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«Атамекен» ҰКП өңірлердегі, әсіресе, 
Қостанайдағы бизнесмендерден көптеген шағымдар 
түскен соң осындай шешім қабылдады. 

2015 жылдың қазан айында Ауылшаруашылығы 
министрлігі мен  Инвестициялар және даму 
министрлігі бірлесе отырып, пилоттық жоба 
енгізген еді, сол жобаға сай сертификатты тікелей 
өңірлік инспекция органдары емес, Халыққа қызмет 
көрсету орталықтары беретін болған. Бастапқыда 
бұл жоба кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдардың 
арасындағы сыбайластықты тежеп, жемқорлықты 
азайтуды көздеген еді.

Дегенмен, іс жүзінде бизнесмендер көптеген 

қиындықтарға ұрынды. Егер бұрын сертификат-
ты бірнеше сағатта алатын болса, ХҚКО араласқан 
соң бұл үдеріс тым ұзаққа созылып кетті. Делдал-
дар өңірлік инспекцияға күніне екі рет барып келеді, 
кәсіпкерлер соларды күтіп отыруға мәжбүр болды, 
кейбірі құжаттарға келесі күні әрең қол жеткізген.

– Бұл регламентке қайшы емес, бірақ өнімді 
теміржолмен жөнелту кезінде мұндай кешігу вагон-
дарды текке ұстап, шығынға батырады. Кәсіпкерлер 
тарапынан шағымдар көбейген соң, біздер арнайы 
бақылау жүргізіп, құжат күту мерзімінің тым созы-
лып кеткеніне көз жеткіздік. Бұл жаңа жоба діттеген 
мақсатына жетпеді. Сертификатты беретін инспек-
тор бұрынғыша өнімге тексеріс жасап, сынама алып, 
оны «Фитосанитария» республикалық мемлекеттік 
кәсіпорнына жібереді. Яғни, мемлекеттік органмен 
арадағы «жең ұшынан жалғасудың» алдын алу бұл 
салада мүмкін болмады, – деді Қостанай облысы 
Кәсіпкерлер палатасы филиалының агроөнеркәсіптік 
кешен бөлімінің басшысы Қайыр Айсин.

Бұл мәселенің жүйелі түрде қайталанатынын еске-
ре келе, «Атамекен» ҰКП оны Ауылшаруашылығы 
министрлігімен бірге қайта қарап, нәтижесінде 
пилоттық жобаны іске қосу туралы бұйрықтың күші 
жойылатын болды. Тиісті құжат қазіргі таңда Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының сараптамасынан өтіп жа-
тыр.

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлерге 
қор нарығында қаржыландыруды тарту мүмкіндіктері ту-
ралы ақпарат берілді. Қазақстан қор биржасы (KASE) «Ата-
мекен» «Қор нарығы: кәсіпкерлік үшін жаңа көкжиектер» 
оқыту семинарын Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 
бірлесіп ұйымдастырды. Аталған іс шара шағын және орта 
кәсіпкерлікті қор нарығына баулуды мақсат тұтты.

Кәсіпкер құқығы қорғалды
Маңғыстау облысы Кәсіпкерлер 

палатасының арқасында жеке кәсіпкер салған 
дәмхана сүрілмейтін болды. 1999 жылы Ақтау 
қаласының тұрғыны Виктор Долгополов 
жекеменшікке жер сатып алып, 2016 жылы 
ол жерге дәмхана-бар салады. Бірақ кәсіпкер 
құрылыс бастағаны жөнінде Маңғыстау 
облыстық Мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылау басқармасын дер кезінде хабардар 
етпейді, соның салдарынан әкімшілік жазаға 
тартылады. 

Ақтау қаласының арнайы әкімшілік соты «Долгопо-
лов В.В» жеке кәсіпкерлігін ҚР Әкімшілік кодексінің 463 
бабының 1 тармағы мен 319 бабы бойынша кінәлі деп тауып, 
кәсіпкерге 25 және 30 АЕК көлемінде айыппұл салып, кәсіпкер 
оны бірден төлейді. Соттың алғашқы қаулысында ғимаратты 
сүріп тастау қарастырылмаған еді. Алайда, «Ақтау қалалық 
сәулет пен қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі су 
жаңа дәмхана-бар рұқсатсыз салынғандықтан, сотқа осын-
дай шағым түсіреді.

– Менің қателігім бизнесіме қауіп төндірді, ал мен бұл 
істі ашу үшін қомақты қаржы жұмсадым, сондықтан соңғы 
үмітім Маңғыстау облыстық кәсіпкерлер палатасында бол-
ды. Палата басшылығы менің өтінішімді жедел қарап, Ақтау 
қаласы әкімдігімен келіссөздер жүргізді. Нәтижесінде 
әкімшілік сотқа түсірген шағымын қайтарып алды, – дейді 
Виктор Долгополов.

Кәсіпкерлер палатасы мұнымен шектеліп қалмай, рұқсат 
құжаттарын рәсімдеуге құқықтық көмек көрсетті, істі 
тиянақтап, ақырына дейін жеткізді – ғимараттың сәулет-
жобалау нұсқаулығы кәсіпкердің қолына тиді.

Виктор Долгополов Маңғыстау өңірлік кәсіпкерлер пала-
тасына өз бизнесін арашалап қалғаны үшін алғыс білдірді.

– Отандық кәсіпкерлерге қор 
нарығын оқытуға арналған семинар 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасы мен Қазақстан қор биржасы 
арасындағы өзара ынтымақтастық 
туралы меморандумның негізінде 
жүзеге асырылып отыр. Бірлесе 
жұмыс атқара отырып, отандық қор 
нарығының дамуына, инвесторлық 
базаның кеңеюіне, қор нарығына 
шыққан компаниялардың қосымша 
қаржы тартуға септігін тигізеді де-
ген сенімдеміз. Бүгінгі күнге дейін 
Ұлттық палатаның және өңірлік 
палаталардың қолдауымен қор 
нарығына шығудағы қаржылық 
сауаттылықты арттыру мақсатында 
бірнеше іс-шаралар өткізілді. Оған 
еліміздегі 180 компаниясы қатысып, 
нәтижесінде 40-тан астам ком-
пания қор биржасының алаңына 
шығуға қызығушылық танытты, – 
деді «Атамекен» ҰКП Экономика 

департаментінің директоры Алена 
Романова.

Теңге айналымға енгізілгеннен 
кейін ұлттық валюта нарығын 
ұйымдастыру және дамыту 
мақсатында құрылған Қазақстан 
қор биржасы «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп қор 
нарығын дамытуды қолға алды. Бұл 
туралы KASE Басқарма Төрағасының 
орынбасары Андрей Цалюк танысты-
рып өтті.

– Қазақстан қор биржасының 
стратегиялық жоспары – ел 
экономикасының дамуына үлес 
қосу. Бұл жай ғана ұран емес. 
Қазақстанда банктік жүйе бойынша 
даму қалыптасқан, ал қор нарығы 
кешеуілдеп келеді. Халық, әсіресе 
кәсіпкерлер банктің қызметі туралы 
ақпарат алған, ал қор нарығы, биржа 
туралы толық хабар алмағаны біздің 
жұмысымызға сын. Бұған өңірлерде 

атқарылған жұмыстың қорытынды 
бойынша көз жеткіздік. Әрине, 
«Атамекен» палатасы тарапы-
нан көрсетілген қолдауды сезініп 
келеміз. Өңірлік палаталардың да 
көмегі зор, – деп атап өтті KASE 
өкілі Андей Цалюк.

Қор биржасы кәсіпкерлер 
үшін әлемнің барлық экономи-
касында банктік несиеге балама 
ретінде қаржы тартуға мүмкіндік 
беретін орын және ең алдымен ол 
акционерлік капитал болып табы-
лады. KASE Басқарма Төрағасының 
орынбасары Андрей Цалюктің ай-
туынша Лондонның, Нью-Йорктің 
қор биржасымен салыстырғанда 
біздің елімізде қор нырығына 
шығып отырғандардың саны аз, 
дегенмен Қазақстанда қор нарығы 
бар, инвесторлар бар, жұмыс істеліп 
жатыр, пайда көріп жатқан жандар 
да бар.

Сонымен қатар семинарда Қор 
нарығының кәсіпқой қатысушылары 
– бағалы қағаздармен жұмыс, қор 
биржалары инвестициялық қорлар 
мен компаниялар, дилерлік және 
брокерлік ұйымдар, тіркеушілер, 
депозитарийлер, биржада осы 
биржаның листингіне, яғни осы бир-
жада бағаланатын бағалы қағаздар 
тізбесіне енгізілген акциялар, бир-
жа бағалы қағаздарды листингіге 
енгізу тәртібі туралы толық ақпарат 
берілді.

