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Жетістікке тоқмейілсуге
болмайды
Мемлекет басшысы өз сөзінде
республика
индустриялықинновациялық
бағдарламаның
бірінші
бесжылдығын
іске
асырудың соңғы сатысына қадам
басқанын атап өтті. «Соңғы 4
жылда 500-ден астам серпінді
жоба іске асырылып, 60 мыңнан
аса жаңа жұмыс орны ашылды.
Индустрияландырудың
заңнамалық
базасы
қалыптастырылып, үнемі жетілдірілуде. «Бизнестің жол картасы
– 2020», «Өнімділік – 2020», «Экспорттаушы – 2020» және басқа
да бағдарламалар жүзеге асуда.
Бүкіл бизнеске жеке бастамаларды мемлекеттік қолдаудың жүзге
тарта
құралдары
ұсынылуда.
Теміржол саласы бойынша машина жасауды дамыту жөнінде көп
жұмыс атқарылуда. Ел тарихында
алғаш рет электровоздар, тепловоздар, жолаушылар мен жүк вагондарын құрастыру ісі жолға қойылды.
Автомобиль өнеркәсібі дамып
келеді. Мұндай серпінді өндірістер
бұрын Қазақстанда болған жоқ.
Бұл – біздің ортақ жеңісіміз, барша
қазақстандықтардың жеңісі, – деді
Нұрсұлтан Назарбаев.
Президент бірінші кезекте,
бәсекеге қабілеттіліктің жоғары
деңгейін қамтамасыз ете алатын салаларды дамытқан жөн
екенін алға тартты. Мұнай-газ
және тау-кен саласындағы машина жасау, азық-түлік өнеркәсібі
мен құрылыс материалдарының
өндірісі, агроөнеркәсіп кешені
осындай сектор бола алады.
Осы секторлардың айналасында қосалқы кәсіпорындар желісі
құрылуы
мүмкін.
Солардың
көмегімен шикізатты дайын өнімге
дейін жеткізу қажет. Бұл – шағын
және орта бизнес үшін де керемет
мүмкіндік екені анық.
Қазақстан бизнеске қолайлы
орта
қалыптастыруда
біраз
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2013 жылдың соңында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Индустрияландыру картасы жобаларының тұсаукесеріне және «Алтын сапа» мен «Парыз» конкурстарының
арнайы сыйлықтарын тапсыру, лауреаттарды марапаттау рәсіміне қатысып,
ел экономикасының дамуына қатысты өз ойын ортаға салды. Іс-шара аясында
Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы аясында тұсауы кесілген
жобалардың тікелей көрсетілімі болды. Осылайша жыл аяғында 10 жаңа жоба іске
қосылды.

– Бизнеске жүргізілген заңсыз тексерістер үшін шенеуніктерді жазалауды қатайту
жөнінде қосымша шаралар қолдану маңызды. Бас прокуратура бұл тұста әлі өз жұмысын
толық орындап отырған жоқ. Тек 2013 жылдың 9 айында ғана 140 мың тексеріс жасалған.
Оның жартысынан көбісі – жоспардан тыс, ондай тексерістер жүргізуге негіз бар екендігі
туралы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің жалған хабарламалары үшін өткізілген
тексерістер. Адамның аты-жөні көрсетілмеген хаттар қаралмауы тиіс, – деді Елбасы.
жұмыстар
атқарғаны
белгілі.
Олардың бәрі бірдей нәтижелі
болды деп кесіп айту да қиын.
Бірақ қалай дегенменде алға
жылжушылық бар екенін мойындауымыз керек. Қазір елімізде
шағын және орта бизнестің 800
мың субьектісі қызмет етеді.
Экономиканың осы секторында 2,4 миллион қазақстандық
жұмыс істейді. Шағын және орта
бизнестің өнім шығару көлемі
соңғы бес жылда 1,6 есеге – 2008
жылғы 4,9 миллиард теңгеден 2012
жылы 8,3 миллиард теңгеге дейін

өскен. Сондықтан бүгін шағын
және орта кәсіпкерліктің рөлін
жаңаша бағалау маңызды.

Шенеуніктер жазалансын!
Өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаев біздің қоғамда жеке меншік
дәстүрі әлі берік еместігін, ал оның
құқықтық негізі жетілдіруді қажет
ететінін атап өтті.
– Жалпы алғанда, қазір шағын
және орта бизнестің дамуы үшін
сөз бен жария бағдарламалар
ғана қажет емес. Мейлінше терең
стратегиялық қадамдар қажет. Жеке

меншік институтын нығайту үшін
кешенді шешімдер керек. Біздің
заңнамаларымызға Қазақстандағы
шағын және орта бизнестің дамуын
тежейтін нормаларды алып тастау
тұрғысынан тез арада ауқымды
ревизия жүргізу қажет. Бұл орайда
Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы
жетекші рөл атқаруы тиіс. Бүгінгі
Үкімет үшін осы секторды дамыту абыройлы іс болып саналады.
Бизнестегілердің саны жыл сайын артуы және кәсіпкерлік нысандарын көбірек ашу үшін мұны
өз жұмыстарыңыздың өзегіне

айналдырыңыздар, – деді Елбасы.
Мемлекет басшысы сондай-ақ
екінші бесжылдық жоспарының
міндеттерін «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасымен толық
үйлестіруді қамтамасыз етуді тапсырды.
Мемлекет басшысы Президент
Әкімшілігі жанынан бизнесті одан
әрі дамыту үшін барлық қаралған
мәселелер бойынша заңнамалық
базаға ревизия жүргізу жөнінде
арнаулы комиссия құру, салықтық
жеңілдіктер жасау және әкімшілік
кедергілерді жою қажеттігі туралы
айтты. Сонымен қатар Қазақстан
Президенті құқық қорғау органдарына, соның ішінде Бас
прокуратураға бизнеске тексеріс
жүргізуге жалған негіздеме жасау
жайттарын сыбайлас жемқорлық
сипатындағы құқық бұзушылыққа
теңестіру үшін заңнамаға өзгерістер
енгізуді тапсырды. Бұдан бөлек,
Мемлекет басшысы шағын және
орта бизнестегі банкроттықтың
жолға қойылған жүйесін жасауды
тапсырды. Ол ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлерге перспективалы салаларды таңдау тұрғысынан қолдау
көрсету қажеттігін атап өтті.
– Менің тапсырмам бойынша жаңа бастаған бизнесмендерге арналған «Әрбір қазақстандық
үшін шағын бизнестің қарапайым
100 түрі» нұсқаулығы дайындалды. Онда қазіргі біздің қоғамда
сұранысқа
ие
бизнес-идеялар
бар. Олар мүдделі әрі еңбекқор
жандарға жұмыс және өсіп отыратын кіріс береді, – деді.
Соңында Нұрсұлтан Назарбаев «Алтын сапа», «Қазақстанның
үздік тауары» және «Парыз»
конкурстары
жеңімпаздарын
құттықтап,
бұл
марапаттар
отандық кәсіпкерлікке оның елдің
әлеуметтік-экономикалық дамуы
мен халқымыздың әл-ауқатын
арттыруға қосқан қомақты үлесін
бағалай отырып, үлгі тұтарлық
жетістіктері үшін берілгенін атап
өтті.

Базарлар өрт құшағында қалды

Жөнсіз тексеру орға жығады

Соңғы уақытта еліміз базар өртінен көз аша алмай қалғанымыз
жасырын емес. Алматыдан бастау алған базар өрті өзге облыстарда
тұтанып үлгерді. Барахолка базарынан басталған тілсіз жау Павлодар
облысын да әбігерге салған болатын. Таяуда Ақмола облысындағы базар да қызыл жалынның құшағында қалды.

Таяуда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте
ҚР Өңірлік даму бірінші вице-министрі Қайырбек Өскенбаев шағын
және орта бизнесті жоспардан тыс тексеру негіздерін ретке келтіру
қажетекенін алға тартты. Үкімет 2030 жылға қарай Қазақстан жалпы
ішкі өніміндегі шағын және орта бизнес үлесі 40 пайызға жетуі тиіс деп
мақсат қойып отырғаны белгілі. Егер жөнсіз тексерулерді тоқтатпасақ,
мұндай межеге жете алмай қалуымыз әбден мүмкін.

