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Қарағандыдағы базарда «лаңкестік қауіп» деген сылтаумен заңсыз 
тексерулер жүргізілген. «Шығыс» базарының қауіпсіздік қызметі бас-
шысы Мемлекеттік кірістер департаменті қызметкерлерінің «шабуы-
лы» жайлы айтып берген. Оның сөзіне қарағанда, тексерушілер түн 
жамылып келіп, саудагерлердің тауарларын тінте бастаған.

Салықты мүлтіксіз төлеймін, әлеуметтік 
аударымдарды аударып отырамын. Мен 
неге Қырғызстан азаматы үшін ҚҚС 
төлеуге тиістімін?, – дейді кәсіпкер Алтын 
Махадиева.

Мемлекеттік кірістер органы тексеруі 
8 шілдеде аяқталды. Алайда кәсіпкердің 
сөзіне қарағанда, салықшылар түнде 
қоңырау  шалып, мазалап, қорқытып-
үркіткен, «Қылмыстық іс қозғаймыз» 
деп кіжініпті. «Шығыс» саудагерлері 
мұндай қысымды көтере алмай, қосымша 
құн салығын өз қалталарынан төлеген. 
Сонымен қатар 11 жеке кәсіпкер базар 
басшылығына өтініш жазды. Көмектесуді 
өтінді. Ал базар басшылығы өз кезегінде 
Кәсіпкерлер палатасынан жәрдем сұрады. 

Шын мәнісінде мұның алдында бұл 
мәселені бейбіт жолмен шешпекші болды. 

– Түсінесіз бе, қазіргі жағдай 
шиеленісіп тұр. Арызданған соң Марғұлан 
(мемлекеттік кірістер басқармасының 
тексерушілері тобының басшысы) келді. 
Ол директормен және күзет қызметі 
бастығымен сөйлесті. Олар базарды 
дүрліктірмеуді, елді шошытпауды өтінді. 
Қорқытып-үркіту жақсылыққа апармайды. 
Жауап былай: «Қорқатын дәнеңе жоқ. Қазір 
сары деңгей. Әскерилерді әкеліп, быт-
шыттарыңды шығарамыз». Осының айтып 
тұрған адам – мемлекеттік органның өкілі. 
Біз халықты тыныштандырамыз ба десек, 
одан сайын қоқиланады, – деп қынжылады 
«Шығыс» қауіпсіздік қызметінің басшысы.

Салықшылардың  қоқан-лоққысына 
ұшыраған саудагерлер мен базар 
басшылығы кәсіпкерлер палатасына арыз-
данып келген. Олар шілде айының басында 
заң бойынша тексеру жүргізіп, бұл жайын-
да базар әкімшілігін де, саудагерлерді де 
хабардар етпеген екен. 

Мемлекеттік кірістер басқармасы 
қызметкерлері көлік инспекциясымен 
бірге базарға түнде келіп, «Шығыс» база-
ры аумағындағы көкөніс пен жеміс тиелген  
жүк машиналарын ұстай бастайды. Аты-
жөндерін айпаған, өздерін таныстырмаған, 
тексеру тағайындау туралы нұсқаманы 
көрсетпеген. Күзет бұлардың салықшылар 
екенін тек бейдждеріне қарап қана білген.

– Бізге көрсеткендері – тек жұмыс ор-
нынан анықтама және салықшылардың 
бірінің куәлігі. Нұсқаманы көрсетуді 
өтінгенде, олар «Біз ешкімге ештеңе 
көрсетуге міндетті емеспіз» деген. Сосын 
барлық сұрақтарды басшылары Марғұлан 
Айсиновке  қоюға кеңес берді. Мен базар 
аумағы үлкен, сондықтан басшылыққа 
кіріп-шыққан жөн болады дедім, – деп 
әңгімелейді «Шығыс» базары қауіпсіздік 
қызметінің басшысы  Қайрат Алтынбеков.

Салықшылар сол түні саудагерлер-
ге қоңырау шалып, базарға шақырады. 
Сөйтсек, олар ҚҚС төлеуден жалтарды де-
ген күдікке ілініпті. «Шығыс» базарына 
көкөніс пен жеміс-жидек Қырғызстаннан 
әкелінеді, ол Еуразиялық экономикалық 
одаққа кіреді. Ал баж салығы алынып 
тасталған, дегенмен 12 пайыз төленуі 
тиіс. Бірақ оны жүк рәсімделген адамдар-
дан талап етудің орнына саудагерлерден 
сұрайды. Кәсіпкерлердің бірі осы жайлы 
қынжыла айтты. Ол Палата мәжілісіне 
әріптестерімен бірге келді, бірақ залға 
кіргісі келмеді. 

– Жалпы салықшылар «Тауар құнынан 
ҚҚС төлеуге тиістісіңдер» деді. Мен 
келіспедім. Заңгерге бардым, ол ештеңе 
төлеуге тиісті емес екенімді айтты. Жүк 
маған рәсімделмеген, оны Қазақстанда 
қабылдап алған мен емеспін. Патентім бар. 

Өкінішке қарай, сол тексеруге 
қатысқандардың бір де бірі Кәсіпкерлер 
палатасына келген жоқ. Шақырса да 
келмеді. Дегенмен, Мемлекеттік кірістер 
департаментінің жанама салықтарды 
әкімшілендіру басқармасының басшысы  
Аян Таханов келді.  Ол әріптестерінің сөзін 
сөйлеп, тіпті олар салықшылар емес шығар 
деген ой айтты.  

– Біз кісінің зығырданын қайнататын 
деректі айтып отырмыз! Неге бұл адамдар 
өздерін таныстырмайды және нұсқауларын 
көрсетпейді. Бәлкім, бұлар біздің 
қызметкерлеріміз емес шығар. Прокурату-
ра жанында мұндай арыздарға жауап қатуға 
құрылған жедел топ бар. Соларды шақыру 
керек еді, – деп Аян Таханов түсінік берген.

Бұл сөздерді тыңдап болған соң 
«Шығыс» қауіпсіздік қызметінің басшысы 
тағы бір деректі еске алды. Базарды тек-
серу кезінде  саудагерлерді басқа базарға 
көшуге үгіттеген адамдар төбе көрсеткен. 
Ол оңтүстік-шығыста, Спасск тас жолында 
орналасқан.

– Олар егер саудагерлер сол базарға 
көшсе, салықшылармен де, полициямен де 
түйткіл мәселелер болмайды. Өйткені ол 
базар жоғары шенді шенеуніктің базары 
деп те айтты, – деді Қайрат Алтынбеков.

Мұндай сорақылықтар Кәсіпкерлердің 
құқығын қорғау кеңесінің төрағасы Серік 
Төрегелдиннің және облыс прокурорының 
орынбасары Аспенби Жарылғасовтың ашу-
ызасын тудырды. С.Төрегелдин бұл ахуалды 
осыдан 20 жыл бұрын Қарағандыда болған 
оқиғамен салыстырды. «90-жылдарға 
қайтып оралдық па. Баяғыда кәсіпкерлерге 
«крыша» боламыз деп әлдебір «пахандар» 
келуші еді», – күйінішін жасырмады. 

«Барып тұрған сорақы дерек! Бұл-
рэкэт! Зығырданың қайнайды! Мұндайға 
жол беруге болмайды!» – деді оқиға орнына 
келген облыс прокурорының орынбасары. 

Бұдан соң облыс прокурорының орын-
басары ахуалды анықтауға мұрсат беретін 
уақыт сұрады. Егер базар басшылығы  мен 
саудагерлердің ақпараты расталса, «рэкэ-
тирлер» өз жазасын алады. 

Алты айда инфляция 4,6 пайызды құраған
Инфляция деңгейі 4,6 пайызды құрады Үкімет отырысында халық пен нарықтың 

инфляциялық күтулері, ұлттық валютаға деген сенімді қайтару, шетел валютасындағы 
депозиттердің үлесі, экономиканы кредиттеу көлемі секілді мәселелер қаралды.

Экономикалық өсімі нөлге 
жақындайды 

Қазақстанның 2016 жылғы экономикалық 
өсімі нөлге жақындайды. Осындай болжам 
жариялаған Дүниежүзілік банк Қазақстан үшін 
алдағы жылдар  жағымды жаңалыққа толы бо-
латынын ескертеді.

Қазақстан экономикасы халықаралық нарықтағы бағасы 
тоқырауға ұшыраған мұнайдың жайына байланысты өспейді. 
Ал отандық экспорт Еуроодақ, Ресей және Қытай экономикала-
ры дамуының тежелуіне байланысты күрт қысқаруы ықтимал.

