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Себебі шағын кәсіпорындар ірі өндіріс
орындарымен салыстырғанда анағұрлым
бейімделгіш. Сондықтан экономикалық
ахуал өзгерген кезде жаңа жағдайға
тез икемделе алады. Оның үстіне бұл
кәсіпорындар өндіретін тауарлар мен
ұсынатын қызметтер халықтың төлем
қабілетінің қандай екеніне қарамастан,
әр кез сұранысқа ие. Сол себепті де олар
дағдарыстарды аз шығындармен еңсере алады. Екінші жағынан, мұның саяси себептері
де бар – орта тапты дамыту азаматтық
қоғам қалыптастыру мен тұрақтылықтың
кепілі. Орта таптың өкілдері жоғалтатын
нәрселер көп болғандықтан да, олар әр
кез орнықты дамуды қолдайды. Дегенмен шағын және орта бизнес нысандары
біз ойлағандай деңгейде тез пайда болып
жатқан жоқ. Неге?
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының
сайтында жарияланған «Бизнестің дамуына бәрінен бұрын кедергі болып тұрған
не?» деген сауалнаманың нәтижесіне
қарасақ, оған дауыс беруге қатысқан 5126
адамның 2845-і немесе 56 пайызы «қаржы
құралдарының жетіспеушілігі» деп жауап беріпті. Шынында да шағын және орта
бизнесті несиелеуде күрделі қиындықтар
бар.
«Кез келген істі бастау үшін ең алдымен бастапқы капитал қажет. Алайда
қазақстандық банктерден бизнесті бастау
үшін несие алу іс жүзінде мүмкін емес,
себебі тәуекел өте жоғары. Бұл тұрғыда
қаржы
институттарының
ұстанымын
түсінуге болады, бірақ олардың неге
әлдеқашан әрекет етіп тұрған бизнеске
несиені қинала-қыстала зорға беретіні
түсініксіз. Бұл міндеттің бір бөлігін
«Бизнестің жол картасы – 2020» және басқа
да әртүрлі бағдарламалар арқылы шағын
және орта бизнесті несиелендіріп отырған
мемлекет өз мойнына алуға мәжбүр болып отыр. Сонда барлық тәуекелді мемлекетке артып қойған банктердің әрекеті
қаншалықты дұрыс? Қалай дегенде
де жағдай көңіл көншітерліктей емес.
Негізінде олар бизнестің дамуына мүдделі
болуы тиіс емес пе? Егер компаниялар
тұрақты түрде несие алатын болса, олар
банктерді пайдамен қамтамасыз етеді ғой!
Өз кезегінде сол компаниялардың тұрақты

Неліктен шағын және орта бизнесті дамыту қажет? Бір жағынан,
бұл сала экономиканы стратегиялық дамыту тұрғысынан өте-мөте
маңызды. Өйткені тек қана бизнесті дамыту арқылы еліміз шикізатқа
тәуелділіктен құтылады.

табысы бар қызметкерлері артығын депозитке орналастыратын болса, бұл да
банктер үшін тиімді. Әрине, бұл орта
емес, ұзақмерзімді стратегия болуы тиіс
екендігі түсінікті. Бірақ осы мәселені,
өзінің келешегін алдымен сол банктер ойлауы керек қой! Біздің жағдайымызда банктер олар үшін негізгі жұмысты мемлекет
атқарғанын қалап отыр, ал өздері ешқандай
тәуекел жоқ тұстардан пайда тапқылары
келеді», – дейді кәсіпкер Бақтыгүл Төлеева.
Соңғы жылдары несие берудің азайғаны
байқалады. Айталық, дағдарыс тұсындағы
2008 жылы ШОБ-қа барлығы 1 триллион 273 миллиард теңге несие берілсе, 2013
жылы 890 миллиард теңге ғана беріліпті.
«Даму» КҚҚ мәліметіне сәйкес, бизнесті
несиелендіру өткен жылы орташа есеппен 17 пайызға төмендеген, ал кейбір
өңірлердің көрсеткішіндегі айырма одан

да үлкен. Айталық, Жамбыл, Маңғыстау
және Алматы облыстарында берілген несие сәйкесінше 58, 51 және 34 пайызға
құлдыраған. Тек Ақмола және Оңтүстік
Қазақстан облыстарында берілген несие
өз кезегінде 22 және 17 пайызға артыпты.
Ranking.kz порталы келтірген дерек бойынша, соңғы үш жылда екінші деңгейлі
банктердің шағын компанияларға бөлетін
несие қоржынындағы үлес 23-тен 13
пайызға дейін азайған. Есесіне өндірістік
емес салалар мен жеке тұлғаларға берілген
несие үлесі артып барады. Бұл бөлшек
несиелендірудегі қарыз алушылардың сапасы жоғарырақ екендігімен түсіндіріледі.
Қазақстанда ШОБ-қа берілген әрбір
бесінші несие «Даму» КҚҚ қаржысы
есебінен беріледі. Тәуелсіз кәсіпкерлер
қауымдастығының президенті Талғат
Акуовтың айтуынша, бізде банктер

«Нұр Отанның» жауапсыз үш сұрағы
«Нұр Отан» партиясының қоғамдық қабылдау бөлмелеріне түсетін шағымдардың арасында «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы аясында кәсіпкерлердің несие алуға
қатысты іс-әрекеттеріне қаржылық институттарының жағымсыз әрекеттері жайында
көптеген мысалдарды кездестіруге болады. Әдеттер банк қызметкерлері аудандардың алыс
орналасқанына алға тартып, бөлімшелердің жықтығын сылтау ететінін білеміз.
Осылайша банк қызметкерлері
ықтимал несие алушылардың мүлік
кепілін, олардың өндірістік қорларын
зерттеу мақсатында алыс орналасқан
аудандарға шығудан бас тартатыны
да жасыр емес. Пратия белсенделіре
осындай
нақты
мысалдардың
бірнешеуін алға тартып, көпшілікке
мәлім етті. Жоғарыдағыны ескере
отырып, өңірлерде «Бизнестің жол
картасы – 2020» бағдарламасына
қатысушылардың,
қаржы
институттарының
бөлімшелерін
арттыру мәселесін әбден қарау
қажет.
Аймақтардың
халқы
бағдарламаның
іске
асыруына
жауаптылардың іс-әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне жауап бермеуі
керектігін ескеру қажет.
Осының барлығын есепке алған
«нұротандықтардың»
көкейінде

бірқатар сұрақтар туындапты. Олар
мынадай – «Бизнестің жол картасы
– 2020» бағдарламасының аясында
кәсіпкерлердің несие алуына жол
берілмеуінің негізгі себептері қандай,
болашақта мұндай фактілердің болмауына қандай шаралар қолдануға
жоспарланған,
«Бизнестің
жол
картасы – 2020» бағдарламасына
қатысушылардың,
қаржы
институттарының
бөлімшелерін
арттыру жоспарлануда ма?» болып
тізбектеледі. Ал бұл сұраққа қашан
жауап болатынын білгісіз. Банктер
ауыл тұрмақ қалалы жерде де шағын
және орта бизнеске несие беріп қарық
қылып жатқаны шамалы. Сондықтан
аудан орталықтарынан банк филиалдарын ашылған жайда ауылдағы
кәсіпкерлерді аузынан ақ май аға
қалады дегенге сену қиын. Сондықтан

бұл мәселені жергілікті жердегі
әкімнің қас-қабағына қарайтын «Нұр
Отанның» белсенділері шешіп тастайды дегенге адам сенбейді. Бұл іс
те мемлекеттік деңгейде ғана шешілуі
тиіс. Ал оған қашан кезек келетінін
ешкім дөп басып айта аламайды.
Иә, Елбасы өзі басқаратын бұл
партия келеңсіз мәселелердің шешуге араласып жүргенін білеміз.
Бірақ жергілікті жерде партия филиалын басшылық тізгіні әкімқаралардың қолында екенін ескерсек,
«Нұр Отанның» көпшілік қауымға,
кәсіпкерлерге
анау
айтқандай
қорғаныш болады дегенге сену қиын.
Саяси науқан кезінде ғана белсенділік
танытып,
артынша
тыныштала
қоятын саяси ұйымдарға халықтың
сенім артады десек қатты қателескен
болар едік.

