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Жалпы
кезектен
тыс
сайлаудың өткізілу мақсатын
қазіргі
жағдайды
барынша
бақылап
отырған
азаматтар
жақсы түсінеді деп ойлаймыз.
Және бұл туралы ашық айтылып отыр. Алда ауыр кезең. Бұл
кезеңде экономикаға да, саясатқа
да үлкен салмақ түседі. Мәселе
бұған біз дайынбыз ба? Мемлекет елді ширек ғасырға жуық
үздіксіз басқарып келе жатқан
жетекшісінің мандатын тағы 5
жылға, яғни, 2020 жылға дейін
созғалы отыр. Дәл қазір оның
қандай екенін айтпай-ақ қоялық,
бастысы Қазақстандағы саяси
жүйе тұрақты. Бұған сыншы сырт
көзде, ел тұрғындары да куә. Бірақ
ресми сайлаудың уақыты биыл
емес, келер жылға бекітілген
болатын. Демек, дәл қазіргі
(құбылмалы) жағдайда бізге келер жылға дейін күтетін уақыт та,
мүмкіндік те жоқ деген сөз.
Әрине, бұған бірінші кезекте Украинадағы жағдай, Ресейге бағытталған санкциялар,
Таяу Шығыстағы толастар түрі
жоқ қарулы қақтығыстар, жалпы алғанда жаһандық тәртіптің
бұзылуы әсер еткені анық. Иә, девальвацияны да ұмытуға болмайды. Одан қаша алмаймыз. Оның
есік қағып тұрғанын білеміз.
Кезектен тыс сайлау... Әлбетте,
мұның басқа да себептері болуы
мүмкін. Бір қызығы «әлемдік
экономикалық дағдарыс» туралы
айтушылардың сөзі іс жүзінде
дәлелденбей отыр. АҚШ пен
Қытай бірімен-бірі жарысып,
қарқынды дамып барады. Ендеше жаһандық дағдарыс туралы
әңгімеге де негіз жоқ. Түсініксіз
тұс: біз Ресейді тұтас әлем деп
қабылдайтын сияқтымыз. Әлі
де сол, бұдан 25 жыл бұрынғы
қарабайыр қалып, тар шеңбер. Иә,
Ресей экономикасы құлдырауда.
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Аяқасты Президент сайлауы өтетін болды. Мұны «ақпанда былтырғы жылғы девальвация айналып соғады» деп алаңдап отырған жұртшылық та, «Ресейге салынбақ
жаңа санкциялар Қазақстанды да қағып өтеді» деп сақтандырып отырған сарапшылар да күтпеген-ді. Әйткенмен, ақпандағы ең негізгі ақпар осы.

Бірақ,
Еуразиялық
одақтың
мүшесі ретінде мұның салдарын
Қазақстан да сезетін болады, сезіп
те жатыр. Сайып келгенде, біздің
қазіргі жағдайымыз «екі түйенің
ортасында шыбын өледіге» ұқсас.
Бұл жолғы сайлауда да
Н.Назарбаев өзінен әлдеқайда
әлсіз
кандидаттарға
қарсы
«күресері»
анық.
Соңғы
жылдардағы сайлауда пәлсініп
президент
боламыз
деген
Назарбаевтың
қарсыластары
әншейін ойыншық, анығырақ

айтқанда
ақшасы
төленген
әртістер екенін бәріміз білеміз.
Ал мұндай жағдайда спектальдің
қалай аяқталары белгілі ғой. Ұлт
Көшбасшысы сайлауда әлгілерді
тас-талқан
қылып
ұтқанда
таңғалмайтыныз содан.
Бұл жолы да Назарбаевпен иық тірестіре алатын
бәсекелес жоқ. Ал актер мен
сайқымазақты
халық
өзі-ақ
ажыратып алады. Эколог, коммунист,
жалған-оппозиционер,
әйтеуір қатысушылардың са-

Қағазбастылықтан 70 млрд теңге үнемделді
Қағазбастылықты азайту нәтижесінде 70 млрд теңге бюджет
қаржысы үнемделді. 2006 жылдан бергі жүргізілген жұмыстардың
нәтижесі осындай. Бұл туралы бүгін ҚР Парламенті Мәжілісінің
Экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің кеңейтілген
отырысында белгілі болды.
Ал
е-статистика
жүйесін
нәтижесінде
азаматтардан

енгізу
талап

етілетін құжаттардың саны қысқарған.
Ведомствоаралық есеп беру 30%-ға азайды. Сонымен қатар нотариустарға
заңсыз
іс-әрекеттермен
күресуге
көмектесетін электронды жүйе іске
қосылған 2 жылда бұл саладағы
заңсыздықтар төмендеп отыр. Айта
кетейік, былтыр құжаттардың дерлігі
электронды түрде тапсырылған. ҚР
Инвестициялар және даму министрлігі
комитетінің төрағасы Сәкен Сәрсенов:
–
Бизнес
процестерді
оңтайландыруда автоматтандырудың
нәтижесінде рұқсат беру құжаттары
бойынша халықтан талап етілетін
2736 құжат түрінен 1094-і алынып тасталды. Өтініштерді өңдеу уақыты 2
есеге дейін қысқарды. 30 күннен – 15
күнге дейін. Азаматтардан сұратылған
құжаттардың саны 251-ден 411-ге дейін
қысқарды. Ал өтініштерді рәсімдеу
уақыты 1 сағаттан 15-20 минутқа дейін
азайды, – дейді.

нын көбейту үшін жолдан
қосылғандар... Қолайлы кандидат
дейді мұндайларды. Кім білген,
өмірдің тосын сыйы көп қой.
Бұларға қарағанда сөзі салмақты,
ойы орнықты біреу төбе көрсетіп
қалар деген дәмеміз бар. Әй,
қайдам…
Әйткенмен бұл жолы біздің
оппозция
бірауыздан
осы
сайлауға қатысатын ортақ кандидат шығарса ұтылмас еді, ұпай
жинар еді. Бірақ жұрттың президент сайлауына қатысты ойын

ортаға салып жатқанына біраз
уақыттың жүзі болды. Қоғамдық
орта олар тарапынан қандайда
бір пікір ести алмай отырғаны
жасырын
емес.
Айталық,
қазақстандық саясаттағы жаңа
адам, бірақ абыройы, бет-беделі
бар. Алдағы сайлау жасы 4050 келген «қарасақалдар» үшін
өзін бір жағынан жарнамалауға
мүмкіндік алатын және тәуір
тәжірибе жинайтын таптырмас жол. Жалпы қазіргі орта
буынның
белді
өкілдеріне
белсенді әрекет ететін кез келген сияқты. Олар Назарбаевтың
бірден-бір бәсекелесіне айналып
жатса таңқалмаңыз. Ал мұндай
қарсыластардың көзден бұлбұл
ұшқаны қашан.. Соңғы рет 1999
жылғы сайлауда Серікболсын
Әбділдин 12 пайыз жинапты. Содан бері «достойный конкурент»
көрген де, кездестірген де жоқпыз.
Президенттік
болсын,
парламенттік болсын сайлауға
түрлі саяси және идеологиялық
көзқарастағы қазақстандықтардың
қатысуы,
тиісінше
олардың
билік құрылымынан орын алуы
кейбір топтардың маргиналдануына жол бермей саяси жүйенің
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
2015 жылғы саяси науқан сайлаудан басталды. Бұл қазақстандық
саясат сахнасындағы өзгерістерге
себепші бола ма, жоқ па? Күтелік.
Жыл енді басталды ғой. Әйткенмен
бір жайт анық. Президенттік
болсын,
парламенттік
болсын сайлауға түрлі саяси және
идеологиялық
көзқарастағы
қазақстандықтардың
қатысуы,
тиісінше
олардың
билік
құрылымынан орын алуы кейбір
топтардың
маргиналдануына жол бермей саяси жүйенің
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Бұл барлық тарапқа, сәйкесінше
қазіргі билікке де тиімді.

