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Қазақстандық жас кәсіпкерлерге білім мен жол сілтеп, жөн 
көрсететін жандар жетіспейді. Қазіргі кезде нақты «жас кәсіпкер кім?» 
деген анықтама да, олардың саны қанша, осы бағыттағы заңнамалық 
база не олармен жүйелі түрде жұмыс істейтін құрылым жоқ. 

тәжірибесі 5 жылдан асатын 20 шақты 
тәлімгерлеріміз бар. Оларды алдымен өз 
білгенін үйретіп, тәлімгерлік жасауға ба-
улимыз. Бірнеше серіктестермен бірлесе 
қолға алған жоба тәжірибелі кәсіпкерлер 
бас қосатын тұрақты алаңға айналады де-
ген сенімдеміз, – дейді «Жас кәсіпкерлер 
клубының» өкілі Зинаида Пак. 

Бұл апталықта жас кәсіпкерлер форумы 
ұйымдастырылып, стартап-жобалар және 
«Бизнес – бизнес үшін» көрмелері ашылып, 
белгілі кәсіпкерлер өз тәжірибелерімен 
бөліседі. Қатысушылар түрлі шеберлік сы-
ныптарына қатысумен қатар, жақсы бай-
ланыс орнатуға мүмкіндік алады. Осыған 
дейін өткен апталықтар нәтижесінде 
көптеген адамдар өз бизнесін бастаған.

– Осы саланы дамытуға бағытталған 
бірнеше бағдарлама болғанымен, бізде 
«жас кәсіпкер» деген анықтама жоқ. 
Жас кәсіпкерлер клубының негізін 
қалаушылардың бірі ретінде «Жастар са-
ясаты» туралы заң жобасының жұмыс 
тобы құрамында болдым. Ол жерде де 

жастар арасындағы кәсіпкерлікке назар 
аударылмаған. Бұндай заңдық анықтама 
пайда болып, жас кәсіпкерлерге арзан ақша 
беруді қолдайтын да, қолдамайтындар 
да бар. Біздің ұстанымымыз – жастар 
стратегиялық құрал және жеке кәсіп 
бастауға тәуекел ететіндердің қатары 
көп емес. Көрші елдерде білім беру, 

тәлімгерлік жасау секілді бағыттарға 
заңдар қарастырылмаса да, мемлекет 
қазынасынан қомақты қаржы бөлініп 
отыр. Бұл әдіс жас кәсіпкерлерге арзан 
несие беруден де тиімді. Сондықтан тек 
қаржылық қолдау емес, білімге инвести-
ция салу қажет. Арнайы жүргізілген зерт-
теулер тәлімгері, жетекшісі бар бизнес-
жобалардың табысы 30 пайызға артық 
екенін көрсеткен. Яғни қаржылай емес 
қолдаудың нақты дәлелі. Бізде бұл жағы 
ұмыт қалып жатады, – деп пайымдайды 
кәсіпкер Павел Коктышев.

Арзан үй арманға айналмақ
Қазақстанда үй бағасы арзандамайды. Қайта жыл жылжыған сай-

ын онсыз да шарықтап тұрған пәтер құны тағы да ұшына беретін түрі 
бар. Мұны елордада брифингте «Самұрық-Қазына» жылжымайтын 
мүлік қоры» АҚ басқарма төрағасы Болат Палымбетов мәлімдеді. Егер 
еске түсірсек, осыдан екі жыл алдын Елбасы Астана мен Алматыдағы 
көп қабатты үйлердің бағасы тым негізсіз қымбаттап, Еуропаның 
бағасына пара-пар деңгейге жеткенін сынап, төмендету жөніндегі 
ескерту жасаған еді. 

– Біз тек қана мемлекеттікк 
бағдарламалардың есебінен халықты ба-
спанамен қамту мәселесін шеше алмаймыз. 
Жеке құрылысты дамыту керек. Тек қана 
Үкіметке сеніп, үйде жатып, арзан үй ала-
мын деу – дұрыс емес. Шынын айту керек, 
енді арзан үй болмайды. Арзан ипотека бо-
луы мүмкін, арзан аренда болуы мүмкін, 
бірақ үй арзандамайды. Астана мен Ал-
маты қалаларын былай қойғанда, басқа 
қалалардағы ескі «хрущевкалардың» өзі бір 
шаршы метрі 500-600 доллардан түспейді. 
Өз үйі болған соң, оны ешкім арзанға 
сатпайды ғой. Ал жаңа үйдің қымбат бо-
луына бірнеше себептер бар. Мәселен, 
бір шаршы метр тұрғын үйдің бағасына 
салық, құрылыс материалдарының құны, 
құрылысшылардың жалақысы кіреді. 
Арзандату үшін осылардың қайсысын 
қысқартамыз? Болашақта Қазақстан 
құрылыс материалдарын өзінде шығарса, 
баға арзандайды. Қазір біз әйнекті, металл 
мен лифтіні шетелден аламыз. Осы ретте 
Үкімет құрылысқа қажетті әйнек зауытын 
салуға кірісіп жатыр. Одан басқа да мате-
риалдарды өзімізде шығарғанда ғана пәтер 
құны арзандайды.

Астанада енді қаражаяулар маңына 
да жолай алмайтын «Жасыл орам» атты 

Сондықтан қазақстандық жастардың 
кейбірі жеке кәсіпті бастағанымен, 
білімнің жетіспеушілігі мен «байланыстың 
жоқтығынан» шаруасын тоқтатуға мәжбүр. 
Осы олқылықтың орнын толтыру үшін 
елімізде алғаш рет тәлімгерлік институт 
құрылмақ. 

Осымен IV рет ұйымдастырылып 
отырған апталық қарашаның 17-23 
аралығында Алматы қаласында өтеді. 
Ғаламдық кәсіпкерлік апталық әлемнің 
150 елінде бір мезетте 8 миллионнан аса 
адамның басын қосады екен. Қазақстанда 
2011 жылдан қолға алынған шара биыл жа-
стар кәсіпкерлігіне арналып отыр. Өйткені 
бүгінгі белсенді жастар ертеңгі бизнес-
көшбасшыға айналмақ. Бүкіл әлемде 
жаңаша ойлайтын жас таланттарға деген 
сұраныс жоғары. 

– Осы форумда алғаш рет «тәлімгерлік 
институт» бастамасын қолға аламыз. 
Бұл – тәжірибесі мол кәсіпкерлер ерікті 
ретінде ісін жаңа бастаған адамға жол 
көрсетіп, қолдап отыруы. Қазір кәсіпкерлік 

Бастамашыл топ осындай тәжірибенің 
тек Алматыда ғана емес, өзге де аймақтарда 
таралғанын қалайды. Өйткені осындай 
бас қосуларда жақсы байланыс орнатуға 
мүмкіндік мол. Кез келген стартап-жобаның 
дамуы үшін жан-жақты байланыс болғаны 
аса маңызды. Қазақстанда бұндай тәжірибе 
енді-енді қолға алынып жатыр. Ел Үкіметінің 

орта және шағын бизнесті дамытуға аса 
үлкен мән беріп, қолдауға қомақты қаржы 
бөліп отырғаны тегін емес. Алматы қаласы 
кәсіпкерлер палатасының директоры Артур 
Котенев бұл апталық тек жас кәсіпкерлерді 
ғана емес, орта және шағын бизнесті дамытуға 
серпін беруі тиіс деп тұжырымдайды: 
«Жастардың бизнеспен айналысуын ынта-
ландыруымыз қажет. Бұндай бастамалар 
өндірістік бағыттағы ШОБ-тың дамуына 
бағытталып, деңгейі өседі деген сенімдеміз. 
Жастар үшін қажетті тренингтер мен семи-
нарлар тұрақты тұрде өтіп тұрады».

қымбат орам бой көтермекші. Экологиялық 
талаптың негізінде салынатын тұрғын үй 
кешенінің жалпы құны 44 млрд теңгені 
құрайды. 180 мың шаршы метр аумақты 
қамтитын жоба ЭКСПО қарсаңында, яғни 
2017 жылы пайдалануға беріледі. Бір 
шаршы метрінің құны 2 мың доллардан 
кем болмайтын пәтерлер, негізінен, тек 
қалталыларға арналған. 

