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Нұрсұлтан Назарбаев берген тапсырмаларының қалай жүзеге асып 
жатқанын білді. Президент кабинетіне Премьер-министрді шақыртып 
жан-жақты есеп алды. Елбасы Сағынтаевтан экономикадан бастап, 
қысқа дайындықты тәптіштеп тұрып сұрады.

күттірген Қашағанның іске қосылып, 
тәулігіне 90 мың баррель мұнайдың 
өндірілуі. Бұл өз кезегінде бюджет 
түсірімін арттыратыны анық. Сондай-
ақ, Сағынтаев азық-түлік бағасы, 
әлеуметтік нысандарға жылудың уақыты 
берілуі мен ауқымды құрылыстардың 
мерзімінде тапсырылуын жеке өзінің 
қадағалап отырғанын айтты. Ал эко-
номиканы құлдыратпай ұстап отыруы 
үшін  қазынадан тағы 481 миллиард 
теңге бөлінген. Премьер-министр бұл 
қыруар қаржыны да шашауын шығармай 
жұмсауға уәде берді.

Бақытжан САҒЫНТАЕВ, ҚР Премьер-
министрі:

– Бүгінгі күнде ақшаның бәрі жергілікті 
жерге жетті. Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығына орай ол  халықтың игілігіне 
жаратылуы керек, халық оны сезіну ке-
рек. Сол себепті осы бағдарламаны күнде 
бақылап отырмыз.

Өз кезегінде Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев:

– Қысқа дайындық мәселесі өте қажет. 
Өзің білесің, қай жерлерге қандай көмек 
жасау қажет, барлығы дайын болатын бол-
сын. Ауыл шаруашылығы науқаны бітті. 
Әсіресе, бидайды сату мәселесі. Күнделікті 
істеліп жатқан дүние өз алдына, жан-жаққа 
қарап отыру керек. Экономика қалай бо-
лады, әсіресе қаржы жүйесіндегі шаруаны 
аяғына дейін жеткізу керек.

9 айдағы экономиканың көрсеткішін 
тізіп әкелген премьердің есебі оптимизм-
ге толы. Бастысы, инфляция жоспарлаған 
межеден аспаған. «Нұрлы жол» 
бағдарламасының ойдағыдай іске асып 
жатқанын айтқан Бақытжан Сағынтаев 
жыл соңына дейін тұрғындарға тегін 
он сотық жер алуға мүмкіндік беретін 
«Нұрлы жер» бағдарламасының 
қабылданатынына сендірді. Премьердің 
көңіліне тағы бір демеу болатыны – көп 

2016 жылы жалған кәсіпкерліктен мемлекетке 94 млрд теңге зар-
дап келді. Бұл туралы бүгін ҚР Жоғары Сотта өткен «Экономикалық 
қылмыстарға байланысты істерді қарау кезіндегі өзекті проблемалар» 
атты дөңгелек үстелде ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитеті төрағасының орынбасары Тілеу Жаңғарашев мәлім етті.

Оның айтуынша, тиісті заңдарға 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілмесе, 
жалған кәсіпкерлікке қатысы жоқ бизне-
ске залалы келуі ықтимал. Себебі тергеуге 
алынған контрагенттердің қатарында өз ісін 
адал атқарып жүрген кәсіпкерлер де бар.

Өз кезегінде «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының басқарма 
төрағасының орынбасары Рустам Жүрсінов 
Қылмыстық Кодекстің жалған кәсіпкерлік 
туралы 215-бабының құрылымын қайта 
қарау қажеттігін атап өтті. «Жалған 
кәсіпкерлік деген қылмыс ТМД елдерінің 
Ресей, Қазақстан және Беларусь 
мемлекеттерінен басқа елде жоқ», – дейді Р. 
Жүрсінов.

Сондықтан ол тергеу барысында адал 
кәсіпкерлердің кәсібін «тұншықтырып» та-
стамау мақсатында түбегейлі өзгерістердің 
қажеттілігін атап өтті.

«Жалған кәсіпкерлік арқылы салықтан 
жалтару, қаражатты заңсыз сыртқа 
шығару немесе керісінше оны заңдастыру 
сынды құқықбұзушылықтар жасалады. 
Ресми статистика бойынша, 2015 жылы 
аталмыш қылмыстардың кесірінен мем-
лекетке 92 млрд теңге залал келген. 
2016 жылдың 9 айында оның көлемі 
94 млрд теңгеден асып отыр. Біз бұны 
мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне 
келіп отырған тікелей қауіп деп санай-
мыз. «Көлеңкелі экономиканың» үлесі 
ЖІӨ-нің 28 пайызын құрайды. Оның 
негізгі бөлігін жалған кәсіпкерлік арқылы 
заңсыз қаражатты заңдастыру алып жа-
тыр. Қазіргі уақытта экономикалық тер-
геу органдарының қарауында 2 мыңнан 
астам қылмыстық іс бар. Онда шамамен 
15 мыңнан астам контрагент тергеуге 
алынып отыр», – дейді ол.

Қашаған құтқара алмайды
16 жыл бойы өңделген және 50 млрд доллар көлемінде 

инвестиция құйылған Қашаған кеніші алғашқы мұнай 
партиясын экспортқа шығарды.

Сәтсіздіктерге 
қарамастан...

Қазақстанның Энергетика 
министрлігі кәсіпорынның 26 500 
тонна мұнайдың еліміздің мұнай 
құбырлары арқылы экспортқа 
жіберілгенін мәлімдеді. Оның 
7 700 тоннадан астамы Каспий 
құбыр желісі консорциумына 
жіберілді. Тұрақты өндіріске 

қол жеткізу үшін «біршама 
уақыт» қажет болады, өйткені, 
министрліктің мәлімдеуінше, іске 
қосу мен жөндеу жұмыстары әлі 
күнге дейін қайраңда және жағада 
жүргізіліп жатыр.

Жоба көптеген кедергілер мен 
белгіленген сметадан асып кетулер-
ге тап болды. 2008 жылы 38 млрд 
доллар сомасында белгіленген сме-
та 2015 жылдың соңына қарай 53 

млрд долларға дейін аспандаған. 
Қымбаттаудың себептерінің бірі 
– 2013 жылы сынамалық іске қосу 
кезінде құрамында күкірті көп газ 
салдарынан коррозияға ұшыраған 
су астындағы коммуникацияларды 
алмастыру.

Қашағанның қауқары 
Қазір Қашаған мұнайы 

соңғы үш жылда төмен бағалар 
өктемдік етіп отырған әбден 
қаныққан нарыққа шығарылуда. 
Атап айтарлығы, Қашағаннан 
жеткізілетін мұнай көлемі ОПЕК-
ті 2017 жылға жасаған болжамын 
қайта қарауға мәжбүр етті.

– Өндірісті жанданды-
ру бағаның, тіпті, қазіргі 
жағдайында да жағымды нәрсе, 
өйткені ол осыншама құйылған 
инвестициялар қаржысының 
қайтарылатын көзбен көруге 
мүмкіндік береді. Нақты айта-
рым, 2-фазада орын алмақ, ол 
кезде өндірісті күніне 1 млн бар-
рельге дейін көтеру әлеуеті бола-
ды, – деп мәлімдеді Парижде IHS 
Energy компаниясының аға сарап-
шысы Эндрю Нэфф.