Дүниежүзілік банк сарапшылары жарты жылдықты 
қорытындылаған баяндамасында біздің елге қатысты осын-
дай болжам айтты. Дегенмен Қазақстанның жалпы ішкі өнім 
көрсеткіші 2017 жылы 1,9 пайызға көтерілуі ықтимал.

Бұл халықаралық нарықтағы мұнай бағасының ақырындап 
көтерілуі және Қашаған кен орнының іске қосылуымен байла-
ныстырылады.

Ал 2018 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 3,7 пайыз 
болады деп болжанады. Өйткені бұл жылы мұнай өндірісінің 
артуы тұтынушылар мен инвесторларға үлкен сенім ұялатып, 
олар көп жобада сақтық жасауға мәжбүр болмайды. Бұл өз 
кезегінде фискальдық баланс пен қолданыстағы операциялар 
шотының балансына оң әсер етеді. Егер халықаралық саясатта 
тағы бір аяқ-асты жағдай туындап кетпесе, алдағы екі жылдың 
болжамы Қазақстан үшін жағымды.

Дүниежүзілік банктың болжамы бойынша, 2016 жылы 
мұнай баррелінің орташа бағасы 41 доллар болмақ. Деген-
мен қара алтын 2017 жылы 50 долларға дейін, 2018 жылы 53,3 
долларға дейін жоғарылайды делінеді.

Ел экономикасының 2016 жылғы 6 
айдағы қорытындылары туралы баян-
дама жасаған ҚР Ұлттық Банк Төраға-
сының орынбасары Ғалымжан Пірматов 
инфляциялық күтулерге қатысты мау-
сым айындағы деректер келтірді. Оның 
айтуынша, биылғы жылдың қаңтар-
маусымда инфляцияның деңгейі 4,6 
пайызды құраған. 

– Соңғы айлары инфляция іс 
жүзінде күтулер мен болжамдарға 
толығымен сәйкес келеді, бұл барын-

ша ықтимал дылықпен 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша жылдық 
инфляция бойынша 6-8% нысаналы 
дәлізге қол жеткізу және оны келесі 
жылдың соңына дейін осы ауқымда 
сақтау туралы пайымдауға негіз бо-
лады, – деді Ғалымжан Пірматов.

Ұлттық Банк басшысының 
орынбасары еліміздегі ақша-кредит 
талаптарының да жеңілдеп жатқанын 
атап өтті. Яғни, ақша-кредит та-
лаптарын жеңілдету саясаты 2016 

жылғы мамырдан бастап 
17 пайыздан 13 пайызға 
дейін азайған. Бұл туралы 
Ғалымжан Пірматов: 

– Базалық мөлшерлеме 
бойынша кейінгі іс-
қимыл инфляция бойын-
ша іс жүзіндегі деректер-
ге, олардың болжамнан 
ауытқуына, халық пен 
нарықтың ин фляциялық 
күтулеріне, сондай-ақ 
эконо мика субъектілерінің 
валюталық басым-

дықтарына байланысты болады. 
Базалық мөлшерлемені ықтимал 
төмендету инфляция деңгейінің 
нысаналы ауқымға жақындауын 
көрсететін орнықты белгінің болуы-
на негізделеді, – деп атап өтті.

Жыл басынан бері Ұлттық 
Банктің алтын-валюта резервтері 
мен Ұлттық қордың активтері едәуір 
өскен. Алтын-валюта резервтері 
жыл басынан бері 9,4 пайызға, яғни 
30,5 млрд долларға дейін ұлғайған. 
Бұл соңғы 4 жыл ішіндегі ең жоғары 
көрсеткіш. Ал Ұлттық қордың 
активтері 65,7 млрд долларға жеткен. 
Халықаралық резервтер жыл басы-
нан бері 5,3 пайызға өсіп, 96,2 млрд 
долларға жеткен.

Банк жүйесіндегі депозиттердің де 
өсу қарқыны жаман емес. Инфляцияға 
және айырбастау бағамына қатысты 
жағымды күтулердің күшеюі банк 
жүйесіндегі депозиттердің өсуіне 
ықпал еткен. 2016 жылғы 6 айда ол 
5,3 пайызды (846,2 млрд теңге) құрап, 
16,8 трлн теңгеге дейін өсті. 
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Бизнеске жасалған қиянат толастар емес
Былтыр шілде айында Сандықтау ауданы Балкашино 

ауылының тұрғыны Александр Райшевченко меншігіндегі 
жер теліміне кондитерлік цех салуды жоспарлаған. 

Агробіліктілік орталығы өткізетін 60-тан астам семинар мал 
бордақылау мен «Сыбаға» бағдарламасы тақырыбына арналмақ. 
Аталған инновациялық әрі өзекті мәселелер қамтылатын, елдегі ша-
руа қожалығы иелері мен еңбеккерлерінің білімін жетілдіруді көздеген 
шара ағымдағы жылдың тамыз айында бастау алып, қыркүйек-
қараша айларына дейін созылады деп жоспарлануда.

зор қызығушылығын танытуда және біз 
қолға алған дәрістерге белсенді қатысуда. 
Мәселен, отандық ауыл шаруашылығы 
өндірушілері бағып-қағудағы үй 
жануарларының Америка зертханала-
рында тіркелген ДНҚ (Дезоксирибону-
клеин қышқылы) сараптамасын анықтау 
кімді болсын елең еткізерлігі анық. Со-
нымен қатар, қолдан ұрықтандыруға 
қосымша күш салудың арқасында ірі қара 
малдың төлдеуі жеңілдеп, мал санын 
арттыруға мүмкіндік береді. Еуроодақтың 
тест жүйелері отандық диагностикаға 
кіріктірілуде. Ветеринариядағы ем шара-
ларында қуатты дәрі-дәрмектер бере ала-
мыз», – деп әңгімелеген Орталық сарап-
шысы бұл құнды мәліметтердің түгелін 
дәріс тыңдаушыларымен бөлісетіндерін 
жеткізді.   

Оның айтуынша, аудандық аймақтарда, 
облыстар төңіректерінде сынақтан 
өтіп, өндіріске қабылданып үлгерген, 
шаруашылықтарда жүзеге асырылудағы 
заманауи дүниелер де жетерлік. Осы 
орайда белгілі бір мал сырқаты, басқа да 
күнделікті тыныс-тіршілігі барысында 
алаңдатқан мұң-тілегімен мұқтаж жандар 
құзырлы ауыл шаруашылығының зертха-
наларына еркін жүгіне алады.

Елбасы тапсырған экспорттың тін ет 
көлемін ұлғайтуда Ақмола, Солтүстік 
Қазақстан, Қостанай, Алматы, Ақтөбе, 
Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, 
Қарағанды облыстары «Сыбаға» 
бағдарламасы аясында асыл тұқымды 
мал санын молайтып, оң тәжірибесін 
халыққа таратудағы репродукторлық 
нысандар, мал бордақылау алаңдары 
орасан септігін тигізбек. Бұл жерде де 
шетелдік жаңалықтарды жерсіндіруде 
ғылыми тәсілдерге ерекше көңіл 
бөлінуде екен. Мемлекет қамқорлығы 
шеңберінде өзгерістерге сергек қарайтын 
АӨК субъектілерін субсидиялау қарас-
тырылған. Аталмыш көрсеткіштері мақ-
тан тұтарлық агроөнеркәсіп кешендері 
ошақтарында ұйымдастырылатын дәріс-

Бұл туралы Агробіліктілік орталығы 
мал бордалықау және «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша қазақстандық са-
рапшысы Бауыржан Құрманов айтып берді.

– Өткен жылдармен салыстырғанда, 
ауыл шаруашылығы саласында көптеген 
тың жаңалықтар енгізілуде. Міне, сол 
жаңашылдықтарды, дүниежүзінде 
қолданылып жатқан сапалық озық техноло-
гияларды өңірлердегі шаруаларға жеткізе 
білуіміз керек. Шетелден әкелінген тех-
никаларды, тиімді жем-шөп сұрыптарын, 
қысқа мерзімде тез өнім алуға көмектесетін 
үздік тәсілдерді төрт түлікті көбейтуде кең 
тарату бүгінгі күн талабы. Оның үстіне 
қазіргі кезде будандастыру жұмыстары 
қарқынды жүргізілуде. Фермерлер де 
мұндай амалдардың табыстылығын 
түсініп, білім-біліктілік деңгейін көтеруге 

терде бас қосатын ата кәсіп иелері үшін 
зоотехникалық, селекциялық, генетикалық 
және ветеринарлық маңызды тақырыптар 
таңдалып, теория мен нақты тәжірибе 
ұштастырыла оқытылмақ. Алқалы кеңес-
терде баршаны толғандырған түйткілдер 
бірден талқыға салынып, қойылған сауал-
дарға жан-жақты жауап беріледі деп бол-
жануда.

