек в Казахстан и Среднюю Азию.
Последний проект уже принимался к
исполнению еще в советское время, в
конце 1970-ых г.г. Однако в силу чрезвычайной грандиозности масштабов, а
также по причине возникновения сомнений по поводу его экономической
оправданности и экологической безопасности он так и не был реализован. А
первый проект – новый. И в связи с ним
наверняка возникнут такие же вопросы,
какие в свое время затормозили, а потом и остановили реализацию задумок
по переброске вод сибирских рек на юг.
Однако обратила на себя внимание
та решительность, с какой выступил
при представлении этого проекта глава
Казахстана. Он сказал буквально следующее: «Если эффективно использовать
имеющийся транзитный потенциал,
Казахстан и страны Центральной Азии
получат беспрепятственный доступ
к выходу в Мировой океан. Однако
если такого доступа Казахстан не
получит, мы будем вынуждены искать
альтернативные пути. Главная роль
при выборе транспортных коридоров
принадлежит экономическому подходу, в
этом нет никакой политики в отличие от
того, что об этом пишет иногда пресса».
10 мая 2007 года в Астане, выступая
перед журналистами после казахстанороссийской встречи на высшем уровне,
президент Н.Назарбаев высказался в
том смысле, что Казахстан готов хоть
всю свою нефть через Россию экспортировать, если, мол, она этого хочет.
Спустя ровно месяц, 10 июня, в СанктПетербурге он, похоже, назвал цену,
которую хотел бы получить в обмен на
уступку такому «хотению» россиян.
На состоявшемся 15 мая 2018 года
расширенном заседании Высшего
Евразийского экономического совета
(ВЕЭС) Нурсултан Назарбаев вернулся
к высказанной одиннадцатью годами
ранее идее. Он заявил о том, Казахстан
предлагает странам ЕАЭС рассмотреть
возможность строительства судоходного
канала между Черным и Каспийским
морями.
России не так-то просто будет решиться на реализацию проекта канала
«Евразия», предполагающего прокладку нового водного коридора между
Каспийским и Азово-Черноморским
бассейнами. Его маршрут должен пройти южнее Волго-Донского канала. После строительства трубопровода КТК
по маршруту Тенгиз-Новороссийск,
который уже после сдачи в эксплуатацию вызвал в России горячие споры
относительно своей оправданности и
окупаемости, в Москве наверняка надо
будет поломать голову над вопросом о
том, стоит ли давать «зеленый свет» еще
одному энерго-транспортному коридору
на Северном Кавказе.
Но в любом случае такие проекты –
дело будущего. А пока Казахстан так же,
как и другие страны Центральной Азии,
в силу отдаленности от мировых торговых путей обречен на неравноценный
товарообмен с партнерами. Даже в тех
случаях, когда речь идет о таком высоколиквидном товаре, как энергоносители,
центрально-азиатские страны, добывающие и экспортирующие их в близкое
и дальнее зарубежье, бывают зачастую
вынуждены соглашаться на цены, которые гораздо ниже рыночных, или даже
на бартерные условия.