Eni SpA-дан 2009 жылы 
басқаруды өз қолына алған 
Солтүстік Каспий өндірістік 
операциялық компаниясы күніне 
370 000 баррель мұнай өндіретін 
мақсатты деңгейге жету үшін 
өндірістік қуатты біртіндеп арт-
тырып жатқанын мәлімдеді. Ол 
деңгейге 2017 жылдың соңына 
қарай қол жеткізілетін болады. 
Алайда британиялық Mackenzie 
Ltd. консалтингтік фирмасы 2017 
жылы күніне тек 154 000 баррель 
қол жеткізіледі деп болжауда.

Қашаған Eni акцияларының 
құнына тікелей әсер етті. Олар 
өткен жұмада 2.4 пайызға (13.48 
еуроға дейін). Осымен бір мезет-
те теңге 0.3 пайызға нығайып, 
бір доллардың құны 330.45 
теңге сомасында тұрақтанды. 
Бұл қазақстандық валютаның 
маусымнан бергі ең жоғарғы 
көрсеткіші.

Қашағандағы ақаулар мен 
үлестер

Шындап келгенде, Қашаған 
осыдан кемінде 10 жыл 
бұрын іске қосылу керек еді. 
Қайраңдағы кенішті іске қосу 
бұрғылау жабдықтарын орнату 

үшін шалғайдағы аралдар салу 
қажеттілігі бойынша ұзартылды. 
Өндіріс 2013 жылғы қыркүйекте 
іске қосылған болатын, Бірақ 
бірнеше айдан кейін құбырлардағы 
ақаулар анықталғандықтан ол 
тоқтатылды.

Жаһандық мұнай нарығының 
әбден қанығуы мұнай бағасының 
2014 жылғы деңгейдің жарты-
сына дейін құлауына әкеліп 
соқты. 12-қазанда ОПЕК өкілдері 
2017 жылы ОПЕК-ке кірмейтін 
елдердің мұнай жеткізуі күніне 
240 000 баррельге дейін өседі деп 
мәлімдеді. Бұдан бір ай бұрын 
ұйым өндірісі 200 000 баррельге 
дейін өседі деп болжалған еді, ал 
одан бір ай бұрын құлдырау бола-
ды деген болжам жасалған бола-
тын.

Қашағанның иелері бірнеше 
рет алмасты. Қазақстан өзінің 
үлесін өсірді және қазіргі таңда 
оның ұлесі 16.88 пайыз.

Eni, Total SA, Royal Dutch 
Shell Plc және Exxon Mobil Corp. 
Компанияларының әрқайсысына 
16.81 пайыздан келеді. Қытайдың 
ұлттық мұнай-газ корпорация-
сына 8.33 пайыз акциялар пакеті, 
Inpex жапон корпорациясына 7.56 
пайыз акциялар пакеті тиесілі.
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Несиенің орнына инвестиция ұсынады Қазақстан қор 
биржасы (KASE) қарағандылық кәсіпкерлерді қаражат 
тартудың оңтайлы құралын пайдалануға шақырып 
отыр.

Акцизді өсіріп амалдау
Қазақстанда алкоголь өнімдері мен темекі акцизі айтарлықтай өседi. Оны келесі жылдан 

бастап 2019 жылға дейін кезең-кезеңімен көтеру жоспарланып отыр. Ішімдіктің 1 литрі үшін 
акциз мөлшері 85 пайызға, темекінің 1000 данасы үшін 74 пайызға дейін өседі. Бұл туралы 
үкімет отырысында  Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев хабарлады.

2014-2016 жылдарға белгiленген. 
Ал 2017-2019 жылдарға акциз 
мөлшері анықталмаған, – деді 
Қ.Бишімбаев.

Сонымен, 2017 жылы 
алгокольдік өнімнің 1 литрі 

үшін акциз мөлшері 2000 теңге көлемінде 
белгіленбек. 2019 жылы салық 2550 теңгеге 
дейін өседі. Осылайша, қазіргі уақыттағы 
акцизбен салыстырғанда 85 пайызға артады.

– Сыра және сыра сусындарының 1 литрі 
үшін акциз 2017 жылы  39 теңге, 2019 жылы  
57 теңгеге дейін ұлғаяды. 2016 жылмен 
салыстырғанда өсім 219%-ды құрайды, – 
деді Қ.Бишімбаев.

Ал темекі өнімдерінің 1000 данасы үшін 
2017 жылы 6200 теңге, 2019 жылы 8700 
теңге мөлшерінде салық салынады. Бүгінгі 
күнмен салыстарғанда акциз өсімі 74% бо-
лады.

– Алкоголь өнімдерін экспорттау 
кезінде қосарланған салық салуды болдыр-
мау және отандық өндірушілердің бәсекеге 
қабілеттілігін күшейту мақсатында алко-
голь өнімдерін өндіру үшін өндірісте пай-
даланылатын этил спирті акцизінің нөлдік 
мөлшерлемесін белгілеу ұсынылады. Ре-
сей мен Беларусьте де осылай босатылады, 
– деді министр. Осылайша акцизді өсіріп 
амалдайтын болдық. 

Елімізде көптеген орта және 
ірі кәсіпорындар екінші деңгейлі 
банктерден несие алуға бейім. 
Кәсіпкерлікті дамыту үшін не-
сие алудың қажеті жоқ. Ол 
үшін қор биржасының көмегіне 
жүгінген абзал. Бұл туралы 
«Қазақстандық қор биржасы» АҚ 
эмитенттермен және инвестор-
лармен жұмыс бөлімінің басшы-
сы Аслан Қалиғазин мәлімдеді. 
Ол кез келген шетелдік инве-
стор кәсіпорынды іздеген кез-
де, оның қор биржасындағы 
мәліметтеріне көз тігетінін атап 
өтті.

– Егер шетелдік инвестор 
сіздің кәсіпорныңыздың үлесіне 
кіреді деген ықтималдық болса, 
аудитке дайындалу қажет. Алай-
да сіз (KASE) тізіміне енсеңіз, 
ешқандай аудиттің керегі жоқ, 

Несиеден депозит көп
Қазақстанның банк секторында соңғы 

алты айда депозиттердің жиынтық көлемі 
несиелердің жалпы көлемінен артқаны мәлім 
болды. Мамырда LDR көрсеткіші осы жылдың 
басынан бері ең аз мөлшерге, яғни 0,95-ке жет-
кен. 

– Алкоголь және темекі 
өнімдеріне акциздердің фискалдық 
функциясын күшейту мақсатында 
акцизді сатылап ұлғайту 
ұсынылып отыр. Қолданыстағы 
салық кодексінде акциз мөлшері 

Қазақстанның банк 
секторындағы берілген не-
сиелер мен қабылданған 
депозиттердің жалпы 
көлемі арасындағы қатынас 
ең аз мөлшерді көрсетуде. 
Кезекті ең аз мөлшер ма-
мыр айында байқалды. Ол 
кезде аталған көрсеткіш 
0,95-ке жеткен еді. Бұл 
дегеніңіз – әр депозит-
ке орналастырылған 100 
теңгеге банктер 95 теңге со-
масында несие берді деген 
сөз. Қалған 5 теңгені бан-
ктер өтімділіктің резерві 
ретінде немесе несиелер-
ге қарағанда тәуекелі аз 
металлдар, мемлекеттік 
бағалы қағаздар, Ұлттық 
банктегі депозиттер сияқты 
активтерге айналдырады.

