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«Аға сеньорлар» жобасы аясында «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы канадалық CESO компаниясымен меморандумға қол қойды. Енді алдағы
уақытта канадалық тәлімгерлер Қазақстандағы шағын және орта бизнес
өкілдеріне кеңес беріп, бизнесті қалау жүргізудің жөн-жобасын үйрететін болды.
Бұл жоба халықаралық шетел ұйымдарымен ынтымақтастықта
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті дамыту мен қолдаудың
бірыңғай бағдарламасы
аясында жүзеге асырылуда. Ұйымдар аға
мырзалар
қызметін
үйлестіреді,
атап
айтқанда, олар өзінің
білімімен
және
тәжірибесімен
бөлісе
отырып, Қазақстандағы
кәсіпорындарды дамытуға жәрдемдеседі.
Бүгінде
қазақ
кәсіпкерлеріне
ақыл-кеңес
айтатын
ақылмандардың түкке қажеті жоқ. Экономикасы заң бойынша дамып жатқан Канаданың
іс-тәжірибесі біздің кәсіпкерлерге қызық
емес. Сондықтан «Атамекеннің» бұған қаржы
шығындап, әуіре болуына негіз жоқ.
Еліміздегі
кәсіпкерлікке
қатысты
заңның бәрі оқтай түзу, бір мін таппайсың.
Бар мәселе сол заңның толықтай іске аспай
жатқанында. Егер шенеуніктер заң бойынша жұмыс істейтін болса, Қазақстанда
кәсіпкерлік баяғыда көркейіп,
еліміз
дамыған 30 елдің қатарына еніп кетер еді.
Сондықтан көк теңіздің арғы жағындағы
бизнес-сарапшыларды
елге
шақырып,
әңгімесін тыңдауға ешқандай кәсіпкер
құлықты емес.
Бірақ
«Атамекеннің»
жігіттері
аға
мырзалардың сарапшылық көмегі техникалық
және ұйымдастырушылық тұрғыдағы проблемаларды шешу кезінде қызметкерлерді оқыту

мен тәжірибелік көмек көрсетуге байланысты
болатынын айтуда.
– Канада тарапы Қазақстанда экономикалық
және қоғамдық секторда жасалып жатқан реформалар мүмкіндігіне сенеді. Біздің елдер
арасында ұқсастықтар өте көп. Бұл өз кезегінде
бізге экономикалық, инвестициялық салаларға
өзгерістерді жылдамырақ енгізуге, сондайақ білім беру сапасын арттыруға ықпал етеді.
Осы ретте келетін сарапшылар инновацияларды енгізіп, қазақстандық бизнеске тиімділігін,
табыстылығын арттыруға жәрдемдесетініне
сенімдімін, – дейді Қазақстандағы Канаданың
Төтенше және Өкілетті Елшісі Шон Стайл.
Астандан ұзап шықпайтын елші елімізде
кәсіпкерліктің қалай дамып жатқанын қайдан
білсін. Ол – міскін, әлемдік экономиканың
тәжірибесіне
сүйеніп
әңгіме
айтқанын
түсінуге болады. Ал Қазақстанның бизнесті
өркендетудегі өзіндің ешбір елге ұқсамайтын
өзіндік тәжірибесі бар екенін жетік білмейтіні
анық.

Жеріміз құр жатып, құмға айналмасын

Жалақыңыз қанша?

«Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жер кодексіне енгізілген
түзетулерге қатысты пікір білдірді», – деп хабарлайды kaz.tengrinews.kz.
Бұл норма ел азаматтарына биылғы 1 шілдеден бастап ауыл шаруашылық
жерлерін аукционда сатып алуға мүмкіндік береді. Енгізілген түзетулер
қоғамда пікірталастар туғызған еді, себебі наразылық білдірушілер жерді
шетелдік азаматтар иемденіп алуы мүмкін деген ойда.

Жалақыңыз қанша? Қазақстанда 2016 жылғы наурызда бір
қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы 133 мың 922
теңгені құрады. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика жөніндегі комитеті хабарлайды.

Назарбаев еліміздің жаңа Бас прокуроры
таныстырылған жиында қазақстандықтарға
Қазақстанда қабылданып жатқан құқық пен
заңдардың түсіндірілетінін атап өтті. Мысал
ретінде ол Жер кодексіндегі түзетулер интерпретациясын келтірді.
– Онда біз жерді шетелдіктерге сатамыз деген сөз жоқ. Ондай болмайды. Біздің
мақсатымыз – жеріміздің жөнсіз пайдала-

нылып, құмға айналып кетпесінен бұрын,
құр жатқан жерлерді өз игіліктері үшін
қазақстандық азаматтарға жекешелендіріп
пайдалануға мүмкіндік беру. Жерді латифундистер алып алды. Олардың біреулері пайдаланады да, екіншілері пайдаланбайды. Жерге
қурай шығып, ол адамдарға бақыт әкелуі тиіс,
пайда әкелуі тиіс деп айтылатын қазақстандық
жердің түсініксіз мақсаттарға қолданылып
жатқанын көріп отырмыз. Осының барлығын
жұрт басқаша түсініп отыр. Белгілі бір формада құқықтар мен міндеттер түсіндірілмейді,
осыдан эксцесстер пайда болады, – деді Мемлекет басшысы. Ол прокуратураның әрқашан
мемлекеттің негізі болғанын және қабылданып
жатқан актілердің прокуратура бақылауында
екенін айтты.
Ал осыған дейін ҚР Ұлттық экономика
министрлігінің өкілдері жерді аукционнан тек
Қазақстан азаматтарының сатып ала алатынын, ал шетелдіктердің 25 жылға жалға алуына болатынын түсіндірген еді.

Комитеттің дерегінше, 2016 жылғы
наурызда жұмыссыздар саны бағалау
бойынша 455,1 мың адамды құрады.
Жұмыссыздық деңгейі экономикалық
белсенді халық санына шаққанда 5,1% болыпты. Жұмыспен қамту органдарында
жұмыссыздар ретінде тіркелгендер саны
2016 жылғы наурыздың соңына 69 мың
адамды құрады немесе экономикалық
белсенді халық санына 0,8%.
Экономикалық секторға келсек, биылғы
жылдың бірінші тоқсанында елімізге келген инвестициялар көлемі 1 триллион
157 млрд теңгені құрды, осылайша, 2015
жылғы қаңтар-наурызға қарағанда 15,7%-ға
артты. Өңдеу өнеркәсібінде өндіріс көлемі
0,3%-ға артты.
2016
жылғы
қаңтар-наурызда
ауыл шаруашылығы шығарған жалпы
өнімінің көлемі 317,8 млрд теңгені құрап,
2015 жылғы қаңтар-наурызға қарағанда
2,9% артты.
2016
жылғы
қаңтар-наурызда
«Көлік» саласы бойынша нақты көлем
индексі 104,1%-ды құрады.