Ақмола облыстық төтенше жағдай
департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша оқиға себептері әлі анықталған
жоқ. Қазіргі уақытта өрттің шығу себептері
анықталу үстінде. Қала базарынан шыққан

өртті ауыздықтауға Ақмола облыстық
төтенше жағдай департаменті жеке
құрамының 30 қызметкері мен өрт сөндіру
қызметінің бес техникасы жұмылдырылған.
Жалпы, 48 метр аумақты шарпыған өрт
көп кешікпей сөндірілді.
Абырой болғанда, құрбан
болғандар
мен
жапа
шеккендер
жоқ.
Қазір
жергілікті билік пен құқық
қорғау
органдарынан
құралған арнайы комиссия
оқиға себептері мен шығын
көлемін анықтауға кірісті.
Алматыдан бастау алған базарлар өртінің аймақтарға
тез таралуы ойлантатынақ жайт. Сондықтан құқық
қорғау
органдары
бұл
істі жан-жақты тексеріп,
кәсіпкер мүддесін қорғауы
қажет.

Өңірлік даму бірінші вице-министрі бұл бағытта
көптеген жұмыстар атқару керектігін айта келе:
«Қазір тексерулердің 50 пайыздан астамы жоспардан тыс жүргізілуде. Прокуратура бізбен бірлесіп,
өрескел фактілерді анықтады. Мемлекеттік
органдардың бірқатар қызметкерлері өз кабинетіне
көтерілгеннен кейін, төмендегі бағыныштыға хабарласып, қандай да бір бизнес субъектісін тексеру
үшін негіз бар екендігі турасында жалған ақпарат
береді», – деді. Статистика агенттiгiнің мәлiметтерi
бойынша, Қазақстанда 1 млн. 524 мың шағын
және орта бизнес субъектiсi бар. Оның ішінде
белсенді жұмыс істейтіні – 757 204. Ал жұмыспен
қамтылғандар саны 2 миллион адамнан асады. Сонымен қатар мемлекеттік органдар тарабынан ШОБтарды тексеруге қатысты деректерге тоқталған вице-министр, ағымдағы жылдың 9 айында
138670 тексеру жүргізілген. Сондықтан Елбасының бизнесті тексеруді азайтуға қатысты
берген тапсырмасына орай ведомствоаралық комиссия құрылған. Бүгінгі дейін аталған
комиссияның 10 отырысы өтіп, 925 құжат қаралған. «Оның ішінде 758 құжат бірыңғай
тізбеге енгізіліп, 57 рұқсат алынып тасталды», – деді Қ.Өскенбаев.
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Елімізде сыбайлас жемқорлықтың кең көлемде етек алуына банк
шотындағы ақшаны бұзып алуда шектеудің болмауы әсер етіп отырса керек. Сондықтан парамен күресуші құқықтық құрылымдағылар
жеке тұлғалар үшін 3000 айлық есептік көрсеткіш немесе 5,2 млн
теңгеден, ал заңды тұлғалар үшін 10 мың айлық есептік көрсеткіш
көлемінен, яғни 17,3 млн теңгеден артық қолға ақша бермеу туралы
шектеуді ұсынып отыр. Алайда бұл ретте қоғам пікірі екіге жарылуда – бірі аталған шара еліміздегі экономикамыздың көлеңкелі тұсын
белгілі бір деңгейде төмендетеді десе, бірі «біздегі дәнігіп қана емес,
әбден құнығып алғандарға жемқорлыққа қарсы қолданылған кешенді
емес, тек осындай бір шара тоқтау бола алмайды, олар оны да айналып
өтудің жолын табады» деседі.
2013 жылғы әлем елдерінің сыбайлас
жемқорлық деңгейін анықтаушы индексі бойынша Қазақстан 28 балмен алдыңғы жылғы
көрсеткішінен жеті орынға бірден құлдыраған
екен. Нақты цифрға келсек, былтыр Қазақстан
аталған рейтингте 133-орынды иемденсе, ал биыл 140-орында екен. Әрине, бұл
мақтанарлық көрсеткіш емес. Таяуда аталған
мәселеге қатысты Экономикалық және сыбайлас қылмыспен күрес агенттігі басшысын

қаржылық операциялар бірден мониторингке түсіп, нәтижесінде қолма-қол ақша айырбасы фактісі бойынша жалған кәсіпкерлік,
пара берушілік секілді бойынша ұсталған
қылмыстың көлемі үш есеге артқан. Бұл
шараларды жүргізу кезінде «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» Заңға енгізілген бірқатар түзетулер
мен өзгерістердің арқасында мүмкін болып

Қолдағы ақша көлемін азайту бойынша Еуропа елдері белсенді жұмыс
істейді. Мысалы, 2011 жылы Италия билігі 1000 евродан жоғары қолмақол ақшамен есеп-айырысуға тыйым салды. Өйткені Италия бюджеті
жыл сайын көлеңкедегі ақша айналымы салдарынан шамамен 120 млрд
евроны жоғалтатын көрінеді. АҚШ-та да, Францияда да, Бельгияда да,
Мексикада да осындай шектеу түрлері бар.
қабылдаған Елбасымыз «Рейтингтің нашарлауы осы бағыттағы жұмыс қарқынының
төмендеуін немесе агенттік өз қызметіне
дұрыс
есеп
жүргізбей
отырғандығын
көрсетеді» деп қатты сын айтты.
Елімізде
экономикалық
қылмыспен
күрес ісі белсенділігін жоғалтқан емес.
Әсіресе заңсыз жолмен табылған ақшаның
жұмсалуына тосқауыл қою мақсатында
Қаржылық мониторинг комитетінің құрылуы
және шетелдегі қаржылық қылмыстарды
қадағалау пактісіне қосылуымыз да үлкен
жетістікке балауға болады. Аталған комитет пен салық органының бірлесуі арқылы
еліміздегі барлық компанияның қаржылық
операциялары жіті қадағалауға алынған. Кез
келген қаржы институты аясында 10 мың
доллардан жоғары айырбас курсы және одан
жоғары сомаға жасалған келісімшарт пен

отыр. Ол бойынша Қаржылық мониторингі
комитетіне екінші деңгейдегі банктерден бастап, ақыры ақша айырбас пункттеріне дейін
күмәнді әрі көлемді қаржылық операциялар
бойынша есеп беріп отыруға міндетті. Сол
секілді осы заң аясында шетелге шығатын
азаматтардың шекарадан алып өтетін қолмақол ақша көлемі де шектелген-тұғын. Енді
осы бағыттағы іс-қимылды одан сайын жандандыру үшін Экономикалық және сыбайлас
қылмыспен күрес агенттігі жеке тұлғалар
үшін 3000 айлық есептік көрсеткіш немесе 5,2
млн теңгеден, ал заңды тұлғалар үшін 10 мың
айлық есептік көрсеткіш көлемінен, яғни 17,3
млн теңгеден артық қолға ақша бермеу туралы шектеуді ұсынып отыр.
– Ол үшін екінші деңгейдегі банктерге
ақшасыз қаржылық операцияларға қызмет
көрсетудегі комиссия мөлшерін мейлінше

төмендетуді, керісінше, қолма-қол ақшамен
есеп айырысатын қызмет түрлерінің ақысын
арттыруды ұсынар едік. Сонда халықтың
қолда ақша ұстау құлшынысын белгілі бір
деңгейде жоюға болар еді. Бәрінен бұрын,
мұндай жағдайда қаржылық операциялардың
ашықтығын қамтамасыз етіп, көлеңкелі
экономика деңгейін күрт азайтуға қол
жеткіземіз; бюджет түсімдері де көбейіп, банк
жүйесін дамытуға жақсы жағдай туындайды;
бұл шектеу заңсыз жолмен тапқан табысты
заңдастыруға да мүмкіндік бермейді, осылайша, бюджет қаржысын ұрлау мен пара берудің
түбіріне балта шабылады; лаңкестік және
экстремистік ұйымдасқан қылмыстық топтарды қаржыландыру жағы да қиындай түседі, –

деді Сыбайлас жемқорлық ісін ашу және ескерту департаментінің бастығы Денис Шәкенов.
Орасан көлемдегі қолма-қол ақшаның айналымда болуы ұлттық қауіпсіздігімізге қатер
төндіреді, өйткені ондай ақша ізіне түсу
мүмкін емес, оның белгілі бір бөлігі экстремизм мен лаңкестікті қаржыландыруға
да жұмсалып жатуы ықтимал. Сондай-ақ
Сыбайлас жемқорлық ісін ашу және ескерту департаменті бастығының мәліметінше,
көбіне қаражат қандай да бір қызмет түрі
мен жұмысты орындауда, әртүрлі тауарларды тасымалдауда қолма-қол ақшаға айналады. Ұлттық банктің мәліметінше, үстіміздегі
жылдың 10 айында заңды тұлғалар 1,2 трлн
теңгені қолма-қол ақша есебінде алған.