«Ауыл шаруашылығы министрлігі мен 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палата-
сы алғаш рет бірлесе отырып, осындай 
игілікті істерді тындыру үшін күш қосқаны 
қуантады. Кесте бойынша мемлекеттік 
бағдарламалардағы қолдау тетіктері, ко-
оперативтер құру секілді барлық бағыт 
қамтылады деп күтілуде. Семинарды 
өткізуде қарбалас шақтарда қолы босамай-
тын ауылдағы іскер ағайынның ыңғайын 
да ескердік. Мысалы «Атамекен» филиал-
дарымен, іргелі шаруа қожалықтарымен 
ақылдасқан райда, шеберлік сыныптары 
шеңберінде Солтүстік Қазақстанға егін 
науқанына кедергі жасамайтындай ертерек 
барып, оңтүстік аймақтарға кейінірек са-
пар шегуді жөн деп шештік», - деп қорытты 
ойын Агробіліктілік орталығының сарап-
шысы Бауыржан Құрманов.   

Алдаберген Кемпірбаев

Алайда тұтынушылар құқығын 
қорғау жөніндегі жергілікті 
басқарма жеке кәсіпкерге рұқсат 
бермейді. Ведомство берген 
қорытынды жауапта Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 28 
ақпандағы бұйрығымен бекітілген 
«Тағам өнімдерін өндіру жөніндегі 
нысандарға қойылатын санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға» 
сілтеме жасалып, тұрғын-
жайлардан 50 метр қашықтықтағы 
санитарлық-қорғаныс аймағы 
қағидалары сақталмағаны жөнінде 
айтылған.

Ресми құжатқа сәйкес, кәсіпкер 
өз бизнес-идеясынан бас тартуға 
мәжбүр болған. Оның айтуынша, 
бұл оқиғадан соң оның өз бизнесін 
алға жылжыту ниетінің күл-талқаны 
шыққан.

Алайда, биылғы жылдың мау-
сым айында Александр Райшевчен-
ко жанашыр адамдардың кеңесімен 
өңірлік Палатаның Сандықтаудағы 
филиалына барып, олардан ны-

санды салуға рұқсат берілмеуінің 
заңдылығын тексеруді өтінген.

Филиал директоры Раушан 
Аяпбергенова дөңгелек үстел 
ұйымдастырып, оған тиісті 
құрылымдар шақырылды. Талқылау 
барысында жоғарыда айтылған 
бұйрық 2015 жылдың сәуір айында-
ақ (!) өз күшін жойғаны анықталды. 
Мұны аудан прокуратурасы да 
растап отыр. Яғни, кәсіпкерге ны-
сан құрылысы үшін бұл рұқсатты 
алмауына да болар еді. Өндірісті 
ұйымдастыруға арналған белгілі 
бір процедуралардың бары 
түсінікті, бірақ бұл басқа салалық 
ведомствоның құзырында.

Нақты жағдай бойынша, 
тұтынушылар құқығын қорғау 
жөніндегі басқарма мамандарының 
білімсіздігі бизнес-жобаның алға 
басуын тежеп отыр. Ал жобаның 
тағдыры шенеунік біліктілігі 
деңгейіне байланысты болатын 
мұндай жағдайлар, көп незуесетіні 
өкінішті.

Жас кәсіпкерлерге мүмкіндік
Қазақстанда «Startup «Bolashak атты жас кәсіпкерлерге арналған 

республикалық бизнес-жобалардың екінші кезеңі басталды. Конкурстың жүлде 
қоры – 33 млн теңге.

Конкурстың бірінші кезеңі 
сияқты, биылғы конкурс та 
18-29 жас аралығындағы биз-
несмендер республикалық 
телеарналардың бірінде реали-
ти-шоу форматында өздерінің 
жобаларын таныстырады. 
Жоба жеңімпазы 7 млн теңге, 
екінші орын иесі  6 млн теңге, 
үшінші орын алған адам  5 млн 
теңге иеленеді. Ал, қалған 15 

млн  теңге «жасыл экономика» 
саласындағы үздік стартаптарға 
грант ретінде таратылады екен.

«Бүгін «Startup «Bolashak» 
конкурсының екінші 
кезеңін бастаймыз. Бірінші 
кезеңнен айырмашылығы, 
биыл Кәсіпкерлерді қолдау 
орталығына осы конкурсқа 
арналған өтініш түсе сала, ре-
алти-шоу түсіре бастаймыз. 

Екінші бір жаңалығымыз  
қазылардың құрамында 
мемлекеттік қызметкерлер мен 
квазимемлекеттік сектордың 
өкілдері жоқ. Жас кәсіпкерлердің 
жұмыстарын тек кәсіпкерлер 
бағалайды», - дейді Орталық 
коммуникациялар қызметінде 
брифинг өткізген «Даму» 
қорының басқарма төрағасы 
Қаныш Тілеушин.
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Павлодарда қант қат болып тұр 
Павлодар өңірінде қант бағасының өсу себептерін облыстық 

кәсіпкерлік, сауда және туризм басқармасы түсіндіріп берді. 
Бағаның қымбаттауына қатысты арнайы органға сауал 
жолдаған pavlodarnews.kz ресми түсініктеме алған.

Кәсіпкерді әуіреге салған хат
Таяуда Қызылорда облысының Кәсіпкерлер палатасы сотта «Агро-Центр» 

ЖШС мүддесін қолдап, құқығын қорғап қалды.

Агенттіктің ресми сауалына 
берілген жауап хатта ведомство 
басшысының орынбасары Окса-
на Давыденко жыл басынан ба-
стап қант бағасының 31,9 пайызға, 
яғни 190 теңгеден 250 теңгеге дейін 
қымбаттағанын атап өткен.

Қазақстанда бағаны қымбаттатқан 
жалғыз өндіруші – «Ортаазиялық 
қант корпорациясы» ЖШС. Жарты 

жыл ішінде бұл мекеме бағаны 10 рет 
шарықтатқан, оның ішінде аталған 
айында – үш рет өсірген.

Кәсіпорын мұндай қадамға бару-
ын Бразилиядағы қант шикізатының 
қымбаттауымен түсіндірді.

– Шикізат 55 пайызға, 320-дан 
500 АҚШ долларына дейін өскен. 
Сондай-ақ, Қырғыз Республикасы 
мен Ресейде де бағалар көтерілді. 
Мұның бәрі елдегі қант бағасының 
өсуіне себеп болды, – дейді Оксана 
Давыденко.

Басқарма мәліметіне сүйенсек, 
елімізде «Ортаазиялық қант корпора-
циясына» қарасты төрт фирма қызмет 
етеді: «Фирма Ирвема», «Альянс-
Центр kz», «Калашников» пен «Скиф-
Трейд» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктері.

Естеріңізге сала кетсек, осыдан 
екі аптадай уақыт бұрын павлодарлық 
дүкендерде қант тапшылығы 
байқалған. Кей дүкендерде қант 
бағасы 360 теңгеге дейін жеткен.

«Агро-Центр» ЖШС еліміздегі ірі астық 
өндіруші компаниялардың бірі. 1997 жылы 
құрылған компания бүгінде Сыр өңірінде ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндірумен, өңдеумен 
және оны нарыққа шығарумен айналысады.

Жыл басында «Агро-Центр» күтпеген 
проблемаға тап болады. Компаниямен осыдан 
бірнеше жыл бұрын жұмыс жасаған кәсіпкерлік 
субъектісі жалған кәсіпорын ретінде танылып, 
«Агро-Центрге» қиындық тудырды.

«Агро-Центр» серіктестігі 2011 жылы «Ак-
АйЭнергоСтройИнжиниринг» ЖШС-мен элек-
трмен жарықтандыру қызметіне қатысты жалпы 
құны 1 339 385 теңгеге екі келісім шартқа оты- 
рады. Тапсырысты орындаушы өз кезегінде 
қажетті жабдықтармен уақытылы қамтамасыз 
етіп, қызметті толықтай орындап береді.

Алайда 2016 жылдың қаңтар айында сот «Ак-
АйЭнергоСтройИнжиниринг» ЖШС-ны жалған 
кәсіпорын деп таныды. Нәтижесінде Қызылорда 
қаласының Мемлекеттік кірістер басқармасы 
осы жылдың сәуір айында «Агро-Центр» ЖШС-
не камералдық бақылау кезінде анықталған 
кемшіліктерді жою, яғни жалған кәсіпорынмен 
жасаған жұмыс кезеңіндегі тиісті салықтық 
төлемдер: ҚҚС мен КТС-ын төлеу жөнінде ескер-
ту хатын береді.