2016 жылғы қаңтар-наурызда жүк
айналымының көлемі 118,7 миллиард
тонна-шақырымға жетіп, 2015 жылғы І
тоқсанмен салыстырғанда 0,3% артты.
Жолаушылар айналымының көлемі 60,8
млрд. жкм құрап, 1% артты.
2016 жылғы қаңтар-ақпанда сыртқы
сауда айналымы 8 миллиард 809,1 млн.
АҚШ долларын құрап, 2015 жылғы
каңтар-ақпанмен салыстырғанда 34,4%
төмендеді, соның ішінде экспорт – 5
миллиард 588,9 млн. АҚШ долларын
(34,6% аз), импорт – 3 миллиард 220,2
млн. АҚШ долларын құрады (34,1% аз).
2016 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша тіркелген заңды тұлғалардың
саны 366169 бірлікті құрап, өткен
жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда
2,5% артты, оның ішінде 100 адамнан
кем қызметкерлері бар фирмалар – 357
мың 51 бірлік. Жұмыс істеп тұрған
заңды тұлғалардың саны 227 мың 862
құрады, оның ішінде 219083 бірлік
шағын кәсіпорындар (100 адамнан
кем).
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Таяуда Қазақстан Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаев
«Қазақстан
Республикасының
«2016-2018 жылдарға арналған
республикалық бюджеті туралы» заңға өзгеріс енгізу туралы» Заңға қол қойды. Аталған
құжат бойынша 2016 жылға
арналған республикалық бюджет тапшылығы 723,4 млрд
теңгеден 902,7 млрд теңгеге
дейін көбейтілген болатын. Ал
бюджет табысы 8 пайызға яғни
3 трлн 365,3 млрд теңгеге дейін
қысқартылса, шығындар трансферт есебімен 8 трлн 266,8 млрд
теңгеге артып отыр.
2016
жылғы
қазына
қаржысының
әлеуметтікэкономикалық
параметрлері
нақтыланған болжам бойынша
қайта қаралған. Шамамен ішкі
жалпы өнімнің өсуін ескерген
Ұлттық экономика министрі 2016
жылы бюджет қоржынына 3 трлн
365,3 млрд теңге табыс түсетінін
баяндады. Бұл жоспардағыдан
300 млрд теңгеге аз болып отыр.
ҚР
Ұлттық
экономика министрі Ерболат Досаев:
«Салықтың негізгі толық түспеуі
ағымдағы жылы 1 наурыздан
құбылмалы шкалаға өтумен және
мұнай бағасы барреліне 30 доллар кезінде ЭКБ мөлшерлемесін
тоннасына 40 доллардан 20
долларға дейін төмендеуімен,
мұнай өндіру көлемінің болжамын 77 млн тоннадан 74 млн
тоннаға дейін төмендетумен
байланысты», ̶
дейді. Бас
экономистің айтуынша, 2016
жылғы
макроэкономикалық
көрсеткіштер болжамы «АҚШ
долларының айырбас бағамы 360
теңге, мұнай баррелінің бағасы
30 доллар болады, металл бағасы
2015 жылғымен салыстырғанда
15 пайызға төмендейді» деген
болжамға негізделген.

Таяуда Елбасының жеке қабылдауында болған Есеп комитетінің төрағасы
Қозы-Көрпеш Жаңбыршин ел қазынасынан бөлінген қаражаттың қалай, қайда
жұмсалғандығын баяндады. Қ. Жаңбыршин келтірген мәлімет бойынша өткен жылғы
бюджет заңнамасын бұзу бойынша Білім және ғылым министрлігі көш бастап тұр.
Аталған министрлікте 39,5 млрд теңгеге заң бұзушылықтар анықталған. Ал Мәдениет
және спорт министрлігінде 13,6 млрд теңгенің өтеуі жоқ болып шықты. Сонымен
қатар ауыл шаруашылығы министрлігінде 12,4 млрд теңгеге салынған. Аймақтық
бюджет бойынша мемлекет қаражатына немқұрайлы қараған өңірлер аз емес.

Бұдан бөлек 2016 жылы номиналды жалпы ішкі өнім
көлемі 1 триллион 300 миллиард теңгеден астам болады
деп болжанған. «Министр шығын 600 миллиард теңгеге
артқанын мәлімдеді. Яғни үнемдеу мүмкін емес. Керісінше
жоспарлы шығын мөлшерін арттырып отырмыз. Бюджет дефициті пайда болып отыр. Сондықтан шығынды
азайту – үнемдеу емес», – дейді. Депутаттар бұл жолы
да шығынды құрылыс есебінен қысқарту керектігін айтып
отыр.

Бұдан бөлек 2016 жылы номиналды жалпы ішкі өнім көлемі 1
триллион 300 миллиард теңгеден
астам болады деп болжанған.
«Министр шығын 600 миллиард
теңгеге артқанын мәлімдеді. Яғни
үнемдеу мүмкін емес. Керісінше
жоспарлы шығын мөлшерін арттырып отырмыз. Бюджет дефициті
пайда болып отыр. Сондықтан
шығынды азайту – үнемдеу

емес», – дейді. Депутаттар бұл
жолы да шығынды құрылыс
есебінен қысқарту керектігін айтып отыр. «Аяқталуы 80 пайызға
жетпеген құрылыс нысандарын
қаржыландыру
тоқтатылады.
Ондай бюджеттік қаражатқа
салынып жатқан мектеп, аурухана, балабақша сияқты нысандар көп. Бұл шығын мөлшерін
кәдімгідей қысқартады», – дейді
сенатор Владимир Редкокашин.
Министрдің уәждерін тыңдаған
сенаторлар «2016-2018 жылдарға
арналған республикалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар
енгізу» туралы және «Ұлттық
қордан
2016-2018
жылдарға
арналған кепілдендірілген трансферт» туралы заң жобаларын
бірауыздан мақұлдады. Ал Қаржы
министрі Бақыт Сұлтановтың айтуынша, ұлттық қордан алынған
қаражат тұрғын үй құрылысы
саласына, «Тұрғын үй жинақ
банкі» салымшыларына өтемақы
ретінде,
инфроқұрылымдық
салаға, «Бизнестің жол картасы»,
«Қолжетімді тұрғын үй – 2020»
сынды мемлекеттік жобаларды
аяқтауға жұмсалады. Сондайақ бас қаржыгер бюджеттің
әлеуметтік бағыттағы жоспарлары қысқармайтындығын да
айтқан.
Бюджет,
трансферт
талқыланған Сенат отырысына Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев қатысқан еді. Оның
мәліметінше, Ұлттық банк ақпан
айында 474 млн доллар ақша
сатып алған. Бұл шара алтын
валюталық қорды толықтыру
үшін жасалып отыр. Нәтижесінде
оның көлемі 27,7 млрд долларға
жеткен. Бұдан бөлек өз сөзінде
Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев халыққа жиған
ақшасының 50 пайызын теңгемен,
50 пайызын шетелдік валютада
сақтауға кеңес берді.

Қайшылық жойылмақ

Қанша егін несиеге өседі?

Қазақстанда 2017 жылдан бастап жаңа көліктерді
мемлекеттік тіркеу салығына қатысты заңға өзгерістер
енгізіледі. Бұл туралы «Астана» телеарнасына берген
сұхбатында инвестициялар және даму вице-министрі
Альберт Рау мәлімдеді.

Қанша егін несиеге өседі? Биыл Қазақстанда 2 миллионнан астам гектар егін несиеге егілетін болады. «ҚазАгро» ұлттық холдингінің «Аграрлық несие корпорациясы»
астықшылардың осынша ауқымдағы алқапқа көктемгі егін егу жұмыстарын жүргізу
үшін берген өтініштерін мақұлдады.

Шенеуніктің айтуынша, заңға
енгізілетін өзгерістер дайын,
дегенмен ол келесі жылдан бастап күшіне енеді. «Бұл мәселеде
заңда қарама-қайшылық болды.
Желтоқсанда жасалған көлік
қаңтарда бір жылдан асқан деп
танылып, қосымша салық салы-

нады. Қазір тиісті өзгерістерді
әзірлеп қойдық. Бірақ салық
кодексінің кестесімен сәйкес келмей, ол келесі жылға қалды», –
деді вице-министр.
Еске салайық, салық кодексіне
сәйкес, бір жылға толмаған жеңіл
автомобильдерді бірінші рет
мемлекеттік тіркеуден
өткізу құны – 0,25
АЕК немесе 530 теңге.
Егер ол бір жылдан асқан болса, 106
мың теңге төленеді.
Соңғы
категорияға
2015
жылдың
соңында
шыққан
автомобильдер
де
кіреді.
Сондықтан
да бұл өткен жылы
шыққан көліктердің
сатылымының азаюына әкелді.

