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Әлемдік дағдарыс шиеленіскен жауапты шақта 
халқымыз сіздерге зор сенім білдірді. Бүгін Парламенттің 
VI шақырылымының бірінші сессиясының ашылуы-
на арналған ҚР Парламенті палаталарының бірлескен 
отырысында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді.

– Құрметті депутаттар, 
баршаңызды 6-шы шақырылған 
Парламенттің бүгінгі бірінші 
сессиясының ашылуымен 
құттықтаймын! Қазақстан 
тәуелсіздігінің 25 жылдық ме-
рейтойы белесін еліміз жаңа 
құрамдағы Парламентпен 
қарсы алып отыр. Сайлаудың 
қорытындысы бойынша 
өздеріңізге мәлім Парламент-
ке үш партия және Қазақстан 
халқы Ассамблеясынан 9 депу-
тат сайланды. Баршаңызды тең 
бәсекелестік жағдайында өткен 
сайлаудағы ортақ жеңіспен, депу-
таттарды жауапты қызметтерімен 
құттықтаймын!, – деді Елбасы. 
ҚР Президенті Тәуелсіздігіміздің 
25 жылдығы  жаһандық даму 
тұрғысында аса күрделі кезеңге 
сәйкес келіп отырғанын баса айт-
ты.

– Әлемдік дағдарыс 
шиеленіскен жауапты шақта 
халқымыз сіздерге зор сенім 
білдірді. Елімізді іргелі 
жаңғыртатын ауқымды істерді 

партиялық тізімі бойынша – 7 де-
путаты, Қазақстан Коммунистік 
Халық партиясының партиялық 
тізімі бойынша – 7 депутаты 
және, Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы сайлаған 9 депутаты  берді. 
«Қазақстан халқына адал қызмет 
етіп, Қазақстан Республика-
сы тұтастығы мен тәуелсіздігін 
нығайтуға, оның Конституция-
сы мен заңдарын қатаң ұстануға, 
маған жүктеліп отырған депу-
тат қызметін адал атқаруға ант 
етемін», – деп депутаттар ант 
берді.

Сондай-ақ, жаңадан 
сайланған халық қалаулылары 
ҚР Үкіметін Кәрім Мәсімовтың 
басқаруына тағы да сенім 
білдірді. Өз кезегінде К.Мәсімов 
Парламенттің Үкіметке сенім 
білдіруі  - жеке мен үшін үлкен 

абырой және жауапкершілік 
екенін тілге тиек етті. 

– Сіздердің шақырылымдағы 
депутаттардың өз қызметіндегі ең 
маңызды алғашқы қадамдарының 
бірі - Үкіметтің қазіргі құрамына 
сенім білдіруінен басталды. 
Парламенттің Үкіметке сенім 
білдіруі  – жеке мен үшін және 
Үкімет мүшелері үшін үлкен 
абырой және жауапкершілік, 
– деп атап өтті Үкімет басшы-
сы ҚР Парламенті Мәжілісінің 
пленарлық отырысында.

К.Мәсімовтың айтуынша, 
Үкімет елдің даму бағыттарын 
жүзеге асыруға арналған 
жұмысын әрі қарай жалғастыра 
береді.

«Біз Мемлекет басшысы өзінің 
бағдарламалық құжаттарында 
тапсырған стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізу бойынша 
жұмысты жалғастыра береміз», – 
деді Премьер.

Үкімет басшысының атап 
өткеніндей, Үкімет қазіргі 
уақытта 100 нақты қадам 
стратегиялық жоспарын жүзеге 
асыруды қолға алып отыр.

– Айта кету керек, депутаттар 
мен Үкіметтің тығыз жұмысының 
арқасында 100 нақты қадамды 
жүзеге асыруға бағытталған 
бірқатар заңдар жедел түрде 
қабылданып үлгерді. Парламент 
пен Үкіметтің арасындағы тиімді 
байланыстар – президенттік 
жоспарлардың сәтті іске асуының 
кепілі, – дейді К.Мәсімов.

«Қазіргі уақытта әлемдік 
экономиканың құбылмалы 
шағында Мемлекет басшысы 
жаңа, жауапкершілігі жоғары 
міндеттерді алдымызға қойып 
отыр және біз оны орындауға дай-
ынбыз. Үкімет біздің елдің даму-
ына бағытталған экономикалық 
саясатты жүзеге асыруға барлық 
күш-жігерін салады», – деп түйді 
Үкімет басшысы. 

заңнамалық қамтамасыз ету 
сіздерге жүктеліп отыр және бұл 
сайлау ерекше өтіп, халықтың 
белсенділігін көрсетіп, бүкіл 
дүниеге біздің осы жылдардың 
ішінде, тәуелсіздіктің ішінде 
заңды түрде, баламалы 
түрде, ашық түрде сайлау 
өткізетіндігімізді көрсеттік. Бұған 
бүкіл дүниежүзінің сарапшыла-
рынан да, бақылаушыларынан 
да оң баға алдық. Бұл да біз үшін 
үлкен жетістік болып саналады, – 
деді Н.Назарбаев.  

Парламенттің VI 
шақырылымының бірінші 
сессиясының ашылуы-
на арналған ҚР Парламенті 
палаталарының бірлескен отыры-
сында жаңа құрамдағы Мәжіліс 
депутаттары Қазақстан халқына 
ант берді.

Антты 6-шы шақырылған ҚР 
Парламенті Мәжілісінің «Нұр 
Отан» партиясының партиялық 
тізімі бойынша – 84 депута-
ты, Қазақстанның «Ақ жол» 
Демократиялық партиясының 

Ұлттық банкке сенім жоғалды 
Қазақстан Ұлттық банкінің экс-төрағасы Григорий 

Марченко ресейлік журналистерге Қазақстанның эконо-
микасын не күтіп тұрғанын баяндапе берді. Ол: «Мұнай 
бағасы, рубль, теңге бағамдары өсіп келеді. Біздің 
Қазақстанда басқыншылық (интервенция) жасауға қор 
бар, дегенмен үш рет дағдарыс болғаннан кейін бір жа-
рым жыл ішінде Орталық банкке сенім жоғалды... Бұл 
сенімді қайта қалпына келтіруге ұзақ уақыт керек», – 
дейді Марченко. 

Оның ойынша, мұнайды 
экспорттаушы елдердің ба-
сты қателігі – экономиканы 
әртараптандыра алмағандығы.

– Соның салдарынан бағаның 
түсуінен қорғанатын қосымша 
жағдай бізде жасалмады. 
Нәтижесінде бізде айтарлықтай 
бағамдық саясат жоқ, бәрі мұнай 
бағасына тікелей байланысты 
болып отыр. Бізге тек үміттеніп 
отыра беруден басқа амал жоқ. 
Бәрі бір-бірінен мұнай бағасы 
қашан өсіп, қай уақытта жағдай 
жақсаратынын сұраумен оты-
рады. Ал мұнайдың бағасы 
түскенде бәріміз жұмыла сол 
жақсы жағдайды жасауымыз 
керектігін түсінгенімізбен, 
бұл күрделі шаруа, – деп 
жалғастырды ол.

Марченко әлемдік экономика-
ны жаңа дағдарыс күтіп тұрғанын 
болжады. «Әлемде 2008 жылғы 
дағдарыстан кейінгі жағдай әлі 
де сақталып тұр. 2008 жылдың 
дағдарысына әкеліп соқтырған 
мәселелердің ешқандай шешімі 
де табылмады. Әдеттегідей бар 

негізгі шаруаны Орталық бан-
ктер өз мойынан алуда. Олар тек 
жартылай мәселені шешіп отыр. 
Англия банкінің бұрынғы бас-
шысы Мервин Кинг жақында 
2008 жылғы дағдарысқа се-
беп болған жағдайларды 
зерттеп, шара қолданбасақ, 
дағдарыс қайталанатынын ашық 
мәлімдеген болатын. Соңғы 
бірнеше жылда біз дағдарыстың 
қайталануынан қашып құтыла ал-
майтынымызды түсіне бастадық. 
Бұл тек уақыттың еншісінде. 
Себебі ешбір құрылымдық мәселе 
шешімін таппады», – деп сендірді 
ол.

Марченко жүйелі көзқарастың 
жоқтығы да назар аударарлық 
мәселе екендігін алға тартты. 
«Жүйелі көзқарастың жоқтығы – 
бұл біздің ортақ мәселе, онымен 
не істеу керектігі адамдарға келіп 
тіреледі. Экономистер қашан да 
индустриалды саясаттың ұзақ 
мерзімді екеніне әрі өнеркәсіптің 
жаңа салаларының дамуына 
септік тигізетініне сеніп келді. 
Алайда ол қашан да мемлекет 

үшін шығынмен аяқталды», – деп 
жалғастырды экс-төраға.