Алғашқы секциялық отыры-
ста брокерлік қызмет көрсететін 
«Фридом Финанс» инвесторлық 
компаниясы директорының орын-
басары Сұлтан Қайырқұлов 
тыңдаушыларға қор нарығының 
негізгі эелементтері мен 
инфрақұрылымы жайлы түсіндіріп 
өтті. Сонымен қатар консалтингтік 
компаниялар өкілдері қор биржа-
сына шығудың ең негізгі кезеңдері 
мен листинг процедурасы жөнінде 
мағлұматтар берілді.

Қолайсыздық жойылмақ
Кәсіпкерлер енді фитосанитарлық және карантиндік сертификаттарды Халыққа қызмет 

көрсету орталықтарынан (ХҚКО) алмайды. Яғни, карантинде тұрған өнімдерді экспорттауға 
және тасымалдауға қажет құжаттарды алу процесі бұрынғыдай ұзаққа созылмайды.

Жемқор орган анықталды
Мемлекеттік қызметкерлер кәсіпкерлердің бизнесін 

шығынға батырып, қызметіне кедергі жасаса да, 
жауапкершіліктен құтылып кетеді. Бұл туралы «Атаме-
кен» ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының 
орынбасары Рүстем Жүрсінов кәсіпкерлердің сыбайлас 
жемқорлықпен күрес мәселесіне арналған форумында 
мәлімдеді.

Оның айтуынша, 2015 жылы, 
сондай-ақ, осы жылдың тоғыз ай-
ында заңды кәсіпкерлік қызметке 
тосқауыл жасау дерегі бойынша 16 
іс қозғалды. Оның қорытындысына 
сай айыптау үкімі екі адамға ғана 
шыққан. Форум қатысушылары сы-
байлас жемқорлықты жеңе алмай 
отырғанын бірнеше рет қайталап 
айтумен болды. Ал экономикалық 
зерттеулер институты жүргізген 
сауалнама ең жемқор орган ретінде 
санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметті анықтаған.

«Экономикалық зертте-
улер институты жүргізген 
әлеуметтік сауалнама нәтижесі 
бойынша, кәсіпкерлер 
пікірінше, жемқорлық жайлаған 
органдардың көшбасында 
санитарлық-эпидемиологиялық 

қызмет тұр. Осы салаға үлкен 
реформалар керек. Ал кейбір ел-
дерде бұл құрылым түрі мүлде 
жоқ. Денсаулық сақтау бағыты 
да күрделі зерттеуді қажет етеді. 
Дәрі-дәрмек сатып алуға биыл 
150 млрд теңгеден астам қаржы 
бөлінді. Ал дәрілерді сатып алу 
жұмыстары бойынша ақпарат 
жабық. Сатып алулардың көбі 
қағаз түрінде өтеді», – дейді ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және 
СЖҚІҚ агенттігі төрағасының 
орынбасары Алик Шпекбаев.

Форум қорытындысы бойын-
ша, мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі мен «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы жол 
картасын қабылдады.
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Тәуелсіздік жылдары «Болашақ» бағдарламасы бойынша талай жа-
стар шетелде оқып, білікті маман атанып елге оралды. Елімізде бесаспап 
мамандар шоғыры қалыптасты деп айтсақ болады. Енді «Болашақпен» 
оқып келгендердің білімін, мүмкіндігін пайдаланатындай орта (негізі, 
оны о баста ойлауымыз керек еді) қалыптастыруымыз керек. Бірақ 
жемқорлық, тамыр-таныстық күшіне мініп тұрғанда «Болашақтың» 
түлегіне қай шенеунік жол беріп, ақылын тыңдай қойсын?

қаржысы уақытында игерілмей қалып жа-
тады. 

Жыл соңында кейбір ведмостволар 
миллиардтаған қаржыны игере алмай, 
Есеп комитетінің сынына ұшырауы әдетке 
айналды. Мұндай келеңсіз жайттар ма-
ман жетіспеушілігінен орын алады деп 
айтуға аузың бармайды. Біздегі бюрокра-
тия білікті мамандардың құлашын жазып 
жұмыс істеуге барынша кедергі келтіріп 
отырғанын амалсыз мойындайсың. 

Бизнесті несиелеуде «Қазпоштаның» 
қызметін қашан тұтанымыз?

Үкімет кәсіпкерлік саланы қолдауға 
ұдайы қаржы бөліп, жеңілдетілген не-
сие ұсынып келе жатқанын білеміз. Ал 
шағын және орта бизнес өкілдері болса, 
жеңілдетілген несиеге алудың қиындығын, 

пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары екенін 
айтып шағынады. 

Әдетте бізде шағын және орта биз-
неске бағытталған жеңілдетілген несие-
лер «Даму» кәсіпкерлікті қолдау қорына 
бөлінетіні белгілі. Бұдан соң, қор мемлекет 
қаржысын коммерциялық банктер арқылы 
кәсіпкерлерге несие ретінде беруге тыры-
сады. 

Өз кезегінде банктер өзінің пайыздық 
үстемесін қосып, жеңілдетілген несиесінің 
салмағын ауырлатып жіберетіні ешкімді 
таңғалдырмайды. Бұдан басқа банктер 
кәсіпкерлерге көптеген талаптар қойып, не-
сие алуды қиындатып жіберетіні де жасы-
рын емес. 

Бұл тығырықтан шығатын жол бар 
ма? Бар. Меніңше, тығырықтан шығудың 
амалын «Болашақ» бағдарламасымен 

білім алып келген, білікті экономистер 
білетіні анық. Бірақ олар бюрократияның 
құрсауында қалғандықтан ләм-лим деп 
ауыз аша алмайды. Болмаса басқа себептері 
болы мүмкін. 

Мемлекеттің арзан несиесін шағын 
және орта бизнеске төтелей жеткізудің жо-
лын  айтсақ. 

Осындайда Үкімет мемлекеттің 
қаржысын кәсіпкерлерге бақылаушы ак-
циясы мемлекетке тиесілі «Қазпошта» 
арқылы жеткізбейді деген ой туын-
дайды. Бүгінде «Қазпошта» хат-хабар 
тасып қоймай, сонымен қатар, түрлі 
қаржылық қызметтерді қапысыз жүзеге 
асырып отырған компания емес пе? Егер 
кәсіпкерлерге бағытталған қаржыны 
екінші деңгейлі банктерге емес, 
«Қазпошта» арқылы таратсақ, мемлекеттің 
«жеңілдетілген несиесі» атына сай болар 
еді. «Қазпошта» екінші деңгейлі банктер 
секілді пайыздық үстемені үсті-үстіне 
қоспайтыны анық. 

Соңғы бірнеше жылда коммерциялық 
банктердің өзі тұтынушылық несиесін 
алыс ауылдарға «Қазпоштаның» көмегімен 
жеткізді емес пе? Ал Үкімет болса, 
шағын және орта бизнесті өркендетуге 
бағытталған ақшасын осындай тиімді жол-
мен ауылға жеткізбейді деген заңды сұрақ 
туындайды.  

Мұндай жағдайда шағын және орта 
бизнестің мемлекеттің қаржылық ре-
сурстарына қол жетімділігі артып, алыс 
ауылдардың өзінде бизнес жанданар еді. 
Ал біздің шенеуніктердің  алыс ауылдарға 
аттап баспайтын коммерциялық банктер-
ге бүйрегінің бұрып тұратыны біз үшін 
түсініксіз. 

Иә, бұл іске «Қазпоштаны» тарту ба-
рысында бірқатар құқықтық мәселелер 
туындауы мүмкін. Бірақ қаржының тиімді 
бағытта жұмсау үшін ол мәселелердің 
бәрін шешуге болады ғой. Бұл кез келген 
экономист маманның басында жүрген ой 
деп білемін. Бірақ жекелеген банктердің 
мүддесін қорғайтын шенділеріміз бұған ба-
рынша кедергі жасап бағатыны анық. 

Егер осындай жағдайлардан аса 
алмасақ, білікті мамандар дайындап неміз 
бар. 

«Болашақтың» түлектері қайда 
жұмыс істейді?

Қазір «Болашақтың» түлектері Аста-
на мен Алматыдағы сәнді ғимараттарда 
жұмыс істеуге құмар. Олардың думан-
қызықтан қағылып, алыс аудандарға ба-
рып, жұмыс істеуге ешқандай ықыласы 
жоқ. 

Аудан әкімдері арасында «Болашақ» 
бойынша білім алған жанды кездестіре 
алмайсың. Көпшілігі кеңес заманындағы 
«агроном» немесе «зоотехниктер». Иә, ара-
сында аудан көлемінде бизнесін дөңгелетіп, 
кәсіпкерліктің белесін бағындырған аза-
маттар да бар. 