кәсіпкерліктің шағын және орта ны
сандарының тек 10 пайызын ғана
несиелендіреді. «Іс жүзінде қазынада
бизнесті дамытуға қаржы болмаса, банктер оған соқыр тиын да салмайтын жағдай
қалыптасып отыр. Ал шағын кәсіпорындар
қарызға алынатын қаржыға өте-мөте зәру,
себебі олардың өз қаржысы жоқ, құнды
қағаздарды да шығара алмайды. Сондықтан
сырттан келетін қаржыға қатты тәуелді.
Мүмкін,
мемлекеттік
қаржыландыру
тоқтаған кезде, банктер белсенді әрекетке
көшетін шығар. Бірақ дәл қазір және
мүмкіндігінше көбірек қарпып қалғысы
келетін бизнес жүргізудің қазақстандық
ерекшелігін ескерсек, олай болмауы да
мүмкін. Бұдан шығатын қорытынды,
мемлекет банктер мен азаматтардың
кәсіпкерлік бастамаларына сүйене алмайды, ал адамдар банктерден ақша ала алмайды және шенеуніктерге сенбейді», – дейді
ол.
Экономист-ғалымдардың айтуынша,
Еуропада ірі алпауыт бизнес өз проблемасын өзі шешеді деген түсінік қалыптасқаны
белгілі. Ал, шағын бизнесті қолдау қажет.
Бүгінде көптеген елдердің жалпы ішкі
өнімінің негізі шағын және орта кәсіпкерлік
арқылы түзіледі. Мысалға, ол көрсеткіш
Францияда 60 пайыздан жоғары болса,
Германияда 55 пайыз. Сондықтан, батыс
мемлекеттері дәл осы салаға жеңілдетілген
субсидиялар мен төменгі пайызды несиелер беріп, ғимараттардың жалдау құнын да
арзандатуды молынан қарастырып отыр.
Өкінішке орай, бізде жалпы республикалық
масштабта алғанда шағын және орта
кәсіпкерлік ЖІӨ-нің болмашы пайызын
ғана құрайды. Ел экономикасының дамуына айтарлықтай әсер ете алмай отырған
ШОБ саласы тек бюджетке түсетін салық
көзі ретінде ғана бағалануда. Рас, отандық
кәсіпкерлікті дамыту тек қаржы мен
ресурсқа ғана тәуелді емес. Саланың басты проблемасы біліктіліктің төмендігінде
жатыр. Елімізде жаңадан ашылып жатқан
нысандар қатарының өсуі жоғары білікті
мамандардың тапшылығына әкеліп соғу
мүмкін. Бұл болашақта айтарлықтай
кедергі болмақ. Қалай десекте, елімізде
шағын және орта бизнесті шатқаяқтатып
тұрған кедергілер көп-ақ.
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Алматы облысының бір топ кәсіпкерлері «облыстық және қалалық
прокуратура біздің түсірген арыз-шағымдарымызды қарамай,
өзімізге қысым жасап отыр» деп мәлімдеді. 600-ден аса кәсіпкер
қол қойған, Елбасының атына жазылған ашық хат баспасөз бетіне
жарияланғаннан кейін, тіпті кәсіпкерлердің ізіне түсіп алыпты.
Арнайы баспасөз мәслихатын өткізген кәсіпкерлердің айтуынша,
кейбірін кабинеттеріне шақырып алып қорқытуға көшкен. Ал облыс
бойынша прокуратураның қатаң қадағалауын қажет ететін күрделі
мәселелер қордаланып қалса да, олар басын аулақ салып отыр деп
тұжырымдайды кәсіпкерлер.
– Қазақстан заңнамасы бойынша,
мемлекеттік қызметкер адал қызмет етуге ант береді. Бірақ талдықорғандық прокурорлар халыққа қызмет ете алмай отыр.
Бұған 600 кәсіпкердің қолы қойылған
арыз дәлел. Олар облыстық прокуратура
басшылығына бірнеше рет хат жазып, үндеу
жолдады. Бірақ бұлардың барлығы назарға
ілікпеді. Неге? Өйткені прокурорлар
Елбасының өзі қол қойған заңды елемейді.

12 балабақшаның ішінде «Өркен» және
«Қарлығаш» балабақшаларының үстінен
қылмыстық іс қозғалыпты. Содан бері
кәсіпкер 2 жыл бойы соттан-сотқа шапқылап
жүр. Кәсіпкердің айтуынша, балабақша
алғашында 320 орынға лайықталған. 2010
жылы 410 бүлдіршін еркін сиятындай етіп
кеңейткен. Өйткені Алматы облысы бойынша 13 мыңнан аса бала балабақша кезегінде
тұр екен.

Бізде заңды және жеке тұлғалардың арызшағымдарын қарау тәртібі туралы заң бар.
Бірақ ол іс жүзінде қолданылмайды. Осы
жағдайдың барлығы Алматы облысы мен
Талдықорған қаласының кәсіпкерлерін,
тұрғындарын
ашындырып,
баспасөз
мәслихатын ұйымдастыруына түрткі болды, – дейді «Искра-Жетісу» газетінің бас
редакторы Баян Таңатарова.
Үкіметтің «Балапан» бағдарламасы
бойынша,
бұрынғы
балабақшалардың
ғимаратын қайтарып, қайтадан ашу науқаны
жүргені белгілі. Осы кезде бұл іске алғашқы
болып білек сыбана кіріскен кәсіпкерлердің
бірі – «Нұр-шапағат» ЖШС директоры
Саржан Ержұман болған. Ол 1979 жылы
тұрғызылған балабақшаның ескі ғимаратын
сатып алып, қайтадан ашуға ниеттенеді.
Бірақ 2010 жылдың желтоқсанынан 2011
жылдың қыркүйек айына дейін қалалық
СЭС балабақшаны ашуға рұқсат бермеген. Одан кейін, наурыз айында облыстық
прокурордың
нұсқауымен
жаңадан
ашылған балабақшалардың барлығына
тексеру жүргізілген. Тексеру жүргізілген

– Екі жыл бұрын менің үстімнен «үлкен
көлемдегі мемлекет қаржысын жымқырды»
деген айыппен қылмыстық іс қозғалды.
Бірақ сотта бұл айып дәлелденбей, сот
менің пайдама шешім шығарды. Бірақ
прокуратура қызметкерлері мемлекеттен
қаржы заңсыз бөлінген деп тауып сотқа
қайта жүгінген. Бұл жолы сот қаржыны
мемлекетке қайтару туралы шешім
шығарды. Облыстағы балабақшаларды
қайта қалпына келтіру үшін республикалық
және облыстық бюджеттен 5 млрд теңге
бөлу жөніндегі құжаттар бар. Соның
ішінде бізге 17 600 мың теңге балабақшаға
жиһаз алу үшін бөлінді. Олардың
барлығы балабақшада тұр. Бұдан ештеңе
таба алмағаннан кейін, жоба бойынша
көрсетілген балалар саны келушілердің санымен сәйкес келмейді деген себеп тапты.
Бірақ ревизорлар бір топтағы балалардың
санын есептемей кетті. Осының барлығын
айтып, ашпаған есігіміз жоқ, – деп ашынады кәсіпкер.
Осыдан кейін кәсіпкердің иелігіндегі
барлық нысандарға тексеру жүргізіле

бастаған.
Нәтижесінде,
мемлекеттің
балабақшаларды
дамытуға
бөлген
қаржысын прокурорлардың көмегімен
мемлекетке қайтарып беруге мәжбүр
болыпты. Сонымен қатар «прокурорлар арызымды қарамай жатыр» деп
шағымданып келген жанның бірі – Асқар
Сыдықов. Ескелді ауданы, Бақтыбай ауылы тұрғынының айтуынша, жұбайын
жеңіл көлік қағып кетіп, мүгедек болып
қалған.
– Прокуратураға жаздым, ешқандай
жауап жоқ. Үш балам бар, көлік қаққан
соң әйелім мүгедек болып қалды. 2013
жылдың желтоқсанында облыстық МАИдің қасында, әкімдіктің көлігі қағып кеткен. Көлік тізгіндеген адам әйелім «шок»
боп тұрғанда «бәрін сотта шешеміз» деп, 50
мың теңге берген де, мен барғанша қолхат
алып алған. Облыстық ауруханада екі укол
салдырған да, қол қойдырған. Қазір ақсап
жүр. Осы мәселе бойынша іс қозғалсын деп
облыстық прокуратураға шағым түсірдім,
бірақ ешқандай жауап жоқ, – дейді Асқар
Сыдықов.