Астанада енді қаражаяулар маңына 
да жолай алмайтын «Жасыл орам» атты 
қымбат орам бой көтермекші. Экологиялық 
талаптың негізінде салынатын тұрғын үй 
кешенінің жалпы құны 44 млрд теңгені 
құрайды. 180 мың шаршы метр аумақты 
қамтитын жоба ЭКСПО қарсаңын да, 
яғни 2017 жылы пайдалануға беріледі. 
Бір шаршы метрінің құны 2 мың доллар-
дан кем болмайтын пәтерлер, негізінен, 
тек қалталыларға арналған. Мұны 
Палымбетовтiң өзі қуаттап отыр. «Бұл 
әлеуметтік баспана емес екенін бірден 
айта кетейін. Сосын мейлінше қымбат ке-
шенге айналады, әзірше шаршы метрі ша-
мамен 2 мың доллардан асады. Дегенмен 
ескерте кетейік, кейіннен тұрғын үйлердің 
бағасы негізінен, коммуналдық қызметтер 
есебінен төмендеп жатады»,  – дейді Болат 
Палымбетов.

Қазақстанда «жас кәсіпкер» деген анықтама жоқ. «Жастар саяса-
ты» туралы заң жобасының жұмыс тобы құрамында болдым. Ол жер-
де де жастар арасындағы кәсіпкерлікке назар аударылмаған. Біздің 
ұстанымымыз – жастар стратегиялық құрал және жеке кәсіп бастауға 
тәуекел ететіндердің қатары көп емес.  Жас кәсіпкерлерге арзан несие бе-
руден де тиімді. Жастарға қолдау қажет.  
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Соңғы уақыттары мұнай бағасы 78,67 долларға дейін төмендеді. Бұл 
сонау 2010 жылы болған көрсеткіш. Ал маусым айында ғана, баррелі 
110 долларды құрап тұрған мұнай бағасының қысқа уақыт ішінде 
осыншалықты төмен құлдилауын қалай түсінуге болады. Яғни шілде 
айынан бері мұнайдың 30 пайызға арзандауының себебі не? 

тыр. Қытайдың да қарқыны тоқыраңқырап 
қалған. ХВҚ-ның болжамына қарағанда, 
Бейжің биыл 7,5 пайыздық экономикалық 
өсімге қол жеткізе алмайтын көрінеді. 
Жалпы, мұнайдан көл-көсір пайда тау-
ып отырған елдер үшін, оның бағасының 
төмендеуі үлкен соққы болып тиюде. Түрлі 
проблемалар әкелуде. Тағы бір баса назар 
аударатын дүние, мұнай бағасының арзан-
дауында саяси астардың барлығы. 

Ресей қарсы әрекет 
Көптеген сарапшылар әлемдік 

экономиканың баяулауы мұнай бағасына 
соншалықты әсер етіп жатыр деу қателік. 
Бұл жерде ОПЕК елдері АҚШ-тың 
айтқанына еріп, Ресейге қарсы әрекет 
етуде деседі. Бұл пікірдің өзегінде бір 
шындықтың жатқаны анық. Өйткені 
Украинаға байланысты Ресейдің ұстанымы 
Батыстың көңілінен шықпады. Мәскеу 
қарсылық көрсеткен соң, мұнай бағасын 
құлатуға мәжбүр болды. Санкцияның, 
мұнай бағасының төмендеуінің зарда-
бын Ресей енді тарта бастады. Жалпы, 

АҚШ-та тақтатас  
табыс көзіне айналды 

Соңғы үш жыл ішінде АҚШ-та 
тақтатас (сланцы) мұнайын өндіру көлемі 
күрт ұлғайған. АҚШ қазір күніне 1 мил-
лион баррель мұнай өндіретін жағдайға 
жеткен. Соның арқасында Вашингтон 
биыл алдыңғы орыннан Сауд Арабиясын 
ығыстырып, әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші 
елге айналды. Бұған қоса, ОПЕК-ке мүше 
елдер мен Ресейдің мұнайына АҚШ-тың 
«тақтатас» өндірісі қосылып, нарыққа ша-
мадан көп шикізат шығатын болды. Осы-
дан келіп өндірушілер арасында бәсеке 
күшейді, тұтынушыға талас басталды, баға 
төмендеді. Екінші себеп – сұраныс азайды. 
Әлемде экономикалық өсім бәсеңгендіктен, 
тұтынушылар тартыншақтап тапсырыс 
бере бастады.Экономикалық өсімнің 
баяулауы әсіресе,  Еуропада қатты 
байқалады. Халықаралық валюта қорының  
мәліметіне қарағанда, Еуроаймақтағы баяу 
экономикалық өсім алдыңғы екі жылдық 
рецессияның орнын толтыра алмай жа-

экономикалық өсімі мұнай бағасына 
тәуелді елдердің бірі, һәм бастысы Ресей 
екені белгілі. Сарапшылардың есебінше, 
Ресей бюджетін толтыру үшін мұнай бағасы 
барреліне 104 доллардан төмендемеуі керек. 
Ал бүгінгі баға 80 доллардың айналасында 
дірілдеп тұр. Есептей беріңіз. АҚШ-тың 
Bloomberg қаржылық ақпарат агенттігінің 
есептеуінше, бір баррель мұнайдың бағасы 
90 доллар шамасында болған жағдайда, 
Ресейдегі бюджет дефициті жалпы ішкі 
өнімнің 1,2 пайызы құрайды екен. Егер баға 
тағы 10 долларға құлдыраса, онда бюджет 
дефициті екі есе өсіп, 2,4 пайыз болады 
екен. Ресейдің бұрынғы Қаржы министрі 
болған Алексей Кудрин «Ресей экономи-
касына ең ауыр соққы мұнайдың арзан-
дауы болды» дейді. Ал Қаржы министрі 
Антон Силуанов «Батыс санкциялары мен 
мұнайдың арзандауы кесірінен Кремльдің 
алдағы алты жылда қорғаныс саласына 
576 миллиард доллар жұмсау жөніндегі 
бағдарламасын жүзеге асыра алмаймыз» 
деген мәлімдеме жасап үлгерді. Осының 
өзі-ақ мұнай бағасының құлдырауы Ре-

сейге аса қиын тиіп жатқанын көрсетеді. 
«Сұрап алған аурудың емі жоқ» деген осы. 

Бұлдыр дүние
Мұнай бағасына қайта оралар болсақ, 

алдағы күндері қалай  болмақ? Төмендей 
бере ме, әлде бастапқы қалпына келе ме? 
Алдағы ОПЕК-тің саммитінде мәселе 
қай қырынан қойылады. Белгісіз. Бір 
ақиқат дүние, Картель төрағасы Абдал-
ла әл-Бадридің пікіріне сүйенсек, «мұнай 
бағасы бұдан да төмендеуі мүмкін. Ол 
2015 жылдың жартысына дейін сақталмақ» 
дейді. Ары қарай қалай болмақ, ол бір 
құдайға ғана аян. Дегенмен, картель мұнай 
бағасы өсуі үшін, мұнай өндіруді азайтуға 
құлқы жоқ. Әзірге  қалай болды, солай қала 
бермек секілді. Ресей президенті Путин 
«мұнай бағасының құбылуы, төмендеуі 
тек әлемдік экономика өсімінің кемуінде 
ғана емес, кейбір мұнайлы мемлекеттердің 
мұнайды саяси ойын ретінде пайдалануын-
да» дейді. Бәлкім, Путиндікі дұрыс болар. 
Жалпы, көптеген сарапшылар, «қымбат 
мұнай келмеске кетті» деседі.

Кәсіпкерлерді қолдау жалғасады 
Елімізде келер жылдан бастап кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған 

бірыңғай бағдарлама қабылданады. Бұл туралы Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы басқарма төрағасының орынбасары Нұржан Әлтаев ҚР 
Президенті жанындағы орталық коммуникациялар брифингінде 
мәлімдеді. 

Оның айтуынша, ел өңірлерінде 
мемлекеттік органдар мен ұлттық 
компаниялардың жұмысы үйлестірілмеген. 
Сол себепті кәсіпкерлерге құжат жинау 
жөнінен енді бір ғана оператор қызмет 
көрсететін болады. Сондай-ақ «Бизнестің 
жол картасы –2020» бағдарламасына 
тағы да бірқатар өзгерістер 
енгізілмек. 