Олжас Құдайбергенов, Макроэкономикалық зерттеулер орталығының директоры:
– Негізінен, көлеңкелі экономикаға қарсы күрес белгілі бір шектеу шарасын емес,
саяси шешімдерді қажет етеді. Қазірдің өзінде қолданыста жанама шектеулер бар, яғни
қолма-қол ақша айырбасының шектеулі көлемі немесе ірі сомадағы қаржылық операциялар туралы мәлімет Қаржылық мониторинг комитетіне келіп түсіп, оның барлығы
тексеріліп, зерттеледі. Осы да жеткілікті емес пе? Егер заңды түрде бұл шектеуді
енгізетін болсақ, онда ауылдағыларға қиын болады. Онда барлық есеп-айырысу
үдерісі қолма-қол ақша бойынша жүргізіледі. Ал көлемді ақша керек боп қалғандары
себепсіз қиындыққа тап болады.

Алматыда бір сүйем жер жоқ
Қазақстандағы ең ірі мегаполисі – Алматыға ұмтылатын адам көп.
Бірі арман қуып келсе, бірі нәпақа табудың оңай жолын іздеп келеді.
Өйткені, Алматыда арба айдап жүріп-ақ, бір отбасын асырауға жететін
пайда табуға болатын көрінеді. Мұны Алматы қаласының әкімі
А.Есімов айтты.
Алматыда заң бойынша алуға болатын 10 сотық жерден де дәмелілер көп.
Алайда, олардың арманы мен талабы енді
мүлде орындалмайды десек болатындай. «Алматы қаласының бас жоспарында бос жатқан жер жоқ. Жоспарға сәйкес,
қала адамдар тұратын және тұрмайтын
деп екіге бөлінген. Егер осы бас жоспарда бос жер болса, 10 сотық жерді береміз
бе, бермейміз бе деп сөз таластыруға болатын еді. 2000 жылдардың басы мен
орталарында құрылыс қарқынды жүрді.
Жердің бағасы шарықтау шегіне жетті.
Бүгінде жер түгел сатылып кеткен. Жеке
тұлғаларға тиесілі. Оның үстіне бағасы
тым қымбат. Заңға сәйкес азаматтарға 10
сотықтан тегін жер тарату туралы талапты
әкімдік қалай орындайды? Қолымыздағы
өтініштер саны 110 мыңға жуық. Егер
заң талабы орындалса, адамдар тегін жер
алуға болады деп сеніп, наразылық туындауы мүмкін», – деп ашық айтқан Ах-

метжан мырза «шындыққа тура қарап,
азаматтарға тегін жер бере алмайтыны
үшін кешірім сұрау керек» деп шешіпті.
Кеңестер одағы кезінде алматылықтар
демалыс күндері қала сыртындағы саяжайларына барып көкөніс пен жемісжидек салып, тынығатын. Тәуелсіздік
алған 22 жылда сол үйлерді баспанаға
зәру жандар сатып алып, бүгінде қала
шеті кәдімгідей кішігірім қалаға айналған.
Есімов осыған да алаңдайтынын жасырмады. «Алматы қаласын жүздеген саяжай қоршап тұр. Кеңестік кезеңде оларды бақша өсіру үшін қолданатын. Қазір
саяжайлар елдімекендерге айналған. Бірақ
елдімекенде мектеп, аурухана, жол, басқа да
инфрақұрылымдар болуы шарт. Қазір адамдар 4 саяжайды бірден сатып алып, олардың
орнына үлкен сарай салуды әдетке айналдырыпты. Кезінде уақытша пайдаланылған
саяжайларды енді халық тұрақты мекенге айналдырған. Бұл проблеманы қайтіп

шешеміз? КСРО уақытында саяжайдың
көлемі 24 шаршы метрден аспауы тиіс еді.
Құзырлы орган өкілдері келіп, тексеретін.

24 шаршы метріңіз қазір 240-500 шаршы
метрге жететін болды. Ал оларға баратын
жол салынбаған».

www.nap.kz

Франчайзинг – дайын бизнесті сатушыделдал, яғни өндірістік базасы, кеңсесі,
құрал-жабдықтары және жылжымайтын
мүлкі бар, бизнестің әрі оның жан-жақты
құрылымының жоспарына дейін дайын
бүтін компанияны саудалаушы. Ал сатып алушы оған қаржы салып, жұмысын
дөңгелетіп әкете барады. Бірақ еліміздегі
франчайзинг дамуы жағынан, мәселен Нидерландыдан 35 жылға қалыс келеді екен.
Сондықтан бұл салада түгендеп, жамапжасқайтынымыз жетерлік сынды.
«Қазақстанда бүгіндері шағын және
орта кәсіпкерліктің – 4 пайызы, Орталық
Азияның басқа мемлекеттерінде 1 пайызы
франчайзингті қолданады. Бұл статистика
франчайзинг бизнес-құрылым кооперациясы формасы ретінде кеңінен қолданысқа ие
екенін байқатады. Біз әзірге жолдың басында тұрмыз, аталған көрме – біздің басқан
алғашқы қадамымыз, дөңгелек үстел аясында франчайзингтің проблемалары мен
мүмкіндіктерін талқыладық, оны ары
қарай дамытуға барынша күш саламыз», –
деді көрменің ашылу салтанаты барысында
сөз сөйлеген «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры басқармасының төрайымы Ләззат
Ибрагимова. Оның айтуынша, бұл бизнес
түрін дамыту мемлекеттің экономика мен
кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру,
белсенді шаруашылық нысандары санын
арттыру, елімізді сапалы тауар мен қызмет
көрсету түрлерімен қамтамасыз ету және
жылдық жалпы ішкі өнім өсімінде шағын
және орта кәсіпкерліктің үлесін көбейту
сынды міндеттерді орындауда өзіндік рөлі
бар. Жалпы, кәсіпкерлікті дамытудың
мемлекеттік
бағдарламаларында
франчайзингті
дамытудың
арнайы
құралдары қарастырылмаған екен. Арнайы талқы үшін дөңгелек үстел басына
жиналған мамандар «Даму» қоры басшысына осы мәселеге айрықша көңіл бөлуді
сұрады.
Қазақстандағы франчайзингтің жылдық
айналымы, ауыз толтырып айтарлықтай
– 2,6-2,7 миллиард доллар. 2007 жылдағы
көрсеткішпен салыстырғанда, бұл 100
пайыз артық көлем екен. «Жыл сайын бұл
бағыттағы сан 30-40 пайызға артып отырады. Бүгінгі таңда Қазақстанда 150-ден
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Қазіргі заманда ұазақ жылдар бойы қалыптасу, даму кезеңін артқа
тастаған дайын бизнес те саудаланады. Оны нарық тілінде «франшиза»
деп атайтынын қазір қазақ қоғамы білі бестаған. Кәсіпкерліктің бұл
түрі әлемде бизнесті жүргізудің прогрессивті формасы ретінде кеңінен
танымал. Дамыған мемлекеттерде франчайзинг қызмет көрсету
саласының 50 пайызын, өндірістік саланың 15 пайызын қамтиды. Ал
біздегі мұндай көрсеткіш 4 пайызды құрайды. Сондықтан еліміз осы
бағыттағы көлемді арттыруды көздейді. Таяуда Алматыда «KazFranch2013» көрмесі аясында өткен дөңгелек үстел барысында мамандар
Қазақстандағы франчайзингтің өзекті мәселелері мен оны дамытудың
тетіктері жайын кеңінен талқылады.