Несие бюджет қаржысы есебінен беріледі және
қайтарылуға міндетті.
Сонымен,
үкіметтік
несие
корпорациясы агроөнеркәсіп кешені нысандарын қолдау
мақсатында, көктемгі егін егу жұмыстарын жүргізуге
ниет білдірген отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне жалпы сомасы 37 миллиард
теңгеден аса кредит бергелі отыр. Ұлттық холдингтің
түсіндіруінше, осы қаржыға егіншілер тек
2 миллион гектардан аса алқапқа егін егіп
қана қоймай, оны жинауға тиіс.
Қазіргі
уақытта
Ақмола,
Алматы, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай, Солтүстік
және
Оңтүстік
Қазақстан
облыстары астықшылары үшін көктемгі егіс
жұмыстарына 20 миллиард теңгеден астам
қаржы несиеге берілген.
«Ауылшаруашылығы
тауар
өндірушілері алған қаржысы арқылы
жанар-жағармай материалдарын, ауыл
шаруашылығы
техникасын
жөндеу
үшін қосалқы бөлшектерді, минералдық
тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғау

құралдарын сатып алуға және өнімді отырғызу мен
жинау бойынша өзге де қажетті шараларды уақтылы
жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Бұдан өзге, корпорация несие серіктестіктерін қорландыру аясында
жыл басынан бері көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу
үшін 206 агроөнеркәсіп кешені субъектілерінен
келіп түскен құны 2,8 млрд. теңгенің өтінішін
қаржыландырды» деп хабарлайды «ҚазАгро».

www.nap.kz

– Бүгінгідей қиын дәуірде бизнес қалай күн
көріп жүр?
– Дәл айттыңыз, шынымен де қиын
уақыт. Алайда дағдарыс бұл бизнестің басына түскен ауыртпалықтың басы ғана.
Кәсіпкер ретінде экономикада өрлеу мен
құлдыраудың қатар жүретінін жақсы
білеміз.
Мені басқа нәрсе алаңдатады.
Біз кәсіпті аумалы-төкпелі 90-шы жылдары бастадық. Ол кез шынымен де ауыр
болатын. Нағыз қиыншылық сол тұстары
болды. Соған қарамай біз оны еңсерерімізге
сенімді едік. Біз еңбек етуге, жұмыс істеуге
қорыққан жоқпыз.
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Еліміздегі ең танымал бизнесмен өзі иелік ететін Forbеs Қазақстан
журналына сұхбат беріпті. Арманжан Қазақстандағы бизнестің
жағдайына анық-қанық баға берген екен.

– Сонда сіз бүгінгі күнді 90-шы жылдармен салыстырып отырсыз ба?
– Қазіргі Қазақстанда кәсіп қылу, бизнес ашу 90-шы жылдармен салыстырғанда
әлдеқайда ауыр. Сырт қарағанда мемлекет
көмектесіп жатыр. «Даму», Қазақстан Даму
банкі сияқты институттар бар, Ұлттық
Кәсіпкерлер палатасы жұмыс істейді.
Бірақ, қазіргі күнгі кәсіпкерлердің бойында 90-шы жылдардағы ұмтылыс жоқ. Бұл
– дағдарыстың өзінен асып түсетін, күрделі
проблема.
– Бизнеспен айналысу неге ауырлап
кетті?
– Себебі, Қазақстанда кәсіп қылу
қауіпсіз болудан қалып барады. Бизнес бастағысы келген кез келген адам
басын бәйгеге тігеді. Ол табыс таппай
жатып кеңсесіне Санэпидстанция, өрт
сөндіру, салық, Қаржы полициясы, прокурорлар, Әділет министрлігінің өкілдері
сау етіп кіріп келеді. Одан қалды, сізге
қоқан-лоқы көрсетіп, қорқытып, үркітіп
кететін күтпеген «бейтаныс» адамдар пайда болады. Бұдан кейін сіздің бизнеспен
айналысуға деген ұмтылысыңыз мүлде
өшеді.
Сайып келгенде мәселе дағдарыста
емес. Ол кездегі Қазақстан экономикасы
қазіргіден әлдеқайда нашар-тұғын, соған
қарамай біз бизнес істегенбіз.

– Бұдан шығар жол бар ма? Не істеу керек?
– Өзгеріс қажет: кәсіпкерлерді сөз
жүзінде қолдаудың қажеті жоқ. Анығында,
оларды мазаламай, жайына жіберу керек. Жұмыс істеуге мүмкіндік беру
қажет. Бақылаушы органдардың тең жартысын алып тастап, барлық кәсіпкерге
мемлекеттің талап-шарты түсінікті болатын ережелерді сызып берген жөн.
Салықтың қарапайым және барлығына
ортақ болғаны дұрыс. Сонда белсенді азаматтар өздері-ақ жұмыс орындарын құрып,
салықтық базаны кеңейтетін болады. Осы-

лайша орта тап қалыптасады. Кәсіпкерлерге
биік мінберлерден басқа дүниені айтып,
ал шын өмірде мүлде басқа әрекеттерге
барар болсақ, біз бизнесмендер деп аталатын белсенді топтан айырылып тынамыз.
Қазақстанда коммерциялық қабілеті бар
адамдар соншалықты көп те емес.
Мен сізге мынаны айтайын: өзінің бизнес идеясын Отанында жүзеге асыра алмасын білген адам, жобасын шетелге кетіп
жүзеге асырады. Ол АҚШ немесе көршілес
Қырғызстан болуы ғажап емес және бұл
тенденция күн өткен сайын күшейіп келеді.

Себебі, Қазақстанда кәсіп қылу қауіпсіз болудан қалып барады. Бизнес
бастағысы келген кез келген адам басын бәйгеге тігеді. Ол табыс таппай жатып
кеңсесіне Санэпидстанция, өрт сөндіру, салық, Қаржы полициясы, прокурорлар,
Әділет министрлігінің өкілдері сау етіп кіріп келеді. Одан қалды, сізге қоқан-лоқы
көрсетіп, қорқытып, үркітіп кететін күтпеген «бейтаныс» адамдар пайда болады. Бұдан кейін сіздің бизнеспен айналысуға деген ұмтылысыңыз мүлде өшеді.

Немістер қалай байыды?
Сонау сойқан соғыстан күл-талқаны шығып қирап қалған Германия неге тез арада байып кетті? Философ А. Айталы өзінің «Ұлттану» кітабында мынаны айтады:
«Патриотизмнің іргетасын экономикалық көзқарастар құрайды», – дейді ол. Сөйтіп,
неміс- герман патриотизмінің мынандай өсиеттерін келтіреді. Бұл өсиеттен бізге де
үлгі алуға, үйренуге болады, оқырман қауым.
Тіпті
ұсақ-түйек
шығын
шығарғанда да Отанның және
ел азаматтарының мүдделерімен
есептес.
…
Шетелдің бір теңгеге тұратын
тауарын сатып алғанда, өз еліңе
бір теңге зиян келтіретініңді
ұмытпа.

…
Сенің
ақшаң
тек
неміс
саудагерлері
мен
жұмысшыларына пайда әкелуі
керек.
…
Шетелден келген машина
мен
құрал-саймандарды
қолданып, неміс жерін, неміс

шаңырағын, неміс шеберханасын қорлама.
…
Дастарқаныңа шетелдің етін,
майын т.б. қойма, себебі ол неміс
ет өндірісі мен отандық мал
шаруашылығына зиян келтіреді.
…
Әр уақытта неміс қағазына
неміс сиясына малып, неміс
қаламымен
жаз
да,
неміс
сорғышымен сорғыз.
…
Неміс игілігіне тек немістің
ұны, немістің жемісі, немістің еті
жарайды.
…
Тек неміс матасынан тігілген
сырт киім мен неміс қолынан
шыққан бас киімдерді ки…
Міне, неміс патриотизмінің
ұраны осындай.