ҚР Салық Кодексіне сәйкес шегерiмдердi 
салық төлеуші өзінің табыс алуға бағытталған 
қызметіне байланысты шығыстарды растайтын 
құжаттары болған кезде жүргiзедi. Бұл шығыстар, 
халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарына және Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 
туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 
айқындалатын болашақтағы кезеңдердің 
шығыстарын қоспағанда, олар іс жүзінде 
жүргiзiлген салық кезеңiнде шегерiмге жатады. 

Қызылорда облыстық ауданаралық 
экономикалық сотында «Агро-Центр» ЖШС-
нің мемлекеттік кірістер басқармасының ескер-
ту хатының күшін жою туралы талап арызының 
негізінде азаматтық іс қаралды. Сот процесінде 
Қызылорда облысының кәсіпкерлер палатасы 
кәсіпкердің өкілі ретінде қатысып, мемлекеттік 
кірістер тарапынан берілген ескерту хаттың 
заңсыз екендігін дәлелдеп шықты.

Нәтижесінде сот қалалық кірістер басқармасы 
тарапынан «Агро-Центр» ЖШС-не берілген 
ескерту хатты жарамсыз деп танып, кәсіпкермен 
төленген 10 605 теңге мемлекеттік баж салығын 
қалалық кірістер басқармасынан өндіру туралы 
шешім шығарды.  

Дегенмен сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

Шағын және орта бизнесті дамытуда елімізде 
көптеген іс-шаралар қолға алынғаны белгілі. Өкінішке 
орай, оның бәріне кәсіпкерлер бірден түсініп, алып кетті 
деп айтсақ, артық болар еді. Бүгінде шағын және орта 
бизнес өкілдері үшін оралықтандырылған кассалар-
ды орнату өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.  
«Электронды үкімет» құру шеңберінде қолға алынған 
бұл шараның жетілдіретін тұсы өте көп екен. Осы рет-
те орталықтандырылған касса жүйелеріне техникалық 
қызмет көрсету орталығын ашып, тың іске бел буып, 
білек сыбана кіріскен кәсіпкер Василий Калугин мыр-
замен жаңа жүйе жайынды аз-кем сұхбаттасудың сәті 
түсті. Енді соған назар аударсаңыздар. 

көрсету орталықтары қажет 
екенін ойлай беріңіз. Болашақта 
орталықтардың саны артатын бо-
лады. 

– Орталық құру үшін қандайда 
бір мемлекеттік органға 
тіркеліп, лицензия алу керек 
пе?

– Әрине. Қазіргі таңда, бұл 
іспен айналысқысы келген адам-
дар бірінші кезекте мемлекеттік 
кірістер комитетіне тіркеліп өз 
жұмыстарын бастайды. Оларға 
қойылатын бірақатар талаптар 
бар. Бұл істі шашау шығармай 
атқару үшін білікті маман-
дар мен техникалық құралдар 
қажет. Жұмыс тобының оты-
рысында біздер техникалық 
қызмет көрсету орталықтарының 
жұмысын заң жүзінде айқындау 
үшін өз ұсыныстарымызды 
айттық. Түсінген адамға бұл өте 
жауапты іс. Кез келген адам бұл 
істі алып кете алмауы мүмкін. 
Сондықтан орталықтардың 
жұмысын үйлестіру мәселесі 
жаңа заңнамада тайға таңба 
басқандай айқын көрініс табуы 
керек деп есептеймін.  

– Әңгімеңізге рахмет! 

– Василий мырза, 
орталықтандырыл-ған касса 
жүйесін барлық кәсіпкерлердің 
орнатуы керек пе?  

– Бірінші кезекете Үкімет бұл 
жүйені алкаголь мен темекі және 
жанар-жағармай саудасымен айна-
лысатын шағын және орта бизнес 
өкілдерін орталықтандырылған 
касса құрылғыларын орнату-
ды міндеттеген болатын. Ал 
алдағы 2017 жылдан бастап, 
сауда-саттықпен айналысатын 
нысандардың бәрі аталмыш кас-
саны орнатуы керек. Өкінішке 
орай, біздің кәсіпкерлер бұған 
әлі дайын емес. Кәсіпкерлерді 
айтпаған күннің өзінде бұл жүйеге 
операторлық қызмет көрсететін 
«Қазақтелеком» компаниясының 
бірқатар техникалық мәселелерді 
шешуі қажет деп есептеймін. 

– Жаңа жүйені енгізуге 
талпынған тараптар да 
түйінді мәселелерді тездетіп 
шешуі керек сияқты?.. 

– Әлбетте. ҚР Қаржы 
министрлігіне қарасты 
Мемлекеттік кірістер комитеті 
жүйенің жұмысын жетілдіру 
үшін бұл саланың тілін білетін 
мамандардың басын қосып, ар-
найы жұмыс тобын құрған еді. 
Күні бүгінге дейін жұмыс тобы екі 

рет конференция ұйымдастырып, 
түйінді мәселелерді қалай 
шешеудің жолдарын талқылап, 
өз ойларын ортаға салды. 
Біздіңше, «Салық кодексіне» 
бірқатар өзгерістер енгізу қажет. 
Осы ретте Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығымен бірлесіп өз 
ұсынысымызды дайындадық. 
Бізден басқа өзге де бизнес 
қауымдастықтар мен ұйымдар 
өз ұсыныстарын айтты. Алдағы 
уақытта мемлекеттік кірістер 
комитеті ұсыныстарды екшеп, 
жаңа заңа жобасын дайындайты-
на сенімдімін. 

– Жалпы, бұл жүйе Еуразиялық 
Одақ бойынша өзге елдерде 
қолданыста бар ма? Қай елдің 
тәжірибесіне сүйеніп қолға 
алынып жатыр. Осы жағына 
да тоқталсаңыз?

– Еуразиялық Одақ бойын-
ша бірінші болып қолға алып 
отырған ел – Қазақстан. Жал-
пы, біздің бұл бағытта жұмыс 
істей бастағанымызға екі-үш 
жылдың жүзі болды. Ресейде бұл 
бағыттағы жұмыстар енді қолға 
алынып жатыр. Әрине, кез келген 
істі жүзеге асырғанда өзге елдің 
іс-тәжірибесі басшылыққа алы-
натыны белгілі. Меніңше, Үкімет 

бұл бағыттағы жұмыстарды 
қолға алғанда Батыстың дамыған 
елдерінің  іс-тәжрибелерін 
басшылыққа алғаны анық. 
Бірақ кез келген елдің өзіндік 
ерекшеліктері болатынын ескер-
сек, орталықтандырылған касса 
жүйесін енгізуде біздер өзіміздің 
ешқандай елге ұқсамайтын өз 
жүйеміздің қалыптастыруымыз 
керек екенін түсінуіміз ке-
рек. Сондықтан бізде алда 
көптеген жұмыстар күтіп тұр деп 
есептеймін. 

– Кәсіпкерлерді тағы да 
әуре-сарсаңға салатын бұл 
жүйе бизнестің дамуына 
қаншалықты ықпал етеді деп 
ойлайсыз? 

– Кез келген істің өзіндік 
қиындықтары болады. Мұның 
әуресі көп екен деп ескі 
жүйемен жүре беруге болмайды. 
Сондықтан шағын және орта биз-
нес өкілдері бұл іске түсіністікпен 
қарауы керек. Біздер бірнеше 
жылдан бері Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың баста-
масымен «электронды үкімет» 
құру бастамасы шеңберінде 
көптеген жұмыстар атқардық. 
Қазіргі таңда электронды қолтаңба 
арқылы өзімізге қажетті көптеген 

құжаттарды үйден шықпай-
ақ алып жүріміз. Сол сияқты 
алдағы уақытта кәсіпкерлер мен 
салық органдары бір-бірімен 
кездеспей-ақ, виртуальді әлемде 
бар шаруаларын бітіретін бола-
ды. Осының арқасында сыбайлас 
жемқорлыққа тосқауыл қойып, 
көлеңкелі экономиканың тамыры-
на балта шабауға болады. 

– Василий мырза, қазіргі 
таңда орталықтандырылған 
касса жүйесіне техникалық 
қызмет көрсететін орталық 
ашып, еліміз үшін маңызды 
іске өз үлесіңізді қосудасыз. 
Мұндай орталықтар елімізде 
жеткілікті ме?

