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1993 жылдың 15 қарашасы тәуелсіз Қазақстан
тарихындағы аса маңызды тарихи оқиғалардың
бірі. Бұл күн Қазақстанның ұлттық валютасы теңгенің айналымға енген күні. Ал осы жылдың
15 қарашасы күні теңгемізге 25 жыл толғалы
отыр. Осыған орай, ширек ғасырлық тарихы
бар ұлттық валютамыздың өмірге келуі мен
айналымға енгізілуінің қысқаша тарихымен
оқырмандарымызды таныстыра кетуді жөн
санап отырмыз.

Теңге айналымға енгізілгенге дейін ақша шығару қызметін
бұрынғы КСРО-ның Мемлекеттік банкі, ал алып империя
ыдырағаннан кейін оның мұрагері болған Ресейдің Орталық
банкі атқарып келді. Тәуелсіздікке дейін және оның алғашқы
жылдары Қазақстанда өзінің банкнота шығаратын фабрикасы
мен Монета сарайы болмағандықтан, төлем құралы ретінде
КСРО Мемлекеттік банкі, яғни Ресей Орталық банкісінің
1961– 1991 жылдары шығарған рублдегі банкноталары
мен монеталары қызмет етті. Өзінде банкнота шығаратын
фабрикасы мен Монета сарайы болмағандықтан Қазақ елі екі
жыл бойы шаруашылық айналымдардың қажеттілігін өтеу үшін
Ресейдің рублін сатып алып отыруға мәжбүр болды. Ал Ресейдің
жоғары билігі тарапынан қаржылық мәселелерге байланысты
қойылған талаптар мен шарттар Қазақстанның тәуелсіздігіне
қауіп туғызды. Тіпті, 1992 жылы Ресей өзінің валютасын
енгізіп, Қазақстанды және басқа да республикаларды «рубль
аймағынан» ығыстырып шығарды. Бұл жағдай Қазақ елі үшін
өте қауіпті болды.
Қазақстан Республикасы өз дербестігін жариялаған күннен
бастап ұлттық валютасын шығаруды басты мақсат етіп,
тәуелсіздігін сақтап қалу үшін өзінің ұлттық төлем құралы ретінде
– Теңгесін шығаруды күн тәртібіне қояды. Елбасы Н.Назар
баевтың тапсырмасымен Ұлттық Банк және қажетті жұмыс
тобы бірден бұл жұмысқа кірісіп кетеді. Алғаш рет 1992 жылдың
27 тамызы күні Ұлттық банк болашақ теңге купюрасының
1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 номиналдағы банкноталық үлгілерін
қарап бекітеді. Купюра санының жеті болуы халқымыздың
дүниетанымдық ерекшелігімен байланыстырылады. Бекітілген
теңге жобасын шығару үшін ағылшынның пошта маркілері
және банкнота жасаумен айналысатын «Харрисон және оның
ұлдары» компаниясымен өзара келісімшарт жасалады.
Қазақстан өз ақшасын даярлап жатқан тұста ел аумағында
КСРО-ның бұрынғы рублдері ғана айналыста қалды және өзге
республикалар өз валюталарын енгізуге байланысты олардағы
рубльдің бәрі Қазақстанға ауысты. Ескі ақшалардың елімізге
әкелінуіне шек қойылмады. Мұның бәрі, айналып келгенде
оған дейін әбден құнсызданған рубльдің одан әрі қарай еселеп
құнсыздануына әкеліп соқтырды. Инфляция қарқыны 2900
пайыздан асты. Сол тұста қалыптасқан жағдайды бір ғана
мынадай мысалдардан көруге болады. Дүкен сөрелерінде
күнделікті өмірде жиі пайдаланатын тауарлардың бағасы ай
сайын, апта сайын, күн сайын емес, сағат сайын еселеп өсіп
жатты.
Қалыптасқан жағдай тез арада ұлттық валютаны өмірге
енгізуді қажет етті. 1993 жылы қарашаның басында Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлығымен ұлттық валюта –
теңгені енгізу жұмыстары бойынша мемлекеттік комиссия
құрылды.

Жалғасы 3-бетте

QS ӨКІЛДЕРІ
ҚАЗҰУ-ДА

2-бет

(Толығырақ 2-7 беттерде)

Ө.А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында дәстүрлі «Ана тілі аруы» мен «Жігіт сұлтаны» - 2018
байқауы өз мәресіне жетті.

«Ана тілі аруы» мен «Жігіт сұлтаны» - 2018 атағы үшін 15
факультеттен 7 ару мен 7 сұлтан сынға түсті. Қатысушылардың
барлығы да ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін,

О ТЕНГЕ И
НЕ ТОЛЬКО…

3-стр.

халқымыздың дәстүрін, тарихы мен мәдениетін жақсы білетінін
және ардақ тұтатынын аңғартты.
Жалғасы 8-бетте

ҚАРЖЫ ТУРАЛЫ
ЖАҢА СЕРПІН

7-бет
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ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов
және QS World University Rankings
рейтинг агенттігінің өкілдері 2019
жылдың қыркүйегінде әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-да өтетін әлемдік
форум мен жоғары оқу орындарының
халықаралық көрмесіне дайындық
мәселелерін талқылады.
Қонақтарды қарсы алған ҚазҰУ ректоры
««Quacquarelli Symonds» (QS) әлемдік деңгейде
танымал үздік жоғары оқу орындарының
жаһандық рейтингін жүргізетін өте ықпалды
халықаралық агенттіктердің бірі болып
табылады. Сіздердің біздің университетке
келіп, біздің жұмысымызға баға берулеріңіз біз
үшін үлкен маңызға ие. ҚазҰУ халықаралық
ынтымақтастық
географиясын
кеңейтіп,
серіктес
университеттермен
байланысын
нығайтып, ортақ білім беру бағдараламалары
мен ғылыми зерттеулер жүргізеді. ҚазҰУ
мақсатты түрде QS халықаралық рейтингісінде
ілгерілеу бойынша жұмыс жасап, әлемдегі
үздік 200 ЖОО қатарына кіруді алдына мақсат
етіп отыр» – деп атап өтті ректор. Сондай-ақ
ол қонақтарды инновациялық-технологиялық
және
рухани-адамгершілік
платформаға
негізделген ҚазҰУ-да жүзеге асырылып жатқан
университет 4.0 жаңа үлгісімен таныстырды.
Өз кезегінде QS-тің бас менеджері
Симон
Йео
университет
ұжымының
жылы қабылдауына алғыс білдіріп, QS

QYSQA-NUSQA

халықаралық форумы мен әлемнің жетекші
университеттерінің көрмесін өткізуге сенім
білдірілген университетті құттықтады. «Бұл
тек ҚазҰУ-дың ғана емес, бүкіл Қазақстанның
биік жетістігі. Университет ғылыми білім беру
әлеуетіне бай, әрі қажетті инфрақұрылым мен
кең ауқымды тамаша кампусқа ие. Бірлесе
күш жұмылдыруы арқылы шараның жоғары

деңгейде өтетініне мен сенімдімін», – деді
Симон Йео.
Кездесу барысында тараптар бірлескен
жұмыс жоспарын және алдағы форум
мен
көрмеге
байланысты
бірқатар
ұйымдастырушылық мәселелерді талқылады.
Баспасөз қызметі

РЕКТОРАТ

Кезекті ректорат мәжілісінде QS
Worldwide 2019-ға дайындық бойынша
QS сарапшыларының іссапар
нәтижелері талқыланды.
Бірінші проректор Мұхамбетқали Бүркітбаев
«ҚазҰУ әлемдік аренадағы үздік университеттер
арасында 220 орынға табан тіреп, аталған рейтингте
тағы да алға шыққанын дәлелдеген болатын.
«QS — әлемдегі барша мемлекеттер таныған
беделді және көптеген жылдар бойы әлемдегі
үздік жоғары оқу орындарының жаһандық
рейтингін жүргізетін өте ықпалды халықаралық
агенттіктердің бірі. Соңғы бес жылда біздің
университет «QS WUR» рейтингісінде 400ден
астам
позицияға
көтерілді.
ҚазҰУдың осы рейтингіде табысты ілгерілеуінің
маңызды факторы кең ауқымды құрылымдық
модернизация, нәтижеге бағытталған басқарудың
жоғары тиімділігі, сондай-ақ соңғы бес жыл ішінде
40 пайызға өскен бірегей инфрақұрылымның
қарқынды дамуы тікелей септігін тигізді. 2019
жылы аталған рейтингте университет әлі де
алға жылжитын болады. Себебі бүгінде ҚазҰУ
білім беру бағдарламаларын жаңартып, оқыту
жүйесіндегі әлемдік стандарттарды сақтап отыр»,
- деді проректор.
Кезекте химиялық физика және материалтану
кафедрасының меңгерушісі Марат Төлепов
«Білім беру бағдарламаларын жаңғырту жолдары
қоғамда туындап отырған жаңа экономикалық
қатынастармен
тікелей
байланысты.
Университетіміздің негізгі мақсаты – отандық
және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге
қабілетті жоғары білікті мамандардың кадрлық
әлеуетін қалыптастыру болып табылады. Себебі
бүгінгі білім мен ғылым саласы үздіксіз білім беру
жүйесінің шешуші тетігі ретінде біз білімгерге тек
маман ретінде ғана қарамай, оны өз қоғамының
азаматы, жеке тұлға, келешектің иесі ретінде
қарауымыз қажет. Осы орайда кафедра оқытудың
кәсіби стандарттары негізінде білім беріп, әлемдік
жаңа жүйені де меңгеруді қолға алдық», – дейді
меңгеруші.
Қазіргі кезеңде Қазақстандық білім беру жүйесі
әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл
педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі
елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Білім
беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны
жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас
пайда болды. Білім беру саласы қызметкерлерінің
алдына қойып отырған міндеттерінің бірі –
оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп
отыру және қазіргі заманғы педагогикалық
технологияларды меңгеру бүгінгі күннің талабы
дейді мәжіліске қатысушылар. Білім берудің
халықаралық стандарттары, оқытудың заманауи
методикасы, кәсіби ағылшын тілі, тәжірибе
алмасу және тағылымдамадан өтуде жаңартылған
бағдарламалар туралы баяндама жасаған кафедра
меңгерушілері
болашақта
кафедралардың
белсенділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
бағытталған білім беру бағдарламаларын ұсынып,
жиын соңында өзге де өзекті мәселелер кеңінен
талқыға түсті.
Айнұр АҚЫНБАЕВА