Ілгеріде айттым, мәселе дағдарыста емес,
кәсіпкерге деген көзқараста. Қазақстанда
кәсіпкерлікті дамыту қорлары жұмыс істеп
жатыр, бірақ іс жүзінде олардың көмегі аз.
Ал қиындыққа шыдамаған кәсіпкерлердің
көпшілігі бизнесті бастамай жатып, тастап кетуге мәжбүр болады. Кейбіреулері
шетелге кетеді. Екі жағдайда да Қазақстан
экономикасы ұтылады.
Адам бизнеспен айналыспаса, мемлекет оған ақша шығындауға, оны асырауға
мәжбүр болады. Мемлекет оның есебінен
пайда таба алмайды. Керісінше болуы керек. Адам өздігінен ақша тапса, бұл мемлекетке де тиімді.
Сосын қоғамның кәсіпкерге деген
көзқарасы дұрыс емес. Кәсіпкердің репутациясына кір келтіріп жүрген пысықайлар
бар. Бірақ, біз олардың әрекетіне жауап беруге тиісті емеспіз. Адамдар мынаны білуі
керек: тендерге көз тікпейтін, бюджеттің
ақшасын атымен көрмеген, тек өз еңбегімен
табыс тауып жүрген кәсіпкерлер бар.
– Сарапшылар «мемлекет бизнесті қолдаудан бас тартуы керек» дейді. Олардың
пікірінше, бизнес өз еркімен, табиғи түрде
дамуы керек. Ал өйтпеген жағдайда өзге
елдің бизнесмендерімен бәсекелес бола алмайды. Сіз қалай ойлайсыз?
– Мемлекет бизнеске бостандық
бергенін қалаймыз. Шынымен бизнеске
асыра қолдау көрсеткен де дұрыс емес,
себебі мұндай жағдайда кәсіпкердің санасына «Үкімет өлтірмейді» деген түсінік
қалыптасып қалады.
Мемлекет кәсіпкерге басқа жағынан
көмек көрсетсін – салықты жеңілдетсін.
Шаруашылықтарға дотация беру үшін
олардың қанша литр сүт өндіргенін
санаудың қажеті жоқ. Егер сүт өндірісі мен
құс шаруашылығын дамытуға ұмтылысы
болса мұндай кәсіпкерлерді 10 жылға
дейін салықтан босатып, барлық дотацияны алып тастау қажет. Сонда ғана саланың
инвестициялық тартымдылығы пайда болады. Кәсіпкерлер дотацияға қарамай-ақ
күн кешеді.
«Форбс Қазақстан» сайтынан
ықшамдалып аударылды

«BI групп» туризмге қаржы салмайды
Таяуда «BI групп» құрылыс компаниясының басшысы Айдын Рахымбаев Алматыда журналистердің басын
қосып, оңтүстік астанамызды қолға алған жобалары
жайында әңгімеледі. BI групп еліміздегі ең ірі құрылыс
компаниясы екені белгілі.
Астанда көптеген тұрғын
үй кешендерін салып, мол
пайда тапқан алып компания енді жұмысын Алматыда
жалғастырмақшы.
Байбағландарға
«элитный
үй»
салып мұртын майлаған Айдын
Рахымбаевтың құрылыс саласынан басқа еліміздегі маңызды
салаларға қаржы құятын ниеті
бар ма екенін білу үшін көкейде
жүрген сұрағымызды қойдық.
– Айдын Жұмаділұлы, қазіргі
таңда елімізде туризим саласы
біртіндеп дамып келеді. Ресейдің
Түркия, Батыс елдерімен арадағы
жағдайының ушығуы көрші елдегі
туристердің әдепкі бағытынан айнытты. Осындай қолайлы сәтте
еліміздің туризим саласына ивестиция салып, саланы көтеретін
ойыңыз бар ма?
– Иә, қазір туризм саласын дамыту үшін қолайлы сәт

туғанын түсінемін. Бірақ біздің
стратегеиялық
мақсатымызда
туризм саласына қаржы салатын жоспарымыз жоқ. Егер бұл
салаға қызыққан өзге компаниялар болса, олар үшін арнайы
демалыс кешендері мен тиісті
инфрақұрылымдар салып беруге даярмыз, – деді. Осылайша ауызымен құс тістеген ірі
компанияның басшысы туризим саласына қаржы құюға
ниетті емес екенін ашып айтты.
Еліміздегі ірі компаниялардың
басшылары туризимге қаржы
құймаса, шетелдің компаниялар бұл салаға мүлде инвестиция салмайтыны белгілі.
Соған қарағанда алдағы жылдары еліміздің туризм саласы өзіміздің жанкешті шағын
және орта бизнес өкілдерінің
қажырлы еңбегімен ғана дамитын сияқты.
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Кезiнде Ұлттық банк төрағасы болып тұрғанда қызыл сөзге құмар
Григорий Марченко “егер бiздiң банктердiң қызметiне шәк кел
тiрсеңiздер, менiң айтқаным (девальвация жөнiнде) айдай келмесе,
онда сақал-мұртымды қырып тастаймын” деп бөскенi әлi ұмытылған
жоқ.

Бiреу бiлер, бiреу бiлмес, бұл
Марченкоңыз Ұлттық банктi екi рет (19992004 жж. және 2009-2013 жж.) басқарды.
Мемлекет басшысы “бас банктiң қызметiн
одан артық бiлетiн ешкiм жоқ” деп аттай
қалап алып, шаруаны сенiп тапсырғанымен,
пақырыңыз сол үдеден шықты деп айта
алмаймыз. Себебi, теңгенiң тағдырын ол
бiр емес, бiрнеше рет тәлкек еттi. Ұлттық
валютамыз құнсызданды, әлеуметке аса
маңызды азық-түлiк, жанар-жағармай, баспана мен жер бағасы шарықтады.
Тiптi сол кезде Алматы мен Астанадағы
үйдiң бағасы айдаладағы, кәрi құрлықтың
төрiндегi Парижден де асып түскен
едi. Марченко Ұлттық банктiң тағында
отырғанда шетелдiң бағалы қағаздары
құнсызданып, облигацияларды сатып
алуға салған бiздiң қаржымыздың қарадай
қарап отырып күйiп кеткенi де iшiңдi
ашытады. Соның салдарынан бас банктiң
резервтерi кезiнде кәдiмгiдей азайып
қалды. Мысалы, бiр ғана Италия үкiметiнiң
облигацияларына салынған 270 миллиард
теңге (шамамен 1,5 млрд АҚШ доллары)
5 пайызға құнсызданғанда, небәрi бiр-екi
күннiң iшiнде жиған қорымыз 100 миллион
долларға азайып шыға келген-дi.
Осының бәрiн сезе тұра, бiле тұра ендi
сәуегей Гриша басқаша сайрай бастапты.