– Қазіргі таңда еліміздені 
кәсіпкерлік нысандардың 10 пай-
ыздайы ғана орталықтандырылған 
кассалық жүйеге қосылған. 
Оларға қазір еліміз бойынша 150 
жуық техникалық қызмет көрсету 
орталықтары қызмет көрсетуде. 
Олардың өзі аздық етуде. Енді 
қараңыз, таяу болашақта еліміздегі 
кәсіпкерлік нысандардың бәрі 
орталықтандырылған кас-
са құрылғыны орнатқанда 
қаншама техникалық қызмет 
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Қазақстан туристік қауымдастығының бас-
шысы «Түркияда туындаған жағдай туристер мен 
компаниялардың қаржылық жағдайына кері әсер 
тигізбегенін» мәлімдеді

Рашида Шәйкенованың ай-
туынша, туристік саяхаттың 
қауіпсіздігі – отандық компания-
лар үшін басты мәселе.

– Біздің туристер қиын 
жағдайға тап болды. Олар 
Түркияға сатып алған турмен 
бару керек пе, жоқ әлде бағытты 
өзгерту керек пе немесе тіпті ше-
телге шығудан мүлдем бас тарту 
керек пе деген мәселелерге бас 
қатырды. Біз бұл қиындықтың 
мәні неде екенін түсініп отыр-
мыз. Себебі қаражаттан ұтылу 
қаупі болды. Азаматтық авиация 
комитеті аз уақытқа біздің отан-
дастар көп жағдайда демалатын 
Анталияға ұшуды тоқтатқанына 
қарамастан, бірнеше сағаттан 
соң-ақ рейстер қайта қалпына 
келтірілді. Түрік жағажайларында 
демалуды жоспарлағандар 
Түркияға жеткізілді және бүгін 
олардан ондағы жағдай тыныш, 
ауа райы тамаша. Осы күндері 
Анталияда ЭКСПО халықаралық 
мамандандырылған көрмесі 
өтуде, – деді ҚТҚ басшысы. 

Сонымен бірге, Рашида 
Шәйкенованың атап өткеніндей, 
туристік саяхаттың қауіпсіздігі 
– Түркиядағы жағдайға байланы-
сты қазақстандық туристер тара-
пынан алаңдаушылық тудырған 
нөмір бірінші мәселе болып тұр.

Қазақстан туристік 
қауымдастығының төрайымының 
мәлімдеуінше, бүгінгі күні жағдай 
тұрақтанған. «Кейбіреулер 
бағытты өзгертті, кейбіреулер 
таңдауын Еуропа елдеріне ау-
ыстырды, Бурабайға барғысы 
келетіндер де болды. Біз сақадай 
сай болып, бас тартқан турпакет-
тер санын зерттедік», – деп айтып 
берді Рашида Шәйкенова.

Оның айтуынша, туристік 
компаниялардың менеджерлері 
күн сайын әрбір туристпен жүйелі 
жұмыс жасап, оның нәтижесінде 
оның сұранысы, қажеттіліктері 
анықталады, яғни нарықтағы 
өз клиенттерімен бірге барлық 
мүмкін болатын нұсқаларды 
қарастырады.  «Түрік серіктестер 
тарапынан проблема жоқ, мей-

манханалар қожайындары 
жағдайды өте жақсы түсініп отыр, 
ал егер барғысы келмейтіндер 
шығып жатса, оларға қаржысын 
қайтарудың түрлі нұсқалары 
қаралады», – деп қосты 
Шәйкенова.

ҚТҚ жетекшісінің айтуынша, 
ең басты мәселе көлік логистика-
сы. Рашида Шәйкенованың хабар-
лауы бойынша, отандық, соны-
мен бірге шетелдік әуе желілері 
де билеттерді басқа бағыттарға 
ауыстыруға келісімін беру 
арқылы өз түсіністіктерін таныта 
білді.

Рашида Шәйкенова бұл жағдай 
қазақстандық туристер мен 
туркомпаниялардың қалтасына 
кері әсерін тигізген жоқ және бұл 
ақыр соңында өз нәтижелерін 
беретін күнделікті жұмыс процесі 
деп сендірді. «Әр туристік компа-
ния өздігінен шешім қабылдады. 

Мысалы, Стамбул мен 
Анкарадағы лаңкестік әрекеттен 
соң, қоңыраулар мен өтініштер 
саны өте көп болған, бір ғана 
турагенттікке ұшудан бас тар-
тып 50 адамға дейін хабарласқан, 
келесі күні олардың саны 15-ке 
дейін азайған, ал қазір жолда-
малар мен билеттерді қайтару 
мәселесі қаралып жатқан екі-үш 
турист қана қалған», – деп ай-
тып берді Қазақстан туристік 
қауымдастығының басшысы.

Заңнамаға келер болсақ, 
Шәйкенованың айтуын-
ша, туристік қызмет ту-
ралы заң туристік нарық 
қатысушыларының алдына 
тұтынушыларға қазіргі орын 
алған жағдай туралы толық 
ақпарат беру міндетін қойып отыр. 
«Яғни, туристік компанияның кез 
келген менеджері өз клиентіне 
туындаған жағдай туралы 

толыққанды ақпарат беріп, 
туристті алаңдататын барлық 
мәселелерді түсіндіріп, сұрақтарға 
жауап беруге міндетті», – деп 
түсіндірді Р.Шәйкенова. ҚТҚ бас-
шысы, туристерді жөнелтумен 
айналысатын туристік компани-
яларды жолдамалар құнын жүз 
пайызға қайтаруға міндеттейтін 
тұтынушылар құқықтары тура-
лы заңға пікір білдіре отырып, 
заңда көшпелі туризмнің кейбір 
мәселелері есепке алынбағаны ту-
ралы да айтты.

«Жалпы алғанда, барлығы 
дұрыс, тек бір жайт бойынша 
ғана кілтипан бар. Туристерді 
жөнелтетін туристік компания, 
бірінші кезекте, өзінің шетелдік 
серіктесімен ғана жұмыс жасай-
ды, ал олардың өз ережелері бар. 
Олар, әлбетте біздің заңнамаға 
бағынбайды», – деп түйіндеді Ра-
шида Шәйкенова.  

Шұбат, ет, сүт және бал өндіретін кооперативтер құрылмақ
2018 жылы Қазақстанда шұбат, ет, сүт және бал өндіретін кооперативтер құрылмақ. 

Бұл туралы ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның басқарма төрағасы 
Нұрлыбек Малелов Орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде мәлім етті.

Игерілмеген қаражат қайта бөлінеді
ҚР Премьер-Министрінің бірінші орынбасары 

Бақытжан Сағынтаев Ұлттық қор қаражатын иге-
ру мәселелері бойынша селекторлық кеңес өткізді. 
2016 жылы Ұлттық қордан тікелей бюджеттік 
қаржыландыруға бөлінген мақсатты трансферттер 
807,5 млрд теңгені құраған. 

1 шілдедегі есеп бойынша бұл 
сомадан 297 млрд теңге игерілген 
немесе жылдық жоспардың 37 
пайызы орындалған. Сондай-
ақ, Б.Сағынтаев Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлттық 
қор қаражатын жергілікті және 
орталық деңгейде игеру қарқынын 
сынға алғанын атап өтті.

П р е м ь е р - М и н и с т р д і ң 
бірінші орынбасары бірінші 
жарты жылдықта Ұлттық қор 
қаражатын көп игермеген 
аймақтар қатарында Алматы 
қаласы, Оңтүстік Қазақстан мен 
Алматы облыстары бар екенін 
хабарлады. Сол себептен жеке-
леген бағдарламалар бойынша 
қаражат игерілмей қалмау үшін 
Б.Сағынтаев республикалық 
бюджеттік бағдарламалар 
жетекшілеріне, әкімдіктерге 
қаражатты үшінші тоқсаннан 
төртінші тоқсанға барынша ау-
ыстыруды, сондай-ақ байқау 
рәсімдерін қыркүйекке дейін 
аяқтауды тапсырды. Қаражатты 
толықтай әрі тиімді игеру 
үшін көш соңындағы аймақтар 
қаражаты белсенді жүзеге асы-
рылып жатқан жобаларға қайта 
бөлінеді.

«ҚазАгро» басшысының айтуынша, 
Қазақстандағы кооперациялардың жақсы тәжірибесі 
ауыл шаруашылығындағы өзге салаларға оң ықпалын 
тигізіп, енді  сүт, ет, шұбат өндіретін кооперативтер 
құрылмақшы.

«2018 жылға дейін  сүт, ет, шұбат, бал, жүгері 
өндіретін кооперативтер құру жоспарланып отыр. 
Оларды Ауыл шаруашылығына қаржылай қолдау 
көрсету қоры  қолдайды», – деді Н.Мәлелов.

