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Кәсіпкерлердің алға тартқан аяғын шенеуніктер артқа тартып әлек. 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнеске кедергі келтірген отызға тарта 
шенеунікке тиісті мемлекеттік органдар тарапынан арнайы тексеріс 
жүргізуін сұрап отыр. 

жарауы тиіс. Шенеуніктердің кәсіпкерлерге 
жасайтын қысымы қандай да бір пайда 
көруді меңзеуі мүмкін. Басқарма төрағасы 
бір сөзінде: «Елдің еңсесін көтеретін күш 
шағын және орта кәсіпкерлік екендігін 
кейбір басшылар ескере бермейтіндей», –  
деген еді. 

Бизнес дұғасы
Шенділер ескерусіз қалдырған 

кәсіпкерлердің еңбегі шынымен елеусіз 
қалатындай майда-шүйде емес еді. Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының құрылғаны кеше 
ғана болса да, қарқыны қатты. Жоспар-
лы түрде жұмыс жүргізбек. Кәсіпкерлер 
Палатасының Алматы қалалық 
мәслихатының депутаты Артур Котенёв: 
«Бүгінгі уақытта мемлекет тарапынан 
кәсіпкерлік саласына жағдай жасалып, 
толықтай мүмкіндіктер қарастырылған. 
Елбасымыздың халыққа Жолдауында да 
бірқатар келелі мәселелер айтылды. Оның 
ішінде кәсіпкерлерге 6 пайыздық несие 

алуға мүмкіндіктің қарастырылуы көңіл 
қуантады. Кәсіпкерлер палатасы алдағы 
2030 жылға дейін жұмыс көрсеткішін 
50 пайызға жеткізуді көздеп отыр. Жал-
пы әлемдік деңгейде бұл сала бойынша 
дамыған елдердің өзі 100 пайыз көрсеткішке 
жетіп отыр деп айта алмаймыз. Мысалы, 
кәсіпкерлік саласының даму көрсеткіші 
Францияда 48 пайызды, Германия 53 пай-
ызды, Англия 50 пайызды құрайды. Десе де 
бұл жаман көрсеткіш емес. Бізде бұл қатарға 
қосылуға ниеттіміз. Ол үшін кәсіпкерлерге 
жасалған жағдайды толық пайдала-
ну керек. Біз көп жағдайда салық төлеу 
комитеті, жер басқармасы қатынастары 
сияқты мекемелермен жиі талқыға келеміз. 
Егер кәсіпкердің арнайы жері болма-
са, салықтан көз ашпаса, барлық аттаған 
қадамы ақшаға келіп тірелетін болса, онда 
ісінен қандай нәтиже шықпақ? Кәсіпкерлер 
палатасы сондай-ақ, елдегі жемқорлық 
саласымен күрес жүргізетін бірден бір 
ұйым саналады», – деді. Енді ғана аяқтан 

тұрып келе жатқан Кәсіпкерлер палата-
сы мен атқамінер шенеуніктердің мүддесі 
мен мақсаты бір жерден шықпағандығы 
қоғамда біршама дау туғызған еді. Десе 
де, жоқтан бар жасап, істің көзін білген 
кәсіпкерлерге қолдау көрсету – ел ертеңіне 
жасалған қам. Екі қолға бір күрек табылса, 
елдегі жұмыссыздардың да саны кемитін 
еді.

Жақында Алматы қаласының орталық 
мешітінде кәсіпкерлерге арналған баракат 
дұғасы пайда болды. Бұл дұғаны муфти 
Десай Ибрахим мақұлдаған. Кәсіпкерлерге 
арнайы айтылатын бес дұғаны оқу 
міндеттелген. «Алла, маған көмектесе 
көр, менің алдымнан ешқандай кедергілер 
шығарма», – делінген дұғалардың бірінде. 
Осы дұғаны оқыса, бизнесін дамыту ба-
рысында алдынан шыққан кедергілер 
жойылып, мақсаттары орындалады 
екен. Шенеуніктерден қорғаныш іздеген 
кәсіпкерлерге дұғаны жаттап алу артықтық 
етпесі анық. 

Ресейге электр қуаты 
мен көмір сату тоқтады

Қазақстан 24 қарашадан бастап рубльдің құнсыз-
дануына байланысты Ресейге электр энергиясын 
жіберуді тоқтатқанын «Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма 
басшысы Алмасадам Сатқалиев мәлімдеді. 

Зейнетақы 9 пайызға артады
Жаңа жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы көбейеді. Яғни, зейнетақы тоғыз 

пайызға артпақшы. Осылайша Үкімет қиын кезеңде зейнеткерлерді қолдап, олардың 
тұрмысының төмендемеуіне күш салуды ойластырып отыр.

Кәсіпкерлік дамып келеді
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасы Абылай Мырзахметов: «Біз 
осы қарқынымыздан еш тайынбаймыз. 
Кәсіпкерлердің мүддесін қорғау кеңесі 
нақты жұмыс жасайды. Жылдың аяғына 
дейін барлық облыстарда арнайы кеңестер 
өтіп, кәсіпкерлерді толғандыратын 
мәселелердің бәрі көтеріледі, нақты 
кедергі жасап отырған шенеуніктердің 
аты-жөні де нақтыланды. Алматы об-
лысында өткен отырыста да 4-5 меке-
ме басшысының аты аталып, облыстық 
прокуратура біздің арызымыз бойынша 
тексерулер жүргізіп жатыр», – деді. Со-
нымен қатар, ҰКП басқарма төрағасы 
кәсіпкерлікке кедергі келтіріп отырған 
30-ға тарта шенеуніктің аты-жөнін 
әзірше БАҚ-на жариялай алмайтындығын 

жеткізді. Оның себебін былай түсіндірді: 
«Өйткені ол азаматтардың да құқығы бар, 
соттың шешімі, лауазымды органдардың 
тексерісі шықпастан олардың атын атап, 
түсін түстеу жарамайды. Дегенмен біз 
мемлекеттік қызмет істерімен айналы-
сатын жаңадан құрылған агенттікке де, 
прокуратураға да ол шенеуніктердің 
аты-жөнін ұсындық. Осы бағыттағы 
тексерістерден кейін біз оларды жариялай 
аламыз», – деді А.Мырзахметов мырза. 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы еліміздегі 
бірқатар аймақтарды аралап, жергілікті 
кәсіпкерлерге шенеуніктердің кедергі 
келтіретіндігін анықтау барысында тізімге 
ілінгендердің ұзын саны 30-ға жеткендігін 
анықтаған. Палата төрағасы: 

– Әлемдегі күрделі оқиғалар мен санк-
циялардан елдегі бизнес саласында теріс 
құбылыстар байқалған жоқ. Десе де, 
алаңдаушылық жоқ емес. Елбасы Жолдауы 
күмәннің барлығын сейілтіп, бизнеске жаңа 
қуат-күш береді. Өйткені Қазақстанның 

қандай бағытта дамитындығы маңызды 
құжатта анық етіп жазылған. Ең бастысы, 
мемлекеттің экономикалық серпілісіне 
біздің әріптестер аянбай үлес қосуға 
міндетті, – деді. 