Өзi терiскейдегi көршiмiздiң көңiлiн тауып,
солардың телеарналарына сұхбат бергiшақ.
Жуырда “Россия 24-тiң” “Курс дня”
бағдарламасына кезектi бiр келiсiнде
Ұлттық банктi жөн-жосықсыз сынап, Ресей мен Қазақстанның орталық банктерiне
деген халықтың сенiмiнiң жоғалғанын
айтып, зар еңiрейдi. “Бiзде Қазақстанда
қаржылық интервенция жасауға резерв

дейдi. Одан әрi ол ұлттық валютаның
“қамын жейдi”. Мысалы, айналымдағы
ұлттық валютаға қарағанда, көк қағаздың
бiр жарым есе көп екенiн тiлге тиек ете
отырып, биылғы 1 қаңтардағы мәлiмет
бойынша, банктiк депозиттердiң 80 пайызы долларда жатқанын көлденең тартады.
Қыза-қыза келе “Ұлттық банк электронды ақша шығармаса, онда IТ жүйесiмен
бәсекелес бола алмайтынына тоқталады.
Бұл туралы мен үкiметке сонау 2012 жылы
ұсыныс бiлдiрген едiм. Бiрақ банкирлердiң
мүддесiн қорғаған сол кездегi премьерминистр Серiк Ахметов менi тыңдағысы
келмедi” деп салды. “Он төрт жыл бойы
мұнайдың
қымбат
құны
шекемiздi
қыздырды. Қазақстан “қаралы күнге” шамалы қаржы жинай алған бiрден-бiр ел.
Бiрақ сол мұнайдан түскен мол табысты
жаңа экономика құруға жұмсай алмады.
Мен кезiнде мұнайдың бағасы 20 долларға
түсiп кетсе қайтемiз десем, мұныңыз не,
мұндай жаман сөздi айтпаңыз деушiлер
де кездестi. Бiздiкiлер “қара алтыннан” аз

Мен кезiнде мұнайдың бағасы 20 долларға түсiп кетсе қайтемiз десем,
мұныңыз не, мұндай жаман сөздi айтпаңыз деушiлер де кездестi. Бiздiкiлер
“қара алтыннан” аз табыс түскен жағдайда қалай өмiр сүремiз дегенге
бас қатырғысы келмедi. Осының бәрi экономиканы әртараптандыра алмау салдарынан шығып отыр.
тер бар, әйтсе де, бiр жарым жылдың
iшiнде үш рет девальвация орын алғаннан
кейiн халықтың орталық банкке деген
сенiмi жоғалды” деп уайым кешедi. Оның
сөзiне қарағанда, Ресейдiң, Қазақстанның,
Әзiрбайжанның бас банктерi iске алғысыз
екен. Ақша-несие саясаты да, төлем жүйесi
де шатқаяқтап қалыпты. Теңге бағамы туралы сөз қозғаудың өзi тым артық екен.
Әңгiме арасында “немiс дәрiгерге сенбеуi
мүмкiн, немiс дiн қызметкерiне иланбауы
кәдiк, бiрақ немiс Бундесбанкке сенедi”

табыс түскен жағдайда қалай өмiр сүремiз
дегенге бас қатырғысы келмедi. Осының
бәрi экономиканы әртараптандыра алмау
салдарынан шығып отыр. Кезiнде диверсификация туралы айтылды, тiптi бұған
қатысты бағдарламалар да қолға алынды.
Бiрақ нәтижесiн көре алмадық. Одан кейiн
Қазақстан индустриалды даму саясатына
мойын бұрды. Негiзiнде бұл бағыт дұрыс
едi, Жапония, Сингапур, Оңтүстiк Корея
сынды дамыған мемлекеттер осы жолдан
сәттi өтiп, өркениеттi өлкеге айналғанын

бiлемiз. Бiрақ жемқорлық жайлаған қоғамда
оны жүзеге асыруға әсте мүмкiндiк туа
бермейдi. Бұл бағдарлама да бiздiң ел үшiн
шығынмен аяқталды. Қаржы саласындағы
түйткiлдердi шешуге жүйелi жұмыстың
болмауы салдарынан экономика, жалпы
шаруашылық саласы дамудан ада” деп өз
ойын ақтара салды.
Ал
ендi
қаржы
саласының
олқылықтарын Ресей телеарнасына тiзiп
берiп отырған Марченконың “монологын”
жөн-ақ дейiн десек, өзi Ұлттық банктi бiр
емес, екi рет басқарғанда неге реттемеген? Реттеуге нелiктен түрткi болмаған?
Түйткiлдi неге төтесiнен шешпеген?
Салалық мәселенi шешудiң шеберi болса, жоғарыда тiзбелеген кемшiлiктердi
үкiметтiң, тiптi президенттiң алдына қойса,
бiреу қолын қағып па? Демек, күнi кешеге
дейiн “қара алтынның” буына буын-буыны босап, бөгiп-шөгiп қалған билiктiң бiр
мүшесi ретiнде бұлай сөйлеуге оның халық
алдында моральдық қақысы бар ма?
Осыдан кейiн мынадай қорытынды
шығаруға мәжбүрбiз: бұл сөйлеп қалғыш
Марченконың кезектi “гөй-гөйi” немесе
жартыкеш айтылған ақиқат.
“Мен бiр жерге көп тұрақтамаймын,
ауысып
жүремiн:
бiрнеше
жыл
жекеменшiк секторда, одан кейiн бiраз
уақыт Ұлттық банкте. Уақыт өте келе
тағы жекеменшiк компанияда, содан соң
қайта бас банкте. Қазiр жекеменшiкте
жұмыс iстейтiн мезгiлiм келдi: күйзелiс
аз, жауапкершiлiк төмен, есесiне қаржы
қоржыны толайым”.
2013 жылы ол негiзiнен Швейцарияда
тұратынын мәлiмдеген едi. Сол жылы Марченко Қазақстанда тұрақты жұмыс iстей
алмайтынын баяндаған-тын. Себебi, бiздiң
елiмiзде қаржы институтында қызмет етуге
3 жылға дейiн тыйым салынған. Сонда ол
қайда жүр? Ресейде ме, Швейцарияда ма?
Бұл жағы – әлi де жұмбақ.

ЕАЭО монополияға қарсы заңнамасы талқыланды

2 жылға созылған сот

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер кәсіпкерлерінің
құқығын қорғайтын монополияға қарсы заң әлі де қолайлы емес. Өйткені әріптес
елдердің бәсекелестік туралы ережелері бір-біріне сәйкестендірілмеген.

Алматыда былтыр өртке оранған «Адем» сауда үйінің
саудагерлері мен құқық қорғаушылар тергеу ісінің тым
ұзаққа созылғанын айтып шағымдануда.

Осы
мәселені
реттеп,
кем
тұстарын
жетілдіру
үшін
Экономикалық
одақ
комиссиясының
мүшелері,
одақ
сотының
судьялары және Қазақстан, Ресей,
Қырғызстанның
монополияға
қарсы органдарының өкілдері
Астанада бас қосып, монополияға
қарсы форумға жиналды.

Екі күндік келелі жиынның
аясында тараптар бәріне бірдей
қолайлы
ұсыныстар
дайындап, заң шығарушы органдарға
жолдамақ. «Бәсекелестік саясатты
дамыту және қорғау орталығы»
АҚ президенті Алдаш Айтжанов:
–
5 елдің бизнестегі
тұлғалары қазір әр елге тікелей
барып, сауда жасап, өндірісін

құра алады. Соның бәрін
реттейтін – бәсекелестікті
қорғайтын заңнама қажет.
Кей кезде басқа ірі компания
Қазастанға келсе, өз күшін
дұрыс қолданбаса, бағаны
жөнсіз көтерсе, сондай проблемалар тууы мүмкін, –
деді маман. Ал Еуразиялық
экономикалық одақ соты
төрағасының
орынбасары
Жолымбет Баишев:
– Сотқа көбінесе кедендік
даулар бойынша жүгінеді,
тауарларды жіктеп, саралау
кезінде кикілжіңдер туындайды. Бүгінге дейін демпинге қарсы шаралар бойынша 2
істі қарадық. Қазақстандық
кәсіпкерлер
тарапынан
өнімдерді нарыққа мүлде
қабылдамаған
жағдайлар
бойынша өтініштер келіп
түсті.
Біз
оларды
сот
қарауына алдық, – деп ойын
ортаға салды.