Осылайша прокурорлар облыстағы
әлеуметтік жағдайды шиеленістіріп отыр,
деп мәлімдеген кәсіпкерлер қалыптасқан
жағдайға биліктің назар аударуын сұрайды.
Алматы облысы қазба байлақтарына
арқа сүйеген облыс емес. Өңірде тек
ауыл
шаруашылығы
саласы
жақсы
дамыған. Кәсіпкерлердің дені осы салада
жұмыс істейді. Мұны әкімдіктен бастап,
қадағалаушы органдардың бәрі жақсы
біледі. Осыны біле тұра Жетісудағы құқық
қорғау органдардың ең жоғарғы өкілі саналатын прокуратура қызметкерлерінің
кәсіпкерлік салаға бұлайша қырын қарауы
жақсылықтың нышаны емес. Сондықтан
жергілікті жердегі кәсіпкерлерге қырғидай
тиген қадағалаушы органдарды облыстық
әкімдік пен Бас прокуратура тезге салуы
тиіс. Кәсіпкерлерге қолдау аудай қажет.
СЭС, өрт, салық қызметі былай қойып,
кәсіпкерлердің еркін жұмыс істеуіне прокуратура қызметкерлерінің кедергі келтіруі
қауіпті жағдай. Алматы облысындағы бұл
жағдай «тұз сасыса не себемін» дегеннің
кері болып тұр..

Жарна тәуелділіктен құтқарады
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының I cъезінде ұйымның Басқарма
төрағасының орынбасары Заңғар Мақсұтұлы палатаға мүше
кәсіпкерлердің міндетті жарналық төлемдеріне өзгертулер енгізілетінін
алға тартты.

Бүгінде
шағын
кәсіпкерлер
қолданыстағы заң негізінде алымнан
босатылған. Ал орта деңгейлі кәсіп
иелері мен алпауыт компаниялардың
айналымдағы қаражатына байланысты
бұл төлем жылына бір рет жүргізіледі.
Мысалы, орта кәсіп қызметінің міндетті
жарна төлемі 300 мың теңгенің шамасы
болса, алпауыт компаниялардың төлемі
8 миллион теңгенің шамасында. Съез барысында ҰКП Басқарма төрағасының
орынбасары Заңғар Мақсұтұлы ағымдағы
жылдың 1 тоқсанында міндетті жарна төлеу көрсеткіші 24,1 пайызға ғана
орындалғандығын тілге тиек етті.
– Біз алдағы күндері міндетті жарналық
төлемді төлеу түрін өзгертуді тақылауды
қолға алатын боламыз. Оның үш түрлі
нұсқасын қарастырмақпыз. Алғашқысы,
бүгінгі таңда қолданыстағы АЕК (айлық
есептік көрсеткіш) негізінде белгілі бір
мөлшерді нақтылап, сол бойынша біріңғай
төлем жинап отыру болмақ. Ал одан кейінгі
нұсқалардың бірі – кәсіпкердің қазынаға
төлеген салығының белгілі бір мөлшерде
пайыздық үлесін алу және соңғысы – кәсіпкер
табысының көлеміне қарай, пайданың пайызын төлейтін жүйеге көшіру. Біз осы жылдың

күз айларына дейін осы үш нұсқаны ел
кәсіпкерлерімен бірлесе отырып, жан-жақты
талқылайтын боламыз. Ал нақты шешім
қабылдауды осы жылдан қалдырмауымыз
керек, – деді Заңғар Ноғайбай. Осы мәселеге
орай, біз Ұлттық кәсіпкерлер палатасының
президиум
мүшесі,
Ақтөбе
өңірлік
кәсіпкерлер палатасының төрағасы Исламбек Салжановтан міндетті жарна төлеміне
қатысты былай деп жауап берді:
– Біздің елімізде шағын кәсіпкерлер
міндетті жарна төлемінен босатылған
десек
те,
бұл
мәселеде
бірқатар
алаңдайтын мәселелер бар. Сондықтан да
жоғарыдағыдай нұсқаларды талқылауға
мәжбүрміз. Менің ойымша, міндетті төлем
жарнасын алу қажет. Бұл олардың өз
тәуелсіздігі үшін керек. Егер кәсіпкерлер
Үкіметтен қаражат алған болса, онда
тәуелденіп, қайсыбір еркіндігі шегенделуі
мүмкін. Ал егер палатаға жарна төлеп
отырған болса, тіршілік барысындағы
бірқатар мәселелердің түйінін тарқатуда
аталған ұйымның қызметіне жүгінген болар еді. Сондықтан да өз басым жарнаның
төленуін қолдаймын. Ал енді оның қанша
мөлшерде болуын нақтылау алдағы күннің
еншісінде.
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ызы тұғын. Өкінішісті, біздің шенеуніктер
шағын бизнестің жағдайын білмейді.
Хайдар Байтұсов: Біздің қарқынды
дамыған құрылыс нарығының өзі Ресейге
тәуелді. Айталық, сіз үй салдыңыз. Осы үйге
қажетті құрылыс материалының ішіндегі құм,
қиыршық тас пен цемент қана қазақстандық
өнім. Сайып келгенде, отандық құрылыс
материалының осы үйдегі үлесі 10 пайызға
да жетпейді. Егер ертеңгі күні Ресейдің
құрылыс нарығындағы алпауыт компаниялар Қазақстанға кірсе олар осы азғантай
үлестің өзін жұтып қояды. Мен бұл арада өз
салама қатысты айтып отыр отырмын. Егер
құрылысқа қажетті материалдың 70 пайызы
өзімізден өндірілсе мен ресейлік кәсіпкермен
әріптесіп жұмыс істеуге қорықпас едім.

29 мамырда Қазақстан, Ресей және Беларусь
мемлекетінің басшылары Еуразия экономикалық
одағын құру туралы шартқа қол қойды. Ал
экономикалық одақ дегеніміздің өзі бәсекелестік. Бұған
қазақ кәсіпкері дайын ба? Алпауыт Ресеймен қалай
бәсекелесеміз? Ауқымды нарықта жұтылып кетпейміз
бе? Осы ретте «Дидар Барыс» өндіріс орнының директоры Бегалы Мырзабеков, «Dual SP» кәсіпорнының
басшысы Сәрсембай Әлімов, «Алау» ЖШС директоры
Құрманғали Ашанов, «ТемірКаркас» өндіріс орнының
директоры Хайдар Байтұсов, бұдан сырт шетелдік
кәсіпкерлер Тайфун Атылыр және Әлизада Рашад бұл
тараптағы ойларын ортаға салды.
– Еуразиялық одақ отандық
шағын және орта бизнеске
қаншалықты тиімді болады,
қалай ойлайсыздар? Дәл қазір
біздің кәсіпкерлер үшін осы
одақтан қорқатын себеп бар
ма?
Құрманғали Ашан: Бұл ең
алдымен саяси шешім. Біздің
бұған бағынғаннан басқа шарамыз жоқ..
Бегалы Мырзабеков: Бұдан 20
жыл бұрын айтылған идея ғой.
Бәлкім, бірігуді сол жылдары
қолға алған жөн бе еді. Себебі, ол
кездері Қазақстанның өндірістік
секторы толық тұраламаған. Ал
қазіргі уақытта бұл бірігуден
біздің кәсіпкер әлдене ұтады
деп айту ауырлау. Егер ертең
ресейлік кәсіпкер қазақстандық
нарыққа кірер болса, біз бұлармен
бәсекелесе алмаймыз. Себебі,
бізде орта кәсіпкерліктің аты
болғанмен, заты жоқ. Бәріміз
қызмет
көрсету
саласында
жүрміз.
Сәрсембай Әлімов: «Көш
жүре түзеледі» дейді ғой. Қазақ
кәсіпкері қазіргі заманның талабына бейімделетіндей болды.
Нарықты меңгерді. Иә, мемлекет