Алдағы уақытта Ұлыттық қордан 
алдағы үш жылға бөлінетін 9 млрд. 
доллар шағын және орта бизнесті 
қолдауға жұмсалатындығы Жолдау ба-
рысында айтылған болатын. Сондай-ақ, 
кәсіпкерлерге 6 пайыздық жеңілдетілген не-
сие алу мүмкіндігі де қарастырылғандығын 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев баса айтқан 
болатын. Шағын және орта бизнес пен ірі 
кәсіпкерлікке оның ішінде тамақ және хи-
мия өнеркәсібі мен машина жасау, қызмет 
көрсету салаларына бөлінген 100 млрд. 
доллар талан-таражға кетпей ісін өрге до-
малатамын деген кәсіпкерлердің игілігіне 

2015 жылдың 1 қаңтарына 
дейін тағайындалған зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерін, соның 
ішінде, зейнетақыны сіңірген 
еңбегі үшін алатын әскери 
қызметшілердің, арнайы 
мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарының қызметкерлерінің, 
мемлекеттік фельдъегер 

қызметтің арнайы атақтар мен 
шендер және біліктілік сынып-
тар берілген жұмысшыларының 
және арнайы атақтар, сыныптық 
шендер мен формалық киім 
кию құқығы 2012 жылдың 1 
қаңтарынан бастап жойылған 
адамдардың зейнетақысын 2015 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 

алатын зейнетақысы мөлшерінің 
тоғыз пайызы көлемінде арта-
ды. Сонымен бірге, Мемлекеттік 
әлеуметтік сақтандыру қорынан 
төленетін әлеуметтік төлемдерді 
2015 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап жеті пайызға арттыру ту-
ралы қаулы қабылданды. Еске 
салайық, 15 желтоқсан күні Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздік 
күніне арналған салтанатты жи-
ында еліміздің зейнетақы мен 
жәрдемақының қазіргі деңгейін 
сақтай отырып, экономикалық 
дағдарысты еңсеретінін 
мәлімдеген еді. «Осы ауыр жыл-
дары біз, айталық, зейнетақыны 
немесе жалақыны одан әрі көтере 
алмаймыз, бірақ бүгінгі деңгейін 
сақтауға міндеттіміз. Дағдарыс 
өтеді, қиындықтар өтеді және біз 
жүргізген саясатымызға ораламыз. 
Біз барлық бағыт бойынша даму 
қарқынын ұстап тұратын бола-
мыз», – деген болатын Н.Назарбаев.

Рубльдің құнсыздануы екі 
ел арасындағы энергетикалық 
байланысқа кері әсерін 
тигізген. Ал бұл бағыттағы 
жұмыстардың қашан жанданаты-
ны әзірше белгісіз. Өз кезегінде 
«Самұрық-Энерго» АҚ басшысы 
қалыптасқан жағдайды былайша 
баяндап берді:

– Электр энергиясын жеткізу 
мәселесіне келер болсақ, 
қазіргі жағдай бойынша біз 
24 қарашадан бастап рубльдің 
құнсыздануына байланысты Ре-
сейге электр энергиясын жіберуді 
доғардық. Яғни біздің станса-
ларымыз үшін Ресейге энергия 
сату тиімсіз болып қалды. Және 
бұл нарықты жоғалтуымыз 
біршама ауыр соғып отыр, – деп 
атап өтті ол журналистердің 

сұрақтарына жауап беру кезінде. 
Оның түсіндіруінше, Ресей 
көмір сату да былтырдан бастап 
2014 жылдың жартысына дейін 
жасалған келіссөздер бойынша 
ішкі нарықтағы бағадан қымбат 
бағаға шығарылып келген. Ал 
бүгінде бұл келісім екі тарапқа да 
тиімсіз болып қалды. «Біздің ком-
пания бағаны қалыптастыруда 
үлкен проблемаларға ұшырап 
отыр. Оларда негізгі екі се-
беп бар. Біріншісі – рубльдің 
құнсыздануы, екіншісі – Ре-
сей экономикасының біздің 
көмірді қымбатырақ бағаға 
ала алмайтындығы», – дейді 
А.Сатқалиев. Осылайга рубльдің 
құнсыздануы еліміздің отын-
энергетика экспортына кері әсер 
ете бастады.  
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Ресейдің Орталық банкіне рубльдің құнын өз деңгейде ұстап тұру 
қазір аса қиындық туғызуда. Орталық банк рубльді ұстап тұру үшін 
соңғы бір аптады 700 млн доллар жоғалтқан. РФ Орталық банкіне 
бұдан бұрын да рубльдің құнын әлсіретпеуі үшін бірнеше мәрте алтын-
валюта қорынан қаржы алуына тура келген. 

Сондықтан Еуразиялық экономикалық одақ 
аясында доллар мен еуро арқылы төлем жа-
сауды азайта бастау керек» дейді. Дегенмен, 
Ресей тарабы осылай деп даурығып жатса да 
қайсыбір сарапшыларымыз «мәселені бұлай 
шешу қауіпті әрі үрейлі» деседі. Өз кезегінде 
экономист-сарапшы Марал Төртенова:

– Қазір Ресей доллардан арылуға 
бар күшін салуда. Алтын-валюта қорын 
әртараптандырып, юаньға басымдық беру 
арқылы, яғни алтын-валюта қорына дол-
лардан гөрі юаньды көбірек жинау арқылы 
Ресей мәселені шешкісі келеді. Бірақ Ресей 
бірден доллардан бас тарта алмайды. Рас, 
әрине, Еуразиялық экономикалық одақ ая-
сында есеп айырысу барысында доллар 
мен еуродан бас тартуға болады. Оған Ре-
сей өз мүддесі үшін дайын тұр. Бірақ бұған 
Қазақстан мен Беларусь дайын ба?! Міне, 
мәселе осында. Өткенде Ресей тарапынан 
одақ аясындағы елдерге еуро мен доллар-
дан бас тарту туралы ұсыныс айтылды. 
Бірақ мұны Қазақстан мен Беларусьтің 
қолдау қоюуы екіталай. Өйткені бұған біз 
әлі дайын емеспіз. Бұл жерде халықаралық 
экономиканың өзі мұны қолдай ма? 
Осыны ойлау керек. Егер Еуразиялық 

экономикалық одақ доллардан, еуродан бас 
тартып жатса бұған АҚШ және Батыс елдері 
қалай қарайды? Бұл арада үлкен қауіп туын-
дайды. Мұның арты экономикалық соғысқа 
ұласуы мүмкін. Осының барлығын әбден 
сараптап, саралап алғанымыз абзал. Олай 
етпесек, біздің өзіміз экономикалық соғыс 
ошағына түсіп, санкциялардың құрсауында 
қалуымыз ғажап емес.

Кедендік тарифтерге  
өзгеріс енуі мүмкін

Бүгінде Ресей доллардан арылуға қанша 
тырысқанымен, халықаралық экономи-
ка заңдылықтары бұған қарсы тұратынын 
ескерткен мамандарымыз, «Ресейдің 
тұралауы нақ қазір Батыстың өзі үшін де 
қауіпті» деп отыр. Ресейдің Батыс елдеріне 
сыртқы қарызы 732,046 млрд долларға 
жеткенін алға тартқан мамандар, егер Ре-
сей бұл қарызын қайтара алмаса, Батыстың 
да экономикалық ахуалы ауырлайтынын 
құлаққағыс жасауда. Білікті экономист 
Жаңабай Алдабергенов: 

– Рубль күн сайын күйреп, Ресей эко-
номикасы ауыр халді бастан кешуде. 

Бірақ мұны Қызыл Кремль мойындағысы 
келмейді. Ресей өкіметі бұл тығырықтан 
шығамыз деп жанталасуда. Бірақ ендігі ке-
зекте Ресейге экономикасын оңалту оңайға 
соқпайды. Себебі қазір Ресейден инвестиция 
қашып жатыр. Енді қайтара экономикасына 
инвестиция тарту Ресейге оңайға соқпайды. 
Сыртқы қарыздары 732,046 млрд долларға 
жетті. Қазір Ресей сыртқы қарызын қайтара 
алмайтын деңгейде. Ал мұнша қарызды 
қайтара алмай Ресей құрдымға кетсе, онда 
Батыстың Ресейге қарыз берген қаржы ин-
ституттары да құрдымға кетеді. Мұның соңы 
орасан зор дағдарысқа апарып соқтырады. 
Сондықтан бұл жерде «Орын алған 
оқиғалардың, Батысқа да қаупі жоқ. Бұл 
Ресей мен АҚШ-тың шаруасы» деп бейқам 
отыруға болмайды. Ресейдің рубльі әлемде 
мұнай бағасының төмендеуінен ғана құлап 
жатқан жоқ. Себебі мұнаймен ғана күнелтіп 
отырған елдердің бірі Сауд Арабияның 
экономикасы мұнайдың бағасы қанша жер-
ден түссе де мызғымады. Бұл жерде Ресей 
экономикасында салалық, құрылымдық 
өзгерістердің жоқтығынан, индустиральды-
инновациялық дамудың тұралауынан 
тоқырап отыр. Ендеше болашақта бізге яғни 
Қазақстанға да оңай болмайды. Келер жылы 
теңге өз құнын жоғалтып, біраз қиындықтар 
туындайды. Ресей енді болмашы табыс 
көзін табу үшін, бізге беретін тауарының 
құнын бірнеше есеге жоғарлатып, бағасы 
арзан тауарларының сыртқа шығуына шек-
теу қоя бастайды. Ал мұның арты Ресей-
мен сауда-әріптестік қатынас жасайтын 
кәсіп иелеріне соққы болып тиеді. Ресейден 
қымбат тауар таситын олар бізге келіп тау-
арын арзанға бере қоймайды. Бұдан барып 
елде инфляция өршиді. Кедендік тариф-
терге өзгеріс енеді. Кедендік одақ аясында 
салықтық жеңілдіктер де алынып таста-
луы әбден ықтимал. Жалпы, экономикалық 
ахуал ауырлайды. Бұл біздегі біраз 
кәсіпорындардың, кәсіпкерлердің жағдайын 
қиындатып, Қазақстанның да экономикалық 
ахуалы құбыла бастайды. Дегенмен бізде 
инвесторларға қолайлы жағдай жасалып 
отырғанын, оның үстіне Ұлттық қордан 
экономиканы қолдауға қосымша қаржы 
қарастырылып отырғанын ескерсек, бұл 
қиындықтарды еңсере аламыз деп үміттену 
керек.