бастап 220-ға дейін франчайзинг желісі
жұмыс істеп тұр. 2014 жылы отандық
нарыққа әлемге танымал 30-35 мықты
бренд аяқ баспақшы, оның ішіндегі үшеуі
халықаралық мәртебеге ие. Бәрінен бұрын
ресейлік франшиза қатары да көбейеді.
Бастапқыда АҚШ бизнесі Қазақстанға
қолайлы болды. Ал қазір бізге жақыны
– еуропалық және ресейлік модельдер.
Негізінен, Ресей франшизаны өрістетуде
әлем бойынша 4-5 орында. Сондықтан
олардың біздің нарыққа келуі – заңдылық»,
– дейді сөз кезегінде Еуразиялық франчайзинг қауымдастығының басшысы Бекнұр
Қисықов. Оның айтуынша, елімізде
кеңінен табысты франчайзи желісі – бөлшек

сауда. Танымал брендтегі киім-кешек және
аяқкиімнің елімізге келуінің ең оңтайлы
жолы осы көрінеді. «Өкінішке қарай, бізде
ұзақ мерзімді қамтитын жобалар жоқтың
қасы. Мәселен, еліміздің фасфуд нарығы
дамуға жол таппады. Сол секілді 2013 жыл
барысында франшиза жолымен жұмыс
істейтін компаниялардың 9-10 пайызы
жұмыс істеуден бас тартты. Олардың бұлай
істеуі банкроттықпен байланысты немесе
франшиза жүйесіне көңілдерінің толмауынан туындаған секілді», – дейді ол.
Аталған көрме аясында бірінші рет
қазақстандық брендтерге басымдық беріліп
отырғандығын баса айта кетелік. «Бүгін біз
франчайзинг нарығының біршама пайы-

Алматы кәсіпкерлер қаласы
Алматы еліміз бойынша шағын кәсіпкерлік қанатын кең жайған аймақ ретінде
де танымал. Оны мына бір жайттан-ақ аңғаруға болады. Жергілікті билік орындары
қаланың экономикалық даумы жайындағы есебін жария еткенде соңғы өткен жылы
бір ғана пәтерін жалға беретін жеке кәсіпкерлерден қала бюджетіне 1,8 млрд. теңгеден
астам салық түсім түскенін мәлім етті.
Алматы қаласы бойынша Салық департаментінің
хабарлауынша өткен жылдың осы кезеңімен
салыстырғанда салықтық түсімдер өсу қарқыны 128
пайызды құрап, 400 млн. теңгеден асқан. Кірістің
өсуін қала мен аудан әкімдіктерінің, Алматы ІІД
учаске инспекторлары жүргізген жұмыстарының
нәтижесі екенін айта кетуіміз керек. Уәкілетті орган-

дармен бірлесіп жүргізген шаралардың барысында
жыл басынан бері тұрғын үйді жалға берумен айналысатын 2689 жеке тұлға қосымша есепке алынған.
Бұл бағыттағы жұмыс жалғастыруда. Ал Алматыда өтіп кен І Халықаралық Алматы инвестициялық
форумында шаһар басшысы Ахметжан Есімов
шикізаттық өңір болмаса да Алматы өңірлік жалпы
ішкі өнім көлемі бойынша республикада бірінші
орында нық келе жатқанын алға тартты. 1,5 миллион астам халқы бар алып қалада жалпы ішкі өнім
жан басына шаққанда 25 мың долларды құраған.
Бұл орташа статистикалық көрсеткіші жағынан
Чехия, Польша, Болгария, Румыния және тағы
басқа елдерден жоғары. Ахметжан Смағұлұлының
сөзіне қарағанда, Алматы үшін шағын және орта
бизнестің маңызы ерекше. Елдегі әрбір төртінші
кәсіпкер өз қызметін Алматыда жүзеге асырады.
Салықтық түсімдердің 60 пайызы шағын және орта
бизнестің үлесінде. Алматыда инвесторлар үшін
тартымды 3 бағыт бар. Олар – ақпараттық технологиялар паркі, Алатау ауданындағы өндірістік
аймақ пен туризм.

зын қамтитын қазақстандық франшизаларды тамашалаймыз. Біздің мақсатымыз
– отандық франшизалар көлемін арттыру
және өнімімізді экспорттық әлеуетке ие
ету», – дейді Б.Қисықов. «Кеден одағының
Бірыңғай экономикалық кеңістікке ұласуы
барысында отандық франчайзинг жүйесін
құру және оны дамыту айрықша маңызды»
дейді мамандар да. Осы мақсатта көрме аясында өткен талқыда мынадай мәселелерге
жіті көңіл бөлінді. Олар – франчайзинг
саласындағылардың тәжірибе алмасуына
мүмкіндік тудыру, мемлекеттің, сол секілді
өзге де ұйымдардың франчайзингілік жобаларды қолдаудың мүмкін тетіктерін
әзірлеу, отандық брендтер мен франчайзинг жүйесін дамыту мен нығайту жолында бизнесті ұйымдастырудың осы
формасын кеңінен насихаттау, кәсіпкерлер
қауымына франчайзинг технологиясы туралы мәліметтермен кеңінен қанығу үшін
мүмкіндіктер жасау жәнеҚазақстандағы
франчайзинг нарығын зерттеу, аталған
технология бойынша дамушы отандық
брендтерге мониторинг жүргізу қажеттігі
кеңінен талқыланды.
Негізінен, 90-жылдардың басында
нарығымызға Coca-Cola-ның келуімен
байланысты Қазақстан заты бөтен «франчайзинг» терминін сөз қолданысында
пайдалана бастады. Осы кезеңнен бастап елімізде франшиза бойынша жұмыс
істейтін компаниялар қатары көбейді.
Алматы көшелерінен атын кездестіріп
жүрген «Бургер Кинг» мейрамханалар,
InterContinental Hotels Group мейманханалар желісі осы франчайзидің туындылары болып табылады. Міне, осы секілді
ертең «Рахат» кәмпитінің немесе, мәселен,
«Цесна» ұн өнімдерінің брендтері өзге елдерден көрініс тауып жатса, онда отандық
франшизаның кеңінен қанат жайғанының
куәсі болар едік.
Жиын барысында сөз алған мамандар
алдағы уақытта елімізде фарнчайзингтік
қатынастардың қанатын кеңге жаюы үшін
қажетті құқықтық базаны қалыптастырып,
саланы мемлекеттік тұрғыдан қолдаудың
жүйесін қалыптастыру керектігін алға
тартты. Сол кезде бизнестің жаңа түрі
қарқынды түрде дамитын болады.

Банктер дағадарысты
қоздырушы ма?
Таяуда ҚР Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов
еліміздегі банктердің қоржындарындағы жұмыс
істемейтін заемдар 31,4 пайыз болғанын алға тартты.
Ол бұл турасында Алматыда қаржы нарығындағы ахуал туралы баспасөз мәслихатында айтты.
«Қаржы нарығында
ұлттық валютаға әсер
ететін ешқандай жайт
орын алған жоқ. ҚР
Ұлттық
банк
теңге
бағамының ауытқымауы
үшін өзіндік саясатын
жүргізе береді. Жылдық
инфляцияны 6-8 пайыз
шегінде ұстап тұру жоспарлануда. 2013 жылы
инфляция айтарлықтай
баяулады», – деді Қ.Келімбетов. Оның айтуынша, жыл соңында ол
белгіленген деңгейден төмен болуы мүмкін. Өйткені қарашада инфляция жылдық көрсетуде 4,7 пайыз болды. Қалай десек та екінші деңгейлі
банктердің қоржынындағы үмітсіз активтердің өсуі ел экономикасына
кері әсер ететінін мойындауымыз керек. Егер банктер сырт елдерден
алған заемдарын төлей алмаса, бар салмақ тағы да мемлекеттің, яғни
қарапайым халықтың мойнына түсуі мүмкін. Мұндай кезде Ұлттық
банк халыққа не деп жауап беретінін жобалаудың өзі қиын.

www.nap.kz

№1(130), қантар 2014

Бізде кәсіпкерлеріміз негізінен сауда-саттықпен айналыса, тек оннан бір бөлігі
ғана өндіріспен шұғылдануға тәуекел етеді екен. Бұл – өте күрделі процесс, қомақты
қаржы салуды айтпағанның өзінде, тәжірибе, білім, күш-жігер мен шыдамдылықты
талап етеді. Бірақ өндірістің ең басты артықшылығы бар, ол – қосымша өнім! Алматы кәсіпкерлер палатасының директоры Ерлан Стамбеков бизнеспен 20 жылдан
астам уақыт айналысып келеді. Ол да осы мерзімнің басым бөлігінде алып-сатумен
айналысқан, ал қазір жанармай құю бекеттерінде өзара есеп айырысу үшін карточкалар шығарады.