Сонымен қатар, халық 
пен кәсіпорындардан тар-
тылған қаражаттың көлемі 
өскендігін есепке алғанның 
өзінде, банктер клиенттерді 
несиелендіру өсімін ұстап 
тұруға тырысуда. Мәселен, 
депозиттердің жиынтық 
көлемі 2015 жылдың мамыр 
айымен салыстырғанда бір 
жарым еседей (+48,5%) арт-
са, ал несиелендіру көлемі 
болса 8,4%-ға ғана артқан.

Айта кетерлігі, тәуекелге 
бейімдеу ойыншылардың 
өздері несиелер мен депо-
зиттер арасындағы қатынас 
көрсеткішін азайтты. Егер 
бір жыл бұрын LDR-дің ең 
көп мәні 10-нан асып кетсе, 
қазіргі кезде ол көрсетіш 5-ке 
де жетпейді.

сіздің компанияңыздың құны 
баршаға мәлім болып тұрады. 
Биржадағы баға әділ баға бо-
лып есептеледі және ол банктер, 
зейнетақы қорлары, мемлекеттік 
органдар сияқты барлық 
қаржылық институттар тарапы-
нан мойындалған баға болып 
есептеледі. Шетелдік инвестор-
лармен келіссөздер жүргізген 
кезде, сіз еш күмәнсіз «Менің 
компаниямның бағасы  осын-
дай, бағалау үшін, ешқандай 
қосымша аудиттің қажеті жоқ» 
деп айта аласыз, – деді қор 
биржасының өкілі.

А.Қалиғазин ІPO өткізу тек 
инвестициялар тарту ғана емес, 
бизнестің нарықтық бағаға дай-
ын екендігінің белгісі екендігін 
баянда ды. Сонымен бірге, 
дамудың жаңа сапалы сатысы-

на өту – инвестиция тарту үшін 
тиімді талаптарға жол ашатын 
көпшілік компания мәртебесін 
алу деп түсіндірді. Сондай-ақ ол 
мұны компания иелерінің капи-
тал иелеріне айналу мүмкіндігі 
екенін де атап өтті.  

Бұл ретте ІPO-ның негізгі 
сатыларына мыналар жата-
ды: қаржылық кеңесші тар-
ту, акцияларды орналастыру 
және листингілеуге дайын дау, 
(KASE)-де акцияларды 
листингілеу, акцияларды қор 
биржасында сатылымға шығару 
немесе жазылымдар жасау, 
екінші дәрежелі нарықта саудаға 
шығару.

Биржа басшысы 
қазақстандық BAST АҚ мен 
«Ақтөбе металл құрастыру зау-
ыты» АҚ секілді компанияларды 
мысалға келтірді.

«Шығыс Қазақстан 
облысының BAST 
компаниясының қолында қор 
нарығына шығар алдында тек 
кен орны мен пайдалы қазбаны 
пайдалануға рұқсат беретін 
лицензия ғана болды. Олар 
банктерге барып несие алмақ 
болған, алайда банктер оларға 
несие бермеген. Олар акция жа-
риялап, содан компания құны 
артқан. Тартылған қаражатқа 
олар цехтар салып, өндірісті ба-
стады. Сосын олар акциялардың 
бір бөлігін банкке жылжымай-
тын мүлік пен жер телімдерінің 
орнына мүлік ретінде салды. Ол 
банк үшін өте тиімді болмақ.  
Акцияларды сатып, несие алды, 
сол қаражатқа өндіріс кешенін 
салып үлгерді» деді биржа бас-
шысы.

Ақтөбелік кәсіпорын, 
керісінше, өз ісін көп жылдар 
бұрын ашқан екен. Мекеме 90 
жылдардан бастап жұмыс жа-
сап келеді және қарағандылық 
«Имсталькон» ЖШС мен 
бірнеше ресейлік өндіріс орын-
дарымен бәсекеге түсе ала-
ды. Компания өндіріс көлемін 
ұлғайту, қарыздардан арылу 
мақсатында бірнеше несие алған. 
Қор нарығында олар миллиард 
теңгеге жуық қаражат тартқан. 
Осы қаржы арқылы кәсіпорын 
несиелерін жауып қана қоймай, 
жаңа зауыт салып, тың жоба-
ларды да қолға алған. Ескеретін 
жайт, биыл көктемде делдалдар 
«АМЗ» АҚ акцияларын роуд-шоу 
шеңберінде қарағандылықтарға 
да ұсынып көрген. Бастапқыда 
құнды қағаздың бір данасы 11 
177 теңге тұрса, бүгінде қордағы 
ба ға сы 16 000 теңгеден асқан. 
Шығысқазақстандық BAST ак-
циялар басында (сәуір 2015) 20 
мың теңге болса, бүгінгі күні 
бағасы екі есеге өскен.  

– Көптеген компания-
лар мұндай мүмкіндіктің бар 
екендігін біле бермейді. Барлығы 
биржа – қиын, өте қымбат, көп 
білімді қажет етеді деп ойлайды. 
Оған қарағанда мүлікті кепілге 
беріп, банктен несие алу жеңіл 
деп санайды. Ол мүлде дұрыс 
емес. Оған компанияны дамудың 
жаңа сатысына шығаратын қо-
сымша қаржылық құрал деп 
қараған жөн. Әр облыстың өз 
бренді бар. Олар мүдделі инве-
сторларды тартуы мүмкін. Сол 
үшін, оларға көпшілік компания 
болу мүмкіндігін пайдалану 
қажет, – дейді инвесторлармен 
және эмитенттермен жұмыс жа-
сау бөлімінің мамандары.

Өңір кәсіпкерлерімен кездесу-
ден кейін (KASE) және брокерлік 
компания өкілдері көпшілік ком-
пания болуға қызығушылық 
танытқан  «Промтехпрогресс» 
ЖШС, «Теплотранзит» ЖШС, 
Common market ЖШС сынды 
орта және ірі кәсіпорындарында 
болып қайтты.
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Қазіргі таңда елімізде автокөлік шығаратын бес өнеркәсіп жемісті жұмыс істеп, 
16 әлемдік бренд автокөліктерін шығарып жатыр. Сарапшылардың айтуынша, бұл 
салада, әсіресе, ресейлік автоөнеркәсіптің тасы өрге домалап тұр. Елімізде Волжск 
автозауытының қатысуымен алғашқы автокөлік құрастыру кәсіпорны ашылды. 
Жергілікті конвейерден ең алғаш рет жол талғамайтын Lada жеңіл көлігі, ал жүк 
көлігінен «КамАЗ» құрастырылды. 

асыруға қажет жалпы соманың 
мөлшері 380 миллион доллар ша-
масында. 