Астанада 800 «елес» компания бар
Астана әкімі Әділбек Жақсыбековтің төрағалығымен өткен
басқосуда мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Әбілқайыр
Сқақов елордада не басшысы, не жалдамалы жұмыскері жоқ «елес»
компаниялардың саны 800-ден асып жығылатынын алға тартты.

«30743 агент өздерінің жалдамалы 4431 жұмысшысының ең төменгі
жалақысын ғана көрсетеді. Бұл бизнестің
жалақыны «хатқалтамен» беру тәжірибесін
жалғастырып отырғандығын дәлелдейді»,
– деді Ә.Сқақов. Оның атап өтуінше, шынайы жалақыны қысқартып көрсетудің
нәтижесінде қала бюджеті қағылатын

қаржы жылына 8,3 млрд. теңге
көлемінде бағалануда. Ал табыс және әлеуметтік салық
төлемдері жылына 1,4 млрд.
теңге кем түседі.
– Бұл жергілікті бюджеттің
тікелей
шығысы.
Мәселен,
салық есеп-қисабына сәйкес
құрылыспен айналысатын әрі
жасаған жұмыстары бойынша 4,2 млрд. теңге айналымы бар «АстраЦвет» ЖШСында айлық жалақысы 25
мың теңгені құрайтын 1 ғана
жұмысшы тіркелген. Елордада басшысыз әрі жалдамалы
жұмысшысыз жұмыс істейтін
«елес» компаниялардың саны 800-ден асып
жығылады. Қалада 2760 жұмыс беруші
бар, олар өз декларацияларында жалдамалы жұмысшыларды көрсеткенімен оларға
төленетін жалақы қорын жасырады. Яғни,
оларда адамдар тегін жұмыс істейді, – деді
департамент басшысы.
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Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақордада өткен
Үкіметтің
кеңейтілген
құрамдағы
отырысында
барлық қазақстандықтарды Қазақстан өнімдерін
алуға шақырды, тиісті меморандумдар жасалатын қазақстандық қамту жөніндегі форумдар өткізу
тәжірибесін жаңғырту қажет екендігін де еске салды.
Долларға деген тәуелділігіміздің себебін экономиканың
тек шикізат саласына ғана иек
артып келгенімен түсіндірді.
Мәселе ұлттық капиталымыздың
ядросы – шағын және орта бизнес көзін толыққанды іске қоса
алмағанымызда болып отыр.
Сол себепті мамандар долларға
деген тәуелділіктің ықпалын
әлсірететін
бағдарлама
дер
кезінде қолға алынды дейді.
«Несімен дұрыс?» деген сұраққа
келетін болсақ, импортқа шектеу қойылады. Ресей де осындай
қадамға ішкі отандық өндіріске
серпіліс беру үшін барып отыр.
Себебі біздің ел тәрізді көрші
елді де импорт тауарлар басып
барады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының орынбасары
Юлия Якупбаеваның айтуынша,
экспортталатын
тауарлардың
сапасы шетелде елдің сыртқы
имиджіне әсер етеді. Қазақстан
да таңдау айрығында тұр. Қазір
қазақстандық экспорт құрылымы
келесідей түрде көрінеді: 2013
жылы қазақстандық экспорттың
70 пайызын минералды өнімдер
құрады, 19,3 пайызы металл
мен темір бұйымдар, 4 пайызы химиялық өнімдер мен онымен байланысты пластмасса мен
көксағызды қосқанда өнеркәсіп
салалары, 3,6 пайызы дайын
азық-түлік тауарлары, мал және
өсімдіктен шығатын өнімдер, 1,4
пайызы машина мен жабдықтар,
көлік құралдары, аспаптар мен
аппараттар.
–
Мемлекеттік
қолдау
шараларының арқасында ШОБ-

тың
барлық
кәсіпорындары
теңгемен несиелендірілген. Егер
девальвация орын алса, олар
қолда бар валюталық қорларымен
несиелерін жылдам жауып тастай алады. Жеке тұлғалардың
шетелдік
валютадағы
займдарының
үлесі
де
айтарлықтай емес. Ал доллармен
есеп айырысатын кәсіпорындар
валюта құны күрт қымбаттайтын
болса, олар үшін займдарын өтеу
қиынға соғады. Демек, қолға
алынғалы отырған бағдарлама,
бірінші кезекте теңгемен несие
алған ШОБ-та, кәсіпорындардың
да тынысын ашады, – дейді Юлия
Якупбаева.
– Біз күні бүгінге дейін ұлттық
капиталды
алыпсатарлықпен
алмастырып
алдық.
Жекешелендірілген
нысандарды ішкі нарықтың субъектісіне
айналдырғандар
экономиканы
дамытуға үлес қоспады. Жеңіл
жолды таңдады. Біле-білсек, долларды құдіретке айналдырған
– АҚШ-тың ғылымы мен техника-технологиялары.
Ғылымды
дамыту арқылы заманауи техника мен технология жасаудың
арқасында алпауыт ел әлем
нарығын жаулап алды. Біз осының
екеуінен де алшақтап кеттік.
Естеріңізге сала кетейін, біздің
елде жұмыс істеп жатқан шағын
және орта бизнестің 50 пайыздан астамы сауда-саттықпен
айналысады. Бизнес пен саудасаттықты шатастыруға болмайды. Себебі көрші елден алып
келіп өзімізге үстеме бағамен
сату бизнес емес. Бұл Кеңес

одағы кезіндегі тілмен айтатын
болсақ, тек алыпсатарлық қана.
Алыпсатарлыққа
соншалықты
білім мен ақылойдың қажеті шамалы. Нағыз шағын және орта
бизнес нақты өнім өндіруге
жұмылдырылып, ұлттық капиталды өз жерімізде қалыптастыруы
тиіс. Ол үшін алдымен техникатехнология, қаражат жағынан
көмек қажет. Жаңа технология
жасайтын
АҚШ-та
қаншама
ғылыми-зерттеу институттары,
зертханалар күні-түні жұмыс
істеп жатқанын бәріңіз білесіздер.
Бизнес осындай ғылыммен байланыста болмай, ештеңе өндіре
алмайды. Бүгінгі күні бізде
жетіспей жатқаны – инженерлік
ақыл-ой еңбегі, конструкторлық
бюролар. Шағын және орта
бизнесті дамытамыз десек, оның
өзін ғана бөліп алып, жалаң
қарастыруға
болмайтынын
түсінетін кез жетті, – дейді экономист Рахман Алшанов.