Экономика және бизнес жоғары мектебінің қаржы кафедрасы төл теңгеміздің 25
жылдығы қарсаңында «Туризмнің мәселелері мен болашағы және Қазақстандағы
туристік бизнестің қаржылық аспектілері: жастардың көзқарасымен» атты
тақырыпта ЖОО арасында пікір-сайыс (дебат) өткізді. Оны кафедраның
оқытушылары мен 2 курс магистранттары ұйымдастырды.
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Shyǵystaný fakýltetinde Qıyr Shyǵys
kafedrasy, koreıtaný bóliminiń 4 jáne
1-kýrs stýdentteriniń arasynda kezdesý ótti.
«Shın Sede» úıirmesiniń aıasynda ótkizilgen
bul is-sharada «Shetel fılologıasy»
mamandyǵynyń 4 kýrs stýdentteri
Dınara Nurǵalıeva men Shuǵyla Tájibaı
prezentasıa kórsetip, akademıalyq utqyrlyq
boıynsha Koreıada alǵan bilimderi men
jınaǵan tájirıbelerin áńgimelerine arqaý ete
otyryp, sheteldik oqý is-saparynan alǵan
áserlerimen bólisti.
Hanıang ýnıversıteti men Hangýk shet tilder
ýnıversıtetiniń oqý júıesiniń erekshelikteri,
oqytýshy men stýdent arasyndaǵy qarymqatynas týraly áńgimelep berdi. Joǵary kýrs
stýdentteri shetelge bilim alýǵa baratyndarǵa
árdaıym paıdaly keńesterin berip, qoldaý
kórsetýge daıyn ekendikterin bildirdi. Sondaıaq, stýdentterdi qyzyqtyratyn suraktar
boıynsha pikirtalas týyndap, kezdesý sońy
tanymdyq áńgimemen jalǵasty. 1 kýrs
stýdentteri sheteldik taǵylymdama boıynsha
kerekti aqparat alyp, suhbattasý barysynda
alǵan bilimderin bolashaqta tıimdi paıdalanýǵa
nıet bildirdi.
Qıyr Shyǵys kafedrasy
***
Tarıh, arheologıa jáne etnologıa
fakýltetinde «Daryn» respýblıkalyq
ǵylymı-praktıkalyq ortalyǵymen birlesip
ótkizgen mektep oqýshylary arasyndaǵy
«Meniń kishi Otanym» atty jas tarıhshylar
respýblıkalyq ıntellektýaldyq konkýrsy
márege jetti. Konkýrsqa Qazaqstannyń
barlyq oblystarynan jınalǵan oqýshylar
qatysty.
Is-sharanyń ashylý saltanatynda qatysýshylar
QazUÝ kampýsy men tanysyp, "Birinshi kýrs
talanttary" festıvaline qatysyp, stýdentterdiń
ónerin tamashalady.
Kelesi kúni oqýshylar test tapsyryp, tórt
seksıa boıynsha Meniń kishi Otanymnyń
tarıhy, sımvoldary, bolashaǵy taqyryptarynda
prezentasıa qorǵap, esse jazdy. Oqýshylardyń
daıyndyq deńgeıi óte joǵary deńgeıde ótti.
«Meniń kishi Otanymnyń bolashaǵy»
seksıasynda qoldan jasalǵan maketterdiń
dızaıny men qatysýshylar qıaldarynyń
ushqyrlyǵy tań qaldardy. Jarystyń úshinshi
kúninde, jeńimpazdar anyqtalyp, dıplomdar
tabystaldy.
S. Sagyndykova,
arheologıa, etnologıa jáne mýzeologıa
kafedrasynyń oqytýshysy
***

Пікір-сайыс барысында қатысушылар
«Қазақстан – туристік оазис! Бұл – аңыз!»,
«Туризм экономиканың басым секторына
айналуы
керек!»,
«Жастар
көзқарасы:
Қазақстанда цифрлық туризм неліктен
дамымай отыр?»,
«Ішкі туризмге кім инвестиция құюы
керек: мемлекет пе, әлде жеке бизнес пе?»
деп аталатын негізгі тақырыптарда өзара пікір
таластырды.
Оған
ҚазҰУ-дың
биотехнология,
ақпараттық қауіпсіздік жүйесі, экология, есеп
және аудит, қаржы, автоматтандыру және
басқару, сондай-ақ ақпараттық жүйелер мен
информатика мамандықтарынан 11 команда
қатысты.
Дебат үш тілде ұйымдастырылды. Онда
қатысушылар қазақ, орыс немесе ағылшын
тілдерінде пікірталас жүргізді. Аталмыш
тақырыптар бойынша – 3 қазақ тобы, 4
ағылшын тобы және 4 орыс тобы қатысып,
тақырып шеңберінде өз ойларын өрбітті.
Дебат форматы Карл Поппер, яғни саяси
кейс элементтерімен таңдалып алынған.
Қазылар алқасы ретінде кафедра мүшелері
мен магистранттар таңдалды.
Қазақ тілінде өткізілген пікірталаста бірінші
орын «Алаш» командасына (Автоматтандыру
және басқару мамандығы), екінші орын –
«Uniteam» (Автоматтандыру және басқару
мамандығы), үшінші орын – «Парасат» (Есеп
және аудит мамандығы) командасына берілді.
Орыс тілінде өткізілген пікір-сайыста

бірінші
орынға
«Экология»
(экология
мамандығы), екінші орын – «NurSibTor»
(Ақпараттық қауіпсіздік жүйесі мамандығы),
үшінші орын – «Волки с Уолл Стрит»
(биотехнология мамандығы) командалары ие
болды.
Ағылшын тілінде өткізілген пікірталаста
бірінші орынды «Debate mates» (информатика
мамандығы),
екінші
орынды
«NIS»
(Ақпараттық жүйелер мамандығы) және
үшінші орынды «Eagles» (радио инжиниринг
мамандығы) командасы иемденді.
Байқаудың қазылар алқасы студенттердің
ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгергенін,
дебатты жүргізудің форматы мен мәдениеті
орнымен қолданылғанын, топта тиімді жұмыс
істеу мен көзқарасты дәлелдей білу деңгейінің
жоғарылығын атап өтті.
Қатысушылар өз кезегінде қызу және
тартысты ойын көрсетті.
Дебат нәтижесінде ұйымдастырушылар
жеңімпаздар
мен
қатысушыларды
дипломдармен
марапаттады,
сондайақ ең мықты спикерлер марапатталды.
Студенттік
пікірталастың
демеушісі,
«Сандық экономикаға көшу жағдайында
Қазақстан Республикасының туризм саласын
әртараптандыру: жүзеге асыру стратегиясы
мен тетіктері» ПМҚ жобасының жетекшісі
профессор Саябек Тәттібекұлы жеңімпаздарға
және қатысушыларға сыйлықтар табыс етті.

Jýyrda tarıx, arxeologıa jáne etnologıa
fakýltetine Avstrıa Respýblıkasy, Zalsbýrg
ýnıversıtetinen sheteldik tyńdaýshy retinde
16 stýdent pen 2 oqytýshy arnaıy keldi.
Is-sapar barysynda, fakýltet qurylymy men
jumys jasaý júıesimen tanysyp, fakýltettiń
jetekshi professorlary Q. T. Jumaǵulovtyń
«Eýrazıa tarıhyndaǵy ǵundardyń róli»,
Á.T.Tóleýbaevtyń «Qazaqstan aýmaǵynda
tabylǵan jańa arheologıalyq qazbalar», L.G.
Erekeeshovanyń «Ortalyq Azıanyń qazirgi
zaman tarıhy» atty birqatar dáristerdi tyńdady.
Sonymen qatar «Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ
murajaıy», «Ál-Farabı mýzeıi», «Qazaqstannyń
paleolıt murajaıy», «Qazaqstannyń kóne jáne
ortaǵasyrlyq arheo¬logıa murajaılaryna»
ekskýrsıa uıymdastyryldy.
Zalsbýrg ýnıversıtetiniń jetekshi professory,
Dr. Angela Shottenhammer, bul is-sapardyń eki
tarapqa da zor serpilis bergenin, aldyńǵy ýaqytta
eki bilim berý ordalary arasyndaǵy stýdenttik
almasý, oqytýshy professorlar quramynyń
dáris oqýy, birlesken jobalar ázirleý baǵyttary
jónin talqyǵa salyp, bolashaqta osy baǵyttar
boıynsha fakýltetpen aradaǵy yntymaqtastyq
ornatý qajettigine basa nazar aýdardy.
Eki el oqytýshylary men stýdentteri de pikir
almasyp, jańa baılanys ornatý maqsattaryn
oryndady.

Р. ДОСЖАН

В КазНУ прошел студенческий конкурс «Ана тілі аруы» и «Жігіт сұлтаны» - 2018,
победителями стали Аида Серикова и Шымыр Райымбергенов
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Как известно, введение
собственной денежной единицы
является важнейшим признаком
экономической самостоятельности
государства. Ровно 25 лет назад
Республика Казахстан обрела
свой тенге и по праву эта дата
стала знаменательной вехой в
истории нашей страны. В то время
данная мера позволила настроить
национальную экономику на
формирование полноценных
рыночных отношений,
способствовала стабилизации
хозяйственной деятельности
и преодолению последствий
инфляции.
С
точки
зрения
«биографии»
известных мировых валют, четверть века
функционирования
представляются
мгновениями… Для казахстанцев тенге – не
только символ экономической независимости,
но и «мундир» денежной единицы в
международном
пространстве.
Сегодня
можно говорить, что двадцать пять лет тенге
старательно выполняет роль всеобщего
эквивалента «богатства народов» Казахстана,
являясь мерилом стоимости, средством
обращения, платежа и накопления.
Вызовы,
с
которыми
приходится
сталкиваться тенге и денежной системы
нашей страны в целом, все чаще носят
фундаментальный характер, что определяет
необходимость использования глубинных
подходов к исследованию закономерностей и
тенденций развития как национальной, так и
мировой финансовой архитектуры. Поэтому
не случайно в Высшей школе экономики и
бизнеса КазНУ им. аль-Фараби в начале 2000
года была открыта кафедра «Финансы и аудит».
Ее основателем по праву считается кандидат
экономических
наук,
ассоциированный
профессор,
заслуженный
деятель
РК,
автор многочисленных научных трудов,
учебных пособий и учебников по налогам
и налогообложению Баян Жундибаевна
Ермекбаева. Под ее руководством впоследствии
успешно работала не только кафедра финансов,
но и факультет (ВШЭБ).
Сегодня кафедра «Финансы» представляет
собой амбициозную команду, в состав которой
входят молодые и маститые преподаватели,
сплочённо и активно работающие как в
образовательной и научной деятельности, так
и в воспитательной работе. Вот уже несколько
поколений выпускники кафедры успешно
реализуются в банковских и налоговых
системах, финансовых и производственных
компаниях, в том числе транснациональных,
многие продолжают обучение в зарубежных

университетах.
Преимуществом
кафедры
«Финансы»
является
возможность
вести
междисциплинарные научные исследования,
опираясь на профессорско-преподавательский
состав не только Высшей школы экономики
и бизнеса, но и всех естественных и
гуманитарных факультетов университета.
В состав ВШЭиБ, помимо кафедры
«Финансы», входят еще три – «Экономика»,
«Менеджмент и маркетинг» и «Учет и
аудит», а также успешно действующий
Центр экономических исследований. Все
образовательные
программы
Высшей
школы экономики и бизнеса аккредитованы
международным агентством FIBAA, ведется
сотрудничество с более чем 50 ведущими
университетами
и
исследовательскими
центрами мира. Реализуются программы
приглашения
зарубежных
профессоров,
двудипломного образования, академической
мобильности преподавателей и студентов.
Сегодня на факультете обучается более 1800
студентов, работает более 120 преподавателей.
Казахстанцам о многом говорят имена
академиков
НАН
РК
К.А.Сагадиева,
К.Н.Нарикбаева, Я.А.Аубакирова, С.С.Сату
бал
дина, депутата Мажилиса Парламента
РК
Г.Ж.Карагусовой,
действующего
Премьер-Министра РК Б.А.Сагинтаева и
многих других известных общественных и
политических деятелей бывшего философскоэкономического факультета КазГУ им. Кирова
славные традиции которого продолжает
Высшая школа экономики и бизнеса.
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Вот уже второй год реализуется проект
Европейской программы «Erasmus+» –
«Улучшение интеграции высшего образования
и корпоративных секторов в соответствии
с новой социальной средой – ENINEDU».
Нашими партнёрами по проекту стали
ведущие вузы мира: Университет Сантьяго де
Компостела (Испания), Университет Ниццы
– Софии Антиполис (Франция), Университет
Шопрон (Венгрия), Афинский университет
экономики и бизнеса (Греция), Российский
университет дружбы народов, Самарский
государственный экономический и Орловский
государственный университеты (РФ), ЕНУ
им. Л.Н. Гумилева. Одним из результатов
совместной
работы
станет
создание
интегрированного с партнерами интернетпортала по трудоустройству выпускников.
В центре экономических исследований
ВШЭБ под руководством д.э.н., профессора
С.Т.Зиядин реализуется проект по госу
дарственному
программно-целевому
финансированию «Диверсификация сферы
туризма Республики Казахстан в условиях
перехода к цифровой экономике: стратегии
и механизмы реализации» на сумму 195 млн.
тенге. Активное участие в данном проекте
принимают магистранты и докторанты не
только нашего, но и факультета географии
и природопользования, информационных
технологий КазНУ.
Современный этап ведущего вуза нашей
страны – КазНУ им. аль-Фараби, можно
по праву назвать прорывным. За последние
пять лет университет достиг 220 места в
авторитетном международном рейтинге QS,
вошел в топ-50 технологически передовых