Өскемен қаласында 
автоөнеркәсіп кластері толық 
іске қосылғанда жыл сайын 
мемлекеттік бюджетке 30 милли-
ард теңге түседі. Автоөнеркәсіп 
кластері жоба қуатында жұмыс 
істеген кезде 12 мың жаңа жұмыс 
орны ашылады. 

Құрылыс алаңына «АвтоВАЗ» 
президенті Николя Мор келіп, зау-
ыт қуаттылығы қазақстандықтарды 
12 мың долларлық қолжетімді 
автокөлікпен толығымен 
қамтитынын айтты. Қазірдің 
өзінде жеті ресейлік автокомпо-
нент өндіруші компания Шығыс 
Қазақстан облысында бой көтеріп 
жатқан кластерлік алаң үшін өнім 
өндіруге дайын. 

Елбасымыз Нұрсұлтан На-
зарбаев Қазақстан мен Ре-
сей ынтымақтастығының 
аймақаралық ХІІІ форумын-
да жобаның ауқымы мен 
маңыздылығы жайлы атап өтті. 
«Ресейлік көптеген кәсіпкерлер 
Қазақстанда өз бизнесін жүргізіп 
келеді және оның мүмкіндіктері 
мен ұзақ мерзімді болашағы ба-
рын жақсы түсінеді. Қазір бізде 

« Қ а з А в т о Ө н е р к ә с і б і » 
Қазақстан автокөлік кәсіпорны 
индустриясы одағы басқарма 
төрағасы Олег Алферовтің 
мәліметіне қарағанда, Кедендік 
одақ құрылғалы бері, одан кейін 
Еуразиялық экономикалық одақ 
құрылған 2011-2016 жылдары 
еліміздің тұрғындары ресейлік 
өндірушілердің 315 мың жеңіл 
және жеңіл коммерциялық 
автокөліктері (Lada, «УАЗ», 
«ГАЗ») мен басқа да шетелдік 
бренд көліктеріне 11,2 миллиард 
доллар ақша жұмсапты. 2011-2016 
жылдары ресейлік автоөнеркәсібі 
қазақстандық нарыққа сырттан 
келген жеңіл көліктің 53 пайызы-
на ие болды. 

Сала қауымдастығының 
есебінше, Қазақстанның болашақ 
автоөнеркәсібі дамуының 
неғұрлым ауқымды жобалары 
Ресей – Қазақстан серіктестігі 
негізінде жүзеге асады. 
Өскемендегі «БИПЭК Авто – 
Азия авто» және «АвтоВАЗ» 120 
мың бірлік автокөлік шығаратын 
зауыт құрылысын жүргізіп 
отыр. Сол алаңда компоненттер 
шығаратын технопарк құрылады. 

Болашақ өнеркәсіп кешеніне 
Ресей федерациясының Сібір, 
Орал және Қиыр Шығыс 
федеральдік округінен өнімдер 
жеткізілетін болады. Соңғы бір 
жарым – екі жылда серіктестер 
Ресейдің 12 қаласындағы 
16 автоорталығымен бай-
ланыс орнатқан. Кәсіпорын 
алдағы уақытта Орта Азия 
(Түркіменстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан, Моңғолия) және 
Кавказ елдерінің де нарығына 
шығуды жоспарлап отыр. 

Қазақстандық «БИПЭК Авто 
– Азия авто» холдингі жобасында 
жоспарлау, өнеркәсіп құрылысы, 
логистикалық инфрақұрылым 
тағы басқа да шаруаларға 55 мил-
лион доллардан астам қаражат 
бағытталған. Жобаны жүзеге 

Ресей кәсіпкерлерімен бірлескен 
6 мыңнан астам кәсіпорын жұмыс 
істейді. Оған мысалдар келтіруге 
болады: «АвтоВАЗ», «Азия авто» 
сияқты жобалардың құны жар-
ты миллиард доллардан астам. 
Өскеменде қуаттылығы 120 мың 
автокөлік шығаратын өнеркәсіпті 
іске қосу қарастырылып жа-
тыр. Бұл – біздің еліміздегі осы 
саладағы алғашқы ауқымды 
жоба. 

Еліміздің машина құрылысы 
саласы тарихындағы ірі 
өнеркәсіптік кешен құры лысы 
523 гектар аумақты алып жатыр. 
Құрылыс шеңбері аясында ин-
весторлар бірінші кезекте 172 
мың шаршы метр өндірістік және 
қойма корпусын пайдалануға 
беруді жоспарлап отыр. 

Болашақ өнеркәсіп 
кешенінің инжинирингтік жо-
басын халықаралық Tebodіn 
компаниясы жасады. Бұл – 
Еуропадағы өнеркәсіптік жо-
балау саласындағы көш басшы 
компанияның бірі. Маркетингтік 
сараптама жасау бөліміндегі жоба 
серіктесі Prіce WaterhouseCoopers 
компаниясы. 

Өндіріс 60 мың бірлік 
қуаттылықпен 2018 жылы көлік 
шығара бастайды. Өнімді өткізу 
нарығы – Қазақстан, Еуразиялық 
экономикалық одақ елдері, 
сондай-ақ Орталық Азия елдері 
– Түркіменстан, Қырғызстан, 
Тәжікстан және Моңғолия.

2015 жылдың қорытындысы 
бойынша «Авто ВАЗ» Қазақстан 
автокөлік нарығындағы 
неғұрлым сәтті қатысушы. Ел 
территориясында сатылған жеңіл 
автокөліктердің ішінде оның 
өнімдері 28 пайызды құрайды. 
Сатылу көлемі жағынан Lada 
Қазақстан нарығындағы №1 ор-
нын сақтап тұр. Өткен жылы 
еліміз бойынша 24,5 мың 
ресейлік брендпен автокөлік 
сатылған.

Ескі көліктен құтыламыз
Елімізде ескі көліктен құтылуға мүмкіндік беретін 

ауқымды бағдарлама іске аса бастады. 21-ші қарашадан 
бастап тозығы жеткен темір тұлпарды утилизацияға 
беру үшін өтініш қабылданғалы жатыр.

Тариф тағы өседі
Себебі, аймақтарда коммуналдық ақының әртүрлі 

болуы бүгін премьер-министрдің өзін таңғалдырды.
Мәселен,Тараз тұрғындары 

кәріз жүйесі үшін 8 теңгеден 
төлесе, қарағандылықтар бұған он 
есе шығынданып, яғни 96 теңгесін 
санап береді. Жер мен көктей 
айырмашылық енді теңестірілуі 
тиіс. Бұл өз кезегінде барлық об-
лыста коммуналдық ақының жап-
пай қымбаттауына әкелуі мүмкін.

Оның үстіне, халықтың жылу, 
жарық, су тартатын мекемелердің 
алдындағы берешегі 5 милли-
ард теңгеге жеткен. Қордаланған 
қарызды қайтару 
үшін  бірінші 
басшылардың өзі 
жұрттың есігін 
қағып, үй аралауға 
мәжбүр. Мысалы, 
Семей әкімі бар 
маңызды шаруа-
сын ысырып қойып 
б о р ы ш к е р л е р д е н 
коммуналдық ақыны 
төлеуін жалына 
сұрап жүр. Бірақ 
бүгін Үкімет бас-

шысы соңына журналистерді 
ертіп алып, түкке тұрғысыз ісін 
жарнамалауға құмар осындай 
шенеуніктердің өздерін ұялтты.