тарапынан көмек қажет. Алайда
біз мемлекетке не беріп отырмыз? Біздің шығарып жатқан
тауар нарықта сұранысқа ие ме,
жоқ па? Меніңше, бізге алдымен
осы мәселеге үңілген жөн. Қазақ
кәсіпкері Қазақстанға керек затты
шығарғаны абзал. Мысалға, мен
құрылыс саласында жүрмін бе, ендеше отандық құрылыс нарығына
қажетті дүниені шығара білуім
керек. Бұл қолымнан келмесе,
үкіметті, билікті кінәлаған орынсыз...
Хайдар Байтұсов: Бәлкім, сіз
басқа әлемде өмір сүріп жатқан
боларсыз, Сәрсембай мырза.
Сізді қайдам, өз басым Үкіметтің
кәсіпкерге
көрсетіп
жатқан
көмегін ауқымды деп айта алмаймын.
Сәрсембай Әлімов: Жарайды,
солай-ақ делік. Алайда сіз мемлекетке не беріп отырсыз, соны
айтыңызшы? Нарықта сұранысқа
ие қандай өнім өндіріп отырсыз?
Хайдар Байтұсов: Біріншіден,
шағын-орта кәсіпте жүргендіктен
бұл
тараптағы
Үкіметтің
кемшіліктерін көру және сол туралы айту менің міндетім. Қазір мемлекет тарапынан кәсіпкерге жасалып отырған жеңілдік жоқтың

– Осы одақтың аясында болашақта
бірлескен кәсіпорындар құрылуы мүмкін
дейді...

қасы. Мысалға электр қуатын
алайық. Монополистер 1 киловатт электр қуатымен қамтамасыз
ету үшін 68 мың теңге сұрайды.
Ал маған айына 100 киловатт керек. Ендеше, мен бір айда 6 млн
800 мың теңгеге шығындаламын.
Мұндай жағдайда өндірістің
дамуы мүмкін бе? Бізде қазір
қандай өндіріс бар? Қазақстанда
құрылыс саласы ғана қарқынды
дамуда. Ал жеңіл өнеркәсіптің
жағдайы мүшкіл. Ал сіз айтқан
менің кәсібім қандай? Мен Ресейден темір сым алдырамын да,
құрылысқа қажетті шеге, сым,
тор сияқты ұсақ-түйек дүниелер
жасаймын. Бізде 1 тонна темірдің

бағасы 140 мың теңге. Бұдан
құрылысқа қажетті арқалық мен
бағана жасалады. Мұны дайындау
құны Қазақстанда 90 мың теңге
тұрады. Темірдің бағасы мен дайындау жұмысын қоса алғанда 230
мың теңгеге айналады. Ал орыстар дәл мұндай өнімді бізге 350
мың теңгеден саудалайды. Үйдің
төбесіне жабатын тақтайдың тоннасы бізде 150 мың теңге. Дәл осы
панелді Ресейден әкелсек бес есе
қымбатқа айналады. Себебі, тасымалы қымбат. Біздің жолдың
бір шақырымы 1 доллар, оларда 5 доллар деп бағаланады. Ең
қызығы, қазіргі Үдемелі индустриалды инновациялық даму

бағдарламасына жауапты адамдар
Қазақстанда құрылысқа қажетті
осындай азын-аулық дүние дайындалатынын білмейді.
Құрманғали Ашан: Шағын
және орта кәсіп негізінен қызмет
көрсету саласымен шектеліп
отырғаны рас. Бірақ бұған қазақ
кәсіпкері кінәлі емес. Қазіргі
Қазақстан экономикасының өзі
қалай дамып жатыр? Сайып келгенде, мемлекет қалай дамиды, біз
солай жығыламыз. Қазақстанда
жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 83
пайызы шикізат. Шағын орта
бизнестің (ШОБ) мұндағы үлесі
17 пайызға да жетпейді. Осыдан
20 бұрын ШОБ-тың үлесі 20 пай-

Мораторий – жемқорлыққа тосқауыл қойды

Айыппұлдан босатылсын!

Мемлекет басшысы жариялаған мораторий сыбайлас жемқорлық деңгейін
азайтуға септігін тигізіп отыр. Бүгін кәсіпкерлер құқығын қорғау мәселелері
жөніндегі кеңес барысында ҚР Бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко осылай мәлімдеді.

Қазақстан кәсіпкерлерінің 2013 жылдың қаңтарынан
2014 жылдың қаңтарына дейін салық органдарының
есебіне алынған айыппұлдарына кешірім жасалады.
Бұл туралы Премьер-Министр Кәрім Мәсімов Астанада
кәсіпкерлердің бірінші съезінде мәлім етті.

Прокуратура өкілінің сөзіне қарағанда, мораторий жарияланғаннан бері шағын және орта
бизнесті тексерудің 600 фактісі тіркелген. Оның
ішінде төртеуі мемлекет пен халық денсаулығы
мүддесін қамтамасыз ету мақсатында прокуратура органдарымен келісілген шара болса, қалғаны
сол кәсіпкерлердің өздерінің қызметіне қатысты
заңдылықты растау мақсатында жасаған баста-

малары нәтижесінде орын алды. – Мемлекет
басшысының Жарлығын орындау мақсатында
2 сәуірден бастап шағын және орта бизнесті
мемлекеттік органдар тарапынан 10 мыңға тарта
тексеру тоқтатылды. Жалпы, бұрнағы жылдары
қадағалаушы органдармен жылына 200 мыңға
тарта тексерулер жүзеге асырылып келген еді.
Осыны ескеретін болсақ, мораторий сыбайлас
жемқорлықтың төмендеуіне, бизнеске
қатысты әкiмшiлiк жүктеменiң азаюына сеп болатынын көруге болады, –
дейді А. Кравченко.
Оның сөзіне қарағанда, мораторий
шарттарын
бұзу
туралы арыздар түспеген. Дегенмен,
бірқатар
кемшіліктер
де
орын
алғаны
анықталған.
«Айталық,
Оңтүстiк
Қазақстан
облысында
санэпидқадағалау
қызметкерлерi
тексерiс туралы қаулыны алмай,
кәсiпкерді тексермекші болған. Алайда кәсiпкер прокуратураның мобильдi
тобына хабарласып, заңсыздыққа жол
бермедi», – деді А.Кравченко.

«Үкімет салық амнистиясын
жүргізу жөнінде бастама көтерді.
Бизнесті 2013 жылдың 1 қаңтарынан
2014 жылдың 1 қаңтарына дейін
салық
органдарының
есебіне
алынған айыппұл өсімдерінен босатуды жоспарлап отырмыз. Амнистия жүргізу кәсіпкерлердің
бұл қаражатты бизнесті дамыту мен кеңейтуге жұмсауына
мүмкіндік береді. Мен Бақыт
Сұлтановқа осыған байланысты
Салық кодексіне тиісті өзгертулер
мен толықтыруларды қарау мен
қабылдауды тапсырамын», – деді
К.Мәсімов.
Ол Экономика және бюджетті
жоспарлау министрлігіне мүдделі
мемлекеттік органдармен және
Кәсіпкерлердің
ұлттық
палатасымен бірге Үкіметке бір ай
ішінде аккредиттелген ұйымдар