вузов мира (31 место), топ-200 самых
«экологичных» университетов (186 место).
Всемирная известность КазНУ связана с
его деятельностью как Глобального хаба
Программы ООН «Академическое влияние»
по устойчивому развитию, который он будет
возглавлять до 2020 года третий срок подряд.
Все эти и многие другие достижения –
результат слаженного и кропотливого труда
многотысячного коллектива, эффективности
менеджмента
и
курса
трансформации
университета
в
исследовательский
вуз
мирового класса.
Возвращаясь к нашей главной теме –
25-летнему юбилею национальной денежной
единицы, хочется подчеркнуть, что, несмотря
на тернистый путь, тенге успешно встречает
новые вызовы технологической революции
и «одевает» электронную форму, становясь
драйвером цифровой экономики. Впереди стоят
цели дальнейшей интеграции казахстанского
тенге в мировую финансовую архитектуру, что
ставит перед учеными-финансистами много
задач, от решения которых зависит динамика
и
конкурентоспособность
национальной
экономики. Высшая школа экономики
и бизнеса КазНУ им. аль-Фараби готова
достойно реагировать на вызовы, опираясь
на знания и научный потенциал, опыт и
мудрость старшего поколения, энтузиазм и
целеустремленность молодежи!

түскен күні оның АҚШ валютасы – долларға
шаққандағы құны – 1 доллар 4, 75 теңге болып
бекітілді. 1993 жылы 22 қарашада алғаш рет
зейнетақы мен еңбекақы теңгемен беріле
бастады. Осылайша, ел тәуелсіздігінің алғашқы
жылдары ұлттық валютамыз саяси жағынан
өте күрделі кезбен экономикалық жағынан
өте қиын кезеңде мемлекеттік дербестігімізді
сақтап қалу үшін өмірге келген еді. Сол
күндерден бастап күні бүгінге дейін ұлттық
валюта – теңге тәуелсіздігіміздің бір белгісі
ретінде халқымызға қызмет етіп келеді. Бүгінгі
күнде теңгемізге – 25 жыл толып отыр. Ширек
ғасыр ішінде теңгеміз Қазақ елінің саяси,
әлеуметтік-экономикалық,
мәдени-рухани
дамуына өз үлесін қосып келеді.
Қазақ елінің ұлттық валютасы айналымға
шығарылғаннан бастап еліміздің ішкі және
сыртқы саясатында өзіндік бағыт, яғни
қазақстандық модел айқындала бастады.
Ішкі саяси өмірдегі саяси тұрақтылық,
экономиканың тұрақты даму үдерісі, сыртқы
саясаттағы бейбіт принциптерге негізделген
ұстанымдар мен іс-шаралар Қазақ елін
бүкіл әлемге паш етіп, еліміздің абыройын
арттырды. Төл теңгенің арқасында Қазақ
Елі 1997 жылы өз дамуының ұзақ мерзімге
арналған стратегиялық даму бағытын -

«Қазақстан - 2030» бағдарламасын қолға алды.
Одан кейінгі қабылданған «Қазақстан - 2050»
бағдарламасын қазіргі таңда Қазақ елі жүзеге
асыру жолында еңбек етуде.
25 жылдық тарихында теңге бірнеше рет
жаңғыртылды және жаңғыртылу үстінде. Ол
өмірдің, дамудың көрінісі болып табылады.
Кейіннен ҚР Президентінің жарлығымен
теңгенің айналымға енгізілген күні 15
қараша – Ұлтық валютаның туған күні
болып жарияланды. Жыл сайын Қазақ елі
бұл күнді ерекше қуанышпен атап өтеді.
Осылайша, 1993 жылдың 15 қарашасында
теңгенің айналысқа шығарылуы – еліміздің
тәуелсіздігін нығайту жолындағы түбегейлі
әлеуметтік-экономикалық
реформаларды
жүргізу үшін қажетті тарихи қадам болды. Сол
себепті де 15 қараша 30 жылдай Тәуелсіздік
тарихымыздағы ерекше әрі айтулы, әрі тарихи
күндердің
бірі болып саналады. Құрметті
оқырман, тәуелсіздігіміздің тірегі мен серігі
болған теңгенің күні құтты болсын!

Р. САГИЕВА,
декан ВШЭБ,
д.э.н., ассоциированный профессор

Жалғасы. Басы 1-бетте

Комиссия ұлттық валютаны енгізудің
тұжырымдамасын дайындап, онда жаңа
валютаның енгізілу мерзімі, тәсілі, валютаны
айырбастау пункттеріне жеткізу мәселелері,
қолма-қол ақшаны айырбастау коэффициенті
мен лимиттері, валюта бағамын қалыптастыру
және
басқа
да
маңызды
мәселелерді
айқындады. 1993 жылдың 12 қарашасында
Қазақстан
Республикасы
Президентінің

«Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
валютасын енгізу туралы» Жарлығы шықты.
Онда «Қазақстан Республикасы аумағында
1993 жылы 15 қарашада сағат 08.00-ден
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы
– теңге айналымға енгізілсін; 1993 жылғы
18 қарашада сағат 08.00-ден бастап теңге
Қазақстан Республикасының заңды төлем
құралына айналады» – деп көрсетілген.
1993 жылы 13 қарашада республикалық
газеттер жаңа валюта – теңгенің суреттерін
жариялады. Теңгенің жеті бірлігінде қазақ
тарихында ерекше орын алатын жеті тарихи
тұлғаның бейнелері берілген. Бір теңгелік
банкнотқа – «әлемнің екінші ұстазы» атанған
Әбу Насыр әл - Фараби, үш теңгелікте – атақты
ақын Сүйінбай, бес теңгелікте – атақты күйші
Құрманғазы, он теңгелікте – ғұлама ғалым
Шоқан Уәлиханов, жиырма теңгелікте –
ұлы ақын Абай Құнанбаев, елу теңгелікте –
Әбілқайыр хан, жүз теңгелікте – Абылайхан
бейнелері салынған.
Ал қарашаның 15-інен 20-сына дейінгі алты
күн рубльді теңгеге ауыстыру үшін берілді.
Тура алты күнде халық қолдағы ақшасын
тәуелсіз елдің валютасына айырбастауы керек
еді. Азаматтар бес жүз сомды бір теңгеге
айырбастады. Теңге бірінші айналымға

15 қараша – Қазақстанның ұлттық валюта күні

Берекет КӘРІБАЕВ,
ҚР ҰҒА корреспондент -мүшесі,
тарих ғылымдарының докторы,
ҚазҰУ профессоры
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После распада СССР в конце 1991
года Казахстан и другие страны
СНГ были вынуждены приступить к
формированию собственных денежнокредитных систем, включая введение
национальный валюты. Введение тенге
– это одно из самых ярких страниц в
истории развития Казахстана.
Для
стран
бывшего
Советского
Союза
было нелегко пройти период рыночных реформ
соблюдая при этом сложившуюся годами систему
экономических, исторических и культурных связей.
На первый взгляд, для этого надо было просто
сохранить единое рублевое пространство, которое в тот
момент функционировало на основе признания вновь
созданными Центробанками стран СНГ инструкции
Госбанка
СССР,
регулирующего
обращение
советского рубля. Однако, сохранение старой
денежной
системы
планово-административной
экономики СССР, в условиях рыночных реформ,
проводившихся в странах СНГ, можно было только в
течение короткого периода.
В
этот
период
развернулся
серьезный
переговорный процесс между правительствами
России, Казахстана и других бывших союзных
республик об условиях создания общей рублевой
зоны. Идея была поддержана руководством
Международного валютного фонда, от кредитной
политики которого зависели многие страны СНГ.
Однако, в условиях острого экономического кризиса
в начале 90-х годов правительства, уже независимых
государств на смогли договориться о совместных
действиях по созданию нормальных условий
функционирования единой системы денежного
обращения.
В этот период экономика Казахстана, как и у всех
постсоветских государств, оказалсь в тяжелейшем
положении. Уровень инфляции был чрезвычайно
высоким, цены на товары поднялись почти в 50
раз, сбережения населения сгорели полностью. В
результате происходило снижение уровня жизни и
острый вопрос поиска путей спасения отечественной
экономики, обеспечения нормальной жизни граждан
и сохранения независимости страны. Именно в этот
решающий момент судьбы суверенного Казахстана
Глав государства Н.А.Назарбаев проявил свою волю
лидера.
Дальновидность, мудрость, безграничная
любовь своему народу нашего Президента вывела
Казахстан из сложной ситуации. Хочу привести
выдержку из интервью Главы государства к 10-летию
национальной валюты информационному агентству
«Казинформ»:
«Кризис
советской
плановой
экономики, начавшийся еще в 70-80-ые годы, обрел
характер агонии после развала союзного государства.
Было совершенно очевидно, что минимизировать
разрушения,
обретающие
гипертрофированный
характер, можно только поддерживая имевшиеся
хозяйственные связи, сохраняя единую рублевую зону,
и ведя одновременно планомерную и согласованную
работу по созданию в новых независимых государствах
собственных экономик.
Но даже более чем два года назад созданное
Содружество Независимых Государств не сумело

тогда преодолеть центробежных тенденции, создать
действительно союз или, как тогда говорили, хотя
бы обеспечить «цивилизованный развод». Многие
из новых стран вели какие-то свои закулисные
игры, явно переоценивая свои экономические и
политические возможности. Некоторые надеялись
на помощь Запада и чуть ли не ежемесячно меняли
ориентацию, совершая сложные пируэты то
поддерживая Содружество, то отрекаясь от него, то
выступая союзниками России, то ее же обвиняя во
всех смертных грехах. Правительство России, само
в то время не имело четко выраженной позиции и
также лавировало, зачастую в ущерб себе же и своим
соседям. Так, в начале января 1992 года, несмотря на
предварительные договоренности, без каких-либо
консультаций с соседями, или хотя бы элементарного
их оповещения, российское правительство отпустило
цены.
Вы, наверное, помните, как резко взлетели
цены, пошла вверх инфляция, из-за падения рубля
начали гореть сбережения людей, пошло обнищание
населения на территории всего Содружества.
Никакого сомнения ни у меня, ни у кого другого
не вызывало то, что контроль за ценами рано или
поздно нужно будет снимать, так же как и то, что
Россия неизбежно пойдет на реформу рубля. Это
диктовалось самой логикой построения рыночного
хозяйства. Мы, естественно, также должны были
готовиться к введению своих валют, и мы готовились.