Қазыналы Атырау ңірінде Қазақстан мұнайының
120 жылдығына арналған іс-шаралар тті.
Жаңа оқу жылының алғашқы күні Атырау мұнайгаз университетінде Қазақстанның батысындағы
к-птеген кен орындарын алғаш ашқан Сафи
тебаевқа ескерткіш тақта ашылды. Оқу ордасына биыл ақпан айында майталман мұнайшы есімі
берілген болатын. «Бүгін біз үшін ерекше күн.
Қазақстан мұнайының 120 жылдық мерейтойы
қазақтың тұңғыш мұнайшы-инженері, білікті басшы және ұйымдастырушы, отандық мұнай-газ
саласының іргетасын қалаушылардың бірі Сафи
тебаевтың 110 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. Ол
әріптестерімен бірге еліміздегі мұнай-газ кешенінің
негізін қалады», – деді ашылу рәсіміндегі с-зінде
«KAZENERGY» қауымдастығы т-рағасының орынбасары, С.тебаев атындағы Атырау мұнай және
газ университеті директорлар кеңесінің т-рағасы
Ұзақбай Қарабалин.
Мерейлі датаға орай университетте -ткен «Қазақстан мұнайы: -ткені, бүгіні және келешегі» атты
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
жұмысына зірбайжан, Қырғызстан, Ресей, Эквадор мен Чад елдерінен келген 250 делегат, ҚР
энергетика, білім және ғылым министрліктерінің,
ТМД мен алыс шетелдердің жетекші ғылымизерттеу және мұнай техникалық университеттерінің
-кілдері, ұлттық және халықаралық мұнай-газ компанияларының басшылығы мен жауапты мамандары, мұнай-газ саласының ардагерлері, студенттер
мен БАҚ -кілдері қатысты. «Қазақстан мұнайының
тарихы Ембі кен орындарынан бастау алды. Мұнда
дарынды қазақстандық мұнайшылар, білікті -ндіріс
жетекшілері -сіп, қалыптасты. Ембілік геологтар
еліміздегі Теңіз, зен, Маңғышлақ, Прорва, Кенбай
сынды ірі кеніштердің ашылуына үлес қосты. Бүгінде
«Ембімұнайгаз» – геологиялық барлау, игеру, мұнай
мен газ -ндірісін уақыт талабына сай жүзеге асырып
отырған отандық компания», – деп атап -тті -з баяндамасында «Ембімұнайгаз» АҚ басқарма т-рағасы
нуар Жақсыбеков.
Сонымен қатар «КМГ Инжиниринг» ЖШС
«Каспиймұнайгаз» филиалы жаңа кеңсесінің
ашылу салтанаты -тті. Құрылысы былтыр қыркүйекте басталған кеңсе ғимаратында әкімшілікшаруашылық қызметі, 160 орындық акт залы, мұнай
-ндіру ж-ніндегі зерттеу жұмыстары, геологиялықгеофизикалық жұмыстар мен жаңа технологияларды енгізуге жауапты мамандардың басын қосқан
-ндірістік және университет басшылығы мен
жобалау-іздестіру жұмыстары б-лімдері орналасқан.
Қазақстан мұнайының 120 жылдығына арналған
шаралар Энергетика министрлігі, «ҚазМұнайГаз» ҰК
АҚ, KAZENERGY қауымдастығы, «Ембімұнайгаз»
АҚ және Атырау облысындағы ірі мұнай-газ компанияларының қолдауымен ұйымдастырылды.

ЛЕУМЕТТІК ҚАМҚОРЛЫҚ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ
ҚАРЫЗ ЖҮКТЕМЕСІ АЗАЙДЫ
Елімізде азаматтардың қарыз жүктемесін азайту
шаралары аясында 629 мың адамға кмек крсетілді.
Мемлекет басшысы 26 маусымда «Қазақстан
Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін
азайту шаралары туалы» Жарлыққа қол қойған
болатын. Жарлықта банктерде және микроқаржы
ұйымдарында кепілсіз тұтынушылық қарыздары
бар Қазақстан Республикасы азаматтарының 2019
жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша есептелген
айыппұлдары мен -сімпұлдарын есептен шығару
к-зделген. Осы орайда үкімет азаматтардың борыш
жүктемесін азайтудың екі негізгі бағыт бойынша
тетігін әзірледі. Бірінші бағыттың мақсаты – -мірлік
қиын жағдайда қалған азаматтарға қаржылық к-мек
к-рсету. Мемлекет азаматтардың 300 мың теңгеден
аспайтын несиесін -теп беруді мойнына алды. 2019
жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша қарызы 3
миллион теңгеден аспайтын отбасылар бұл шарамен
қамтылды. Атап айтқанда, к-пбалалы отбасылар,
асыраушысынан айрылу жағдайына байланысты
т-лем алатын отбасылар, мүгедек балалары бар, 18
жастан асқан, бала жасынан мүгедектер бар отбасылар, атаулы мемлекеттік әлеуметтік к-мек алатындар,
жетім балалар, ата-анасынан кәмелеттік жасқа дейін
айрылған, жиырма тоғыз жасқа толмаған, ата-ананың
қам қор лығынсыз қалған балалар осы к-мекке ие
болды.
Екінші бағыт – банктерде және микроқаржы
ұйымдарында кепілсіз тұтынушылық қарыздары бар
азаматтардың айыппұлдары мен -сімпұлдарын есептен шығару. Қаржы министрлігі баспас-з қызметі
хабарлағандай, бірінші бағыт бойынша бюджеттен
105 млрд теңге б-лінді. Бұл қаражат екінші деңгейлі
банктер мен микроқаржылық ұйымдардың қорына
аударылған. Осы қаражаттың арқасында 629 мың
адамға айтарлықтай к-мек к-рсетілді.
Екінші бағыт бойынша екінші деңгейлі банктер
мен микроқаржылық ұйымдар 1,4 млн азаматтың
33 млрд теңгелік -сімпұлы мен айыппұлын есептен
алып тастаған. Оның 30 пайызын, яғни 10 млрд
теңгесін мемлекет «Проблемалық несиелер қоры» АҚ
арқылы қалпына келтірді. Осылайша, Жарлықтың
нәтижесінде қазақстандықтардың қарыз бойынша
жүктемесі азайды. Тіпті кейбір азаматтардың банктер
мен микроқаржылық ұйымдар алдындағы қарызы
толығымен кешірілді. Қаржы министрлігі бүгінде
Жарлықта қарастырылған шаралардың бәрі аяқталғандығын, бұл шара тек бір реттік екенін ескертеді.
Рымтай САҒЫНБЕКОВА
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Жиналған қаражат
игі іске жұмсалмақ