Оның сөзіне сенсек, индустри-
алды саясаттың тиімсіз болуына 
бірінші кезекте жемқорлықтың 
болуы себеп. «Қазір олар ин-
дустриалды саясаттың тек 
жемқорлық болмаған жағдайда 
ғана тиімді екенін мойындады. 
Мәселен, Жапония, Оңтүстік 
Корея, Сингапур және өзге де 
елдер үшін бұл тиімді болды. 
Ал мемлекеттік органдар білікті 
емес әрі жемқорлық жайлаған 
жағдайда болса, индустриал-
ды саясат керісінше зиянын 
тигізеді», – дейді Марченко.

Экс-төраға қазіргі қоғамды 
бірінші кезекте белгісіздік 
алаңдаттыратынын сөз етті. 
«Адамдарды бірінші кезекте 
белгісіздік үрейлендіреді. Көбі 
жағдайға байланысты жеңіл жа-
уаптарды іздейді, нәтижесінде 
өздері не айтып тұрғандарын 
түсінбейді. Бүгінде оңай жау-
ап пен дайын шешім жоқ. Бұл 
белгісіздік бәрін қатты шаршат-
ты», – деп түйді Г.Марченко.
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Қазіргі заманда бәріміз кәсіпкер болуды армандаймыз. Күнделікті 
өмірде ақшалы болудың қаншалықты маңызды екенін сезінеміз. 
Өйткені отбасын асырау оңай емес. Айлықтан айлыққа күн көрген 
ауыр. Бұдан алып шығатын жалғыз жол – кәсіпкерлік. Ендеше, бизнесті 
қалай бастау керек? Кәсіп ашу қиын ба өзі? Сіз білетін кәсіпкер бүгінгі 
жетістігіне қалай жетті? Шетелдің бизнес-кітаптарына сенуге бола 
ма? Міне, осы және басқа сұрақтарға газетіміздің тұрақты оқырманы, 
кәсіпкер Уәлихан Ерғалиев  жауап берді.

Ұйқы дегенді ұмыт
Ең бірінші – еңбек керек. «Кәсіпкер бола-

мын» деп болмайсың. Бизнеске келдің екен, 
ендеше ұйқы дегенді ұмыт. Жанкешті бол. 
Өзіңді орынсыз аяй беруді доғар!  Кәсіп ба-
стамас бұрын алдымен «не жасаймын және 
неден бастаймын?» деп ойлану керек.

Иә, ниет бар. Бірақ, бұл аздық етеді. 
Айналаңмен, яғни кәсіпті сенен бұрын баста-
ған адамдарың болса, солармен кеңескен жөн.

Асықпа, ақша аспаннан түсе қалмайды. 
Кәсіп қылғанның барлығы бір күнде байып 
кеткен жоқ. Бизнесіңді толық дөңгелеткенше 
6-7 жыл уақыт керек. Бұған төзетіндер 
бар. Төзбейтіндер де табылады. Бастаған 
ісі жүрмей жатса, оны орта жолдан тастап 
кеткендерді көргенбіз. Кейін өкінді…

Әр уақытта, әсіресе қазіргі кезде халықпен 
санасу қажет. Дағдарыс уақытында тамақ 
қана өтеді, тамақтан басқа тауар сатылудан 
қалады. Тұрып қалады. Қазір де дағдарыс. 
Кәсібің азық-түлік саласына қатысы болмаса, 
сен де ойлан.

Тауарың неге өтпей жатыр? Доллардың 
құбылғанына қарап, оның бағасын өсіре бер-
генге негіз бар ма? Халықтың орнына өзіңді 
қойып көр. Ойландың ба? Ендеше тауарыңның 
бағасын тағы бір шолып шық.

Дағдарыс сылтау емес, алайда 
мүмкіндікке де жатпайды

Біздің нарықтың, экономиканың бір қыры 
– қазіргі шағын және орта кәсіпкерлердің 
көпшілігі кәсібін саудадан, анығырақ 
айтқанда, базардан бастаған.

Бүгінгі аға буын кәсіпкерлердің 
көпшілігі бір емес, бірнеше дағдарысты ба-
сынан өткерген. Қазіргі ісін жаңа бастаған 
кәсіпкерлер де бұған дайын болуы керек. Кім 
біледі, бәлкім алда бұдан да зорғысы күтіп 
тұрған шығар?!

Дағдарыстан кәсіпкерлердің барлығы 
аман шығады деп айта алмаймыз. Монополи-
стерге қатысы жоқ, оларға қандай дағдарыс 
болмасын, бәрібір.

Бірақ, шағын және орта кәсіпкерлердің 
ішінде «өмір сүруге бейімі» іріктелетін бола-
ды. Бұл – бизнестегі селекция.

Белгілісі, бәсекелестік бар жерде пайда да 
аз болады. Бірақ, монополистпен бәсекелесу 
бұдан да ауыр. Ол ойлаған бағасын қояды. 
Ал бәсеке бар жерде білген бағаңды қоя 
алмайсың. Себебі, әркім тауарының тез 
өткенін қалайды. Анығында, кімнің тауары 
арзан болса, соның өнімі өтеді.

Бастаған ісіңе адал болуды үйрен. Бір 
жерге көшет отырғызып, оны тұрақты түрде 
суарып, күтіп-бағып отырсаң, он жыл-
дан үлкен бәйтерек болып өсуі мүмкін. Ал 
егер «мына жер жарамсыз екен, басқа жерге 
отырғызайын» деп тамырымен қопарып басқа 
жерге ексең, қурап қалады. Мұның бизнеске 
де қатысы бар.

Әрі кәсіпкер, әрі «грузчик»
Кәсібіңді жаңадан бастадың екен, әрі 

есепші, әрі жүк тасушы, әрі жүргізуші, 
әрі сатушы, әрі заңгер болуға дайын бол. 

Бастапқыда бұл қызметтердің барлығын бір 
өзің алып жүруге тиістісің.

Кәсібің үлкейген сайын өзіңе қажетті 
ұжымды жасақтайсың. Себебі, жұмыс 
көбейеді. Міне, бұл уақытта сен өзіңді бас-
шы деп атауыңа болады. Ал оған дейін «қара 
жұмыспен» айналысуға тура келеді. 

Бала кезімізде жазғы каникулда шөп 
шабуға барамыз. Сәбет үкіметінің тұсы. 
Шөпті шалғымен шабамыз. Шабындық жердің 
өзі үйімізден 2-3 шақырым жерде. Қайтарда 
арқамызға бір-бір буылған шөпті көтеріп ала 
келеміз. Сол кезде қатты ұялатынмын. Елдің 
балалары ойнап жүр, кейбіреуі маған қарап 
күледі. Енді біреулер шөпті трактормен түсіре 
салады. Біздің жүрісіміз мынау. Бізде трактор 
да, ат арба да, тіпті өгіз арба да болған жоқ.

Бірақ, бір-екі айдан кейін қораның 
іші біршама шөпке толып қалатын. Бұл 
күнделікті үйге қайтарда бір арқа шөпті ала 
кететін біздің арқамыз еді…

Кезінде ұялатынмын. Қазір ойлансам, 
тәрбие екен. Кішкентай нәрседен үлкен дүние 
құралады. Бизнесте де солай, тиыннан – тиын 
құралады.

Бизнес-тренингтен не пайда?
Бизнес ашуға нұсқау беретін, жол 

көрсететін бизнес-кітаптар көп-ақ. Бизнес-
тренингтер одан да көп. Алыстағы Америка-
дан атақты бизнес-бапкер келе жатыр дегенді 
естіп, билетін сатып алдым. 80 мың теңге! Не 
де болса көргім келді. Дағдарыс кезінде қалай 
жұмыс істеу керектігін айтар деп ойладым.

Бірақ, үш сағаттық кездесудің аяғына 
дейін отыра алмадым. Шығып кеттім. 
«Ақшаны мына жерден алып, ана жерге салу 
керек. Былайша бағыттап, осылайша бөлуге 
тиіссіздер», – дейді әлгі бизнес-бапкер.

– Ақшаны салмас бұрын, оны табу керек 
шығармыз? – дедім мен тұрып.  

Бұл сұрағыма жауап бермей өте шықты.
Тағы сұрақ қойдым.

– Менің кәсібім бар. Сатып жатқан 
тауарымыздың бәрі шетелдікі. Доллар 
қымбаттағалы бері сауда тоқтап тұр. Не істей 
аламын? 

– Ендеше бағаны көтеріңіз.
– Қалай көтеремін? Халықтың айлығын 

көтерген жоқ. Мен бағаны көтерсем, тауарды 
кім алады?

– Ендеше басқа бизнеспен айналысыңыз! 
– деді әлгі.

Айтқан ақылы осы болды. Мен 20 жыл 
бойы айналысқан, азық болған, мені бүгінгі 
деңгейге жеткізген және 50-ге тарта адамды 

жұмыспен қамтып отырған кәсібімді жауып, 
басқа салаға кету керек екенмін. 80 мыңге 
теңге төлеп, алған ақыл-кеңесім осындай бол-
ды. Әлгі бизнес-бапкермен кездесуге 100-ден 
аса адам жиналған еді…

Анығында, шетелден келетін бизнес-
бапкерлердің ақыл-кеңесі бізде жүрмейді, 
біздің ортаға сәйкес келмейді. Олардың ой-
деңгейіне жету үшін Қазақстанға әлі де жүз 
жыл керек.