И в начале 1992 года я издал секретный указ
о подготовке нашей собственной национальной
валюты. Была создана специальная группа,
состоящая из представителей Администрации,
Правительства, экспертов Министерства финансов
и Центральгого банка. Мы регулярно встречались
за закрытыми дверьми – разрабатывали методики и
механизмы введения национальной валюты, решали
организационно-технические задачи, обсуждали
дизайн монет и купюр.
О своем намерении ввести тенге я накануне
конфиденциально
предупредил
руководителей
соседних
государств
–
Ислама
Каримова,
Аскара Акаева и Сапармурада Ниязова. А 10
ноября мы с Президентом Узбекистана провели
пресс-конференцию, на которой объявили, что
отказываемая от рубля, и будем вводить собственные
валюты. На следующий день я обратился по
телевидению и радио к народу Казахстана и назвал
дату введения тенге – понедельник, 12 ноября. По
взаимной договоренности в этот же день и час о
вводе новой валюты в Узбекистане объявил и Ислам
Каримов. Новая валюта была запущена».
15 ноября 1993 года считается днем национальной
валюты Казахстана. Указом Президента РК № 164 от
20 октября 2011 года 15 ноября в стране утвержден
профессиональным
праздником
работников
финансовой системы Республики Казахстан.
В разработке дизайна первых купюр независимого
Казахстана принимали участие художники М. Алин,
Т. Сулейменов, А. Дузельханов, Х. Габжалилов. На
первых банкнотах Казахстана, выпущенных в 1993
год, были изображены выдающиеся исторические
личности, такие как аль-Фараби, Абай, Абулхайыр
хан, Абылай хан, Курмангазы, Ч. Валиханов и др.
Во время разработки проекта национальной
валюты Казахстана предлагалось ее назвать «сом»,
«ақша», «алтын», однако выбор был остановлен
на «тенге». За прошедшие годы дизайн тенге
неоднократно менялся. Сегодня наша национальная
валюта признана одной из самых красивых и
защищенных (18 степеней) в мире.
Важность исторического момента введения
национальной валюты трудно переоценить. По этому
поводу в своем интервью газете «Экспресс-К» в 2003
году Первый председатель Национального Банка
РК Г. Байназаров говорил: «Конечно, сам по себе
печатный станок – чисто механический инструмент.
Но валюта – это рычаг управления экономикой,
инструмент независимости. Так, что подлинный
инструмент мы получили не в момент образования
Республики Казахстан, а спустя два года, после ввода
тенге. И как финансист, я веду свой отчет годам
подлинного суверенитета страны с 15 ноября 1993
года».

С таким выводом, на наш взгляд, нельзя не
согласитья. Успех Казахстана за прошедшие годы
в экономике, политике, на международной арене
доказал, что введение тенге явилось основой
обеспечения суверенитета страны.
При введении тенге были соблюдены условия
легитимности
и
цивилизованности:
заранее
были проведены соответствующие переговоры с
Международным валютным фондом, извещены
Правительства соседних стран. С Россией 3 ноября
1993 года было заключено соглашение «О взаимных
обязательствах и взаимной поддержке в связи с
введением национальных денежных знаков РК».
Введение
тенге
привело
к
появлению
принципиально новых задач. В целях усиления
платежной функции и повышения доверия к
национальной валюте были осуществлены переводы
оплаты в тенге экспортно-импортных пошлин
таможенных платежей, запрет розничной торговли
за иностранную валюту и бартерных операций
юридическими лицами – резидентов Казахстана.
Функции кредитования экономики полностью были
переданы коммерческим банкам, а Национальный
Банк сосредоточил усилия на специфических
функциях, который должен был обеспечить низкие
темпы инфляции и стабильность обменного курса.
Жесткая кредитная политика позволила за 5 лет
снизить инфляцию с 2165 % в 1993 г. до 1,9 % в 1998г.
Эффективности проведения денежно-кредитной
политики способствовал Закон «О Национальном
Банке РК» принятый в марте 1995 г.
В постсоветском пространстве функционируют
всего четыре банкнотные фабрики: Казахстане,
России, Украине и Узбекистане. Тенге печатается на
монетном дворе, открытом в 1998 году в городе УстьКаменагорске.
Введение национальный валюты ознаменовало
собой не только важную экономическую веху, но и
важный шаг на пути создания нового суверенного
государства. Успехи, достигнутые за 25 лет в
экономическом и социальном развитии страны
позволяет сделать вывод, что тенге состоялся как
национальная валюта, став символом стабильности и
независимости Казахстана.
Поздравляю
всех
соотечественников,
работников финансовой системы и коллег с днем
рождения национальной валюты Казахстана и
профессиональным праздником – Днем финансиста.
Баян ЕРМЕКБАЕВА,
заслуженный деятель РК,
ассоциированный профессор
Высшей школы экономики и бизнеса

Ширек ғасыр бұрын еліміз өз
тәуелсіздігін айқындауда маңызды
қадам жасай отырып,
өз ақша бірлігін айналымға енгізді.
Теңге тарихына қысқаша шолу жасайтын болсақ,
бұл еліміздегі алғашқы ақша емес. Ежелгі қазақ
жерінде ақша көптеген ғасыр бұрын да қолданыста
болған. Сырдарияда, Отырар алқабында түркі
билеушілері, Жетісуда түргештер VII-VIII ғасырларда
өз ақшаларын шығарған. Отырар мен Исфиджабта
монет
сарайлары
жұмыс
істеген.
Оныншы
ғасырлардың ортасы мен сегізінші ғасырларда
тауар өндірісі мен сауда көлемі ұлғая түскен тұста,
бөлшек саудада көбіне мыс фельстер қолданылды.
Айналыстағы алтын монеталар салмағына қарай
кесектеп сындырылып пайдаланылды. Он төртінші
ғасырдың соңынан бастап Қазақстанда Әмір
Темір монеталары айналымға енді. Бұлардан басқа
Қазақстан қалаларында Самарқанд, Бұхара, Ташкент
монеталары, негізінен, саудада мыс динарлар
қолданылды. Қазақстан ақшасының бұрынғы тарихы
міне, осындай. Жиырмасыншы ғасырда Қазақстан
біртұтас рубль аймағына кірді.
Төл теңгеміз Қазақстан Республикасы Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың 1993 жылғы 12 қарашадағы
Жарлығымен енгізілді. Осы құжатқа сәйкес КСРОның күйреуімен Қазақстанға өз валютасын енгізуде
қыруар жұмыс атқаруына тура келді. Қазақстан
ТМД елдерінің арасынан соңғылардың бірі болып
рубль аймағынан шықты. 1993 жылғы 15 қараша
сағат таңғы 08.00 бастап Қазақстан Республикасы
аумағында ұлттық валюта теңге айналымға енгізілді.
Осы орайда Елбасы мұның ел үшін тарихи, саяси және
экономикалық маңызды қадам екенін, осы сәттен
бастап егемен елдің жаңа тарих парағы ашылатынын
айтқан болатын.

1991 жылы Меңдібай Алин, Хайролла Ғабжалелов,
Ағымсалы Дүзелханов, Досбол Қасымов және Тимур
Сүлейменов тәрізді дизайнерлерден құралған жұмыс
тобы жаңа валюта бейнесін жасауға кірісті. Төл
теңгеміздің ең алғашқы банкноталары еліміздің
тариxын мейлінше терең таныта білген банкноталар
болды десек қателеспейміз. Теңгенің қасбеттеріне
еліміздің мәдени, саяси өмірінде өшпес із қалдырған
тариxи тұлғалардың бейнесі басылса, сырт тұсына
кең байтақ жеріміздің сұлу табиғаты мен тариxи
сәулет нысандары енді. Банкноталардың дизайнын
жасау барысында тариxи тұлғалар таңдалды. 1992
жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк
басқармасы банкнотаның алғашқы үлгісін бекітті.
Банкноталардың
халықаралық
конкурстарында
ұлттық валютамыз бірнеше рет жеңімпаз болды.
1995 жылғы 19 мамырда Қазақстанның өз банкнота
фабрикасы ашылды. Осы сәттен бастап Қазақстан
Республикасы Ұлттық банктің эмиссиялық қызметі
оның құрылымдық бөлімшелері Алматы қаласында
орналасқан Қазақстан Республикасы Банкнот
фабрикасының банкноттары мен Өскемен қаласында
Монета сарайында дайындалған монеталар көмегімен
іске асырыла бастады.
Ел Президентінің Жарлығымен 1997 жылдан
бері 15 қараша төл валютамыздың туған күні әрі
қаржыгерлер күні болып белгіленді. 2006 жылы
15 қарашада жаңа үлгідегі банкноттар айналысқа
енгізілді. Бұл дизайн жаңарған, дамуға бағыт алған
Қазақстанның бейнесін көрсетеді.
Төл теңгеміз ширек ғасырлық тарихында түрлі
сынақтан өтті. Солардың алғашқыларының бірі 1999

жылы теңге еркін қалқымалы айырбас бағамына
өтіп, теңгенің долларға шаққандағы айырбас бағамы
88 теңгеден 138 теңгеге дейін құрады. Азиядағы
экономикалық дағдарыс, 1998 жылғы Ресейдегі қаржы
дағдарысы, елдің алтын валюта қорының қысқаруы,
2009 жылы мұнай бағасының 3 есе арзандауы, 2014
жылғы теңге бағамының қатаң реттеуден еркін
айырбас бағамына өтуі әркез теңге бағамына өз
ықпалын тигізіп отырды.
Бәсекеге қабілетті елдер санатына кіру жолында
теңгенің тұрақтылығы мен ел экономикасының
жоғары болуы шарт. Бұл тұрғыда қаржы саласында

білікті маман даярлау ісі аса маңызды. Құрылғанына
17 жыл болған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті қаржы кафедрасында қазіргі кезде
200-ден астам тәлімгер «қаржыгер» мамандығы
бойынша білім алады. Олардың болашағы үшін
жасалған маңызды қадамдардың бірі – жұмыс беруші
әріптестермен жасалған келісім шарттар. Осы орайда
кафедра жанында түлектер ассоциациясы, жұмыс
берушілер кеңесі, «Ислам қаржы» оқу орталығы,
Алматы қаласы мемлекеттік кірістер департаментінің
қолдауымен құрылған «Салық төлеушілерге кеңес
беру лабораториясы» жұмыс жасайды.
Кафедра
Қазақстан
қаржыгерлер
ассоциациясының мүшесі ретінде қаржы-несие
ұйымдарымен, мемлекеттік кіріс органдарымен
және т.б. қаржы ұйымдарының лауазымды тұлғалар
және түлектердің атсалысуымен тұрақты түрде
көшбасшылық дәріс, шеберлік сағат өткізіп, білім
алушыларға атаулы шәкіртақы беруді жүйелі түрде
ұйымдастырып тұрады.
Кафедра құрылғалы бітіріп шыққан он мыңнан
астам түлектердің жұмысқа орналасуының жоғары
деңгейі ұжым атқарып жатқан қыруар істің бір
бөлшегі ғана. Демек кафедра ұжымы ширек
ғасырлық мерейтойын тойлағалы отырған ұлттық
валютамыздың өркендеуіне оқу-әдістемелік, ғылымизерттеу және әлеуметтік-тәрбие атты үштағанға
негізделген қызметін сапалы жүргізу арқылы өз үлесін
қоса алатынына сенімді.
М. АРЗАЕВА,
қаржы кафедрасының меңгерушісі

Қазақстанның Ұлттық банкі мәдени-ағартушылық қызметі аясында мерейтойлық
және естелік монеталарды шығаруда

