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Қазір кәсіпкер ісі дамытуы үшін алдымен ол жергілікті әкімдікпен тығыз
байланыста болуы шарт. Кәсіпкер өзінің
бизнес жобасын, бизнестен түсетін
түсімін, кәсіпке салатын қаржысының
тәуекелділігін әкімдікке ашық түсіндірді.
Осылайша әкім мен кәсіпкер арасындағы
байланыс тереңдей береді. Дегенмен,
біздегі тәжірибеде арақатынас бұлайша
қабыспайды. Қайсыбір бизнес өкілдері шаруасын ыңғайлауы үшін әкімдікке «орамалын» жасап барып ісін орайластырып
жүргені тағы бар.
Еліміздегі белсенді әкімдердің аздығын,
олардың көпшілігінің тіпті шағын бизнеспен
айналысатын кәсіпкерлерге жылыұшырай
бермейтіні де жасырын емес.
Қазіргі таңда елімізде «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасы бар. Бұл
бағдарлама әу баста қабылданған тұста
шикізаттық емес саланы, яғни өнім өңдеуші
саладағы кәсіпті қолдауға арналған болатын. Рас, нақ қазір біз үшін өңдеуші
салаға басымдық берген жөн. Дегенмен
ауылды-аймақтарда сауда-саттықпен, арнайы дүкендер ашумен шаруасын жүргізіп
отырған көпшілік те бар ғой. Ал олар
өңдеуші сала болмағандықтан мемлекеттік
жеңілдіктерден қағылып отыр. Сондықтан
бұл жерде осы мәселені де ескерген жөн.
«Бізге «шикізаттық емес салаға арнайы
көмек беру керек» деген қосымша құжат
қажет. Бұл сол дамымай қалған елдімекендерде бұқараның шағын кәсіппен
айналысуына мүмкіндік беретін жүйе.
Мысалы, Арқалық, Қаратау тәрізді елді
мекендерде өндіріс орындарын жетілдіруге
мүмкіндік жоқ. Ол жаққа банктер мүлдем
бармайды. Халықтың қолында қаржы жоқ.
Бұл аймақтарда шикізат өндіріп, оны дайын өнімге дейін жеткізгеннен гөрі, саудасаттықпен, шағын дүкендер желісін ашумен айналысу халыққа тиімді. Сондықтан
осы іспетті дүниелерді ескерген жөн», – деді
экономист Мейрам Қабдрахманұлы.
Ендігі бір шағын бизнеске қатысты
бізді ойландыруы тиіс дүние – ол банк пен
бизнес арасындағы текетірес. Мысалы,
ауылды-аймақтарға апарып, өндіріс орындарын, кәсіпорындарды ашқысы келетін
бұқараның қолына қаржы беру – банктер
үшін тиімсіз. Болашағы бұлыңғыр, шағын
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Елімізде жиі реформалық өзгерісті бастан кешетін сала кәсіпкерлік
сала десек қателеспейміз. Шағын және орта бизнесте бағын сынауға
талпынған азаматтар көптеген өзгерістің шегіне жете алмай, көп
қиындықтармен бетпе-бет келетіні жасырын емес. Иә, заман күнді
өзгеріп жатқанын түсінеміз. Бірақ кәсіпкерлік салада өзгерістердің
көпшілігі оң бағытта жүріп жатыр деп айта алмаймыз. Таяуда ҚР
Мәжіліс депутаты Дариға Назарбаева «әкімдіктерге кәсіпкерлердің
жұмысын реттеп отыратын ережелерді жасауға толық мүмкіндік
бермеу керек. Бұған қатысты орталықтан, министрліктен берілетін
нақты тапсырмалар болуы қажет. Олардың жергілікті жерлерде орындалуын министрлік қатаң бақылауда ұстауы қажет» деді. Өте орынды
әкімдердің бизнеске билік жүргізуі орынсыз.

аймақтарға бару – банктерге тәуекелі көп
жұмыс. Бұған дейін ауылдағы кәсіпкердің
қолына қаржы беру мақсатында Агробанктер құру мәселесі сөз болды. Бірақ
бірде-бір банк ауылға қарай бет түзеген
жоқ. Сол банктер шағын бизнес өкілдерін
қаржыландыруды да аса жарыта қоймаған.
Жалпы, «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасын жүзеге асыру үшін
биылғы жылға 46,7 млрд теңгеден астам
қаржы бөлініп отыр. «Бағамдасақ, бөлінер

қаржы ауқымды, бірақ тындырылған
шаруалардың барлығы көңілден шыға
бермейді» дейді сарапшылар. Осыған
орай
сарапшыларымыз
кәсіпкерлерді
банктер арқылы емес, тікелей жергілікті
әкімдіктер арқылы қаржыландыру туралы да ұсыныстарды да айтып қалды. Бірақ
бизнесті қаржыландыруды әкімдіктің
қолына берген жағдайда жергілікті биліктің
«бармақ басты көз қысты» әрекетін одан
әрі нығайтуы мүмкні. «Қайтсем де, мол

қаржыны, мемлекеттен бөлінетін грантты
аламын» деп тырысқан кәсіпкер бұл жерде
әкімге пара ұсынып, сый-сыяпат көрсетіп
әлек болады. Қазірдің өзінде әкімдіктердің
кәсіпкерлерге деген түрлі қыспақтары
ашылып жатыр. Сондықтан шағын және
орта бизнесті жергілікті әкімдіктер арқылы
қаржыландыруды ұтымсыз деп ойлаймын.
Бұл толық зерттеуді қажет ететін дүние.
Қадағалауды, бақылауды,есебін сұрауды
қатаңдатпай мәселе шешілмейді.
Дәурен
ЖАМБАЙБЕК,
ҚР
Экономикалық
даму
және
сауда
министрлігі, Өңірлік саясат және
бюджетаралық қатынастар департаменті
басқармасының бастығы:
– Әрбір қалада шағын бизнес
өкілдерінің тасы өрге домалап, жұмысы
ілгерілеуі үшін аймақтағы әкімдердің
белсенділігі артуы керек. Әттеген-айы,
біздегі әкімдер бәсекелестікке төтеп
бере алмай жатады. Егер болашақта
әкімдер өз қаласын жандандырамын,
өсіремін десе онда шағын және орта
бизнес өкілдерімен әр істе ширақтық
танытқаны абзал. Әсіресе бір салалы
қалаларда шағын және орта бизнесті
өркендету маңызды. Олар үшін мемлекет тарапынан бірқатар жеңілдіктер
қарастырылған. Сондықтан экономикасы
дамымай қалған бір салалы қалалардың
әкімдеріне аймақтарында шағын және
орта бизнесті жүргізу үшін белсенділік
қажет. Әкім мен кәсіпкер арасындағы
байланыс үзілмеуі тиіс. Өкінішке қарай,
бізде осы жетіспейді. Мысалы, бір салалы
қалалар қатарына еніп отырған Қаратау,
Жаңатас қалалары жайында сөз етсек,
бүгінде Жаңатас қаласына Ресейдің «ЕвроХим» компаниясы инвестиция салуға
ниеттеніп отыр. Олар Жаңатастың фосфорынан өнім алуға қызығушылық танытуда. Ал мұндайда «өзіміздің отандық
кәсіпкерлер неге бұған қызықпады» деген сауал туындайды. Жасыратыны жоқ,
әкімдерге әлеует бергелі кәсіпкерлер
шағын бизнестің шаруасын дөңгелетуде
түрлі кедергілерге тап болуда. Тіпті
олардың қайсыбірі заңдық жеңілдіктерін
алуы үшін де «сыйқақы» ұсынып, барып
тиесілі жеңілдіктерін алып жатады.

ДСҰ-ға қол созым жер қалды

Астанада тексеріс азаяды

Орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатын
өткізген ҚР Экономика және бюджеттік жоспарлау вице-министрі Тимур Жақсылықов еліміз ДСҰ-ға енгеннен кейін ұйымға мүше елдердегі
сауда кезіндегі дискриминациялық жағдайдан құтылатынын алға
тартты.

2014 жылы жеке кәсіпкерлік субъектілерін жоспарлы тексеру 2 есеге
азайтпақ. Бұл туралы astana.kz сайтына қалалық Төтенше жағдайлар
департаментінен хабарлады.