Бақытжан Сағынтаев, ҚР 
Премьер-министрі:

– Бұл дұрыс емес. Ертең 
есік алдын жинап жүретін 
шығарсыңдар. Біз осы ісімізбен 
әкімдіктің, биліктің беделіне 
нұқсан келтіріп жатырмыз. 
Қарызды төлетудің басқа жолын 
табу қажет.

Бірақ көлік екі категория 
бойынша бағаланады. Біріншісі, 
жүріп тұрған көлікке 150 
мың теңге төленеді. Екіншісі 

мүлдем жүрмейтін ескі-құсқы 
машинаға 48 мың берілмек. 
Бұдан жұрттың ұтары көп. 
Кәдеге жарамайтын темір 

тұлпарынан құтылып жаңасына 
қол жеткізуге мүмкіндік алмақ. 
Оның үстіне ескі автокөлік 
үшін 315 мың теңгенің серти-
фикатын алып, Қазақстанда 
құрастырылған жаңа көлікке 
алғашқы жарна ретінде төлеуге 
болады. Бірақ бұл жоба кейбір 
құжаттарға өзгеріс енгізуді 
талап ететіндіктен сәл кейін 
жүзеге асырылмақшы. Сонымен 
қатар елімізде қатты тұрмыстық 
қалдықтардың кейбір түрлерін 
жинау және қайта өңдеуге 
өтемақы төлеу жүйесі де 
енгізілгелі жатыр. 

Вера Мустафина, 
Қазақстанның тұрмыстық 
қалдықтарды басқару 
қауымдастығының өкілі:

– Тұрмыстық қалдыққа 
қатысты мәселе әлі өткір тұр. 
Елімізде қоқыстың екі пайызы 
ғана өңделеді, қалғаны полигонға 
кетеді. Пластик заттар, тіпті 
сынапқа дейін төгіліп жатыр. Бұл 
мәселенің шешімін тауып,қоқыс 
өңдеушілерге өтемақы төлеу өте 
жақсы бастама.
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Көрші Ресейдің Мемлекеттік Думасы сайлауы-
на байқаушы болып қатысқан қазақстандық сенатор 
бір нәрседен көңілі қайтып оралыпты. Бұл туралы 
Жоғарғы палата депутатының өзі айтып берді. Кеше 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Сенаттың 
жалпы отырысы өтті. Онда ел Парламенті биылғы 
республикалық бюджетті қайта қарап, оған Үкімет 
енгізген түзетулерді қабылдады.

сол қалада тұрақты түрде жұмыс 
істейді екен, міндеті – беларусьтік 
тауарлардың таралуына ықпал 
ету. Осы ірі қала дүкендерінің 
сөрелерінде бұл ел тауарлары-
нан көз сүрінеді. Ал керісінше, 
қазақстандық тауарларды таппа-
дым! – деп қынжылды сенатор 
М.Бақтиярұлы.

Ел экспортының 
құлдырағанын Үкімет мүшелері 
де мойындайды. Бірақ олардың 
айтуынша, көрсеткіштердің 
төмендеуінің бір себебі, ұлттық 
валютаның құнсыздануы: 
бұрын шартты түрде алғанда 
155, кейін 198 теңгеге сатылған 
отандық өнім 1 АҚШ долларын 
беретін, енді сол 1 долларлық 
экспортты құрау үшін өнім 340 
теңгеге сатылуы қажет. Оның 

үстіне валютаның қымбаттауы 
кесірінен көрші Ресей де 
көптеген өнімдерді сырттан, 
соның ішінде Қазақстаннан 
тасуды қойып, «импорт 
алмастыруға» көшкен.  

Айта кету керек, сена-
торлар «2016-2018 жылдарға 
арналған республикалық бюд-
жет туралы» заңға өзгерістер 
мен толықтыруларды еш 
қарсылықсыз, бірауыздан 
құптады.  

Ұлттық экономика министрі 
Қуандық Бишімбаевтың ай-
туынша, жаңа болжам бой-
ынша республикалық 
бюджеттің кірістері 2016 жыл 
қорытындысында 4 триллион 
200,2 миллиард теңге болады 
деп күтілуде және бұл бұрын 
болжанғаннан 834,9 миллиард 
теңгеге көп. 

Талқылау барысында отандық 
бизнестің шетелге экспортын 
қолдау мәселесін қаузаған сенатор 
Мұрат Бақтиярұлы одақтасымыз 
Беларусьтің бір ізгі тәжірибесін 
үлгі етті:

– Елбасы бастамасымен 
Еуразиялық экономикалық одақ 
құрылды, осының арқасында ел 
алдынан 160 миллиондық үлкен 
нарық ашылды. Бірақ біздің 
экспорттың кемуіне не себеп? Мен 
жақында солтүстік көршіміздің 
Новосібір қаласында болып 
қайттым. Ресейдегі Мемлекеттік 
Дума сайлауына байқаушы болып 
қатыстым. Новосібір – халқының 
саны жөнінен Мәскеу мен Санкт-
Петербордан кейінгі үшінші ірі 
өңір. Белоруссияның Сыртқы 
істер министрлігінің бір өкілі 

Республикалық бюджет 
шығыстары да 379,9 миллиард 
теңгеге өсіп, 8 триллион 646,7 мил-
лиард теңге сомасында көзделіп 
отыр. Бұл ретте экономикалық 
өсуді ынталандыру шарала-
рын іске асыруға – 283,4 милли-
ард теңге, еліміздің қауіпсіздік 
деңгейін көтеруге – 70,2 милли-
ард теңге және түрлі жобалар бой-
ынша міндеттемелерді орын дауға 
136,4 миллиард теңге бюджеттен 
қосымша бөлінетін болады. 

Әрине, бұларға бюджеттің 
кірісі жетпейді. Сондықтан 
Үкімет жетіспейтін қаражатты 
Ұлттық қордан алады. Осы орайда 
сенаторлар «ҚР Ұлттық қорынан 
2016-2018 жылдарға арналған 
кепілдендірілген трансферт тура-
лы» қолданыстағы заңға да өзгеріс 
енгізді. Рас, ел Үкіметі «мұнай 
қорынан» бұрын жоспарлағандай, 

2 триллион 880 миллиард теңге 
емес, енді тек 2 триллион 479,7 
миллиард қана алмақ. 

– Бүгінгі қабылданған 
заңдар еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына, 
халықтың әл-ауқатын жақсартуға 
оң әсерін тигізеді, –  деді 
талқылауды қорытқан Сенат 
төрағасы Қ.Тоқаев. –  Үкімет 
алдағы уақытта заңдарға 
енгізілген өзгерістерге сәйкес, 
тиісті шараларды орындайды және 
депутаттар айтқан ұсыныстарды 
ескереді деп сенеміз.

Отырыс барысында се-
натор С.Ақылбай салық 
және кеден органдарының 
төменгі құрылымдарындағы 
қызметкерлердің еңбекақысына 
байланысты мәселелер бойын-
ша Үкімет басшысының атына 
депутаттық сауал жолдады.