Мінезді және серіктесіңе адал бол!
Иә, мінез керек. Мінезің болмаса, ұжымың 

уақыт өте келе айтқан сөзіңе құлақ аспайтын бо-
лады. Мінезі жұмсақ кәсіпкердің тапсырмалары 
орындалмайды. Соны біл! Әрине, кеңдік қажет. 
Бірақ, ол да орнымен болуы керек. Айғайлайтын 
кезде айғайлаудың еш әбестігі жоқ. Тәуекелге де 
бара білу керек. Бұл да жетістіктің кілті.

Өзіңдей кәсіпкерден ірі мөлшерде қарыз 
алдың екен, уақытында қайтар. Бұл сенің 
жақсы атыңды қалыптастырады. «Ана жігіт 
қалай осы?» дегенде кәсіпкерлік орта сен ту-
ралы жақсы сөз айтуы керек. Бизнесте біреуді 
алдаған адам қасиетін жоғалтады. Уәдеңде 
тұр, адал кәсіп қыл. Бұл бизнес қана емес, 
өмірге де қажет ұстаным.

Серіктесіңді арақпен сыйлама
Кәсібің дами келе серіктестер шыға ба-

стайды. Бұл – заңды. Серіктеспен арадағы 
сыйластық өте нәзік дүние. Оны әрі алыс, 
әрі жақын ұстау керек. Бизнес серіктесті 
арақпен сыйлаған дұрыс емес. Арақ ішкен 
адамдардың арасынан ши жүгіреді. Арақ 
ішкен екі адамның арасында жаманшылық 
көп болады.

Одан бұрын сен өзіңнен кейінгі ұрпаққа 
жаман үлгі көрсетесің. Себебі, олар сенен 
көргенді істейді. «Өмір осындай екен, адам-
ды арақпен сыйласаң ғана сыйлы болады 
екенсің» деген түсінік қалыптасады.

Сенен тауар сатып алған адам келер 
жолы да саған қайтып келуі үшін не істеу ке-
рек? Бірінші кезек, алушының алдында өзің 
де, ұжымың да қабақ шытпайтын болсын! 
«Алсаң ал, алмасаң әрі жүр!» деген жабайы, 
дөрекі түсініктен арылу керек.

Бизнес – біркүндік нәрсе емес, ендеше 
сататын тауарың сапалы болсын. Халықты 
арзан дүниемен алдай алмайсың. Алдаған 
күннің өзінде әлгі тұтынушы сенің дүкеніңе 
енді қайтып соқпайды. Сенің тауарың сапалы, 
демек, тозбайды, жыртылмайды, бүлінбейді 
деген сенім қалыптасуы керек.

Уәлихан Ерғалиев, кәсіпкер.

Бензиін арзандай ма?
Қазақстанда бұдан былай ірі мұнай өңдеу зауыттары өз өнімдерін еш 

делдалсыз, тікелей жанармай құю стансаларына жеткізе алады. Сена-
торлар қолданыстағы заңнаманы тиісті жаңа нормамен толықтыратын 
болды. Осы және басқа жаңалықтар кеше Сенаттың Экономикалық 
саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің кеңейтілген 
отырысында қаралды.

«Кейбір заңнамалық актілерге мұнай 
өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіру мен 
айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» деп аталған жаңа заң жоба-
сына Жоғары палатаның депутаттары баста-
машы болды. Ол Сенаттың 10 наурыздағы 
жалпы отырысында бірінші оқылымда 
мақұлданған. 

Енді екінші оқылымға әзірленіп жатқан 
бұл құжат еліміздегі мұнай өңдеу зауыттары 
мен мұнай базаларында есептеу құралдарын 
енгізуді 2017 және 2018 жылдарға көшірмек. 
Бұған қазіргі күрделі кезең итермелеп отырған 
көрінеді. Әйтпесе, биылдан бастап, барлық 
МӨЗ-дерге қанша шикізат әкелініп, қанша 
көлемде мұнай өнімдері шығарылғанын қатаң 
есепке алу көзделген. Әрине, бұл шаралар 
біраз қаржы шығынын қажет етеді.

Бір топ депутат жазған жоба жөнінде өз 
әріптестеріне түсініктеме берген сенатор 
Михаил Бортниктің айтуынша, МӨЗ-дер мен 

рына да сату мүмкіндіктерін беру» көзделеді. 
Бұл, мысалы, бензин бағасының арзандауына 
әкелуі ықтимал.  

Заң жобасы бірқатар шектеулерді жоя-
ды. Енді ірі зауыттарға тек мұнай мен газды 
және газ конденсатын ғана емес, сондай-
ақ нафта, вакуумды газмұнай және басқа 
да құрамында мұнайы бар фракциялар-
ды өңдеу мүмкіндігі ұсынылады. Қазіргі 
уақытта мұндай фракцияларды өңдеуге 
шектеу қойылғандықтан, отандық мұнай 
өңдеу зауыттарының қуаттылығы толық 
көлемде пайдаланылмай отыр екен. 

Бұған қоса, мұнай базаларындағы бір 
резервуарды бірнеше компанияның пай-
далануына рұқсат етілетін болды. Себебі, 

бүгінде тек бір ғана компания пайдаланған 
кезде, бұл резервуарлар «қара алтынға» 
толмай қалады екен. «Бұл арендалық 
төлемді төлеу қиыншылықтарын туында-
тады. Сонымен бірге басқа компа нияларға 
резервуарлардың жетпеу проблемасы бас 
көтеруде» деді М.Бортник.  

Жоба арқылы мұнай өнімдерін 
өндірушілердің міндеттері нақтыланады. 
Сонымен қатар, заң жобасы аясында Энер-
гетика министрлігіне ірі мұнай өңдеу 
зауыттарының өндірістік қуатының негізгі 
көрсеткіштерін бекіту құқығын беру 
ұсынылады. 

Заң жобасы Сенаттың алдағы жалпы 
отырысына шығарылмақ.

мұнай базаларындағы бақылау және есепке 
алу аспаптарын орнату мерзімін ауыстыру 
қарастырылуда: «Қолданыстағы заңнамада 
бекітілген 2016 жылғы 1 қаңтардың орны-
на бұл мерзім МӨЗ-дер үшін 2017 жылғы 
1 қаңтарға, ал мұнай базалары үшін 2018 
жылғы 1 қаңтарға көшіріледі» деді ол.     

Сенатордың түсіндіруінше, енгізілгелі 
отырған түзетулер 2011 жылы қабылданған 
«Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін 
өндіру мен айналымын мемлекеттік реттеу 
туралы» заңын қолдану кезінде анықталған 
құқықтық олқылықтарды жоюға бағытталып 
отыр. Жаңалықтардың бірі жанар-жағар май 
өнімдерін өткізудің «мұнай өндірушіден 
бөлшек саудалаушыға дейінгі үш буынды 
жүйесіне» қатысты болып келеді. Мыса-
лы, жаңа заң жобасымен Салық кодексінің 
574-ші бабының 5-тармағын жаңа норма-
мен толықтырып, «ірі ресурс иелеріне өз 
мұнай өнімдерін шағын және орта бизнес 
субъектілерінің жанар-жағармай стансала-
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Құлашын кең жазған кәсіпкерлер

Орта және шағын бизнесті дамытуға арналған бағдарлама 
қабылданғалы кәсіпкерлікке көңіл бөлгендер саны бірашама артты. 
Соның ішінде ұлттық брендтің қалыптасуына жол ашылды. Таяуда 
«Алаш айнасы» порталы елімізде қалыптасқан қазақы брендтерді 
көпшілік назарына ұсыныпты. 

Атауына байланысты авторлық құқық 
бойынша да Астана қаласының маманда-
рымен кеңесе отырып, бекіткен. Негізінен 
Айнаш қымыз бизнесінен бастаған. 2009 
жылы анасы сырқаттанып, саумал ішкеннен 
құлан таза айыққан. Содан бері ұлттық су-
сынды дәріптеу мақсатында қымызхана 
ашқан. Десе де бәсеке көп жерде көтерілу 
қиынға соғады. Осы ретте сатып алушы-
ларды қызықтыратын, тың идея керек деп 
шешеді. Осылайша әдемі қорапта сатыла-
тын ауылдың құртын сатуға бел буады. 
Құрт бағасы 60 теңгеден 150 теңгеге дейінгі 

аралықта. Бірақ қаптамасы қымбатқа шығып 
кеткендіктен бір қорабы 250 теңгегден саты-
лады. Әзірге қорапты қолдан жасайды. Бірақ 
бизнес ілгері жақсы дамып кетсе, арнайы 
қаптама жасайтын аппарат алу ойында бар.