– Егер біз отандық өндіріске
қолдау
көрсетіп,
отандық
өндірушілердің
мүддесін
қорғамасақ, кеш болады. Ресей де
осындай мақсатпен рубльді еркін
айналымға жіберіп отыр. Сол
себепті бізге ҰБ дайындап жатқан
бағдарламаның орындалуына жауапты құрылымдарды тез арада
анықтауымыз керек, – деді сарапшы Ілияс Исаев.
Зерттеулер
нәтижелеріне
зер салсақ, қазір Қазақстандағы
еңбекке
жарамды
халықтың
тек 14 пайызы ғана шағын және
орта кәсіпкерлікпен айналысады. Дамыған елдерде жалпы ішкі
өнімнің 50%-дан астамы шағын
және орта бизнестің үлесіне тисе,
елімізде соңғы деректер бойынша
шағын бизнестің елдің ЖІӨ үлесі
16% аспайды. Кәсіпкерлерде бизнес жүргізу дағдысы өте төмен
болғандықтан банкротқа ұшырап
немесе қызметтерін мүлде тоқтатып
жатады. Одан бөлек, кәсіпкерлікпен

айналысуға ниетті тұрғындардың
көпшілігінің білімі мен ақпараты
жеткіліксіз болғандықтан, өз ісін
ашуға жүрексінеді немесе батылы бармайды. Қазіргі уақытта
шағын және орта кәсіпкерлікке
консалтингтік және ақпараттықталдамалық
қызмет
көрсету
деңгейі де төмен. Консалтингтік,
оқыту және ақпараттық қызмет
көрсету нарығы ірі қалалардың
өзінде де толығымен дұрыс
жолға қойылмаған және көбінесе
ақылы негізде жұмыс істейді, ал
орталықтан шалғай аймақтарда
– аудандық деңгейлерде тіптен
жоқтың қасы. Демек, қаржылай
қолдаумен қатар, бизнес жүргізу
мен істі басқару, дамыту тетіктерін
оқытып үйрету өзектілігі туындап отыр. Халқымыз кәсіпкерлік
саланың
қыры
мен
сырын
жете меңгергенде ғана еліміз
алыпсатарлықтан ада болып, жержерде шағын өндіріс орындарын
құрады.

Брендті қызғыштай қораймыз
Еліміздің кеден қызметі брендтік тауарларды тексеруді
қатаңдатпақ. Биыл зияткерлік меншік нысандарының тізімі
333 аталымға жетті. Осыдан 5 жыл бұрын ашылған тізілім
қатарындағы тауарларды тек қана ресми тасымалдаушылар
жеткізген.

Мамандар бұл шаралар
еліміздің
инвестициялық
тартымдылығын арттыруға
бағытталғандығын алға тартады. Ал қала базарларында
нәпақа тауып жүрген саудагерлер болса қарапайым
халықтың қымбат киім-кешек
алуға қауқары жетпейтіндігін
айтады. «Адам көркі –
шүберек» екенін ескерсек,
ажарымызды ашып, түрсипатымызды келісті ететін
сәнді киімдер екені жасырын
емес. Бүгінде заман ағымына
сай әлемге танымал брендтік
тауарлар үлкен сұранысқа
ие. Енді еліміздің кеден
қызметі өзге елден әкелінетін
брендтік киімдерге тексерісті
қатаңдатпақ.
Осылайша шет мемлекеттермен
сенімді
экономикалық
қарым-қатынас
сақталып,
зияткерлік меншік құқығы
қорғалмақ.
ҚР
Қаржы
министрлігі
Мемлекеттік
кіріс комитетінің ресми өкілі
Жамбыл Сұрағанов:

–
Қазіргі
таңда
Қ а з а қ с т а н н ы ң
и н в е с т и ц и я л ы қ
тартымдылығы
нығаюда.
Сол себептен Қазақстанға
үлкен инвесторлар келіп жатыр. Танымал халықаралық
мекемелер жұмыс істеуде.
Олардың
заңды
түрде
жұмыс жасауына Қазақстан
кепілдік береді. Олардың
құқықтарын біз қорғауымыз
керек, – деді. Елордадағы
сауда орталығына әлемге
танымал
брендтерден
үздік косметика мен иіссу
жеткізіледі. Орталық директоры
Айман
Нұртай
әр
адам
денсаулығына
үлкен
жауапкершілікпен
қарау
керектігін
айтады.
Сондықтан
көптің
қарауынан өтіп, сенімге ие
болған брендтерді таңдаған
дұрыс. Әлемдік брендтер
өзінің жарнамасына қыруар
қаржы жұмсайды. Өйткені
оның сапасы, пайдасы мол.
Ал танымал атауды сырты-

нан иемденіп, өзгенің тауарын елге әкелсек, біздің
абыройымызға сын. Кеден
мамандары
мұндай
заңсыз тауарлармен күрес
жүргізулері қажет. Брендке
тексеру қатаңдатылғанымен,
оның атын жамылған тауарларды сататын қара базар жұмысын жалғастырып
жатыр. Себебі халықтың
қалтасы көтеретін баға осында. Ал тауардың басым бөлігі
Қытай мен Қырғызстаннан
әкелінген. Тіпті әлемге танымал атауы бар киімдердің
қатары мол. Осылайша шетелде шыққан шүберектерді
елімізге
қаптатқанша,
отандық брендті көбейту
әлдеқайда тиімді боларе еді.
Оның үстіне шағын және
орта бизнесті дамыту үшін
бөлініп жатқан қыруар қаржы
бар. Сондықтан мүмкіндікті
қалт жібермей, «Қазақстанда
жасалған» деген белгісі бар
сапалы тауарлардың санын
арттырған жөн.

www.nap.kz

Сыртқы байланыс және доллар
Болмыс ақиқатын білетіндер «жоқ,
долларсыздана алмаймыз» деп кесіп айтады. Өйткені біз барлық тауарымызды,
көрсететін қызметімізді теңгемен өндірсек
те, «жылдық жалпы ішкі өнім» деген
халықаралық өлшем жайлы сұраққа жауап бергенде онымызды долларға айналдырып шығуға тура келеді. Яғни, мәселен
200 миллиард доллардың жылдық ішкі
жалпы өнімін өндірдік дейміз, 37 триллион теңгенің ішкі жылдық жалпы өнімі
өндірілді деген сөзді халықаралық валюта
қорының есебіне енгізе алмайсыз.
Шетелдерден немесе халықаралық
валюта қоры мен басқа да қаржы институттарынан несие алар болсаңыз, оныңыз
негізінен, доллар күйінде жүреді. АҚШ
және басқа жаққа тауар экспорттасаңыз
алатыныңыз доллар. Қазақстан тек соңғы
жылдары ғана әлемдік дағдарыстың
күшеюіне байланысты бірқатар сенімді
әріптес елдермен ұлттық валюталар бойынша есеп айырысу жағдайына келісті.
«Халықаралық валюта – доллар»
деген дүниежүзілік келісім, Брэттен
Вуд келісімшарты әлі күшін жойған
жоқ. Халықаралық валюта қоры мен
Дүниежүзілік банк доллармен жұмыс жасайды. Оның CDR қоржынындағы валюталар ішінде доллардың үлес салмағы 70
пайыздан асады.
Мұның сыртында өз мемлекетіміздің
ішінде де доллар қалың бір топтың
қалтасындағы игілік. Теңгеміз 2009 жылы
және былтыр қолдан мақсатты түрде
құнсыздандырылғаннан кейін ұлттық
валютаға сенімді азайтқандар баршылық.
Оның үстіне жылжымайтын мүлікті сатқан
кезде оның бағасын доллармен есептеу ел
ішіне дендеп енген қалып. Мұның сыртында Қазақстан мол мөлшерде импорт жасайды. Ол тауарлар тек қана халықаралық
валютаға сатып алынады. Бір долларды 150
теңгеге сатып алған импорт тасымалдаушы ел ішінде теңге-доллар арақатынасы
1=185 шамасына жеткен кезде 100 долларға
ол жақтан сатып әкелген дүниесін енді
өз ішімізде 15 мың теңгеге емес 18,5 мың
теңгеге сатпаса, ұтылып қалады. Яғни
долларға кіндігімізден байланғандықтан
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Кейінгі кезде «дедолларизация», яғни долларсыздану деген сөз
естілгеннен бері бұқара арасында «мұны қалай түсінуге болады?» деген сұрақ жиі айтылатын болды. Өйткені біздің өміріміз бен
болмысымызға «көк қағаздың» дендеп енгені соншалық, оған еңкейген
қарияларға дейін ерекше «жылы ұшырай» қарайды. Ал журналистер
Үкімет пен Ұлттық банк басшылығы кездесе қалса, оларға міндетті
түрде «долларсыздану ісі қалай жүріп жатыр?» деген сұрақ қоюды
әдетке айналдырғандай.