ДСҰ-ға кіргеннен кейінгі еліміздің
жүктерін тасымалдау ахуалына тоқталған
шенеунік: «Біздің болжам бойынша ДСҰға мүше мемлекеттердің нарықтары біз
үшін қолжетімді болады. Атап айтқанда
сауда
кезінде
біздің
тарапымызға
дискриминациялық
жағдайлар
қолданылмайтын болады. Сонымен қатар
бұл осы мемлекеттердің аумағымен біздің
тауарларды
тасымалдау
талаптарына
да қатысты», – деді ол. Осы орайда ол
Қазақстанның аталған ұйымға қосылуы
бойынша белсенді келіссөздер көп жылдардан бері жүріп жатқандығын және бұның
үдерісі аяқталуға жақындағанын сөз етті.
Айта кетейік, ұйымға кірудің келіссөздері
бірнеше бағыттарда жүруде.
«Бұл тауарлар мен қызметтер, ауыл
шаруашылығы және жүйелік мәселелер
тұрғысындағы
екіжақты
келіссөздер.
Бүгінде тауарлар мен қызметтер, жүйелік
мәселелер, сондай-ақ ауыл шаруашылығы

бойынша келіссөздер аяқталып қалды. Енді
ДСҰ-ға Қазақстанның қосылуы кезіндегі
тарифтік үйлесімділікке және жергілікті
қамтуға байланысты екі мәселе қалды. Бұл
шаралар да аяқталуға жақын. Біздің пайымымызша, биыл келіссөздерді тәмамдап,
ДСҰ-ға енуге барлық мүмкіндіктері бар»,
– деп түйді вице-министр.

« М е м л е к е т
басшысының
тікелей
тапсырмасына
сәйкес
2014 жылдың бірінші
жартысында 689 тексеру
жүргізу жоспарланған,
бұл
өткен
жылдың
сәйкес
мерзімімен
салыстырғанда 700-ге аз.
Тексерулер саны 2 еседен артық төмендеді. Бұл
негізінен тәуекелділігі
шамалы
объектілер»,
– деп хабарлады ТЖД
бастығы
Мейрам
Ысқақов. Оның айтуынша, тексерулер санының
қысқаруы орта және
шағын кәсіпкерлікті қолдаумен де байланысты болып отыр.
«Елбасының тікелей тапсырмасы, кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау туралы министрдің
де тікелей тапсырмасы бар. Сондықтан Департамент тәуекелділігі шамалы топқа жататын
жеке кәсіпкерлік субъектілерін жоспарлы тексеруді барынша кемітті. Біз тексеретін барлық
нысандар үш санатқа бөлінеді: тәуекелділігі жоғары, орташа және шамалы. Өткен жылы
біз тәуекелділігі шамалы нысандарды тексеруді 4% төмендеттік», – деді М. Ысқақов.
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Қазір теңгені ресми түрде девальвацияға ұшырайды деген әңгіме
желдей есуде. Бұған соңғ уақытта теңгенің құнсыздануы себепші болып отырғаны жасырын емес. Кейбір сарапшылар ел экономикасының
өсімі қазіргі көрсеткішінен айырылып қалмас үшін теңгені
құнсыздандыруды қарастыру керектігін алға тарта бастады.
Теңгені әлсірету кімге тиімді?

мүддесін
қорғаушылардың
пікірі.
Девальвацияға қарап тұрған ештеңе жоқ.
Елбасы тапсырғандай, импортты алмастыратын экономика жасауды ойлауымыз
керек.

2014 жылы ІЖӨ өсімі біршама
төмендейді деп күтілуде. Оған бірқатар
факторлар ықпал етпекші. Әдетте ІЖӨ-нің
өсуіне осы уақытқа дейін экспорт ықпал
жасап келегені белгілі. Сарапшылар енді
сауда балансын экспорттық жоспарға қарай
қарастыру керектігін алға тарта бастады.
Қазіргі таңда экспорт өсіп отыр, бірақ бәрі
бірдей емес. Яғни импорт өсімі басымдық

Ұлттық валютаны құнсыздандыруды
көтеріп
жатқандар
оффшорлық

алып бара жатыр, соның нәтижесінде сауда балансы төмендепті. 2014 жылы да ол
төмендеуі мүмкін, себебі мұнай экспорты кемиді. Бұған Ресей мен Қазақстанның
арасындағы
мұнайға
байланысты
келісімшартты себепші болуы мүмкін.
Келісімшартта Қазақстан Ресейдің орнына
мұнай беріп тұрады. Ал Ресей өз мұнайын
Павлодар мұнай өңдеу зауытына жеткізіп
тұратын болады. Көлемі 7 миллион тоннаға
жететін мұнайды жыл сайын ішкі нарық
бағасымен Қытайға шығарып отыратын
болсақ, экспортқа шығарылатын мұнайдың
10 пайызы кетеді деген сөз. Бұл экспорт
көлеміне қатты әсер етеді. «Егер теңге
девальвацияланбайтын болса, саудадағы
жоғалтулар орасан болмақ. Девальвация
экспортты ұлғайту үшін қажет» дейді сарапшылар.
Осыдан-ақ девальвация тек экспортқа
өнім шығаратын экспортерлер үшін ғана
тиімді екенін байқаймыз. Ал Елбасы
Үкіметке қойған мақсаты – алдымен ішкі
нарықтағы сұранысты қанағаттандыра
алатын экономиканы орнықтыру болып
табылады. Тек экспортерлердің мүддесін
қарастыру арқылы ішкі экономиканы
дамытудың алыс екендігін біле отырып,
Ішкі жалпы өнімнің өсімін кемітіп алмас
үшін ұлттық валютаны құнсыздандырудың
өткінші әрекет екенін, тек экспорт арқылы

экономиканың өсуін қуалай беретін болсақ,
оның түбі жақсылыққа апармайтыны анық.
Экономикалық заңдылық бойынша
теңге неғұрлым құнсыз болған сайын экспортерлерге тиімді. Себебі олар мұнайдың
баррелін халықаралық нарыққа апарып, 150
доллардан сатса, елге келгенде оны ішкі
нарықтағы ұлттық валютаға сатады. Сонда
бір доллар ішкі нарықта 160 теңгеден айналатын болса, экспортер 10 теңге артық пайда табады да, оны өзінің өндірісін дамытуға,
кеңейтуге жұмсайды. Яғни, экспортқа
шығаратын өнімінің көлемін ұлғайтып,
елге көп валюта әкеледі деп түсіндіріледі.
Бірақ бұл жерде мына мәселені еске ала
бермейміз – ішкі сұранысты қамтамасыз
ете алдық па? Мұнай мен газ, астықтан
басқа қандай тауарымыз бар?
Экспорттан
басқа
біздің
ішкі
сұранысымыздың
бар
екендігін
де
ұмытпаған жөн. Егер халықаралық нарықта
мұнай бағасы кенеттен төмен құлдырап
кетсе, экономикамыздың күні қандай болатынын елестетудің өзі қорқынышты.
Сондықтан да біз ІЖӨ өсімін қуалап кетпей, өзін-өзі қамтамасыз ететін экономиканы таңдауымыз керек деп ойлаймын. Тек
сонда ғана экономикамызға төнетін қауіп
жоқ болмақ. Міндетті түрде ұлттық валютаны құнсыздандыру арқылы экономика
өсімін жоғарылатамыз деу экспортерлердің

Өндіріс пен ұлттық
валюта егіз ұғым

аймақтардағы шетелдік валюталарын ел
ішіне әкелгісі келетіндер мен ат төбеліндей
шетелге экспорт шығаратындар мүддесі
үшін жұмыс істейтіндер. Оффшорлық
аймақтардағы ақшаларын ішкі нарыққа
әкеліп, теңгеге сататындар үшін теңгенің
құнсыздануы өте тиімді. Сонымен қатар
шетелдік инвесторлар елімізде салықтарды
теңгемен төлейді. Яғни, әлсіз теңгемен
төленетін салықтың түсімі де төмен.
Еліміздегі еңбек етушілерге еңбекақы да
ұлттық валютамен төленеді. Құны жоқ
теңгенің ел тұрғындарына еш қауқар
бола алмайтынын да ұмытпаған дұрыс
шығар. Сауда балансында импорттың
үлесі артып келе жатқан кезде теңгені
девальвацияға ұшырату ауыр соққы болады. Себебі бізде ішкі нарық сұранысын
импорт қана қанағаттандырып отыр.
Қорыта айтқанда, отандық өндірісті дамытпайтын болсақ, теңгенің табиғи түрде
құнсыздануы жеделдей береді, оны ресми
түрде девальвациялаудың қажеті де болмай қалады. Отандық өндіріс пен ұлттық
валюта егіз. Бар күшті отандық өндіріске
салу керек. Шикізатқа иек артқан талай
елдің табиғи байлығы біткен кезде қирап
қалғанын тарихтан білеміз. Сондықтан
экспортерлердің мүддесін ойлап қана дайын асқа тік қасық бола берудің зардабы
кейін болады.