– Мемлекеттік бағдарламаларды 
жүзеге асыру барысында 
қағазбастылыққа әлі де жол беріліп 
отыр. Қазіргі таңда біз, Ұлттық эко-
номика министрлігі, Қазақстанның 
даму қоры, «Бәйтерек» холдингімен 
бірге «Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасына өзгерістер енгізу 
бойынша жұмыс жүргізіп жа-
тырмыз. Құжатта мемлекеттік 
қолдау көрсету мерзімдері қайта 
қарастырылады. Жалпы «Бизнестің 
жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында сомасы 1 трлн теңгені 

құрайтын 4,5 мың несие шарты келісілген. 
Ел кәсіпкерлері көп жағдайда өндеу 
өнеркәсібіне қызығушылық танытады. Со-
нымен қатар, көлік саласы мен заттарды 
қаптау, жинақтау ісі де пайдалы кәсіптер 
қатарында, – дейді мамандар.

Инновациялық құбыр
Қазақ ғалымдарының инновациялық жаңалығы Ресейдің 

Арктикадағы мұнай жобаларында қолданыла бастады. Қазақстанда 
ойлап табылған компазиттік материал мұнай-газ құбырларының 
сыртқы әсерге беріктігі мен сапасын арттыратынмен ерекшеленеді. 
Отандық өнер тапқыштар мен Ресей бизнесмендерінің әріптестігі 
арқасында өндіріске енгізілген жаңалық терістіктегі көршіміздің 
құбырлар құрылысында өте жоғары бағаланып отыр.

қосындысы техникалық барлық талаптарға 
сай болып шықты», – дейді. 

Бүгінде Ресей компаниялары 
Қазақстанда жасалған компазиттік 
материалдың көмегінсіз құбыр төсеу 
жұмыстарын жүзеге асырмайды. Ол 
тек құрлықта ғана емес, теңіз табаны 
арқылы өтетін мұнай тасымалында да 
үлкен сұранысқа ие. Соңғы кезде Ка-
спий қайраңында жұмыс жасап жатқан 
шетелдіктер де қазақстандық жаңалыққа 
назар аудара бастаған.Жаңа құбырды 
тоттанудан және басқа да сыртқы 
механикалық әсерден  қорғайды. Әрі 
экологиялық жағынан қауіпсіз. Осы рет-
те Қашағадағы мұнай құбырын тартқанда 
біздің билік отандық өнім өндірушілердің 
жасап шығарған инновациялық құбырына 
қаншалықты көңіл бөлді деген ой туады. 
Ал Ресей болса бізді бағалап отыр. 

Бүгінде отандық өнімге әлемнің 
көптеген мұнай өндіруші компанияла-
ры назар аудара бастаған.  Қазақстандық 
ғалымдардың мұнай саласындағы 
инновациялық жобалары Ресейдің барлық 
кен алаңдарында, тіпті Арктикадағы 
мұнай терминалының құрылысына да 
үлес қосуда. Ол Жайрем кен байыту ком-
бинаты мен астрахандық құбыр тартушы 
компания арасындағы іскерлік байланыс 
арқасында мүмкін болып отыр. Арктика-
да мұнай терминалы құрылысын қолға 
алған ресейлік құбыр төсеушілер суық 
Сібір климатына төзімді материал табу-
да қиындыққа кезіккен. Құбыр тартатын 
компания жетекшісі Игорь Шапурин «Біз 
климат ерекшелігіне төзімді материал-
ды ұзақ сараптадық. Шетелдерден тіпті, 
Швециядан да алдырдық. Солардың 
ішінен Қазақстан-Ресей материалдарының 
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Шағын және орта бизнес кез келген елдің экономикалық тұрғыдан 
дамуына негіз болатын сала. Таяуда Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған «Нұрлы жол» Жол-
дауында осыған дейін Ұлттық қордан кәсіпкерлік саланы қолдауға 
бөлінген 100 млрд. теңге толықтай игеріліп, ел аумағында жаңадан 
4,5 мың тұрақты жұмыс орыны құрылағанын атап өтті. Осылаша 
мемлекеттің кәсіпкерлік салаға бөлінген қаржы өз нәтижесін берді. 
Президент алдағы уақытта шағын және орта бизнеске жасалына-
тын қамқорлық арта беретінін тілге тиек етті. Осы ретте Қазақстан 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы төрағасының кеңесшісі, экономист са-
рапшы Темір Назхановты әңгімеге тартып, болашақта мемлекет пен 
бизнес арасындағы байланыс қалай өрбитіні жайында сұхбаттастық.  

Қазіргі таңда әлемдік экономика 
дағдарыстан жапа шегіп, өзінің даму 
қарқынын жоғалтып отыр. Кедендік Одақ 
бойынша әріптесіміз Ресейдің басына да 
қара бұл үйіріліп тұр. АҚШ пен ЕуроОдақ 
елдері Украинадағы жағдайлардан 
кейін экономикалық санкциялар салып, 
көршімізді қыспаққа алып жатыр. Әлемдік 
қауымдастықтың бір бөлшегіне айналған 
Қазақстанға осы жағдайлар өз салқынын 
тигізбей қоймасы анық. Президент осы 
жайтты күнібұрын ойлап, мемлекеттің 
кәсіпкерлік саланы қолдайтын шарала-
рын күшейтті. Алдағы уақытта мемлекет 
тарапынан бөлінетін қаржы бизнестің 
жандануына септесетін болады. Қазіргі 
таңда Қазақстан 2,6 миллион адам өзін-
өзі жұмыспен қамтыған. Бұлардың бәрі 
шағын кәсіпкерлікпен айналысушылар. 
Өз басым шағын және орта бизнеске 
жасалған қолдауды халықты қолдауға 
бағытталған шаралар деп қабылдаймын. 

Шағын қаладағы жағдай

– Кей кезде кәсіпкерлер мемлекеттің 
көмек қаржысына қолдары 
жетпейтінін айтып жатады. Жалпы 
мемлекеттің жеңілдетілген несиелерін 
тиімді пайдалану үшін қандай шаралар 
қабылдау қажет деп ойлайсыз?

– Жеңілдетілген несиеге қол жеткізе 
алмаған кәсіпкерлердің өкпе-ренішін 
мен де естіп жүрмін. Бұл ретте көптеген 

кедергілердің бар. Қазақстан ұлттық 
кәсіпкерлер палатасы осы мәселердің 
түйінін тарқату үшін Үкіметпен тізе қосып 
жұмыс істеуде. Өзіңізде естіген шығарсыз, 
жақында Мәжіліс депутаттары Үкіметтік 
моноқалаларды дамытуға қатысты 
бағдарламасына көңілдері толмайтынын 
ашып айтты. Аталған бағдарламаның 
кәсіпкерлік саланы дамытуға бағытталған 
тұсына тоқтала кетсем. Мемлекет шағын 
қалаларды дамыту үшін қыруар қаржы 

бөлді. Меніңше, бұл істі ұршықша үйіріп 
әкетуге жергілікті жердегі әкімдердің 
әзір болмады. Шағын қалаларды 
басқарып отырған әкімдер өздеріне 
қаржының аса қажет екенін айтқанымен, 
оны қалай игеретіндерін қоғамдық 
ортаға ашып айтқан жоқ. Біздегі шағын 
қалалардың көпшілігі жүйе құраушы ірі 
кәсіпорындардың аумағында орналасқан. 
Кейіннен кәсіпорындар жұмысын 
тоқтатқанда қала тұрғындары қиын 
жағдайға тап болғаны жасырын емес. Бұл – 

жалғыз Қазақстанның басындағы жағдай 
емес. Шағын қалалардың мәселесі АҚШ 
пен ЕуроОдақ елдері де бетпе-бет келгенін 
білеміз. Айталық, 1932 жылы Рузвельт 
кәсіпорындарға иек артқан қалалардың 
жанынан жолдар салып, мәселені оңтайлы 
шешкен болатын. Қазіргі таңда мұндай 
маңызды жұмыстарды Қазақстан да іске 
асып жатыр. Бірақ жол салып барлық 
мәселені шешіп тастау өте қиын. Биз-
нес сұраныс болған жерде дамитынын 
ұмытпаған жөн. Қазақстанда сұраныс 
негізінен ірі қалаларда екені белгілі. 
Ал шағын қалалардың тұтынушылық 
қабілеті өте төмен. Соның салдарынан 
шағын қалаларда кәсіпкерлікті дамыту өз 
деңгейінде болмай тұр. Шағын қалаларды 
басқарып отырған әкімдер өзі басқарып 
отырған аумақтың экономикалық 
мүмкіндігін барынша зерделуі тиіс еді. 
Мемлекеттен қыруар қаржыны алып, оны 
тиімді бағытта жұмсай алмау еліміздің 
дамуына кесірін тигізетінін әкімдер 
түсінуі керек. 