да «долларсыздану» мүмкін емес. Тіпті
Иранның өзі долларсыздана алмайды.
Өйткені жер бетіндегі мемлекеттердің бәрі
экспортимпорт алмасуда тек доллармен немесе негізінен, доллармен жұмыс жасайды. Біз сол адамзат қоғамының бір мүшесі

200 теңге болып жатса, әлгі үйіңді 4
миллион теңгеге сатуға ешкімнің құқы
жоқ деген арнайы заңнамалық құжат
қабылданса болғаны. Бізде ең алдымен
осы мәселені заңдастырсақ, қалғаны
қиын шаруа емес.

Сондай-ақ елімізде бір топ байлығын
аз болсын, көп болсын, доллармен жинайды. Олардың депозиттік салымдары да халықаралық валюталар күйінде.
Ұлттық банк біздіңше екінші деңгейдегі
банктерімізге CDR қоржынындағы валюталар күйінде депозиттік салым
қабылдамауға міндеттейтін құжатты да
заңдастырса, «долларсыздану» баянды болар еді.
Импорт тасымалдаушылар мәселесіне
келер болсақ, бұл ортада құқық қорғау
мекемелері шындап айналысатын тұстар
жеткілікті. Айталық, отандық базардағы
кейбір тауарлар кеденде тіркелген құжатта
көрсетілген бағадан екіүш есеге қымбат
болып жүргені жасырын сыр емес. Жағдай
осылай болып тұрғанында, бұл жерде
«долларсыздану» бастамасын дұрыс және
нәтижелі өткізу мүмкін еместей көрінер.
Бірақ бұл да қолдан келмейтін шаруа емес.
Тек аймақ басшылары мен құқық қорғау
органдары ел мүддесіне жұмыс істесе,
бәрі орнына келеді. Бұл жерде сонымен
бірге импорт алмастырғыш өндіріс құру
бағдарламасын кеңейте түскен ең ұтымды
жеріміз болар еді. Базарымыздағы импорт
массасы азайған сайын долларға тәуелділік
әлсірей береді.
Сондай-ақ біздің сақтық қорларымызда
доллардың үлес салмағы 70 пайыздан
астам болып тұр. Міне, осы «қойманы»
«дұрыстау» керек секілді. Қорымыздағы
доллар массасы көп дегенде 40 пайызды құраса, сол да жеткілікті. 40 пайызын
алтынның үлесіне беретін кез жетті. Қалған
20 пайыздың 10 пайызын юань, қалған 10
пайызын басқа валюталар күйінде сақтау
керек секілді. Бірте-бірте долларды азайтып, оның үлесін юаньға ауыстыру керек.
Өйткені Қытайдың 2027 жылдың өзінде
әлемдік көшбасшы экономика болатыны дүниежүзі түгел мойындаған ақиқат.
Мұндайда бәрібір доллар «әлсірейді». Юань
«халықаралық валюта» болу құқығына
таласпас деп ойлаймыз. Себебі ұлттық
валютаның халықаралық валюта қызметін
атқарғанда не болатынын бүгінгі болмыс
көрсетіп тұр ғой. АҚШ қателігін Қытай
қайталамайды. Біз осыған күні бүгіннен бастап толыққанды дайындалуға тиіспіз.

боламыз. Сондай-ақ ары қарай қордың
Швейцария тобының тең төрағасы ретінде
тағайындалу мүмкіндігін иеленеміз» деді
Олег Смоляков.
Ұлттық банк өкілі SDR-дың осы жа
һандық ұйымның валютасы екендігін

түсіндірді: «Ол әлем елдерінде конвертацияланатын барлық негізгі валюталардың
себеті болып саналады. Бағамына келсек,
қазіргі уақытта 1 SDR 0,7 долларға тең.
Егер теңгеге шақсақ,1 SDR шамамен 265
теңгеге пара-пар».

зарда доллардың есеп айырысу құралы
болуын толық тыюға тиіспіз және солай істей аламыз да. Айталық, биылғы
жылы 3,6 миллион теңгеге, яғни 20 мың
долларға шағын баспана сатып алдың
дейік. Енді екі жылдан соң бір доллар

Қайрат Келімбетов ҚР Ұлттық банкінің төрағасы:
– Экономикасын долларсыздану жоспарын қабылдаудың маңызы зор.
Онда ең алдымен нормативтік-құқықтық базаға, төлемдер туралы,
валюталық реттеу туралы заңдарға өзгертулер енгізілуі тиіс.
болғандықтан да баршаға ортақ арнадан
басқа жаққа бұрыла алмаймыз.

Долларсыздануға болады
«Долларсыздану» – дұрыс ұстаным.
Біз мемлекет ішінде, яғни отандық ба-

Жаңа мүмкіндік
Қазақстан экономикасының долларға деген тәуелділіктен
құтылуына Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) көмектесіп жатыр. Бұл
туралы Парламентте Ұлттық банк төрағасының орынбасары Олег
Смоляков хабарлады. Бүгінде БҰҰ қалыптасқан жағдайды өзгертіп,
дамушы елдердің үлесін арттыруға кірісіпті. Ресми Астана бұл шешімді
қуана әрі қоштай қарсы алған. Нәтижесінде, «Халықаралық валюта
қоры келісімінің баптарына түзетулерді» ратификациялауға кірісті.
Тиісті заң жобасын Мәжіліс құптады.
– Қазақстан ХВҚ-ға 1992 жылдан бері
мүше, – дейді Ұлттық банк төрағасының
орынбасары О.Смоляков. – Қазіргі кезде
еліміздің осы ұйым капиталындағы квотасы 365,7 миллион «Арнайы қарыз алу
құқығына» тең, бұл – ұйымның есеп айырысу бірлігі, оны SDR дейді (ағылшынша
Special Drawing Rights). Бұл бізге мүше
елдердің дауыс беруінің жалпы көлемінен
шамамен 0,17 пайыз үлес береді. Оның айтуынша, 2008 жылдан бастап Халықаралық
валюта қоры өзіне мүше елдердің квотасын реформалауға кірісті. Бұған ұйымның
стратегиялық
шешімдерін
қабылдау
процесіндегі дамушы елдердің рөлін
күшейту үшін баруда.
– Атап айтқанда, дауыстардың 6 пайыздайы дамыған елдерден дамушы елдер-

ге өтеді. Осыған сәйкес, Қазақстанның
квотасын да арттыру ұсынылып отыр.
Нәтижесінде,
республикамыз
шамамен 1 миллиард 158,4 миллион SDR-ге
қол жеткізеді. Тиісінше, еліміздің дауыс
берудегі үлесі 0,26 пайызға дейін өседі.
Тұтастай алғанда, осы жобаны ратификациялау Қазақстанның дауыс беруде
кезіндегі позициясын күшейтеді. Бұған
қоса, бұл біздің елдік рейтингімізге қолдау
болады деді ҰБ басшысының орынбасары.
Қазіргі кезде республикамыз ХВҚның «Швейцариялық қосалқы тобына»
кіреді. Біз онда әзірге V орындамыз. Ал
квотамыз ұлғайғаннан кейін Швейцария
мен Польшадан кейінгі үшінші орынға
көтеріледі екенбіз. «Осылайша қосалқы
топтың шешімдеріне ықпал ете алатын
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Елімізде ғылымның әлеуетін арттыру мақсатында ғылымға бөлінетін қаржы
жыл сайын артып келеді. Бұл – Қазақстанның болашағына құйылған инвестиция.
Мұндай қадамдар жастардың ғылымға қызығушылығын арттыратыны сөзсіз. Мектеп жасынан ғылымға қызығып, болашағын тек осы ғылым саласымен байланыстыратын жастардың бірі – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің химия факультетінің магистранты Нұрболат Ғылымхан. Оның диссертациялық жұмысы дәрілік формаларды
дайындауға арналған. Жобасы туралы өзімен аз-кем сұхбаттасқан едік.
– Осы ретте өзің айналысып
жүрген ғылыми жобаларың
туралы кеңінен әңгімелесең...