Сондай-ақ, «ҚазАгро» холдингі мен Ауыл 
шаруашылығы министрлігі келесі жылдан бастап 
«ҚазАгро» несие пайызын азайтпақшы. «ҚазАгро» 

Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ның басқарма 
төрағасы Нұрлыбек Малелов: «Қазагроның» 
құрамында үш компания ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілерді қаржыландырады. 
«ҚазАгрофинанс», «Аграрлық несиелік корпорация» 
және Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры. 
Осы үш ұйымның бәрі де облыс орталықтарында 
филиалдарын ашқан. Одан төменгі деңгейде біз 
несиелік серіктестіктер арқылы несие береміз», – 
деді «ҚазАгро» филиалдарының санына тоқталып.

Брифинг барысында Н.Маленов биыл егін ору 
науқанын қаржыландыру үшін «ҚазАгро» 60 млрд 
теңге бөлгенін жеткізді. Биыл бұл қаржы ауыл 
шаруашылығы тауар өндірушілеріне 5 пайыз, бан-
ктерге 7,41 пайызбен таратылған екен. Келесі жылдан 
бастап пайыздық қайтарым көлемі азайтылмақ.

«Биыл 60 млрд теңге берілді. Оны мынан-
дай бағытта бөлдік. Бірінші бағыт – қаржыны 
екінші деңгейлі банктер кооперативтерге береді, 
екінші бағыт – қаржыны өзіміздің еншілес меке-
мелер арқылы бердік. Қазіргі берген ставкалары-
мыз – ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 
5 пайыз. Банктерге 7,41 пайыз. Бірақ, қазір Ауыл 
шаруашылығы министрлігімен бірге келесі жылға 
баға қалыптастыру мәселесін қарастырдық. Келесі 
жылы пайыздар төмендетіледі», – деді Н.Маленов.
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Қазіргі экономика жағдайында экономиканың сан ғасырдан бері 
жалғасып келе жатқан, шикізатқа негізделген дәстүрлі салаларымен 
бірге қарқынды дами түскен сала қызмет көрсету саласы деуге болады.

мәліметтер бойынша экономиканың барлық 
саласында қызмет жасап жатқан халықтың 
60%-дан астамы қызмет көрсету саласында 
жұмыспен қамтылып отыр. Ал бағдарлама 
қабылданғанға дейін бұл көрсеткіш 50% 
болатын. Олай болса, бұл қызмет көрсету 
саласы халықтың табыс көзіне тікелей 
ықпал ететін сала болып қала беретініне 
дәлел болады.

Қазақстандағы қызмет саласының ба-
сым бөлігін сауда-саттық саласы иеленетін 
болғандықтан, сауда-саттық түрінің 
көбеюіне байланысты қызмет саласы сапа 
жағынан емес, сан жағынан тезірек өсуде. 
Ал әлем тәжірибесі қызмет саласы сапасы 
жағынан өсуі қажеттігін дәлелдеуде. Ол 
үшін бұл саладағы технологияны, телеком-
муникацияны, инженерлік-құрылыс, білім 
беру, туризм, консалтингтік қызмет, ауди-
торлық қызмет сияқты қызметтің басқа 
түрлерін дамыта түсу қажет.

Әлемде сауда-саттықты дамыту арқылы 
да қызмет саласын өркендетіп келе жатқан 
елдер бар. 

Алайда олардың дамыту саясатының 
бірыңғай механизмі жоқ. Әрқайсысының 

өзіндік тәжірибесі қалыптасқан. Солардың 
бірі – Түркия. Бұл ел сыртқы саудаға 
еркіндік беріп, мемлекетік сауда-саттық 
жасайтын кәсіпорындарды жекешелендіру 
және салық жеңілдіктерін ұсыну 
арқылы соңғы 30 жылдан астам уақытта 
айтарлықтай жетістікке жетті. 

1980 жылдары сауда-саттық 
саласындағы еңбек өнімділігі басқа 
салаларға қарағанда 4 есе аз болған екен. 
Елде жергілікті өндірушілерге қолдау 
көрсету үшін импортқа жоғары баж салығын 
салып келген. Алайда оның дамуға кедергі 
келтіретінін түсінгендіктен, елге шетелдік 
саудагерлерді көбірек тартуға назар ауда-
рыла бастады. Сөйтіп, бәсекелестікті ын-
таландырып, бизнес тиімділігін арттыру 
мақсатында импорттың баж салықтары 
төмендетіле бастады. 

Сондай-ақ 1980-1990 жылдары 
экономиканың дамуына қолдау көрсету 
үшін пайдаға салынатын салықты 
төлеуге субсидия берді. Экспортқа өнім 
шығарушыларды қосымша құн салығынан 
босатты. 1990-1996 жылдар аралығында 

кәсіпорын пайдасына салынатын салық 
ставкасы 46%-дан 25%-ға дейін төмен-
детілді. Қазіргі кезде Түркиядағы пайдаға 
салынатын салық ставкасы 20%.

Ал Швеция сауда-саттық саласын дамы-
ту үшін оның даму жолындағы кедергілерді 
жойды. Нақтырақ айтсақ, 1992 жылы Шве-
ция үкіметі муниципалитеттердің жеке 
бизнеске ықпалын азайту үшін зоналау 
саласындағы заңға өзгеріс енгізіп, ірі 
дүкендердің жер телімдерін алуына кедергі 
болып отырған мәселені шешті. 

Сонымен қатар Швеция үкіметі 
жеке саудада бәсекелестікті дамыту 
қажеттігін насихаттай отырып, шетелдік 
инвесторлардың келуіне жағдай жасады. 
Сөйтіп, 15 жылдың ішінде шетелдік ком-
панияларда жұмыспен қамтылғандар саны 
8,5 есе өсті. Сонымен қатар бұл ол саладағы 
еңбек өнімділігін арттыруға да ықпал етті.

Қазақстанда Қызмет көрсету саласын 
дамыту шаралары Қазақстан Республика-
сында қызмет көрсету саласын дамытудың 
2020 жылға дейінгі бағдарламасында ғана 
емес, «Бизнестің жол картасы – 2020», 
«Өңірлерді дамыту бағдарламасы» сияқты 
басқа бағдарламаларда да қарастырылған. 

Қызмет көрсету саласын дамытуға ар-
налып қабылданған бағдарлама аясында 
сауда-саттық секторын дамытуға ерекше 
мән берген. Негізгі шаралардың бірі – зама-
науи форматтағы сауда объектілерін салу 
жобасына субсидия беру. Сонымен қатар 
2015 жылы сауда объектілерінің реестрі жа-
салып, оларға жаңа топтамаға сай паспорт 
берілді.

Жалпы, одан басқа туризм, білім бе-
руге байланысты қызметтер, қаржылық 
қызметтер, көлік және логистиканы 
дамытуға 2020 жылға дейін нақты шара-
лар жоспарланған. Олардың нәтижесіне 
баға беру үшін әлі уақыт керек. Келешек-
те қызмет саласын дамытуға арналған 
бағдарламаның ел экономикасының 
өнімділігін арттыруға қосар үлесі қор бола-
тынына күмән жоқ.

Бақытгүл Хамбар, «Экономикалық 
зерттеулер институты» АҚ 

Стратегиялық әзірлемелер және 
бәсекелестікті зерттеу орталығының 
директоры, экономика ғылымдарының 

кандидаты

Қазақстандағы қызмет саласын 
құрайтын секторлардың үлесі дамыған ел-
дерге қарағанда өзгешелеу болып келеді. 
Негізінен, қызмет саласының басым бөлігін 
құрайтын төрт түрлі сектор бар, олар – 
сауда-саттық (25%), кәсіби қызметтер 
және қозғалмайтын мүлікпен байланысты 
қызмет (24%), көлік және телекоммуника-
ция (14%) және құрылыс (11%). 

Ал қаржы қызметтері, денсаулық сақтау 
және ойын-сауық сияқты қызмет түрлерінің 
үлесі дамыған елдермен салыстырғанда 
анағұрлым аз.

Қазақстандық қызмет көрсету 
саласының тағы бір ерекшелігі – бұл 
сала, негізінен, ішкі нарыққа ғана қызмет 
көрсетіп келеді. 

Сыртқы нарықтың үлесі өте аз. 
Олай дейтініміз Қазақстандағы қызмет 
экспортының жалпы ішкі өнімге 
шаққандағы үлесі небәрі 2 пайыз, ал 
жалпы экспортқа шаққанда 5 пай-
ыз ғана екен. Ал бұл көрсеткіштердің 
әлемдегі орташа мәндеріне келер болсақ, 
қызмет экспортының жалпы ішкі өнімге 
шаққандағы орташа үлесі әлемде 6 пайыз, 
ал жалпы экспортпен салыстырғандағы 
үлесі орташа есеппен 20 пайыз бола-
ды. Олай болса, Қазақстанның қызмет 
саласының елдегі жалпы экспорттан ала-
тын үлесі әлемдік орташа көрсеткіштен 4 
есе төмен деген сөз.