«Қуырдақтың көкесі»
Алматы қаласының әкімі Бауыржан 

Байбек бір сөзінде: «Алматыда бірде-
бір ұлттық тағамдар мейрамханасы 
жоқ. Әртүрлі деңгейге лайықтап, неге 
ашпасқа?» деген еді. Сол сөзінен кейін 
аталған дәмхананы ашу ойға келеді. Иесі 
– жас кәсіпкер, Алматы технологиялық 
университетінің студенті Еркебұлан 
Мәкенов. Бұрын осы салада даяшылық, 
менеджерлік қызметтерді атқарған. Бүгінде 
мейрамхананың Алматы қаласында екі 
желісі бар. Алдағы уақытта санын көбейту 
жоспарда бар дейді Еркебұлан.

Бұл дәмхананың өзгелерден ерекшелігі 
– қазақылыққа толы. Қазір атауын ғана 
еститін немесе мүлдем ұмытылып кет-
кен тағамдарды қонақтарға ұсынады. Бір 
қуырдақтың мұнда 12 түрі бар. Қазақтың 
ұлттық тағамдарын әзірлеу екінің бірінің 
қолынан келмейтіні анық. Осы ретте 
бас аспазды таңдау да оңайға соқпаған. 
Қазақы ортада өскен, «қуырдақтың көкесін 
танытып» әзірлейтін аспазды ауылдан 
тапқан. Енді ол өзгелерге де үлгі көрсетіп, 
тағамдардың жасалу ретін үйретеді. Әр 
апта сайын арнайы қонақ келіп, әңгіме-
дүкен құру да дәстүрге айналып келеді. 
Еліміздің беделді тұлғалары шәй үстінде 
біраз тақырыпты талқыға салып жүр.

Madeni
Латын тілінде осылай жазылғанымен, 

қазақы атауы «Мәдени». Статусы жағынан 
асхана, бірақ қаладағы асханалар-
мен салыстырғанда мейрамхана дерсіз. 
Бағалары өте арзан бұл дәмхананы кәсіпкер 
Қуаныш Шоңбай ашқан. Оның осыған 
дейін де бұл салада тәжірибесі бар. «Руми» 
палау орталығының иесі де — осы кісі.

Асхананың бой көтергеніне бір ай-
дай уақыт болды. Ас мәзірінде тағам 
көп емес. Десе де ішінде жайлылық бар. 
Оған асхананың дизайны әсер етеді. 

Себебі қазақы орнаменттер, Абай мен 
Ахметтің портреттері көзге бірден 
көрінеді. Адам басына орта есеппен 1000-
1500 теңге кетеді. Мейрамхана бизнесін 
жақсы меңгергендіктері тапсырысты 
қабылдауынан-ақ байқалады. Себебі тап-
сырыс алу толықтай электронды түрде 
жүргізіледі. Және ең бастысы арнайы 
бағдарламаның көмегімен түбіртегіңізді 
сканерлеу арқылы төлеген сомаңыздың 
2 пайызын өзіңізге қайтара аласыз. 
Даяшыларының барлығы дерлік қазақ жа-
стары.

Mukajan

Бұл негізінен ұлттық бұйымдар жа-
саумен айналысатын жас компания. Бір 
ерекшелігі осы бизнесті бастау үшін несие 
алынбаған.

Тауарларының ішінде басты акцент тері 
бұйымдарына қойылады. Соның ішінде 
әмиян, жол дорба, сөмке, ұялы телефонға 
арналған чехолдар жасайды. Әзірге бір ғана 
жерде бар. Бұйымдардың барлығы қолдан 
жасалады. Сол себепті біраз қымбатқа 
түседі. Сөмкелер 20 мыңнан жоғары, ал 
ұялы телефон қаптары 2000 теңгеден баста-
лады. Дизайны да компания басшысы Ал-
мас Мұқажанның идеяларынан туындай-
ды. Шағын ғана шеберханадан шығатын 
өнімдерге көпшіліктің көңілі толады.

Әдемі-Ай

Бұл компанияның нарықта жүргеніне 
16 жыл болды. 2000 жылы құрылған 
«Әдемі-Ай» ұлттық нақыштағы қолөнер 
бұйымдарын, сувенирлер жасайды. 
Бүгінде еліміздің барлық қалаларында 
бөлімшелері бар. Тауарларының бағасы 
қолжетімді деп айтуға келмейді. Бірақ 
«Empire» сынды ұлттық бұйымдар 
дүкенімен салыстырғанда арзанырақ. 
Мәселен кәдесыйлардың бағасы кемі 20 
мың теңгеден жоғары, ал жібек орамал-
дар 11 мың теңге шамасында. Есесіне 
бұйымдардың дизайны мен сапасы көзге 
көрініп тұрады.

Компанияның нарықта өз орнын алып, 
бизнестің майын ішкеніне тағы бір дәлел 
– сайтының жұмысында. Себебі онлайн-
дүкен, каталог, байланыс дұрыс жолға 
қойылған. Бүгінгі таңда ең керегі де – кері 
байланыс. Компания серіктестерінің ішінде 
«Нұр Отан» партиясы, «Air Astana» компа-
ниясы, «Қазақстан темір жолы» АҚ, «Expo 
2017» сынды алдыңғы қатарлы ұйымдар бар.

Құртафелло
Бұл бренд елімізде былтыр ғана, 2015 

жылы дүниеге келді. Атауы баршаға та-
ныс «Rafaello» секілді болғанымен, тәттіге 
қатысы жоқ. Атауындағы «құрт» жұрнағы 
айтып тұрғандай, ауылдың құрты. 
Мұндай тапқырлықты Оңтүстік Қазақстан 
облысының тұрғыны, жас кәсіпкер Айнаш 
Убайдуллаева ойлап тапқан.

Кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында Ұлттық қордан 
бөлінген 200 миллиард теңгенің басым бөлігі игерілді. Бұл туралы 
«Даму» қорының өкілдері баспасөз туры барысында хабарлады. Осы 
қаржының арқасында еліміздегі мыңға жуық кәсіпкер нақты қолдауға 
ие болып, бизнесін одан ары дамытуға мүмкіндік алды. 

Айталық, жаңғақтың алуан түрін 
өңдеп, отандық нарыққа шығаратын 
кәсіпорынға «Бизнестің жол карта-
сы»-2020 арқылы 60 миллион теңге 
бөлінген. «Даму» қоры серіктестікке банк 
алдында кепілдік көмек берді. Сондай-
ақ, 14 пайыздық мөлшерлеменің тең жар-
тысын қордың өзі төлейді. Осы ақшаға 
кішігірім зауыттың иелері Түркия елінен 
жаңа құрылғы сатып алып, сағатына 200 
келі жаңғақ қуыра бастаған. Кейін оны 
заманауи жабдық арқылы қаптап, сауда 
орталықтарына жібереді. 

– Жұмысшылар күніне тек 1 тонна 
жаңғақты орай алады. Ал тауарымызға 
сұраныс артқандықтан, өнім көлемін де 
көбейтуге тура келіп тұр. Жаңа техника 
пайда болғаннан кейін біз тапсырысқа сай 
күніне 2-3 тонна дайын өнім шығарып жа-
тырмыз, – дейді өндіріс меңгерушісі Са-
бырбек Өсербаев. 

Ал ауа өткізгіштен шығаратын 
өндірістік цех та «Бизнестің жол 
картасының» пайдасын көріп отыр. 
Шағын кәсіпорын Гуанчжоу қаласынан 
әкелінген техника арқылы шығарылатын 
өнім көлемі 10 есе арттырған. Яғни, қазір 
зауытта күн сайын 2-2,5 мың шаршы 

метр ауа өткізгіш өндіретін мүмкіндікке 
ие. 

9 жыл бұрын ашылған кәсіпорын та-
уарлары елорда нарығын толық қамтуға 
жеткілікті. Және де елімізде мұндай ауа 
өткізгіштердің теңдесі жоқ. 

Бұл бағдарлама іске қосылғаннан 
кейін Астанада өз ісін ашқан 122 адамға 
төмен пайыздық несие немесе ішінара 
кепілдік бұйырды. Айта кетсек, «Даму» 
қоры бөлетін қаражатқа қол жеткізу үшін 
бизнес иелері қатаң іріктеуден өтті. Өз 
кезегінде «Даму» қоры кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығының 
мемлекеттік бағдарламалар бойынша 
кеңесшісі Жасұлан Жетпісов: 

– Әр жобаның халыққа пайдалылығы 
және оның экономиканың басым салала-
рына сәйкес келуі керек. Қазіргі таңда 
ең басты қолдау құралы – пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау, ішінара 
кепілдік беру және қорландыру. 
«Бизнестің жол картасы – 2020» 
бағдарламасы бойынша 2010 жыл-
дан бері астаналық 400 жобаға қолдау 
көрсетілді. Бұл субсидиялардың жалпы 
сомасы 8,29 миллиард теңгені құрады, – 
дейді.  
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Таяуда Елбасының жеке қабылдауында болған Есеп комитетінің төрағасы Қозы-Көрпеш 
Жаңбыршин ел қазынасынан бөлінген қаражаттың қалай, қайда жұмсалғандығын баяндаған-
ды. Қ. Жаңбыршин келтірген мәлімет бойынша өткен жылғы бюджет заңнамасын бұзу бойын-
ша Білім және ғылым министрлігі көш бастап тұр. Аталған министрлікте 39,5 млрд теңгеге заң 
бұзушылықтар анықталған. Ал Мәдениет және спорт министрлігінде 13,6 млрд теңгенің өтеуі 
жоқ болып шықты. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы министрлігінде 12,4 млрд теңгеге 
салынған. 