№34 (1704) 13 қараша 2018 жыл
Қазақстандық теңге басқа
рәміздермен бірге мемлекет
егемендігінің түпнұсқалы
атрибуты болып табылады және
оның құрылуынан бастап елдің
экономикалық және әлеуметтік
өмірінде табысты сынақтан
өтті. Ұлттық валютаның енгізілуі
республикадағы нарықтық
қатынастарды қалыптастыруда ұлттық
экономиканы құрудың алғашқы
қадамы болды.
Ақша қазіргі Қазақстан аумағындағы мыңдаған
жылдар бұрын қолданылған. VII-VIII ғасырларда
түркі билеушілері Орта Сырдарияда, Отырар
Оазисінде және Жетісудағы түргештер мен тухслар
өз монеталарын шығарған. ІХ және Х ғасырларда
Қазақстанның оңтүстігінде негізінен Саманид
билеушілерінің мыс әмияндары шығарылған.
Ақшаның айналымында дирхамдардың үш түрі –
мусейями, мухаммади және штрифи болды.
Осы кезеңде Қазақстанда Баласағұн, Орда, Тараз,
Баршан, Испиджап, Фарап және Будухет кенттерінде
монета сарайлары жұмыс істеді. XIII ғасырдың бірінші
жартысында Отырар мен Ясы күміс дағдарыстың
аяқталуын тоқтатқан Масудбектің реформаларынан
бұрын Хорезмшах Мухаммад ибн Текештің мыс пен
күміс дирхемін өз атынан жасады.
XIV ғасырдың аяғынан бастап Қазақстанда
айналымда Әмір Темірдің монеталары болған. Қазақ
ақшасының терең тарихи тамыры бар. XV ғасырдың
басында Отырарда және оның ауданында үш қасиетті
күміс монеталар қолданылған. Негізгі номинал танга
деп аталды. XVIII ғасырдың ортасында Қазақстанда
Қоқанд, Ташкент хандарының банкноттары пайда
болды. Қазақстан XVIII ғасырдың басында Ресейдің
құрамына кіргеннен кейін, ресейлік монеталар мен
банкноталар бірте-бірте тарала бастады. XIX ғасырда
сауда тек ресейлік банкноттармен жүргізілді.
Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев ең қиын экономикалық
жағдайда Қазақстанның төл ұлттық валютасы –
теңгені шығару ұйғарымын қабылдады. Қазақстан

Двадцать пять лет назад, 15 ноября
1993 года, одним из первых шагов
к восстановлению независимости
Казахстана стал выпуск в обращение
собственной национальной валюты –
казахстанского тенге. За этот период
тенге прошел непростой путь подъема
и падений.
Переход на собственную валюту был обусловлен,
в первую очередь, экономическими факторами.
Страна находилась в глубочайшем экономическом
и финансовом кризисе, одной из причин которого
был политический и экономический распад
Советского Союза. Это вызвало неконтролируемую
эмиссию применявшейся валюты – рубля всеми
образовавшимися независимыми государствами
(«рублевая зона стран СНГ»).
Глубина финансового кризиса обусловлена была
также переходом с начала 1992 г. на «свободные цены»
вместо действовавших твердых, «прейскурантных»
и открытием внешних границ, что привело к
наполнению пространства СНГ долларовой массой.
По большому счету, действовали две валюты:
доллар США и рубль, причем, последний
стремительно обесценивался в связи с сокращением
масштабов внутреннего производства и наплывом
импортных товаров, цены на которые завышались
произвольно посредниками-спекулянтами.
В июле 1993 года Российская Федерация
нарушила соглашение и ввела собственную
национальную валюту, «выкинув» Казахстан из
рублевой зоны. Деньги населения в сберегательных
кассах стремительно обесценились, цены на товары
и продовольствие резко взлетели вверх, а в Казахстан
хлынул поток советских рублей старого образца.
В условиях экономического кризиса, разгула
спекуляции, коррупции, криминала Правительство
страны приняло единственно верное решение –
выход из рублевой зоны и введение собственной
национальной валюты. Это решение назрело еще
во время провозглашения независимости страны
– в 1991 г., но Правительство некоторое время
надеялось на возможность сохранить нормальные
экономические и финансовые связи со странами
постсоветского пространства.
Название тенге было взято из истории
древних
тюркских
мелких
монет,
которые
были распространены в средние века. Первые
упоминания о монетах под названием «таньга»
появились в исторических памятниках 1361 года. На
государственном уровне переход на национальную
валюту обсуждался в закрытом режиме в Верховном
Совете и Правительстве республики. Для руководства
работой по переходу на национальную валюту Указом
Президента РК 3 ноября 1993 года была создана
специальная Государственная комиссия.
Над созданием дизайна первого ряда тенге группа
работала с августа 1992-го до апреля 1993 года. Было
принято решение именовать национальную валюту
– тенге, а ее стократную часть – тиын, который стал
разменной денежной единицей. Из множества серий
и вариантов эскизов окончательно выбрали портреты
известных исторических личностей.
Указ Президента РК «О введении национальной

Президентінің бұл тұжырымдамасы және ұзаққа
созылған шешімі елдің экономикалық тәуелсіздігінің
негізін қалады. Ұлыбритания банкноттарды шығару
мәселелерімен айналысатын елдердің арасында
көшбасшы болғандықтан алғашқы қазақстандық
теңгені британдық «Harrison and Sons» компаниясы
шығарған болатын. 1993 жылғы 13 қарашада
Президент Н.Ә. Назарбаев ұлттық валютаның енгізі
луін жариялады. Бұл біздің еліміздің тарихында жаңа
дәуірдің басталуын атап өткен ерекше күн болды.
Теңге өмір сүру құқығын алды және 1993 жылы Ұлттық
валютаның қабылдануы нарықтық қатынастарды
дамытуға және тиімді банк жүйесін қалыптастыруға
күшті серпін берді, сондай-ақ Қазақстанның
тәуелсіздігін нығайтудың ажырамас бөлігі болды.

валюты Республики Казахстан» вышел 12 ноября 1993
года. Первая партия бумажных тенге суверенного
Казахстана состояла из номиналов 1, 3, 5, 10, 20, 50,
100 тенге. Серия была напечатана с использованием
ручной гравировки и с помощью специалистов
старейшей английской компании «Harrison & Sons».
Этот заказ принес компании мировую славу
и особую награду – Золотой знак королевы
Великобритании. Тенге были признаны лучшим
экспортным продуктом этой страны. Национальная
валюта нашего государства печаталась за рубежом до
мая 1995 года. С 18 мая 1995 года все номиналы тенге
выпускаются в Казахстане.
Введение тенге улучшило положение в экономике,
но не решило всех проблем. В первую очередь
требовалось восстановить внутреннее производство,
структурные пропорции в экономике, приемлемое
равновесие доходов и расходов государственного
бюджета, операций платежного баланса, обеспечить
выполнение социальных обязательств. К тому же,
либерализация внешнеэкономической деятельности
привела к массовому оттоку финансовых ресурсов
(капитала) за пределы страны, в том числе, в
оффшорные зоны, что вызывало необходимость
для монетарных властей дополнительной накачки
тенговой массы и, в свою очередь, ее постоянное
обесценивание относительно резервной и других
валют. Ведь трудно представить, что в начале своего
действия официальный курс тенге к доллару США
составлял всего лишь 5,26 (в среднем за период 1993
г.), а на конец периода этого года – 6,31 тенге за один
доллар.
В условиях функционирования национальной
валюты следует учитывать, что в открытой
экономике страны, активно участвующей в
мировой торговле, процессе перемещения потоков
капитала и прочих видах внешнеэкономической
деятельности, приходится иметь дело с целым
спектром экономических задач. Наряду с вопросами
обеспечения экономического роста, снижения

Теңге айналымға енгізілген 25 жылда Нұрсұлтан
Назарбаевтың басшылығымен Қазақстан бүкіл
дәуірге тең ұзақ та күрделі жолдан өтті. Жетістіктер
мен табыстардың 27 жылы Ұлт Көшбасшысының дана
және көреген саясатының жеңісі болды. Сонымен
қатар өзінің тәуелсіз даму жылдарында Қазақстан
жаһандық нарыққа біріктірілген заманауи экономика
құрды. Қазақстан халықаралық қоғамдастықта
сенімді серіктес бола отырып, ол елеулі шетелдік
инвестицияларды тартуға мүмкіндік жасап отыр.
Қазақстан әлеуметтік дамудың барлық салаларында,
яғни денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік
қамтамасыз ету саласында үлкен оң өзгерістер орын
алуда.
Ұлттық валюталық жүйе – ұлттық валютаға
негізделеді, оның дамуы елдің қаржы қызметінде
көрініс табады, бұл өз кезегінде өндірістің даму
деңгейіне және халықтың өмір сүру деңгейіне әсер
етеді. Барлық өнеркәсіптік кәсіпорындар қалыпты
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін үнемі ақша
ағынын қажет етеді, елдің экономикалық дамуы
және оның өндірістік әлеуеті де осыған байланысты.
Ұлттық валютаның тұрақтылығына елдегі өндірістің
дамуы мен нарықтағы тауардың бәсекеге қабілеттілігі
байланысты. Елдің алтын-валюта резервтері ақшанесие жүйесінің тәуелсіздігі мен тұрақтылығының
негізгі бағыты болып табылады.
25 жылда Қазақстандық валютаның күрделі және
турбулентті кезеңдерден өткендігіне өзіміз куәгерміз.
Бүгінгі күні теңге – тәуелсіздіктің экономикалық
негізі, егемендіктің нышаны, қазіргі заманның бөлігі
және Қазақстанның болашағы.
Л. БИМЕНДИЕВА,
Экономика және бизнес Жоғары мектебі
деканының ОӘжТ жұмысы бойынша
орынбасары, «Қаржы» кафедрасының доценті

уровня безработицы и контроля темпов инфляции,
неотъемлемой частью политики в такой системе
становится достижение равновесного состояния
платежного баланса страны. Немаловажным является
и вопрос о выборе режима валютного курса.
Несмотря на то, что Правительство и
Национальный банк принимали усилия по
сбалансированию и достижению стабилизации
экономических параметров, в них содержались и
определенные недостатки. За 25 лет казахстанский
тенге пережил несколько волн обесценивания. В
ноябре-декабре 1993 года курс тенге составил 4,7 тенге
за 1 доллар. В январе 1994 года тенге резко подешевел
в 10 раз до 70 тенге за доллар, но затем укрепился
до 35,64 тенге. 1 апреля 1999 года было объявлено
о «свободном» плавающем курсе тенге и доллар
с 80 тенге взлетел до 160 тенге. Потом за три дня
стабилизировался на уровне 130 тенге. 4 февраля 2009
года тенге обесценивается на 25% и 1 доллар стоит
уже 150 тенге, в 2014 году тенге подешевел на 20% и 1
доллар поднялся в цене до 185 тенге. Очередная волна
девальвации прошла 20 августа 2015 г., 1 доллар стоит
уже 255 тенге. В январе 2016 год доллар «подскочил»
до 383 тенге, но затем колебался в пределах 330-340
тенге. 2018 год Казахстан встретил с 332 тенге за
доллар, однако в августе он подорожал до 363 тенге.
Правительством
принимаются
меры
направленные
на
развитие
отечественного
производства, импортозамещение, дедолларизацию
и повышение конкурентоспособности экономики
страны, укрепление национальной валюты – тенге.
Именно на это нацелены стратегические программы
развития государства, от результатов выполнения
которых будет зависеть также и полноценное
функционирование национальной валюты.
Г.Е. КАСЕНОВА,
и.о. доцента кафедры
«Финансы», ВШЭБ
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Понятие образование весьма
сложное и многоаспектное. В
самом общем определении – это
процесс и результат усвоения
человеком систематизированных
знаний, навыков и умений,
развитие ума и чувства,
формирование мировоззрения и
познавательных процессов.