Қызмет көрсету саласының ел экономи-
касын әрі қарай дамыту жолындағы рөлін 
ескере отырып, 2014 жылы «Қазақстан 
Республикасында қызмет көрсету са-
ласын дамытудың 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасы» қабылданған болатын. 
Бағдарламада қызмет көрсету саласының 
сапасын, қолжетімділігін, өнімділігі мен 
экспортын арттыру жолымен бәсекеге 
қабілетті қызмет саласын қалыптастыру 
мақсаты алға қойылған болатын. 

Бағдарламаның іске аса бастағанынан 
бір жылдан астам ғана уақыт өткеніне 
қарамастан, оң нәтижелер байқалады. 
Айталық, 2013 жылы қызмет көрсету 
саласының жалпы ішкі өнімдегі үлесі 53% 
болса, 2015 жылғы нәтижемен 55,5%-ға 
жеткен. Сондай-ақ, қызмет көрсету сала-
сы елдегі халықты жұмыспен қамтуда да 
айтарлықтай рөл атқарады. 2015 жылғы 

Мұнай мен долларға байланған әлем
Халықаралық жағдайдың қиындауы қара алтынның бағасына да әсер етуде. 

Франциядағы теракт, Түркиядағы дүрбелең, Сириядағы текетірес, Ұлыбританияның 
Еуродақтан бас тартуы, Оңтүстік Қытай теңізіндегі дағдарыс осының бәрі әлемдік 
қор биржасында мұнай бағасының төмен сырғуына ықпал жасауда. 

Жалпы 2014 жылы маусым-
да басталған мұнай бағасының 
тұрақсыздығы әлем экономикасын 
баяулатты. Өйткені әлем эконо-
микасы «қара алтынға» байланып 
тұрғаны белгілі. Мұнай бағасының 
жоғары болуы оны өндіруші ел-
дерге тиімді. Ал төмен болуы 
тұтынушылар үшін пайдалы. Де-
мек, мұнай бағасының жоғары, не 
төмен болуының екі қыры бар. 

Десек те, 2014 жылдан бері 
мұнай бағасы тек құлдыраумен 
келді. Тіпті бір баррель 110 доллар-
дан 27 долларға дейін түсіп кеткен 
кездер болды. Қазір 46 доллардың 
маңайында құбылып тұр. Бағының 
бұл жолғы құлдырауына не әсер 
етіп жатыр? Саясат па, әлде 
сұраныстың кемуі ме? 

Шындығында, мұнай – саясат, 
мұнай – экономиканы қозғаушы 
тегершік. Мұнайлы ел кез-келген 
жерде үстемдік ете алады. Де-
мек үстемдікке жету жолында 

тартыс қатты болмақ. Рас, соңғы 
бір есептеулерде қара алтын жер 
бетінде азайып келе жатқанға 
ұқсайды. Былайша айтқанда, 1047 
млрд баррелльдей қалған. Бұл 
қазіргі тұтынумен алғанда небәрі 
41 жылға ғана жетеді екен. Бірақ 
бұған дау айтатындар да бар.

Мәселен, әлемдегі мұнайға 
ең бай ел һәм әлемдегі зерттел-
ген мұнайдың 25 пайызына иелік 
ететін Сауд Арабиясының қоры 
86 жылға, екінші орында тұрған 
Ирактың (11 пайыз) қоры 100 
жылға, БАЭ қоры (9 пайыз) 100 
жылға, Кувейттікі (9 пайыз) 100 
жылға, Иран (9 пайыз) 73 жыл, Ве-
несуэла (7 пайыз) қоры 74 жылға, 
Ресейдің (6 пайыз) қоры 22 жылға 
(табиғи байлықты тиімсіз пай-
далануына байланысты қор тез 
таусылмақ), АҚШ қоры 11 жылға 
(бұл жерде соңғы кезде өндіріле 
бастаған тақтатас мұнайы есепке 
алынбаған), Ливия (3 пайыз) қоры 

59 жылға, Нигерия (2 пайыз) қоры 
33 жылға жетпек көрінеді. Бұл жер-
де әлем бойынша мұнайы тым көп 
10 мемлекет алынып отыр. 

Жарайды, бұл жеке әңгіме. 
Белгілі америкалық экономист 
Кеннет Рогофф «Guardian» ба-
сылымына жазған мақаласында 
«Ресейдегі экономикалық 
күйзелісті, рубльдің құлауын, 
жағдайдың төмендеуін АҚШ пен 
Сауд Арабиясы бірлесе мұнай 
бағасын құлатуынан көретіндер 
жеткілікті. Бірақ олар мына нәрсеге 
назар аудармайды, АҚШ-тағы 
тақтатас мұнай «төңкерісі» және 
Қытай экономикасының тежелуі. 
Жалпы әлем экономикасының өсуі 
баяулады. Сондай-ақ, қара алтынға 
ұсыныс көп те, сұраныс аз. Әлемдік 
нарыққа санкциядан босаған Иран 
мұнайы шықты. Баға осының 
кесірінен құлап отыр» дейді. 

Мүмкін. Кім қалай айт-
са да, бүгінде мұнай саясаттың 

құралына айналғаны белгілі. Ал 
оның бағасы қашан тұрақтанады? 
Белгісіз. Екінші бір мәселе, 
соңғы кезде доллар күш ала 
бастады. Мұны кейбір сарап-
шылар АҚШ экономикасының 
өсімімен байланыстыруда. Ал 
доллардың күшеюі өзге ұлттық 
валюталардың құнсыздануына 
алып келетіні белгілі. Бір ақиқат 
дүние, АҚШ жүргізіп отырған 
қаржылық саясатқа наразы мемле-
кеттер уақыт өткен сайын көбейіп 
келеді. Өйткені әлемдегі барлық 
сауда-саттықтың 86 пайызы осы 
АҚШ валютасы арқылы жасала-
ды һәм әлем мемлекеттерінің 65 
пайызы сақтық қорын доллармен 
сақтайды. Содан болар, доллардың 
құдіреті шексіз деп танитындар 

көп. Бірақ доллар ортақ – әлемдік 
валюта емес, ол бір мемлекеттің 
мүддесіне ғана жұмыс істеп 
отырған ақша. Демек бір елдің 
ақшасы, екінші бір елдің пайда-
сына жұмыс істей қоюы екіталай. 
Оның үстіне қазіргідей дағдарыс 
кезеңінде. Басқа, басқа әлемдік 
мұнай бағасының өзі долларға 
байлаулы. Ал, осыдан зардап 
шегіп отырғандар қанша ма? Ал 
долларды ығыстыру мүмкін бе? 
«Бұл кем дегенде ширек ғасырға 
созылатын мәселе. Онда да дол-
ларды толықтай ысырып шығу 
мүмкіндігі шамалы. Ең басты-
сы АҚШ әлемге қожалық етіп 
тұрған заманда доллар үстемдігі 
кемімейді» деседі сарапшылар. 
Мүмкін.
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Жемқорлықпен күрес – негізгі міндет
Алматы облысы өңірлік Кәсіпкерлер кеңесінің мүшесі Жанатбек 

Сарғалдақов  Кәсіпкерлердің аудандық кеңесі ережелерін түсіндіру 
жайында Көксу ауданында өткен кездесуде әңгімеледі. Оның сөзіне 
қарағанда, аудандық кеңес мүшелері аудандық бизнестің  жаршысы 
болуы тиіс. 

– Кеңесті уақтылы құрып отырмыз. Ең 
басты мәселе – біз мұны кәсіпкерліктің 
игілігіне жаратуымыз керек. Кеңестің әр 
мүшесінің ойы сергек, еті тірі, ісі ширақ 
болуы тиіс және олар бизнес пен билік 
арасындағы дәнекер болуы керек. Оның 
құрамына  «ел адамы», «ауыл іскері» 
сияқты ел-жұрттың қамын ойлаған аза-
маттар кіреді. Иә, ауыл кәсіпкерлерінің 
көпшілігі таңның атысы, кештің батысы 
ен далада, егіс басында, шаруа маңында 
жүреді. Сондықтан олар үнемі заңдағы 
өзгерістер, мемлекеттік қолдау шаралары-
нан құлағдар бола қоймайды. Біз ауылдық 
кеңес мүшелері, олардың көзі, құлағы бо-
лып, көп жайдан хабардар етеміз, – дейді  
Ж.Сарғалдақов. 

Алматы облысы Кәсіпкерлер 
құқықтарын қорғау кеңесінің төрағасы 
Баниямин Файзуллин жаңа орган 
жемқорлықпен күрес құралына айналуы 
тиіс деп атап айтты.