Жергілікті билік кәсіпкерлерге оң қабақ танытпауда
Бүгінгі таңда отандық кәсіпкерлер жиі кездесетін мәселелердің бірі 

– әкімшілік кедергілердің көп болуы. Бұл туралы бизнес-омбудсменнің 
өңірлердегі өкілдерімен кездесуі барысында мәлімделді.

Павлодар облысы Өңірлік кәсіпкерлер 
палатасы директорының орынбаса-
ры, аталған аймақтағы бизнес-омбуд-

смен аппаратының сектор меңгерушісі 
Мәди Сыздықов қолайлы бизнес орта 
қалыптастырмай, гүлденген экономика 
жайлы сөз қозғауға ертерек екенін айтты. 

Осы орайда, кәсіпкерлік қызметпен ай-
налысушы жандар, жергілікті атқарушы 
билік орындарының белгілі бір дүние 
бойынша шешім шығаруды созбалаңға 
салатынына ұдайы шағымдануда екен. 
Бәрінен бұрын, бизнесмендер құқығы 
жер қатынастары, сәулет саласы мен 
қала құрылысы бағыттарында өрескел 
бұзылуда. Павлодарлық кәсіп иелері 
өздерін толғандырған түйткілдер жөнінде 
бизнес-уәкілдің жеке қабылдаулар бары-
сында да жеткізген.  

– Бұл қабылдауларда 17 кәсіпкердің 
мұңы тыңдадық. Қазіргі уақытта келесі 
кілтипандар оң шешімін тапты. «Ор-
топрот» фирмасы жергілікті тауар 
өндірушілермен мемлекеттік сатып алу-
лар тұрғысында 47 миллион теңгеден 
астам сомаға келісімшартқа отырса, 
«INNOVATION CENTER PROJECT» ком-
паниясына мемлекеттік мекемелермен 

дау аясында көмек көрсетіліп, әкімшілік 
жауапкершілікке тартылмай, 424 мың теңге 
айыппұлдан босатылды, – деп хабарлаған 
Мәди Сыздықов қалған арыздарға қатысты 
жұмыстардың жүргізіліп жатқанын баян-
дады.

Сонымен қатар, Қазақстан 
кәсіпкерлерінің құқығын қорғау бойынша 
уәкіл Болат Палымбетовтің Павлодар облы-
сы әкімімен және прокурорымен кездесуі 
нәтижесінде жер телімдерін аукциондар 
арқылы ұсыну жағы белсенді кейіпке еніп, 
Өңірлік палата сарапшылары бюджеттік 
комиссиялар жұмысына тартылған. 
Мәслихатта тұрмыстық 
қалдықтар жөніндегі 
нормативт ік-қ ұ қықтық 
актілер бекітілу үстінде 
болса, жалған кәсіпкерлік 
деректеріне байланысты 
заңсыздықтардың жолын 
кесуге де күш салыну-
да екен. Бас жоспар мен 
елдімекендерді нақты 
жоспарлау жобалары 
ауқымында әкімдіктер әлі 
де Жер кодексіндегі 44-1 
баптағы заң талаптарын 
орындамауда. Қажетті 
ақпарат тек Павлодар, 

Ақсу және Екібастұз қалаларында көрініс 
тапқан.

– 2016 жылдың осы уақытқа дейінгі 
аралығында 171 өтініштің 42 пайы-
зы кәсіпкерлер ыңғайына шешіліп, 
экономикалық тиімділік 257 млн теңгені 
құрады. Жалпы кәсіп иелері салық салу, 
сатып алу, жер қатынастары, монополи-
стер әрекеті бойынша жиі жүгінеді, – деп 
түйіндеген Мәди Сыздықов әкімшілік 
кедергілерді қысқартуға, кәсіпкерлердің 
құқығы мен мүддесін қорғауға күш сала 
беретіндіктеріне уәде берді.  
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Қор биржасындағы сауда-саттықта бiр доллардың құны 331 теңге 
төңiрегiнде тұрақтады. Бұған дейiн теңге-доллар бағамы 336-ға дейiн 
көтерiлгенiн көз көрiп жүрдi. Айдарынан жел есiп тұрған доллар сәл-
пәл арзандап едi, отандық БАҚ-та “теңге тұрақтала бастады” деген ха-
бар-ошар көбейiп кеттi. Сонда теңге шынымен де тұрақталып жатыр 
ма, жоқ әлде бұл Ұлттық банктiң қолдан жасап отырған әрекетi ме?

отын қымбаттайтыны туралы жазған 
едiм. Айтқаным айдай келiп, АИ-92 мен 
дизельдi отын құны көтерiлдi. Науқан ал-
дында бағаны қымбаттатудан басқа амал 
болмады. Себебi, ауыл шаруашылығы 
тауар өндiрушiлерi отын тапшылығынан 
қиналатын едi. Өзiндiк құн құрылымында 
жанар-жағармай материалдарының 
орны ерекше, маңызды бөлiгiн құрайды. 
Әсiресе, астық өндiрiсiнде айрықша 
маңызды. Демек, астықтың өзiндiк бағасы 
мен көкөнiс құны өседi деген сөз. Рес-
ми инфляция әсерiнен АИ-92-нi бiрдеңе 
қылып аластатуға болатын едi, ал құны 
30 пайыз ға қымбаттаған дизельдi отынды 
қалай шығарасың?» – деп жазады. 

– Қазiр аграршылар дизельдi отын-
ды 130-135 теңгеден сатып алып жатыр. 
Инфляцияның көкесiн келер жылы көремiз, 
әсiресе қысқа қарай ол бiздi қатты қысады, 
– дейдi сарапшы.

Айналып келгенде қазiргi 
экономикадағы, оның iшiнде қаржы 
саласындағы негiзгi түйткiл – билiктiң 
дағдарысты мойындамауында. Егер 
үкiмет өз iшiмiзде дендеген дағдарыс ту-
ралы айтып, оны тежеудiң нақты амал-
дарын ұсынса, жағдай дәл бүгiнгiдей 
тығырыққа тiрелмес едi. Жыл басында 
кейбiр сарапшылар теңгенiң долларға 
шаққандағы құны 380-400 теңгеге дейiн 
көтерiлетiнiн болжаған едi. Қазiрдiң 
өзiнде мамандар теңге-доллар нақты 
бағамының 350-360 теңгеге жетiп 
қалғанын жазуда. Демек, Ұлттық банк 
“теңгенi тұрақтандыру” үшiн әдеттегiдей 
миллиардтап қаржы жұмсауда. Бұл да 
жақсылықтың нышаны емес.