– Соңғы жылдары елімізде Кәсіпкрлер 
палатаның арқасында бизнесті 

дамытуға қолайлы нормативтік-
құқықтық база қалаптасқанын білеміз. 
Алдағы уақытта Ұлттық палата 
қандай маңызды мәселені қолға алуы ке-
рек деп есептейсіз?

– Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының құрылғанына бір жыл болды. 
Осы қысқа мерзім аралығында қоғамдық 
ортада палата кәсіпкерлердің мүддесін 
қорғайтын негізгі ұйымға айналды. Иә, 
Қазақстанда бизнестің жан-жақты даму-
ына қолайлы жағдай туғызатын бірнеше 

Мемлекеттік кәсіпорындар бизнеске кедергі жасауда 

Өткен жылы мемлекеттік кәсіпорындар еш бәсекелессіз-ақ құны 25 
млрд теңгені құрайтын мемлекеттік тапсырысты ұтып алған. Бұл ту-
ралы бүгін ҚР Қаржы министрінің орынбасары Руслан Дәленов «Экс-
перт-200» ұлттық бизнес форумында мәлімдеді. 

Сондықтан қазір мемлекеттік 
ұйымдардың бизнеске қатысуын шектейтін 
құжат қабылдау қажеттілігі туындап отыр. 
Бүгінгі күні нарықта мемлекеттің үлесі бар 
6000 кәсіпорын қызмет етеді. Сондай-ақ, 
Руслан Дәленов жекешелендірудің екінші 
толқынының нәтижелерімен бөлісті. Шара 
бастау алған сәттен бері жалпы бағасы 
6,9 млрд теңге болатын 92 нысан сатылып 
үлгерген. Бұл қаражаттың тек 326 милли-
оны ғана республикалық бюджетке түседі. 
ҚР Қаржы министрінің орынбасары Руслан 
Дәленов 

– Сатылған кәсіпорындар холдингтердің 
меншігінде болғандықтан, қаражаттың 
басым бөлігі, яғни 3,6 млрд теңге соларға 
кетеді. Кейбір кәсіпорындар өз бастапқы 
бағасынан 25 есе қымбат сатылған. Ара-
сында 1 теңгеге де кететін бизнес түрлері 
бар. Ал 300 мекеме кәсіпкерлерге де, мем-
лекетке де керек болмағандықтан, мүлдем 
жойылады. 

Қазіргі таңда министрлікпен тиісті 
құрылымдарда заман ағымына ілесе ал-

май келе жатқан акционерлік қоғамдар 
мен серіктестіктер жетіп артылады. 
Солардың біразын билік сатып, еркін 
нарыққа жіберіп жатыр. Сатылған 
мекемелердің ертеңгі күні еркін нарықты 
өмір сүріп кету мәселесі бүгінде үлкен 
сұрақ болып тұрғаны жасырын емес. 
Жалпы мемлекеттің мемсатуларына 
арқа сүйеп, сырттан қаржы көзін тартуға 
құлықсыздық танытып отырған мекеме-
лер Білім және ғылым министрлігінде 
біраз бар. Қазір көптеген ғылыми зерттеу 
институттары мемлекеттің тапсырысымен 
ғана жан бағып отырғаны жасырын емес. 
Мұндай құрылымдарды жекеге беру ке-
рек. Бұл ретте атқарушы билік ғылыми 
мекемелердің ғылыммен айналысуға 
мүдделі жекелеген адамдарға сатуы 
тиіс. Бұдан басқа бірқатар мемлекеттік 
басылымдар да мемлекетке масыл бо-
лып отырғанын мойындауымыз керек. 
Олардың да жұмысын оңтайландыру ке-
рек. Сол кезде жекешелендіру өз нәтижесін 
береді. 

Бизнесті қолдау жалғаса береді  

– Темір мырзаға Таяуда жарияланған Ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Нұрлы 
жол» Жолдауында Ұлттық қордан 
бөлінген 100 млрд. теңге дағдарыс кезінде 
еліміздегі кәсіпкерлік саланың тыны-
сын ашқанын айтты. Президенттің 
жылдағы халыққа Жолдауында шағын 
және орта бизнесті дамыту салала-
рына арнайы тоқталатынын білеміз. 
Биылғы Жолдаудан түйген ойыңызды 
ортаға салсаңыз.  

– Елбесы жылдағы Жолдауларын-
да шағын және орта бизнесті дамытуды 
жауапты тұлғалардың назарына салып 
отырады. Мемлекеттік жүйе мен бизне-
спен үйлесімде жұмыс істеген жағдайда 
мемлекет дамып, әлеуетті артады. Елба-
сы  Жолдауда шағын және орта бизнес 
нысандарының табысы ЖІӨ-нің 50 пайы-
зына жеткенше бұл бағыттағы қарқынды 
жұмыстар тоқтамайтынын айтты. Шағын 
және орта бизнесті дамыту үшін 2015-2017 
жылдарға жалпы сомасы 155 млрд. теңгені 
құрайтын несие бөлінбекші. Кәсіпкерлер 
үшін бұл айтулы жаңалық деп есептеймін.  

Олжекем қазақ тәуелсіздігінен қорқады
«Азаттық» радиосына сұхбат берген әлем азаматы Олжас Сүлейменов 

Қазақ Елінің толық тәуелсіз болғанынан қорқатындығын мәлімдепті. 
Олжас Сүлейменовтің қазақ тәуелсіздігіне және қазақ тіліне қатысты 
солақай сөйлегені бір бұл емес. Бұған дейінде бұра тартқаны есімізде. 

болуынан қорқатын болса, қарапайым 
халықтың алға, ертеңгі күніне деген сенімі 
азаяры даусыз. 

Қазақ тәуелсіздік ала салысымен, өзінің 
ұлт көш басшыларынан жігерлендіретін, 
рухтандыратын күш-қуатты күтті. Бірақ, 
Ахаң – Ахмет Байтұрсынов рас айтады, 
«тіл тәуелсіз болмай, сана тәуелсіз болмай-
ды екен». Олжас Сүлейменов біртуар ақын, 
мың жылда бір туатын талант. Алайда, 
80-нің сеңгіріне шықса да, ана тілі ретінде 
ұлы орыс тілін есептеп келген тұлға тарих 
сахнасында Қазақ деген тәуелсіз елдің жеке 
көш түзеуі мүмкін емес деген идеядан өмірі 
бас тартқан емес. Ақын Қазақстан Ресейден 
іргесін аулақ салса, өзінің оқырмандарынан 
айрылып қалады. Ол неге өз халқының 
тәуелсіздігінен қорқады? Неге өз ұлтын 
жігерлендірудің орнына, оның жігерінің 
құм болуына әрекет етеді? Неге ұлы 
тұлғаны бостандыққа ұмтылған, алайда, 
қол жеткізе алмай отырған талай жауынгер 
ұлттың тағдыры толғантпайды? Көкіректе 
сауал көп, жауап жоқ.