– Бүгінде жастар ғылым саласына қызықпайды деген
таптаурын
көзқарастың
тігісі сетіней бастағандай.
Бұған дәлел өзің секілді
ғылыммен айналысуға ынталы жастардың қатарының
күн санап артып келеді. Жалпы өзіңнің химия саласына
деген қызығушылығың қалай
басталды?
–
Мен
1-сыныпқа
барғанша әліпби мен көбейту
кестесін жатқа білдім. Ерекше жетістіктерім үшін екі рет
сыныптан
сыныпқа
аттап,
мектепті 15 жасымда бітірдім.
Алғашында физика саласына қызығушылық болды, бірақ
9-сыныптан
бастап
химия
пәнінен Әлия Есқалиқызы сабақ
бере бастағаннан химия саласын
зерттеуге ынта пайда болды.
Ұстазым – Ә.Е.Темірболатова
8-11 сыныптарға арналған химия
оқулықтарының,
есептер
жинағы,
дидактикалық

материалдардың авторы. Сонымен қатар Қазақстаннан тұңғыш
рет дүниежүзілік олимпиадаға
үміткер
дайындап,
шәкірті
жүлделі орын алған болатын.
Ұстазымның арқасында химия саласына қызғушылығым
артып, әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-ге оқуға қабылдандым.
Университет
қабырғасында
атақты
химиктеріміздің
степендияларының
иегері
болдым,
конференцияларға
қатысып жүлделі орындар алып
жүрдім. 3-курстан бастап химия
ғылымдарының докторы, профессор Жарылқасын Әбіловтің
қолдауымен ғылыми жобалармен айналыса бастадым. Ол
кісінің бастауымен жүргізілген
биологиялық белсенді заттарды синтездеу, дәрілік өсімдік
шикізаттарынан
табиғи
биологиялық активті кешендерін
бөліп алу және тазалау, аталған
заттардың активті дәрілік формаларын
алу
жұмыстарына
арналған-ды.

– Қазіргі таңда Қазақстан
дәрілік препараттар мәселесінде
импортқа
тәуелді.
Себебі
дәріханалар мен ауруханадағы
дәрі-дәрмектің 90%-ы шет елден алынады. Ал Қазақстандағы
мұнай
өңдеу
технологиясы,
органикалық синтез өндірісінің
дамуы, кең байтақ жерімізде
көлдің де, шөлдің де, таудың
да, жазықтың да болуы дәрілік
өсімдіктердің сан алуан түрін
қамтамасыз етіп, табиғи активті
кешендерді алуға мүмкіндік
береді. Дәрілік заттарды алу технологиясында дәрілік активті
затты алу – жұмыстың бастамасы ғана, бұдан кейінгі саты
оны қолдануды ыңғайлы ету,
емдік әсерін ұзақ уақытқа
жеткізу
(пролонгацияланған
жүйе алу), дәрілік затты тек ауру
ошағына жеткізу, сырқаттың
ерекшеліктерін ескеру сияқты
мәселелерді
шешу
үшін
биологиялық активті заттардың
дәрілік формаларын алу қажет.
Менің жобадағы басты мақсатым
– осы дәрілік формаларды дайындау.

– Осы дәрілік формалардың
пайдасы неде?
– Дәрілік формалар дегеніміз
– активті биологиялық заттың
қолданылу формасы, олар – жақпа
майлар, таблеткалар, гельдер, инъ-

екциялар, капсулалар, үлдірлер
(пленка), паста, суспензия және
тағы басқалар болуы мүмкін.
Бізді қызықтырып отырғаны
– жақпа майлар мен үлдірлер.
Себебі мен қолданатын активті
биологиялық кешен «Тамариксидин» («Тамарикс», қазақша
атауы Жыңғыл, емдік шөбінен
алынған) антимикробтық, қан
тоқтатушылық,
жара
жазушы,
антибактериялық
және
антидиабетикалық қасиеттерімен
ерекшеленеді. Мұндай қасиеттері
бар затты тері жараларында,
терінің қабыну кезінде, күйік,
химиялық
–
механикалық
жарақаттар кезінде қолдануға
болады. Ал осындай жағдайда
жақпа май мен үлдірлерді қолдану
жақпа майдың активті кешеннің
жоғарғы эффективтілігіне қол
жеткізеді.

–
Жақпа
майлар
мен
үлдірлердің құрамы қандай?
– Жақпа май дәрілік формасын
алуда
оның
негізі
ретінде бентонит сазын алған
болатынбыз.
Себебі,
бентонит сазының пайдалы физикамеханикалық
қасиеттерімен
бірге ісінушілік, сорбциялық,
антисептикалық қасиеттерге ие.
Сондай-ақ, бірегей дисперсті
жүйе түзіп, басқа заттарға
инерттілігі де жоғары, адам
терісіне аллергиялық реакцияларды туғызбайтынды. Қазіргі
заманның басты талабы бойынша

экономикалық тұрғыдан арзан,
қолдану, тазалау жұмыстарының
оңтайландыра
түсуімен
ерекшеленеді. Қазақстанда бентонит сазының көп қоры бар.
Бентонит сазы бұған дейін таблеткалы дәрілік формаларда
толықтырғыш ретінде кеңінен
қолданған – энтеросорбент (адам
уланған немесе алкогольді артық
мөлшерде қолданған кезде ішке
ішуге арналған сорбенттер).
Қазіргі заманғы медициналық
препараттарға қойылатын талаптар ескеріліп, жақпа майдың
реологиялық қасиеттері, тикотропиялық қасиеттері анықталды.
Қазір жоба аясында бентонит
сазынан полимер композитті
үлдірлер дайындау үстіндеміз.
Мұндай үлдірлер қолдануға
ыңғайлы. Терінің қабынған жара
осы үлдірдерді жауып емдеуге болады. Әдетте бір жеріміз
ауырғанда ішетін дәріміз 6
сағатқа дейін әсер етіп, одан
кейін тағы да дәрі ішіп жатамыз. Ал біздің үлдір 12 сағатқа
дейін белсенді түрде әрекет
ететін қасиетке ие. Күйік шалып, тері жараланғанда осы
үлдірді жараны таңып, тәулік
бойы жүре беруіңізге болады.
Қайта жаққыңыз келсе жуып,
сүртіп тастауға болады. Өйткені
ол гидрофильді. Сонымен қатар
майлы үлдірлер ауа өткізгіштік
қасиетке ие, теріні ашытпайды,
киімге жабыспайды.
nauka.kz