Жаппай сатып алу
Рубль құнсыздана бастаған сәтте  Ресеймен шекаралас облыстың тұрғындары қазір 

тек сол жақтан сауда жасай бастағаны белгілі. Себебі, ол жақтағы тұрмыстық техни-
ка, көлік, баспана бағасының анағұрлым төмен болуына байланысты ақтөбеліктер 
жаппай сатып ала бастаған еді.  

Доллардан арылу...
Қазір көрші елдің экономист-сарап-

шылары және халықаралық сарапшылар 
Орталық банкке рубльдің құнын одан әрі 
түсірмеуі үшін қилы-қилы бағыттарды 
ұсынуда. Соның бірі алтын-валюта қорын 
әртараптандырып, доллардан арылу үрдісін 
тереңдету болса, енді бірі Еуразиялық 
экономикалық одақ аумағында яғни 
Қазақстан, Беларусь, Ресей аумағында 
доллар мен еуро бойынша еларалық 
операцияларды жүргізуге тыйым салу. 
Міне, қазірде Еуразиялық экономикалық 
одақ барысында төлем жүйелерін дамы-
ту тұжырымдамасына қатысты осындай 
ұсыныстар да көтеріліп отыр. Әйтсе де 
халықаралық сарапшылардың пайымда-
уынша, мұндай қадамдардың өзі рубльді 
күйреуден алып шыға алмайды. Қазір Ресей 
рубльі басқару кезеңінен өтіп кетті. 

Жалпы, Ресей өнеркәсіпшілер мен 
кәсіпкерлер одағының вице-президенті 
Александр Мурычевтің пайымдауынша, 
Қазақстан, Ресей, Беларусь елдері аумағында 
еуро мен доллар арқылы төлем жасауға тый-
ым енгізудің өзіндік пайдалы тұстары да бар. 
Бұл біріншіден, одақ аясында ортақ төлем 
жүйесі инфрақұрылымын қалыптастырады. 
Мұндай қадам арқылы ұлттық карточка-
лар жүйесінің сәйкестігін жетілдіруге бо-
лады. Бұған қатысты Александр Мурычев 
«ЕАЭО аумағында бірыңғай төлем жүйесін 
жасау мультивалюта операциялары жүйесін 
енгізуге немесе бірыңғай валютаның төлем 
кеңістігіне жылдам ауысуға әкеліп соғады. 
Сондықтан ұйымға мүше елдердің ұлттық 
банкілері алдына мемлекетаралық төлем ай-
налымынан АҚШ доллары мен еуроны алып 
тастау мәселесін қою керек», – дейді. 

Негізінен, Ресей сарапшылары 
Еуразиялық экономикалық одақ аясында Ре-
сей рубльімен, Қазақстан теңгесімен, Бела-
русь драмымен есеп айырысуға жеделдетіп 
көшкен жөн екенін жиі-жиі қаузауда. Тіпті 
Федерация кеңесі ЕАЭО аумағында дол-
лар мен еуродан бас тарту идеясын қолдап 
та отыр. Бұл жайында Федерация кеңесінің 
экономикалық саясат жөніндегі комитетінің 
мүшесі Евгения Тарло «Доллардың эмиссия-
сы қазір өте үлкен, Америка экономикасының 
құлдырау қаупін жоққа шығаруға бол-
майды, АҚШ-тың сыртқы қарызы өте көп. 

«Сенбі күні Орынбордың 
«Автоград» автоорталығында 
екі жүзден астам көлік 
қазақстандықтарға рәсімделген», 
– деп хабарлады «Регион» теле-
арнасы. Бұл Ресейден сауда-
саттық жасаудағы шамадан тыс 
белсенділікті көрсетіп отыр. 
Алайда сатып алудың жөні осы 
екен деп кез келген қалаға бара 
беруге болмайды. Себебі, жол 
торыған бұзақылардың да қарасы 
көбейген. Ресейден автокөлік са-
тып алудан тәжірибесі барлар 
төмен бағалы көлікке жоламау-
ды қатаң ескертеді. Себебі, олар 
да сырттан келгендерді алдап 
және «лақтырып» кетуге дайын 
тұратын көрінеді. Одан қалса жол 
торыған баукеспелердің өзі бір 
«шешілмейтін» бір мәселе. 

Ресейден көлік сатып әкеліп 
жүрген қазақстандық Владимир 
есімді жүргізуші жол бойындағы 

ота Королланың» құны 23 
100 доллар болса, Ресейде 10 
мың АҚШ долларына арзан. 
Ал кедендік рәсімдеуге ақша 
төленбейтін болғандықтан тек 
12 пайыз қосымша құн салығы 
ғана төленеді. Сондықтан, 
қазақстандықтар үшін базардағы 
ескі көлікті қымбатқа алғанша, 

көрші елден су жаңа көлік алған 
әлдеқайда тиімді екені рас. Бұл 
жайт біздің елдің автосалонда-
рына да оңайға соқпасы анық. 
Сондықтан, алдағы уақытта 
Қазақстандағы көлік бағасы 
біршама төмен түсуі мүмкін. 
Ал базардағы ескі көліктердің 
бағасы туралы әңгіме бөлек. 

бейресми «тексерушілер» сырттан 
келгендерді транзиттік нөмірден та-
нитынын айтады. «Егер жүргізуші 
қашпай, көлігін дереу тоқтатса, 
олар қол жұмсап мінез көрсетпейді. 
Оларға қарсылық танытпасаң 
болғаны, тек қана көлікті ала-
ды да, ешкімге тиіспей жөніне 
кетеді. Бірақ олармен ерегісем 
деп дене-мүшесіне зақым келген 
жүргізушілер бар», – дейді ол. 

Мұндай жағдайда ешкімге 
шағым түсірудің жөні жоқ 
екен. Себебі, сіз сатып әкеле 
жатқан көлік транзиттік нөмірде 
болғандықтан не Қазақстанға я 
болмаса Ресейге тиесілі емес. Бір 
сөзбен айтқанда ауадағы көлік 
деуге болады. Жалпы, Ресей 
жолдарындағы ең қауіпті бағыт 
Самара – Тольятти жолдары. Бұл 
жолдарда 2014 жылдың жазынан 
бері бұзақылардың пайда болғаны 
байқала бастаған. 

«Мені тоқтатқан соң көліктен 
шығуымды талап етті. Оларға 
қол жұмсаған жоқпын. Өздерінің 
көлігіне жайғастырған бойда та-
лап қойды. Я мен өз еркіммен 2000 
рубль беруім керек болмаса тауар-
ды толығымен түсіріп алатын бол-
ды. Сөзге келместен қолдарына 
ақша ұстаттым. Олар мен 
жүргізіп келе жатқан «Газелдің» 
кабинасына қарамастан қандай 
тауар алып келе жатқанымды 
біліп тұрды. Сондықтан 
жүргізушілерге мұндайда абай 
болуды ескертемін. Әрі мұндай 
жолдарда жалғыз жүрмеу керек», 
– дейді ақтөбелік жүргізуші Вла-
димир. 