– Көп адам бұл кеңес не істейді деген 
сауал қояды. Жемқорлықпен күрес – көп 
міндеттердің бірі. Қоғамдық кеңестерге, 
аудандық кеңестерге қатысу – зор 
мүмкіндік, мұны тиімді қолдану керек. 
Кеңес үшін талқылауға тыйым салынған 
тақырыптар болмауы тиіс. Сонымен қатар 
түйткілді мәселелерді шешу үшін  прокура-
тура  органдарымен өзара тығыз әрекет ету  
керек, – деп қосты Кеңес басшысы.

Жуырда тағайындалған аудан әкімі Ал-
мас Әділ бизнеске жақсы жағдай жасауға 
уәде берді. 

– Менің алғашқы бұйрығым кәсіпкерлік 
мәселесіне қатысты. Кәсіпкерлік бөліміне 
жаңа бастық тағайындадым. Қызмет бары-
сында кәсіпкерлікті дамыту жағдайларын 
жақсарта  түспекпін, – деді Алмас Әділ. 

Сондай-ақ аудандық филиал дирек-
торы Марат Бакиев кәсіпкерлермен кез-
десуде жартыжылдық жұмыс жайлы 
баяндап, сұрақтарға жауап берді. ӨКП 

директоры Ләззат Шыңғысбаева «Федор» 
АӨК (ауылшаруашылық өндірістік кешені) 

қызметімен және Шаңырақ ГЭС жобасы 
құрылысымен танысты.  

Жанар-жағармай сатумен айналысатын оңтүстікқазақстандық 
кәсіпкерлердің сеңге айналған проблемасы орнынан қозғалды. ОҚО 
Кәсіпкерлер палатасы бастамасымен Бас прокуратура мен Жоғарғы 
сотқа айтылған өтініштен соң, бас прокурор кассациялық наразылық 
білдіріп, Жоғарғы сот жалған кәсіпкерге қатысты үкімді алып тастады.

сты ЖЖМ өнімдерімен қамтамасыз етіп 
отырған барлық субъектілердің қызметін 
тоқтатып, шоттарына тыйым салу 
көлікті коллапс пен өңірдегі әлеуметтік 
алаңдаушылықтың артуына апарып 
соғатын.

Мәселе ОҚО Кәсіпкерлер құқығын 
қорғау жөніндегі кеңес талқылауына өтті.

Дәл сол жолғы отырыс қызу болды. 
Қатысушылар мұндай ЖШС қызметін тек-

серу секілді маңызды тексерісті жүргізу 
кезінде ОҚО-дағы бірде-бір оператордың 
Алматыға шақырылмағанын түсіне алмай 
дал болды. Себебі, кәсіпкерлер өз құқығын 
қорғау мен жасалған келісімшарттардың 
растығын тек алдын ала тергеу мен 
қылмыстық істің сотта қаралу кезінде 
ғана жүзеге асыра алатын еді. Алайда 
сотқа Е.Минаковпен келісімге отырған 
Қазақстандағы 350 кәсіпорынның 8-і ғана 

Биыл көктемде ОҚО-ның елу кәсіпкері 
жедел көмек сұрап шағымданған. Жағдай 
аса маңызды әрі барлық деңгейдегі билік 
өкілдерінің қатысуын қажет етті.

2012-2013 жылдары кәсіпкерлер ЖЖМ-
ны арзан бағамен алматылық «Alma 
Оil Еnergy» ЖШС-нан сатып алған. Бұл 
серіктестік кейіннен жалған кәсіпорын 
деп танылған. Жанар-жағармай ОҚО 
аумағында тарату үшін сатып алынған, ал 
оператор ҚР Мұнай және газ министрлігі 
арқылы бекітілген.

Бастапқыда бәрі дұрыс болған. Ком-
паниялар жұмыс жасап, жеткізілімдер 
жүзеге асып отырған. Жеткізілген ЖЖМ 
ҚР заңнамалық нормалары мен талапта-
рына сәйкес рәсімделген. Ол орындалған 
жұмыстарды қабылдау актілерімен, 
шот-фактуралармен, көліктік жүк 
құжаттарымен және т.б. бекітілген. 

Алайда 2015 жылғы желтоқсанда сот 
Минаков құрған «Alma Оil Еnergy» ЖШС 
мен тағы екі компанияны жалған кәсіпорын 
деп тауып, Минаковтың өзін жалған 
кәсіпкерлікпен айналысып, қылмыс жа-
сады деп айыптаған. Бірақ ол қылмыстық 
жауапкершіліктен 9,9 млн теңге көлемінегі 
айыппұл төлеп, құтылып кеткен.

Дәл осы тұста жығылған кәсіпкерлерге 
жұдырық болған тағы бір жайт орын алған. 
Сот үкімінің заңды күшіне енуі негізінде 
«Alma Оil Еnergy» және Минаковтың 
тағы екі компаниясымен жұмыс жасаған 
барлық контрагенттерге Мемлекеттік 
кірістер комитеті қыруар салық салған. 
Олар мемлекеттік қазынаға осы жыл-
дар ішіндегі барлық салықтарды (ҚҚС 
мен операциялар бойынша ұжымдық 
кіріс салығы) төлеуге міндеттелді. Бы-
лайша айтқанда, кәсіпкерлер оларды 
2-айналымда төлеуге тиіс болған. Олай 
болмаған жағдайда, кәсіпкерлер шоттары 
бұғатталып, өсімақылар салынады. Ал бұл 
миллиондаған сома еді.

Кәсіпкерлер қалтасы мұндай сома-
ны көтере алмайтын-ды. Ал тұтас облы-

жіберіліп, тыңдалды. Олардың арасында 
оңтүстікқазақстандық фирмалар болған 
жоқ. Тергеуді жүргізгендердің контр-
агенттер мен жалған кәсіпкерлердің өзара 
қарым-қатынасының іс жүзіндегі жайтта-
рын зерттеуге де құлықтары болмады. 

Жасалған операциялардың заңдылығын 
растайтын құжаттарды да зерттеген ешкім 
болмаған. Компаниялар ЖЖМ-ны сатқанын, 
ал шаруа қожалықтары оны сатып алғанын 
дәлелдейтін жүкқұжаттар ұсынылған. 
Сонымен бірге, мұның барлығын салық 
комитеті бақылап отырған. Ал ЖЖМ-ны 
тиеп, ОҚО-на темір жол арқылы жеткізіліп 
отырған. Барлығы 5 млрд 134 млн болатын 
50 мың тоннадан астам ЖЖМ жеткізілген. 
Мұндай көлемдегі тауарды заңсыз немесе 
жалған құжатпен  вагондармен тасымал-
дау мүмкін емес нәрсе еді. Контрагенттер 
арасында ірі әуе тасымалдаушысы «Skat» 
та бар. Бұл тұста заңды сұрақ туады, егер 
келісімдер жалған болса, онда компания 
ұшақтары отынсыз қалай ұшқан?

ОҚО Кәсіпкерлер палатасы «Атамекен» 
ҰКП орталық аппаратына жүгініп, Бас 
прокуратураға шығуды сұраған. Бас про-
курор Алматы қаласы Алмалы аудандық со- 
тына наразылық білдірді. Өз наразылығында 
бас прокурор соттың қылмыстық-процес-
суалды заңның нормаларын айтарлықтай 
бұзғанын және мұның соңы Е.Минаковты 
орынсыз ақталып шығуына әкелгенін айт-
ты. Сонымен бірге, іс бойынша үшінші 
тұлғалардың, нақтырақ айтсақ адал ниетті 
құқықтары мен мүдделері бұзылды. Бір 
сөзбен айтқанда, осы іс бойынша үкімді 
болдырмау үшін негіздемелер ұсынылған.

Жоғарғы соттың қылмыстық іс бой-
ынша сот төралқасы тергеу шараларының 
толық еместігі мен іс бойынша жайттар 
мен деректер жан-жақты зерттелмегеніне 
нұсқап, бұл наразылықты қанағаттандырды 
және үкім күшін жарамсыз деп хабарлады. 
Қылмыстық іс қайта қаралу үшін сотқа 
жолданды.

2015 жылғы желтоқсанда сот Минаков құрған «Alma Оil Еnergy» ЖШС 
мен тағы екі компанияны жалған кәсіпорын деп тауып, Минаковтың өзін 
жалған кәсіпкерлікпен айналысып, қылмыс жасады деп айыптаған. Бірақ 
ол қылмыстық жауапкершіліктен 9,9 млн теңге көлемінегі айыппұл төлеп, 
құтылып кеткен.