Бағдарламаның бағы ашылуы банкке байланысты
Мемлекет бұл бағдарламаны жүзеге
асыру үшін тағы екінші деңгейлі банктерге
сүйенетіні белгілі. Ұлттық қордан бөлінген
қаржы бармақ басты, көз қыстылыққа салынбай жұмыс жасаймын деп желпінген
жұртқа жетсе жақсы. Осы орайда қаптаған
банктер қазынаның аузы ашылғанда
қармағы қауып жатса ақша аулағысы
келетіні белгілі. Қайбір жылы экс-премьерминистр С.Ахметов «ел экономикасын
арттыру үшін бізге қарқынды жұмыс
жүргізе алатын екінші деңгейлі банктің
оны да жеткілікті» деген болатын. Қисынға
қонымды. Бірақ әрбір банктің басында бірбір дәудің отырғанын ескерсек, қисынға
қонатын қиял дегеннен аса алмаймыз.
Қазақстан даму банкінің мәлімдеуінше, осы
бағдарлама бойынша төрт банк қарқынды
жұмыс жасап келеді. Олар – «Қазақстан
халық банкі», «Банк Центр Кредит», «БТА»
және «АТФ» банктері. Бұлар – негізінен
аталмыш бағдарламаны жүзеге асыруға
үкіметтен қолдау тапқан банктер. Мүмкін
С.Ахметов айтқан ондыққа осы банктерді
қосса, сенім үдесінен шығатын болар. Хош!
Жауырды жаба тоқып қайтеміз.
Бүгінгі күні кредит алмаған адам
кемде-кем. Той жасасақ та, көлік алсақ
та, баламызды оқытсақ та, тіпті, ең аяғы,
тұрмыстық техника мен киім-кешегімізге

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасына сәйкес 2020 жылға
дейін шағын және орта бизнестің үлесі еселеп артуы керек. Орындалып жатса бармақпен бағалауға болатын іс.

дейін кредит арқылы қол жеткізетін
болдық. Оған отбасына түскен келінді
қосып қойыңыз. Статистикалық деректерге сүйенсек, халықтың 65 пайызы несие алуға мүдделі көрінеді. Бұны сұраныс
дегеннен гөрі амалсыздың амалы дегенге
келетін секілді. Себебі, кімнен сұрасаңыз
да кредиттің көсегені көгертіп жатқаны
шамалы екендігін айтады.
Осы орайда айта кететін бір жайт,
еліміздегі
экономикалық
белсенді
халықтың 12 пайызының несие тарихы
жағымсыз көрінеді. Бұл – несие төлемі 90
күннен асып кеткен тұтынушылардың
қарызы. Керек кезде алып төлей алмай
қашып-пысып жүргендер қаншама... Кім
басына қарыз жамағысы келеді дейсіз. Салдарына үңілетін болсақ, айлықтың аздығы
мен несие үстемесінің жоғарылығын
көреміз. Еліміздегі ең төменгі несие 6-7
пайызды құрайды. Оның өзі Қазақстан
даму банкі мен ұлттық банктің араласуымен жеңілдікпен берілетін несиелер. Оны
кімдер ала алатыны тағы да жақшаның
ішіндегі мәселе. Сайып келгенде бір
айлықтан бір айлыққа жеткенше жан бағып
отырған жұртшылыққа 15-16 пайыздан
төмен берілетін несие жоқтың қасы. Сосын
«баламды бағам ба, банкті бағам ба?» деп
басы қатып отырған біреу.

www.nap.kz

– Бүгінде жастардың қазақ
тілмен бірге бірнеше шет
тілдерін жетік меңгеруі заман талабына айналып отыр.
Бұл бағытта білікті, бәсекеге
қабілетті
маман
дайындауда
көптеген
жұмыстар
атқардыңыз. Бұл бағыттағы
жұмыстардың
қалай
басталғанын
оқырмандарға
әңгімелей кетсеңіз?
– Халықаралық қазақ-қытай
тіл академиясы 2007 жылы
ашылды. Әлемдік өркениеттің
көшіне ілескен аталмыш білім
ордасының
бүгінде
алдына
қойған негізгі мақсаты – қазақ
елін дүниежүзі елдеріне таныту.
Осы ұлы мақсатты іске асыруда
оқу ордасында білімі жоғары,
рухани жан дүниесі бай, білімді,
білікті, жоғарғы санатты ұстаздар
қызмет етуде. Колледжде білім
алып, тәрбиеленген жастарымыз өз елінің патриоты болуын
алдымызға мақсат етіп қойдық.
Біздер
Қазақстанның
тату
көршісі, стратегиялық әріптесі
Қытай Халық Республикасының
білім беру саласындағы озық
үлгілерін Қазақстанға тартып,
кәсіптік-техникалық білім саласын дамытуға өз үлесіміздің
қосуға
ұмтылып
отырмыз.
Бүгінде біздер қытай тілімен
қатар ағылшың тілінде негізгі
шет тілі ретінде тереңдете
оқытып келеміз.
– Талғат мырза, академия
қандай мамандарды даярлап
шығарады?
– Қазір академияда екі
мамандық бойынша маман дайындап келеді. Оқу орнын бітірушілер
үшін «Аударма ісі» және «Туризм» мамандығымен қоса қытай
тілін де біліп шығуына барынша
мүмкіндік қарастырылған. Біздің
оқу орын қытай тілін оқыту
әлемдік стандарт негізінде жүзеге
асыруда. Сондықтан Қазақстанда
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Еліміздің болашақ қажеттілігіне сай қызмет істейтін жастар тәрбиелеу,
Қазақстанды дүниежүзі елдеріне таныта түсетіні анық. Бүгінде осындай маңызды
іспен Талғат Мамырұлы айналысуда. Шебер ұйыдастырушы, білікті кәсіпкер
Халықаралық қазақ-қытай тіл академиясын ашып, жастарға қытай және бірнеше
шет тілдерін жан-жақты үйретіп, білімді жастардың қатарын көбейтіп келеді. Таяуда
Халықаралық қазақ-қытай тілі колледж басшысы Талғат Мамырұлымен жолығып,
қазіргі білім саласы жайында әңгімелесудің сәті түсті.

біздің колледжде қытый тілін
үйрететін оқу орын жоқ десек
те болады. Еліміздің болашағы
үшін ауыр міндеттерді арқалаған
академияның ашылғанына көп
уақыт бола қоймасада көптеген
жетістіктерге жетіп, білім сапасы
бойынша қаламыздың алдыңғы
орындағы білім ордаларының
қатарынан көрініп отыр.
–
Колледж
түлектерінің
Қытайда білімін шыңдауға да
мүмкіндік
қарастырылғанын
естідік.
Бұл
бағыттағы

жұмыстарды тарқатып айтып
берсеңіз?
– Дұрыс айтасыз, біздің академия Қытайдың жоғарғы оқу
орындарымен тығыз әріптестік
байланыс орнатқан бірден-бір
оқу орыны. «Қытай көпірі» деп
аталатын халықаралық жарыстар мен қалалық жарыстарға
қатысып, жүлделі орындарды
иеленген 200-дей студенттеріміз
Қытайдың
танымал
ұлттық
университеттерінде
әр
түрлі
мамандықтар
бойын-

ша гранттарды иеленіп, ірі
университеттерінде
түрлі
мамандық бойынша оқып жатыр.
Қазақ жастарының көрші елдің
маңдайалды университеттерінде
білім
алуына
мүмкіндік
туғызғанымызды мақтанышпен
айта аламын. Мемлекеттік грантқа
Айжан Әбішева, Гаухар Оспанова, Жадыра Нұрмағамбетова,
Әділ
Оразбай,
Тоқжан
Тұрсынбаева сынды түлектеріміз
ие болап, олар қазір Бейжің,
Хайнань, Ухань, Чуң-Чиң, Сью