О баста «Болашақ» бағдарламасымен 
шенді-шекпенді, бай-манаптардың бала-
лары білім алғаны жасырын емес. Олар 
экономика, бизнес, қаржы, халықаралық 
қатынастар бойынша білім алғанын білеміз.

Кейіннен бұған техникалық, 
гуманитарлық бағыттағы мамандықтар 
қосылды. Осы кезден бастап талаптанған 
білімді, қарапайым отбасының балалар 
«Болашақтың» қызығын көре бастады. 

Қазір «Болашақ» бағдарламасы бой-
ынша білім алу жастар арасында трендке 
айналған. 

Маман мүмкіндігін қашан пайдалана-
мыз?

«Болашақ» бағдарламасы бойынші 
экономикалық білім алған маман-
дарымыз әлемді ашса алақанында, 
жұмса жұдырығында ұстап отырған 
трансұлттық корпорациялардың 
жұмысын ұршықша үйіріп кететіндей 
біліктілікке ие екеніне шүбәсіз сенемін. 
Бірақ еліміздегі экономикалық ахуал 
мен құқықтық қатынастар сондай биік 
талапқа сай ма? 

Қарапайым ғана мысал, елімізде 
мыңдаған білікті экономистер бола тұра, 
мемлекеттік сатып алу ісінде көптеген 
мәселелер шешімін таппай келеді. Айталық, 
жыл басында өтуі тиіс тендрлердің 
көпшілігі жыл ортасы ауғанда ойнаты-
лады. Осының салдарынан біраз мекеме-
лер жыл басында қызметкерлерін ақысыз 
демалысқа жеберуге мәжбүр болатынын 
бәріміз білеміз. Нәтижесінде мемлекеттің 
қандайда бір салаға бағыттаған қыруар 

Отандық компаниялар шетелдік маманға неге құмар?
Қазақстандық компаниялар шетелдік мамандарды 

шақырып, соларға жұмыс беруге неліктен құмар?  «Optimum 
Recruitment&Executive Search» рекрутингтік агенттіктің дирек-
торы Дина Әбілхожина бұл сұраққа жауап беріпті.

тәжірибесі кемшін түседі. Дегенмен, біздің ма-
мандар шетелдіктерден кем емес. Тіпті, олардан 
асып түсетіндері де бар», – деді Әбілхожина.

Сонымен қатар ол бүгінгі күні еліміздегі 
экспаттардың саны кеміп келе жатқандығын 
айтты.

– Егерде экспаттар (шетелдік 
мамандарға арналған сленг атау) 
Қазақстанға жұмыс істеуге келер болса, 
онда олар жоғары топ бос жұмыс орын-
дарын иеленеді. Ол маркетинг жөніндегі 
директор немесе компаниялардың, 
қаржы институттары өкілдіктерінің, 
кеңселерінің басшылары болуы мүмкін. 
Негізінен бизнесті қалыптастыратын 
стратегиялық позицияларға экспаттар 
шақырылады. Ал төмен қызметтерге 
оларды тартудың еш қажеттігі де жоқ, – 
деді Әбілхожина.

Оның сөзіне қарағанда, бүгінде 
қазақстандық компаниялар әртүрлі 
елдердің мамандарын қызметке 
шақырады. Дегенмен, олар орыс тіліне 
жетік Украина мен Ресей мамандарына 
көбіне басымдық бергенімен алыс шет 
елдерден келетін экспаттар бар.

– Негізінен олар ІТ саласының ма-
мандары. Яғни, олар белгілі бір жүйенің 
түрлі модульдеріне қатысты кеңесшілері 

болуы ықтимал. Ал оларға басымдық 
берілуінің басты себебі шетелде бұл 
нарық өте жақсы дамыған әрі белгілі бір 
компанияның, халықаралық кеңсенің 
жұмысы дұрыс жолға қойылған. 
Сол себепті олардың мамандарының 
бізге қарағанда шетелдік тәжірибе 
алуға мүмкіншіліктері мол. Мәселен, 
ол Ресейде жұмыс істеп, кейіннен 
Германияға және одан ары халықаралық 
тағайындаумен ілгерілеуі мүмкін. Яғни, 
адам бір компанияның құрылымында 
түрлі елдерде жұмыс жасай алады, – деп 
түсіндірді ол.

Агенттік басшысының айтуын-
ша, Қазақстанда мұндай мүмкіншілік 
ұсынатын компаниялар тым аз.

«Ал шетелде бұл ынталандырудың 
маңызды қозғаушы күші саналады. Сол 
себепті білімі мықты «болашақтық» 
болса да, тілді керемет меңгерсе де 
тек Қазақстанда ғана жұмыс істеген 
адамның халықаралық жұмыс 
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Биылғы жылдың 12 тамызында ЕАЭО аумағында аң терісінен 
жасалған бұйымдарды таңбалау жүйесі ресми түрде іске қосылғаны 
белгілі. Ал Қазақстанда бұл жүйені 2017 жылдың қаңтарында енгізу 
жоспарланып отыр. Аң терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау – бұл 
тауарларға бақылау (сәйкестендірілген) белгілерін жабыстыру. Оның 
мақсаты – қалыпты бәсекелестікті қолдау және жалған кәсіпкерлермен 
күресу.

Кәсіпкерлерге Қазақстан аумағында 
таңбалауды іске қосқан сәттен бастап тауар 
айналымында тек қана бақылау белгілері 
жабыстырылған аң терісі бұйымдары ғана 
болуы тиіс екенін ескертеміз.

Ресей мен Беларусь мемлекетінде 
таңбалау іске қосылып қойған. Осыған 
қоса, аң терісінен жасалған бұйымдарды 
таңбалау кезінде ресейлік кәсіпкерлерге 
бақылау белгілері жетпей қалған кез 
болған. Оларды дайындауға жауапты «Гоз-
нак» АҚ қажетті көлемді өз уақытында 
дайындап үлгере алмаған. Нәтижесінде 
өздерінің сатылмаған тауарларына белгілер 
алып үлгермеген кәсіпкерлерге сауданы 
тоқтата тұруға тура келген.

Қазақстанда да осыған ұқсас 
жағдайларды болдырмау үшін «Атамекен» 
ҚР ҰКП қазірде сатылмаған тауарлардың 
(қалдықтардың) санын нақтылау жөнінде 
жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұлжұмыстарды 
ҚР Ұлттық банкінің Банкнот фабрика-
сы қажетті бақылау белгілерін әзірлеу 
мәселесін реттеу мақсатында қолға алған.

Сатылмаған тауарларға арналған 
бақылау белгілеріне таңбалау жүйесі 
қызметінің басталғанына алпыс күнтізбелік 
күн өтпей тұрып тапсырыс берілуі тиіс. Бұл 

тұста мәліметтерді тауарларға кедендік де-
кларация кезінде толтыру міндетті емес.

Бұдан өзге, басқа да проблемалық 
жағдайларды болдырмау үшін, сондай-
ақ кәсіпкерлерге таңбалау алгоритмін 
түсіндіру үшін «Атамекен» ҚР ҰКП 
Экономикалық интеграция департаменті аң 
терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау 
жөнінде негізгі талаптарға қатысты 
ақпараттық таныстырылым әзірледі.

GS1 Kazakhstan қауымдастығы – 
бұл әлемнің 108 еліне таралған GS1 
International ұйымының өңірлік өкілдігі бо-
лып саналатын ерікті коммерциялық емес 
қауымдастық. 

Осыған байланысты ҰКП-да түсіндіру 
мақсатында дөңгелек үстел болып өтті. 
Оның барысында аң терісінен жасалған 
бұйымдар саласында жұмыс істейтін 
отандық кәсіпкерлер өздері үшін маңызды 
бірқатар сұрақтарды қоюға мүмкіндік 
алды. Атап айтқанда, аң терісінен жасалған 
бұйымдарды сататын бизнесмендер GS1 
қауымдастығына кіру мүмкіндігіне ие болу 
үшін, таңбалау кезінде не істеу қажет, GTIN 
тапсырыс нөмірлерін қалай іске асырады, 
таңбалау жүйесін қалай қолдануға болады 
деген мәселелерге қызығушылық танытты.

Осыған байланысты «Атамекен» 
ҚР ҰКП Экономикалық интеграция 
департаменті аң терісінен жасалған 
бұйымдарды таңбалауға байланысты 
кейбір қырларын қосымша түсіндіру қажет 
деп есептейді.

Аң терісінен жасалған бұйымдарды іске 
асыру және енгізу, өндіруге байланысты аң 
терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау 
тек кәсіпкерлік қызметке қатысты жүзеге 
асырылады.