Айта кетейік, біраз 
уақыттан бері Ресейде баға 
төмен түсіп, көлік құны 
біздің елмен салыстырған 
анағұрлым арзандаған. Мәселен, 
Қазақстанда су жаңа «Той-
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Орталық Азиядағы ең ірі шикізат экспорттаушы ел ретінде Қазақстан жаңа жұмыс 
орындарын ашу, экономикалық тұрғыда тұрақты даму үшін, мұнай секторына сүйенуден 
арылу керек. Рас, Қазақcтан үшін мұнай және өзге де шикізат көзін экспорттау – ірі та-
быс көзі. Десек те, соңғы уақытта билік тарапынан өндірісті өңдеу, көлік және логистика 
саласындағы сапалы қызмет көрсету және тағы басқа көлемді кіріс әкелетін салаларға 
барлық ресурстарды бағыттайтын белсенді бағдарламалар жүзеге асуда. Сондай 
жобалардың бірі – шағын және орта бизнесті дамытуға жастарды тарту. 

маңызды факторы ретіндегі 
кәсіпкердің ұнамды бейнесін 
қалыптастыру мақсатында 
«Жылдың үздік кәсіпкері» жа-
стар байқауының жеңімпаздарын 
марапаттау рәсімі өткізілді. 
Конкурсқа еліміздің 11 аймағынан 
18-29 жас аралығындағы жастар-
дан 30 ұсыныс түскен. Белгілі 
кәсіпкерлер мен бизнес-тре-
нерлерден құралған конкурс 
әділқазыларының шешімімен 8 
номинация бойынша жүлдеге ие 
болды. 

«Enastus Kazаkhstan» дирек-
торы Албина Ержанова: «осы-
дан бес-он жыл бұрын жастар 
үшін мемлекеттік мекемелерде 
қызмет ету керемет саналған бол-
са, бүгінде кез келген жас дербес 
тұлға ретінде өз идеясын жүзеге 
асырып, бизнес бастай алатынына 
көз жеткізді» дей келе, мемлекет 
және мүдделі органдардың тара-

пынан қолдау көрсетілетін болса, 
отандық экономиканы дамытуға 
үлес қосатын белсенді жастардың 
көп екенін айтты. 

Бұл форум бұрынғыдан 
өзгерек. Биыл форум форматында 
тренингтер мен шеберлік дәрістер, 
кейстер, бизнес ойындардың 
шешімін табудан өзге кәсіпкерлік 
ортада ақпараттық білім беру 
мен іскерлік пікірсайыс алаңы 
ретінде беделге ие «Top to Future 
Top Forum» дөңгелек үстелі, 
«оқымайтын жастар» деген пікірді 
жоққа шығаруға бағытталған 
іскерлік мазмұндағы әдебиеттерге 
шолу жасайтын «Enactus Reading 
Club» сынды интерактивті сесси-
ялар қарастырылған. 

«Даму» кәсіпкерлікті дамы-
ту қорының басқарушы дирек-
торы Ғабит Әбдімүтәліпұлы: 
«Отандық шағын және орта 
бизнес құрылымы жағынан әлі 
де әлсіз. Себебі бұл бизнестің 
басым бөлігі жұмыс күшімен 
қамтамасыз ете алмайтын, 
экономикалық тұрақты даму-
ын қамтамасыз ететін еліміздің 
бюджетіне көлемді салық төлей 
алмайтын сауда-саттық саласын-
да атқарылып келеді. Аталған 
бизнестің сапалы дамуына жаңа 
серпіліс бере алатын тек жастар» 
деп атап өтті. Форумның екінші 
күнінде даму қорының шеберлік 
дәрістері, бизнес-кейс шешу және 
жобалар сараптамасын жасау 
сынды шаралар іске асады. Ал 
бірінші күннен ерекше жігер мен 
таптырмас бизнес білім алған жа-
стар 80-жылдар үлгісіндегі кеш-
ке жиналды. Осылайша жастар 
бизнестің құпиясына қанықты.

Қытай елімізде зауыттар салмақ
Қытай Қазақстанда зауыттар салуға дайын. Бұл туралы ҚХР 

Мемлекеттік кеңесінің премьері Ли Кэцян Шанхай ынтымақтас-
тық ұйымы үкімет басшылары кеңесінің отырысы барысында 
мәлім етті.

Өндіріс көлемі кеміген 
Импорттық тауарлар көлемі 14,5%-ға қысқарған. Бұл жайындағы 

ақпаратты Орталық коммуникациялар қызметінде болған журна-
листермен кездесуде ҚР Ұлттық экономика вице-министрі Мәдина 
Әбілқасымова мәлім етті. 

Алматы қаласында Жастар 
кәсіпкерлігінің республикалық 
форумы болып, бизнесті дамытуға 
қатысты көптеген мәселелер 
талқыланды. Екі күнге созыла-
тын форумның мақсаты – Жолда-
уда белгіленген жаңа жобаларға 
жастарды тарту мен тың идея-
ларды іске асыруға мемлекет та-
рапынан берілетін мүмкіндіктер 
туралы ақпараттандыру. «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қорының 
демеушілігімен «Enastus 
Kazаkhstan» ұлттық офисі 
ұйымдастырған бұл форум Пре-
зидент жанындағы Жастар сая-
саты жөніндегі кеңес, Білім және 
ғылым министрлігі тарапынан 
қолдау тауып отыр. 

Форум аясында 
кәсіпкерлікпен айна лысатын та-
лантты жастарға қолдау көрсету 
және еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуының 

«Біз қазір екі тараппен бірге 
біздің ынтымақтастығымыз 
бойынша шекті келісім жасауға 
тырысып жатырмыз, себебі 
Қытай жабдықтар мен техно-
логия саласында мықты, біз 
Қазақстан аумағында әйнек, 
цемент өндіретін және ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өңдейтін 
зауыттар салуға дайынбыз, бұл 
«Нұрлы жол» бағдарламасының 
тұжырымдамасымен өте 
үйлеседі», – деді Ли Кэцян. Оның 
айтуынша, Қытай Қазақстанның 
ұлттық валютамен есеп айы-
рысу бастамасын қолдайды. 14 
желтоқсан күні Қазақстан мен 
Қытай ұлттық валюталарды өзара 
айырбастау туралы келісімге қол 
қойды.

– Біз экономикалық ахуалдың 
сын-қатерлеріне қарсы тұру үшін 
өзара сауда мен инвестицияларға 

анағұрлым қолайлы жағдайлар жасауға дайын-
быз. ШЫҰ ұйымы бойынша әріптестермен бірге 
сауда-саттық пен инвестициялар саласындағы 
кедергілерді азайту үшін және бір-біріміздің 
нарығымызға қолжетімділікті кеңейтетүсу үшін 
өзара қарым-қатынасты жақсартуды қарастырамыз, 
– деді Ли Кэцян. Айта кетейік, 14 желтоқсан күні 
Астанада Іскерлік кеңес отырысы аясында Ли Кэ-
цян Қазақстанға инфрақұрылымдарды дамытуға 
көмектесуді ұсынған болатын.

Сонымен қатар, сала мамандарының 
келтірген деректеріне сүйенсек, мал 
шаруашылығы өнімін өндірудің нақты 
көлемінің индексі 103,5%-ды құраған. 
Өсімдік шаруашылығындағы өндіріс 
көлемінің төмендеуі де дәнді-дақылдар 
өнімін жалпы жинаудың азаюына байла-
нысты орын алған көрінеді. Алдын ала де-
ректер бойынша ағымдағы жылда 17 млн 
тонна астық жиналған. Бұл өткен жылғы 
жинылған астықпен салыстырғанда 6,6%-
ға төмен екен.

– Жалпы алғанда, еліміздің 
кей өңірлерінде бірді-екілі өндіріс 
ошақтарының құлдырауы көрініс беру-
де. Нақтылай түсетін болсақ, олар Павло-
дар, Жамбыл, ОҚО, Қарағанды, Қостанай 
облыстарындағы ауыл шаруашылығы 
өнімі өндірістерінде орын алуда. Мысалы, 
Ақтөбе облысында 4,7 %, Астана қаласында 
3,7%, Қызылорда облысында 2,8%, Пав-
лодар облысында 2,7%-ға дейін өндіріс 
өнімдерінің көрсеткіштер төмендеген бол-

са, Атырау облысындағы мұндай деректер 
1,1%-ға дейін қысқарған, – деді Мәдина 
Ерасылқызы.