Көлік саудасы құлады
Қазақстан автобизнес қауымдастығы елімізде автокөлік сатылымы екі айда 40 пайызға азайғанын
мәлім етті. Ұйымның мәліметінше, қаңтар айында жаңа автокөліктердің саудасы 30 пайызға құлдыраған.
Нарықта ресми түрде 7774 дана жеңіл және жүк көлігі сатылыпты. ҚАБҚ өкілдері сауда-саттықтың азаюын рубль бағамының құлдырауына байланысты қазақстандық нарыққа Ресейден арзан автокөліктердің
алып келініп жатқанымен байланыстырады.
Елімізде құрастырылған автомобильдердің
де сатылымы азайған. Қаңтардағы құлдырау
көрсеткіші – 62,21 пайыз. Оның үстіне ішкі нарықта
қазақстандық автокөліктердің саудасы 12,04
пайызға азайды. Ақша эквивалентінде есептегенде
2015 жылдың басынан бері жаңа автокөліктердің
саудасы 11,53 пайызға қысқарған – 205,7 миллион
долларға көлік құралдары сатып алынған. Ұлттық
өндірушілердің саудасы 25,1 миллион долларға
көлік сатқан, бұл көрсеткіш – 2014 жылға қарағанда,
55,96 пайызға аз. Шетел брендтерінің ішінде Toyota
маркасы көш бастап тұр.
Ал коммерциялық мақсаттағы автокөліктердің
сатылымы 40,69 пайызға төмендеді. Бұған
қарамастан, автобустар мен ірі тоннажды
жүк көліктерінің саны артқан. Осыған дейін
Қазақстанда отандық автокөлік сатылымының
құлдырағанын
Үкіметтің
Ақордадағы
кеңейтілген отырысында Инвестициялар және
даму министрі Әсет Исекешев мәлімдеген болатын. Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев
отандық автоөндірушілерді қолдау мақсатында
20 миллиард теңгенің бөлінетінін хабарлады.

Джоу, Ланьжоу қалаларындағы
ең үздік оқу орындарында
білім алуда. Студенттеріміз өз
білімдерін тек қана Қытайда
ғана емес, сонымен қатыр Чехия мен Ресейде жалғастырып
жатқанын айтуға тиіспін. Біздің
академияның жастарға терең
білім беретінін ҚР Білім және
ғылым министрлігі, қала және
аудандық әкімдіктерден алған
марапат қағаздар мен алғыс хаттары айқындай түседі. Осылайша
біздер студенттеріміздің сапалы
білім алуына бар күш-жігірімізді
жұмсап келеміз. Қазіргі таңда
елімізде өтетін «Қытай тілі»
олимпиадасына студенттеріміз
белсенді түрде қатысып, ұдайы
жүлделі орындармен қанжығасын
майлауды әдетке айналдырған.
Сол сияқты дүниежүзі бойынша
бір уақытта өтетін Қытай тілінің
HSK деп аталатын сынағына
қатысқан студенттеріміз саны
мен сапасы жағынан республика бойынша алда келе жатыр. 2010 жылы Бейжіңде
өткен жүзге жуық елдердің
студенттері қатысқан «Қытай
тілі мен өнерінің» фестивальінде
әл-Фараби
атындағы
Қазақ
Ұлттық Университеті Конфуций
Институтының
ұсынысымен
қатысқан
біздің
студенттер
Қазақстан туын желбіретіп, абыройымызды асқақтатты. Өткен
жылдың қазан айында Қытайда
өткен дүниежүзі студенттерінің
«Қытай тілі» олимпиадасында
Қазақстан біздің академия түлегі
Жанна Сұлтанбек Қазақстан намысын қорғады. Бүгінде намскер
қызымыз Қытайдың мемлекеттік
грантының иегері атанып, Сән
Я
университетінде
дизайн
мамандығы бойынша білім алуда. Осы ретте Қытайдың шетел
студенттеріне
тағайындаған
білім грантын иеленуде біздің
түлектеріміз Қазақстан бойынша
алда келеді.

Қаржы қайда
бағытталады?
Алдағы уақытта Үкімет тұрғын
үй тұрғызуға 30 млрд. теңге, ал
шаруаларды қолдауға 20 млрд.
теңге бөлу жоспарда бар. Сондайақ ұлттық қордан бөлінген
қаражаттың бір бөлігі тікұшақ
пен жолаушылар вагонын жасау зауыттарының жұмысын
жандандыруға да бағытталмақ.
Отандық өнім өндірушілерді қолдау аясында қазақстандық автокөлік шығарушы
кәсіпорындарға қаржылай көмек жасалады. Машина жасау зауыттарының
өтімділігін арттыру үшін несиелеудің
жаңа форматы енгізіледі. Бұл жайында ҚР
Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев:
– 20 млрд. теңгемен осы жылы машина
шығаратын 2 зауытқа көмек берейін деп
отырмыз. Біріншіден, екінші деңгейлі банктермен жаңа автонесие береміз, 6 пайыз
теңгемен. Лизингпен алатындарға 4 пайызға
дейін. Сол 20 миллиардты осылай бөлейік
деп отырмыз, – деді.
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– Қазіргі таңда жастардың бойына
отаншылдық сезімін ұялатаудан асқан
маңызды мәселе жоқ десек келісетін
шығарсыз? Бұл бағытта өзіңіз басқарып
отырған академия қандай жұмыстар
атқаруды?
– Академияда халқымыздың салтдәстүрін кең көлемде насихаттап, ерлік
тарихынан
тағылым
беретін
түрлі
тақырыптағы іс-шараларды ұдайы өткізіп
тұрамыз. Осының арқасында жастарымыз шетінен отансүйгіш, рухы биік, салауатты өмір салтын ұстанатын елжанды
азамат болып өсіп келеді. Шығыстың ұлы
ойшылы әл-Фараби: «Адамға ең бірінші
білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз
берілген білім адамзатқа опат әкеледі» деп
тамаша айтқан ғой. Сондықтан біздер ұлы
ойшылыдың сөзін басты назарға алып,
жастардың өнегелі тәрбие беруге бар
күшімізді салудамыз. Қазіргі таңда академия «Ата салтым – асыл мұрам» мәдени
іс-шарасы, Әуезов ауданы ұйымдастырған
«Интеллектуалдық марафон» және қала
көлемінде өткен «Озаттар шеруі» сынды сайыстарға тұрақты түрде қатысып
келеді. Сүлеймен Демирел университетінде
Халықаралық деңгейде өткізілген конференцияда көрсетілген қазақ халқының
салт-дәстүрі – білім ордасының тәрбие
мәселесіне ерекше көңіл бөлудеміз.
Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру,
жас ұрпақтың отансүйгіштік қабілетін
дамыту, ұлттық мәдениет пен өнерге
деген ықыласын арттыру мақсатында
Халықаралық қазақ-қытай тіл академиясы
ұйымдастыруымен Әуезов және Түрксіб
аудандық
әкімдіктерінің
бастамасымен «Мемлекеттік тіл – айбыным» атты
танымдық сайысын және Жетісу және Алатау аудандық әкімдіктерінің бастамасымен «Отан деп соғар жүрегім» атты сайыс
ұйымдастырды.
Жыл
басынан
бастап
дарынды
оқушыларды анықтау және оларды қолдау,
ынталандыру мақсатында Халықаралық
қазақ- қытай тіл академиясы қазақ және орыс
тілдерінде оқитын оқушыларға арналған
республикалық қашықтық олимпиадасын
өткізеді. Олимпиада ikcla.com сайтында
өткізіледі. Олимпиада жеңімпаздары мен
жүлдегерлері Халықаралық қазақ-қытай
тіл академиясының І,ІІ,ІІІ дәрежелі дипломдармен және Қытай Халық Республикасына жолдамамен марапатталады (тек
колледжге түскенде ғана).