Тауарларды таңбалауға қойылатын та-
лаптар мына жағдайларда қолданылады:

тауарларды үшінші елдерден әкелу 
кезінде;

ҚР-да аң терісінен жасалған 
бұйымдарды өндіру (тігу) кезінде;

трансшекаралық сауда кезінде (ЕАЭҰ-
ға мүше елдерден әкелу/шығару);

комиссиялық сауда кезінде;
тауар қалдығын таңбалау кезінде;
сатып алушылардан қайтарылған 

(ауыстырылған) тауарларға бақылау 
белгілерін қолдану кезінде;

жоғалған немесе бүлінген тауарларға 
бақылау белгілерін қолдану кезінде.

Таңбалау АЖ іске қосылғаннан ба-
стап кәсіпкерлер оған тіркелуі қажет. Ол 
үшін мыналар қажет: ЭЦҚ (ХҚКО-нан 
алу), қызмет түрін көрсету (импорттау-
шы, өндіруші, сатушы),байланыс теле-
фоны, электронды мекенжай. Таңбалау 
АЖ кіру құқығы 2017 жылдың қаңтарына 
жоспарланған бағдарлама іске қосылғаннан 
кейін интернеттегі сайт арқылы жүзеге 
асырылмақ.

Жүйе іске қосылған сәттен бастап 60 
күн ішінде бірінші кезекте сатылмаған 
тауарларға (қалдықтарға) (қалдықтар 
қолда бар болған жағдайда) бақылау 
белгілерін алуға өтінім дайындау қажет 
екенін ескертеміз. Тапсырыста болуға тиіс 
мәліметтер №15 слайдта көрсетілген.

Аң терісінен жасалған өнімдерді 
үшінші елдерден  (Одақ елдерінен емес) 
әкелуді жүзеге асыратын тұлға – им-
порттаушы тапсырыс жіберген кезде №10 
слайдта көрсетілген мәліметтер толтыры-
лады.

Сонымен қатар, импорттаушы тапсыры-
сты кедендік рәсімдеуді (кедендік тазалау 
және тауарды шығару) өткізу аяқталғаннан 
кейін екі жұмыс күні ішінде әзірлеуі қажет.

Аң терісінен жасалған бұйымдарды таңбалау кезінде кәсіпкерлер 
әрекетінің алгоритмі келесідей кезеңдерден тұрады:

1. GS1 Kazakhstanқауымдастығына тіркелу;
2. тауарларды GS1 жүйесіне қосужәне GTIN нөмірін алу;
3.  Таңбалау ақпараттық жүйесіне тіркелу (бұдан кейін – Таңбалау 

АЖ);
4. Таңбалау АЖ-де бақылау белгілерін алуға өтініш жазу;
5. бекітілген бақылау белгілерін алу;
6.  аң терісінен жасалған бұйымдарға бақылау белгілерін жабыстыру.

Стандарттау ережесі кәсіпкер мүддесіне сай болу керек
Стандарттар енді «жоғары жақтан» бекітілмей, ұжымдық түрде 

қабылданбақшы. «Мемлекеттік органдардағы стандарттан өту 
үдерісін өзгерту керек» – деді Үкіметінің отырысында Инвестициялар 
және даму министрі Жеңіс Қасымбек. Министр «Стандарт туралы» 
заң жобасын ұсынды, ондағы кейбір заңнамалық актілерге бірнеше 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілген.  

– Бұл заң қазақстандық модельді 
халықаралық үлгіге ұқсатуға бағытталған. 
Оның құрылымында 9 тарау мен 40 бап 
бар, – деп атап өтті Үкімет отырысында ми-
нистр.

Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін, 
заң жобасын жасаушылар стандарт-

тау жөніндегі ұлттық органға стан-
дарттау саласындағы сарапшылардың 
техникалық комитеттерін енгізуді 
ұсынып отыр. «Заң бойынша ұлттық ор-
ган стандартты қабылдау үшін, барлық 
тарап бір ымыраға келетіндей жағдай жа-
сауы керек. Мұндай жағдайда стандарт 

бекітілмейді, тек қабылданады», – деді 
Жеңіс Қасымбек.  

Үкіметтің шешімімен мемлекеттік 
заңды тұлға анықталып, ол стандарт 
саласындағы ұлттық орган боп танылады. 
Министрдің сөзінше, техникалық коми-
теттер «барлық стандарт субъектілерінің 
тәуелсіз сұхбат алаңына» айналмақ. 
Міндетті техникалық талқылау мен 
тиісті стандартты қабылдауға дауыс беру 
техникалық комиссиялардың еншісіне 
қалдырылмақ.

– Қандай мекемеден келгеніне 
қарамастан техникалық комиссия 
мүшесінің әрбіріне «өзі келген мекеменің 
атынан бір дауыс» деген тең құқылы 
мүмкіндіктер ұсынылады,– деді министр.

Стандарттауға байланысты кейбір 
заңнамалық актілер түзетіліп, 6 кодекске 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілмек. 
Түбегейлі өзгеруі тиіс норманың бірі – эта-
лонды тексерудің орнына дәлдік өлшемді 
енгізу. Мемлекеттік метрологиялық 
бақылау мен нақтылау саласында 
қысқартулар жүргізілмек. «Бұл салада 
11 позиция бар, соны 6-ға дейін азайту-
ды ұсынамыз, тек қана адам өмірі мен 
денсаулығына байланысты маңызды сала-
ларды ғана қалдыру керек», – деді Жеңіс 
Қасымбек.

Өзімізде өндіріледі
Жаңа жылдан бастап радио-

байланыс құралдары өзімізден 
шығарылады. Қорғаныс саласын-
да электронды-оптикалық өнім 
дайындайтын қазақстандық зауыт 
шетелдік компаниямен келісімге қол 
қойды. 

Енді еліміздің Қарулы Күштері мен ар-
найы орган қызметкерлері өзіміздің бай-
ланыс құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етіледі. Шетелдік тауарларды алмастыра-
тын отандық өнімнің алғашқы легін бірінші 
жартыжылдықта шығару жоспарланған. 
Мамандар Қазақстанда жасалатын 
құрылығылардың 6 түрін құрастырады. 
Зауыт жылына 3000 данаға дейін кәсіби 
радиобайланыс құралдарының 6 түрін 
құрастыруды көздеп отыр. Ол үшін компа-
ния қызметкерлерден бөлек тағы 20 адамды 
жұмыспен қамтамасыз етпек.

– Осы жоба 20 адамнан басталады. Бұл 
– бөлек жоба. 96 кісіге, 20 адам қосылады. 
Бұл телекоммуникация саласында оқыған 
мамандар болуы керек, әрине. Шетел тілін 
білулері керек. Қазақстанда төлемақы, 
бағдарлама саласы осында жасалады. Ке-
лешекте сырт саймандары да осында жаса-
латын болады, – дейді «Қазақстан Aselsan 
Инжиниринг» ЖШС бас директорының 
орынбасары Абиыр Алшынбай.
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Жалақымызды теңгемен алсақ та, сауда жасағанда есеп айырысу негізінен теңгемен 
жүргізілсе де доллар бағамының құбылуына көпшілік бей-жай қарай алмайды. 
Себебі, өзге елдермен терезесі тең мемлекет ретінде қарым-қатынас орнатып, алыс-
беріс жасап отырған Қазақ елінің экономикасының дамуы осындай ынтымақтастық 
пен экспорт-импорт жүйесін жолға қоюының арқасы. 

Естеріңізде болса, ұзақ 
уақыт 188 теңгеге тең болған 
доллар бағамы өткен жылы та-
мыз айының 21-інде бірден 255-
ке көтерілді. Одан жыл соңына 
дейін бірте-бірте көтеріліп, рес-
ми тіркелген доллар бағамы 
желтоқсан айының 22-сінде 
349,12 теңгеге жетіп жығылды. 
Тарих беттерінде тағы бір жыл 
қортындыланар шақта теңгенің 
долларға шаққандағы бағамында 
қандай өзгерістер болуы мүмкін? 
Алдағы жылы қалай болмақ? 