Теңгені құнсыздандырудың тағы бір
алғы шарты ретінде тұтыну несиесінің
екі-үш жылдан бері қарай қарқынды дамуы мен алдағы уақытта оны Ұлттық
банктің қатаң бақылауға алатынын
келтіреді. Тұтыну несиелерінің жоғары
болуына қарай, ішкі нарықта сұраныс та
өскен. Тек несие арқасында өсіп отырған
сұраныстың онсыз күні жоқ. Ол қатаң
бақылауға алынғаннан кейін экономика өсімі де баяулайды. Сарапшылардың
пікірінше, 2013 жылы теңгенің табиғи
түрдегі
құнсыздануы
айтарлықтай
болмағандықтан экономика да сәл де болса зардап шеккені анық.
Ұлттық банкті бес жыл басқарған
Григорий Марченко тағайындала сала
теңгені
бірақ
күнде
девальвацияға
ұшыратқаны ел есінде. Сол себепті халық
алаңдаулы. Сарапшы-экономист Петр
Своик халық теңгенің құнсыздануына
әзірлене берсін деген болжам айта бастады. «Мен теңге бір күнде девальвацияға
ұшырайды деп айта алмаймын. Бірақ,
байқасаңыздар жайлап құнсызданып жатыр. Бір доллар 147 теңге болды, сосын
150, қазір 154-ке көтерілді. Ақырындап
170 теңгеге дейін шарықтауы мүмкін. Егер
теңгені бірден құнсыздандырып жіберсе,
экономикамыздың өзіне соққы болуы
мүмкін», - дейді Петр Своик.

Келімсектер салық төлеп, декларация тапсырады
Енді елімізге үй шаруасында жұмыс істеуге келетін мигранттар табыс декларациясын тапсырады, қазынаға салық төлейді. Ел Үкіметі осылайша мигранттарды қатаң бақылауға алмақ. Еліміздің «Еңбек-көші қон» Заңына енгізілген өзгертулер мен түзетулер осыған үндеп отыр.
Бұдан былай құжат бойынша
ішкі еңбек нарығымызға еніп,
нәпақа тауып жүрген мигранттар
тапқан табысына орай әр ай сайын 2 айлық есептік көрсеткіштен,
5 айлық есептік көрсеткішке
дейін салық төлеуге міндетті.
Бастапқыда үш ай жұмыс істеген
жеке тұлға, еліміздің заңдарын
бұзбаса, еңбек нарығындағы талаптарды сақтаса оның жұмыс
істеу мерзімі бір жылға дейін
ұзартылады.
Мерзімі
өткен
соң бір жылдан кейін үйіне
қайтарылады. Міне, осылайша
талапты қатаңдатылды. Ал енді
біз осы мигранттардың жұмыс
қолына қаншалықты тәуелдіміз?
Сырттан келген жұмысшылардан
түскен салық қазынамызға қандай
деңгейде түсім әкелмек?
Экономика және бюжджетті
жоспарлау
министрлігінің
есебінше,
егер
біз
елдегі
мигранттарға тапқан табысына
орай 2 айлық есептік көрсеткіш

көлемінде салық салатын болсақ,
бұл 3236 теңгені құрайды, ал
салық 5 айлық есептік көрсеткіш
көлемінде салынатын болса 8090
теңгені құрамақ. Шамамен осындай салықтық норма енгізілсе
жыл сайын бюджетке түсетін
түсім 4 және 6 млрд теңге болмақ.

Десек те, мигранттарға енгізілген
салықтың түріне қатысты сарапшыларымыз «біздің салып отырған
салық пен олардың тауып отырған
табысының көлемі үйлеспейді»
дейді. Сарапшылардың пайымдауынша, елге келіп тек қана
үй
құрылысымен
айналыса-

тын
мигранттардың
табысы
айтарлықтай жоғары.
Халықаралық
ұйымдардың
2013жылғы
санағы
бойынша Қазақстанда жарты миллионнан астам мигрант жан
бағып жүр. Олардың үштен
екісі Өзбекстаннан, 25 пайызы
Қырғызстаннан қалған мигранттар Тәжікстан және ТМД-ның
тағы басқа елдерінен келеді екен.
Мигранттар мәселесін сөз
еткенде
мамандардың
айтары нақ қазір біз үшін сырттан
келетін жұмыс күшін қаптата
берудің еш мәні жоқ. Себебі елде
жұмыссыз азаматтар саны бүгінде
1,5 миллионға жетті. Өзін-өзі
жұмыспен
қамтып
отырған
отандық азаматтардың көрсеткіші
де аса жоғары емес. Сондықтан
болашақта бұл мәселені байыппен шешу керек. «Мигранттарды
кедей, әлеуметтік жағдайы нашар,
қорғансыз деп қабылдамауымыз
қажет. Керісінше, олар қорғансыз

емес, қауіпті» дейді мамандар.
Мәселен, деректерге жүгінсек,
республика көлемінде жасалатын қылмыс атаулының 40 пайызы осы сырттан келетін жұмыс
күшінің ықпалымен болатын
көрінеді. Бұдан соң олардың басым бөлігі заңсыз сауда айналымына әбден машықтанып алған.
Елге заңсыз тауарлардың енуіне
де арада делдал болатын осы мигранттар көрінеді.
Ақиқатында,
олардың
елімізге келгендегі бар мақсаты
– өз қалтасына қаржы басу, өзінің
жанын бағу. Ал мемлекетімізге
жанышырлық пейілдері аса көріне
қоймайды. Ендеше шынымен де
мамандар сөз етіп отырғандай
мигранттарға мейірімді болғанша,
өзіміздің
қаракөздерімізді
жұмыспен
қамтудың
тетігін
қарастырғанымыз абзал. Біз үшін
өзекті мәселе нақ қазір осы болуы
тиіс. Ертеңгі күні бұл кеш болуы
мүмкін.
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Қазір елімізде ғылымға айрықша көңіл бөлініп отыр. Елбасы соңғы Жолдауында отандық ғылым мен
білімге бөлінетін қаржы көлемін ЖІӨ-нің 3 пайызына дейін жеткізу турасында Үкіметке тапсырма берді.
Осы бір оқиға отандық ғалымдар арасында серпіліс тудырғанына куә болудамыз. Бүгінде елімізде ғылымға
негізделген инновациялық кәсіпорындар жұмыс істей бастады. Осы ретте Қазақстандағы ғылым мен өндіріс
арасындағы байланыс, экономикалық жүйе жайындағы сұрақтарымызды экономика ғылымдарының докторы, профессоры Рахман Алшанов мырзаға қойып, тұщымды жауап алдық.