Әлемдік нарықта мұнай мен 
металдардың әлемдік бағасының 
құлдырауына байланысты мұнай, көмір, 
ферроқорытпалар, мыс пен алюминий 
экспортының нақты көлемі де біршама 
қысқарған. Атап айтсақ, ағымдағы 
жылдың 10 айында сыртқа шығарылатын 
тауарлардың экспорты 4,9%-ға кеміген. Ал 
мұнай өнімдері мен жеңіл автомобильдер 
және олардың қосалқы бөлшектері, жиһаз, 
кондитерлік бұйымдар сынды тауарлардың 
импортталуы да 14,5%-ға дейін азайыпты.  

– Биыл негізгі капиталға салынған 
инвестициялардың өскені байқалғанымен, 
тау-кен және өңдеу өнеркәсібінде 
инвестициялық белсенділіктің төмен бо-
луына байланысты оның қарқыны өткен 
жылдың сәйкес кезеңіндегі көрсеткішпен 
салыстырғанда 4,1%-ға дейін баяулаған, - 
деді вице-министрі Мәдина Әбілқасымова.

Алматыда Бостандық ауданында жаңа мешіт ашыл-
ды. Ғибадат орнында 3 мың адам бір мезетте құлшылық 
ете алады. Жаңа мешітке Елбасының ұсынысымен мем-
лекет және қоғам қайраткері Бәйкен Әшімовтің аты 
берілгенін айта кетуіміз керек. Мешіттің ашылу салта-
натына қала басшысы Ахметжан Есімов, ҚР Бас мүфтиі 
Ержан қажы Малғажыұлы, ҚМДБ өкілдері, өзге де 
мемлекет және қоғам қайраткерлері қатысты.

Бұл Алматыдағы 39-шы 
мешіт екенін айта кету керек. 
Рухани орталық 2013 жыл-
дан бастап салынған. Басты 
ерекшелігі – заман ағымына сай 
кең автотұрақпен қамтылған. 
3 қабатты автотұрақтың әр 
қабатына 88 көлік сыяды. Жаңа 
мешітте ғибадат ету бөлмелерінен 
басқа діни сауат ашу бөлімдері де 
қарастырылған.

– Бүгін, ақ түйенің қарны 
жарылған қуанышты күн. Сәулеті 
келіскен рухани ордаларымыз бой 
көтеріп келеді. Алматыда қалалық 
жамағатқа ыңғайлы болу үшін 
3 қабатты автотұрағы бар мешіт 
ашылды. Бұл қалалық өмірге 
бейімделіп салынған жалғыз 
мешіт десе болады. Бүгінгі таңда 
еліміздің барлық өңірлерінде 
діни құлшылық орындары ашы-
лып жатыр. Бұл дегеніміз – 
қоғамымыздың имандылыққа бет 
бұрғандығын, елдің әл-ауқатының 
жақсарғанын көрсетеді. Мешіт 
тек қана бес уақыт намаз оқитын 

орын емес, сондай-ақ, рухани 
тұрақтылықтың ортасы болуы ке-
рек, – деді ҚР Бас мүфтиі Ержан 
қажы Малғажыұлы. Мешіттің 
іші хан сарайына ұқсайды. Алу-
ан ашық түсті қабырғаларда 
қазақтың ою-өрнектері, араб 
жазулары үйлесіп тұр. Осы 
сұлулыққа жарық шашқан аспалы 
шамның салмағы 4 тоннаға жуық. 
Ғимараттың сәулетіне таң қалып, 
сүйсінбеген кісі жоқ. 

Мешіт құрылысын кәсіп-
керлер қаржыландырған. Олар 
өздерінің атын жариялаудан бас 
тартыпты. Мұнда еліміздің ше-
телде тәлім алған тәжірибелі 
имамдар тағайындалған. Құран, 
намаз оқуға ниеттенгендер 
үшін тегін дәрістерге қатысуға 
мүмкіндік бар. Социалистік 
еңбек ері, Қазақ КСР Министрлер 
кеңесінің төрағасы қызметін 
атқарған Байкен Әшімовтің есімі 
берілген ғажайып ғибадатхана 
құлшылық етуге ниеттенген 
жамағатқа есігін айқара ашты. 
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Ақорыстар қармыта қайтарды
өз елінің экономикалық мүддесін 
қорғауға барын салатынын 
мәлімдеді. Өкінішке қарай, қос 
тарап экономикалық тұрғыда 
ауызбіршілікке келе алмаған 
секілді. Беларусь Республикасы 
Еуропалық одақпен жақсы қарым-
қатынаста. Өзара тауар айналым 
деңгейі де жоғары әрі бір-біріне 
тікелей тасымал жасай да алады. 
Сондықтан оларға қазір қиындау, 
яғни Ресей мен Батыстың арасы 
қатты салқындап кеткен кезде. 
Ал Қазақстанға Батыс тауарлары 
тікелей келмейді, сондықтан бұл 
мәселе бізге тікелей әсер ете ал-
майды. Қалай дегенмен де ресми 
түрде Қазақстан бұл дауды ретте-
уге қатыспайтынын мәлімдеді. Ол 
үшін бізге Ресей ренжіп те қалды. 
Бірақ біз дұрыс істедік. Өйткені 
бұл ретте Қазақстан үнсіз қалмай, 
өз реакциясын білдіріп отыр қой. 
Бұл ретте Ресей тарабы біздің 
позициямызға түсіністік танытуы 
керек деп есептейміз. Ендігі жер-
де бізге әліптің артын баққаннан 
басқа амал жоқ...

Белоруссия Ресей азық-түлік тыйымына қарымта 
қайтарды. Сөйтіп 12 желтоқсанда арнайы жиында 
Мәскеу мен Минск арасында туындаған сауда-саттық 
дауына нүкте қойылады деген үміт ақталмады. Бұл 
келеңсіз жайт Кеден одағына кері әсер ететіні сөзсіз.  
Таяуда Беларусь Республикасы өз территориясына 
ресейлік тез әзірленетін макарондардың тасымалда-
нуына тыйым салған болатын. Ақорыстар Ресейден 
келетін тауарды тексергенде шамадан тыс ашытқы, 
ішек таяқшаларын, зеңді анықтаған.

син В1 анықтаған. Ресейлік тау-
арларды жіті қадағалауға алған 
Беларусь Республикасының 
санитарлық қызметі бұл «қара 
тізімнің» әлі де толыға түсуі 
мүмкін екендігін ескертіп 
отыр. Сарапшылар Беларусь 
Республикасының бұл шешімін 
Ресейге қайтарған қарымтасы деп 
бір ауыздан бағалап жатыр.

Еске сала кетелік, 26 қарашада 
Россельхознадзор Беларустың 
алты бірдей ет комбинаты 
өнімдерін Ресей нарығына 
өткізбеу туралы қаулыны 
жариялаған. Жалпы, Беларустан 
Ресейге жылына 400 мың тон-
на (300 млн $) ет экспортталады. 
Кейіннен ауылшаруашылығы 
өнімдерін өндіретін тағы 17 
кәсіпорынның тауарына Ресейге 
қарай жол жабылды. Бейресми 
түрде Мәскеу санкция салынған 
елдердің тауарын Ресейге ре-
экспорттамас үшін Минскіге 
осылайша күш көрсетіп жа-
тыр делінеді. Әрине, бұл жайт 
Минскінің ашу-ызасын туғызған.

Ертеңінде-ақ, 27 қарашада 
Санкт-Петербор қаласының гу-
бернаторымен кездесуі кезінде 
Беларусь Республикасының 
президенті Александр Лукашен-
ко: «Ресейлік биліктің мұнысы 
таң қалдырып қана қоймайды, 
адамды жынды қылады. Екі елдің 
сауда-саттық жайы қалыпқа 
келтірілмесе, онда біз жауап 
қатуға мәжбүр боламыз» деп 
мәлімдеді. Минскінің пікірінше, 
бұл Ресеймен арадағы қарым-
қатынас тарихындағы бір сәттегі 
жаппай салынған тыйым боп 
табылады. Ал қазақстандық са-
ясаттанушы Уәлихан Төлешов 
Мәскеу мен Минск сауда-саттық 
дауын реттеуден Қазақстан бас 
тартқанын, бұл біз үшін дұрыс 
позиция екенін айтады. 