спай, елім үшін бірдеңе шығарғым
келеді» дейді Ғабит Шожанов.
Осы тұста жас кәсіпкерлер
арасында патриотизмнің бұл түрі
айрықша сипат ала бастағанын айта
кеткеніміз жөн. Жиырма жастағы
алматылық Нұржан Мадияров,
тіпті өзінің саясаттанушылық жолын фермерлікке ауыстырыпты. Ол
отбасылық жер телімінің негізінде

жеке кәсібімді ашуды армандадым.
Ал қазір уақыттың өзі көмектесті
– табиғи өнімдерге деген сұраныс
өте жоғары» дейді Нұржан Мадияров. «Қазірше салған ақшамды
қайтара қойған жоқпын, бірақ
жұмыс бастағанымызға бар-жоғы
бірнеше ай болғанына қарамастан,
біз тәулігіне 25 тапсырысқа дейін
орындаймыз. Қожалықта 45 адам

Қазір IT технология ең
қарқынды дамып келе жатқан сала
екенімен толық келіседі. Оның
Қазақстандағы өсу қарқыны жылына 1,5-2 есеге тең. «Қазақстанда
«Бейбітшілік үшін» аталымы
бойынша ғана беріліп қалмаса,
ешқашан Нобель сыйлығының лауреаты болған емес және болмайды да. Менің кеңесім – жаңа нәрсе
ойлап табудың қажеті жоқ, оның
есесіне әлдеқашан жолға қойылған
брендтер немесе ірі кәсіпорындарға
қызмет көрсету ісімен айналысқан
дұрыс» деп есептейді ол.
Кәсіпкерлікті енді бастаған
қостанайлық Ғабит Шожанов велосипед ойлап табуды мұрат тұтқан
жоқ, ол бірден қазақстандық нарық
үшін жаңа құрылыс материалы
болып саналатын пенозол сатумен айналыса бастаған. Ауылдың
қарапайым
баласы
кәсіптіктехникалық колледжді бітірген. Отбасында мүгедек анасымен тұрады,
үлкен бизнеске әзірге қаржысы жоқ.
Пенозол жайында ғаламтордан
оқыды. Оның Ресейде салыстырмалы түрде арзан, өндіруге жеңіл
материал екенін түсінді. «Бұл – былай қарағанда ештеңесіз, бір идеядан басталатын стартап сияқты»
деп түсіндіреді Ғабит Шожанов.
«Менің артық ойым болмады, мемлекеттен субсидияланған несие алдым. Жылына 15 пайыз үстемақы
төлегеннен сол жақсы деп түйдім.
Автокөлік сатып алып, жарнамаға
біраз қаржы жұмсадым, шағын
цех үшін кішкентай ғимаратты

шаруа қожалығын құрған. Оған
400 мың доллардан артық қаржы
салыпты. Қазір сол кәсіпорын 11
гектар жерде шұжық, тоспадан бастап йогурт, самсаға дейін ондаған
өнім өндіріп отыр. Шаруашылық
жанында call-сenter жеткізіп беру
қызметі жұмыс істейді. Осындай
мини-кластер құру үшін кәсіпкер
табиғи
азық-түлік
өнімдерін
күнбе-күн
жеткізіп
беретін
украиндық франшиза сатып алыпты. «Менің мамандығым – саясаттанушы, бірақ әрқашан өзімнің

жұмыс істейді. Үлкен нарықтарға
қарай
жүгірмесек
те,
бізге
жергілікті нарықтың өзі жетіп
жатыр. Біздің нарықты қытайлық
көшірме тауарлар жаулап алғанын
көргенде, қатты жаным ауырады. Сондықтан бұл іспен айналысу беделді саналуы үшін, бүгінгі
отандық фермердің болмысын
өзгертуді өте-мөте қалаймын»
дейді ішкі ойы мен түпкі мақсатын
жасырмаған жас кәсіпкер.
Десек те, CNP Processing
GmbH интернет-процессорының
бас менеджері Константин Горожанкин өз ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлер арасында осындай
патриоттық тренд пайда болғанын
тек қиял ғана деп есептейді. «Біз
шетелдерде, ТМД елдерінде жиі
тренингтер өткіземіз. Әрқашан
курс аяқталар тұста, кім институттан соң өз бизнесімен айналысқысы
келеді деп сұраймыз. Ең азы –
Қазақстанда. Біздің жастарымыз
келешекте өздерін шенеунік, ірі
корпорациялардың
қызметкері
ретінде көреді, ұтымды үйленіп,
тұрмысқа шыққылары келеді, ең
соңғы орындарда ғана өз бизнесі
жайында ойлайды. Егер пайда
10 пайыздан төмен болатын болса, адамдар кәсіпкерлікпен тіпті
айналыспайды, ақшаларын депозитке салады да, содан тапқан
табысын қанағат тұтады. Бізде
маржа кемінде 20 пайыз болуы
керек деп саналады. Кейбіреулер
алып-сатудан 100, 150 пайыз пайда
көреді» дейді сарапшы.

жалға алдым. Бизнесте алда жүру
маңызды. Мұны мен өз тәжірибем
мен қателіктерімнен түсіндім. Пенозол әлі біздің елімізде жоқ еді.
Бұл – құрылыстағы инновация. Біз
енді ғана сатып бастадық, бірақ
ісім жүрісіп кететініне сенімдімін»
дейді бизнесмен.
Бірақ жас кәсіпкер тек бір
өндіріспен шектелгісі келмейді,
IT технологиямен айналысуды да
жоспарлап қойыпты. Тіпті алдына асқақ мұраттар қойған бастамашыл жасты жоғары білімінің

жоқтығы да мұңайтпайды. «Әрине,
менің білімім жетіспейді. Білімсіз
оңай емес, бірақ мен айналама
математиктерді жинаймын деп
шештім, олар менің идеяларымды жете зерттеумен айналысатын
болады. Шынтуайтына келгенде, сырттай оқып та жоғары білім
алуға болады. Табысты бизнеспен көп жағдайда жоғары білімді
адамдар емес, батыл жандар айналасады. Бұл жерде тәуекел де,
батыл мінез, жүректілік те керек.
Мақсатым – алып-сатумен айналы-

Ұлттық менталитет – бизнестің сәтті жүруіне ықпал етеді
«Forbes Қазақстан» журналы еліміздегі 100 миллионердің қатарына
кіргізген 24 жастағы ақтөбелік миллионер Марат Әбиев баюдың жолын
үйретеді. Жас кәсіпкердің ақтөбелік журналист Ақмарал Майкөзовамен
бірлесіп жазған орыс тіліндегі «Қазақстандық арман» («Казахстанская мечта») кітабының тұсаукесері Астанада өтті.
– Жастық шақта адам барынша еңбектену
керек, қоғамға, еліңе қызмет етуің қажет.
Қазақтың менталитеті осындай. «Он үште
отау иесі» деген сөз бар бізде. Яғни 13 жастан бастап жауапкершілікті өз мойныңа ала
білуге тиіссің. Мысалы, ұлы Абай 13 жасы-

нан бастап рутайпа арасындағы шиеленіскен
дау-дамайды шешуге көмектессе, Ғани
Мұратбаев 20 жасында жалпықазақстандық
жастар қозғалысының көшбасшысы болды,
Саттар Ерубаевтың да осы жасында әдебиетте
аты танылды, Шоқан Уәлиханов жастайы-

нан ғалым, этнограф, тарихшы ретінде елге
танылды. Сондықтан мен де қазір барымша
қызмет еткім келеді, мүмкін, Алла бұйырса,
45 жасыма қарай уақытымның көп бөлігін
демалысқа арнармын. Және барлық жастарды еңбекке шақырамын, – дейді жас миллионер.
Жиырмадан енді асқан миллионер
алғашқы еңбегінде ықпалды көкесіз, бай
тума-туыссыз, ата-ананың дәулетіне иек
артпай, тіпті жоғары білімсіз, заңға қайшы
әрекет етпей-ақ адал маңдай термен миллион доллар табу жолдарын көрсетеді.
Мараттың жоғары білімі жоқ. Мектептен
кейін колледжде ғана оқыған.
– Өкінішке қарай, осылай болып қалды.
Әкем дүниеден озғаннан кейін өмірімнің
ағысы өзгерді. Әкем докторлық диссертация қорғауға үлгермей көз жұмды.
Балаларының да жоғары оқу орнында
оқығанын армандады. Бауырым Маржан
қазір жоғары оқу орнын тамамдағалы жатыр. Ал мен жоғары оқу орнына енді түсуді
жоспарлап отырмын. Маған білім қажет,
сондықтан экономист мамандығын алғым
келеді, – дейді Марат.
Мараттың отбасы қарапайым тұрады.
Өз сөзіне қарағанда, Ақтөбенің Құрмыш
ауданынан жақында ғана жеке үй сатып
алыпты. Оған дейін миллионердің отба-