Олжекең сол баяғы қалпында. Өз 
ұлтының ұлт болып тұтасып, жеке ел бо-
луына күмәнмен қарайды, абсолюттік 
бостандықтан қорқады. Дәл осындай 
идеяны қырғыз халқының ұлы перзенті 
Шыңғыс Айтматов та айтқан еді. Егер 
елі үміт артқан тұлғалары елінің тәуелсіз 

ЕуроОдақ елдерінде кез келген адам құзырлы орындаға кәсіпкерлік ны-
санды тіркетіп, кәулікті бірден ала алмайды. Тіркеуші орган алдымен сол 
аудандағы кәсіпкерлік нысанға халқытың сұранысын есептеп, байыптай-
ды. Бұдан кейін кәсіпкерді болашақта салықтың есептерді дәл уақытында, 
дұрыс тапсыруы үшін арнайы курстар да тегін оқытады. Осыдан кейін 
ғана шағын бизнеспен айналысуға ынтасы оянған жанның қолына жеке 
кәсіпкер куәлігін ұстатады.
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заңның қабылдауына бастамашы 
болдық. Бірақ біздің жұмыс енді 
ғана қызып келеді. Атқарылатын 
жұмыстардың бәрі алды. Бүгінде 
мемлекеттің кәсіпкерлік са-
ланы қолдауға бағыттаған 
қаржысын иелеріне әлі де бол-
са дұрыс игерілмеуде. Алдағы 
уақытта кәсіпкерлер палатасы 
қаржыны тиімді пайдалануға 
бар күш-жігерін жұмсайтын бо-
лады. Бұдан басқа кәсіпкерлік 
салаға бөлінетін қаржыға мо-
ниторинг жасап, оның тиімді 
бағытта жұмсалуына бақылуды 
көздеп отырмыз. Қазіргі таңда 
Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының еліміздің барлық 
аймағында бөлімшелерін 
ашып, кәсіпкерлердің бизнесін 
өрістетуге көмек көрсетіп жатыр. 

Бұрындары Қазақстанда 
кәсіпкерлікті тіркеудің өзі 
үлкен машақат еді. Қазір бұл 
мәселелер оң шешімін тапқан. 
Жеке кәсіпкерлікті бір күнде 
тіркетуге болады. Енді біздің 
алдымыздан басқа мәселелер 
кесе-көлденең шығып тұр. Қазір 
екінің бірі жеке кәсіпкерлік ны-
санын тіркетіп алып, соңынан 
жұмыс істеу керектігін білмей 
қиналып жатады. Олардың 
көпшілігі салықтың есептерін 
тапсыра алмай қиналатыны 
жасырын емес. Мұндай аза-
маттар кәсіпкерлердің санын 
арттырғанымен, сапалы жұмыс 
істеуге иненің жасауындай үлес 
қоспайтыны анық. Мұндай 
қиындықтан шетелдің 
тәжірибесіне сүйеніп, шығуға бо-
лады. Қазір ЕуроОдақ елдерінде 
кез келген адам құзырлы 
орындаға кәсіпкерлік нысан-
ды тіркетіп, кәулікті бірден ала 
алмайды. Мемлекеттік орган-
дар кәсіпкерлікпен айналысуға 
аңсары ауған адамның ба-
стайтын ісінің қыры мен сы-
рын қаншалықты меңгергенін 
анықтап, көз жеткізеді. Айталық, 
бір ауданнан шаштараз ашқыңыз 
келді делік. Тіркеуші орган ал-
дымен сол аудандағы шашта-

Бәс сауда қызып тұр
Елімізде басталған жекешелендіру науқанында ең қымбат бағаға 

сатылған нысан белгілі болды. «МАК Екібастұз» ЖШС 1 млрд. 21 
млн. теңгеге сатылыпты. Бұл әзірге ең жоғары бағаға өткен нысан бо-
лып тұр. Ал нағыз сауда көрігі «Қазығұрт-ЮГ» ЖШС нысанын сату 
кезінде тіркелген. Осы кәсіпорынды сатып алуға 5 тұлға таласқан. 
Олар «Қазығұрт-Югке» қол жеткізу үшін бағаны 50 рет өсірген. Айта 
кетерлігі, екі нысан да «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясына 
тиесілі. Ал ендігі иесінің аты-жөні құпия күйінде қалып отыр. Себебі 
олар есімдерінің жария болғанын қаламайды екен. 

Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік 
және жекешелендіру комитетінің төрағасы 
Эдуард Өтеповтің айтуынша, осы мәселе 
бойынша Бас прокуратураға тиісті өтінім 
жіберіліпті. «Саудаға қатысатындардың 
барлығына есімдерін жария етуге рұқсат 
ету туралы өтініш жазылған хаттарды 
жіберудеміз. Сатып алушылар өздерінің 
аты-жөнін атамауды қалайтын жағдайлар 
кездесіп жатыр» деді ол. Бір анығы, 
жекешелендіруге түскен нысандарды 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мүшелері 
сатып алып жатыр екен. 

Бұл екі кәсіпорын да темір жол 
саласындағы табысты компания сана-
лады. Мысалы, «Қазығұрт-ЮГ» ЖШС 
мұнай өнімдерін тасымалдайтын темір 
жол цистерналарын сапарға даярлау-
мен айналысса, «МАК-Екібастұз» ЖШС 
қызметтік-техникалық вагондарды күрделі 
жөндеуден өткізіп, дизельдік және элек-
трпойыздарды жөндеп, техникалық қызмет 
көрсетеді. Жалпы, жекешелендіру науқаны 
басталғалы бері 82 нысан сатылып кетіпті. 

«Биыл жоспар бойынша 295 нысан 
сатуға шығарылды. Әкімдіктер, әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациялар және холдинг-
тер сатуға тағы да 16 нысанды қосымша 
ұсынды. Бүгінгі күні 82 нысан сатылды. 

Оның ішінде, республикалық меншіктегі – 
4, коммуналдық мешіктегі – 35, әлеуметтік 
кәсіпкерлік корпорациялар бойынша – 30 
нысан, холдингтер бойынша 13 нысан 
сатылды. Жалпы, сату бағасы 4,6 млрд. 
теңге. Бұл бастапқы бағадан 1,5 есе артық. 
Сатудан республикалық бюджетке – 326 
млн. теңге, облыстық бюджеттерге 380 
млн. теңге түсті» дейді Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті төрағасының орынбасары 
Ғалымжан Ибраимов.

Біреулер бай-манаптар заңсыз тапқан 
дүние-мүлкін жекешелендіріп алаты-
нын айтып, бұл науқанды сынға алып 
жүргенін білеміз. Қалай болғанда да 
қыруар байлықты қалтасына басқандар 
мүлкін мемлекетке кері қайтармайтыны 
белгілі. Мұндай жағдайда олардың мем-
лекетке аз да болса салық төлеп, мүлікі 
мен жиған ақшасын жария етуідің мәні 
зор. Сондықтан бұл науқанды сынға алу 
орынсыз. Науқанның ең тиімді тұсы - 
қарапайым халық өздерінің үй-жайын 
тегін, жылдам жекешелендіріп жатқанын 
атап айтуға болады. Егер олардың үй-жайы 
заңдастырылмаса, болашақта түрлі дау-
шарларға себепші болатыны даусы. Әсіресе 
Алматы сияқты ірі қалаларда. 

раз бен халқытың санын есеп-
теп, кәсіпкердің қызметіне 
қаншалықты сұраныс болаты-
нын байыптайды. Бұдан кейін 
кәсіпкерді болашақта салықтың 
есептерді дәл уақытында, дұрыс 
тапсыруы үшін арнайы кур-
стар да тегін оқытады. Осыдан 
кейін ғана шағын бизнеспен 
айналысуға ынтасы оянған 
жанның қолына жеке кәсіпкер 

куәлігін ұстатады. Кәсіпкерлік 
саланың құпиясына біршама 
қаныққан адам өзі таңдаған 
ісін дөңгелетіп кететіні белгілі. 
Қазақстан да болашақта осын-
дай деңгейге жетуі керек деп 
есептеймін. 

Маманға мұқтаждық 

– Кәсіпкерлік саланы қолдауға 
бағытталған қаржыға 
қоғамдық бақылау орнатудың 
маңыздылығы жайын-
да айттыңыз. Мемлекет 
қаржысын кәсіпкерлерге 
үлестіріп отырған «Даму» 
қорының бұл бағытта 
жұмыстарын  Қазақстан 
ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының бақылайтын 
мүмкіндігі бар ма?

– Кәсіпкерлер палата-
сы қоғамдық ұйым ретінде 
мемлекеттің шағын және орта 
бизнеске бөлген қаржысына 
бақылауға толықтай құқы 
бар. Қазіргі таңда «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қорымен 
дәл осы мәселе бойынша келісім 
жүргізіп жатырмыз. Алдағы 
уақытта палата аймақтағы 
бөлімшелерін іске қосып, мем-
лекет қаржысын бақылайтын 

маңызды жүйе қалыптастыратын 
болады.  
– Бүгінде Кәсіпкерлік палата-
да шағын және орта бизнесті 
кәсіптік-техникалық маман-
дармен қамту мәселесімен 
айналысып жүргеніңзді 
білеміз.  Айтыңызшы, кәсіптік 
мамандардың жетіспеушілігі 
бизнесті алға басқан қадамын 
қаншалықты тұсап отыр.