Көлік логистикасы беделімізді көтерді
Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекелестікке 

қабілеттілік рейтингінде Қазақстан 30-сатыға көтерілді. Ал тізімде 
әлемнің 140 елі бар. 

Бал бала
Ойыншық баланы тыныштандырып қана қоймай, да-

мытуы да тиіс. Осы ретте белгілі продюсер, бизнесмен 

Қыдырәлі Болманов жақсы шешім ұсынды. 2010 жылы 
«Бал бала» атты интерактив ойыншықтар жасайтын компа-
ния құрған. Бір ерекшелігі барлық ойыншықтар прототипі 
өзіміздің ертегі кейіпкерлері. Мәселен, Алдар Көсе, Таз-
ша бала, Ер Төстік ойыншықтары жасалады. Сондай-ақ, 
Қарақат Әбілдинаның да қуыршақ түрі бар.

– Ойыншықтар қазақ тілінде сөйлейді, ән айтады. Ал-
матыда өткен Азиада кезінде арнайы шығарылым ұсынған. 
Қазақтың әнұранын шырқайтын барыс ойыншық сол 
кездегі ең өтімді тауар болған деседі. Бағалары нарықтық 
бағаларға сай. Мәселен Алдар Көсе 7 мыңға жуық, 
барыстың бағасы 3 мың теңгеден. 2010 жылы шыққан 
кезінде алғашқы партиясының өзі 100 мың ойыншықты 
құраған. Фабрикасы Гонконгте, Гуанчжоуда зауыттары 
бар. Бұл бизнесті бастауға 1,3 млн доллар кеткен. «Инве-
стор тартып, ақша салдым, – дейді Қыдырәлі Болманов. 

Gakku TV
Тек қана қазақ 

о р ы н д а у ш ы л а -
рын, қазақстандық 
әншілердің бейнеба-
яндарын көрсететін 
жалғыз телеарна. 
2014 жылы ашылып, 
тарай бастады. Тіпті 
Моңғолияда да бұл ка-
налды қарайды екен. 
Ол жерде түгелдей 

қазақтар тұратын бір аудан бар. Сол жердің тұрғындары 
белгісіз бір әдіспен каналды қосып алған көрінеді. Канал-
да күніне 500-ден астам бейнебаян көрсетіледі. Және бір 
ерекшелігі – ротация үшін ақы алынбайды. Егер клипті жиі 
көрсеткенін қалаған жағдайда ғана, ақысы үшін келісуге 
болады дейді арнаның негізін салушы Санжар Мұстафин.

Жобаның негізгі мақсаты — қазақстандық 
орындаушылардың қолдау ғана емес. Сондай-ақ, шетелдегі 
қазақтар үшін де демде хабар тарататын мүмкіндік ашу. 
Арнада арнайы шығармашылық кеңес ұйымдастырылған. 
5 адамнан тұратын топ күнделікті талдау жүргізіп, эфирге 
жіберілетін клиптерді сараптап отырады.

«Алаш айнасы» порталы

Аймақтық бюджет бойынша мем-
лекет қаражатына немқұрайлы қараған 
өңірлер аз емес. ҚР Есеп комитетінің 
төрағасы Қозы-Көрпеш Жаңбыршин: 
«Маңғыстау облысында 42 млрд не-
месе қамтылған қаражат көлеміне 
шаққанда 70 пайыздан астам. ШҚО 
41,5 млрд теңге немесе қамтылған 
қаражат көлеміне шаққанда 35,4 пайыз. 
БҚО 25,3 млрд теңге немесе қамтылған 
қаражат көлеміне шаққанда 50 пайыз-
дан асты деп айтуға болады», – деді. 
Айта кетерлігі өткен жылғы тексеріс 
нәтижесі бойынша заңбұзушылық 
3 есеге артып, 1 трлн 300 млрд 
теңгенің есебі анықталмай отыр. Ал 
мемлекеттік бағдарламаларға бөлінген 
ақшаны тиісті жұмсамағаны үшін 62 
лауазымды тұлға әкімшілік жауапқа 
тартылып, 200-дей адам тәртіптік 
жауапкершілікпен құтылған. 

Күні кеше Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев «ҚР «2016-2018 жылдарға 
арналған республикалық бюджеті ту-
ралы» заңға өзгеріс енгізу туралы» 
Заңға қол қойды. Бұл туралы мемле-
кет басшысының баспасөз қызметі 
хабарлайды. Аталған құжат бойынша 
2016 жылға арналған республикалық 
бюджет тапшылығы 723,4 млрд 
теңгеден 902,7 млрд теңгеге дейін 
көбейтілген болатын. Ал бюджет та-
бысы 8 пайызға яғни 3 трлн 365,3 млрд 
теңгеге дейін қысқартылса, шығындар 
трансферт есебімен 8 трлн 266,8 млрд 
теңгеге артып отыр. Өткен аптаның 
аяғында ел бюджетінің шығыны 
мен кірісі тағы бір пысықталып, 

жоғарғы палатаның жалпы отыры-
сында қаралған еді. Жиында алдағы 
үш жылға арналған республикалық 
бюджет пен Ұлттық қордан бөлінетін 
кепілдендірілген трансферт көлемі 
аз-кем өзгергені де белгілі болды. 
Сенаторлар бұл түзетулерді дұрыс 
деп құжатты бірауыздан қабылдады. 
2016 жылғы қазына қаржысының 
әлеуметтік-экономикалық пара метр-
лері нақтыланған болжам бойынша 
қайта қаралған. Шамамен ішкі жал-
пы өнімнің өсуін ескерген Ұлттық 
экономика министрі 2016 жылы бюд-
жет қоржынына 3 трлн 365,3 млрд 
теңге табыс түсетінін баяндады. Бұл 
жоспардағыдан 300 млрд теңгеге аз 
болып отыр. ҚР Ұлттық экономика 
министрі Ерболат Досаев: «Салықтың 
негізгі толық түспеуі ағымдағы жылы 
1 наурыздан құбылмалы шкалаға 
өтумен және мұнай бағасы барреліне 
30 доллар кезінде ЭКБ мөлшерлемесін 
тоннасына 40 доллардан 20 долларға 
дейін төмендеуімен, мұнай өндіру 
көлемінің болжамын 77 млн тоннадан 
74 млн тоннаға дейін төмендетумен 
байланысты», ̶ дейді. Бас 
экономистің айтуынша, 2016 жылғы 
макроэкономикалық көрсеткіштер 
болжамы «АҚШ долларының айырбас 
бағамы 360 теңге, мұнай баррелінің 
бағасы 30 доллар болады, металл 
бағасы 2015 жылғымен салыстырғанда 
15 пайызға төмендейді» деген 
болжамға негізделген. Бұдан бөлек 
2016 жылы номиналды жалпы ішкі 
өнім көлемі 1 триллион 300 миллиард 

теңгеден астам болады деп болжанған. 
«Министр шығын 600 миллиард 

теңгеге артқанын мәлімдеді. Яғни 
үнемдеу мүмкін емес. Керісінше жо-
спарлы шығын мөлшерін арттырып 
отырмыз. Бюджет дефициті пайда бо-
лып отыр. Сондықтан шығынды азай-
ту – үнемдеу емес», – дейді. 

Депутаттар бұл жолы да шығынды 
құрылыс есебінен қысқарту керектігін 
айтып отыр. «Аяқталуы 80 пайызға 
жетпеген құрылыс нысандарын 
қаржыландыру тоқтатылады. Ондай 
бюджеттік қаражатқа салынып жатқан 
мектеп, аурухана, балабақша сияқты 
нысандар көп. Бұл шығын мөлшерін 
кәдімгідей қысқартады», – дейді сена-
тор Владимир Редкокашин. 

Министрдің уәждерін тыңдаған 
сенаторлар «2016-2018 жылдарға 
арналған республикалық бюджетке 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу» 
туралы және «Ұлттық қордан 2016-2018 
жылдарға арналған кепілдендірілген 
трансферт» туралы заң жобаларын 
бірауыздан мақұлдады. Ал Қаржы 
министрі Бақыт Сұлтановтың ай-
туынша, ұлттық қордан алынған 
қаражат тұрғын үй құрылысы са-
ласына, «Тұрғын үй жинақ банкі» 
салымшыларына өтемақы ретінде, 
инфроқұрылымдық салаға, «Бизнестің 
жол картасы», «Қолжетімді тұрғын 
үй – 2020» сынды мемлекеттік жо-
баларды аяқтауға жұмсалады. 
Сондай-ақ бас қаржыгер бюджеттің 
әлеуметтік бағыттағы жоспарлары 
қысқармайтындығын да айтқан. 