– Жаңа жылдың алдында 
доллардың теңгеге шаққандағы 
бағамы көтерілуі мүмкін, – деп 
болжайды экономист-қаржыгер 
Ілияс Исаев. – Бұған себеп – 
соңғы жылдары қалталылардың 
Жаңа жылды өзге елде қарсы 
алуға дағдыланғаны. Дегенмен 
доллардың теңгеге шаққандағы 
бағамы келешекте әлі де түседі. 
Оның екі-үш басты мәселесі бар. 
Бірінші, ОПЕК-ке кірген мем-
лекеттер жақын арада мұнайды 
өндіруді бір деңгейде ұстаймыз 
деп келісімге келді. Бұл міндетті 
түрде әсер етеді. Қазақстанда дол-
лар бағамы түсуінің екінші себебі 
– Қашағанның іске қосылуы. Бұл 
– әлемдегі ең ірі мұнай өндіретін 
кеніштің бірі. Осыған қарағанда 
ішкі нарықта долларға деген 
сұраныс көтерілмейді. Біздің 
көршілерімізде долларға де-
ген көзқарас басқа. Ресей ішкі 
нарығында доллардың бәрін 
тоқтатты. Оның бер жағында Ре-
сей мемлекет меншігіндегі мұнай-
газ саласындағы компанияларды 
жекешелендіріп жатыр. «Рост-
нефть» компаниясының 20 пайыз 

акциясын евромен бағалап сатты. 
10,5 миллиард евроға тең болды. 
Осы мәміледен кейін бірден евро 
көтеріліп, доллар түсіңкіреді. Со-
сын рубль күшейді. Ресей евромен 
неге сатып отыр? Себебі, Ресейдің 
газ құбыры Түркия арқылы 
жүргізіледі. Түркия  президенті 
Реджеп Тайып Ердоған оған қол 
қойды. Рубль қайта күшейді. 
Бұл нені білдіреді? Оңтүстік 
Еуропаның экономика сын 
Солтүстік Еуропаның экономи-
касымен салыстыруға болмайды. 
Оңтүстік Еуропаның индустри-
ясы бүгінде әлсіреп кетті. Мұны 
еуропалықтар енді түсінді де, 
Түркиядан келетін ағынды олар 
қуана қарсы алады. Бұл евроның 
күшеюіне әкеліп соғуы мүмкін. 
Себебі, Оңтүстік Еуропаның 
біраз мемлекеттері Еуроодақтың 
мүшесі. Энергетика көзі келген-
нен кейін олардың экономикасы 
күшейеді. Міне, осыған қарағанда 
доллардың әлсіреуіне әкеліп 
соғуы ғажап емес. Бұл жерде 
доллардың күшеюіне тағы бір әсер 
ететін жағдай – Ұлыбританияның 
Еуроодақтан шығуы. Бірақ оны 
Оңтүстік  Еуропаның экономика-
сын күшейту арқылы Еуроодақ 
қалпына келтіруі мүмкін. Сай-
ып келгенде Ресейдің өз газын 
беретін ең мықты нарығы – осы 
Еуропа нарығы. 

Ішкі нарықта теңгемен есеп ай-
ырысу жайлы жиі әңгіме болады. 
Дегенмен әлі күнге ірі сатып алу-
сату мәмілелері Американың көк 
қағазымен жүргізіледі. Доллар-
мен есеп айырысуға қаншалықты 
байлаулы екендігіміз осыдан-ақ 
аңғарылып тұрғандай. 

– Ішкі нарықта доллармен 
есеп айырысуға шек қойылған 
жоқ, – дейді Ілияс Исаев мыр-
за. – Осының салдарынан халық 
психологиясында бағаны дол-
лармен белгілейтін болды. Біздің 
ішкі нарыққа импортпен келетін 
тауарлардың бәрінің бағасы 
негізінен доллармен белгіленді 
де, баға белгілеу саласында 
«бәрін доллармен есептеу керек 
екен» деген философия пайда бол-
ды. Мысалы, құрылыс саласының 
басым бөлігі отандық өнімдермен 
қамтамасыз етіледі. Егер ішкі 
нарығымызда осылай отандық 
өнімдердің үлес салмағы көбейсе, 
доллардың ешқандай керегі жоқ. 
Себебі, ішкі отандық өнімдердің 
барлығының өзіндік құны тек 
қана теңгемен есептеледі. Ешкім 
басын қатырып, долларға айыр-
бастап жүрмейді. Доллардың 
күш алып кеткен себебі – маши-
на құрылыс саласында кешегі 
күнге дейін машинаның барлығы 
дерлік сырттан келді. Бір машина 
пәлен пәтерге тең, бір пәтер пәлен 
машинаға тең деп ешқандай 
негізі жоқ баға белгілеу психо-
логиясы пайда болды. Отандық 
өнім өндіру қарқын алғаннан 
кейін доллардың кімге керегі 
бар? Себебі, ішкі нарықта бүкіл 
шикізатты теңгемен алатын 
болған соң, өнімнің өзіндік 
құнын да теңгемен бағалағаннан 
кейін доллардың қажеті бол-
май қалады. Қазір ішкі қайта 
өңдеу саласы, азық-түлік, 
жеңіл өнеркәсібі саласы біраз 
қолға алынып жатыр. Мұндай 
жағдайда доллар өзінен-өзі 
нарықтан ысырылып шығады. 

Енді импорт-экспорт саласын-
да доллар қалуы мүмкін. Ішкі 
тұтыну нарығында тауарлардың 
70-80 пайызы отандық өнім 
болса, доллардың керегі не? 
Қытайдың бір киіп тастайтын 
сапасыз тауарлары да керек бол-
май қалады. Себебі, отандық 
өнім күшейеді. Қазір табиғи сүт 
өнімдерін сататын дүкендер пай-
да болды. Оларға доллар керек 
емес. Сүтін әкеліп тұрған шаруа 
«Бір литр сүт пәлен цент» деп 
басын қатырып қайтсін?! Қазіргі 
таңда коммерциялық банктерден 
ешқандай үміт жоқ. Банк сала-
сына  қатаң  тәртіп керек. Қазір 
отандық өндірушілерге тікелей 

қолдау көрсетіп отырған «Даму» 
кәсіпкерлікті қолдау қоры. Міне, 
осылай отандық өндірушілерді 
қолдағанда ғана біз нақты 
нәтижелерге қол жеткізіп, ішкі 
нарықтан долларды ығыстырып 
шығуға мүмкіндік туады. 

Қалай дегенде де теңгенің 
долларға шаққандағы бағамын 
болжау, оған белгілі бір деңгейде 
баға беру кейінгі жылдары 
үрдіске айналып үлгерді десек 
болады. Назарларыңызға Эконо-
миканы болжау агенттігі ұсынған 
2016 жылдың желтоқсан айы мен 
2017 жылға арналған теңгенің 
долларға шаққандағы бағамы 
кестесін ұсынамыз.

Экономика айырбас бағамына бейімделіпті
ҚР Үкіметі отырысында Ұлттық банк басшысы жылдық инфля-

ция бір таңбалы мәнге дейін төмендегенін мәлімдеді. 2016 жылғы 
қараша айының қорытындысы бойынша Қазақстанда инфляция 
деңгейі 1,2%-ға тең болған, ал жыл басынан бері оның деңгейі 7,5%-
ке жеткен. Мұндай мәліметтерді Үкімет отырысындағы Қазақстан 
бюджетінің орындалуы мен әлеуметтік-экономикалық дамуының 
соңғы 11 айдағы қорытындысын талқылау барысында Ұлттық банк 
төрағасы Данияр Ақышев келтірді.

– 2016 жылдың 15 желтоқсанындағы 
мәлімет бойынша, теңгенің айырбастау 
бағамының өзгерісі былтырғы жылдың 
тамыз айынан бастап есептегенде 78%-
ды құрап отыр. Ал жылдық инфляция бір 
таңбалы мәнге –8,7%-ға дейін төмендеді. 
Бағамды түзетудің нәтижесін ішкі бағаға 
ауыстыру процесі аяқталды десек те бола-
ды, – деп атап өтті Данияр Ақышев.

Сонымен қатар Ұлттық банк басшысы 
«отандық экономика айырбас бағамындағы 
шарттардың өзгерісіне бейімделді» деп 
есептейді.

«Соңғы екі айда инфляция деңгейі 
бекітілген 6-8 пайыз аралығында 
тұрақтамақ. Бұл дәліз 2017 жылы да 
сақталады», – деген болжам жасады Данияр 
Ақышев.

Қазақстанның валюта нарығындағы 
жағдайды түсіндіре отырып, Дани-
яр Ақышев соңғы үш айда Ұлттық банк 
валюталық нарыққа интервенция жа-
самайтынын жеткізді. Теңге бағамы 
«қазіргі уақытта тек қана жағымды өсу 
көрсеткішіне ие іргелі факторлардың 
әсерінде» қалыптасады.

– Ішкі валюталық нарықтағы жағдай 
тұрақты. Ұлттық банк ішкі және сыртқы 
факторлар әсерінен болатын іргелі тренд-
терге кедергі келтірмейді. Қараша айының 

соңында теңгенің биржалық бағамы АҚШ 
долларына шаққанда 341,44 теңгеге тең бо-
лып отыр, ол жыл басынан бері 0,4 пайызға 
құлдырады. Қазіргі уақытта нарықта теңге 
бағамының аздаған ауытқуы байқалады, – 
деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.