сы қарапайым екі бөлмелі пәтерде тұрып
келген. Әкесі мұнай компаниясында
жұмыс жасаған. Анасы жоғары оқу орнында сабақ береді. Мараттың атасы кезінде
Құнанбаймен бірге Меккеде қажыға
барушыларға арнап үй салдырған Досжан
Ишанның ұрпағы болып келеді екен.
Мараттың айтуынша, бизнестегі кез
келген бастаманың сәтті болуы үшін
міндетті түрде өз ұлтыңның менталитетін,
психологиясын, болмысын білу қажет.
– Бизнесің жақсы жүріп кету үшін
қазақтың ұлттық менталитетін, болмысын білгеніңіз жөн. Мысалы, үлкендерге
ізетпен қарау, кішіпейілділік, әдептілік,
ибалылық қажет. Батыстың көптеген
білгіштері өз серіктестеріңе барынша көңіл
аудару қажеттігін кітаптарында жазады.
Ал бұл нәрсе біздің қанымызда бар емес
па?! Біз үнемі кездескен адамымыздың
жағдайын сұрап: «Мал-жан аман ба?»
деп жатамыз. Осының өзі – үлкен тәрбие.
Сондықтан мен үнемі өз серіктестерімнің
жағдайын сұрауды, туған күндерімен,
қуаныштарымен
құттықтап
отыруды
ұмытпаймын. Адамдардың жағдайын тек
ортақ мүдде болғаны үшін ғана емес, үнемі
және барлық жерде сұрап тұрған дұрыс, –
дейді миллионер.
«Алаш айнасы» газеті
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Техниканың 80-85 пайызы тозған
Алматыдағы
«Қазақ
ауыл
шаруашылығын механикаландыру және
электрлендіру» мекемесінің бас кеңсесінде
өткен дөңгелек үстелге қатысқанымызда
осындай ой түйдік. Көп жағдайда «бәленше
мың аттың күші бар трактор мен алып комбайнды жасап шығаруға Қазақстанның
шамасы қайдан жетсін» деп салымыз суға
кетуші еді. Сөйтсек, онымыз бекер екен.
Ауыл шаруашылығында алып трактордан басқа сан мыңдаған қарапайым техникалар жасап шығаруымызға болады
екен. Өз кезегінде сөз алған «Қазақ ауыл
шаруашылығын механикаландыру және
электрлендіру» серіктестігінің бас директоры Сейітқазы Кешуов мырза егін және
мал шаруашылығы өнімдерін өңдейтін
бірқатар техникаларды өзімізде өндіріп,
оның игілігін көруге болатынын алға тартты. Қалған күрделі техникаларды сырт
елдерден алдыруға болады. Білікті маман
кезінде Қазақстанда мақта, қызылша, картоп, көкөніс, бақ, мал шаруашылықтары,
сондай-ақ топыраққа тыңайтқыш себу
процестері жақсы механикаландырылған
техникалар шығарғанын да еске алды. Ауыл
шаруашылық техникалары қолданылуына
байланысты бірнеше топқа бөлінетіні
белгілі. Айталық, бір ғана тракторға жер
жырту, тырмалау, қопсыту, тұқым себу, қар
тоқтату, суландыру жұмыстарын атқаратын
тіркемелерді тіркеп, талай жұмысты
бітіре алады. Қазіргі таңда елімізде ауыл
шаруашылығы техникаларының 80-85 пайызы әбден тозған. Олар ауыл шаруашылық
дақылдарын
өсіру
және
жинаудың
агротехникалық
талаптарына
мүлде
сәйкес келмейтінін мамандар ашып айтты.
Сондықтан жарамсыз техникаларды есептен шығарып, шаруашылықтарды заманауи
жаңа техникалармен қамтамасыз етудің
маңызы зор болып тұр. Бұл үшін Үкіметтің
қолдауы ауадай қажет.
Ауыл шаруашылығы техникаларының
жетіспеушілігінен егін және өсімдік
шаруашылығындағы
көптеген
технологиялық тәсілдер толық орындалмай, агротехникалық талаптар бұзылуына
әкеп соққаны белгілі. Осылайша өнімділік
20-25 пайызға кеміген. Демеу қаржы тек
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Қазақстанның мұнай мен түрлі қазба байлықтарына бай ел екенін қазір дүниежүзі елдері жақсы біледі.
Олар қазыналы қазақ жеріндегі ен байлыққа қол салып, қалауынша алып қалуға тырысатынын байқап
та жүрміз. Кезінде еліміз ауыл шаруашылығымен аты шыққан еді. Қазір бұл саламен мақтана алмаймыз.
Бірақ біздің мүмкіндігіміз бен әлеуетімізді ешкім арқалап кетпегені анық. Саланы дамытатын білікті мамандар да жетеді. Айналамызға көз салсақ, дамыған елдерде ауыл шаруашылығы саласын инновациялық
жетістіктерге пайдаланып жатқанын байқаймыз. Сондықтан біз де мұндай игіліктен шет қалмай, ауыл
шаруашылығы саласын көркейтуге күш салуымыз қажет.

жанар-жағармай, тұқым, тыңайтқыш, гербицидке беріледі, ал қажетті техниканы
сатып алуға қаржы бөлінген емес. Машинатрактор паркін жаңарту дәрежесі соңғы 20
жылда 10-12,5 пайыздан 1-3 пайызға дейін
төмендеді. Ауыл шаруашылығының техникамен қамтылу деңгейі әр 1000 гектар егістік
жерге шаққанда Германияда – 124, Голландияда – 91, Ұлыбританияда – 86, Францияда – 85, Бельгияда – 82, Италияда – 70, Данияда – 58, АҚШ-та – 35 трактордан келсе,
бұл көрсеткіш ТМД-ға қарасты Өзбекстанда
– 26, Украинада – 12, Беларусьте – 19, Ресейде – 4 дананы құрайды. Астықты орыпжиып алу науқаны орташа 30 күн десек, дән
биологиялық жағынан піскеннен кейін 5 күн
ішінде оның 5 пайызына дейін төгіледі, 10
күнде – 20, 20 күнде – 33, 40 күнде – 44 пай-

ыз өнім ысырап болады. Яғни агроөндіріс
кешенін қажетті техникамен қамтамасыз ету
– өнімді толық және дер кезінде ысырапсыз
жиып-теріп алудың кепілі болып есептеледі.
Ауыл шаруашылығы техникаларымен толық
қамтылған елдер егін орағын 5-10 күнде
толық аяқтайды. Ал бізде егін орағы айдан
астам уақытқа созылып, талай өнім рәсуа
болады. Сондықтан ауыл шаруашылығы
саласындағы еңбек өнімділігін арттыру
үшін техникамен жарақтандыру ісіне баса
мән берген жөн. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуға ден қойған мемлекеттер
10-15, 20-30 жылға арналған қысқа, орта
және ұзақ мерзімді ауыл шаруашылығын
механикаландыру бойынша тұжырымдама
қабылдайтыны белгілі. Ал бізде ауыл
шаруашылығы техникасын жасау мен

оны сату жүйесі қалыптаспаған. Осы
олқылықтың орнын толтыру үшін ҚР Ауыл
шаруашылығы министрлігі ғалымдардың
басын қосып, олардың ауыл шаруашылығы
техникаларын дайындауына кеңінен жол
ашып отыр. Жыл аяғына дейін қабылданатын
жаңа жобаға ғалымдар өз ұсыныстарын
қағазға түсіріп, ұсынуы тиіс. Жаңа жобада
ауыл шаруашылық машиналарын кім жасайды, қалай құрастырады, қайда жасап
шығарылады, оны сынақтан өткізу сынды
маңызды бағыттар толық қамтылатын болады. Ауыл шаруашылық машиналарын
жасау саласы – азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етудің негізгі факторларының
бірі. Осы тұрғыдан да бұл саланы дамытуды
жедел және мықтап қолға алудың маңызы
зор екенін байқау қиын емес.

Өтемұратов қос банктың акционері

Шортандар қармаққа түсе бастады

Альянс және Темір банкті еліміздің ең бай кәсіпкері
Болат Өтемұратовтың сатып алатыны туралы
әңгіменің шыққанына бір жылдың жүзі.