«Көкбастаудағы» аламан
Алматы облысында ұлттық спорт
ойындарын насихаттауға жанжақты кңіл блініп келеді. Бұл
орайда салауатты мір салтын
қалыптастыруға бағытталған жарыстар мен дүбірлі додалардың
мәні мен мағынасы блек.
Олардың арасында бүгінде
тұрақты түрде ткізіліп отыратын, яғни дәстүрге айналған сайыстар аз емес. Солардың бірі
де бірегейі «Ккбастау» ипподромында ұйымдастырылған
Қазақстан Республикасы Президентінің Кубогына
арналған ат спорты түрлерінің
республикалық жарысы.
САЛТАНАТ ҚАЖЫКЕН
Атшабар алаңы мерекеге сай
безендіріліп, т-беде түрлі-түсті
жарыс жалаулары желбірейді.
нерпаздардың орындауында ән
мен жыр әуелей құйқылжиды.
Биыл бұл ауқымды шара осымен 21-ші рет -ткізіліп отыр.
Салтанатты түрде ашылған шарада Алматы облысының әкімі
Амандық Баталов с-з с-йлеп,
ұлттық ат спорты ойындарының
жанкүйерлерін Қазақстанның

одан әрі -ркендеуі мен қоғамдық
келісімінің берік кепілі болып табылатын ел Конституциясымен
құттықтады.
Жарыс қорытындысы бойынша тай жарысында оқ бойы
озып келген Жамбыл облысынан қатысқан «Ш-нгер» атты
жүйрік 200 мың теңгенің ақшалай
сыйлығына ие болды. Тоғыз
шақырымдық жорға аттар жарысында Қырғыз Республикасының
атынан қатысқан «Қабылан»
атты жүйрік бірінші келді.
Он бір шақырымдық құнан
бәйгеде Қарасай ауданының
«Қарлығашы» бірінші орынды
иеленді. Он алты шақырымға
созылған топ бәйгеде бірінші
орынды Алак-л ауданының атынан топқа қосылған «Шымбұлақ»
атты сәйгүлік иеленді. Жеңімпазға
«Нива» авток-лігінің кілті табысталды. Осыдан кейін 25
шақырымдық Аламан бәйгенің
де кезегі келіп жетті. Нәтижесінде
жеке дара озып, топты жарған
Қарасай ауданының «Қарак-з»
атты жүйрігін тізгіндеген Байғұрман Сабыржанға «УАЗ Патриот» авток-лігінің кілті табысталды.

ҘҰПТАРЛЫҘ ІС!