мен Ұлттық палата жанындағы
қауымдастықтарды салалық зерттеулер жүргізу, стандарттар мен регламенттер жасау процесіне белсенді
түрде араластыру мүмкіндігін
қарастыру жөнінде ұсыныстар дайныдап, енгізуді тапсырды.
–
Мемлекеттік
тапсырмалар тізімін қалыптастыру кезінде
Ұлттық палатаның ұстанымын
ескеру қажет. Мен Өңірлік даму
министрлігіне бір ай мерзім ішінде
Үкіметке мемлекеттік органдардың
Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы
жүйесімен өзара әрекеттесуінің
типтік регламенті жобасын енгізуді
жүктеймін. Жеке пікір мен мүддеге
тәуелді болмау үшін кімнің неге
жауап беретінін айқындайтын инструкция-регламент сияқты қандай
да бір құжат болуы тиіс, – деді
К.Мәсімов.
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Құрманғали Ашан: Ресейдің экономикасы бізден 12 есе үлкен. Бір «Жинақ Банктің»
құрамына біздің 58 банкі басы бүтін кіріп
кетеді. Өз басым ресейлік кәсіпкермен бірге
істесем, ұтыларымды білем. Себебі, оның
қалтасы қалың. Ресей кәсіпкері Қазақстанда
зауыт ашқысы келсе мен оның құрылысына
қажетті соманы тауып бере алмасымды білем.
Сөйтіп зауыт құрылысына қажетті қаражатты
әріптесімнің өз құяды, құрылғысын да өзі сатып алады.Мұндай жағдайда әріптестік туралы әңгіме қозғаудың өзі қисынсыз. Ертең
оның «сенің мұндағы үлесің мардымсыз, жобадан шығасың» деп айту әбден мүмкін ғой.
Бегалы Мырзабеков: Меніңше бұдан
бұрын қазақстандық өнімнің жарнамасын жасауды дұрыс жолға қойған жөн сияқты. Неге
дейсіз ғой? Менің бір досым бар. Қазір шұлық
шығарып жатыр. Осы мақсатта Оңтүстік Кореядан 300 мың доллар тұратын құрылғыны
алып келді. Жібін алдыртты. Алғаш 10 мың
дана шығарды. Бірақ өтпейді... «Халық алмайды» дейді. Қазір «сапасы нашар шығар»
деп, шетелден сапалы жіп алдыртып жатыр.
Өз басым мұнысынан әлдене өнеріне күмәнім
бар.

– Дәл қазіргі жағдайда қазақстандық
кәсіпкердің Ресей рыногына өтуі, көрші
елдің нарығына ішінара болса да кіруі,
кірігуі мүмкін бе?
Сәрсембай Әлімов: Ресейден қорқудың
қажеті жоқ. Иә, халқының саны басым, жері
үлкен. Алайда экономикалық дамуы жағынан
бізден асып бара жатқан дәнеңесі жоқ. Сосын Қайдар мырза, мен сіздің «құрылыс

нарығындағы қазақстан үлес мардымсыз» деген сөзіңізбен келіспеймін. Мысалға, біздің зауыт құрылысқа қажетті біраз дүние өндіреді.
Бастысы – сұраныс бар. Қазір үкіметтен дәл
мұндай зауытты Ақтөбе мен Қызылжардан
ашу туралы ұсыныс түсіп жатыр.
Құрманғали Ашан: Алдымен кім қорқып
отыр соны айтыңызшы?
Бегалы Мырзабеков: Бастамаңыз оң
болсын, Сәрсембай мырза. Шын көңілден
тілектеспін. Бірақ өз өмірімде мұндай зауыт
ашқан жігіттердің талайын көрдім. Көпшілігі
жабылып тынды. Құдай бетін ары қылсын,
бірақ енді бір-екі жылдан сіздің зауыттың
жабылып қалуы ғажап емес. Себебі, біз алып
нарыққа емес, керісінше сол алып нарық бізге
ентелеп кіріп келеді.
Хайдар
Байтұсов:
Мен
отандық
құрылыс нарығын бүге-шігесіне дейін білем.
Қазақстанда ең қарапайым дүние шеге
шығармайды. Бұған қажетті темір сымды Ресейден аламыз. Көршіміз бір тонна сымды 160
мың, шегені 130 мың теңгеден сатады. Торды да Ресейден әкеледі. Ол жақта тордың бір
шаршы метрі 500 теңге. Қазақстанға келгенде
5 мың теңгеге шығандап кетеді. Себебі, тасымалы қымбат. Біздің жолдың бір шақырымы 1
доллар, оларда 5 доллар деп бағаланады.
Тайфун Атылыр: Қазақстан қазіргі түркі
елдерінің ішіндегі ең бай ел. Алайда сіздің
елдің қазіргі жағдайы 1980 жылғы Түркияға
ұқсайды. Ол кезгі Түркия экономикасы да
шетелге тәуелді еді. Қазіргі күні Түркия ЖІӨнің көрсеткіші бойынша әлемде 16-ші орын
алады. Ең бастысы бастапқы кезеңде бизнеске мемлекет көмегі керек. Мысалға, сіздерде
түрік дүкендері бар. Түркия осы дүкендерді
жалға алу құнының 70 пайызын өз мойнына
алады. Сосын біздің ел жергілікті кәсіпкер
тауарын шетелге шығарса, қосымша құн
салығының шамамен 20 пайызын қайтарып
береді.
Әлизада Рашад: Ең бастысы өз өніміңді
өндіру керек. Сонда ақша да далаға кетпейді.
Хайдар Байтұсов: Әрине, сіздерге бұлай
айту оңай. Менің білуімше, бір зауыттың
тұрақты жұмыс істеуі үшін 50 млн халық
керек. Бұл нарық. Түркияда қанша халық
тұратын мен айтпай-ақ білесіз ғой.
Әлизада Рашад: Мен түрік емес,
әзірбайжанмын. Бізде 8 миллион халық
тұрады. Ал Алматының кез келген дүкеніне
кірсеңіз біздің елдің – компоты мен тосабын, шарабы мен шайын, тауықтан жасалған
тағамның түр-түрін көресіз. Ал Әзірбайжанда
теңгеден басқа, Қазақстанға қатысты дүние
көргем жоқ.

Қарыз бен парыз
Қазір Қазақстанның сыртқы қарызы әжептәуір деңгейге жеткені
жасырын емес. Сол сияқты еліміздегі айтулы олигархтардың «сыртта
жүрген» ақшасы да аз емес көрінеді. Тіпті, сарапшылардың айтуына
қарағанда, олардың қаражатымен Қазақстанның барлық қарызын жауып тастауға жетеді екен.

Таяуда Парламент Мәжілісіне бас сұққан ҚР Бас Прокурорасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі
комитетінің төрайымы Сәуле Айтпаева Елбасы өзі назарында ұстап
отырған мемлекеттік органдардың тексерулерін тіркеу мәселесі
жайын кеңінен әңгімелеп берді.
Төрайымының мәлімдеуінше, соңғы
жылдары тексерулер саны әсіресе,
жеке кәсіпкерлік саласында төмендеп
отырғаны оларға жақсы бір ахуал
туғызғанын қуана жеткізді. 2013 жылы
орта есеппен айына 36000 тексеру
тіркелсе, бүгінде бұл тенденция төмендеп,
айына 9000 тексеріске түскен. Ал, бұл
жағымды ахуалдың орнауы Мемлекет
Басшысының мемлекеттік органдар тарапынан атқарылатын бақылау-тексеруді
оңтайландыру мен қысқарту жайында
берген тапсырмасын прокуратура органдары қадағалап, тиімді түрде жүзеге асырып отырғанының бір белгісі. Тәртіпке
айналып кеткендей, жалпы тексерудің
ең көбін санитарлық-эпидемиологиялық
ұйымдары (33%) мен төтенше жағдайлар
қызметі (10%)
жасайтынын комитет
төрайымы жасырмай айтты. Саудасаттық саласына 51% тексерістер салық
инспекциясы мен төтенше жағдайлар
қызметі жүргізеді. Ал өндіріс ұйымдары
болса, тексеруге еңбек инспекциясы тарапынан 50% және төтенше жағдайлар
қызметінен 40% ұшырайды.
Жалпы, 2013 жылы прокуратура органдары кәсіпкерлердің құқын қорғау
бойынша 990 тексеру жүргізіп, 11480
заң бұзушылықты айқындап, оның
1303 актісі прокурорлық қадағалауға
енгізілді. Жоспар бойынша
болуға
тиісті 27000 аса тексеру тоқтатылып,
3500 заңсыз тексерудің жолы кесілген.
13361 кәсіпкердің құқығы қорғалды.
Мемлекеттік ұйымдардың 2343 лауазымды қызметкері әртүрлі жауапкершілікке
тартылды.
Мәжіліс депутаты Камал Бұрханов
сөз алып, әлеуметтанушылардың жасырын жүргізген сауалнама арқылы білген
жайларға тоқталды. Астана мен Алматы
қалаларының және барлық облыс пен
қалалардың білім, денсаулық сақтау және