Бағыт айқындалды
– Рахман мырза, соңғы уақыттары
елімізде инновациялық кәсіпорындар
құрылып, ғылым дамып келеді. Билік
басындағылардың өзі ғылымсыз экономика алға баспайтынын көздері жеткендей.
Қалай ойлайсыз, қазақ ғылымы ел экономикасын алға сүйрейтін әлеуетке ие ма?
– Бүгінде қоғамдық қатынастар жылдам өзгеруде. Әлемді қаржы-экономикалық
дағдарыстың елесі кезіп жүргені жасрын емес. АҚШ-тан бастау алған қаржы
дағдарысы әлі шегіне жеткен жоқ. Мұны
біз Еуропадағы қиын жағдайлардан анық
аңғарамыз. Іргедегі Қытайдың өзі біраз
қиындықпен бетпе-бет келіп отырғаны
белгілі.
Дүниежүзіндегі
184
елмен
саяси-экономикалық байланыс орнатқан
Қазақстан үшін бұл – үлкен мәселе. Әлемнің
бір қиырында орын алған дағдарыстан
келіп-кететін ештеңе жоқ деп бей-жай
отыруға әсет болмайды. Қазіргі таңда мемлекет табысының 80 пайызы мұнай мен
газды экспорттаудан түсіп отыр. Әзірше,
әлемдік нарықта мұнай мен газдың бағасы
жоғары болып, айымыз оңынан туып тұр.
Елбасы Жолдауда елімізді асырап отырған
мұнай-газ және тау-кен саласына терең
зерттеп, геологиялық жұмыстарды барынша ілгерілету қажеттігін атап өтті. Осы
тұрғыдан алғанда бізде жер қыртысын
зерттейтін мамандар да, мүмкіндігіміз де
мол.

Бұдан басқа Президент ғылым мен
жоғарғы технологияны дамыту мәселесін де
назардан тыс қалдырмады. Қазір Қазақстан
қазба байлығы бойынша дүниежүзінде
алтыншы орында, ал оны жан басына
шаққанда, алдымызға ешқандай мемлекет түсе аламасы анық. Біздер осы
байлыққа мастанып қалмауымыз керек.
Осы ретте Елбасының гендік тұрғыдан
модификациаланған ауылшаруашылығы
дақылдарын өсіруді қолға алу керек деген
бастамасын өте орынды деп есептеймін. Еуропа елдері бір гектар жерден 80 центнерге
дейін бидай алса, ал бізде әр гектардан алатын өнім 8-10 центенрден айналады. Мұндай
алшақтыққа Қазақстандағы табиғаттың
қаталдығы әсер ететіні белгілі. Сондықтан
біздер алдағы уақытта шөлейт аймақтарға
төзімді, өнімділігі жоғары гендік тұрғыдан
модификациаланған дақылдардың жаңа
түрін өсіруге көшуіміз керек. Сонда шаруаларымыз Еуропадағы әріптестерімен
бәсекеге түсетін деңгейге жетеді. Бұдан
басқа суды үнемді пайдаланудың жолын да
қарастырған жөн.

бидайдың бір тоннасын 80-100 доллардан әлемдік нарыққа саудалаймыз. Ал дәл
осындай аумаққа майлы зығыр ексек, одан
да 10 центнерге дейін өнім алуға болады.
Бірақ оның әр тоннасын 750 доллардан сырт
елдерге саудалауға болады. Қазір шетелдің
ғалымдары зығырдан еденге төсейтін ленолиму шығарып жатыр. Қалдығын мал
азығы ретінде пайдалануға болады.
Қазақстан сырт елдерде 170 мың тонна
құс етін экспорттауда. Оның 150 мың тоннасы АҚШ-тан әкелеміз. Сонда біз тауық
өсіре алмаймыз ба? Жоқ. Бізде азық өндіру
ісі жолға қойлымаған. Егер біздер зығырды
кең көлемде өсірсек, одан май мен азық
дайындап, құс шаруашылығын дамытуға
мүмкіндік алар едік. Осы ретте мәселенің
бір ұшы барып, тағы да ғылымға барып
тірелетінін байқайсың.
Бүгінде Украина мен Ресей бидай экспортында топбасшы ел болу үшін таласып
жатыр. Осыған дейін біздер бидай экспорттап келген елдерді Ресей өзіне қаратып
алғаны жасырын емес. Мұндай жағдайда

біздің шаруалар не істеуі керек? Әрине, басқа
дәнді-дақылдарды өсіруге күш салуы тиіс.
Мәселен, іргеміздегі Қытай жыл сайын 35
млн. тонна сояны сырт елдерден тасымалдайды. Ауыл шаруашылығы министрлігіндегі
мамандар осы бір жайтты басшылыққа алып,
қазақстандық диқандардың соя өсіруіне
қолдау көрсетуі тиіс. Алдағы уақытта
аймақтардағы
технопарктерге
салмақ
түсетін болады. Ғалымдар технопарктерде
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып,
оны өндірістік деңгейге жеткізгенші тынбай
жұмыс істеуі қажет. Бұған Үкімет барлық
жағдай жасуы тиіс. Қазіргі таңда технопарктерде жұмыс істейтін ғалымдарға бірқатар
салықтық жеңілдіктер қарастырылған.
Жаңа технологияларды технопарк аумағына
әкелгенде кедендік алымдар да салынбайды.
Мұның өзі ғылым үшін мүмкіндік. Қазір
әлемде технологияны тасымалдау деген
ұғым-түсінік қалыптасқан. Алдағы уақытта
бізде де сырт елдердің озық технологияларын әкеліп, игілігін көруге күш салуымыз
керек.

–
Қазақстан
ауылшаруашылығын
дамытуға қолайлы ел ретінде әлемге
танымал. Ғылыми агротехнологиялық
жұмыстарды
өрістетуде
қандай
бағыттарды қамтуымыз керек?
– Қазір шаруалар ауа райы қолайлы
болған жылдары жақсы өнім алып,
қуаңшылық болған жылдары шығынға
батып жүр. Алдағы уақытта ғылымның
көмегімен агротехникалық жұмыстарды
сауатты жүргізіп, қуаңшылыққа төзімде
дақылдарды өсіретін болсақ, шығынға
батпаймыз. Соңғы жылдары Қазақстан
ойламаған жерден майлы зығыр өсіріп,
оның өнімін сырт елдерге экспорттаудан
әлем бойынша екінші орынға көтерілді.
Мәселен бір гектар жерге бидай ексек,
одан ары кеткенде 10 центнер өнім алып,

Шенеуніктер қаржысын шетелге асыруға құмар
Таяуда Мәжіліс депутаты Омархан Өксікбаев журналистерге берген сұхбатында еліміздегі аффилириленген
компаниялардың салықты дер кезінде төлемеуінен елден сыртқа кеткен қаржы көлемі белгiлi бiр мөлшерден
асып кеткенін айтты.
GlobalFinancialIntegrity (GFI)
2000-2008 жылдар аралығында
елімізден
сыртқа
заңсыз
шығарылған қаржының көлемі 126
миллиард долларға жеткенін алға
тартты. Осылайша тапқанымызды

сыртқа жөнелтуде біздер ТМД
елдері арасында Ресейді ғана жол
беріп отыр екенбіз. Терістіктегі
көршіміздің сыртқа ағылған
қаражаты 427 млрд доллардан
асқан. Халықаралық ұйымның

сарапшылары елімізді аталған
көрсеткіш бойынша әлемде 11орынға қойыпты. Орны ойсырап
тұрған капитал қайда, кімге және
қашан кетті, о жағы бәймәлім.
Сарапшылар мұндай көлемдегі
қаржының шетел асуын, ел экономикасы үшін ауыр соққы болатынын айтуда. Мысалы, экономист
Меруерт Махмұтова «Елімізде екі
рет мүлікті заңдастыру науқаны
өтті. Мүлікті заңдастыру туралы
заң қабылданғанда «Қазақстанның
экономикасына оң әсер етеді» деген үміт басым болған еді. Бірақ
заңдастырылған капиталдың көбі
шетел асып кетті. Шенеуніктеріміз
Біріккен Араб Әмірліктері мен
Батыс Еуропа елдерінде қымбат
бағаға жылжымайтын мүлік сатып алғаны жасырын емес. 2007
жылдың
соңынан
басталған
қаржы дағдарысына қарсы ісшараларға 26 миллиард долларға
жуық қаражат жұмсалды. Оның
6 миллиарды салыққа жасаған
жеңілдік шарасы болса, 20 миллиарды қаржы күйінде қалды. Біздің
есебіміз бойынша, сол қаражаттың