– Кез келген сала білікті 
мамансыз алға баспай-
ды. Сондықтан Қазақстан 
кәсіпкерлік жан-жақты да-
уына маман жетіспеушілігі 
айтарлықтай кедергі келтіріп 

отырғанын мойындауы-
мыз керек. Осыны ескерген 
Қазақстан ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы ҚР Білім және ғылым 
министрлігін бірлесіп «Жол 
картасын» әзірлеп, еліміздің 
кәсіптік-техникалық маман дай-
ындау саласына Дуальді жүйені 
енгізуге күш салып жатыр. Қазір 
Қазақстан бойынша 194 кол-
ледж іріктелініп, ел экономика-
сына аса қажет 11 мамандықты 
таңдап алынған. 2014-2016 жыл-
дар аралығында елімізде 10 
мың жас маман аталған коллед-
ждерде білім алып, білігін 474 
кәсіпорындарда іс-тәжірибесін 
шыңдайды. Дуальді жүйе бой-
ынша білім алатын жастар оқу 
мерзімінің 60 пайызын нақты 
жұмыстарға арнайтын бола-
ды. Осы ретте олардың оқу жо-
спарлары жұмыс берушілердің 
қатысуымен бекітілетінін 
айта кетуіміз керек. Мұндай 
жағдайда кәсіпорынға қажетті 
маманды дайындауға кеңінен 

жол ашылатыны анық. Қазірге 
таңда осы бағдарламаға 
еліміздегі ірі кәсіпорындардың 
қатысуы үшін жаңа жобалар 
ұсынып жатырмыз. Сырт елдер-
де маман даярлауға қатысқан 
компанияларға мемлекет 
түрлі салықтық жеңілдіктер 
ұсынып, қызықтыратынын 
білеміз. Айталық, Еуропада 
маман даярлауға үлес қосып, 
қаржы салған компаниялардың 
әлеуметтік салғына мем-
лекет 15-25 пайызға дейін 
төмендетеді. Кәсіпкерлік пала-
та осы тәжірибені басшылыққа 
алып, Үкіметке Қазақстанда 
маман даярлауға үлес қосқан 
кәсіпорындардың әлеуметтік 
салғын 10 пайызға дейін 
төмендету турасында ұсныс 
жасады. Біздің ұсынысымыз 
Үкімет тарапынан қолдау тап-
са, білікті маман даярлау ісіне 
жекелеген компаниялардың 
қызығушылығы оянатыны 
сөзсіз. 
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Ұлттық банк мәлімдеген девальвацияның қазақстандық экспорт-
ты өсіруге оң ықпалы ішкі тауар айналымы шығындарының орнын 
толтырған жоқ. Бұл туралы «Ақ жол» ҚДП төрағасы Азат Перуашев 
2014-2015 жылдардағы республикалық бюджетті талқылау барысында 
Мәжілістің пленарлық отырысында мәлімдеді.

«Ақ жолдың» осы мәселе бойын-
ша ұстанымын баяндай отырып, фрак-
ция жетекшісі салықтық түсімдердегі 
белгіленген қысқартулар егжей-тегжейлі 
негіздерді талап ететінін атап өтті. 
Мәселен, Қазақстан аумағына импорт-
талатын тауарлардың ҚҚС бойынша 
түсімдерінің бірден 225,3 млрд. теңгеге 
құлдырауынан көруге болады. Бұл 
салықтық түсімдердің (460 млрд.тг.) жал-
пы сомасының 49 пайызын немесе жарты-
сына жуығын құрайды.

«Осы төмендеуге негізінен ақпан 
айындағы девальвация әсер етті, ол ішкі 
сұраныстың деңгейін едәуір қысқартты. 
Сонымен қоса, Ұлттық банк мәлімдеген 
девальвацияның қазақстандық экспорт-
ты өсіруге оң ықпалы ішкі тауар айналы-
мы шығындырының орнын толтырған 
жоқ. Бұған байланысты девальвацияның 
шығындарына және экономиканың өсу 
қарқынына экспорттың, импорттың және 
ішкі нарықтың өзара ықпалын мұқият тал-
дау қажеттілігі туындайды. Ал, мұндай 
талдау бюджетті түзетуге түсіндірме жаз-
бада атымен жоқ», – деді. 

Бұл есептер «Ақ жол» жетекшісінің 
пікірі бойынша жағдайдың сайма-сай 
бағасын айқындау үшін қажет. Сондай-ақ, 
Ұлттық банктің инфляция деңгейін 6,0-
8,0% деп бағалауына «ақжолдықтар» күмән 
келтіруде. Жылдың аяқталуына екі ай 
қалғанда инфляция деңгейінің екі пайызға, 
6-дан 8%-ға дейінгі аралықта екпін алуы 
орынсыз. Өз кезегінде партия жетекшісі 
мемлекеттік органдардың тарапынан сан-
дармен «жонглерлік» етудің мысалын 
келтірді. 

бұл мерзімге дейін көрсеткішті нақты 
айқындап алу керек еді. Бізге белгілі 
болғандай, халықаралық институттар және 
көптеген дамыған елдер осындай уақытта 
пайыздың оннан бір бөлігіндей деңгейдегі 
болжамдарды нақтылайды. Екіншіден, 
тағы бір маңызды мәселе, ақпандағы 
девальвацияның инфляциялық процестер-
ге әсері есептелді ме?

– Заң жобасындағы нақтыланған 
мәліметтер бойынша, ЖІӨ өсу қарқыны 
өткен жылмен салыстырғанда теңгемен 
алғанда 13 % құрайды. Ал долларлық 
бағамда қайта есептегенде, керісінше, 4,6 % 
құлдырау байқалады. 13% өсу немесе 4,6 % 
төмендеу бір мағынаны білдірмейді, – деді 
А.Перуашев.

Сондықтан «Ақ жол» партиясы 
теңгенің девальвация процесінде есепке 
алатын инфляцияның сайма-сай бағасын 
беруді талап етеді. Фракцияның депу-
таттары инфляцияның нақты деңгейін 
анықтау алдағы 2015 жылдың бюджеттік 
саясатының негізіне алынуы тиіс деп са-
найды. Ал бұған Үкіметтің не деп жа-
уап қайтаратыны әзірге белгісіз. Азат 
мырзаның бұл сұрағы жауапсыз қалуы 
да мүмкін. Ең бастысы «ақжолдықтар» 
мұндай мәселені жиі көтеріп тұруы керек. 

Жүн өңдеудегі жетістік
Жамбыл облысының Қордай ауданындағы теріден былғары өңдейтін фабрика – 

жеңіл өнеркәсіп саласының өркендеуіне үлес қосып отырған бірден бір кәсіпорын. 
Мұнда шыққан өнім халықаралық сапаға сай жасалады. Өндіріс өрісін кеңейту үшін 
жаңа желіні іске қосты. 

2015 жыл экономикалық тұрғыдан ауыр жыл болатыны жасы-
рын емес. Соның ішінде мұнай бағасының төмендеуі біз үшін өзекті 
мәселеге айналып тұр. Ал алдағы уақытта мұнай ғана емес, шикізат 
тауарлары, соның ішінде металдың да бағасы арзандауы мүмкін. Бұл 
туралы өнеркәсіп саласының сарапшылары мәлімдеді. 

Іске аспаған жоба 2 пайыз
Біріккен Ұлттар Ұйымы Өнеркәсіптік 

даму жөніндегі Бизнес, инвестиция және 
технологиялық сервис департаментінің ди-
ректоры (ЮНИДО) Мұхаммед Дауи де Еу-
ропа елдерімен салыстырғанда, Қазақстан 
көп  жетістікке жетті деп санайды. Қазір 
Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі  5-6 
пайызды құрайды. Ал мұны Еуропа мен 
басқа да дамыған елдермен салыстырсақ, 
онда қазақстандық индустриаландырудың 
табысты болғанын байқаймыз. Мәселен, 
Испания мен Италияда жұмыссыздық 
деңгейі қазір 10-15 пайыздан асқан. Ал жа-
стар арасындағы жұмыссыздық 25 пайызға 
жетіп отыр. «Қазақстан индустриялық 
даму институты» АҚ Басқарма төрағасы 
Айдын Күлсейітовтің дерегіне қарасақ,  
индустриаландырудың алғашқы 
бесжылдық кезеңінде өңдеуші сектордағы 
еңбек өнімділігі 60 пайызға көбейген. Осы 
жылдар ішінде өңдеуші салаға тартылған 
тікелей шетелдік инвестиция  мөлшері 
барлық инвестицияның 70 пайызын 
құрап отыр.  Бұл бұрнағы жылдармен 
салыстырғанда 2,5 есеге көп екен. 