– Бүкiл әлемде экономиканы дағдарыс 
дендегенде билiк оны реттеудiң контрцик-
лды амалдарын қолданады. Бiздiкiлер кон-
трды қалайды, дегенмен бәрi керiсiнше 
шығады. Себебi, ешкiм дағдарысты 
елегiсi келмейдi. Ал елдiң инвестициялық 
тартымдылығын тұрақтандыру үшiн 
және көпшiлiктiң төлем қабiлетiн қолдап-
қуаттау үшiн бiзге мығым, берiк теңге ке-

– Әрине, бұл уақытша жағдай. Өйткенi 
қаржы-несие саясатында қордаланған 
мәселе көп. Соңғы екi-үш жылда 
инфляциялық түйткiлдердi түбегейлi 
шешпей, кейiнге ысыра салдық. Соның 
нәтижесiнде экономика тұйықталды. Рес-
ми статистика инфляцияны 8 пайыз деп 
көрсетедi. Менiң болжамымша, көрсеткiш 
одан әлдеқайда жоғары. Себебi, баға күн са-
нап өсуде. Бүгiн байқадыңыз ба, АИ-92-нiң 
құны кейбiр жанар-жағармай бекеттерiнде 
132 теңгеден сатылып жатыр. Жаз ай-
ларынан берi негiзгi материалдар құны 
(жанармай, дизельдi отын) 30-35 пайызға 
өссе, инфляцияны қалай тежеуге болады? 
Демек, бұдан шығатын қорытынды: теңге-
мiз құлдыраған үстiне құлдырай бередi. 
Өйткенi үкiмет пен бас банк тарапынан 
нақты амалдар жасалып жатқан жоқ, – 
дейдi қаржыгер Мүсiлiм Бектұрғанов. 

“Фейсбук” әлеуметтiк желiсiндегi өз 
парақшасына BRB invest ЖШС басшы-
сы Ғалым Хұсайынов: «Нарықты қалай 
айналдырсақ та, маржалық көрсеткiшке 
20 пайызға дейiн мемлекеттiк рет-
теу жасасақ та, қолымыздан келген-
ше басқа амал қарастырсақ та, бiздi 
ештеңе құтқара алмайды. Маусымда мен 
тамыз-қыркүйек айларында дизельдi 

рек. Ал бiзде арзан теңгеге құмарлық ба-
сым. Дағдарыс кезiнде бiзде инфляциямен 
күрескiсi келедi. Ал есi дұрыс елде дағдарыс 
инфляциямен күреседi. Қазiргi жағдайда 
салықты тұрақтандыруды қамтамасыз ет-
кен абзал. Өйткенi теңгенiң құнсыздануына 
орай бiзде дефляция басым. Анығында 
қосымша құн салығын реформалау қажет. 
Бiзде қазiр салықты көбейтумен айналысу-
да және қосымша құн салығының орнына 
сатылым салығын енгiзудi ойластырып жа-
тыр. Бұл инфляцияны өсiредi және бәсекеге 
қабiлеттiлiктi тө мендетедi, – деп жазады 
Ғалым Хұсайынов.

Теңге құлдырап, инфляция өрiстеген 
жағдайда тығырықтан шығатын жол 
қайсы?

Мамандар бұл сұраққа бы-
лай жауап бередi. Бiрiншiден, 
сұранысты ынталандырып, бюджет-
тен қаржыландырылатындардың 
жалақысын мiн деттi түрде көтеру ке-
рек. Ал бiзде әзiрше құрылыс пен 
автоөндiрiстi қолдау байқалады. Одан 
кейiн мемлекеттiк компаниялардың 
сыртқы қарызды өтеуiне жағдай жаса-
лып жатыр. Екiншiден, тиiмсiз жобалар-
ды жекеменшiкке сату тиiмдi көрiнедi. 
Ал бiзде мемлекеттiк нысандарды 
жекешелендiру жоспары ендi ғана қолға 
алынуда. Оның өзi алдағы бес жылға ар-
налыпты. Демек, Б.Сағынтаев үкiметiне 
экономикалық терең түйткiлдердi шешу 
үшiн шұғыл әрекеттердi қабылдау қажет. 
Келер жылы зейнетақыны 9 пайызға, 
жәрдемақы түрлерiн 7 пайызға көтерумен 
мәселе шешiлмесi белгiлi. Шағын және 
орта кәсiпкерлiктi қымбат салықпен 
тұншықтырудың арты үлкен әлеуметтiк 
дағдарысқа апаруы кәдiк. Осылардың 
алдын алу үшiн Б. Сағынтаев үкiметiне 
“күндiз күл кiден, түнде ұйқыдан” айы-
рылып жұмыс iстеуден басқа амал қалмай 
тұр.

Жалған кәсіпкерліктен 94 млрд теңге зиян келді
2016 жылы жалған кәсіпкерліктен мемлекетке 94 

млрд теңге зардап келді. Бұл туралы бүгін ҚР Жоғары 
Сотта өткен «Экономикалық қылмыстарға байланы-
сты істерді қарау кезіндегі өзекті проблемалар» атты 
дөңгелек үстелде ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитеті төрағасының орынбасары Тілеу 
Жаңғарашев мәлім етті.

«Жалған кәсіпкерлік арқылы 
салықтан жалтару, қаражатты 
заңсыз сыртқа шығару неме-
се керісінше оны заңдастыру 
сынды құқықбұзушылықтар 
жасалады. Ресми статистика 
бойынша, 2015 жылы аталмыш 
қылмыстардың кесірінен мемле-
кетке 92 млрд теңге залал келген. 
2016 жылдың 9 айында 
оның көлемі 94 млрд 
теңгеден асып отыр. 
Біз бұны мемлекеттің 
э к о н о м и к а л ы қ 
қауіпсіздігіне келіп 
отырған тікелей 
қауіп деп санай-
мыз. «Көлеңкелі 
экономиканың» үлесі 
ЖІӨ-нің 28 пайызын 
құрайды. Оның негізгі 

бөлігін жалған кәсіпкерлік 
арқылы заңсыз қаражатты 
заңдастыру алып жатыр. Қазіргі 
уақытта экономикалық тер-
геу органдарының қарауында 2 
мыңнан астам қылмыстық іс бар. 
Онда шамамен 15 мыңнан астам 
контрагент тергеуге алынып 
отыр», – дейді ол.

Оның айтуынша, тиісті 
заңдарға өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілмесе, 
жалған кәсіпкерлікке қатысы жоқ 
бизнеске залалы келуі ықтимал. 
Себебі тергеуге алынған 
контрагенттердің қатарында 
өз ісін адал атқарып жүрген 
кәсіпкерлер де бар.

Өз кезегінде «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 
басқарма төрағасының орынбаса-
ры Рустам Жүрсінов Қылмыстық 
Кодекстің жалған кәсіпкерлік ту-
ралы 215-бабының құрылымын 
қайта қарау қажеттігін атап 
өтті. «Жалған кәсіпкерлік деген 
қылмыс ТМД елдерінің Ресей, 

Қазақстан және Бела-
русь мемлекеттерінен 
басқа елде жоқ», – 
дейді Р. Жүрсінов.

Сондықтан ол тер-
геу барысында адал 
кәсіпкерлердің кәсібін 
«тұншықтырып» та-
стамау мақсатында 
т ү б е г е й л і 
ө з г е р і с т е р д і ң 
қажеттілігін атап өтті.

Қазiргi экономикадағы, оның iшiнде қаржы саласындағы негiзгi түйткiл 
– билiктiң дағдарысты мойындамауында. Егер үкiмет өз iшiмiзде дендеген 
дағдарыс туралы айтып, оны тежеудiң нақты амалдарын ұсынса, жағдай 
дәл бүгiнгiдей тығырыққа тiрелмес едi. Жыл басында кейбiр сарапшылар 
теңгенiң долларға шаққандағы құны 380-400 теңгеге дейiн көтерiлетiнiн 
болжаған едi. Қазiрдiң өзiнде мамандар теңге-доллар нақты бағамының 
350-360 теңгеге жетiп қалғанын жазуда. Демек, Ұлттық банк “теңгенi 
тұрақтандыру” үшiн әдеттегiдей миллиардтап қаржы жұмсауда. Бұл да 
жақсылықтың нышаны емес.