Оған қоса, желтоқсанда әлемдік 
нарықтағы мұнай бағасының өсуі және 
мұнай өндіруші елдердің өндіріс көлемін 
азайту туралы келісімінен кейін теңгенің 
нығайғаны байқалады. «Теңге бағамын 
еркін айналымға жіберу саясаты резервтерді 
жайлап қалпына келтіру кезеңін бастауға 
мүмкіндік берді», – деп түйіндеді Ұлттық 
банк төрағасы.

Данияр Ақышевтің мәліметі бойынша, 
қараша айының соңында Ұлттық банктің ал-
тын валюталық резервтері 29,8 млрд АҚШ 
долларына тең болған. Ал жыл басынан 
бері ол 2 млрд АҚШ долларына дейін өскен. 
Алтын валюталық резервтерінің көлемі 
алтынның әлемдік бағасының өсу себебінен 
артып отыр. Сонымен бірге, Ұлттық банктің 
ішкі нарықта шетелдік валютаны сатып 
алуы да бұл тұста үлкен рөл атқарған.

Ұлттық қордың валюталық активтері 61 
млрд АҚШ долларын құрап отыр. Данияр 
Ақышевтың мәліметі бойынша, мемлекеттік 
резервтің жалпы сомасы 91 млрд АҚШ дол-
ларына немесе ЖІӨ-нің 68 пайызына жеткен.
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Қазақстан жылыжайлар қауымдастығы президенті Қанат Қошман 
еліміздегі жылыжай салу мәселесі, оған Үкіметтің көрсетіп отырған 
қолдаулары жайында әңгімелейді. 

мыз рас. Үкіметтің талабы – қыстыгүні мау-
сым аралығында елді көкөніспен – негізінен 
қияр, қызанақ, көк-сөкпен қамтамасыз ету. 
Осыған көп көңіл бөліп отыр. 2008 жылы 
Оңтүстік Қазақстан облысында бірінші 
жылыжайды іске қосып, 3500 тонна өнім 
алдық. Қазір көрсеткішіміз әжептәуір өсті. 

– Үкімет салаға нақты қолдау көрсете 
бастағаннан кейін жылыжаймен ай-
налысушылардан ең бірінші нені талап 
етті? 

– Үкіметтің басты талабының бірі – 
жоғары технологиялық, кәсіби, биіктігі 
6-7 метрге жететін жылыжайларды 
көбейту. Мұндай жылыжайдың тиімділігі 
– қысқа төтеп беретіндігі. Үкімет үлдірден 
жасалған жылыжайды онша құптап 
отырған жоқ. Шаруаларға түсінікті болуы 
үшін Үкімет мынадай мысал келтірді: «4 
сиырды бағып, одан 10 литр сүт алғанша, 
асылтұқымды бір сиыр баққандарың 
артық емес пе? Асылтұқымды бір сиырды 
баққан анағұрлым арзанға түседі, бірақ 
алатын өнімділік бірдей». Бұл жерде де 

солай. Жабық топырақтағы жылыжай ту-
ралы не айтуға болады? Кәсіби деңгейдегі 
технологияның тиімділігі әлдеқайда 
жоғары, өйткені бұл жерде жаңа техноло-
гия қойылып, гидропоникалық технология-
мен жұмыс істейді. Шымкенттегі еліміздегі 
ең бірінші жаңа технологиямен салынған 
жылыжай. Бұл – бірінші қанатқақты жоба. 
Онда минералдық мақта, жасанды топырақ 
пайдаланылады. Бұл бір жылға дейін шы-
дайды. 

– Үкімет «Агробизнес – 2020» 
бағдарламасының жылыжай саласы 
үшін қандай да бір оң ықпалы болды ма? 

– «Агробизнес – 2020» бағдарламасы 
бойынша субсидиялауда біраз өзгерістер 
болмақ. Осы күнге дейін субсидияны жы-
лыжаймен айналысушылардың бәрі алып 
отырды. Жылыжайды үлдірден жасағандар 
да, басқалар да. Бірақ бұлар қаражатты 
алғанмен, ерте көктем мен күзде өнім 
береді де, қыстыгүні өнім бере алмайды. 
Сонда біздің кәсіби деңгейдегі жылыжай-
ларымыз шет қалып, қаражаттың бәрі 

үлдірден жасағандарға кетеді екен. Өйткені 
олардың саны көп. Қазіргі таңда кәсіби 
деңгейдегі жылыжайлардың әр гектары-
на қаржы бөлінеді. Бұл әлдеқайда жақсы. 
Тыңайтқышқа, тұқымға, улы химикаттарға 
бермейміз, тек қана отын көзі мен жарыққа 
береміз. 

– Өнім өндіру жайлы әңгіме қозғалғанда 
оның сапасына тоқталмай кете алмай-
мыз. Отандық өнімнің сапасына қандай 
баға берер едіңіз?

– Біздің өнімдеріміз өте сапалы. 
Елімізде Өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу 
институты биоәдіс технологиясы бойын-
ша жұмыс істейді. Жылыжайға пайда-
лы зиянкестерді жібереді. Солар арқылы 
кенелерді құртуға болады. Біздің қияр, 
қызанақтарымыз ауруға шалдықпай, өте 
жақсы өнім береді.  

Біздің жылыжай мен сырттан экспорт-
пен келген көкөністің айырмашылығы 
неде? Қайсысын пайдаланған тиімді? 
Әрине, біздікін! Себебі – біздікі табиғи өнім. 
Оның үстіне өнімді супермаркеттер бірден 
алып кетеді. Логистика жолға қойылған. 
Қазір бақшадан алынған өнім түстен кейін 
тұтынушының  дастарқанында болады. 

– Жылыжай салу үшін қандай жерді 
таңдаған тиімді? 

– Ауқымды, 3-10 гектар жылыжайлар-
ды ұстап тұрудың шығыны көп. Олардың 
жылу электр стансасының, су электр 
стансасының, газдың жанында болғаны 
тиімді. Өйткені жылыжайға қажет оттың 
көзі соларда. Жылу 80 градуспен қалаға 
келсе, ол ЖЭС-на 60 градуспен қайтады 
екен. Оны төмен тарифпен жылыжайға бе-
руге болады. Егер кәсіби деңгейдегі жылы-
жай салатын болсақ, ең аз дегенде 3 гектар 
салуымыз керек. 2 гектардан шыққан өнім 
шығынға кетті дегенде, 1 гектары пайдаға 
шығады. Сондай мақсатпен ғана салуға бо-
лады. «Қай технологияны қолданамыз?» де-
ген сұрақ алдымыздан көлденең шыққанда, 
бізге тиімдісі голландиялық технология 
екенін айтқымыз келеді. 

– Әңгімеңізге рақмет.
Гүлнар Жұмабайқызы, «Айқын» газеті

– Қанат Қошманұлы, кейінгі жылдары 
елімізде жылыжай саласы біраз ілгері ба-
сты деуге болады. Мұның сыры неде?

– Өткен ғасырдың 90-жылдары 560 
гектарға дейін жабық топырақты жылы-
жай болды. Оның 58,5 пайызы үлдірден 
жасалған, маусымдық, яғни ерте көктем 
мен күз аралығында ғана өз өнімін алды. 
Қыстыгүні соның 4 пайызы ғана көкөніс 
шығарумен айналысты. Мұның себебі, 
климаттық жағдайымызға байланы-
сты. Біздің елде қыс өте суық болады. 
Қазақстанды Голландия, Испания, Түркия 
сияқты Еуропа елдерімен салыстырсақ, 
оларда температура +10 градусқа дейін 
ғана төмен түседі екен. Біздің әрбір 
аймағымызда климаттық жағдай әртүрлі. 
Солтүстік облыстарда – 45 градусқа дейін 
төмен түседі. Сондай суықта жылыжай-
ды жылумен, жарықпен қамтамасыз ету 
оңай шаруа емес. Қыста күннің нұры 
жеткіліксіз болғандықтан жылыжай-
ларда жарықты көбірек қолдануға тура 
келеді. Қазақстандық кәсіпкерлер, ауыл 
шаруашылығы кешендері және  ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушілер Үкімет 
тарапынан қолдау тауып, 2008 жылдан 
бері республикалық бюджеттен қаражат 
бөліне бастады. Сол жылдың аяғында 
жабық то пырақты жылыжайларды қолдау 
мақсатында 9,5 миллиард теңге бөлінді. 
Сондағы Үкімет тарапынан қойылып 
отырған бірден-бір талап – қаражатты 
береміз, сіздер тек қана маусым аралығы 
кезінде, яғни қараша-маусым айларында 
көкөніс өсірумен айналысуларыңыз керек. 
Үкімет гүлзар, бау-бақша жағына қолдау 
көрсеткен жоқ. Өйткені дәл осы мерзімде 
көкөністің бағасы үш есеге дейін көтеріліп 
кететіндіктен, халықтың тұтыну қабілетіне 
салмақ түседі. Үкіметтің мақсаты – 
көкөністің бағасын көтермей, неғұрлым 
жылыжайдың санын көбейтіп, соғұрлым 
көкөністі мол өндіріп, өзіндік құнын түсіру. 
Сол кезде «ҚазАгро» ҰХ «Қаз АгроҚаржы» 
АҚ арқылы республикалық бюджеттен 
қаражатпен қамтамасыз етті. 