«Кәсіпкерлер
мен
меншік
иелерінің
одағы»
қоғамдық
ұйымының президенті Василий Резван сауда үйінің меншік иесі «Алматы XXI век» ЖШС өртке қарсы
қауіпсіздік шараларын сақтамағаны
үшін жауапқа тартылуы керек деді.
«ҚР
Бас
прокуратурасына обьективті тергеу жүргізуін
сұраймыз. Осымен 2 жылға созылуда. Екі қылмыстық істі біріктіріп, 5

жауапты тұлғаны жауапқа тартуды
өтінеміз. Сондай-ақ, сауда үйінің
сақтандыру схемасы да зерттеуді
қажет етеді», – деді заңгер.
Айта кету керек, «Адем» сауда
үйінің отқа оранғанына биыл тура
бір жыл толды.
Тілсіз жаудан 26 мың шаршы
метр аумақта орналасқан 1 700
кәсіпкердің тауары өртеніп, 680 адам
жапа шегуші мәртебесін иеленді.
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Оңай олжаға құнығып, салықтан жалтарғандар ақыл-есі кемдер мен онкологиялық
дертке ұшырағандардың атынан бір күндік, яғни, жалған кәсіпорын ашудан
тайынбаған. Кейбір жекеменшік банктер жалған кәсіпорындардың заңсыздығына көз
жұмбайлықпен қарауды әдетке айналдырыпты. Ал мемлекет қазынасына қыруар
шығын келтіргендерді құрықтауға құзырлы органдар құлшынбай отыр.
Жалған
кәсіпкерлікпен
айналысатындардың
саны
биыл алты есеге артыпты. Күні
кеше ғана ҚР Бас прокуроры
қызметімен қой айтысқан Асхат
Дауылбаев 2011 жылы салықтан
жалтарғандардың
тізімі
438
қылмыстық іспен шектелсе, 2015
жылы ол көрсеткіш 2626-ға күрт
өскенін алға тартқан болатын.
Соңғы
кездері
жалған
кәсіпкерлікке
қатысты
сотталғандар
да
көбейген.
Мәселен, 2011 жылы 40 адам істі
болса, 2015 жылы олардың саны
110-ға жеткен. Осының салдарынан ел экономикасына орасан
зор көлемде шығын келтірілуде.
2011-2015 жылдар аралығында
төленбеген салықтар кесірінен
мемлекеттік қазынаға 242 миллиард теңгекөлемінде шығын келген.
Өкінішкеқарай,
бұл
шығынның
шын
мәнісінде
бірнеше есеге дейін өсуі мүмкін
екендігін қадағалаушы органдар
жасырмайды. Қаржыға қатысты
түйткілде жекеменшік банктердің
де «үлесі» бар.
– Қылмыстық істердің материалдарында кейбір екінші
деңгейлі
банктердің
заңсыз
жолмен табылған қаражатты
заңдастыруда
құқықтық
ережелерді
ескермегені
анықталды, – дегенАсхатДауылбаев құзырлы органдар тарапынан да кемшіліктер кездесетінін
жеткізді, – Салық комитеті мен

қаржы полициясы өз әлеуеттерін
ортақ шараларда толық пайдаланбай отыр. Әсіресе, контрагенттерге қатысты жұмыстарда
құзырлыоргандар әлсіздік танытады, – деген еді.
Оның айтуынша, 2010 жылы
небары 7 болған контрагент болса, олардың саны 2015 жылы
400-ге бір-ақ шарықтаған. Жоқ
кәсіпорынды қағаз жүзінде бар
деп көрсететін контрагенттер
қылмыстық әрекеттерде пайдаға
шаш-етектен
кенелетіндер
қатарында.
Өкінішке
қарай,
салық комитеті мен қаржы полициясында
жемқорлыққа
ұрынғандардың
барлығы
салықтан
жалтаратындардың
көбеюін есеп. Сондықтан мемлекет пен құзырлы органдар
жалған кәсіпкерлік пенайналысатындарды құрықтаумен шектелмей, салықтан жалтаруға
мүмкіндік бермейтін заңнамалық
құжаттарды
кеңауқымда
қабылдау қажет.

төленбей қалған салықтар тізімі
өсіп келеді. Қазір 15 триллион
теңге. Бұл қаражатқа Астанадан
15 ЭКСПО қалашығын салуға болады екен.
ҚР
Қаржы
министрлігі
Мемлекеттік кірістер комитетінің
төрағасы Дәулет Ерғожиннің айтуынша, кез келген қаражат банктер арқылы қолмақол ақшаға айналдырылады:
–Яғни, есепшотқа түскен ақша
банктердің көмегімен қолға тиеді.
Банк бұл процеске әрқашан араласады. Банктердің ұстанымы
әлі күнге масылдық психологиядан арылмай отыр. Өркениетті
елдерде барлығы тұтас бір
қоғам мүддесін клиенттердің
мүддесін қорғаудан жоғары қоюға
көшкен, – деді. Басқаша айтқанда,
қазақстандық
жекеменшік
банктердің кейбірі қолға тиетін
пайдадан қағылмас үшін жалған
салықтан
жалтаратындардың
заңсыздығына көзжұмбайлықпен
қарайды. Былтыр 28 банктің не-

Соңғы бес жылда мемлекеттік қазынаға түспей қалған
салықтың көлемі 15 триллион теңгені құраған. Жыл сайын төленбей қалған салықтар тізімі өсіп келеді. Қазір 15
триллион теңге. Бұл қаражатқа Астанадан 15 ЭКСПО
қалашығын салуға болады.
Ал
соңғы
бес
жылда
мемлекеттік қазынаға түспей
қалған
салықтарды
санмен
сөйлетер болсақ, 15 триллион теңгені құраған. Жыл сайын

бары 8-і өздеріне келген күдікті
ақша операциясы туралы құзырлы
органдарға хабар беріпті.
–Мәселен, Центр Кредит
банкінде 77 миллиард теңге

Шымкенттің кофесін ішіңіз
Шымкенттік кәсіпкер Гаджи Гаджиев мықтылығы сол, Бразилиядан
жұпар иісті дәнді Оңтүстіктің жеріне жерсіндіріп, дайын өнім алып жатыр.
Оның ойын жүзеге асыруға «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы
көмектесті. Өсімі 14 пайыз несиенің жартысын мемлекет мойнына алды.
Бизнесмен 30 млн. теңгеге сатып алынған қондырғы кофенің «Арабика»
деп аталатын түрін дайындайды.
Бастапқыда кәсіпкер біраз шығынға
ұшыраған. Өйткені, дәнді қыздырғанда
қажетті ыстықтан асып кетсе күйіп кетеді.
Хош иісі бұзылады. Қазір өндірістік
кооперативтің мүшелері кофе қуыруға маманданып алды. Күніге 500 килоға дейін
дайын өнім алады. Мысалы, кофені Италиядан немесе басқа жақтан әкеліп, оны өңдеп
жасап шыққанша, қанша уақыт кетеді.
Оған арадағы тасымалын қосыңыз.
– Ал біз шикізатты тікелей осы жерде өңдеп жатырмыз. Сондықтан толықтай
Қазақстанда өңделген өнім деп айтуға болады. Тағы бір артықшылығы, қапқа оралған
соң тұтынушының қолына жеткізіледі.
Оның бағасы да қарапайым халықтың
қалтасына тиімді болады деп ойлаймын, –
дейді өндірістік кооператив төрағасы Гаджи Гаджиев.
Келешекте кооператив өз өнімін көрші
елдерге де экспортқа шығармақшы.