Ақмола облысының
Шортанды-Бурабай курорттық
аймағында еліміздегі ең ірі
қайырымдылық іс-шара
– жетінші Burabike Fest
2019 спорттық-музыкалық
фестивалі тті. Биылғы жылы
ұйымдастырушылар – Болат
Qтемұратов қоры мен Rixos
Borovoe отелі іс-шараның
форматын жаңғыртып, оны
екі күндікке айналдырды
және бағдарламасын кеңейтті.
Нәтижесінде, Burabike Fest
2019 қатысушылардың
саны бойынша, сондай-ақ
қайырымдылық қаражат жинау
сомасы бойынша рекордтарын
кезекті рет жаңартты.
НҰРЛАН ҚҰМАР
Фестиваль басталғанға дейін тіркеу және қайырымдылық жарналарының арқасында
130 млн. теңге сома жиналды. Фестивальдің бірінші күні
мейман меценаттардың арасында -ткізілген аукцион
Burabike Fest қорына 164 млн.
теңге әкелді.Барлық қалаған
меймандардың қатысуға
мүмкіндігі болған аукционнан
түсімді, жеке құрмалдықтар
мен брендті спорттық киімді
сатудан түскен қаражатты қоса
алғанда, екінші күннің жиыны 6,2 млн. теңгені құрады.
С-йтіп, биылғы жылы 300,2
млн. теңге рекордты сома
жиналды, ал Burabike Fest
-ткізудің бүкіл тарихында
қайырымдылық жиын 1 млрд.
теңге деңгейіне жетті.
Іс-шараның жаңа форматы Rixos Borovoe отелінің аума ғында к-бірек мейманды
қабылдауға мүмкіндік берді,
со ның нәтижесінде олардың
саны 4 мың адамға, -ткен жылға
қара ғанда 1,5 мыңға артық
цифрға жетті. Кеңейтілген
бағдарламаға 35 км және 70

км қашықтыққа әуесқойлық
веложарыс, сондай-ақ 10 км
қашықтыққа велошеру, аукциондар, күндізгі Open Air,
теннис турнирі,31 арнадан
қазақстандық шоу-бизнес
жұлдыздарының қатысуымен
концерт кірді. Тұңғыш рет
отельдің аумағында Burabike
Fest 2019 фестивалін ең ірі
ашық аспан астындағы
халықаралық фестивальдер
форматына жақындатқан шатыр қалашық -рістетілді.
Жыл сайын фестивальге бас менеджері Александр
Винокуровтың жетекшілігімен
«Астана» велокомандасы
қатысады. «Біз «Астана» велокомандасы мен «SamrukKazyna Trust» қорының атынан осы біз үшін дәстүрліге
айналған қайырымдылық ісшараны кезекті рет қолдауға
қуаныштымыз. Мен Burabike

ұйымдастырушыларының барлығына және Болат те мұратов қорына алғысымды білдіремін. Осы жылдардың ішінде қор қайырымдылық қаражат жинау бойынша қомақты
жұмыс атқарды. Сондай-ақ ісшараны ұйымдастырылуы мен
-ткізілуінің жоғары деңгейін
атап -ткім келеді және,
әрине, осы демалыс күндерін
бізбен бірге -ткізгендердің
бәріне рақмет, келесі жылы
к-рісеміз», – деп атап -тті Винокуров мырза.
Жиналған қаражат (қатысушылардың тіркелу жарналары, қайырымдылық аукциондардан түсім, меценаттар мен демеушілердің жарналары, брендті спорттық жабдықтаманы сатудан түсім) Қазақстанның
аймақтарындағы балалар ауруханаларын, емханалар мен

перзентханаларды -мірлік
маңызды медициналық
жабдықпен жарақтауға
бағытталады.
«Burabike Fest спорттық-музыкалық фестивалі еліміздегі ең ірі қайырымдылық іс-шараға айналды. Біз әрбір қатысушыға,
демеушіге, аукционда лот сатып алушыға олардың қосқан
үлестері үшін алғысымызды
білдіреміз. Burabike Fest
-ткізудің арқасында еліміздің
сан алуан аймақтарында
медициналық қыз меттердің
сапасы жақсарады және
олардың тұрғындары ең заманауи диагностикалық және
реабилитациялық жабдыққа
қол жеткізу мүм кіндігіне ие
болады», – деп қоры тындылады Болат те мұратов
қорының директорыМарат
Айтмағамбетов.

АШЫҘ ЕСІК КҮНІ

Ірі ет комбинаты ашылды
Алматы облысы Жамбыл ауданында жылына 8 мың тонна ет ндіретін «Империя
Фуд» ет ңдеу кешені ашылды. Экспортқа бағытталған
осы кәсіпорынның ашылуының
нәтижесінде ңірге 2,9 млрд. инвестиция тартылып, 80 жаңа
жұмыс орны құрылды.
АЙНҰР БАҚД УЛЕТҚЫЗЫ
Ет комбинатының салтанатты ашылуына Алматы облысының әкімі Амандық Баталов, ҚР Ауыл шаруашылығы
министрі Сапархан Омаров,
Иран Ислам Республикасының
Қазақстандағы т-тенше және
-кілетті елшісі Маджид Самадзаде Сабер және -зге де ресми
-кілдер қатысты.
Кәсіпорын жылына 8 мың
тонна ет -німін шығаруға
қауқарлы. 12 мың банкаға арналған консервілік желісі,
14 тонналық қан және сүйек
ұны зауыты бар. Ет комбинаты базасында 80 жұмыс орны
ашылған, жобаға 2,9 млрд.
теңге инвестиция тартылған.
Ет комбинатының ашылуында облыс әкімі Амандық Баталов к-пшілікті кәсіпорынның
ашылуымен құттықтады. Иран
Ислам Республикасының