ТРИЕДИНЫЙ
ПРОЦЕСС
Благодаря образованию люди могут перенять
огромный опыт знаний и умений, накопленный
цивилизацией за все время развития. Сейчас
в Казахстане на рынке образования большое
количество высших учебных заведений,
которые предлагают свои услуги. Порой человек
при выборе вуза для получения образования
теряется в большом потоке информации.
Родители хотят, чтобы их дети получили не
просто знания, но и овладели навыками и
компетенциями, которые будут характеризовать
специалиста.
На
кафедре
«Финансы»
Высшей
школы экономики и бизнеса Казахского
национального университета имени аль-Фараби
– флагмана высшего образования республики,
образовательный
процесс
построен
на
действиях, нацеленных на конечный результат.
При освоении учебной дисциплины студент
не просто приобретает знания, навыки и
умения, но и компетенции необходимые для
практического применения теоретических
знаний. В соответствии со стратегией
трансформации КазНУ в исследовательский
университет мирового уровня при кафедре
«Финансы»
действует
учебный
центр
финансовой аналитики и консалтинга. Его
работа направлена на обучение студентов,
магистрантов и всех желающих основам
биржевой торговли, а также развитие у
них практических навыков эффективного
электронного трейдинга.
Образование включает в себя воспитание
и обучение. Через них человек осваивает
конкретные нормы и роли, которые ему
предстоит выполнять в обществе. Они создают
вполне конкретного индивида для определенной
социальной среды и социальных отношений,
с конкретными свойствами поведения, опыта,
знания, мировоззрения и т.д.
На встрече с представительницами женской
общественности страны Лидер Нации Н.А.
Назарбаев отметил, что «Высшее образование
никогда не подменит воспитание». Процессу
воспитания на кафедре «Финансы» уделяется
большое внимание. За каждым студентом
закреплен куратор, его функциями являются
организация воспитательной работы в учебной
группе, формирование самоуправления и
вовлечение обучающихся в общественную и
творческую жизнь университета, содействие
их профессиональному самоопределению и
профессиональной адаптации.
При кафедре функционирует студенческий
научный кружок «Финансист» и студенческая
научная организация «НСОФ». Преподаватели и
студенты кафедры активно участвуют в научной
и общественной жизни КазНУ - международных
и республиканских конференциях, олимпиадах
по специальностям и творческих конкурсах.
Закончить
статью
хочется
словами
Н.Г.Чернышевского: «Три качества – обширные
знания, привычка мыслить и благородство
чувств необходимы для того, чтобы человек был
образованным в полном смысле этого слова».
А. МУСТАФИНА,
заместитель заведующего кафедрой
«Финансы» по УМВР кафедры

ТМД елдерінің кеңістігінде банкноттық фабрика Қазақстан, Ресей, Украина
және Өзбекстанда ғана бар
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Теңгенің өмірге келуі тамыры
терең тарихтан сыр шертеді.
Осыдан алты ғасыр бұрын біздің
аумақта өмір сүрген халықтар
ақшаны «танга» немесе «тенга»
деп атаған екен. Осыған орай
ұлттық ақшамыздың атауын табу
да біраз пікір - таластар тудырды.
Нәтижесінде «данга», «ділда»,
«танга» және басқа да көптеген
атаулардың ішінен «теңге»
таңдауға ие болып, қолданысқа
енгізуге жолдама алды.
Алғашында теңгені айналымға екі кезеңмен
енгізу жоспарланған, яғни, алдымен уақытша
ақшаны, сосын ұлттық валютаны. Әйтсе де,
мамандар ойлана отырып, уақыт пен қаражатты
үнемдеп, бірден төл теңгені дайындауға
шешім
қабылдады.
Теңгенің
алғашқы
нұсқасы Ұлыбританиядағы «Харрисон мен
ұлдары» атты компанияның басшылығымен,
ағылшын жерінде құпия жағдайда басылды.
Сөйтіп бұл компания бүкіл әлемге танымал
болып,
Ұлыбритания
королевасының
«Алтын белгісімен» марапатталып, сол елдің
экспорттық өнімі ретінде жоғары бағаланып,
компанияның бас ғимаратында теңгеміз
құрметті орын алды. Алғашқы ақшаның қағаз
түріндегі тиындар болғаны есімізде, кейін
олардың орнына темір сөлкебайлар келді,
сосын ұсақ тиындар айналымнан алынып
тасталды.
Айта кетерлік бір жәй, теңгенің портреттері
ұзақ бекітілді, себебі тарихи қайраткерлердің
тұлғалары
мұрағат
құжаттарымен
сәйкестендіріліп,
салыстырып,
Ғылым
академиясымен келісілді. Сөйтіп 1 теңгеге
ұлы ғалым Әбу Насыр әл-Фараби (Батысқа
да Шығысқа да танымал), 3 теңгеге Сүйінбай
Аронұлы, 5 теңгеге Құрманғазы Сағырбайұлы,
10 теңгеге Шоқан Уәлихан, 20 теңгеге Абай
Құнанбай, 50 теңгеге Әбілхайыр хан, 100
теңгеге Абылай хан сияқты ұлтымыздың
ғасырлар бойы мақтанышына айналған
сүйікті ұлдарымен қатар Бурабай, Іле Алатауы,
Балхаш көлі және т.б. еліміздің әсем табиғатын
суреттейтін тарихи ескерткіштер орын алды.
Сонымен Ресей кеңес сомдарын шығаруды
тоқтатқан кезде бізде өз ақшамыз дайын болды.
Ақша мен ұсақ тиындар облыстарға таратылып,
10 күн ішінде рубльді теңгеге айырбастау жаңа
купюралар жеткілікті мөлшерде облыс пен
аудан орталықтарына жеткізілді. Сөйтіп 1993
жылдың қараша айының ортасына таман ақша
айырбастауға даярлық жұмысы аяқталды.
1993 жылдың 12 қарашасында теледидарда
кешкісін Президент елімізде ұлттық валюта
енгізілгенін жариялады, тұңғыш рет жаңа
ақшаны – тәуелсіз Қазақстанның валютасын
көрсетті. Әрине бұл күн ел есінде тұтас
бір кезеңнің жаңа кезеңмен алмасқанын
сипаттайтын ерекше болып қала береді. Сөйтіп,
1993 жылдың 15 қарашасы теңгенің туған күні

Теңгенің ең алғашқы дизайны қалам, калька
және тушь арқылы салынды, өйткені әрлеушілердің
қолында бұдан басқа ешқандай құрылғы болмаған.
Теңгенің бірінші топтамасы Harrison & Sons
фабрикасында, Лондонда басылып шығарылды.
Оны елге жеткізу үшін тасымалдаушылар 18 әуе
сапарын жасаған. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
бақылауымен орындалып, өнеркәсіпке арналған
жабдық ретінде тасымалданған.
Қазақстанның ақша басып шығаратын өз фабрика
1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан
ерекше атаулы күндерде мерекелік банкноттар
шығаруға мүмкіндік алды.
Ұлттық валютаның атауына «сом», «ақша»,
«алтын» секілді атаулар бақталас болған. Яғни, теңге
атауымен бірге осы нұсқалар да таңдауға түскен.
Теңге — жалған ақша жасаушыларға қарсы тұра
алатын, әлемдегі ең қауіпсіз валюта. Америкалықтар
теңгенің
технологиясына
сүйеніп,
доллар
қауіпсіздігін күшейткен. Доллардың тарихы XVIII
ғасырдан бастау алады.
Теңге банкнотасы қатарынан үш рет 2011, 2012
және 2013 жылдары дүниежүзіндегі ең үздік қағаз
ақша ретінде танылды.
50 теңгелік қағаз ақшада Қазақстанның Тұңғыш
президентінің портреті тұруы тиіс болған, алайда
Нұрсұлан Назарбаев мұндай мәртебеден бас тартқан.
2006 жылы қарашада Ұлттық банк теңгенің
символы болатын үздік суретке байқау жариялады. Ол
байқауды 30 мың суреттің ішінен суретшілер Вадим
Давиденок мен Сенжар Әмірхановтың жобасы ұтып
алды. Ол символ Т әрпінің үстіне көлденең тартылған

болып бекітілді. Елімізде ақша айырбастау
жұмысы басталды. Алдыңғы бағамы бір АҚШ
доллары 4,75 теңгеге бағаланды, ал әрбір теңге
500 кеңес сомына айырбасталды.
Айналымға санаулы күндерде енгізілген
теңгеміздің қалыптасу кезеңі өте күрделі
жағдайда өтті. Одан әрі оның құлдырау
кезеңдері басталды. Бір доллар 4,7 теңгеге
бағаланған бағам бар болғаны екі айдай ғана
тұрақтап, 1994 жылдың қаңтарында 10 есеге
жуық өсті. Бұл теңгенің құнсыздануы елімізде
аса байқалған жоқ, себебі жаңа валютаға әлі
үйрене қоймаған кез еді. Сонымен қатар
айналымға енгізілген жеті айда теңге бірнеше
рет құнсызданып, инфляцияға ұшырады.
Дер кезінде қабылданған шаралар арқасында
қымбатшылық 1995 жылы 60,3 пайызға
төмендеп, 1998 жылы 1,9 пайызға теңелді.
Ал Ұлттық банк теңге бағамын еркіндікке
жіберген
1999
жылы
ұлттық
валюта
құнсыздануының екінші толқыны елдің
есінде қалды. Доллар бағамы 84 теңгеден
138 теңгеге өскен болатын. Мұны экспортқа
шығарылатын тауар көлемін ұлғайту мен оның
бәсекеге қабілеттілігін күшейту мақсатымен
байланысты болған деді.
Ақшаның құнсыздану кезеңінің келесі
толқыны 2009 жылы 4 ақпанда доллар бағамы
120-дан 150 теңгеге артқаны да көпшіліктің
жадында, сынның астында қалған бас банкир
Григорий Марченко мерзіменен бұрын
қызметінен босады (себебі белгісіз). Осы жерде

бір айтарлық жай қорғанысқа қатты көңіл
бөлгендер ұлттық нақыштағы портреттерді
теңгемізден алып тастады. Дегенмен бұл әрекет
туралы қоғамда әлі де түрлі пікірлер айтылуда.
Ұлттық жаңғыру жағдайында ұлттық тарихи
құндылықтарымызды,
ескерткіштерімізді,
рухани байлықтарымызды қастерлей білгеніміз
ұрпақтарға өнегелі іс болып жалғасын табар еді.
1994 жылы шығарылған 1000 теңгеліктер
1995 жылдың 14 ақпанында айналымға
енгізілді. Сол жылы елімізде өзіміздің
банкноттық фабрика ашылды. ТМД елдері
арасында мұндай фабрикалар Қазақстан,
Украина, Өзбекстан мен Ресейде ғана бар. 1996
жылы 2000 теңгелік купюра, 1998 жылы 5000
теңге және 2010 жылы 10000 теңге шығарылды.
Бүгінде отандық мамандар осы 2, 5, 10
мың теңгелерде қорғаныстың жаңа үлгілері
орнатылғанын айтады. Мұндай технологиялық
жаңалықтар дүние жүзінің біраз елдерінде
қолданысқа ие, яғни жасанды теңге немесе
басқа ақша түрлерін жасауға мүмкіндік жоқтың
қасы деуге болады.
2014 жылы ақпан айында теңгенің
құнсыздануы тағы да орын алды, доллар
бағамы 185 теңгеге жетті. Бұл жағдай халықтың
жағдайын 20 пайызға нашарлатты. Сөйтіп осы
жылдар ішінде теңгеміздің долларға қатысты
бағамы 40 еседей төмендеп кетті. Әрине бұл
жағдай жаһандық экономиканың дағдарыс
салдарынан туындап отырған қиындықтар деп
білеміз.