Астанада ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Мүслім Өміраев тендерге
көмектесуге уәде етіп кәсіпкерден 100 мың доллар алды деген күдікпен ұсталды. Ол
қомақты қаржыға ветеринариялық препараттар сатып алуға рұқсат алып бермек
болған деседі.

Болат Өтемұратов Темір банк акциясының 79,88 пайызын, ал
Альянс банктің 16 пайыздық акциясын иемденді. Бұл келіссөздің
сатылу құны мен басқа да деректер әлі жарияланған жоқ. «СамұрықҚазына» басқарма төрағасының орынбасары Елена Бахмутованың
айтуынша, бұл келіссөз Елбасының тапсырмасы бойынша, яғни
дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында бөлінген банк капиталынан
шыққан соң қарастырылмақ. «Нақты мәлімет келісімшарттан кейін
белгілі болады», – деп қайырды Е.Бахмутов ханым. Бұл тұрғыда «Форте
банктің» басқарма төрағасы Гурам Андроникашвили Өтемұратовтың
Қазақстанның банк секторына белсенді кірісетінін бұған дейінгі
сұхбаттарында айтқан болатын. «Осы келіссөзге қол қойылған соң қос
банк еліміздегі ірі қаржы институтына айналады деген сенімдеміз. Біз
бұл ойымызға қол жекізіп, жүзеге асырамыз. Келіссөз ден соң қажетті
ақпарат банктердің акционерлері мен кредиторларына жіберіледі», –
деді Андроникашвили мырза.
Альянс банктің басшысы Мақсат Қабашевтың бағалауынша, қос
банктің құны 500 миллион доллардан бастап 1 миллиард доллар шамасында. «Сату-сатып алу туралы келісімшартқа қол қою арқылы екі
банкті қалпына келтірудың бірінші сатысын жүзеге асырдық», – деді.
– Келіссөз аяқталысымен Темір банкті қалпына келтіруді қолға
аламыз. Ал Альянс банктің даму сатысы бөлектеу. Біз «СамұрықҚазына» әл-ауқат қоры және кредиторлармен бірлесіп, қалпына
келтіру процесін айқындау үшін банктің экономикалық капиталын,
табыстылығы мен өтімділігін есептеуіміз қажет , – деді Өтемұратов
мырза. Өйткені Альянс банк бойынша негізгі акционер «СамұрықҚазына».

Таяуда
Павлодар
облысы
әкімінің кеңесшісі пара алды деген
күдікпен ұсталғаннан кейін облыс
басшысы Ерлан Арын жұмысынан
өз еркімен кеткен болатын. Ол
принципті адам ретінде мұндай
жағдайда лауазымды қызметте
қала алмайтынын баспасөз қызметі
арқылы мәлімдеген болатын.
Ал Ауыл шаруашылығы вицеминистріне
Қаржы
полициясы қызметкерлері 15 млн. теңге
көлемінде пара алды деп айып
тағып отыр. Ол мемлекеттік сатып

алу конкурстарында жеңіске жетуге көмектескені үшін 100 мың
доллар көлемінде пара алды деген күдікпен ұсталды. Осылайша
шенеуніктің үстінен аса ірі көлемде
пара алды деген факті бойынша
қылымстық іс қозғалғанын ҚР
Қаржы полициясының ресми өкілі
Мұрат Жұманбай мәлімдеді.
Мүслім Өміраев бұл қаржыға
әлдебір кәсіпкерге ветеринариялық
препараттарды
сатып
алу
тендерінде көмек бермек болған.
Бір қызығы, шенеуніктің бұл тендерге қатысы жоқ екен. Өйткені
ветеринария саласына басқа вицеминистр Гүлмира Исаева жауапты. Оның не себепті әріптесінің
атқаратын жұмысына араласып
жүргені түсініксіз. М.Өміраев егін
және ғылым саласына жауапты
болғанын ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігінің баспасөз хатшысы Сәкен Қалқаманов та растады.
Айтпақшы, Қаржы полициясы

шенеунікті ғана емес, ортадағы
делдалды да қолға түсірген. Арада ақша тасумен айналысқан
М.Өміраевтің балдызы болып
шықты. Ол да қаражаяу емес екен.
Алматыда бірнеше пәтері, шотында ондаған миллион доллары бар
шонжар болып шықты.
Осы оқиғадан кейін ҚР Ауыл
шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков орынбасары
М.Өміряевтің пара алу күдігіне
ілінуін жаңсақтық не қателік
санайтындығын жеткізді. «Әрине,
бұл мен үшін тосын жайт болды.
Мен оны демалыс күні ғаламтордан
ветеринарлық
дәрі-дәрмектерді
мемлекеттік сатып алу байқауында
көмек көрсету үшін пара алды деген күдікпен ұсталғанын білдім.
Оны байсалды, адал, ұстамды
адам ретінде білемін. Сондықтан
менің ойымша, бұл қандай да бір
жаңсақтық немесе қателік», – деді
А.Мамытбеков.
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Өзбектердің аты озып тұр
Достастық елдері арасында Беларусь пен
Өзбекстан трактор және ауыл шаруашылық машиналарын жасау саласын сақтап қалғаны белгілі. Беларусь
мемлекеті трактор және ауыл шаруашылығы машиналарын жасау саласы – негізгі өндіріс саласы болып
есептеледі. Мұнда 80-нен аса зауыт және кәсіпорындар
ауыл шаруашылық техникасын және оларға қажет
қосалқы бөлшектер дайындап шығарады. Жалпы,
өндірісте 300-ден аса түрлі ауыл шаруашылық техникалары дайындалады. Беларустер 90 пайыз өз

ларын кеңінен пайдалануымыз қажет. Айталық,
Қызылорда облысындағы «АралАзовАгроМаш»
кәсіпорыны өз базасында құрастырған күріш оратын жатканы ұсынған болатын. Осылайша облыс
аумағында құрастырылған 40-қа жуық техника
шаруаның қолын ұзартқанын білеміз. Отандық
техниканың бағасы шет елдерден алынатын осындай техникалардан анағұрлым арзан. Кәсіпорын
аймақ үшін аса қажетті шөп тайлағыш агрегат
пен ЖВП-4,9 маркалы шөп оруға арналған жатка
құрастырып, ірі шаруашылықтарға лизинг арқылы
сатқанды. Қызылордада құрастырылған бір

Астықты орып-жиып алуға орта есеппен 30 күн кететіні белгілі. Дән биологиялық
жағынан піскеннен кейін 5 күн ішінде оның 5 пайызына дейін төгіледі, 10 күнде – 20, 20
күнде – 33, 40 күнде – 44 пайыз өнім ысырап болады. Агроөндіріс кешенін қажетті техникамен қамтамасыз ету – өнімді толық және дер кезінде ысырапсыз жиып-теріп алудың
кепілі болып есептеледі. Ауыл шаруашылығы техникаларымен толық қамтылған елдер егін
орағын 5-10 күнде толық аяқтайды. Ал бізде егін орағы айдан астам уақытқа созылып,
талай өнім рәсуа болады.
техникасымен қамтылған. Өзбекстанда соңғы 10-12
жылда 230-ға жуық ауыл шаруашылық техникалары жасалды және жаңғыртылған. Соның ішінде
80-і алыс және жақын шетелдерден алып келінетін
техниканың орнын басатын машиналар. Мұнда 40тан аса зауыт пен кәсіпорындар ауылшаруашылық
техникаларын және олардың қосалқы бөлшектерін
дайындап шығарады, соның ішінде 10-ы шетелдік
фирмалармен біріккен кәсіпорындар. Жалпы,
Өзбекстанның ауыл шаруашылығы 80 пайыз өз техникасымен қамтамасыз етілген. Бұл мемлекеттердегі
тәжірибе Қазақстанда индустриялық-инновациялық
бағдарламаны дамытуға және ауылшаруашылық машиналарын жасау саласының аяққа тұрып кетуіне
өте тиімді болары сөзсіз.
Қазіргі таңда еліміздің әр аймағында ауыл
шаруашылығы техникаларын құрастырып, игілігін
көріп жүрген мамандар бар. Алдағы уақытта
солардың басын қосып, ойлап тапқан техника-

жатканың құны 2 млн. 100 мың теңгені құрайды. Ал
ол көршілес Ресейде мұнан 1 млн. теңгеге қымбат.
Сонымен қатар кәсіпорын техниканы сатып алған
шаруаға сервистік қызметті қоса көрсетеді екен.
Жиын барысында сөз алған мамандар да
қазіргі жастардың ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыруға аса құлықсыз екенін айтты.
Сондықтан бұл салада маман дайындау мәселесіне
де баса көңіл бөлген жөн. Ертеңгі күні білікті мамандарымыз болмаса ауыл шаруашылығы саласы
қиын жағдаймен бетпе-бет келетіні сөзсіз. Осыны басты назарда ұстанған сала мамандары жаңа
жобада маман дайындау мәселесіне де тиісінше
қаражат пен көңіл бөлу керектігін құлақ қағыс
қылды. Бұдан басқа еліміз де сырт елдердің қуатты
кәсіпорындарымен ымыраға келіп, ел аумағында
ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыратын
біріккен кәсіпорындарды құрудың маңызы зор
екенін алға тартты.