қолмақол ақшаға айналдырылған.
Бірақ банктен бірде бір рет
күдікті операцияларды тоқтату
туралы талап қойылмаған, – деп
мәлімдеген Асхат Дауылбаев
Қаржылық мониторинг жөніндегі
комитет
өкілдеріне
екінші
деңгейлі банктермен жұмысты
және заңды бұзғандарға қатысты
қолданылатын шараны күшейту
керектігін айтты: «Осы мақсатта,
Ұлттық банкке қаржылық мониторинг жүргізу, клиенттерге
қатысты тексеру жұмыстарының
тиімді тәсілдерін түзу, «Өз
клиентіңді таны» халықаралық
стандарттарының орындалуы т.б.
қайта қарастыру ұсынылды».
Ал дамыған елдердегі банктер керісінше, түсетін кірістен
гөрі беделі мен абыройын жоғары
қояды. Сонымен қатар 2015 жылы
үстінен қылмыстық іс қозғалған
2600
жалған
кәсіпорынның
527-сі қылмыскерлердің атына ашылыпты. Бұл туралы
Дәулет Ерғожин: «Компаниялар негізінен салық төлемейді.
Оларға
тиесілі
ешқандай
мүліктері мен жұмысшылары,

есепшісі жоқ. Сонымен қатар
олардың кейбірі бірнеше рет
сотталған немесе адамгершілік
құндылықтарға қайшы келетін
әрекеттерге барғандардың атына ашылған», – дейді. Сорақысы
сол, аты бар да, заты жоқ бір
күндік
кәсіпорындардың
60
пайызы ақыл-есі дұрыс емес
немесе онкологиялық дертке
ұшырағандардың атында екен.
Дәрігерлік құпияға сүйенетін
денсаулық сақтау және әлеуметтік
даму
министрлігіндегілер
олардың ауруы туралы құзырлы
органдарға ашық мағлұмат беруге құлшынбайды. Бірақ соңғы
кездері мемлекеттің инвестиция тартуға талпынған белсенді
әрекеті заңсыз қаржыны шекара
сыртына асыруға кедергі болуда. Жалған кәсіпорындардың
банктердегі
есепшоттары
тұтқындалып,
3
миллиард
теңгеден астам ақша тәркіленіпті.
Ал
былтыр
«көлеңкедегі»
қаржының небары 1 пайызы
ғана мемлекеттік қазынаға кері
қайтарылған.
Нәзия Жоямергенқызы

Микроқаржыландыру
ұйымдары 1 млрд теңге
«Даму» қоры микроқаржыландыру ұйымдары арқылы 1
млрд теңге бағыттамақ. Бұл қаржы ауыл-аймақтағы шағын
кәсіпкерлерді қолдауға бағытталмақ. Бұл туралы бүгін Алматыда «Даму» қорының басқарма төрағасының орынбасары Дәулет
Әбілқайыров айтты.
«Шалғай
жерлердегі
шағын
кәсіпкерлердің көпшілігі банктен несие
ала алмайды. Бұл бағдарлама оларды
қаржыландырудың тамаша тәсілі. Шағын
қаржы ұйымдары әр елді-мекеннің
ерекшелігіне,
борышкердің
төлем
қабілетіне қарай бейімделеді. Ал, «Даму»
қоры аталған шағын қаржы
ұйымдарын өз тарапымыздан
арзан несиемен қамтуға көмек
береміз», – деді Д.Әбілқайыров.
Оның айтуынша, 2020 жылға
дейінгі шағын қаржы ұйымдары
арқылы кәсіпкерлерге бөлінетін
қаржы 15 млрд теңгеге жетеді.
Осы уақытқа дейін 27 мың
тұтынушыны несиемен қамтуға
болады. Олар өз кезегінде 1755
жаңа жұмыс орнын ашуға
мүмкіндік береді.

Сондай-ақ,
Алғашқы
несие
бюросының бас директоры Руслан
Омаровтың айтуынша, қазіргі таңда
Қазақстан бойынша Оңтүстік Қазақстан
облысының кәсіпкерлері шағын несие
ұйымдарымен белсенді жұмыс жасап жатыр.
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Өкінішке орай, қолындағы қаржысын
заңдастыруға құлық танытпай отырған
субьектілер әлі де баршылық. Оның негізгі
себебі, заңды дұрыс білмегендіктен. Ондай
субьектілер негізінен халыққа қызмет ету
мен құрылыс саласында және базарларда
сауда-саттықпен жұмыс істейтіндердің
ішінде көп. Мысалы, құрылыс саласында
еңбек ететін көптеген адамдар жалақыны
заң жүзінде 50-60 мың теңге көлемінде
ғана алады. Ал нақтылы қолдарына алатын айлықтары орта есеппен 180-200
мың теңгені құрайды. Сонымен қатар
халыққа қызмет ету (мейрамхана, асхана, кафе) саласында заң жүзінде төленетін
айлық жалақы мөлшері де осы шамалас.Жалақының бұндай түрі салық
төлеуден жалтарып, екі түрлі бухгалтерия жүргізу арқылы «конвертпен беру»
болып табылады. Яғни, сайып келгенде
салық төлеуден жасырынып, көлеңкелі
экономиканың ықпалында жұмыс істеу
болып есептеледі. Осы дәлелдердің бәрі
аталмыш обьектілерге жүргізілген тексерулер мен хронометраждық зерттеулердің
нәтижесінде анықталып отыр. Біз бұл
мәселені не үшін тілге тиек етіп отырмыз,
енді соған жан-жақты тоқталайық.
Әрине, кез келген адам өзінің тапқан
жұмысын қанағат тұтады. Әсіресе,
құрылыс немесе халыққа қызмет ету саласында, базарларда және басқа да жерлерде жұмыс істейтін көптеген субьектілер
ақшаны қалай алып жатқандарына
жеткілікті мән бермейді. Себебі, өзінің
қажетін
қанағаттандыратын
жалақы
қолына тисе болды, қожайынына қарсы
шыға алмайды. Тіпті, заң жүзінде аз
төленген
еңбекақының
болашақтағы
зейнетақы қорына да кері әсер ететініне
назар аудармайды. Ал кейбіреулері
болашағын ойламай, тіпті ешбір тіркеусіз
жұмыс істейді. Бұған қоса, салық органында тіркелмей, күнделікті алыс-беріс
саудасын жасап, қыруар қаржыны жеке
айналымда ұстап жүрген саудагерлер де
аз емес. Осы орайда, базарда сауда-саттық
жасап жүрген саудагерді негіз етіп алайық.
Мысалы, аталмыш саудагер салық органында жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген
делік. Алайда, жеке айналымындағы
ақшасы да баршылық. Бұған қоса тұратын

Қазіргі уақытта «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға
ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Заңы күшіне енгелі бері бұл шараға
ынталылық танытқан субьектілер саны күн санап көбейіп келеді.
Себебі, түзетулер мен түбегейлі өзгерістер енгізілген аталмыш заң
актісі кез-келген субьектінің өткендегі кемшілігіне кешіріммен қарап,
болашағына даңғыл жол ашып отыр. Сондықтан да аталмыш Заңды
21 ғасырдың басындағы ең гуманистік нормативтік-құқықтық акт деп
бағалауға болады.

үйі мен астындағы көлігі де қымбат.Аталмыш субьект заңды дұрыс білмегендіктен,
«мен мемлекеттік қызметкер емеспін,
менен қандай сұрау болуы мүмкін?» деген жалған сенімнің ықпалында жүруі
мүмкін. Иә, осы уақытқа дейін тиісті
дәрежеде сұрау болмағаны рас. Алайда,
2017 жылдан бастап жалпылама декларациялау басталған кезде әр тиынға жауап
беретін уақыт келе жатқанын ұмытпау
керек. Сол кезде кез-келген жеке тұлға да,
заңды тұлға да барлық кіріс пен шығысқа
жауап беретін болады. Осы орайда «бұл
тығырықтан шығуға бола ма?» деген заңды
сұрақтың туындайтыны рас. Әрине, болады. Ол үшін қолда бар ақшаны Мүлікті

Ауылға кооперация қажет
Таяуда
Ақтау
қаласында
кооперацияның
маңыздылығын түсіндіру мақсатында фермерлердің
басын қосқан дөңгелек үстел өтті. Жиында
индустриалдық палатаның сарапшылары, облыстық
ауылшаруашылығы басқармасының басшылығы,
ауылшаруашылығын ақшалай қолдау қоры мен
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының өкілдері ауыл
кәсіпкерлерінің сауалдарына тұшымды жауап берді.
«Болашақ» ауылшаруашылығы
өндірістік кооперативінің директоры Ғалымжан Айдарбайұлының
айтуынша,
кәсіпкерлерді
толғандыратын
мәселе
көп,
әсіресе кепілсіз несие, субсидия
және
өндірілген
өнімді