Теңгені күшейту
ҚР Ұлттық банкі шетел валютасындағы депозиттерді алуға не-

месе аударуға қандай да болсын шектеулерді енгізбейді, бұл туралы 
Ұлттық банк басшысы Данияр Ақышев Ақтөбе қаласында өткен 
баспасөз мәслихаты барысында мәлімдеді. 

– Экономиканың долларлану деңгейін 
төмендету ұзақ және аса күрделі міндет 
болып табылады, оны өзара байланы-
сты шаралар кешенін және Үкімет пен 
Ұлттық банктің ғана емес, сонымен қатар 
экономиканың барлық субъектілерінің 
бірлескен күшін пайдаланған кезде ғана 
ойдағыдай іске асыру мүмкін болады, – 
деді Ақышев.

Оның айтуынша, соңғы екі жыл-
да ұлттық валютадағы депозиттердің 
тартымдылығын арттыру үшін 
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік 
беру қоры» АҚ ұсынған ең жоғары 
мөлшерлемелер халықтың теңгедегі 
депозиттері бойынша 9 пайыздан 14 
пайызға дейін кезең-кезеңмен көтерілді, 
ал шетел валютасындағы депозиттері 
бойынша жылдық 4,5 пайыздан 2 пайызға 
дейін төмендеді.

Ол халықтың теңгедегі депозиттері 
бойынша кепілдік беру сомасы 5 мил-
лион теңгеден 10 миллион теңгеге дейін 
ұлғайғанын мысалға келтірді. «Еркін 

өзгермелі бағамға өткеннен кейін 
халықтың ұлттық валютамен ашылған 
депозиттері бойынша бағамдық айырма-
ны өтеу тетіктері әзірленді. Сондай-ақ, осы 
валютадағы кірісі жоқ жеке тұлғаларға 
шетел валютасымен ипотекалық қарыздар 
беруге алты айға тыйым салу, сондай-ақ 
банктерді шетел валютасымен қарыздар 
беруге қатысты қосымша капиталды 
қалыптастыру қажеттілігі арқылы ынта-
ландырмау шаралары енгізілді».

Сонымен қатар, Ұлттық банк 
төрағасының орынбасары Алпыс-
бай Ахметов өтемақы берілетін жеке 
тұлғалардың арнайы есеп шоттарындағы 
соманың 2016 жылы ақпан айының 
соңында 69,5 миллиард теңге болғанын 
мәлімдеді. Оның мәліметі бойынша, 
өтемақының болжамды сомасы 73,6 мил-
лиард теңге.

Ол сонымен қатар, екінші деңгейлі 
банк салымшыларына төленетін өтемақы 
сомасының бағамға байланысты болаты-
нын да атап өтті.

Мұндай жетістікке көлік 
инфрақұрылымының жақсаруы себеп болған. 
Мәселен, «Нұрлы жол» бағдарламасы бойын-
ша 2020 жылға дейін елімізде 2,4 трлн теңгенің 
11 жобасы жүзеге асырылмақ. Сол кезде 7 
мың шақырым автокөлік жолы қамтылады 
деген жоспар бар. Осындай жобалардың бірі 
– транзиттік жүктерді тартуға бағытталған 
«Батыс Еуропа – Батыс Қытай» дәлізі. Оның 
құрылысы биыл аяқталмақ. 

Сондай-ақ Ақтау теңіз портын солтүстік 
бағытқа қарай кеңейту жобасы аясында да 
«Құрық» портында 4 млн тонна қуаты бар па-
ром кешенін салу жұмыстары да іске асырыла 
бастады. ҚР ИДМ Транзиттік және көліктік 
логистиканы дамыту депратаментінің дирек-
торы Дәурен Сәбитов:

– Ақтау портының өзі мұнай тасымалдауға 
арналған болатын. Бүгінгі күні біз сол 
жердегі паромдарды қабылдауға мүмкіндік 

жасауымыз керек. 
Екіншіден, ол жер-
де қазір әкімшілік 
б а р ь е р л е р д і 
т ө м е н д е т у 
үшін жұмыстар 
атқарылды. Бұрын 
бір автокөлікті 
өткізу үшін бір 
жарым сағаттан 
астам уақыт 
кететін болса, 
қазіргі таңда ол 
30 минутқа дейін 
төмендетілген.
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Ауқымды айыппұл 
Қазақстанның 50 ет өндірушісі 500 млн. 

теңге айыппұлды даулап алмақ. Бұл туралы 
KazMeatAstana-2016 атты халықаралық форумда 
Қазақстанның ет өндірушілері одағының басшысы 
Мақсұт Бақтыбаев мәлім етті.

үлкен салмақ салып отыр, – дейді 
М.Бақтыбаев.

Түйткілді шешуге кәсіпкерлерді 
қолдап отырған ҚР Ауыл шаруашылығы 
министрлігі белсенді кірісіп кеткен. 
Министрліктің анықтағанындай, ҚҚС 
түрлі себептермен сойылып кеткен ірі 
қараның әр басына есептелінген. Қаржы 
министрлігі бұны асыл тұқымды малды 
мақсатсыз тұтыну деп бағаласа керек.

– Осылайша оларға ҚҚС салы-
нып келген, кейін кәсіпкерлерге салық 
комитетімен дауласуға тура келді. Біз 
арнайы бұйрық шығардық, мал басының 
белгілі бір көлемі азайғанда оған салық 
салынбайды. Енді біз бұл заңның шықпай 
тұрып, салынған салығын қалай кері 
қайтарамыз деген мәселемен айналы-
сып жатырмыз. Біз қазір осы түйткілді 
Үкіметте көтердік. Қаржы министрлігі 
бюджет мүддесі үшін күресіп жатыр, 
бірақ біз оның заңның шикілігінен орын 
алғанын түсіндірудеміз. Мал түгілі, адам 
да өледі емес пе. Ол биологиялық процесс. 
Менің ойымша, біздің айтқандарымыз 
оларды көндіреді және ол қайта қаралуы 
тиіс. Бизнес өз мәселесімен жалғыз 
қалып отырған жоқ, – деді ҚР Ауыл 
шаруашылығы министрі Асылжан Ма-
мытбеков..

Бизнес зардап шегеуде
Заңнаманы кодификациялау шағын және орта 

бизнестің дамуын қамтамасыз етеді. Бұл турасын-
да Парламенті Мәжілісінің пленарлық отыры-
сынан соң тілшілерге берген сұхбатында Парла-
мент Мәжілісінің VI шақырылымының депутаты  
Павел Казанцев мәлім етті.

– Менің ойымша, заңнамада 
жиі өзгерістер орын алмауы 
үшін оны жетілдіру және оған 
жүйелі формат беру мүмкіндігі 
әрқашан да болады. Шынына 
келгенде, шағын және орта биз-
нес заңнамадағы жиі өзгертулер 
мен толықтырулардан зардап 
шегеді. Ойын ережелері өзгеріп 
отыратындықтан кәсіпкерлер 
оған ілесе алмай қалып жатады. 

Сондықтан заңнаманы кодификациялау қажет, бірақ әзірге 
айту қиын, мен Парламентте тек бірінші күн істеп жатырмын. 
Заңнаманың нормалық қалыпқа түскен үлгілі нұсқасын жа-
сау - шағын және орта бизнестің дамуын және реформалардың 
жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді, – деді П.Казанцев.

Мәжілісменнің айтуынша, жаңадан жасақталған Парла-
мент Мәжілісінің VI шақырылымындағы депуттары қатарында 
дәрігерлер, педагогтар, қоғамдық ұйым басшылары, кәсіпкерлер 
өте көп және олар өз саласын тәжірибе жүзінде білетін білікті 
мамандар.

П.Казанцевтің пікірінше, бұл өз кезегінде Мәжілістің сапа-
лы жұмыс істеуіне ықпал етеді.

2011-2014 жылдары мемле-
кеттік қолдаумен ірі қара мал-
ды сатып алған кәсіпкерлерге 
қосымша құн салығы салынған.

– Басында біз ірі қара мал-
ды әкелгенде, бізге ҚҚС бол-
майды деп айтқан. Себебі біз 

мемлекеттік бағдарлама арқылы 
ірі қара малды импорттадық. 
Бірақ 2015 жылы ҚҚС салып, бұл 
мәселені біржақты шешіп таста-
ды. Жалпы бізге 500 млн теңге 
айыппұл салынған. Дәл қазір 
бұл сома біздің кәсіпорындарға 

«Бильярд клуб» жаңа маусымның шымылдығын түрді. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы 
жанындағы «Бильярд» клубы» таяуда Алматы облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті тастаяқ шеберлерімен күш сынасып, жеңіске жеткенін «Бильярд клуб». 
Жетекшісі Жұмағұл Оразов мырза бізге қуана хабарлады. Осы ретте клуб басшысымен 
кездесіп, ойынның қалай өткені жайында сұхбаттасудың сәті түсті. 