Әдетте сыртқы қарыздың қалайша
жиналатынын зерделеп көрелік. Алдымен екінші деңгейлі банктердің несие
беру қызметіне тоқталайық, ол ақшаның
барлығы сыртқы құрылтайшыларға
тиесілі екені белгілі. Олар өз кезегінде
оңды-солды берілетін несиенің қаржатын
халықаралық қаржы институттарынан қарызға алады. Сөйтіп, делдал болып, үстінен пайда көреді. Бұдан бөлек,
ірі экономикалық жобалар бар. Оған
қажетті қаражат Президент пен Үкімет
деңгейіндегі келісімшарттар арқылы
сырттан тартылады. Мәселен, соңғы рет
Қытайға ресми сапармен барған Елбасы
Н.Назарбаев Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғыртуға бір миллиард долларды «алып келді». Әрине, ондай қаражат
бізде жоқ десек қателесетін едік. Алайда
ел бюджеті ондай сомманы бірден бөліп
бере алмайды. Сол себепті сырттан,
Қытайдан қарыз алуға тура келеді. Осылайша, Қазақстанның сыртқы қарызы
қалыптасады.
Жылдың басында қаржы министрі
Бақыт Сұлтанов мемлекеттік қарыздың
12,8 пайызға өскенін мәлімдеген болатын. Ол кезде аталған сомма 4,4 триллион теңгені, яғни шамамен 30 миллиард
долларды құрады. Бұл – тек мемлекеттің

мәдениет обьектілеріне әлеуметтік сауалнама жүргізілген. Соның нәтижесі білім
саласын жылына 10-15 мәрте тексеретінін
көрсеткен. Ол ұйым басшыларының айтуынша тек ресми тексерулер көрінеді.
Ал, шындығында тексеру одан екі есе
көп те болады. Әкімшілік тарапынан
барлық мектептер оқу жылы бойына тағы тексеруге түседі. Осылардың
нәтижесінде тексеруші шенеуніктер басшылар мен ұстаздарды негізгі атқаратын
міндеттерінен алаңдатып отырғанын
ортаға ақтарып салды депутат.
Бүгінде қадағалаушы органдардың
мектеп сынды әлеуметтік нысандардың
қаржылық есептерін жиі тексеріп,
мұғалімдердің қалтасын қағып жүргені
жасырын емес. Осылайша қадағалаушы
органдары жемқорлық көріністерінің
мектепте де қанат жаюна әсер етуде.
Алдағы уақытта мұндай тексерулерге
тыйым салу қажет.

қарызы ғана. Ал Қазақстанның жалпы
сыртқы қарызы өткен жылы 148 миллиард доллар болған. Қазір оның көлемі
артпаса, азаймаған шығар. Демек, әрбір
қазақстандыққа шаққанда, бір адам 4 400
доллар қарыз.
Бір қызығы, соңғы он жылдың ішінде
Қазақстаннан сан алулан офшорларға
шығарылған ақшаның көлемі де тура
сондай 140 миллиардқа жеткен. Бұны
халықаралық сарапшылар да мәлімдеп
отыр. Салыстырып көрсек, Қазақстанның
сыртқы қарызы және сыртта жүрген өз
ақшамыздың көлемі шамамен бірдей болып тұр. Осы орайда қаржы полицелерінің
бір мәліметі еске түседі. Олардың айтуынша, бүгінде қазақстандық ірі компаниялар, нақты айтсақ, сол компаниялардың
қожайындары – өзіміздің олигархтар
өз қаржысын заңдастырудың тың жолын тапқан. Олар сыртқа жылыстатып
шығарған қаражатын Қазақстанға несие
ретінде беруді бастапты.
Айтпақшы,
алда
«капиталға
рақымшылық» атты ауқымды науқан
келе жатыр. Ендеше, осы мүмкіндікпен
елге келетін қаражаттар заңдастырылмақ.
Одан арғысы не болады? Әрине жауап біреу – уақыт көрсетеді. Бір анығы
шетелдегі қаржы оңай келе қоймайды.
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Елімізде металл сынықтарын жинап, экспорттау табыстың
егемендік алғаннан бергі кезең ішіндегі ең сарқылмайтын көзіне айналды. Металл сынықтары Қазақстанның мұнайы мен газынан да
өтімдірек тауар болып тұр. Себебі оны шетелдіктер тиын-тебенге сатып алады. Бағалай білсек, металл сынықтары – байлықтың нағыз
көзі. Өйткені оны домна пештерінде балқытып, жаңа металл құймасын
алу терең жер қыртысынан руда қопарып, одан металл тотығын
алып, соларды жиыстырып, ақыр аяғында балқыту арқылы металл
құймаларын алудан әлдеқайда оңай, әлдеқайда аз шығында екенін
түсіну керек. Бірақ бізде түсінгісі келмейтіндердің ықпалы күштірек
болып келген сыңайлы.
Үкіметі Ауыл шаруашылығы министрлігінің «АӨК саласында
салық салу тәртібін жетілдіру туралы ҚР кейбір заңнамалық актілеріне
өзгертулер мен толықтырулар енгізу» заңнамаға ұсыныстарын
қолдады. Атап айтқанда, жер салығы бойынша шаруа (фермерлік)
қожалықтар үшін аймақтарға байланысты барынша жер учаскелерінің
нормативін енгізе отырып бірыңғай жер салығын сақтау ұсынылып
отыр.
Арнайы салық режимі қайта өңдеумен
өзі
өндірген
ауыл
шаруашылығы
өнімдерін сатумен айналысатын, ҚҚС
төлемшісі болып саналмайтын заңды
тұлғалар үшін сақталады. Мұнымен, жер
салығына 70 пайыздық жеңілдіктер алынады, оның орнына ауыл шаруашылығы
тауар өндірушілер қоршаған ортаның
эммиссиясы үшін төлемінен босатылады. Ауыл шаруашылығы министрлігінің
мәліметінше жалпы көлемі 6,8 млн. гектарды құрайтын 18 мың жер учаскелері
иелерімен қолданылмайды. Осы ретте,
жер салығы ставкасын 5 есеге өсіріп,
аймақтарға
пайдаланылмай
жатқан
жерлердің ставкасын ұлғайтуға құқық
бере отырып 10 есеге өсіру ұсынылып
отыр. Мұнымен, өсім ұлғайту біріңғай
жер салығы негізінде арнайы салық
режимін қолданатын фермерлік және шаруа қожалықтарына таралмайды.
Бұдан басқа, дайындаушы ұйымдардың
ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан
түскен жылдық жиынтық табысы 90%ға кем болмаған жағдайда, дайындаушы
ұйымдармен бюджетке төленген ҚҚС со-

масы субсидия түрінде компенсацияланады. Жеке қосалқы шаруашылықтармен
өндіріліп, қайта өңдеу кәсіпорындары немесе дайындаушы ұйымдарға сатылған,
белгілі бір ауыл шаруашылығы өнімдерін
сатудан түскен табыс жеке табыс салығынан
(ЖТС) босатылады. Сондай-ақ, министрлік
ауыл
шаруашылығы
жануарларының
жүндері мен терілерін, балықты, мақтаны
қайта өңдеу, сондай-ақ кондитерлік және
макарон өнімдерінің өндірісі сияқты
бағыттарға ҚР Салық кодексінің 267 бабында көрсетілген ҚҚС бойынша салықтық
70% жеңілдіктің күшін кеңейтті. Бұл шара
дайын өнімнің өзіндік құнын төмендетіп,
отандық компаниялардың тауар көлемін
ұлғайтуға септігін тигізбек.
Бұдан басқа импортталатын тауарлар тізімі тауарлы малдардың барлық
түрлерімен, жеміс-жидек дақылдары мен
жүзім көшеттері (жеміс-жидек дақылдары,
жүзімнің ұластырылған шыбық материалдары), құс шаруашылығы, етті қайта өңдеу
мен азық-жем өндірісімен толықтырылды.
Бұлар бойынша қосымша құн салығы есепке жатқызу әдісімен төленеді.