Жақында DEMOSCOPE қоғамдық пікірге экспрессмониторинг жүргізу бюросы Қазақстан тұрғындарының
Кедендік одаққа көзқарасын анықтау мақсатында сауалнама жүргізді. Сауалнамаға Астана, Алматы қалалары
мен Қазақстанның 14 облыс орталығынан барлығы 2000
адам қатысқан. Сұрақтарға 18-жастан жоғары 71 пайызы
әйелдер мен 29 пайызы ер адамдар жауап берді. Сұрақ қою
әдісі – телефон арқылы жүргізілген сауалнама және онлайнсауалнама. Сауалнамаға қатысқан отандастарымыздың
басым бөлігі Қазақстанның Кедендік одаққа мүше болуын
дұрыс деп есептеген. Ал, одақ жұмысына бұрыс баға берген
қатысушылар 7,5%-ы құрады.
Ал қатысушылардың 21%-ы
аталған жақтаушы да, даттаушы
да топқа жатқызылмады. Олар
Қазақстанның КО-ға мүшелігіне
қатысты пікірлерін білдіруде бейтарап бағытты ұстанады. Ал,
одақтың жұмыс жасап жатқанына
3 жылдан астам уақыт өтсе де,
қатысушылардың 4,5%-ы Кедендік
одақ жұмысынан бейхабар екен.
КО-ң пайдалы жақтарын саралауда, респонденттердің аз бөлігі
(3,5%) «Қазақстанда өнеркәсіптің
дамуы» деп жауап берді. Ал,
«бәсекелестіктің арқасында тауар сапасы артады» деген жауапты таңдаған респонденттер саны
7,5%-ы құрады. Роспендеттердің
пікірінше,
КО
жұмысының
негізгі үш артықшылығы ретінде
«Экономикалық
және
саяси
тұрақтылық» (32%), «Кедендік
тәртіптер
жеңілдетілді»
(23%)
және «Қазақстандық тауарлардың
нарықта өтімділігі жоғарылады»
(15%)
деген
ойды
қолдаған.
Ал,
с а у а л н а м а ғ а
қатысушылардың
бестен
бір
бөлігі
КО
жұмысының
Қазақстан үшін пайдалы жақтарын көріп
тұрғанымыз
жоқ
деп жауап беріпіт.
КО-ң
жағымсыз
жақтарын анықтауда,

қатысушылардың үштен бір бөлігі
(32%) одақ бағаның өсуіне себепші
болды деп жауап берді. Сондай-ақ, дәл
осынша қатысушы КО-ң ешқандай
жағымсыз жақтары жоқ деген жауапты таңдады. «Негізгі тауар тасымалдаушы ретінде, Ресей және Беларусь
өнімдеріне артықшылық беріледі»
(11%) және «Отандық өнімдер үшін
бәсекелестіктің қатаң шарттары»
(10%) айқындалды деген жауаптарды
таңдаған қатысушылар саны да тең
түсті. Жауап берушілердің 9%-ы үш
ал аумағында контрабанда жолымен
тауар тасымалдау белең алу қаупі
бар деген пікірде екен.
Сондай-ақ,
қазақстандықтар
өзге
мемлекеттердің
(Украина,
Қырғызстан, Армения, Тәжікстан)
КО-ға енуіне қатысты пікірлерімен
де бөлісн келіп, олардың жартысына
жуығы (52%) бұл шешімді қолдаса,
32%-ы дұрыс деп есептемеген.
Үштен бір бөлігі бұл сұраққа бейтарап пікірде екендігінін жеткізді.

«Көлеңкелі» экономикаға электронды сауда тосқауыл қояды
Статистика агенттігінің мәліметінше, еліміздегі «көлеңкелі» экономика ЖІӨнің 20 пайызын құрайды. Сомаға шаққанда, жыл сайын 5 трлн. теңге мемлекеттің
бақылауына ілінбейді деген сөз. Сондықтан еліміздің экономикалық қауіпсіздігіне
қатер төндіретін жасырын экономикаға қарсы күрес – құқық қорғау органдары
басымдық беретін негізгі міндеттердің бірі.
Қазіргі кезде Бас прокуратура 2013-2015 жылдарға арналған

«көлеңкелі» экономикаға қарсы
күрестің кешенді бағдарламасын

басшылыққа алып, осы бағытта
жан-жақты жұмыстар жүргізуде.
Сөйтіп, «көлеңкелі» экономика мемлекеттік қаржы, ішкі
экономикалық қызмет саласы
және заңнаманы жетілдіруге
қатысты
бірқатар
шараларға
белсенді түрде тартылып отыр.
Соның ішінде электрондық сауда саласына айрықша тоқталған
жөн. Соңғы жылдары бүкіл әлемде
электрондық коммерцияның кең
өрістегені белгілі. Мәселен, АҚШ
пен Қытайда интернет-сауда
үйреншікті сауданы ығыстыра
бастаған. Бізде де электронды
сауда жыл өткен сайын жанданып келеді. Айталық, 2012 жылы
біздің азаматтар ғаламтордың
көмегі арқылы 1,5 млрд. теңгенің
саудасын жасаған. Алайда ондағы
60 млн. доллары ғана – ішкі

нарықтың үлесінде. Қалған қаржы
сыртқа кетті. Осыны ескерген Елбасы осы жылдың соңына дейін
«Электрондық коммерция туралы» Заңды даярлау жөнінде
тапсырма берген-ді. Электронды
сауда саласына талдау жүргізу
нәтижесінде мүдделі мемлекеттік
органдардың
ұстанымы
тұрғысынан аталған мәселелерді
шешу қажеттігін есепке алған
Бас прокуратура ҚР Электронды
сауда
тұжырымдамасын,
«Электронды
сауда
туралы» Заңды, киберқылмысты
зерттеуге арналған мақсатты
бағдарламаларды,
интернет
арқылы қаржыны заңдастыру,
электронды сауда саласындағы
реттеушіні белгілеуге қатысты
құжаттарды дайындауды ұсынып
отыр.
Бас прокуратура назарынан
тыс қалмайтын тағы бір келеңсіз
құбылыс – жалған кәсіпкерлік.
Мәселен, 2012 жылы жалған
кәсіпкерлік деректері бойынша 82
қылмыстық іс қозғалса, ағымдағы
жылдың тоғыз айында ғана ол сан

771-ге жетті. Демек, былтырғыдан
үш есе көп. Ал жылдың аяғына
дейін әлі қаншасы әшкереленетіні
белгісіз. Бұл бағытта Бас прокуратура тарапынан мақсатты
түрде жұмыстар жүргізілуде.
Артур Ластаевтың айтуынша,
прокурорлардың
талабымен
салықтан жалтару үшін басқа
біреулердің атынан ашылған
кәсіпорындарды
мемлекеттік
тіркеуден
өткізбеу,
жасанды
тұлға атынан құрылған кәсіпорын
контрагенттерінің салық есебін
түзету жөніндегі мәселені шешуге қатысты тиісті шаралар
қабылдануда.
Салық қызметі органдарына
контрагент нысандарына салық
салуға түзету енгізу жөнінде 11
ұсыныс жөнелтіпті. Прокурорлық
талаптан кейін салық органдары контрагенттерден 450 млн.
теңгені өндіріп алды. Сондай-ақ,
контрагенттерді
«Қылмыстық
кодекстің»
192-1-бабымен
қылмыстық жауапқа тарту бойынша тиісті жұмыстар бастағанын
айта кетуіміз керек.