Қазіргі таңда да халықты қыстыгүні 
көкөніспен қамтамасыз ете алмай отырмыз. 
Сондықтан көкөністі сырттан таситыны-

«Bastau Бизнес» – кәсіпкерлікке баулудағы тиімді жоба
«Атамекен» ҰКП «Bastau Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік 

негіздері бойынша оқу курстары ұйымдастырылып, ең үздік білім 
алушыларға бизнес ашу үшін пайызы төмен шағын несие берілмек. 

старын мобильді етіп, жұмыспен қамту са-
ласына жаңашылдықтар енгізу, сондай-ақ 
«Bastau Бизнес» жобасы негізінде жаппай 
кәсіпкерлікке баулу, – деді.

Ұлттық палатаның бастамасымен 
өңірлердегі қаржылық сауаттылықты арт-
тыру, жаңа бизнес көздерін ашу, халықтың 
әл-ауқатын жақсарту мақсатында «Bastau 
Бизнес» жобасы кәсіпкерліктің негіздері 
бойынша тегін оқытатын семинарлар-
ды өткізуге ұйытқы болып отыр. Жоба 

еліміздің Батыс аймағында бастау алды. 
Жобаның  нәтижесі де айтарлықтай, ал 
ең бастысы халық үлкен қызығушылық 
танытып отыр. «Bastau Бизнес» жоба-
сы  еліміздің басқа да  өңірлерінде іске 
қосылмақ.  

«Бұл бағдарлама жобасы 2017-2021 
жылдарға арналған. Жоспар бойынша,  жаңа 
жоба операторлары (Ұлттық кәсіпкерлік па-
латасы, Ауылшаруашылығы министрлігі, 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту 
министрлігімен бірге) бірлесіп 2017 жылдан 
бастап 15 000, одан кейін жылдан жылға 
осы көрсеткішті өсіріп, 2021 жылы өзін-өзі 
жұмыспен қамтып отырған және жұмыссыз  
жүрген 30 000 азамтты кәсіпкерлікке бау-
лу көзделген. Біздің жоспарымыз бойынша 
жобаға қатысушылардың кемінде 12 пайы-
зы бизнес ашады», – деп қорытындылады 
Бауыржан Оразғалиев. 

Қазақстанда білікті мамандар 
тапшылығы жылдан-жылға артуда. Қазіргі 
таңда еңбек нарығында техникалық 
және кәсіптік мамандықтарға сұраныс 
айтарлықтай артқан. Жаңа жобанының 
мақсаты – тікелей еңбек нарығы 
қажеттілігін ескере отырып, білікті кад-
рларды оқытып маман тапшылығы мен 
жұмыспен қамту сияқты екі мәселенің 
шешімін таппақ.

«Bastau Бизнес» жобасы туралы «Ата-
мекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  Биз-
нес-коммуникацияны мемлекеттік тілде 
дамыту департаментінің   директоры  Ба-
уыржан Оразғалиев толығырақ тоқталды.

– Бүгінгі күні бағдарлама құжаттары 
дайындалуда, бірнеше күннің ішінде 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамы-
ту, Ұлттық экономика, Білім және ғылым, 
Ауылшаруашылығы министрліктері  
басшылығымен бірлескен ыс нәтижесінде 
қабылданады. Аталмаш бағдарлама жоба-
сы үш бөлімнен тұрады:  техникалық және 
кәсіби дайындықты дамыту, еңбек ресур-
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Басынан дұрыс жиналмаған қоқыс қайта өңделетін шикізат 
ретіндегі құндылығын жояды. Әр мемлекет өз елінің бас қалаларына 
ерекше көңіл бөледі. Заманауи инфрақұрылым, жаңа ғимараттар мен 
тұрғын үйлер, балабақшалар мен мектептер, қызмет көрсету және 
демалыс орындары – бәрі-бәрі шаһардың көркін ашатын, мәртебесін 
арттыратын нысандар болуы шарт. Халық көп шоғырланған мегопо-
листерде көше, аула, ауа тазалығын сақтау және бір тәулікте тау болып 
жиналатын қоқыс мәселесі еріксіз алаңдатады.   

Жапония
Өмір сүрудің өзіне жер таппай отырған 

жапондықтар қоқысты іріктеу, реттеу 
жұмыстарына аса үлкен жауапкершілікпен 
қарайды. Токио мен ірі қалаларда қоқыс 
контейнерлері қағаз, пластик, әйнек, темір, 
жанғыш, жанбайтын, қайта өндірілетін деп 
іріктеледі. Әр қалдықтың өзіне тиесілі түсті 
пакеттері болады. Мәселен көк пакетте қағаз 
қалдықтары болса, жасыл түсті пакетте пла-
стик болады, егер қоқыстарды шатастырып, 
әлде аралас тасталса, сол үшін «шатасқан» 
тұрғын қомақты айыппұл төлейді. Су-
пермаркеттерде пакеттердің шамадан тыс 
қолдануын шектеу мақсатында пакеттер 
берілмейді. Қоқысты жинау қызметі бір 
күнді тек бір қоқыс түріне арнайды.

Әлемнің көп жерлерінде қоқысты 
өртеуге тыйым салынған, өйткені тұрмыс 
қалдықтарынан түрлі улы газдар бөлініп 
ауаны ластайды. Қалдықтарды өртеу АҚШ 
пен Жапонияда рұқсат етілген, бұл елдер-
де плазмалық газдау әдісі қолданылады. 
Жапондықтар өртелген қоқыс күлін арнайы 
құрылғылармен тығыздап, құрылыс затта-
рын өңдіреді, ғимараттар тұрғызып, тіпті 
бүтін жасанды аралдар салып жатыр.

Түркия
Түркия астанасы, жалпы қалалары 

тазалығамен тамсантады. Түрік қоқыс та-
залаушысы – беделді әрі жалақысы жоғары 
мамандық. Қоқыс тазалаушы орта буынды 
банк менеджеріне қарағанда жақсы табыс 
табады. Тазалыққа жауапты қызметкерлер 
үшін әлеуметтік қолдау жолға қойылған: 

медициналық сақтандыру, жоғары 
зейнетақы, қолжетімді баспана алуға 
мүмкіндіктері зор. 

Қоқысты қайта өңдеп пайда табу
Адамзат барда еш уақытта таусылмай-

тын қор – қоқыс. Ендеше полигондарда 
үйіліп жатқан қоқыс үйінділерін сұрыптап, 
жаңа өнім шығаруға әбден мүмкін. Қоқыс 
саласы бизнес көзіне айналуы үшін қомақты 
қаражатты, жақсы дайындықты талап етіп 
тұр. Сондықтан бұл салаға кәсіпкерлік 
тәжірибесі мен капиталы бар бизнесмендер 
араласа алады.  Ең кемінде көлемі 1000 шар-
шы метрден асатын қойма, қайта өңдеу цех-
тары, жоғары температураларда өртейтін 
пештер, қоқыс сұрыптауыш  машина, темір 
арқанды аспалы магнит, жүк көлігі керек. 

Осы саламен айналысып, бизнеске айнал-
дырамын деген кәсіпкерлерге бағыт сілтейтін 
қалдықтарды басқару бойынша қауымдастығы 
бар. Ұйым 2013 жылы кәсіпорындарға, мемле-
кет органдарына, жұртшылыққа қалдықтарды 
басқару саласындағы қызметті жүзеге асыру 
барысында туындап отыратын мәселелерді 
шешу ісінде көмек көрсету мақсатында 
құрылған. Қауымдастықтың құрамына жасыл 
экономиканы қолдайтын жеке кәсіпкерлер 
мен 30-дан астам ұйымдар кірген. Қалдықтар 
саласындағы мәселелерді инновациялық тех-
нологияларды қатыстырумен, халықаралық 
стандарттарды ұстанумен кәсіби тұрғыдан 
шешуге бағытталған. Қауымдастық жұмысы 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, мемлекет 
пен халықтың мүддесін қорғауға ықпалын 
тигізеді.