БАҚ өкілдері тарапынан индустри-
аландыру бағдарламасына енгізілген 
нысандардың арасында жүзеге аспай 
қалған жобаларға қатысты сауал 
қойылды. Айдын Күлсейітовтің айтуын-
ша, бағдарламалардың 2 пайызында ғана 
мәселе бар екен. 

– Ол жобалар бойынша тексеру жүріп 
жатыр, қайсыбірінда қаржылық, енді 
бірінде экономикалық мәселелер бар. Жал-
пы, индустриаландыруға енгізілген  700-
ден астам жобаның 620-сы аяқталды, оның 
80 пайызы  жоспарлы қуатына шықты, – 
дейді сарапшы.

Алдағы жыл ауыр болады
Strategy Partners серіктес 

басқарушысы Александр Идирисовтың 
айтуынша,  сарапшылар   Еуропадағы 
экономиканың  баяулауы, Украинадағы 
геосаяси дағдарыстың басылмауы, 
Қытайдағы экономиканың бәсеңдеуі – 
бәрі әлемдік экономикаға ықпал ететінін 
болжауда. «Келер жыл ауыр болады. 
Қазақстан  геосаяси ахуалы нашарлаған 
елдерге жақын орналасқандықтан, оның 
бәрі Қазақстанға да әсер етеді.  Мұнай 
бағасының төмендеуі де Қазақстан 
үшін өзекті мәселе. Біз мұнай ғана емес, 
шикізат тауарларына, соның ішінде 
металдың бағасы түсетініне болжам жа-
сап отырмыз», –  дейді сарапшы.  Оның 
айтуынша, Қазақстан 4 жыл бұрын эко-
номиканы диверсификациялауды қолға 
алып, дұрыс жасады.

– Әрине, индустриаландыру 
бағдарламасы Қазақстанды 5 жылда 
Сингапурға айналдырады деп күткендер  
болды. Дегенмен ең  бастысы 120 мың 
жұмыс орны ашылды. Себебі бүгіндері 
жұмыссыздық адамзат үшін бірінші 
орында тұрған мәселеге айналды, – дейді  
А.Ыдырысов. Оның айтуынша, жер 
шарындағы 7 млрд адамның  5 миллиар-
ды еңбекке қабілетті. Алайда  тұрақты 
жұмыс орындарының саны 1-2 млрдты  
ғана құрайды. Демек, халықтың төрттен үш 
бөлігінде тұрақты жұмыс жоқ. Сондықтан 
да қай елдің басшысы болсын бірінші ке-
зекте   халықты жұмыспен қамту мәселесін 
шешіп алуы керек деген сарапшы, 
Қазақстанның осы бағыттағы тәжірибесін 
оң бағалады. Ол индустриаландыру 
бағдарламасының алғашқы бесжылдығы 
нәтижелі деп санайды. 

Цех тәулігіне 15 мың тон-
на жүн жуып шығара алады. 
Жаңадан іске қосылған жүн жуу 
цехы екі ауысымда жұмыс істейді. 
Жұмыс маусымдық болғандықтан, 
науқан мамыр мен қараша айлары 
аралығында болады. Биыл 300 тон-
на жүн жуып, өңдеген. Жуылған 
таза өнім Қытайға жөнелтіледі. 
Келесі жылы қосымша екі желі 
іске қосылса, өнім көлемі 1000 
тоннадан асады деп күтілуде. 
Өндіріс орны озық технология-
мен жабдықталған. Қондырғылар 
Түркиядан жеткізген. Замана-
уи құрылғыларды басқаруды 
жергілікті жұмысшылар шетелдік 
әріптестерінен үйреніпті. Ал 
жас мамандар келесі жылдан 
бастап шетелге арнайы оқуға 
жіберілмек. Тынымсыз тірлік 
істеп, небәрі 3 жыл ішінде та-
уарлары халықаралық талапқа 
сай деген дәрежеге жеткен. 

Шикізат тапшылығы мен өңдеуге 
арналған химиялық заттардың 
жетіспеушілігіне қарамастан, 
өнім көлемі де айтарлықтай ар-
тып отыр. Бүгінде отандық өнімді 
Ресей, Ұлыбритания, Қытай, 
Түркия, Украина елдері сатып 
алады. Бұдан бөлек, әскерилерге 

арналған аяқкиім, ертоқым, ішік, 
тон сияқты заттар өндіріледі. Жал-
пы саны 6 цех тоқтаусыз жұмыс 
істеп тұр. Қазір сатып алынған 
11 қондырғыны кезең-кезеңімен 
іске қосу жоспарлануда. Ол толық 
жүзеге асса, отандық өнімге 
сұраныс еселене түспек. 

Кәсіпкер бәсекеге дайын бол!
Таяуда Нұрсұлтан Назарбаев Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының басшылығын қабылдады. Өз кезегінде 
президиум төрағасы Тимур Құлыбаев және басқарма 
төрағасы Абылай Мырзахметов Мемлекет басшысы-
на Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құрылған кез-
ден бергі қызметінің нәтижелерін баяндады, сондай-ақ 
отандық бизнестің заңды құқықтары мен мүдделерін 
қорғау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы 
әңгімеледі.

Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет кәсіпкерлікті дамыту 
мәселелеріне зор көңіл бөлетінін және бұл бағытта жан-жақты көмек 
пен қолдау көрсетіп отырғанын айтты.

– Биыл бизнесті тексеруге жарияланған мораторий аяқталады. 
Ал келесі жылдың 1 қаңтарынан Еуразиялық экономикалық 
одақ жұмысын бастайды, соған орай біздің бизнесмендерге жаңа 
жағдайдағы бәсекелестікке дайындалған  жөн. Сонымен қатар, 
Қазақстанда бизнестің дамуына «Нұрлы жол» Жаңа экономикалық 
саясаты кеңінен жол ашады. Әрбір кәсіпкер өз өрісін тауып, нарыққа 
«орналасуы» тиіс, ал Ұлттық палата мен мемлекет өз тарапынан 
соған қажетті барлық жағдайларды жасауы керек. Осы шаралар жаңа 
кәсіпкерлік құрылымдар мен бизнесте жаңа тұлғалардың пайда бо-
луына септігін тигізеді деп үміттенемін, – деді Қазақстан Президенті.

Ұлттық палатаның қызметі бірқатар бағыттарды қамтитыны, 
соның негізгілері бизнес-ортаны жетілдіру, мемлекеттік қолдау 
шараларының тиімділігін талдау, адами капиталды дамыту, 
бизнестің қаржы ресурстарына қолжетімділігін қамтамасыз ету 
екені де айтылды.
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Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жанандағы «Би-
льярд клуб» мүшелері жыл сайын өз араларындағы 
мықтыларды анықтап, ауыспалы кобігін сарапқа салып 
келе жатқан Алматыдағы беледді бильярд клубтаның 
бірі десек қателеспейміз. Таяуда клуб мүшелері 2015 
жылғы маусымды ашты. Енді ұзын саны қырықтан 
асатын кәнігі тастаяқшылар атпай сайын бас қосып, 
араларындағы мықтыларды анықтайтын болады. 

клубтың» жетекшісі Жұмағұл 
Оразов қауымдастықтың чемпи-
онаты барлық талап-тілектерге 
сай өтетіндігін атап өтті. 
Чемпионат барысында клуб 
мүшелері Мәскеу, Невский және 
бильярдтың Американдық үш 
түрі бойынша сынға түсіп, кәнігі 
тастаяқшылардай тастарды 
лузадан-лузаға қуалағанынан 

куә болдық. Сондықтан Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
«Бильярд клубы» еліміздегі ең 
мықты әуесқой клубтардың бірі 
десек қателеспейміз. Бүгінде 
кәсіпкер тастаяқшылар Алма-
ты қаласындағы клуб аралық 
жарыстардың бәріне қалмай 
қатысып, жүлделі орындарға ие 
болып жүргенін газетімізде та-
лай рет жазған болатынбыз.