«Ештен кеш жақсы» деген халықпыз ғой.
Үкіметтің металл сынықтарын экспорттауға
тыйым салған қаулысы шыққанда, қуанып
қалдық. Ал осы қаулының күшін жыл
аяғына дейін ұзарту туралы жаңа хабарды
естігенде, қуанышымыз еселене түсті. Біз
жалпы, металл сынықтарын елден экспорттауды түбегейлі және түпкілікті тоқтату
керек деп ойлаймыз. Өйткені өзіміз металл
шикізаттарды экспорттайтын ел екенімізді
ойлап, өзімізге-өзіміз қастандық жасап
жүргендейміз. Тиын-тебенге сатқан металл
сынықтары жүздеген теңгеге жер астынан
қопарып шығарған рудалардан алып, экспорттайтын металл құймаларымызға нақты
бәсекелес болатынын түсінуге тиіспіз. Яғни
тиын-тебенге мәз болғандарды қолдап,
елімізге түсетін миллиондардан айырылып
жатырмыз. Нағыз Қожанасырдың саудасы!
Десек те, металл сынықтарын жинаушылармен «күреспеу» керек. Мемлекет
индустрияландыру бағдарламасы негізінде

Рейтинг тиімді жұмыс көрсеткіші ме?
ҚР Өңірлік даму министрі 2016 жылға қарай Дүниежүзілік банктің 11 индикатор бойынша
54 шарадан тұратын «Doing Business» рейтингі бойынша алғашқы 30 елдің қатарына кірудің ісшаралар жоспарын бекітті. Бұл туралы бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте ҚР Өңірлік даму министрі Болат Жәмішев мәлімдеді.
«Бұл жоспарды жүзеге асыру үшін заңнамаларға екі пакет
түзету әзірленді. Жер, Экологиялық, Кеден ісі, Салық және
басқа міндетті төлемдер туралы төрт кодекске, сондай-ақ
«Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен
өкілдіктерді тіркеу», «Теміржол көлігі», «Ұлттық кәсіпкерлер
палатасы туралы» үш заңға енгізу үшін әзірленген заңнамалық
түзетулердің алғашқы пакеті екі
оқылымда 19.06.2014 жылғы Парламент Сенатының пленарлық
отырысында мақұлданды», –
деді Б.Жәмішев.
Министрдің
айтуынша,
электр және жылу желілеріне
қосылуға техникалық рұқсат
алу процедураларынан өтудің
мерзімін (10-14 күннен 5 жұмыс
күніне дейін), техникалық паспорт дайындау мерзімін (20
күннен 5 күнге дейін), жылжымайтын мүлікті тіркеу (5 күннен
күннен 2 күнге дейін) шаралары
мерзімдерін
оңтайландыруға
бағытталған
заңнамалық
түзетулер осы жылдың 1

қыркүйегіне дейін Парламенттің қарауына енгізілмек.
«Кәсіпорын ашу» индиаторы бойынша шағын кәсіпкерлік
субъектілерін «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы
тіркеудің мерзімі 1 жұмыс күнінен 4 сағатқа дейін
қысқартылатын болады», – деді министр. Иә, рұқсат беру
жағынан бірқатар жетістіктеріміз бар. Оны жоққа шығаруға
болмас. Бірақ жергілікте жерлерде кәсіпкерлік нысандарды
қуат көзіне, түрлі инженерлік
қызметтерге қосу өзекті мәселе
болып қалып отырғаны жасырын
емес. Атқарушы билік мұндай шараларды әлемдік рейтингтердегі
жағдайын жақсарту үшін емес,
кәсіпкерлерге қолайлы жағдай
туғызуға бас мән берсе ғой. Тағы
да, «біздер Үкіметтік осындай
қамқорлығын сезініп отырмыз»
деп кәсіпкерлердің өздері айтса қандай жарасымды еді. Амал
не министрлердің тимді жұмыс
істеп жатқанын «Doing Business»
рейтингіне қарап бағалайтын
күн туып тұр.

елімізде ең болмаса металл сынықтарын
қайыра балқытып, өңдеп шығаратын бір
кәсіпорын ашса, одан ұтылмайды. Бұл үшін
қажетті энергия көзін беретін шикізат бізде
жеткілікті. Айталық, домна пештері үшін
таптырмайтын энергия көзі кокстелген
көмір болса, Қарағандының көмірі нағыз
кокстелетін сапалы көмір. Демек, металл
сынықтарын өзімізде өңдеп, пайдаланатын
мол мүмкіндік болып тұрғанда одан, яғни
экспортталатын
металл
сынықтарынан
өзімізге нағыз күшті бақталас жасау
білімсіздіктің өзі. Біз Әсет Исекешов
бастаған индустрияландыру бағдарламасын
жүзеге асырушы лауазымды тұлғалар осындай игі іспен айналысса, «қой да аман, қасқыр
да тоқ» деген жағдайды қалыптастырар едік.
Иә,
металл
–
біздің
басты
байлықтарымыздың бірі. Ал оны өзіміздің
байлығымыз емес, бақталасымызға айналдыру сын көтермейтін кемістік екенін мойындау қажет шығар.

Өзгеріс керек
Сансыз тексеруден кәсіпкерлер де
мезі болған. Мораториймен жарты
жылдай болса да жаны тынышталған
Алматының шағын және орта бизнес
өкілдері енді Салық кодексіне өзгерту
енгізуді сұрап отыр. Қала әкімімен
кездескен кәсіпкерлер өз саласының
қиындығы мен дамуға кедергі келтіретін
факторларды тізіп берді.
Салық кодексінде шығын мен өндірістік
ақаулардың есептелмеуі бизнесмендерді көлеңкелі
экономиканың үлесін арттыруына итермелейтін
көрінеді. Ал азық-түлік өнеркәсібінде салыққа
қатысты
жеңілдіктер
өндірушілермен
қатар
өнімді таратушыларға да беруілуі керек дейді
кәсіпкерлер. Сонымен қатар, POS-терминалдар қою
міндеттелгенімен, банктер оны қажетті көлемде
жеткізіп бере алмай отыр. Оның үстіне отандық
қаржы ұйымдары әр транзакция үшін шетелдегімен
салыстырғанда төрт есе көп ақша ұстап қалады
екен. Өз кезегінде Алматы қалалық кәсіпкерлер
қауымдастығының президенті Виктор Ямбаев:
«Шағын бизнесте кәсіпкерлер түрлі тексерістермен
жалғыз күресуде. Бір жыл ішінде мемлекеттік 56
мекеме оның жұмысын тексеруге құқылы. Тағы да
әркім өз есебін өзі тапсырсын, бұл жеңіл болады деген. Бірақ іс жүзінде нағыз қағазбастылық осы жерде», – деп ойын ортаға салды.
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Таяуда Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімге қол қойған үш елдің кәсіпкерлері бас қосып,
V EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2014 көрмесі мен III Алматы бизнес форумын қатар өткізді. Қазақстан, Ресей, Беларусьпен қатар, Қырғызстан, Түрiкменстан, Өзбекстаннан келген 192 компания өкілдері қатысатын
шарада жаңа Экономикалық одақ кеңістігіндегі «ойын тәртібі» талқыға салынады. Сондықтан бизнес
форумның тақырыбын ұйымдастырушылар «Кеден одағы аумағында тауарлар, қызмет түрлері, капитал
мен жұмыс күшінің еркін қозғалысы: қауіп-қатерлер, проблемалар мен оларды шешу жолдары» деп атаған.
ҚР Сауда-өнеркәсіп палатасы мен РФ
Сауда-өнеркәсіп палатасының Орталық
Азиядағы өкілдігі бірлесе ұйымдастырған
жиынның
іскерлік
бағдарламасы
шеңберінде әртүрлі тақырыптарға арналған
дөңгелек үстелдер, В2В кездесулер, Кеден
одағына мүше мемлекеттер мен қатысушы
фирмалардың тұсаукесері өтеді.
– 2012 жылы Астана экономикалық
форумы экономикаға қатысты ғаламдық
проблемаларды көтерген еді. Алайда
орта және шағын бизнеске қатысты нақты
ұсыныстар мен проблемалар айтылған
жоқ. Сол кезде Алматы бизнес форумын өткізу туралы шешім қабылдадық.
Сондықтан бұл форум соның жалғасы
ретінде, кәсіпкерлердің бетпе-бет кездесіп,