– Жұмағұл мырза, Тәуелсіз 
кәсіпкерлер жанынан 
құрылған «Бильярд клубтың» 
тастаяқшылары Алматы об-
лысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті 
қызметкерлерімен күш сынасып, 
жеңіске жеткенін естіп қуанып 
жатырмыз. Жеңіске жету оңай 
болмаған шығар?

– Әрине. Жеңіске оңай 
қол жеткіздік деп айта алмай-
мын. Алматы облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті 
қызметкерлерінің де тәжіриесі мол 
екен. Кийлерін қолдарынан тастамай 
бильярд ойнап жүрген тәжірибелі 
қарсылас болғанын айтуға тиіспін. 
Бізбен күш сынасқан Алматы облы-
сы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті құрамындағы кенден, 
салық және экономикалық бақылау 
қызметінің жігіттері де мол тәжірибе 
жинағанын ойын барысында көзіміз 
жетті. 

Бұл – ойынды салық органының 
жігіттері ел Тәуелсіздігінің 25 

жылдығы мен наурыз мерекесіне 
орайластырып ұйымдастырғанын 
айта кетуіміз керек. Олар бізді 
Алматы қаласының іргесіндегі 
Өтеген батыр кентіне шақырып, 
сол жерде тамаша ойын болды. 

Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы жанындағы 
«Бильярд клуб» Алматыдағы 
белді әуесқой клубтардың 
бірі. Сондықтан бізбен ойын 
өткізіп, күш сынасуға көптеген 
клубтар мүдделі. Алматы 
облысының Мемлекеттік кірістер 
департаментінің жігіттері кездесіп, 
ойын өткізу жайында ұсыныс 
айтқанда біз қатты қуандық. Кілең 
кәсіпкерлерден құралған біздің 
клуб құрылғаннан күннен бастап 
мемлекеттік органдармен би-
льярд үстелінің басында жиі кез-
десу ұйымдастырып, бизнес пен 
мемлекеттің органдардың арасын 
жақындатуға барынша күш салып 
келе жатқанын атап айтуға болады. 

– Әдеттегі өмірде кәсіпкерлер 
мен мемлекеттік органдардың 

басы піспей, бір-бірін жиі 
кінәлайтынын білеміз. Бильяр 
ойнағанда мұндай түсініспеушілік 
оқиғалар болмай ма?

– Жоқ. Ойын барысында біздің 
араларымызда дау-шар болған 
емес. Қайта бильярд үстелінің 
басындағы кездесуіміз кез келген 
мәселені еркін жағдайда талқылап 
ортақ шешімге келуге ықпал 
етеді деп айтар едім. Бір сөзбен 
айтсақ, бильярд кәсіпкерлер мен 
мемлекеттік қызметкерлердің 
түсінісіп жұмыс істеуіне себепші 
болып отыр деп айтар едім. 
Қазіргі таңда біздің «Бильярд 
клубты» Алматыдағы сот, құқық 
қорғау және салық органдары 
қызметкерлері жақсы таниды. Осы 
бильярдттың арасында көптеген 
мемлекеттік органдармен арада 
сыйластық қалыптасты деп нық 
сеніммен айта аламын. 

– Жақсы. Енді жарысқа қайта 
оралсақ. Ауыспалы кубог-
ты ұтып алыпсыздар. Соған 
қарағанда Алматы облы-

сы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті әуесқой 
тастаяқшыларымен алдағы 
уақытта ойын жалғасатын 
сияқты ғой. 

– Дұрыс байқағансыз. Біздер 
Алматы облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті 
бильярдшы жігіттерімен жы-
лына үш рет кездесіп тұруға 
келістік. Алғашқы кезедсуді олар 
ұйымдастырып, Іле ауданының 
орталығы Өтеген батыр кентіне 
шақырды. Бұл жолы біздің 
жігіттердің бағы жанып, ауы-
спалы кубогті қанжығаларына 
байлағанын өзіңізде білесіз. 
Осы ретте жарысты жоғары 
деңгейде өтуіне бар күш-жігірін 
жұмсаған Алматы облысы бой-
ынша Мемлекеттік кірістер 
департаментінің басшысы Қанат 
Қасымбаевқа алғысымыз шексіз. 
Кездесу барысында екі жақтан 7 
бильярдшы шығары, нәтижесінде 
3:4 есебімен Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының «Бильярд клу-
бы» жеңіске жетті. 

– Сіздерден қай ойыншыларыңыз 
жақсы ойын өрнегін көрсетті?

– Біздің «Бильярд клубтың» 
екі дүркін чемпионы Жұмабек 
Бастаубаев, Ерқанат Қайыпов, 
Асқар Байғабатов, Сергей Аме-
тов сынды азаматтарымыз өз 
шеберліктерін көрсетіп, ауыспалы 
кубогті қолымызға түсіру үшін ба-

рын салғанын айта кетуіміз керек. 
Алдағы мамыр айындағы мерекеде 
біздер Алматы облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті 
тастаяқшыларын Алматыға 
шақырып, ойын өткізуді жоспар-
лап отырмыз. 

– Басқа да клубтармен ойын 
өткізу ойларыңызда бар ма?

– Әрине. Алдағы уақытта 
Алматы қаласында Ішкі істер 
департаментінің бильярдшы 
жігіттерімен күш сынасуды жо-
спарлап отырмыз. Олар да бізбен 
кездесіп, тәжірибелерін шыңдауға 
қызығушылық танытуда.    

– Өз араларыңызда ауыспалы 
кубокке қол жеткізу үшін қызу 
бәсеке қалыптасқанын қой. 

– Солай десе де болады. Жыл 
сайын қатарымыз да артып келеді. 
Өз басым қолы бос адамдарға 
бильярд ойнауға кеңес беремін. 
Біреулер тастаяқты адамдардың 
әуестеніп ойнайтын дүниесі деп 
ойлайды. Меніңше, бұл әуес емес, 
бұл – таза спорт. Бильярд үстелін 
айнала жүріп, шар ұрған адам бір 
сағаттың өзінде бірақ шақырым 
жүріп тастағанын аңғармайды. Осы 
тұрғыдан бильярд денсаулыққа 
пайдалы. Бұдан басқа тастаяқ жа-
старды дәлдікке, сабырлылыққа 
тәрбиелейді деп есептеймін. 
Сондықтан жастардың мүмкіндігі 
болса, бильярд ойнағыны дұрыс 
деп есептеймін. 
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Қазір салықтық төлемдерді дер уақытында төлеу кез келген 
адамның азаматтық міндеті болып табылады. Еліміздің экономикалық 
өркендеуі мен халықтың әлеуметтік жағдайының жоғары болуы 
салықтық және міндетті төлемдердің дер кезінде өндірілуіне байланы-
сты екені айтпаса да түсінікті. Сонымен қатар салықтық төлемдердің 
белгіленген түріне байланысты олардың өзіндік төлемдік мерзімдері 
болады. Соның бірі – көлік салығы. 2016 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап көлік салығын төлеуге байланысты көптеген өзгерістер мен 
жеңілдіктер енгізілді. Сондықтан да көлік мәселесіне байланысты жиі 
қойылатын негізгі бес сұраққа жауап бере кеткен орынды шығар деп 
ойладық.

Төлемеген жағдайда көлік тіркеуге 
алынбайды және техникалық байқаудан 
өткізілмейді.

Ал енді заңды тұлғалар болса 
көліктің тіркелген жеріне байланысты 
сол жылдың 5 шілдесіне дейін төлеуге 
міндетті. Ал енді 1 шілдеден кейін сатып 
алған жағдайда, декларация тапсырудың 
уақыты келгеннен кейін есептегі айдың 
10-на дейін кешіктірмеуі тиіс. Салықтық 
міндеттемелерді орындамаған жағдайда, 
кешіктірілген әр күн үшін пеня жүріп оты-
рады.

Төртінші сұрақ: Қандай субъектілер 
көліктік салықтан босатылады?

Жауап: Бұл сұрақтың жауабы Салық 
кодексінің 365-бабында нақтыланған. Оған 
жан-жақты жауап беру үшін газеттің бір 
беті көтермейді. Сондықтан да қысқаша 
тоқталып өтейін. Атап айтсақ, ауыл 
шаруашылығы өнімін (балық аулау, т.б.) 
шығаратын заңды тұлғалар, фермерлік 
және шаруа қожалықтарының басшыла-
ры, тиісті норматив бойынша қажеттілікке 
байланысты  пайдаланатын арнайы техни-
калар салықтан босатылады.

Сонымен қатар мүгедектердің қоғамдық 
ұйымдарының қарауындағы  қозғалтқыш 
көлемі 3000 кубтан аспайтын бір жеңіл 
көлік пен бір автобус босатылады.