«НГ» газетіне билығы 
чемпионаттың қалай өткені 
жайында әңгімелеп берген 
клуб жетекшісі өз ойын былай 
сабақтады:

– Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы жанынан 
құрылған «Бильярд клуб» еліміз 
бойынша танымал спорттық 
ұйымдардың бірі. Біздер өз 
жұмысымызды он екі жылдан бері 
үздіксіз жалғастырып келеміз. 
Сондықтан кілең кәсіпкерлерден 
құралған біздің клубқа 
Алматыдағы тастаяқшылар 
айрықша құрметпен қарайды. 
Қазіргі таңда клуб мүшелері 
тәжірибесі мол, кез келген ірі 
жарыстарға қатысып, тамаша 

Жастардың бильярд ойнағынын қалаймын
Бұған дейін екі дүркін «Бильярд клубтың» ауыспалы кубогын ұтып алған 

Жұмабек Бастаубаев қазіргі таңда клуб мүшелерінің тәжірибесі артып, кәнігі 
тастаяқшылардан кем ойнамайтын дәрежеге жеткенін алға тартты. 

Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының чемио-
наты бірнеше жылдан бері 
үздіксіз ұйымдастырылып 
келеді. 7-8 жылдың ішінде 
тастаяқты жанына серік еткен 
кәсіпкерлер бүгінде кәсіпқой 
тастаяқшылардан кем ойнамай-
ды десек артық айтқандық бол-
мас еді. Өз кезегінде «Бильярд 

ойын өргенін көрсете алатын 
мүмкіндікке ие. Клуб мүшелерінің 
алдын орап кететіндей коман-
да жоқ. Жігіттеріміз бабында. 
Өз арамыздағы чемпионт үлкен 
жарыстарға дайындық үшін 
аса қажет, – деп клуб жетекшісі 
Жұмағұл Оразов көкейде жүрген 
ойын ортаға салды.

Қазіргі таңда «Бильярд 
клуб» Қазақстанның бильярд 
қауымдастығымен тығыз қарым-
қатынас орнатқан. Клуб мүшелері 
кәсіби бильярдшыларды қонаққа 
шақырып, шеберлігін шыңдап 
жүргенін «НГ» газеті бірнеше 
рет жазған болатын. Газетімізді 
үзбей оқитын көзі қарақты 
оқырмандар Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының «Бильярд 
клуб» мүшелері еліміздің 
және Украина мен Ресейдің 
тастаяқшыларымен тәжірибе 
алмасқанын жақсы біледі.

Ж.Оразов алдағы еліміздегі 
бильярдшылармен де тығыз 
қарым-қатынас орнатып, клуб 
мүшелерінің кәсіби біліктілігін 
шыңдауға баса мән беріп 
жүретінін айта кетуіміз керек.

– Мен 10 жылдан бері «Би-
льярд клубтың» белсенді 
мүшесімін. Екі дүркін чемпион 
болғаным бар. Мойындаумыз 
керек, о баста чемпион атану 
қазіргідей қиын болған жоқ. 
Қазір ауспалу кубокті ұтып алу 
өте қиын. Жыл өткен сайын 

клуб мүшелерінің тәжірибесі 
артып келеді. Жігіттердің бәрі 
ауыспалы кубокке өздерінің 
есімдерін ойып жазғысы келеді. 
Сондықтан клуб бойынша 
әріптестерім барын салып ой-
найтынын білемін. 

– Ауыспалы кубокке қол 
жеткізу үшін қызу бәсеке 
қалыптасты ғой. 

– Солай десе де болады. Жыл 
өткен сайын қатарымыз да ар-
тып келеді. Бұдан басқа басқа 
да клубтар ашылып, Алматыда 
бильярд жақсы дамып 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 би-
льярд денсаулыққа пайдалы. 
Бұдан басқа тастаяқ жастар-
ды дәлдікке, сабырлылыққа 
тәрбиелейді деп есептеймін. 
Сондықтан жастардың 
мүмкіндігі болса, бильярд 
ойнағыны дұрыс деп есептеймін. 

– Қолына кий ұстап, әке жо-
лын қуған ұлыңыз бар ма?

– Бар. Бір жылға таяп қалды 
үлкен ұлым «Бильярд клубтың» 
мүшесі болып, шар соғып 
жүрген жайы бар. Бильярдқа 
қызығушылығы жоғары. Алдағы 
уақытта тастаяқпен кәсіби түрде 
айналысып жатса, барынша 
қолдау көрсетуге әзірмін. 

Қазақстан биыл Ресейге бір көлік сатты
Елімізге осы жылдың қаңтар-тамыз айлары аралығында Ресейден 

192 мың жеңіл көлік әкелген. Жалпы импортталған көліктерге кеткен 
қаржы 788 млн долларды құрайды. Бұл көрсеткіш өткен жылғымен 
салыстырғанда 3 есеге артық. 

Еуразия экономикалық комиссиясы 
келтірген мәліметке сай, Қазақстан Ресейге 
құны 36 мың доллар тұратын бір ғана көлік 
экспорттаған. Ескеретін тағы бір жайт, 8 
айда елімізге Беларусь елінен 1 мың 300-
дей темір тұлпар жеткізілген. Премьер-
Министрдің бірінші орынбасары Бақытжан 
Сағынтаев Қазақстан 2020 жылға қарай 
теріскей көршімізге жылына 100 мыңдай 
көлікті экспорттайды деп мәлімдеген еді. 
Сондай-ақ, вице-премьер бұған дейін 
Ресейдің «Жигулиі» мен «Волгасын» алып 
келген Қазақстан ендігі жерде өзінің Skoda, 
Nissan, Toyota сынды темір тұлпарларын 
сыртқы нарыққа шығаруға ниетті екенін де 
айтқан болатын. 

Біздегі Ресейге экспортталған көліктің 
саны аз болса да, сапасы мықты деп айту 
қисынсыз. Бір ғана көлікті сыртқа шығаруға 
шамасы келген біздің елдің алдағы жылы 
бұл санды  ондыққа іліндіруды қолға алуы 
қажет. Десе де, 2014 жылдың бірінші жар-
ты жылдығында Қазақстанның сыртқы 
сауда айналымы 61,8 млрд АҚШ дол-

ларын құрады. Бұндай мәліметтерді ҚР 
Ұлттық банкі ҚР төлем теңгерімі бой-
ынша есебінде жарияланған. ҚР Ұлттық 
банкі мәлеметтеріне сәйкес, 2014 жылдың 
бірінші жарты жылдығында төлем 
теңгерімінің санаты бойынша сыртқы са-
уда айналымы 61,8 млрд АҚШ долларын 
құрады. Нәтижелер өткен жылғы қаңтар-
маусымдағы көрсеткіштен шамамен 5,2 
млрд АҚШ долларына аз болып шыққан.

Орыстар Қазақстанда құрастырылған 
көліктердің Ресей нарығына экспорттауға 
бірқатар шектеулер қойғанын білеміз. 
Соны ең бастысы утилизациялау салығына 
қатысты болып тұр. Қазақстандық 
кәсіпорындар Кедендік одақ бойын-
ша әріптесімізге көлік экспорттау үшін 
автокөлік құнының 15 пайыз шамасындау-
тилизациялау салығын төлеуі тиіс. Мұндай 
жағдайда қазақстандық көліктердің бағасы 
артып, Ресейдің автокөліктерімен баға 
жағынан бәсекеге түсе алмайтыны белгілі. 
Алдағы уақытта біздер осы мәселенің оң 
бағытта шешуге күш салуымыз керек. Бұл 

қай тұрғыдан алып қарасақта әділетсіз 
шешім екенін байқауға болады. Осының 
кесірінен Қазақстанда құрастырылған 
көліктер Ресей нарығында саудаланбай 
жатыр. Ал көрші елдің көліктері бол-
са, біздің елімізде еркін саудалануда. 

Алдағы уақытта біздер Кедендік одақ пен 
Еуразиялық экономикалық қауымдастық 
Ресей автокөлігін қорғаудың құралына 
айналдырмауымыз керек. Бұл ретте 
Қазақстанның билік орындары табандылық 
танытып, мүддеміздің қорғауы тиіс. 