сызық түріндегі қарапайым сурет еді. Жеңімпаздарға
бір миллион теңге сыйақы берілгеннен кейін аталған
символ Жапония пошта қызметінде 126 жылдан бері
қолданылып келгені анықталды...
Бүгінде қазақстандық банкноталар 15 деңгейлі
қорғаныс қабатына ие, қолдан жасау мүмкіндігі
барынша шектелген қаржылық айналым құралы
болып саналады.

4. Ақша ашпайтын құлып жоқ.
5. Ақшада көз жоқ.
6. Ар-намысы таза адамның ақшасы аз болады.

Артық болмас білгенің. Ендігі кезекте жалпы ақша
жайлы қызықты мәлімет пен кеңесті ұсынамыз.
Болашақта бір кәдеңізге жарап қалар.
1. Қағаз купьюр мен металл тиындар (ақшалар)
өздерін қадірлеп, қастерлеп, аялағанды жақсы
көреді. Әдемі де сәнді әмиянда салынған ақша сол
жерден шыққысы келмейді.
2. Қолыңызда ақша тұрақтамаса, өзгеден емес,
ақшаны қадірлей алмаған өзіңізден көріңіз.
3. Қалтаңызда ақшаны умаждап, жыртып,
майыстырып ұстамаңыз. Онда қаржыдан тапшылық
көресіз. Және де ақша өзін үнемдеп, ұқыпты түрде
ұқсатқанды ұнататын көрінеді.
4. Ал «ақша жоқ» деп жылай беретіндердің тиыны
теңгені құрамай, қанша ақша тапса да құмға сіңген
судай құри береді екен. Яғни жоқ десең, жоғала
береді.
Қазақ арасында айтылатын теңге және ақша жайлы
мақал-мәтелдер:
1. Теңге тиыннан өсер, Жылқы құлыннан өсер.
2. Ақша кетуге тырысады, Есеп ұстауға тырысады.
3. Ақша болса – алақанда сорпа қайнайды.

Теңге жайлы біраз мәлімет айтылды, ендігі кезекте
әлем елдерінде орын алған ақша жайлы қызықты
мәліметтерге көз жүгіртіңіздер:
1. Орыстың «монета» сөзі Ежелгі Римнен келген.
Рим құдайы Юнона Монета лауазымына ие болған,
латыншадан аударғанда бұл «алдын ала ескертуші»
немесе «кеңесші» деген мағынаны білдіреді. Дәл
осы құдайдың ғибадатханасының жанында металл
ақшаларды соғатын шеберханалар болған. Осы
шеберханалардың өнімдерін монета деп атай
бастаған, ал ағылшын тілінде осы сөзден «money»
деген ақшаның жалпы атауы шыққан.
2.Ежелгі Грецияның мемлекеттерінде қарапайым
ақшалар
болғанымен,
Спартада
ақшаның
орнына ауыр және ыңғайсыз темір шыбықтарды
пайдаланған. Бұл спарталықтардың байлыққа құмар
болмауы үшін, сонымен қатар аз ұрлап, пара бермеуі
үшін жасалған әрекет.
3. Доллардың белгісі. Бастапқыда ол АҚШ-тың
өз тиынын соғып шығарғанға дейін, шекарасында
кең қолданыста жүрген мексикалық песоны белгілеу
үшін пайдаланылған. Сол кезеңнің құжаттарын
зерттеу көрсеткендей, бұл белгі P мен S әріптерінің
қосындысынан пайда болған. Ps аббервиатурасы
песоны белгілеу үшін пайдаланылған.
4. Бүгінде Перта (Австралия) ақша сарайы жасаған
алтын тиын әлемдегі ең ауыр тиын (монета) болып
саналады. Оның салмағы 1 тоннаға тең. Ол 999-шы
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Ұлттық валютаның 20 жылдық мерекесіне
байланысты 20 мыңдық банкноттар да
шығарылды.
Сонымен қатар, мерейтойлық және естелік
монеталар айналымда ақша ретінде қызмет
етумен қатар мәдени-ағартушылық міндеттер
атқаруда. Олар шектеулі данамен елімізде және
шет елдерде коллекциялық бағамен сатылады.
Теңге қолданысқа енгелі қағаз ақшамен қатар
әр түрлі монеталар пайда болды. Еліміздегі
монеталық сарай (Өскеменде) 1998 жылдан
бастап жұмыс істеп тұр. Оған дейін бұл
жұмысты германиялық мамандар орындап
келген еді. Қазақстандық монеталар негізінен
алтын, күміс және нейзильберден құйылған.
Алғашқы рет шығарылған монеталарда
Қазақстанның Елтаңбасы мен Туы бейнеленген
болатын, бұлар ұлттық валютамыздың 10
жылдық мерейтойының құрметіне арналған
еді. Мысалы, күмістен құйылған монета Абай
Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойына
арнайы тапсырыспен Австрияда жасалып,
бұл күндері өте құнды саналады. Сол сияқты
ұлттық валютаның 20 жылдығына орай,
салмағы 2 кг алтын монета, 1 кг салмақпен
күміс монета құйылған болатын. Күміс
монеталар сериясына қарай «Қазақстанның
қолданбалы өнері», «Қазақстанның Қызыл
кітабы»,
«Қазақстанның
жетістіктері»,
«Әлемнің танымал мешіттері», «Әлемнің ең
кішкентай монеталары», «Көшпенділердің
алтыны», «Ұлы қолбасшылар», т.б. болып
арнайы топтарға бөлінеді.
Сонымен қатар, «Қазақстанның мемлекеттік
наградалары», «Ертеде соғылған монеталар»,
«Сәулет және тарихи ескерткіштері», «Спорт»,
«Қазақстанның қалалары», «Қазақстанның
инвестициялық
монеталары»,
«Жүлделі
монеталар», «Республика игілігі» және т.б.
көптеген танымал сериялар шығарылуда.
Сондай-ақ, Қазақстан монеталық сарайы
монеталармен қатар Елбасының салтанатты
шараларға тағатын президенттік белгісін де
жасап шығарған.
Қазіргі таңда да ұлттық валютамыздың
тұрақсыздық бар, оған себептер де жоқ
емес. Десек те, теңгеміздің қолданысқа
енгелі 25 жылдық мерейтойы қарсаңында
ұлттық
валютамыздың
тұрақты
болып
тәуелсіздігіміздің
рәмізіндей
еліміздің
экономикасына қызмет жасай беруіне сенім
білдіремін!
С. ӨСЕРБАЙҰЛЫ,
э.ғ.к., доцент, «Қаржы» кафедрасы

сынамадан жасалған, диаметрі 80 см, ал қалыңдығы
12 см. Алыптың атаулы құны – 1 миллион доллар,
бірақ мамандар алтынды кесектеп сататын болса оны
шамамен 55 миллионға сатуға болатынын есептеген.
5. Исаак Ньютонның есімі көбімізге аңызға
айналған алма мен жердің тарту күші заңымен таныс.
Алайда оның адамзатқа жасаған тағы бір жаңалығы
бар. Ол британ Королдық теңге сарайының басшысы
болып жүргенде тиынның жиегін бұдырлап соғуды
ұсынған. Бұл сол кездері үлкен мәселе болған,
тиындарды қолдан жасау мен соғуды қиындата түсті.
6. Әдетте ақша көрсетілген бағаға сай келеді.
Бірақ бұл қолданыстан шыққан, жәдігерлік және
коллекциялық даналарға қатысты емес. Бүгіндікке
«Жалбыр Шаш» деп аталатын АҚШ-та 1794 жылы
соғылған доллар ең қымбат тиын болып саналады.
Ол аукционда 7 850 000 долларға сатылған.
7. Қағаз ақшалар атына қарамастан шын мәнінде
қағазға басылып шығарылмайды. Олар тозуға төзімді,
мақта мата мен зығырдан тұратын материалдан
жасалған. Бұдан өзге, қазір көптеген елдерде
банкноттарды басып шығаруға жаңа материалдарды
пайдалануға тәжірибелер жасалып жатыр. Бұл
олардың төзімділігін арттыра түспек. Осылайша,
Австралия, Қытай, Бразилия, Солтүстік Ирландия,
Румыния мен басқа да елдер банкнотты басып
шығаруға арнайы жіңішке пластик материалдарды
пайдалана бастаған.
Дайындаған:
қаржы кафедрасы

Тенге – признан одной из самых защищенных (18 cтепеней) и красивых валют в мире
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Указ Президента Республики Казахстан от 12 ноября 1993 года № 1399
«О введении национальной валюты Республики Казахстан».
В соответствии со статьей 78 Конституции Республики Казахстан и Постановлением
Верховного Совета Республики Казахстан от 29 октября 1993 г. постановляю:
1. Ввести в обращение на территории Республики Казахстан с 08.00 часов (время местное)
15 ноября 1993 г. национальную валюту Республики Казахстан – тенге.
2. Установить, что с 08.00 часов (время местное) 18 ноября 1993 г. тенге становится
единственным законным платежным средством в Республике Казахстан. Тенге состоит из
100 тиынов. Наличные деньги в Республике Казахстан находятся в обращении в виде банкнот
и монет.
3. Тенге обязательны к приему на территории Республики Казахстан во все виды платежей
всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности, а также
банками для зачисления во вклады и на счета без всяких ограничений.
4. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

«Қаржы» ұғымына қатысты алғашқы туындайтын ой – оның көп жағдайда
ақшамен теңестірілуі. Егер де ақша мен қаржы бір ұғым болса, онда
бір категорияға қатысты екі түрлі термин бізге не үшін керек? Қаржы
дегеніміз не? Осы сұрақтардың төңірегінде ой өрбітіп көрсек.
Бұл сұраққа жауап беру үшін берілген
категорияның даму тарихына тоқтала кетсек. Ең
алғаш термин Италияда пайда болып, кез келген
ақшалай төлемді білдірді. Кейінірек аталмыш термин
халықаралық деңгейде қолданылатын дәрежеге
жетіп, мемлекет пен тұрғындар арасындағы ақшалай
қатынастардың жүйесін білдіретін ұғым ретінде
қолданыла бастады. Бүгінгі таңда экономикалық
әдебиеттерде қаржы сөзіне көптеген анықтамалар
берілген. Бұл анықтамалар бізге қаржыны әр
қырынан тануға мүмкіндік береді.
Адамдардың көпшілігінде ақша байлыққа, өзің
армандаған дүниеге, мансапқа қол жеткізгенімен
бақыт әкелмейді деген түсінік қалыптасқан. Бұл сөзді
дұрыс деп санауымызға болады, бірақ бұрыс деп те
айтуға әбден негіз бар. Өткен ғасыр экономистерінің
бірі «Ақша бақыт әкелмесе де, қаржылай бостандық
әкеледі» деген екен. Шынымен де, ақша ашпайтын
құлып жоқ. Ақшалай қаражаттарың болса, өзіңді
кез келген нәрсеге еркін қол жеткізе алатын тәуелсіз
адам ретінде сезінесің. Ал, ақша мен қаржының
байланысы неде? Екеуі екі түрлі категория
екенін жоғарыда атап өткен болатынмын. Түрлі
экономикалық әдебиеттерді оқи отырып, мынадай
қорытындыға келеміз: ақша – жалпыға бірдей
эквивалент, ерекше тауар, ал қаржы дегеніміз - осы
ақшалай ресурстардың жинақталуы нәтижесінде
қалыптасатын және бірнеше маңызды қызметтерді
жүзеге асыратын экономикалық субъектілердің
ақшалай қорлары. Ақша әлдеқайда ерте қалыптасып,
көптеген даму сатыларын басынан өткерді. Осы
дамуда ақша жаңа сапалы нысандарға ие болды.
Бұл нысандардың бірі қаржы болып табылады.
Яғни, бұдан ақша мен қаржының бір-бірімен тығыз
байланысты екендігін аңғару қиын емес. Демек,
ақшалай қаражаттар жинақтала келіп, субъектілердің
қаржысын құрайды. Ал, қаржы бізді қаржылық
бостандыққа жетелейді.
Біз үшін қаржылық еркіндік, ең алдымен, таңдау
еркіндігі. Мәселен, әлемнің қай түкпірінде демалсаң
да өзің білесің. Тіпті көпшіліктің қолы жете бермейтін
ең қымбат жерлерде демалсаң да, өз еркің. Өйткені,
қаржылық жағынан ешқандай мәселелер болмайды.
Сондай-ақ, қаржылық бостандық күнделікті өмірде
ешнәрседен бас тартпай, өзіңе ұнайтын шаруамен
айналысу, барлық армандарың мен қиялдарыңды
шындыққа айналдырып өмір сүру. Бұлай деуіміздің
себебі, кей кездері қаражаттың жетіспеушілігінен
ойлаған нәрсеңді жасай алмайсың. Қаржы мәселесі
рахаттанып өмір сүруге кедергі болуы да мүмкін.
Сондықтан да, қаржылық бостандық адамның
еркін өмір сүруін қамтамасыз етеді деп айтуымызға
болады. Бұл, әрине, біздің жеке ойымыз. Дәл
қазіргі уақытта өзімізді қаржылай бостандықтамыз
деп айта алмауымыздың белгілі себептері де бар.
Бірақ, қаржылық бостандыққа жету алға қойған
басты мақсаттарымыздың бірі деуге болады.
Сондықтан, қаржылық бостандыққа жету жолдарын
қарастыру маңызды. Қаржы саласының мамандары,
зерттеушілер бұл туралы өте көп жазған. Солардың
ішіндегі бірнешеуін мысалға келтіре кетсек.
Роберт Кийосаки «Егер сіздің кірісіңіз
шығындарыңыздан асып түссе, сіз өзіңізді қаржылық
бостандықтамын деп санауыңызға болады» деген
екен. Яғни, мол кіріс көзі қаржылық бостандықтың
негізі болып табылады. Бұл оймен Еуропадағы ең
үздік қаржылық кеңесші Бодо Шефер де келіскен.
Бұл туралы өзінің «The Road to Financial Freedom»