проблемаларын талқылап, тығыз байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Біз бұл
жерге шенеуніктердің де кәсіпкерлермен
тікелей жұмыс істейтіндерін ғана шақырып
отырмыз, – деді Ресей Сауда-өнеркәсіп
палатасының Орталық Азиядағы аймақтық
өкілі Виктор Жигулин.
Аймақтық өкілдің тұжырымдауынша,
Қазақстанның тұрақты саяси жағдайы,
қолайлы логистика, жанға жайлы ауа
райы да шетелдік кәсіпкерлердің қазақ
нарығына деген қызығушылығын арттырып отыр. Сондай-ақ қазіргі қалыптасқан
саяси-экономикалық жағдайға байланысты, қазақстандық кәсіпкерлердің де жақсы
пайда таба алатын бос жатқан нарықты
жаулауға
мүмкіндіктері
бар.
Оның

POS-терминал жыры
Базбір кәсіпкерлер үшін POS-терминал орнату
мерзімі кейінге шегерілді. Бұл туралы Қостанай
облысының кәсіпкерлік палатасы алға тартып
отыр. ҚР Кәсіпкерлерінің ұлттық палатасының
мәліметінше, олар мұны арнайы салықтық
тәртіппен жұмыс істейтін кәсіпкердер үшін жасап
отырған көрінеді.
Олардың
мәліметінше,
«Ақша төлемi мен аударымы
туралы» ҚР Заңына енгізілген
өзгерістерге сәйкес арнайы
тәртіппен жұмыс істейтін
Астана, Алматы қалалары
мен Облыстық деңгшейдегі
қалалардың
кәсіпкерлеріне
POS-терминал орнату мерзімі
2016 жылдың 1 қаңтарына
дейін ұзартылды. Сондайақ, өзге қалалар ме ауылдық
жерлердегі сондай тәсілмен
жұмыс істейтін кәсіпкерлер өз
еркімен POS-терминал орната
беруіне болады.
– Біздің ойымызша, бұл өз
уақытында жасалған қадам,
өйткені ауылдық кәсіпкерлер
бізге
бұл
қондырғыны

міндетті түрде орнату талабын алып тастауды өтініп,
хабарласты, – дейді Қостанай
облысы кәсіпкерлері палатасы директорының орынбасары Самат Садуақасов. Ал
жалпыға бірдей тәртіппен
салық төлеушілер, кәсібіне
қарамастан,
міндетті
түрде
POS-терминал
орнатуы тиіс. Оңайлатылған
мағлұмдамамен, шаруа және
фермерлік қожалықтар, ауыл
шаруашылық
өнімдерін
өндіруші кәсіпкерлер, балық
өнімін
өндірушілер
және
ауылдық
тұтынушылар
кооперативтері арнайы салық
тәртібі патентібойынша жұмыс
істейтіндер пайдаланады.

үстіне шетелдік кәсіпкерлермен бірлесе
ашқан компаниялардың қатары жылдан
жылға өсіп келеді. Мәселен, Қазақстанда
шетелдіктердің қатысуымен ашылған 35
мыңнан аса компания тіркелген. Басым
бөлігі Ресей, Түркия елдерінің еншісінде.
Алайда соның тек 15 мыңы ғана тұрақты
жұмыс істейді. Ал Беларусь елінің
елшісінің Алматыдағы кеңесшісі Александр Русецкий:
– Қазақстан мен Беларусь арасындағы
тауар айналымы тұрақты дамып келеді.
Мәселен, 2014 жылдың қаңтар-сәуір
аралығында тауар айналымы 14,3 пайыз
өсім көрсеткен. Соның ішінде Қазақстанның
біздің елге шығаратын өнімінің көлемі
29,9 пайызға артып отыр. Ал Беларусь-

тан келетін тауардың көлемі 12 пайызға
өскен. Өткен жылдары жағдай басқаша еді.
Яғни Беларусь экспорты Қазақстандікіне
қарағанда артық болатын. Айта кету керек,
соңғы кездері Қазақстаннан экспортталатын тек шикізат емес, өңделген өнімнің
де үлесі артып келеді. Атап айтар болсақ,
минералдық тыңайтқыштар, пластмасс
өнімдері мен машина жасау саласының тауарлары. Кедендік одақ пен экономикалық
одақ орта және шағын бизнестің дамуына
үлкен мүмкіндіктер береді, – дейді Александр Русецкий.
Дегенмен
«Зарубеж-Экспо»
компаниясының халықаралық қатынастар
бойынша директоры Анатолий Николаев көрмеге қатысатын 200-ге жуық
компанияның 18-і ғана қазақстандық
өндірушілер екенін айтып қалды. Осы
жайттан-ақ біздің айдарымыздан жел есіп
тұрмағанын байқауға болады. Көрмеге
қатысқан қазақстандық компаниялардың
басым бөлігі мұнай-химия және газ
өнеркәсібі, тау-кен өндіру өнеркәсібі, металлургия саласында жұмыс істейді. Ал шағын
және орта бизнес өкілдерін кездестіру
өте қиын. Сондықтан Еуразиялық одақ
шеберінде қай уақытта болса да орыстан
бәсіміз төмен болатынын мойындауымыз
керек.
Еуразиялық
одақ
шеңберінде
экономикалық тұрғыдан мүддемізді қорғау
ісі техникалық регламенттерді қабылдауда
анық байқалады. Өкінішке орай, біздің
шенеуніктер қандайда бір техрегламент қабылданғанда суырылып, шығып,
ресейліктерге қарсы уәж айтқанын көре
алмадық. Бізді осы қынжылтады.

Туризм қай жерде дамиды
Қазақстанда «2020 жылға дейін туристік саланы дамыту тұжырымдамасы» аясында аумақтық түрде 5 кластер анықталды, деп хабарлады бүгін Туризмді қолдау күніне
арналған «дөңгелек үстел» отырысында ҚР Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігінің индустрия туризмі комитеті төрағасы Марат Иғалиев.
«Тұжырымдама
халықаралық
консалтингілік
компаниялардың қатысуымен жасалды. Жалпы, біз
дамудың 5 кластерін анықтадық: Астана, Алматы,
Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Батыс
Қазақстан», – деді М.Иғалиев. Сонымен, оның айтуынша, Шығыс Қазақстан экологиялық туризмді, Ал Алматы – тау туризмін дамыту орталығы ретінде қаралады.
Оған қоса, Астана мен Алматы іскерлік туризмді дамыту
орны ретінде белгіленуде. Оңтүстік Қазақстан аумағы
мәдени туризмді дамыту орталығы, ал Батыс Қазақстан
мәдени және «жағажайлық» демалыс орны ретінде дамитын болады. Сондай-ақ, комитет басшысы аталған
кластерлер аясында ұлттық жобаларды жүзеге асыру
қарастырылғанын атап өтті.
Бұдан өзге, курорттық аймақ құру күрделі
қаржы шығынының 3 элементін болжайды: сыртқы
магистральдік инфрақұрылым, ішкі инженерлік
және туристік инфрақұрылым, коммерциялық нысандар. Сыртқы инфрақұрылымды дамыту басқа
елдердің мысалында мемлекет есебінен толығымен
қамтамасыз етіледі деп күтілуде. «Инвестициялардың
экономикаларға қайтымы жаңа жұмыс орындарын құру
арқылы бюджетке түсім кезінде қамтамасыз етіледі,
жалпы құрылымда күрделі қаржы шығындарының

үлесі шамамен 15-25%-ды құрайды», – деп толықтырды
ол. М.Иғалиев түсіндіріп өткендей, ішкі инженерлік
инфрақұрылым төмен кірістілігі мен ұзақ мерзімді
қайтымымен мемлекеттік-жеке меншік серіктестік форматында инвестициялар талап етеді. Сонымен, бұл сегментте шығындар үлесін Комитет жалпы шығындардың
20-35% көлемінде деп қарайды. Оған қоса, жылжымайтын мүлікке шығындар шамамен 50-60%-ды құрайды.