1-2 миллиарды ғана Қазақстанның
экономикасында қалды да, өзгесі
шетел асып кетті. Капиталын шетелге шығарып отырған тұлғалар
Қазақстанда жұмыс істеп, бизнес жасағандарымен қаржысын,
жылжымайтын мүлкін шетелде
ұстап отыр. Сондықтан бұл бізге
қайтып келмейтін ақша. «Алдағы
5-10 жылда қайтарып аламыз,
Қазақстанның
экономикасына
жұмыс істетеміз» дегенге өз басым сенбеймін», – дейді Меруерт
Махмұтова.
2012
жылдың
аяғында
Ресейдің Орталық банкі «Ресей қаржысы Қазақстан арқылы
көлеңкелі жолмен сыртқа кетіп
жатыр» деген мәлімдеме таратқан.
Оған сенсек, 2012 жылдың
өзінде,
Қазақстан
арқылы
тасымалданған жалған тауар
импортынан Ресей 10 миллиард
доллар жоғалтқанын айтқан банк
басшылығы Қазақстан арқылы
сауда-саттық жүргізуде күмәнді
деген ойға басымдық берген. Саясаттанушы Айдос Сарым сыртқы
инвестиция бүгінгі дерек бойын-

ша 120-130 миллиард долларды
құрағанымен, есесіне, соңғы 1015 жыл көлемінде 140 миллиардқа
жуық ақша сыртқа кеткенін айтады. Сарапшылардың пікірінше,
шетелдік инвесторлар әкетіп
жатқан қаржымен қатар, қазір
отандық кәсіпкерлер мен бизнес
өкілдері де өз капиталын сыртқа
жіберуге мүдделі. Ұлт зиялылары
ендігі жерде шеттен келетін инвестиция емес, қазақтың қаржысын
елде сақтап қалудың өзі күрделі
мәселеге айналып бара жатқанына
алаңдай бастады. Мысалы, жазушы Дулат Исабековтің шетелге жіберілетін қаржы 1 миллион
доллардан асса, Парламенттің
келісімімен жіберілу керек десе,
қоғам қайраткері Мырзакелді
Кемел «Үкіметтің сыртқы және
инвестицияны бақылау жөніндегі
құзіретін кеңейту қажет емес» деген ойда. «Қазақстаннан сыртқа
кетіп жатқан қаржы көлемі
мемлекеттің ғана емес, жеке
сектордың үлесіндегі қаржы.
Ондағы мемлекеттің үлесі мардымсыз.
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Ақыл-ойды саудалаудың сөкеттігі жок
– Шетелдің технологиясын тасымалдау
мәселесін кейбіреулер дұрыс қабылдамайтыны
белгілі. Бұған қатысты қандай ой айтар едіңіз?
– Біз барлық салада көшбасшы бола алмайтынымыз мойындауымыз керек. Сондықтан сырт
елдермен ғылыми ықпалдастықты кеңейтуіміз
қажет. Айталық, көлік құрастыру саласында оқ
бойы озық келе жатқан «Тойота» компаниясы жыл
сайын жаңа технологиялар үшін 7 млрд. доллар
жұмсайды. Ал біздер ғылымды дамытуға 500 млн.
доллар шығындаймыз. Осыдан-ақ, көп жайтты
аңғаруға болады. Сол себепті шетелдің озық технологияларын елімізге әкеліп, оның игілігін көру
басым бағыттардың бірі болып қала беруі тиіс.
Бізде «Ғылым туралы» заңның қабылданғанына
көп бола қойған жоқ. Қазіргі таңда ғылымды
қаржыландырудың жаңа жүйелері қалыптаса бастады. Сондықтан ғылым саласында алар асуымыз
әлі алда. Соңғы жылдары ғылыми жобалардың
саны бірнеше есеге өсті. Алдағы уақытта олар өз
нәтижесін бере бастайтын болады. Ғылымға кеткен
ақша текке жұмсалған ақша деп қарастырмауымыз
керек. Кейде бір жобалар жұмсалған ақшаны ақтамай
жататыны белгілі. Бұдан мемлекет қаржысы текке
жұмсалды деп қорытынды шығаруға әсте болмайды. Ол жоба болашақта іске асыратын жоба болып
қалуы мүмкін. Бұдан басқа ғалымдар өздерінің
ноу-хауларын саудалай білуі керек.
–
Сонда
ғалымдар
өздерінің
ашқан
жаңалықтарын өз елімізде іске асырмай сырт
елдерге сата беруі керек па?
– Бұл жерде ұлттық мәселелерді айтып,
кеуде ұрудың жөні жоқ. Бұл әлемдік ғылымитехникалық даму үрдісінің ғалымдарға қойған
басты талабы. Қазіргі таңда біздің ғалымдар
жаңа двигательдер ойлап тапқанын айта бастады.
Ал оны өндіріске енгізіп, пайда табу мәселесін
ешкім ойлап жүрген жоқ. Бүгінде Қазақстанда
шетелдің бірікке кәсіпорындары құрылып, көлік
құрастыра бастағанын белгілі. Бірақ олардың
қазақ ғалымдардың жаңа двигательін сатып ала
қоюы екіталай.
Тағы бір мысал. Қарағандыда бір өнертапқыш
гильзасыз атылатын қару ойлап тапты. Әлгі
өнертапқыш өзінің ойлап тапқан қаруын тек қана
Қазақстанда шығарғысы келетінін айтып, жобасын шетелдіктерге сатпай жатқанын ақпарат
құралдарына жарыса жазды. Меніңше, қазір
ғылымға мұндай көзқараспен қарайтын кезең
емес. Қазақстанда өнертапқыштың жаңа қаруын
өндіріске қойып, мыңдап шығаратын кәсіпорын
жоқ. Біздер бұл жерде мына бір жайтты түсінуіміз
керек. Бүгінде ғылыми инфрақұрылымы дамыған
елдерде идея жетіспейді. Айталық, қару-жарақ

шығаратын шетелдің ірі компаниясы ертеңгі
еліне барған соң, «Қазақстандық ғалым бізге
өзінің ғылыми жаңалығын сатпады. Енді гильзасыз атылатын қаруды өздерің ойлап табыңдар»
деп ғалымдарына тапсырма беретіні айтпасада түсінікті. Осы бір идеяны басшылыққа
алған шетелдік ғалымдар дереу іске кірісіп, аз
ғана уақытта біздің ғалымның ойлап тапқан
қарудың басқа түрін ойлап табуы мүмкін. Осыдан кейін біздің ғалым ескерусіз, елеусіз қала
береді. Сондықтан ғалымдар өздерінің ғылыми
жаңалықтар патенттеп, саудалап, пайда табуды
үйренуі керек. Мұның ешқандай сөкеттігі жоқ.

Отбасы бизнесі және инновация
– Рахман мырза, сіздің мына ойыңыз маған
отбасылық бизнесті еске түсіріп тұр. Келешекте қазақ ғылымдары қазіргі заманауи бизнес қатынастарды терең түсініп, отбасылық
бизнесті қалыптастыру керек сияқты.
– Кез келген адам ақыл-ойын салып, негізін
қалаған кәсібін ұрпағына аманаттайтыны белгілі.
Қазір бізде шағын кәсіпкерлердің бәрі саудасаттық саласында жүр. Олар кәсіптерін ертеңгі
күні ұрпағына қалдыра алмайды. Базар жабылған
бетте жұмысы тоқтайтынын өздері де жақсы
біледі. Ал өндіріске ден қойған кәсіпкерлер мұндай
мәселемен бетпе бет келмейді. Айталық, қазір
Швецияда дамыған шағын бизнестің үлесі бізбен
салыстырғанда үш есе көп. Олардың 80 пайызы инновациялық шағын бизнес. Ал бізде шағын
бизнестің бәрі базарда жүр. Осы бір жайттанақ елімізде ғылым мен ілімнің тиісті деңгейде
дамымағанын байқауға болады.
АҚШ-тың Массачусетс технология иститутында барғанымда оқу орын студенттерінің ғылыми
жұмыстары ел экономикасына жыл сайын 250 млрд.
доллар табыс әкелетінін естіп, таңқалдым. Бұдан
басқа Оңтүстік Каролин аймағында студенттердің
алған білімін шыңдайтын өндірістік полигондар
жұмыс істейді екен. Олар оқу бітірген кезде біздің
студенттер сияқты қайда жұмысқа орналасамын
деп басын ауыртпайды. Мұндай жақсы үрдіс Германияда да қалыптасқан. Неміс студенттерінің
14 жасанды жер серігін жасап, біздің Байқоңыр
ғарыш айлағы арқылы ғарышқа ұшыруға
әрекеттеніп жатқанын естідім. Бүгінде батыс
елдеріндегі студенттер болашақта қажетті ғылыми
жаңалықтармен кең көлемде шұғылдануда. Қазір
экономика ғылымнан бір-ақ қадам алда келеді. Бір
ғана ақпараттық технологиялар саласы 8 ай сайын
адам танымастай өзгереді. Студенттердің бірінші
курста алған білім оқу бітіргенше ескіріп қалады.
Ал бізде оқу бағдарламалар бекітеміз дегенше,
ғылыми үрдіс сан мәрте өзгеріп кетеді. Бұдан басқа
кәсіпорындар оқу орындар

POS-терминал – шағын бизнестің бас ауруы
Таяуда Мәжілістің Әлеуметтік-мәдени даму комитетінің төрайымы
Дариға Назарбаеваның жетекшілігімен өткен кеңейтілген көшпелі
комитет отырысында Кәсіпкерлердің ұлттық палатасымен бірлесіп
Қазақстандағы шағын кәсіпкерлікті қолдау мәселелері талқыланды.