сатылымға шығару кезінде арнайы салық ережесін қолдану.
2015 жылғы 29 қазанда Қазақстан
Республикасының
Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаев
«Ауыл
шаруашылық кооперативтері туралы» заңға қол қойған болатын. Биыл

жария ету заңының талаптары бойынша
заңдастырса жеткілікті. Бұл шара қалай
жүзеге асырылады, соған талдау жасайық.
Турасын айтқанда, құрылыс пен
халыққа қызмет ету саласында және базарларда «жабайы» сауда жасап жүрген
субьектілердің көбісі өзінің жылжымайтын мүлігі мен астындағы көлігінің заң
жүзінде қалай сатып алғанын, қыруар
ақшаның қайдан келгенін дәлелдей алмайды. Салық органдары арқылы заңды
түрде тапқан қаражатын есептейтін болса,
күнделікті күнкөріс қамынан да аспайды.
Сондықтан да ондай адамдар қолындағы
бар ақшаныжариялау арқылы тездетіп
заңдастырғаны абзал. Ол үшін екінші

қаңтар айының 1-ші жұлдызынан
бастап күшіне енген жаңа Заң, ауыл
шаруашылығын дамытуды жаңа
деңгейге шығарады деп күтілуде.
«Әлемдегі көптеген елдердің
халық шаруашылығына қатысты
салалардың барлығында кооперация кеңінен тараған. Әлемдік
тәжірибе көрсетіп отырғандай,
кооператив – ауылшаруашылығы
бизнесін кез келген дағдарыстан
алып шығады. Мәселен АҚШ,
Канада, Латвия, ФРГ, Аргентина, Үндістан, Швейцария, Бразилия, Франция, Колумбия, Мысыр сияқты алпауыт мемлекеттер
кооперацияның тиімді екендігін
айтумен келеді. Егер де біз
Дүниежүзілік сауда ұйымы мен
Еуразиялық экономикалық одақ аясында, сапалы отандық өнімімізді
экспортқа шығаруды көздесек, онда
бірігіп жұмыс жасауға шақырамыз»,
– деді Ғалымжан Айдарбайұлы.
Өз
бизнесін
одан
әрі
дөңгелеткісі
келген
шаруа
қожалықтары көбіне банктен несие алып жататыны белгілі. Алайда
қаржыға қол жеткізу екінің біріне
бұйыра бермейтін тұстарын ескермеуге болмайды. Бұл ретте кооперативке мүше болған кәсіпкерлер
өкінбейді, керісінше уақыта өте
оның жемісін көреді деп сендірді

дәрежедегі банктен немесе Ұлттық пошта
операторы арқылы есепшот ашып, сонда
салады. Содан кейін қаражаттың есепшотта жатқанын дәлелдейтін түбіртек арқылы
тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік
кіріс органына барып, арнайы декларация тапсырса жеткілікті. Бұл орайда
ешқандай он пайыздық алым алынбайды, «ақшаны қайдан алдың?» деген сұрау
болмайды. Жария етудің құпиялылығы да
сақталады. Ақшаны жариялау жөніндегі
шешім небары бес жұмыс күнінің ішінде
шығарылады(бұрын бір ай болған). Сонымен қатар есепшотта жатқан ақшаны жария
еткен күннен бастап кез-келген субьект
шешіп алуға, жылжымайтын мүлік сатып
алуға, жеке мақсаттарына пайдалануға, т.б.
құқылы.Иә, бұдан артық қандай жеңілдік
керек?
Міне, мүлікті, оның ішінде ақшаны
жариялаудағы барлық процедура осы
ғана. Ешқандай бюрократтық кедергі мен
қағазбастылық жоқ. Бұған қоса, мүлікті
жариялау туралы Заңның 5 бабының талаптары бойынша жария етілген ақша мен
жылжымайтын мүлік қылмыстық және
әкімшілік іс қозғауға, сондай-ақ тәртіптік
жауапкершілікке тарту мәселесіне ешбір
негіз етіп алынбайды. Сондықтан да соттың
үкімі мен шешімі арқылы ешбір тәркілеуге
де жатпайды. Бұған қоса, мүлкін жария еткен субьектіні мүлікті жариялау мәселесі
бойынша қудалауға салған лауазымды
тұлғалар және қылмыстық іс қозғаған
құқық қорғау органы қызметкерлерінің
өздері қатаң қылмыстық жауапкершілікке
тартылатынын да еске сала кеткен артық
болмас. Бұл кепілдіктер Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 361
(лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану), 362 (билікті немесе лауазымдық
өкілеттіктерді асыра пайдалану), 365
(заңды кәсіпкерлікке кедергі жасау) бабтарында нақты айтылған. Осылайша, мүлікті
жария етуші субьектілер бір ғана заңмен
емес, бірнеше заңмен қорғалатыны жанжақты қарастырылып отыр.
Қорыта айтқанда, 2017 жылдан бастап
жалпылама декларациялау процесі күшіне
енетін уақыт та алыс емес. Қазір ештеңеге
мән бермей жүргендер сол кезде шындап
тығырыққа тірелетіні сөзсіз.

ауылшаруашылық басқармасының
өкілдері.
– Сіздерде мүмкіндік көп,
«Болашақ»
АӨК
қатарына
кірсеңіздер де болады, қажет
десеңіздер
өздеріңіздің
кооперативіңізді
құрсаңызда
еш кедергі жоқ. Бұл заң аясында
берілген жақсы мүмкіндік. Бүгінде
кооператив мүшелері ғана қысқа
мерзімде несие алуына болады, яғни бұрынғыдай банктердің
табалдырығын
тоздырмаудың
бірден бір жолы осы. Сол себепті,
баршаңызды кооператив құруға
немесе жұмысын бастап кеткен
кооперативтермен
қоян-қолтық
жұмыс жасауға кеңес беремін, –
деді облыстық ауыл шаруашылығы
басқармасы жетекшісінің орынбасары Талғат Балтабеков.
Жуырда ауыл кәсіпкерлеріне
арнап
семинарлар
өткізу
жоспарланған және де сарапшылар «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»
демекші, бірігудің нәтижесінде
ғана жаңа белестерді бағындыруға
болатынын
ауылдарға
барып
түсіндірмекші.
Басқосуда сөз алған кәсіпкерлер
болса, облыс орталығында өз
жұмысын бастаған «Болашақ»
ауылшаруашылық
өндірістік
кооперативінің
құрылғанына

ризашылықтарын білдіріп, оның
қатарына кіруге ниет білдіргендер
де табылды.
– Меніңше кооператив қажетақ. Мойындау керек, мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау
ұшан-теңіз. Ауыл шаруашылығын
дамыту үшін жаңа технологиялар
қажет. Алдымызда инновациялық
өндіріс, жаңа техника, заманауи
технологияларды игеру міндеті тұр.
Ешкімнен кем емеспіз, қолымыздан
келеді, тек бір-бірімізді түсінісіп,
бірлесіп жұмыстануымыз керек,
– деді «Қолғанатовтар жанұялық
қожалығы» шаруа қожалығының
жетекшісі Қанат Қолғанат.
«Болашақ» ауылшаруашылық
өндірістік кооперативі алдына үлкен
міндеттер қойып отыр. Ең бастысы,
жуырда облыстағы бес аудан мен
Жаңаөзен қаласында болып, шаруа
қожалықтарының жетекшілерімен
кездесу ұйымдастырып «Ауыл
шаруашылық кооперативтері туралы» заңының аясында жүргізілетін
жаңа бағыттар туралы кеңінен
түсіндіру жұмыстарын жүргізбекші.
Кездесу соңында «Болашақ»
ауылшаруашылық
өндірістік
кооперативі
мен
шаруа
қожалықтарының
жетекшілері
тығыз байланыс орнатып, бірлесіп
жұмыстануға уағдаласты.

