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Сіздердің жаңа экономикалық бағыт пен терең, түбегейлі реформаларды
әзірлеуге қатысты сауалдарыңызды қарап, мынаны хабарлаймын.
Үкімет «Атамекен» ҰКП-мен бірлесіп а.ж. бірінші тоқсанында ел
экономикасының «Жаңа экономикалық бағыт» реформаларын жүргізу бойынша
орта мерзімді жоспарды әзірлеу бойынша жұмысты бастады.
Ұсыныстарды әзірлеу үшін Жұмыс тобы құрылды (Премьер-Министрдің
2020 жылғы 18 ақпандағы №34-ө өкімі), ал министрліктер жанынан экономиканы
дамытудың негізгі бағыттары бойынша салалық кіші Жұмыс топтары құрылды.
Кіші жұмыс топтарының құрамына сараптамалық қауымдастық,
«Атамекен» ҰКП, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың
өкілдері кірді.
Кіші жұмыс топтары өз бағыттары бойынша түрлі ұсыныстарды әзірледі.
Сонымен қатар, а.ж. наурыз айының басында дайындалған ұсыныстар
пакеті өз өзектілігін жоғалтты, өйткені коронавирус пандемиясына, мұнай мен
металл бағасының төмендеуіне, сондай-ақ тауарларды жеткізудің жаһандық
тізбегінің үзілуіне, сауда мен инвестициялардың қысқаруына байланысты
туындаған ел экономикасының алдында тұрған жаңа сын-қатерлерге жауап
бермейді.
Сонымен қатар, елімізде жарияланған төтенше жағдайға және бірқатар
қалаларда, оның ішінде Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында карантин
режимінің енгізілуіне байланысты Жұмыс тобының, сондай-ақ барлық кіші
топтардың қызметі уақытша тоқтатылды.
Әлемдік экономикада болып жатқан дағдарысты ескере отырып, ел
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экономикасының реформаларын жүргізу жөніндегі орта мерзімді жоспардың
жобасын сапалы әзірлеу үшін қосымша уақыт қажет.
Үкімет экономика дамуының түрлі сценарийлерін қарастыруда және
қаржы нарықтарын, қосылған құнның жаһандық тізбектерін және сыртқы
сауданың басқа да құрауыштарын жедел қалпына келтіру жөніндегі барлық
мүмкін болатын шараларды пысықтап жатыр.
Елдің экономикалық даму векторын экспорттық-шикізаттық экспансия
стратегиясынан қосылған құны жоғары және терең қайта өңделетін шикізаттық
емес стратегияға ауыстыру жөніндегі жүргізіліп жатқан саясат жалғасатын
болады.
Бүгінгі таңда бәсекеге қабілетті нақты секторды, қызмет көрсету
саласының перспективалы салаларын дамытуға, сондай-ақ экспорттық әлеуетті
арттыруға негізделген экономиканың жаңа құрылымын қалыптастыру жөніндегі
жұмыстың 7 негізгі бағытын бөліп көрсетуге болады:
- экономиканың өзін-өзі қамтамасыз етуін арттыру және қолда бар
шикізат базасы негізінде жаңа бөліністерді дамыту;
- Қазақстанның әлемдік азық-түлік хабы ретінде қалыптасуы;
- қосылған құн тізбегін қалыптастыруда жаңа трендтерді ескере отырып,
инвестицияларды тарту;
- өндірістік үдерістерді аймақтандыру;
- халықаралық сауда процестеріндегі ауқымды өзгерістер жағдайында
экспорттық әлеуетті белсенді арттыру;
- Төртінші өнеркәсіптік революция элементтерін жедел енгізу:
цифрландыру, роботизация, жасанды интеллект;
- импорт алмастыруды ынталандыруға және отандық тауар
өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған салық-бюджет
саясаты.
Түйінді көрсеткіштерді, мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін,
квазимемлекеттік сектор қызметін талдау, экономиканы және экспортты
әртараптандыру, ауылдағы кәсіпкерлік бастаманы көтермелеу, отандық өнімдер
мен тауарларға тұтынушылық сұранысты ынталандыруды қайта бағалау
бойынша Сіз ұсынған тәсілдер жаңа экономикалық шындық жағдайында
экономиканы орнықты дамыту жөніндегі қалыптасқан жаңа шаралар пакеті
шеңберінде қаралатын болады.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

А. Мамин
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Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
членам Фракции
«Народные коммунисты»

На № ДЗ-79 от 15 апреля 2020 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш запрос касательно разработки нового экономического
курса и глубоких радикальных реформ, сообщаем следующее.
Правительством совместно с НПП «Атамекен» с первого квартала т.г.
начата работа по разработке среднесрочного плана по проведению реформ
экономики страны «Новый экономический курс».
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Для выработки предложений по данному вопросу создана Рабочая группа
(распоряжение Премьер-Министра от 18 февраля №34-р), а при министерствах отраслевые Рабочие подгруппы по основным направлениям развития
экономики.
В состав рабочих подгрупп вошли представители экспертного сообщества,
НПП «Атамекен», центральных государственных и местных исполнительных
органов.
Рабочими подгруппами по своим направлениям были выработаны
различные предложения.
Вместе с тем, подготовленный в начале марта т.г. пакет предложений
потерял свою актуальность, так как не отвечает новым социальноэкономическим реалиям и вызовам, стоящим перед экономикой страны,
вызванным пандемией коронавируса, снижением цены на нефть и металлы,
разрывом глобальных цепочек поставок товаров, а также сокращением торговли
и инвестиций.
Кроме того, в связи с чрезвычайным положением в стране и введением
режима карантина в ряде городов, в том числе Нур-Султане и Алматы,
деятельность Рабочей группы, а также всех Рабочих подгрупп временно
приостановлена.
С учетом происходящего кризиса в мировой экономике требуется
дополнительное время для качественной разработки проекта среднесрочного
плана по проведению реформ экономики страны.
Правительство рассматривает различные сценарии развития экономики и
прорабатывает всевозможные меры по скорейшему восстановлению
финансовых рынков, глобальных цепочек добавленной стоимости и других
составляющих внешней торговли.
Будет продолжена проводимая политика по смещению вектора
экономического развития страны от стратегии экспортно-сырьевой экспансии к
стратегии несырьевого экспорта с высокой добавленной стоимостью и глубокой
переработкой.
На сегодня можно выделить 7 основных направлений работы по
формированию новой структуры экономики, основанной на развитии
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конкурентоспособного реального сектора, перспективных отраслей сферы услуг,
а также наращивании экспортного потенциала:
- повышение самодостаточности экономики и развитие новых переделов
на основе имеющейся сырьевой базы;
- формирование Казахстана как мирового продуктового хаба;
- привлечение инвестиций с учетом новых трендов в формировании
цепочек добавленной стоимости;
- регионализация производственных процессов;
- активное наращивание экспортного потенциала в условиях масштабных
изменений в международных торговых процессах;
- ускоренное внедрение элементов Четвертой промышленной революции:
цифровизация, роботизация, искусственный интеллект;
- налогово-бюджетная политика, направленная на стимулирование
импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей.
Предложенные Вами подходы по переоценке ключевых показателей,
анализа эффективности госпрограмм, деятельности квазигосударственного
сектора,
диверсификации
экономики
и
экспорта,
поощрения
предпринимательской инициативы на селе, стимулирования потребительского
спроса на отечественные продукты и товары будут рассмотрены в рамках
формируемого нового пакета мер по устойчивому развитию экономики в
условиях новой экономической реальности.

Премьер – Министр
Республики Казахстан

А. Мамин