Бүгінгі күнгі шағын кәсіпкерлікпен
айналысушылардағы бірінші қиындық
олардың кәсіпті жүргізуге білімі мен білігі
жетпейтіндігі. Еңбеккерлердің құқын
қорғау мен қамтамасыз ету, әлеуметтік
кепілдіктер ұсыну, еңбекақыларын төлеу,
жұмыс орнының сақталуы, әлеуметтік
аударымдар мен басқа да міндетті аударымдар, уақтылы салығын төлеу сияқты
мәселелер де жеткілікті.
Бүгінгінің тағы бір маңызды мәселесі

– маман тапшылығы. Ол кәсіпкерлікті
дамытуға қолбайлау болып отыр. Шағын
және орта бизнестің қаржы ресурстарына қолжетімділігі өзекті мәселелер
қатарында. Кепілзатқа қойылатын орынсыз
талаптар, банктік несиелердің пайыздық
жоғары мөлшерлемелері бизнес-ахуалды
жақсартуға кедергі болуда. Сонымен
қатар, кәсіпкерлікті дамытуға өндірістің
монополистерімен қарым-қатынас мәселесі
де қиындық туғызуда. Олардың жыл сай-

ын орынсыз өсіріп отырған тарифтері де
мекемелердің үнемдеуіне әсер етуде. Отырыс барысында аймақтармен интерактивті
байланыс болды. Павлодар, Өскемен, Орал,
Ақтөбе және Қарағандының кәсіпкерлері
депутаттарға өз мәселелерін айтып, пікір
алмасты. Қызу талқыланып отырған
өзекті мәселелер қатарында кәсіпкерлердің
POS-терминалдарды міндетті орнатуы
тақырыбы да назардан тыс қалған жоқ.
Қазіргі уақытта POS-терминалдарды жаппай орнату әлеуметтік қиындықтар туындатуы мүмкін. Міндетті орнату талабы алдымен сауда саласында айналымы аз, өзін өзі
жұмыспен қамтып отырған кәсіпкерлерге
қойылуымен байланысты болып отыр.
Сондай-ақ, бизнесмендер басқа да
бірқатар мәселелермен бетпе-бет келуде. Айтатыны, жалпы режімде жұмыс
істейтін жеке кәсіпкерлер мен заңды
тұлғалар терминалдарды 2013 жылдың 1
қаңтарынан бастап орнатуы, ал арнайы
салық режімінде жұмыс істейтіндер 2014

жылдың 1 қаңтарынан бастап орнатуы керек болатын. Алайда, мәлім болғанындай,
терминал жабдықтары жетіспеуде, әсіресе,
өңірлік жерлерде. Банктерге терминал
орнатуға өтініш берген кәсіпкерлер әлі де
өз кезегін күтуде. Б
«Вайя-КА» ЖШС директорының орынбасары Дмитрий Долтестің айтуынша, банктер POS-терминалдарды тек айналымның
минималды көлемі (айына 200-600 мың
теңге) бойынша немесе ай сайынғы транзакциялар (шамамен 50 транзакция) санына
қарай ақысыз негізде ұсынуда. Қойылған
талаптарға сәйкес келмеген жағдайда
банк үш ай аралығында кәсіпкерден
POS-терминалдарды қайта алып, қызмет
көрсетушілер тізімінен шығарады. Соңғы
уақытта банктердің басым бөлігі POSтерминалдар ұсынуды тоқтатып, терминалдарды коммерциялық құрылымдардан сатып алуды ұсынуда. Осыған дейін өздеріне
шаң жуытпаған банктер дәрменсіздігін
байқатты.
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Ұлттық банк 2012 жылы сәуір айында екінші деңгейлі банктердің несие қоржынының
сапасын жақсартуға маманданатын «Проблемалы кредиттер қоры» акционерлік
қоғамын құрған болатын. Алайда, оның да көзге көрінетіндей қандай да бір нәтижесі
байқалмайды. Банктердің несие қоржынының сапасы әлі күнге дейін сын көтермей
тұр.

Қазір
банктердегі
жұмыс
істемейтін заемдар 2013 жылғы 1
желтоқсанда 4 триллион 158 миллиард теңгені құраған. Бұл екінші
деңгейлі банктердің бүкіл несие
қоржынының 31,4 пайызына тең. Ол
қазіргі таңдағы әлемдегі ең жоғары
көрсеткіш болып отыр. Бас банкир
Қайрат Келімбетовтің айтуынша,
Қазақстанның көрсеткіші жұмыс
істемейтін банк активі жоғары саналатын өзге елдердің деңгейінен 2
есе артық болып тұр.
Қайрат
Нематұлы
тұтынушыларға
беретін
несиелерінің
пайыздық
мөлшерлемесі 65 пайыздан асып,
ол дәлелденген жағдайда Қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау
комитеті оларға қатаң шара қолданатынын айтқан
еді. Бұл мәлімдемеден кейін оған тек тұтынушылар
ғана емес, қоғамдық ұйымдар да қызу атсалысып, оны
саясиландыруға әрекеттенушілер де бой көрсетті.
Кезінде Григорий Марченконың жұмыс істемейтін заемдарын 2013 жылы – 20, 2014 жылы 15 пайызға түсіру
туралы тапсырмасын екінші деңгейлі банктер қанша
әрекеттенсе де орындай алмаған болатын. Қазіргі
төраға Қайрат Келімбетов оны 2016 жылдан бастап
кезең-кезеңімен 10 пайызға дейін төмендетуді алдына
мақсат етіп қойды. Бұл үшін олар биылдан бастап банктермен жеке-жеке келісім жасамақ. Ал оның қандай
шартпен жасалатыны жалпы жұртшылық үшін әлі
құпия. Бұқаралық ақпарат құралдары түрлі деңгейдегі
сот инстанцияларында жеңіліс тапқан соң, жаны
қысылғаннан кейін жұртшылық назарын аудару үшін
өзіне қол жұмсаушылар мен өзге де шараларға барушылар туралы жарыса хабар таратуда. Бұл жағдайды
күрделендірмесе, жеңілдетіп жатқан жоқ. Сондықтан
өткен жылғы 25 қазанда орталық банк қаржылық

қызметтерді
тұтынушыларға
құқықтық көмек көрсету туралы ресми хабарлама таратуға
мәжбүр болды. Онда БАҚ-та және
әлеуметтік желілерде адал емес банк
практикасын әшкерелеу жөнінде
жекелеген азаматтар жүргізетін
жұмысқа қатысты талқылаулар
белсенді жүргізіліп, ақпараттар таратылып жүргені айтылды. Банк
клиенттерінің мәліметтері бойынша қарыз алушылардың проблемасын реттеуге ықпал ету
ақылы негізде жүзеге асырылатыны еске салынды. Кредиттерге қызмет көрсету бойынша даулар туындаған кезде Қаржылық
қызметтерді
тұтынушылардың
құқықтарын қорғау комитетіне өтініш жасау керектігі
қаржы ұйымдарының клиенттеріне ескертілді. Ұлттық
банк комитеті және аумақтық филиалдары қаржылық
қызметтерде жұмыс істеп жүрген және әлеуетті
тұтынушыларына тегін құқықтық көмек көрсететіні
хабарланды.
Бас банкирдің сөзіне қарағанда, халықтың қаржы
ұйымдарына қатысты шағымдарының 60 пайызы банктерге, ал оның 40 пайызы қарызды қайта құрылымдауға
байланысты. Алайда, бұл шағымдардың 7 пайызы
ғана шындыққа сай келуде. Әйтсе де бұл мәселеде
сарапшылардың пікірі бұдан бөлектеу. Мәселен,
«Отаным-елім» халықаралық заң компаниясының
бас директоры Омар Саидтың айтуынша, олар несие
мәселесі бойынша тұтынушыларға 2008 жылдың жазынан бері қызмет көрсетіп келе жатыр. Осы уақыттың
ішінде олардың кеңселеріне күніне ең кемінде 100 адам
шағынып келеді. Оның кейбіреуі тегін құқықтық және
экономикалық кеңес алып қайтса, енді біреулері арнайы келісімшарт жасап, құзырлы жерлерде өз құқын
қорғауды компанияға сеніп тапсыруда.