табыс көзі. Бұл бизнес әрі әлеуметтік жауап-
ты іс. Қоқысты қайта өңдеуден түскен ақша 
қалта мен қоршаған ортаға бірдей пайда 
әкеледі. Тұрмыстық қалдықтарды қайта 
өндеудің негізгі бағыттары – қағаз өнімдері, 
әйнек сынықтары, бөтелкелер, полимерлер, 
пластик өнімдері, ағаш және темір заттары 
болып тармақталады. Тіпті, борситын тамақ 
қалдықтарынан биогаз өндіретін мемлекет-
тер де бар.  

Франция
Қоқысты қайта кәдеге жарату-

дан, сұрыптаудан жетекші орында – 
франциялықтар. Францияда қоқыспен 
күресуде қоқыс өртейтін кешенді зауыт-
тар салынған. Мәселен, Париж түбіндегі 
Иври-сюр-Сен зауыты жылына шамамен 
600 мың тонна қоқыс өртейді. Қоқыстарды 
парализ әдісімен өте жоғары температу-
рада күйдіреді, сонда улы заттар жану 
кезінде толық ыдырап, күл болады, есесіне 
атмосфераға зиянды газдар бөлінбейді. 
Франция қоқысты селекциялық жинау 
әдісімен қоқысты қайта өңдеу арқылы  30% 
алюминий, 50% әйнек,  сонша газет қағазын 
өңдіреді.

Қытай
Көршілес Қытайда қоқыс сұрыптау, 

қайта өңдеу үлкен бизнес саласы-
на айналған. Аспан асты елінің Бейжің 
іспетті ірі қалаларында қоқысты түрлі 
әдіспен сұрыптайды, заманауи технологи-
ялар мен адам күші қатар қолданылады. 
Қоқыс жинаушыларға төлемақы күнбе-күн 
төленгендіктен, қолма-қол ақшаға мұқтаж 
жұмысшылар бұл іске үйір. Бір Шанхайдың 
өзінде мыңдаған қоқыс қабылдау орын-
дарында 2,5 миллионнан астам жұмысшы 
еңбек етеді. 

Қоқысты сұрыптау 
Қазіргі таңда қоқысты іріктеуді игере ал-

май жатқан мемлекеттер – дамушы елдер. 
Мұның түрлі себебі бар, біріншіден тұрмыс 
қалдықтарын өндейтін технологияның 
жолға қойылмауы, қажетті ресурстардың 
тапшылығы, күнделікті шығатын 
қалдықтардың үлкен көлемі, сонымен қатар, 
адамдардың қоқыстан болатын залалдың, 
экологияға әкелетін қауіпті толық сезінбеуінде. 
Күнбе-күн қалдықтарды қоқыс жәшігіне сал-
мас бұрын көпшілігіміз бұның бәрі қайда 
кетеді деп ойланбаймыз да. Пакеттерге тамақ 
қалдықтары, жуынды, қағаз, пластик аралас 
салынып, толассыз тасталып жатыр.

Астана қаласы әкімдігінің дерегінше, 
2015 жылы 604 мың тоннадан артық қалдық 
жиналды, соның ішінде 353 мың тоннадан 
астамы қатты тұрмыстық қалдықтар. Аста-
на қаласында жиналған қоқыс көлемі 2015 
жылы 2014 жылмен салыстырғанда 6%-
ға артқан. Бұл ретте қатты коммуналдық 
қалдықтар (ҚТҚ) көлемі аталған кезеңде 
22%-ға жуық ұлғайған. Бұл үрдіс 2016 жылы 
да сақталды. 

Келесі жылы Астана айналысындағы 
қоқысты азайту мақсатында Ақмола об-
лысында ауылшаруашылық және қатты 
тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдейтін 
зауыт салынады. Зауыттың негізгі қызметі 
– түрлі қалдықтарды қайта өңдеу. Аталған 
жоба қазақ-герман кәсіпорны ECONEP-тің 
қолдауымен шетелдік инвестор арқылы 
жүзеге асырылып жатыр. 2017 жылдан ба-
стап Қазақстанда қоқысты сұрыптап жинау 
қолға алынады. 2019 жылдан бастап қайта 
өндіруге сұрыпталмаған қоқысты көмуге 
тыйым салынады.

Әлемдік тәжірибе
Дамыған елдердің көбінде тапталып 

жерде жатқан тұрмыс қалдықтары әжептәуір 

Бес жылда 70 млрд. теңге шетел асқан 
Бес жылда жемқорлар Қазақстаннан 70 млрд. 

теңгені сыртқа шығарған. Бұл туралы Астана-
да ЭЫДҰ сыбайлас жемқорлыққа қарсы желісі 
құқық қорғау органдарының жетінші отыры-
сында ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
төрағасының орынбасары Алик Шпекбаев мәлім 
етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

Министр бензин бағасына болжам айтпайды 
Үкімет отырысынан кейінгі баспасөз мәслихаты барысында журналистердің сұрағына 

жауап бере отырып, Энергетика министрі Қанат Бозымбаев бензин бағасы туралы бол-
жам айтпайтынын мәлім етті. 

«Соңғы бес жылда сыбайлас 
жемқорлық қылмыстарының 
салдарынан Қазақстаннан 
70 млрд. теңгеден астам 
қаржы шығарылды. Осы 
қылмысқа қатысты 47 адамға 
халықаралық іздеу жарияла-
нып, 28-і табылып, Қазақстанға 
экстрадицияланды. Осы рет-
те бүгінгі отырысқа қатысып 
отырған бірқатар әріптестеріме 
алғысымды айтқым келеді. 
Олар құқықтық көмек аясын-
да қылмыскерлерді елімізге 
экстрадициялауға қолдау 
жасады»,-деді Шпекбаев.

Бұдан бөлек ол отырыс ба-
рысында тілшілер сауалына жа-
уап беру кезінде Қазақстаннан 
шетелге заңсыз шығарылған 

ақшаны қайтару бойынша 
Бас прокуратура мен агенттік 
тарапынан тиісті шаралар 
атқарылып жатқандығын атап 
өтті.

«Кеткен шығын бар (70 
млрд. теңге), бүгінде оның 
20 пайызының орны толты-
рылды. Кетіп қалғандарға 
қатысты алдағы уақытта 
қайтару жұмыстары мен 
тиісті экстрадициялау шара-
лары іске асырылуда. Атап 
айтқанда, заңсыз аударымдар 
мен осы жолмен шетелде са-
тып алынған мүлікке тыйым 
салу шарасы қолданылып, 
сәйкесінше бұл қаржы 
Қазақстанға қайтарылады»,– 
деді Шпекбаев.

– Біріншіден, айтарым, мен нарықтағы 
инфляциялық жағдайға болжам жасай-
ды деп ешқашан күтпеңіздер. Себебі, мен 
баға қымбаттайды деп болжам жасасам, баға 
қымбаттап кетуі әбден мүмкін. Сондықтан, менің 
бұндай болжам жасауыма қақым жоқ, – деген 
министр жанар-жағармай бағасына қатысты 
нарықтағы жағдайға тоқталды. 

– Жалпы, менің айтарым, жанар-жағармайдың 
бірнеше түрі бар. Халық арасында көп сұранысқа 
ие және бағасы көп алаңдататыны – ол «Аи-92» 
маркалы бензин мен дизель отыны. Бензинге 
қатысты айтар болсам, Аи-92 бензинінің бағасы 
30 пайызға Ресей нарығына тәуелді. Осы күнге 
дейін 70 пайызын ішкі нарықтағы өндіріс есебінен 
жауып келеміз, 30 пайыз импорттап келеміз. 
Қараша-желтоқсан айларында баға қымбаттады. 
Енді баға біраз уақытқа дейін тұрақтанады деп 
ойлаймын. Ал, Ресей федерациясында қазір жера-
сты байлықтарын пайдалану саласында салықтық 
реформалар жүріп жатыр. Бұл әрине мұнай са-
ласына да қатысты, өйткені, салықтың көбі осы 
салада. Сондықтан, жағдайды әлі қарастырамыз. Мен 
әріптесім, Ресейдің энергетика министрімен тікелей 
байланыс ұстап отырмын, – деді Қ.Бозымбаев.

Министр атап өткендей, Аи-92 маркалы бензиннің 
бір литрі 133 теңгеден 139 теңгеге дейін қымбаттаса, 
дизельді жанар-жағармайдың бағасы 128-130 теңге 
деңгейінде тұрақтанып тұр.