атты еңбегінде толықтай жазып кеткен. Бұл сөздің
мағынасына үңіліп қарайтын болсақ, қаржылық
бостандық дегеніміз ай сайынғы миллион долларлық
табыс емес. Бар болғаны табыстың шығындардан көп
болуы шарт. Мәселен, инвестициялық салымдардан
бар болғаны 10000 теңге табыс алатын болсақ,
қаржылық бостандыққа жетуге бола ма? Әрине,
болады. Бірақ ол үшін шығындарымыз 9000 теңге
көлемінде немесе одан да аз мөлшерде болуы тиіс.
Алайда, бұл жай ғана мысал. Еш нәрседен тарлық
көрмей өмір сүру үшін әркімге әрқандай сомадағы
қаражат керек болатыны анық. Біреулері аз ақшаны
үнемдеп жұмсау арқылы қалауына біртіндеп қол
жеткізетін болса, біреулері бірден жоя салады. Соған
сәйкес, ақшаны есепсіз жойғыш адамдар қаржылық
бостандыққа жету жолында көп тер төгуі керек.
Әр қадам сайын кірістер шығыстардан бірнеше
есе артуы тиіс. Сонда ғана, адам өзін қаржылық
бостандықта сезіне алады. Бұл сатыға жеткеннен
кейін де шектеліп қалмау керек. Егер қажетті ақшалай
қаражаттарды жинап алғаннан кейін жұмысты тастап
кететін болсақ, қайтадан алғашқы 3 кезеңнің біріне
түсіп кетуіміз мүмкін. Сол себептен де, қаржылай
бостандыққа қол жеткізген жандардың көпшілігіне
сүйікті хоббиін тауып, сол бойынша жұмыс істеуге
немесе бизнес ашуға кеңес береді. Өйткені, өзің
қалаған нәрсемен айналысу көптеген жетістіктерге
жетуге мүмкіндік береді. Қаржылық бостандық
қолыңдағы бар ақшалай қаражаттардан да ауқымды
ұғым. Бұл тек көбірек ақша табу ғана емес, сонымен
қатар, өмірде өзің қалаған нәрсені жасау. Қаржылық
жағынан еркін болу үшін тұтас болмысымызды
өзгертіп, басқа адам болуымыз керек. Яғни, бұрын
уақытының көп бөлігін жұмысқа арнайтын адамдар,
ендігі кезекте өз жеке фирмалары болғандықтан,
уақыттарының басым бөлігін отбасының жанында,
үйінде өткізеді және жалдамалы жұмыс, еңбекақы
деген ойлардан мүлдем арылады. Ол жұмысынан
айырылып қалудан қорықпайды және ертеңгі

күніне сеніммен қарайды, кез келген армандары мен
жоспарларын шындыққа айналдыра алады. Демек,
қаржылық бостандықтың негізгі мақсаты карьералық
өсуді, жұмыс уақытын әжептәуір қысқартуды және
адамды бай және бақуатты қылуды қамтиды.
Қазіргі таңда көптеген қаржы саласындағы
қызметтерді жүзеге асыратын компаниялар бар.
Солардың бірі ретінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
ЭжБЖТ жұмыс берушілер ассоциациясының
құрамындағы
«FreedomFinance»
компаниясын
алуымызға болады. Бұл брокерлік қызмет көрсететін
инвестициялық компания. Компания атауына

қарайтын болсақ, «қаржы бостандық» деген мағынаны
береді. Яғни, компанияның негізін салушы бұлай
бекерден-бекер айтпаған болуы керек. Қазіргі таңда
бірнеше елдерде филиалдары бар ірі компанияның
басшысы болып отыр. Компания басшысы өзінің
сұхбатында кішкентай кезінен бастап бай болуға,
қаржылық бостандыққа ұмтылғанын айтты. Сондайақ бүгінгі таңда толықтай қаржылық бостандықта
өмір сүріп жатқанын айтты. Компанияның атауын да
қаржы мен бостандық ұғымдары арасындағы өзара
байланысты ескеріп қойған екен.
Қорытындылай келе, қаржы – қоғамның
қажеттіліктері
мен
өндірістің
дамуы
үшін
пайдаланылатын мемлекеттің, оның муниципалдық
құрылымдарының, жеке және заңды тұлғалардың,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің ақшалай
қорлары. Қаржы осы аталған құрылымдарға
тиесілі болып қана қоймай, оларға белгілі бір
дәрежеде қызмет етеді. Сол қызметтердің қатарына
адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру және де
қаржылық бостандыққа жетелеу жатады. Бұдан
қаржы дегеніміздің бостандық екеніне тағы бір
мәрте көзіміз жетеді. Яғни, қаржы түсінігі бостандық
ұғымымен пара-пар. Бай-қуатты болудың сырын
әркім әрқалай тұжырымдайды. Оның нақты
формуласы болмағанымен, нақты қағидаттары
бары рас. «Бай болу кездейсоқтық емес, ақылмен,
жоспарлы түрде жүйелі жұмыс жасаудың жемісі»
дейді табысты адамдар. Олай болса, жетістікке
жеткен адамдардың қалталы болуына әсер еткен
бірден-бір себеп қаржылық бостандыққа деген
ұмтылыс деп айтсақ, қате болмас еді. Қаржы – ол
бостандық болса, қаржылық бостандық ауқатты өмір
сүруге жетелейтін, өзің ойлаған өмірді қамтамасыз
ететін құрал.
Ғ. ДАУЛИЕВА,
э.ғ.к., доцент;
С. АДИЛОВА,
қаржы мамандығының 2-курс студенті

Ұлттық теңге валютасы 1998 жылдан бастап Өскемен қаласы
монета сарайында шығарылады
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Жалғасы. Басы 1-бетте

Байқау үш кезеңді қамтыды. Бірінші кезеңде –
университеттің 500-ге жуық қыз-жігіттері өтініш
білдіріп, олардың 50-і 2-ші кезеңге жолдама алды.
Екінші кезеңде қатысушылардың бойындағы білімі
мен шығармашылық қабілетін көрсетуге мүмкіндік
берілді.
Арулар өз қолдарынан қазақтың ұлттық
тағамдарын әзірлеп, жәрмеңке өткізді. Жиналған
ақша қорына жетім балалар үйіне қайырымдылық ісшаралар жасалды. Ал жігіттер жағы қол күрес, арқан
тарту сияқты спорт сайыстарына қатысып, өздерінің
күш-жігерлерін танытты.
Қорытынды кеште сәлемдесу, сұрақ-жауап кезеңі,
өнер сайысы және сән байқауы сын тезінен өтті.
Сайысқа «Ана тілі» республикалық газетінің
бас редактордың бірінші орынбасары Нұрперзент

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

Домбай, бокстан олимпиада чемпионы Ермахан
Ибраимов,
«Қазақстан»
ұлттық
арнасының
продюсері Жаңыл Асылбекова, сазгер Марат Омаров,
«Ана тілі аруы және Жігіт сұлтаны» жобасының
демеушісі «DANA NABI» сән үйінің директоры
Дана Наби, спикер, Қазақстандық ең жас миллионер
Аманжол Рысмендиев қазылық жасады.
Кеш барысында дүниенің кеңдігі мен пейіліне
«Бір кем дүние» деп баға беріп кеткен заңғар жазушы
Ш. Мұртазаға өз туындысын арнаған халықаралық
қатынастар
факультетінің
студенті
Гүлдана
Молдаштың «Сен мұңыңды бер маған» мюзиклі,
тарих, археология және этнология факультетінің
Шымыр Райымбергеновтың «Жұмыр қылыш»
қойылымы, журналистика факультетінің студенті
Маликұлы Нұртілеу мен қазақ журналистикасына
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еңбегі
сіңген
ардагер
журналист
Нұртілеу
Иманғалиұлының «Біз Мағжан сенген жастармыз»
қойылымы, физика-техника факультетінің студенті
Аида Серикованың «Қазақстаным алға»
әні
көрермендердің ыстық ықыласына бөленді.
Әділ-қазылар алқасының шешімі бойынша
үшінші орынды филология және әлем тілдері
факультетінің студенті Бейбарыс Зарипов пен
халықаралық қатынастар факультетінің студенті
Гүлдана Молдаш, ал екінші орынды журналистика
факультетінің студенті Нұртілеу Маликұлы мен
филология және әлем тілдері факультетінің студенті
Аяжан Тойбазар иеленді. Физика-техникалық
факультетінің студенті Есенбек Нұрлан мен
журналистика факультетінің студенті Аружан
Аманжолова жүлделі бірінші орын иегерлері атанды.
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Газет редакцияның компьютер орталығында терiлiп,
беттелдi. АҚ "Алматы-Болашақ" баспаханасында
басылды.
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Сондай-ақ, «DANA NABI» сән үйінің компаниясы
ұсынған сыйлықтарға ие болды. Байқаудың Гран-приі
және «Ана тілі аруы» атағына физика-техникалық
факультетінің студенті Аида Серикова ие болса,
тарих, археология және этнология факультетінің
студенті Шымыр Райымбергенов «Жігіт сұлтаны»
атанды. Байқаудың жеңімпаздарына
«Limon.
kz» компаниясының арнайы жүлдесі – Түркістан
қаласының тарихи мекендеріне жолдама сыйға
тартылды.
Өнер
сүйер
қауым
талапты
жастарға
ризашылықтарын білдіріп, көтеріңкі көңіл күймен
тарқасты.
Ақмарал АЛИЕВА

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс: №1500
Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайтар ылмайды, үш
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
«Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