– Әрине, Кеден одағы 
елдерінің өз ішінде санкцияның 
басталып кетуі жақсы нәрсе 
емес. Бұл өте қауіпті. Әсіресе, 
экономикалық одақтың болашағы 
үшін. Лукашенко Мәскеуді өзара 
ымыраға шақырды. Әйтпегенде 

Қазақстанда кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдердің қатары күн санап өсіп 
келеді. Өйткені еліміздегі нәзік жандылардың белсенділігі жоғары. Президент 
жанындағы Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 
комиссияның қорытынды отырысында Қазақстанда биліктегі әйелдердің үлесін 30 
пайызға жеткізу керектігі айтылды. Статистика бойынша кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған мемлекеттік бағдарлама қатысушыларының 42 пайыздан астамын 
әйелдер құрап отыр. 

Әйелдер кәсіпкерлігінің 
дамуына ерекше мән беретін 
көптеген қоғамдық бірлестіктер 
бар. «Даму» кәсіпкерлерді 
қолдау қоры, «Іскер әйелдер ас-
социациясы» сынды мемлекеттік 
деңгейдегі ірі құрылымдар 
бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігін арттыруға өз 
үлестерін қосуда. Бизнеспен 
айналысуға талпынған нәзік 
жандыларды қолдау әрі қарай да 
жалғасын таппақ. Осы орайда 
ҚР Мемлекеттік хатшы Гүлшара 
Әбдіхалықова кәсіпкер әйелдерді 
жеңілдікпен несиелендіру 
жөніндегі жұмыстардың күшейе 
түсетіндігін ескертті. 

– Инновацияларды ынталан-
дыру үшін қолайлы жағдайлар 
туғызу қажет. Осы бағытта 
түрлі саладағы әйелдерге жан-
жақты қолдау көрсету қажеттігі 
көкейкесті бола түседі. Ең ал-
дымен, әйелдер кәсіпкерлігін 
дамытуға, сондай-ақ әйелдердің 
елді әлеуметтік жаңғыртуға 
жан-жақты қатысуына қатысты. 
Шағын және орта кәсіпкерлік 
саласындағы әйелдерді 
жеңілдікпен несиелендіру 
жөніндегі жұмыстарды күшейту 
қажет. Оның үстіне, Жол-
дауды жүзеге асыру аясын-
да кәсіпкерлікті дамыту үшін 
Ұлттық қордан 100 миллиард 
теңге бөлінеді, – деді Мемлекеттік 
хатшы. 

Әйелдер кәсіпкерлігі бәсекеге 
қабілетті нарықтық ортаны 
құруға мүмкіндік туғызады. 
Бұл еңбекке қабілетті халықтың 
жұмыспен қамтылу деңгейін 
көтеруге, олардың өмір сүру сапа-
сын арттыруға септігін тигізеді. 
Оған қоса, еліміздегі іскер әйелдер 
қайырымдылық көрсету жағынан 
алдыңғы орынға шығып отыр. 
Әлеуметтік-материалдық көмекпен 
аз қамтылған жандарға қолдау, 
көмек көрсетуді іскер әйелдер 

қауымдастығы басты назарға 
алған. Әйелдерді кәсіпкерлікке 
тарту арқылы қоғамдағы 
қайырымдылық шараларын жиі 

ұйымдастыруға да мүмкіндік 
алуға болады. Қазір Қазақстанда 
15 мыңнан астам шағын және орта 
бизнес жобалары жұмыс істеуде. 

Сол жобалардың 40 пайызын 
қыз-келіншектер басқарады екен. 
Әдетте кәсіпкер әйелдер сауда-
саттық саласында еңбек етеді. 

Қазір мейрамхана бизнесі, білім 
беру, денсаулық сақтау салаларын-
да қыз-келіншектер белсенділік та-
нытып отыр. Соңғы уақыттардағы 
зерттеу нәтижесі бойынша, нәзік 
жанды кәсіпкерлердің жасы 30 бен 
40-тың аралығын қамтиды. 

Сонымен қатар, ұлттық комис-
сия отырысында басқарушылық 
қызметтердегі әйелдердің үлесін 
арттыру мәселесі де көтерілді. 
«Әйелдердің іс жүзіндегі теңдікке 
қол жеткізуін жеделдететін 
құқықтық тетікті енгізу үшін 
нақты қадамдар жасауы қажет. 
Бейжің іс-қимылдар плат-
формасына, Қазақстандағы 
2006-2016 жылдарға арналған 
гендерлік теңдік стратегиясы-
на сәйкес, шешімдер қабылдау 
деңгейіндегі билікте әйелдердің 
30 пайыздық өкілдігіне қол 
жеткізуге тиіспіз. Алдағы сай-
лауда ұлттық комиссияның 
«әйелдерді партиялық тізімге 
ерлермен тең көлемде қосу бой-
ынша ерікті квотаны қабылдау» 
туралы ұсынымдарының орын-
далуы үшін барлық қажетті ша-
ралар қабылдануы керек», – деген 
ұсыныс білдірді ұлттық комис-
сия төрағасының орынбасары 
Ләззат Сүлеймен. Осыған орай, 
ұлттық комиссияның 2015 жылға 
арналған жұмыс жоспарына 
сайлауға түсетін әйелдер тізімін 
әзірлеу енгізілді. Бұл – әйелдер 
әлеуетін арттыруға бағытталған 
жұмыстардың маңызды әрі 
көп қажырлықты талап ететін 
бағыты. Ләззат Сүлейменнің 
ұсынысы комиссия мүшелері 
тарапынан қолдауға ие болды. 
Комиссия мүшелерінің айтуын-
ша, әйелдер отбасы мәселелерін 
де, әлеуметтің жағдайын, елдегі 
өзекті мәселелерді ер азаматтарға 
қарағанда жақсы түсінеді екен. 
Сондықтан Парламентте де 
әйелдердің көп болғаны жақсы 
дейді комиссия мүшелері. 

Сол секілді «Мокка» кофесінен 
де бас тартып отыр. Оны Ресейдің 
«Паулинг Рус» кәсіпорынында 

қапталып, саудаға шығарылатыны 
белгілі. Санитарлар одан адам 
ағзасына қауіпті зат – афлаток-

Әйелдерді кәсіпкерлікке тарту арқылы қоғамдағы қайырымдылық шараларын жиі 
ұйымдастыруға болады. Қазір Қазақстанда 15 мыңнан астам шағын және орта бизнес 
жобалары жұмыс істеуде. Сол жобалардың 40 пайызын қыз-келіншектер басқаруында. 
Әдетте кәсіпкер әйелдер сауда-саттық саласында еңбек ететіні белгілі. Қазір мейрамха-
на бизнесі, білім беру, денсаулық сақтау салаларында қыз-келіншектер белсенділік таны-
тып отыр.
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Таяуда ЕуроОдақ басшылары Қазақстанның бірқатар әуе 
компанияларының кәрі құрлыққа аумағына жолаушы тасымал шек-
теу қойғандарын жария етті. Бұл жолы «қара тізімге» Қазақстанның 
19 әуекомпаниясы іліккен. Тек қана «Эйр Астана» мен «Беркут» 
әуекомпаниясы тізімге енбеген. 

әуетасымалы саласын жетілдірудің маңызы 
зор.  

Қазақстан 1992 жылы Халықаралық 
азаматтық авиация ұйымына мүше 
болған болатын. Ұйымға мүше елдер 
халықаралық стандарттарды қатаң сақтап, 
ұшу барысындағы қауіпсіздік шарала-
рын толықтай сақтауы тиіс еді. Арда 10 
жыл өткенде аталған ұймының өкілдері 
қазақстандық әуекомпаниялардың жұмысын 
тексеруге келгенде талап түсе жаздағын 
болатын. Сол бір тұста Қазақстанда 100 
астам әуекомпаниясы тіркеліп, педагогтар 
мен медицина мамандарының өздері әуе 
тасымалымен айналысып кеткен еді. Осы 
тексеруден кейін сапасы сын көтермейтін 
әуекомпанияларының саны біршама 
қысқарғаны есімізде. Әлі де жағдай жетісіп 
тұрмағанын ЕуроОдақтың «қара тізімі» 
айқындап берді. Осы ретте азаматтық ави-
ация комитеті отандық компаниялардың 
мүддесін тиісті деңгейде қорғай алмай 
отырғанын да айта кетуіміз керек. Коми-
теттен күдерін үзген кейбір компаниялар 
алдағы уақытта еуропалық компаниялар-
мен әріптестік қарым-қатынас орнатып бұл 
мәселені өздері шешуге талпынып көрмек. 
Тіпті, кейбірі шетелдік қор биржалары-
на тіркеліп, бұл шектеуді айналып өтуді 
қарастырып жатса керек.  

Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті 
түбегейлі жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды.

шағымдарына сәйкес жоспардан тыс тексе-
рулер жүргізу жеткілікті болатын салалар-
ды жатқызу ұсынылады. Ал төртінші топқа 
мемлекеттік бақылау тексеруге шықпай 
және әкімшілік іс қозғамай, қашықтықтан 
мониторингілеу түрінде жүзеге асырыла-
тын салалар жатқызылады.

Екінші оқылым бойынша талқылау ба-
рысында депутаттар тарапынан бірқатар 
өзгерістер енгізілген болатын. «Атап 
айтқанда, бизнесті ашу мен жүргізу үшін 
жағымды жағдай қалыптастыру, биз-
неске әкімшілік жүктемені төмендету, 
кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік 
қолдауды қамтамасыз етуге бағытталған 
ұсыныстар жасалды. Инвестиция ағымын 
ынталандырып, кәсіпкерлікті қорғауға 
бағытталған түзетулер де енгізілді», – 
дейді заң жобасы бойынша баяндаған депу-
тат Айгүл Соловьева.

Жалпы алғанда шағын және орта 
бизнесті дамытуға қатысты заң жобалары 
жиі өзгеріп, толықтырулар енгізіліп оты-
ратынымен ерекшеленеді. Әйтеуір заңға 
бір рет өзгеріс енгенде бизнес шамалы 
болса да кең тыныстап қалатыны жасы-
рын емес. Осы тұрғыдан алғанда еліміздегі 
кәсіпкерлер бизнес қатынастарды да-
мытатын заңдардың заман талабына сай 
болғанын қалайды. Мемлекет басшысының 
өзі дамыған елдерде мемлекеттің негізгі 
тірегі шағын және орта бизнес екенін ұдайы 
айтып, шенділердің есіне салып отырады. 

ЕурЭО құруды бір жылға кешеуілдету керек
Ресейдегі дағдарысқа байланысты Еуразиялық экономикалық одақ норма-

ларын енгізуді бір жылға кейінге қалдыру керек. ҚР Парламенті Сенатындағы 
Кәсіпкерлердің ұлттық палатасының өкілі – ҚР Кәсіпкерлер құқықтарын қорғау 
жөніндегі кеңесінің төрағасы Ғани Қасымов осындай ұсыныс айтты.

сей тарапынан бақылаушы орган-
дар біздің барлық тауарымызды, 
оның ішінде, транзит жүктерін де 
тексеріп отыр. Бұл бір. Екіншіден, 
ДСҰ нормалары мен Еуразиялық 

одақ нормалары бойынша 
бүкіл әлемде кеден органдары 
сақталған. Біздің одағымыздың 
ішінде, оларды қысқарту міндетті 
емес еді», – деді Ғ.Қасымов.

Қоғам қайраткері Ресейдегі 
қазіргі экономикалық ахуал қауіп 
туғызып отырғанын алға тартты. 

– Біріншіден, ұлттық 
валютаның девальвациясы бо-
лып жатыр. Мұның бәрі жалпы 
экономикалық ахуалға әсер етеді. 
Бірақ бұл Ресейдің ғана ішкі 
мәселесі емес. Біз 1 қаңтардан ба-
стап Еуразиялық экономикалық 
одақ механизмдерін іске 
қосуымыз керек. 23 желтоқсан 
күні ЕАЭО Кеңесінің оты-
рысы өтеді. Біз оған ұлттық 
экономикалық мүдделерді 
түсіну тұрғысынан қараймын. 
Ұзаққа созылған дағдарыс 
кезінде, экономикалардың 
бірінің құлдырауы кезінде 
жаңа экономикалық одақтар 
іске қосылмайды. Одақтар оң 
экономикалық іргетас барда, ел-
дер мен олардың экономикалық 

процестері өзара үйлескен 
жағдайда ғана құрылады. Ал 
елдердің бірінде экономикалық 
құлдырау болса, ол бізге де, 
белорус тарапына да әсер етуі 
мүмкін. Сондықтан Ресейдегі 
экономикалық ахуал қалпына 
келгенше ЕАЭО нормаларын 
енгізуді бір жылға кейінге 
қалдыруды ұсынамын. Мұндай 
есеңгіретерлік құлдыраудан 
кейін, экономикалық төмендеуден 
кейін біз экономикалық 
тұрғыдан бауырласа алмай-
мыз. Олардың дағдарысы біздің 
және Беларусьтің жағдайын 
ушықтырады, – деді Ғ.Қасымов.

Бұған қоса, Қасымовтың айту-
ынша, Қазақстанға келер жылдан 
бастап ЕАЭО нормаларын енгізу 
тиімді бола ма, соны анықтау 
үшін нақты экономикалық тал-
дау жүргізу қажет. «Біздің 

экономистер баға беруі ке-
рек: Қазақстан ЕАЭО нормала-
рын енгізген жағдайда қандай 
қауіптерге ұшырауы мүмкін? Бұл 
Қазақстанға тиімді ме, жоқ па? Ол 
біздің экономикамызға өте ауыр 
тиеді», – деді ол.

Кәсіпкерлер палатасының 
өкілі ұлттық экономиканы 
қолдап, Мемлекет басшысының 
«Нұрлы жол» саясатын орын-
дау керектігін айтты. Соны-
мен бірге, ол тағы бір ұсыныс 
айтты: «Бірнеше жыл бұрын 
біз Еуразиялық экономикалық 
одақтың ішкі кеден тұрақтарын 
тараттық. Біздің әртүрлі 
экономикалық жылдамдықпен 
дамып жатқанымызды ескерсек, 
өмір мұның ерте қолға алынған іс 
екенін көрсетті. Менің ұсынысым – 
Ресеймен арадағы 67 кеден бекетін 
қалпына келтіру. Оның үстіне, Ре-

Осы оқиғадан кейін ҚР Инвести-
ция және даму министрлігіне қарасты 
Азаматтық авиация комитеті төрағасының 
орынбасары Серік Мықтыбаев Астана-
да журналистердің басын қосып, алдағы 
уақытта «Эйр Астана» компаниясынан 
басқа әуекомпаниялар Еуропаға ұшуды 
жоспарламайтынын хабарлады. Деген-
мен әуекомпаниялардың басшылары 
шенеуніктің бұл сөзімен келіспейтінін 
білдіріп үлгерді. Дәл осы мәселе жөнінде 
ақпарат құралдарына түсініктеме берген 
«Инвест Авиа» компаниясының директоры  
Асқар Нұрғалиев:

– Бүгінде қазақстандық 
әуекомпаниялары Еуропаға ұшуға мүдделі. 
Біздер үш жыл бойына «Барыс» хоккей 
клубының ойыншыларын Еуропаға тасы-
малдап келдік. Енді спортшыларымызды 
шетелдік әуекомпаниялар тасымалдап, 
біздер пайдадан қағылайық деп тұрмыз. Бұл 
біз үшін өкінішті жағадай, – деп ойын ортаға 
салды. Қазақстандық әуекомпаниялардың 
ұшақтарының ескіргенін алға тартқан 
ЕуроОдақ олардың Еуропаға ұшуына 
жыл сайын қатаң тыйым салып келеді. Ал 
Еуропадағы әріптестерімін кездесіп, істің 
тігісін жатқызады деген Азаматтық аваиа-
ция комитетінің шенеуніктері дәрменсіздік 
танытуда. Қазіргі таңда Қазақстанның 