Бұған қоса Ұлы Отан соғысына 
қатысушылар мен  оларға теңестірілгендер, 
соғыс жылдары тылда жанқиярлық еңбек 
ету нәтижесінде КСРО-ның ордендері 
мен медальдарымен марапатталғандар, 
1941 жылдың 22 шілдесінен бастап 1945 
жылдың 9 мамырына дейін кемінде 
алты  әскер қатарында қызмет еткендер 
және тылда жанқиярлықпен еңбек етсе 
де, КСРО-ның ордендері мен медальда-
рымен марапатталмағандар, Ұлы Отан 
соғысының батырлары мен Социалистік 
еңбек ерлері, «Халық қаһарманы», 
«Қазақстанның еңбек ері» атағына ие 
болғандар, Даңқ орденінің үш дәрежесінің 
және Отан орденінің иегерлері, көпбалалы 
«Батыр аналар», «Алтын алқа» және 
«Күміс алқа» иелері босатылады. Бұл 
тізім ҚР Үкіметінің арнайы қаулысымен 
бекітілген және үстіміздегі жылдың 1 
қаңтарынан бастап күшіне енді.

Бесінші сұрақ: Көліктік салықтың 
ставкалары қандай мөлшерде?

Жауап: Көліктік салық көліктің марка-
сы мен тартымдылық күшіне байланысты 
айлық есептік көрсеткішпен есептеледі. 
Қазіргі уақытта бір айлық есептік көрсеткіш 
2121 теңге көлемінде белгіленген. Және де 
көліктік салық міндетті түрде көлік иесінің 
атынан төленеді.

Мысалы, жеңіл көліктердің ставкасы 
1 айлық есептік көрсеткіштен 117 есептік 
көрсеткіш аралығын құрайды. Атап айтсақ, 
оталдырғыш көлемі 1100 кубқа дейін 1 
айлық есептік көрсеткіш, 1100-ден 1500 
кубқа  дейін 2 айлық есептік көрсеткіш, 
1500-ден 2000 кубқа дейін 3 айлық есептік 
көрсеткіш болып кете береді. Көліктік 
салықтың ставкалары тек жеңіл көліктер 
ғана емес, жүк көліктеріне де байланы-
сты Салық кодексінің 367-бабында нақты 
көрсетілген.

Бірінші сұрақ: Көлік салығын қандай 
субъектілер төлеуге міндетті?

Жауап: Көлік салығын жеке иелігінде 
көлігі бар жеке тұлғалар, заңды тұлғалар 
мен олардың құрылымдық бөлімшелері 
және салық төлеу объектісі негізінде 
қаржылық келісім бойынша лизинг алу-
шылар төлеуге міндетті. Ал көлікті 
сенімхатпен немесе сақтандыру полисі 
бойынша жүргізіп жүргендер көліктің 
техникалық төлқұжаты кімнің атына 
ресімделген болса, сол адамның атынан 
төлеуі қажет.

Қазіргі уақытта көлікті сенімхатпен 
немесе сақтандыру полисімен жүргізіп 
жүрген жүргізушілердің ішінде көлік 
салығын жылдап төлемей жүрген азамат-
тар аз емес.

Олардың кейбіреуі  көлікті сенімхат 
арқылы басыбайлы сатып алса да, өз атына 
ресімдеуге асықпайды. Сонымен қатар қала 
ішінде жол жүру ережесін бұзған жағдайда 
да айыппұл көлік иесінің атына келеді.

Сондықтан да көлігін сатушы азамат-
тар көлікті басқа біреуге сатқан жағдайда, 
оны бірден сатып алушы субъектінің аты-
на ресімдеп бергені абзал. Сонда ғана 
жоғарыда айтып өткен проблемалардан 
бойды  аулақ ұстауға болады.

Екінші сұрақ: Көліктің қандай 
түрлері салықтан босатылады?

Жауап: Жүк көтеру салмағы 40 тон-
на және одан асатын карьерлік самосвал-
дар, арнайы жабдықталған медициналық 
көлік құралдары және Қазақстанның 
халықаралық реестрінде тіркелген теңіз 
кемелері салық төлеуден босатылады.

Үшінші сұрақ: Көліктік салықты 
төлеу мерзімі қандай?

Жауап: Жеке тұлғалар көлік салығын 
ағымдағы жылдың 31 желтоқсанынан 
кешіктірмей төлеулері қажет. Сонымен 
қатар көлікті тіркеу, қайта тіркеу және 
техникалық байқаудан өткізу кезінде 
салықты алдын ала төлеуі тиіс.

Замануи зауыт
Қостанайдағы синтепон шығаратын фабрика енді жол 

құрылысына қажет жұмсақ төсеніштер өндірісін кеңейтуге 
ден қойды. Өйткені нарықтағы сұраныс соны талап етеді. Бұл 
мақсатта зауытта заманауи жаңа желі іске қосылып, кәсіпорын 
айына 120 мың тонна биоталшық өңдейтін қуатқа ие болды. 

Қытайға май сата бастадық
Қазақстаннан алғаш рет дайын өнім – 2 

мың тонна күнбағыс және рапс майы Қытайға 
экспортталады. Бұл туралы «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының баспасөз 
қызметі хабарлады.

Кәсіпкерлер палатасы азық-түлік комитеті 
хатшылығының басшысы Ербол Есенеевтің айтуын-
ша, бүгінгі дейін Қазақстаннан май экспорты негізінен, 
шикізат түрінде жөнелтіліп келген болатын. Қытайлық 
өңдеушілер рапс, күнбағыс, соя тұқымын алып, оны өңдеп, 
өнім алатын.

– Енді Қазақстанның тарихында алғаш рет 2 мың тон-
на май жөнелткелі отырмыз. Бұл әрине, әлдеқайда тиімді. 
Мәселен, біз бұған дейін тұқымды негізінен, Қытайға ор-
таша құны келісіне 100-125 теңгеден экспорттасақ, майдың 
келісі 300-315 теңгеден айналады, – дейді ол.

– Қытай Қазақстаннан өсімдік майларын жеткізіп 
тұруына мүдделі. Өйткені, соңғы уақытта олардың 
нарығында осы өнімді тұтыну артып отыр. Соны-
мен қатар қазақстандық өнім өзінің дәмдік сапасымен, 
тазалығымен, экологиялық құнарлылығымен ерекше. Сол 
үшін де Қытайда Қазақстанның майы премиум-классқа 
жатады, бағасы да 10-15 пайызға жоғары. Сонымен қатар 
қытайлық компаниялар өздерінің өндірісін Қазақстанда 
ұйымдастыруға да қызығушылық танытады. Мәселен, 
биыл олар Солтүстік Қазақстан облысынан рапс майын 
өндіретін зауыт салуды бастап, келесі жылы оның өнімін 
өз нары ғына сатуға қызығып отыр, – дейді Ербол Есенеев.

ына 280 мың шаршы метр геотекстиль 
шығаратын мүмкіндігі бар. 

Машина шикізатты тарақтап 
түтіп, сығымдап дайын өнім әзірлейді. 
Әрбір 20-21 минут сайын ені 4, 
ұзындығы 50 метр, салмағы 60 келілік 
орама дайын болады. Кәсіпорын енді 
геотекстиль өндірумен шектелмейді. 
Оны полиэтиленмен орайтын жаңа 
желіні іске қоспақшы. Жабдық 12 
сағатта 40 мың шаршы метр композит 
шығара алатын мүмкіндікке ие. 

Композитті әуежай алаңдарында, 
бетон жолдар құрылысына пайдала-
нады. Ол ыстық күйде құйылатын 
бетонның жерге сіңіп кетпеуі үшін 
қажет. Қазір елімізде жолдарды осын-
дай жоғары сапамен салуға көңіл 
бөлініп жатыр. Бұған дейін бұл мате-
риалды Ресейден әкелінетін. 

Кәсіпорын тек экономикалық 
жағынан ғана емес, экологиялық 
жағынан да пайдалы. Мұндағы 
шикізат – кәдімгі пластикалық 
бөтелке қалдықтары. Ыдыстар 
Қазақстан бойынша жиналып, дайын-
далып, Ресейде талшыққа айналады. 
Болашақта қалдықты биоталшыққа 
айналдыратын зауытты Қостанайда 
салу жоспарлануда. 

Түбіттей болып түтілген талшықтар 
жабдықтың жемсауына түсіп, тамаша 
төсеніш пайда болады. Биоматериалды 
ретімен жайып, жинап отыруға екі адам 
жеткілікті. Машинаның өнімділігі – 
сағатына 250 келі. Зауыт өнімдерін 

Қазақстан нарығында саудалап келе 
жатқанына 5 жылға аяқ басқан. Бұл 
жерде шыққан материал негізінен жол 
құрылысына пайдаланады. Ол асфальт 
астындағы құм мен қиықшық тасты 
шайылып кетуден сақтайды. Цехта ай-