Қарызға өмір сүру жақсылық емес
Таяуда Мәжіліс отырысында халық қалаулысы Николай Кузьмин ПремьерМинистрдің атына депутаттық сауал жолдап, тұтынушы несие беру нарығындағы
бүгінгі жағдайды жан-жақты зерделеп шығуды сұрады. Қазір қарапайым азаматтарға
несие тықпалап жатқан сан алуан сауда орталықтарының әрекетіне тыйым салу
қажет. Себебі несиеге өмір сүріп жатқан қазақстандықтардың жалпы қарызы жыл
өткен сайын артып келеді.
Депутат бұл мәселеге алаңдауы орынды. Қазір екінші деңгейлі банктерден несие алған Қазақстан
халқының жалпы қарызы 2,2 трлн. теңгеге жетіпті. Бұл көрсеткіш күн өткен сайын өсуде. Өткен жылы
тұтынушы несиелерінің көлемі 701 млрд. теңгеге артқан. Депутаттың ойынша, қарапайым халықты қарызға
батыруға көп жағдайда, ірі сауда орталықтары итермелейді. Олар өз өнімдерін өткізу үшін несиеге тауардың
түр-түрін үйіп-төгіп бере салады. «Бүгінде мерзімі өтіп кеткен қарыздардың уақыты 90 күннен асты. Өткен
жылы ондай берешегі бар азаматтардың саны 15,3 пайызға өсті. Демек, бізде несиені төлей алмай жатқан
халықтың саны артып келеді. Оның арты қоғам ішіндегі көптеген әлеуметтік толқуларға әкеп соқтыруы
әбден мүмкін», – дейді депутат Н.Кузьмин.
Бұл мәселе Ұлттық банкті де алаңдатқан болатын. Астанада өткен баспасөз мәслихаттарының бірінде
осы жайында банк төрағасы Қ.Келімбетов айтқан болатын.
«Соңғы 11-12 жылдың ішінде банктердің тұтынушы несие беру көлемі 100 пайызға өсіпті. Мұндай өсім бізді де
алаңдатады. Сондықтан, жалпы, бүгінгі қаржы жағдайын
зерделей келе, біз нақты бір шешімге келдік. 2014 жылы
ақпанның 1-інен бастап әрбір банктегі тұтынушы
несиелерін беру көлемі 30 пайыздан аспауы тиіс. Егер оған
жол берілсе, Ұлттық банк тиісті шараларды қамдайтын болады», – деген болатын Бас банкир. Оның сөзіне қарағанда,
әлгіндей банктер депозиттерді алу немесе мекеме басшысын тағайындауға келісім беру сияқты лицензиялардан
айырылуы да әбден мүмкін.

Кәсіпкер құқы қорғалады
Алматы қаласының прокуроры Берік Асылов
пен Кәсіпкерлердің өңірлік палатасының директоры Ерлан Стамбеков кәсіпкерлердің құқығын
қорғау мәселелерінде өзара ынтымақтасу туралы
меморандумға қол қойды.
Қала прокурорының атап өтуінше, қол қойылған меморандум Мемлекет басшысы Жолдауында жүктелген міндеттерді жүзеге асыруда
өз септігін тигізеді. «Кәсіпкерлердің құқығын қорғау прокуратура
органдарының басымдықты бағыттарының бірі», – деді Б.Асылов.
Алматы қалалық прокуратурасының таратқан ақпаратына қарағанда,
өткен жылы тексеру нәтижесінде заңдылықтың 1330 рет бұзылғандығы
анықталып, 100 қадағалау актісі енгізілген. Сондай-ақ, кәсіпкерлердің
мүддесіне қайшы келетін 102 заңсыз актінің күші жойылған. 465
кәсіпкердің құқығы қорғалып, 110 тұлға түрлі жауапкершілікке, ал
аудандық СЭС-тің 4 басшысы мен Алматы қалалық монополияға қарсы
инспекция жетекшісі әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
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Қазақстан Кедендік одаққа мүше болғалы бері ескі көліктің өзі
бірнеше есеге қымбаттап, бағасы бет қаратпай тұрғаны жасырын
емес. Бүгінде елімізге сырттан келетін көліктер өте аз. Тек Ресейдің
автокөліктері ғана еркін саудалануда. Осылайша орыстар Кедендік
одақты өздерінің автоөндірісін дамытуға мейлінше пайдаланып жатыр. Ал Кедендік одақтан тысқары жатқан үшінші елден кіретін
көліктерге салынатын баж салығы тым жоғары. Биылдан бастап оған
көлікті утилизациялау құны қосылып, темір тұлпардың бағасы тағы
да қымбаттай түсті.
Қарапайым халықтың темір тұлпарды
тақымға басуы күн сайын қиындап барады. Әбден ескіріп тозған көлік шетелде утилизацияға жіберілетіні белгілі. Ал
біздің елде қарапайым халық көлікті утилизациялау деген ұғымды түсіне бермеуі
мүмкін. Өйткені Қазақстанда көлікті
өндірістік деңгейде утилизациялайтын
кәсіпорын жоқ. Сондықтан ескі көліктер
қарабазарда бөлшектеніп, саудаланады.
Ал алыс ауылдағы ескі көліктер ат, есек
арба болып, «екінші өмірін» бастайтынын жақсы білеміз. Сондықтан билік
орындарының сырттан келетін көліктерге
салынатын баж салығынан басқа утилизация үшін қосымша құн төлеткізуі орынсыз.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Ресей билігі
отандық автоөндірісін қолдау мақсатында
сырттан кіргізілетін көліктерге утилизациялау құнын енігзіген болатын. Ресейге қарап бой түзейтін біздің шенеуніктер
енді бұл «жаңалықты» бізге де енгізді.
Бұл бірінші кезекте кетеуі кеткен көлік
саудасына ауыр соққы болып тиді. Қазір
сырттан кіретін жеңіл көліктің утилизациялау құны 100 мың теңгені құрайды.
Ал жүк көлігін немесе авобус кіргізетін
болсаңыз, әр көлік үшін 750 мың теңге құн
төлеуге тиіссіз. Шығынның бәрі қарапайым
халықтың қалтасын қағатыны жасырын
емес. Мәселе күн тәртібіне шыққанда
қазақстандық сарапшылар утилизациялау
құны Кедендік одаққа мүше елдер арасында қолданылмауы керектігі айтқан еді.
Өйткені соңғы жылдар Қазақстан да көлік
құрастырып, Ресейге саудалай бастағаны
белгілі. Енді соны Ресей тарабы мұны да
көп көріп, Қазақстаннан экспортталатын
көліктерге де утилизациялау құнын енгізіп,