Еске сала кетейік, құжат Елбасының 
Парламенттің төртінші сессиясының 
ашылуы барысында берген тапсырма-
ларын орындау мақсатында әзірленген. 
Заң жобасымен мемлекеттік бақылауды 
жетілдіру, кәсіпкерлік субъектілерін жо-
спарлы тексеруді жою және жаңа тәсілді 
анықтау есебінен тәуекелдерді бағалау 
негізіндегі тексерулерді ұйымдастыруға 
көшу арқылы ұсынылады. Осы мақсатта 
жеке кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты 
мемлекеттік бақылау мен қадағалауды 
төрт топқа бөлу ұсынылып отыр. Атап 
айтқанда, бірінші топқа тексерулер 
кезеңдік сипатқа ие болатын қызметтің 
аса қауіпті түрлерін реттеу салаларын 
жатқызу ұсынылады. Мұндай салаларға: 
атом энергетикасы, қару-жарақ, есірткі зат-
тары, прекурсорлар, улардың айналымы, 
өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі 
және санитариялық-эпидемиологиялық 
қауіпсіздік жатқызылды. Осыған орай,  
тексерулер кезеңділігі аталған салалар-
да қызметті жүзеге асыратын барлық 
субъектілерге емес, тек жоғары тәуекел 
дәрежесіндегі субъектілер мен объектілерге 
қатысты сақталады. Екінші топқа, тек 
«бұзушылар» ғана ішінара тексерілетін 
жаңа тәуекелдерді бағалау жүйелері 
енгізілетін қызмет салалары жатқызылады. 
Үшінші топқа тек негізделген шағымдар 
аясында, соның ішінде құқықтары 
бұзылған жеке және заңды тұлғалардың 
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2015 жылдың 1-қаңтарынан бастап Ресей өз битумын Қазақстанға импорттауды рес-
ми түрде доғарғалы отыр. Бұл өз кезегінде жол құрылысын жүргізетін қазақстандық 
компанияларға ауыр соғады дейді мамандар. Өйткені жол құрылысына қажетті ма-
териалды отандық компаниялар, негізінен, Ресейден тасымалдайды.

Қазақстанда битум өндіретін 
қанша өндіріс орны бар ма?» Бұл 
мәселе Қазақстанда да өте өзекті. 
Елімізде жол құрылысы әсте 
арзан емес. Ал қажетті өнімді 
сырттан тасымалдағаннан кейін 
оның бағасы, тіпті аспандай 
түсері анық. Автокөлік жолдары 
комитетінің дерегінше, елімізде 
битумға деген қажеттілік 
биылғы жылы 550 мың тон-
наны құраған. Бұл көрсеткіш 
жыл сайын өсіп келеді. Себебі 
жолдар ұзарып, алыс елді 
мекендердің барлығында тас 
жол төселіп жатыр. «Елбасы 
өз Жолдауында Қазақстанның 
транзиттік әлеуетін арттыруды 
қадап тапсырғандықтан, «Нұрлы 
жол» бағдарламасының аясын-
да еліміздегі битум өндіретін 
кәсіпорындар өз жоспарларын 
қайта қарап, өндірістік қуатын 
арттыратын болады» дейді бұл 
ретте «Каспий битум» кәсіпорны 
директорының орынбасары Рол-
лан Сәрсенбек.

– Ал әзіргі күні елімізде 
битум өндіретін 4 кәсіпорын 
бар. Солардың бірі – Ақтау 
қаласындағы «Каспий битум» 
кәсіпорны былтырғы жылы 150 
мың тонна, Павлодар мұнай 
өңдеу зауыты – 220 мың тонна, 
Шымкент мұнай өңдеу зауыты 
– 140 мың тонна және Алматы 
қаласының ішкі қажеттіліктерін 
қамтамасыз ететін Алматы ас-
фальт бетон зауыты – 70 мың 
тонна битум өндірген. Сайып кел-
генде, бұл көрсеткіш қазірше ішкі 
қажеттіліктерді өтеуге жетіп тұр. 
Дегенмен, битумға деген сұраныс 
жыл сайын арта түсетінін ескер-
сек, жол құрылысына қажетті өнім 
өндіретін кәсіпорындар жыл өткен 
сайын өндірістік қуатын артты-
ра түскені маңызды. Бұл тарап-
та биылғы жылдың1 қазанында 
«Каспий битум» зауытына ар-
найы келген Мемлекет басшысы 
кәсіпорын басшылығына алдағы 
жылдары битум өндіруді 1 млн 
тоннаға дейін жеткізуді тапсы-

рыпты, және зауыттың жұмысын 
тікелей өз қадағалауына ала-
тынын айтқан, – дейді сала ма-
маны. Оның айтуынша, қазіргі 
күні қазақстандық битумға 
көршілес Қытай, Тәжікстан және 
Моңғолия елдері қызығушылық 
танытып отыр. Сыртқы нарыққа 
шығуда біздің бәсекелесіміз көп. 
Айталық,бір ғана Иран жылына 
3 млн тонна, ал көршіміз Ресей 6 
млн. тонна битум өндіреді. Иран 
битумы, негізінен, Түркменстан, 
Тәжікстанға тасымалданады. Ал 
теріскей көршіміздің бізге битум 
тасымалдауды 2019 жылға дейiн 
тоқтатуы тегін емес. Дәл қазір 
өндіріліп жатқан битум Ресейді 
ішкі нарығына қажетті болып тұр. 
Ендеше бұл бізге, қазақстандық 
кәсіпорындарға берілген үлкен 
мүмкіндік. Оның үстіне біздің 
өнімнің бағасы арзан. Тоннасы 80 
мың теңге. Ал қазір «өлі маусым». 
Елімізде жол құрылысы шілде, та-
мыз, қыркүйек айларында қызады. 

Думан Бықай

Исламдық қаржыландыру жүйесі 
2009 жылдың 12 ақпанында Елбасы «Ислам банкі қызметі мен 

исламдық қаржыландыруды ұйымдастыру» мәселелері бойынша 
Қазақстанның бірқатар заңнамалық құжаттарына өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу туралы» ҚР Заңына қол қойып, аталған жүйенің 
еліміздегі қызметіне айтарлықтай қолдау білдірген еді. Таяу Шығыс 
елдерінен инвестиция тарту жөнінде біраз келісімдер жүргізіліп, 
нәтижесінде Араб әмірлігінен инвестиция тартылып, біршама 
жұмыстар жүзеге асырылып, «әл-Хилал» Ислам банкінің ашылуына 
қол жеткізе алды. 

алатындығын көрсетті. Алдағы уақытта 
исламдық ипотека немесе автонесие, жеке 
тұлғалық несиеге үміттеніп отырмыз. Осы 
мәселеге қатысты барлық заңнама дайын. 
Ең бастысы, ақпараттық жұмыс жүргізу 
қажет. Себебі, еліміздің тұрғындары 

Дәстүрлі банкинг жүйесіндегі саясатты 
аса түсіне бермей, дәстүрлі банктерге алған 
қаражатын еселеп құйып отырған қараша 
халыққа ендігі кезекте асқан сауаттылық 
керек. Себебі, экономика мамандары ара-
сында «Исламдық қаржыландыру туралы 
мифтер» деп аталып кеткен «бұл жүйе пай-
ызсыз, яғни тегін», «исламдық қаржылар 
тек мұсылмандар үшін», «аталған банктер 
қадағаланбайды», «әлемді исламизация-
лау үшін қолданылады» және тағы басқа 
түрлі сауатсыз пікірлер қоғамда көптеп 
кездескен еді. Әлі де кездесетіні жасы-
рын емес. Жаңа жүйе жайында  Исламдық 
қаржыландыруды дамыту басқармасының 
бастығы Тимур Омаров былай дейді:

– Исламдық қаржыландыруды дамы-

ту арқылы «Ислам» дінін дамытады де-
ген қате түсінік. Бірінші кезектегі мақсат 
– қаржы құралдарын нарыққа шығару. 
2007 жылы болған дағдарыс кезінде бан-
ктер ипотека беруге мораторий жария-
лады, бизнеске берілетін ұзақмерзімді 
несиені тоқтатты, тіпті жеке тұлғалық 
несиелерді беруге мүмкіндігі болмады. 
Басқа батыстық, еуропалық банктер біздегі 
жағдайды сараптап, отандық банктерге 
қарыз беруден бас тартты. Біздегі банктер 
қаржыландыру көзінен қағылған тұста 
еліміздің экономикасы біраз есеңгіреп 
қалды. Осы тұста сенімділік, адалдық, 
әділдік, транспоренттілік қағидаларына 
негізделген исламдық қаржылық ұйымдар 
өтімділік дағдарысына төтеп бере 

қаржыландырудың бұл түріне әлі де дай-
ын емес, – дейді. Сондықтан елімізде 
Исламдық қаржыландыру жүйесі табысты 
жұмыс істеуі үшін ақпараттық насихат 
жұмыстарын жүргізудің мәні зор. Бұл ретте 
БАҚ белсенділік танытуы тиіс. 