Өткен жылдың желтоқсан айындағы мәлімет бойынша, біздің елден шығатын дайын өнім 100-ден астам елге тасымалданады. Негізгі
нарық Кедендік одақта, яғни 34 пайыз. Қалғаны ТМД елдеріне тиесілі,
32 пайыз – Еуропалық Одаққа, Қытай еліне бес пайыз тиесілі. Дайын
тауарлар экспортын индустрияландыруды жүзеге асыру жылдарында
тасымал деңгейі 2013 жылы 2,3 млрд долларға, ал 2014 жылы 4,2 млрд
долларға өсті. Соңғы екі-үш жыл ішінде Швейцария нарығына велосипед, Еуропа нарығына спорт киімін, Қытайға кондитерлік өнімдер
мен алкогольсіз сусындар, Жапонияға бал жеткізе бастадық. Қазір шетелге желдеткіш қондырғылар, локомотив, жүк көліктерін экспорттау
жоспарда тұр.

Орта Азия мен Қытай нарығы
Экономист Тоқтар Есіркепов Қорғас
арқылы Қытайға баратын қосымша
темір жол қызметі іске қосылғаны,
Түрікменстан арқылы Парсы шығанағы
мен Ауғанстанға, ал Қытай арқылы сол
елдің өзіне және Оңтүстік Шығыс Азияға
жол ашылғанын мәселенің нақты шешімі
екенін айтады.
– Соңғы уақытта біз Азия және
Орталық Азия елдеріне баратын импорт- экспортты азайтып алдық. Оның
объективті, субъективті себептері бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы
көптеген мәселенің күрмеуін тарқатады
деп үміттенемін. Азия ғана емес, Орталық
Азия
елдерімен
де
экономикалық-

интеграциялық
байланысымызды
қалыпқа келтіруге мүмкіндік туып тұр.
Ендігі жерде оның әлеуетін барынша пайдалануымыз керек. Себебі Орталық Азия
елдері КСРО кезінде де экономикалық
аудан болып есептелетін. Ендігі жерде сол нарықты қалпына келтіру керек.
Бұл үшін ендігі жерде тек Еуразиялық
Экономикалық Одақ елдері ғана емес,
Орталық Азия елдерімен, Қытаймен
арадағы кедендік баж салығын азайту
мүмкіндігін қарастырған жөн. Біз бұл
мәселені ДСҰ-ға мүшелікке дейін шеше
алсақ, экспортымызды әртараптандырып
қана қоймаймыз, АҚШ-тың, Қытайдың
Жібек жолы елдері бойындағы жобасының
да игілігін көретін боламыз. Мемлекет

транзиттік әлеуетімізді көтеру арқылы Батыс пен Шығысқа жол салып берді, ШОБміндеті сол жолдың бойынан несібесін
теріп жеу, – дейді Тоқтар Есіркепов.

Банктерді мәпелеудің шегі бар
Қазақ
экономикасының
Қытай
нарығына тым жақын орналасуы үлкен
маңызға ие. Сондықтан мамандар «күллі
Орталық Азия елдері және Қытай бірігетін
болса,
бұл
әлемдік
экономикадағы
қуатты ойыншыға айналар еді» деген
көзқараста. Себебі жыл басындағы зерттеу қорытындысында белгілі болғандай,
кезінде біздің елде жұмыс істеген инвесторлар инвестициялық тартымдылық
көрсеткіші бойынша Қазақстан бірінші
орында деген пікір айтқан.
– Бізде шағын және орта бизнестің үлесі
17% ғана. Орта кәсіпкерлікті дамытпай,
біз өзіміз жыр етіп жүрген инновациялық
экономикаға, экспортты әртараптандыруға
да қол жеткізе алмаймыз. Инновациялық
нарықтың негізін ірі корпорациялар
құраған Оңтүстік Корея мен Жапония сынды елдердің моделіне сүйенетін болсақ,
онда мемлекет өз корпорацияларындағы
менеджмент жүйесін түгелдей өзгертуі
тиіс. Яғни ел Үкіметі қандай экономикаға
иек артатынын анықтап алғаны жөн:
Азия
елдеріндегідей
мемлекеттік
корпорацияларға негізделген экономикаға
ма, әлде инновациялық дамудағы ШОБ
үлесі 70-80%-ды құрайтын Батыс моделіне
ме? Ендігі жерде экономикасындағы
банктердің рөлі қандай, осыны дұрыстап
анықтап алу керек. Қит етсе қолдау
көрсетіп, мәпелеп отырған банк саласы ел
экономикасын көтеру арқылы экспорттың
үлесін дамытуға үлес қосу жағын неге ойламайды?! Және де тек жұмыс орындарын
ашып, салық төлеу деген тұрғыда ғана
емес, ауқымды да маңызды жобаларды
жүзеге асыру аясында. Дәл қазір отандық
банктер өздерін экономиканың нақты салаларынан аулақ ұстайтыны анық, банк
секторы бұл салаларды қаржыландыруға
еш құлықты емес. Демек, алдағы уақытта
банктер де экспорттың бағытын әр
тараптандыруға үлес қосуы керек, – дейді
Досым Сәтпаев.

Алматыда үй бағасы түсті
«Крыша» порталы Алматыда пәтер нарығында баға
төмендегенін мәлім етті. Алматыдағы жылжымайтын
мүліктің әр шаршы метрінің бағасы осымен екінші апта
үздіксіз төмендеп барады. Қазіргідей төмен баға өткен
жылдың шілде айынан бері болмаған, сондай-ақ Астанада да осыған ұқсас жағдай байқалды.
Порталдың мәліметтеріне
қарағанда,
екі
бөлмелі
пәтерден
басқаларының
саудаға
шығарылуы
күрт
артқан. Екі бөлмелі пәтерін
сатушылардың
саны
5,2
пайызға төмендеген, олардың
саны – 666. Ал бір бөлмелі
пәтерін сататындардың қатары
2,6 пайызға артқан, олар –
8580, үш бөлмелі пәтерін
сататындар 3,1 пайызға артып, олардың саны – 7680-ге
жетті. Сонымен қатар, Алматы бойынша 1937 ұсыныс
төрт бөлмелі, 247 ұсыныс бес
бөлмелі пәтерді сатуға қатысты
жасалған. «Кірпіш үйлердегі
сатылымның ахуалы тұрақты,

алайда бұған қарағанда панелді
және монолитті үйлердегі
пәтерлер арзандады. Кірпіш
үйлердегі пәтердің бағасы
0,4 пайызға, яғни 9 бірлікке
артып, әр шаршы метрдің
бағасы 2 032 шартты бірлікке
жетті. Ал панель үйдегілер
0,6 пайызға, яғни 11 бірлікке
арзандап, баға 1 742 шартты
бірлік болды, ал монолитті
баспана жарты пайызға, яғни
10 бірлікке төмендеп, оның
орташа бағасы 1 988 шартты
бірлікке төмендеді», - делінген
жарияланымда.
Еске сала кетейік, бұған
дейін
Қазақстанда
тұрғын
үйді сату-сатып алу мәмілелер

санының 17,8 пайызға азайғаны
хабарланған болатын. 2015
жылдың
қаңтар
айында
тұрғын үйді сатып алу мен

сатуға байланысты тіркелген
мәмілелердің саны 11 384 болды, бұл көрсеткіш – өткен аймен салыстырғанда 17,8 пайызға

төмен. Ал бұл көрсеткішті
2014 жылдың қаңтар айымен
салыстырғанда 1,9 пайызға
азайғаны белгілі болды.