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

Қазақстандағы т-тенше және
-кілетті елшісі Маджид Самадзаде Сабер де с-з алып, екі ел
арасындағы іскерлік байланыс,
-зара ынтымақтастық бұдан
әрі де жалғаса беретініне сенім
білдірді.
з кезегінде «Империя Фуд»
ЖШС директоры Джавидан
Арман Джавад -ндірісті іске
қосудың барлық кезеңдерінде
мемлекет тарапынан к-рсетілген қолдауларға ризашылығын
білдірді. Сол сияқты жергілікті
бюджет есебінен жүргізілген
инфрақұрылыммен қамтамасыз
ету жұмыстары үшін облыс
басшылығына да алғыс айтты.Жаңа нысанның лентасы қиылғаннан кейін шараға
қатысушылар мен қонақтар ет
комбинатын аралап к-ріп, мал
сою, б-лшектеу, орау цехтарында болды.
Жыл басынан бері -неркәсіп
-німінің к-лемі 332 тонна ет
-німін кұраған. 73 тонна ет Иран
мен Бахрейнге экспортталған,
жыл соңына дейін тағы 640 тонна -нім экспорттау жоспарланып отыр. Алматы облысындағы
қолайлы инвестициялық климаттың арқасында -ңірде жалпы инвестиция к-лемі 1 трлн.
теңге болатын 38 жоба жүзеге
асырылуда.

TENGE MONITOR
РЕСП УБЛИ КАЛЫҚ Э КОН ОМИ КАЛЫҚ АП ТАЛЫҚ
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Наурызбай ауданының
тұрғындарына кеңес берді

«Азаматтарға арналған үкімет»
МК КЕАҚ Наурызбай аудандық
фронт-офисінде «Келісім» ашық
есік күні тті.
АЙЖАН ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
Шараға ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің Алматы қаласы
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бойынша департаменті, «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы,
Алматы қалалық ҚХА Медиация кабинеті, Халықаралық
құқық қорғау орталығы,
Халықаралық «Жанашыр»
қоғамдық қоры -кілдері
қатысып, қала тұрғындарына
әртүрлі даулардың, ұлтаралық

түсініспеушіліктердің алдын
алу, заңдық, құқықтық тұрғыда
және мемлекеттік қызмет алуға
қатысты кеңестер берді.
Қабылдау барысында Наурызбай ауданының жиырма тұрғыны сұрақтарына жауап алды.
Мәселен, үй шаруасындағы
Зәуре Рахманқұлова тұрғын үй
меншігі құқығына байланысты

сұрақ, зейнеткер Байкамал
Ғабдуллина ауылдағы үйін
сату, зейнетақысын рәсімдеу,
тәрбиеші, Бүрлен Саят соңғы
жұмыс орнында 8 ай жұмыс
істеп декреттік демалысқа
кеткен, алайда жұмыс
беруші 8 аймен жәрдемақы
т-ленбейтінін айтқан, Рахман
Қайратұлы банктегі несие
мәселесіне байланысты, 5
баланың анасы бжаппарова
Ақмарал жәрдемақы рәсімдеуге
байланысты сұрақтармен келіп,
қанағаттанарлық кеңес алды.
Бірқатарының мәселелерін
шешуге медиаторлар араласатын
болды. Ұйымдастырушылар
фронт-офиске келушілерге
ақпараттық парақшалар таратып,
сауалнамалар жүргізді.
Шара ұйымдастырушысы
Халықаралық «Жанашыр»
қоғамдық қорының басшысы
Жаңыл петованың айтуынша,
«Азаматтарға арналған үкімет»
МК КЕАҚ Алматы қаласы филиалымен бірге мұндай қоғамдық қабылдауды апта сайын,
қаланың барлық аудандарында
-ткізбек.
Шара «Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық
даму министрлігі «Азаматтық
бастамаларды қолдау орталығы»
КЕАҚ мемлекеттік гранты
негізінде ұйымдастырылды.

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

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