Қазақстанның автоөндірісті тығырыққа
тіреп отыр. Өз кезегінде біздің шенеуніктер
Ресейдің Кендендік одаққа мүше елдерге де утилизациялау құнын енгізуі
орынсыз екенін айтып, наразылықтарын
білдірген болатын. ҚР Экономикалық интеграция министрі Жанар Айтжанова Ресей
Қазақстан талабын орындамаған жағдайда
қатал қадамдарға баратынын айтып қалған
еді. Өкінішке қарай, министр ханым Ресейге азуын көрсетуге асығып отырған жоқ.
Бүгінде бұл мәселеге «Атамекен»
Ұлттық кәсіпкерлер палатасын да алаңдатып
отыр. Палатаның Парламенттегі өкілі
Ғани Қасымов: «Өз басым сырттан келетін
көлікке утилизациялау құнын енгізуге
түбегейлі қарсымын. Бұл жайт еліміздегі
көлік саудасына барынша тұсау салып отыр.
Ең сорақысы бұл талап енді ғана аяққа
тұрып келе жатқан отандық көлік өндірісін
жөргегінде тұншықтыру десе де болады.
Бүгінде Ресейге экспортталатын Қазақстан
көліктерінің құны бернеше есеге өсіп, баға
жағынан бәсекелесе алмауда. Бүгінде Ресейден елімізге 80 мыңнан астам көлік
әкелініпті. Ал біз болсақ, Ресей нарығына 2
автобус сатыптық. Енді автобустың бағасы
утилизациялау құнының арқасында 5 мың
долларға қымбаттады. Ресей ДСҰ-ға кірген
кезде сырттан кіргізілетін көлікке салынатын
баж салығы біршама төмендеді. Ал Кедендік
одаққа мүше елдері үшін сол қалпында
қалған. Бұл барып тұрған әділетсіздік», –
деп ойын ашып айтқан болатын.
Тәуелсіз автомобиль одағының төрағасы
Эдуард Эдоковтың айтуынша, Қазақстан
ескі көлікті утилизациялауға дайын емес.
Еліміздің утилизация бағдарламасына көшу
үшін кемінде 50 миллион теңге керек.

– Бағдарлама үшін жасалған нақты
утилизациялық жүйе жоқ. Бағдарламаны
кім жүзеге асырады? Бұл іспен кім айналысады? Утилизацияға кеткен көлікті
халыққа қалай жаңалап береді? Қандай
технология бойынша ескі көліктерді утилизациялайды? Сұрақ көп, бағдарлама шикі.
Дайындық керек. Қазақстанда ескі көлік
көп. Оның барлығын утилизацияға жіберу
үшін кем дегенде он зауыт қажет, – дейді
Эдуард Эдоков.
Ал
Қазақстан
автобизнес
қауымдастығының президенті Андрей
Лаврентьевтің
айтуынша,
Қазақстан
көліктерді утилизациялау бағдарламасын
іске қосуға дайын. «Қазір утилизация
бағдарламасын кім жүзеге асыратынын
нақтылап алған жөн. Бағдарламаны Үкімет
және жергілікті билік жүзеге асыруы
мүмкін. Көлік құрастырушы зауыттар да
қатысуы ықтимал», – дейді ол. Қазақстанда
ескі көліктерді утилизацияға жіберу
мәселесі соңғы кездері жиі айтыла бастады. 2013 жылы ақпанда Парламент Мәжіліс
депутаты Тұрсынбек Өмірзақов ескі
көліктерді утилизациялау бағдарламасын
жасауды ұсынғаны есімізде.

– Ескі көліктер – экологияға зиян және
жолда қауіпті. Қазақстанда жыл сайын ескі
көліктердің саны артып келеді. Сондықтан
Қазақстанға өзінің жеке утилизациялық
бағдарламасының жобасын жасау керек.
Ол үшін бірнеше зауыт іске қосылып,
утилизациялық пункттер ашқан жөн, – деген еді депутат. Бұл мәселені соңғы екі ай
ішінде Индустрия және жаңа технологиялар вице-министрі Альберт Рау да бірнеше
рет көтерді. Ол Қазақстандағы 3,5 миллионнан астам жеңіл көліктің 2 миллионнан
астамының құрастырылғанына кем дегенде
18 жыл толғанына назар аудартқан. Вицеминистрдің айтуынша, 2014 жылдан бастап
мемлекеттік техникалық тексеруден өтпеген
көліктер утилизацияға жіберілуі мүмкін.
Жыл сайынғы техникалық тексеруден өтпей қалған ескі көліктердің
иелерін өз еріктерімен утилизацияға
келісім бергізетіндей жүйені Қазақстанда
қалай қалыптастыруға болады? Әзірше
талқыланып жатқан екі нұсқа бойынша,
утилизациялық жүйе мен пункттер бюджет
есебінен құрылады немесе мұнымен кейбір
Батыс елдеріндегідей жеке компаниялар
айналысуы мүмкін.

Брендті қорғай білген жөн

Қолдау артады

«Елде бренд атауын ұрлағандарды, брендтік кесіндемелерді (логотип)
көшіріп басқандарды қылмыстық жауапкершілікке тарту қажет». Отандық
кәсіпкерлеріміздің дені қазірде осындай пікірлерді қызу талқыға салып жатыр.

2014 жылы еліміздің барлық 160 ауданында кәсіпкерлерді
қолдау орталығы ашылады. Бұл туралы бүгін Орталық
коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Өңірлік
даму министрі Болат Жәмішев мәлім етті.

Сан ойланып, мың толғанып, маңдайы тершіп,
ойлап тапқан брендтік атауын өзгелердің көшіріп
басуынан әбден ығыр болған кәсіпкерлеріміз
бұл ұрлыққа тежеу болуы керектігін баса айтуда. «Жиендік жасағандар тек әкімшілік айыппұл
төлеумен ғана құтылып кетіп жүр. Сондықтан
болашақта мұндай ұрыларға
қылмыстық
жауапкершілік артылуы қажет» дейді кәсіпкерлер.
Бренд атауына қатысты әйгілі Махатма Ганди: «Басында сіздерді елемейді, сосын атауыңызға
қарап сіздерге күледі, одан кейін сіздермен күреседі,
ал сосын сіздер жеңіске жетесіздер, сіздермен санасатын болады» дейді. Осыған қарап брендтті сәтті

таңдаудың арты үлкен табыс әкелетінін бағамдай
беруге болады. Былайша айтқанда «кемені қалай
атасаң, ол кеме солай жүзеді» дегеннің растығына
көзіміз жете түседі. Ал енді кәсіпкердің нақ осы
сәтті ойлап табылған бренд атауын, келесі біреу
ұрлап алып өзінің қажетіне жаратып жатса не
істеу керек? Шынымен, отандық кәсіпкерлер кесекөлденең тартып отырғандай «ұрыны» қылмыстық
жауапкершілікке тартып, соттау керек пе?
Негізінде, бізде бренд атауын ойластыруға
қатысты арнайы мамандардан жасақталған зерттеу орталықтары бар. Оның қайсыбірін компаниялар «пиар менеджерлер» деп те атайды. Бренд
атауын сәтті таңдағысы келетіндер тіптен олардың
қызметіне де жүгініп жатады.
Бағамдасақ, бренд атауын ойлап табу да, ол
атауды нарыққа таныту да оңай шаруа емес. Ал
сол қаншама маңдай термен нарыққа танымал ете
бастаған атауыңды біреу ұрлап алып, өз пайдасына
жаратса, шынымен де бұған бір қадағалаудың қажетақ. Күні ертең Қазақ елі ДСҰ-ның табалдырығын
аттағалы отыр. ДСҰ талаптарының қатаң екендігін
пайымдасақ, сапасы өз алдына қазаққа бәсекеге бәс
тіге алатын бренд атауларының өзі қажет-ақ. Олай
болса бізге бұл жүйені де бір реттеп, таразылап,
алу керектігі даусыз.
Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ

Оның атап өтуінше, қазіргі таңда еліміздің барлық 16 ірі қаласында және
Семейде кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары құрылған. Сондай-ақ
27 моноқалада кәсіпкерлерді қолдау орталықтар жұмыс істейді. «2014 жылы
кәсіпкерлерді қолдау орталығы барлық 160 аудан орталықтарында ашылатын болады. Осылайша халыққа жақын ақпараттық-консультациялық
желі құрылады», – деді ол. Министрдің айтуынша, кәсіпкерлікке оқыту
бағдарламалары да жандандырылмақ. Атап айтқанда, бизнесін жаңа
бастағандарға арналған «Бизнес-кеңесші» бағдарламасынан бөлек, қазіргі
уақытта өз бизнесін жолға қойған субъектілерге арналған «Бизнес-өрлеу» жобасы іске қосылады. «Әрбір Халыққа қызмет көрсету орталығында тұрақты
түрде Жас кәсіпкерлер мектебі жұмыс істейтін болады», – деді Б.Жәмішев.