Бонусқа лайықтысың ба?
Елімізде мемлекеттік қызметте әрбір адамның 

жұмысын бағалау жүйесі енгізілген. Алайда оны бо-
нустарды төлеу жүйесіне әлі қосқан жоқ. Аталған 
екі жүйені өзара үндестіріп, іске қосқаннан кейін 
барлық сыйақылар мемлекеттік қызметкердің жеке 
жетістіктеріне сәйкес төленетін болады.

– Негізі, мемлекеттік 
қызметте «13-ші жалақы» де-
ген сыйақы жоқ. Үстемеақы мен 
сыйақы дегендер бар. Алайда 
қазіргі міндетке сәйкес, әрбір 
мемлекеттік қызметкердің 
жалақысы жұмыстың нәтижесі 
бойынша төленуі керек. Сол 
себепті бүгінде жаңа жүйе 
әзірленді. Оның аясында барлық 
бонустар еңбектің нәтижесі 
бойынша төленеді. Қазіргі 
кезде мемлекеттік қызметте 
жұмысты бағалау жүйесі 
енгізіліп отыр. Оған сәйкес, әрбір 
қызметкердің жеке жылдық жо-
спары белгіленеді. Онда нақты 
мақсат-міндеттер жазылады. 
Соның нәтижесі бойынша бо-
нустар төленед», – дейді ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес агенттігі мемлекеттік 
қызмет департаментінің міндетін 
атқарушы Жарқын Тілеукенов.

Оның сөзіне қарағанда, 
алдағы уақытта жұмысты 
бағалау мен бонустар-
ды беру жүйесін өзара 
байланыстырғаннан кейін 
мерекелік сыйақыларды алып 
тастайды. Сол кезде барлық 
бонустар, яғни ақшалай 
сыйақылар әрбір қызметкердің 
жеке жетістіктері үшін төленеді.

«Ол жүйе барынша ашық бо-
лады. Адам бонусқа лайық бол-
са, сыйақы алады. Ал жоспарды 
орындамаса, жалақыны қанағат 
тұтуға мәжбүр болмақ. Біз аталған 
жүйені келесі жылдың екінші 
жартыжылдығында енгізуді жо-
спарлап отырмыз», – деп атап 
көрсетті Ж.Тілеукенов.
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Жаңа жоба
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Маңғыстау об-

лысы әкімдігінің қолдауымен жергілікті бизнес ортаны дамыту 
және жақсарту іс-шаралары бойынша «Жаңаөзенге – жаңа серпін» 
бағдарламасын іске қосты.

Ақтөбедегі бизнестің жағдайы
Бизнесті дамыту бойынша жұмыс тобы 20 күннен бері Ақтөбе 

өңірін аралап жүр. Олар облыстың 5 ауданында кәсіпкерлермен кезде-
су ұйымдастырып, семинар-тренингтер өткізді. Әсіресе, ісін жаңадан 
бастаған жас кәсіпкерлерге көп көңіл бөлінді. 

Сонымен бірге өңірдің іскер әйелдері 
арнайы шеберлік сабақтарына қатысты. 50 
ауылдық округтің әкіміне кәсіпкерлікті 
дамыту негіздері оқытылды. Шаруа-
лар жұмыс тобы құрамындағы ауыл 
шаруашылығы саласын қаржылай қолдау 
ұйымдарының өкілдеріне өз талап-
тілегін айтты. Нәтижесінде, ұзынсаны 71 
кәсіпкерге 342 млн теңге жеңілдетілген 
несие берілетін болды. Бірнеше тұрғын 
салық органдарына жеке кәсіпкер ретінде 
тіркеліп, қажетті құжаттарын алды. 

Барлық көмек мемлекеттік бағдарламалар 
аясында жүзеге асырылады. Аудан-
дарды аралап келген мамандар облыс 
орталығында да бірнеше семинар өткізді. 
Ауыл шаруашылығы кешенін дамытуға 
бағытталған бағдарламаларды іске асыра-
тын компания өкілдері шаруаларға біраз 
жеңілдік жасайтын болды. 

– Тап осы жерде шешім қабылдап жатыр-
мыз, оның бірі – осыдан бастап құжаттарды 
жинайтын және кеңес беретін азаматтарды 

сол жерде, аудан орталықтарында 
отырғызып қою. Барлық құжаттар 
100 пайыз жиналғаннан кейін ол 
облыс орталығына әкеліп өткізетін 
болады. Осының бәрі нақты көмек. 
Сондай-ақ өз тарапымыздан айтып 
кеткім келеді, лизинг механизмі 
ол кепіл затты талап етпейді. Тек 
15 пайыз өз жарғын болса, 85 пай-
ызын мемлекет өзі төлеп береді, 
– деді Бизнесті дамыту бойынша 
жұмыс тобының мүшесі Ринат Ке-
мешов.

Кәсіпкерлердің мүдделерін қорғау, 
шағын және орта бизнеске қатысты 
заңнамалық және нормативтік қағидаларды 
қалыптастыру, іскерлік және инвестициялық 
ахуалды жақсарту мақсатын көздеген 
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасы өңірлердегі жұмысты бастап кетті. 
Жоба аясында Жаңаөзен қаласындағы 
шағын және орта бизнес өкілдері, әлеуетті 
кәсіпкерлер және жастармен кездесу үшін 
арнайы мамандандырылған мобильді топ 
құрылды. Айта кетейік, бұл жоба – халықты 
кәсіпкерлікке тартуды көздейді.

Мұнда кәсіпкерлікті ашу және тиімді 
жүргізу, қаржылық сауаттылық, тен-
дерлерге қатысу, бизнесті жүргізудегі 
инфақұрылымның қолжетімділігі, заң, 
салық мәселелеріне қатысты күнделікті 
жан-жақты кеңес, сүйемелдеу және 
ақпараттық-әдістемелік көмек көрсетілмек. 
Арнайы мамандырылған топ кәсіпкерлердің 
сот істерін қарау, оның ішінде құқықтары 
мен мүдделерін қорғау бойынша кешенді 
жұмыс атқаруды межелеп отыр. Жоба 
аясында жұмыспен қамту жөнінде 

кәсіптік-техникалық оқыту, қайта даярлау 
мәселелері қарастырылған.

– Қазір еліміздегі азаматтардың көзі 
ашық, қалай жұмыс жасау керектігін 
халқымыз біледі. Енді соның тетігін 
көрсетіп жіберу керек. Бағдарламаның 
түрлері көп, алайда іс жүзінде салық 
мәселесі бар, қағаз мәселесі бар, қай жер-
ге өткізу, қандай несие алу керек деген 
көптеген мәселелер жолығады. Жоба ая-
сында алдағы уақытта кәсіпкерлерге 
толыққанды қызмет көрсетуді мойнымызға 
алып отырмыз, – дейді мобильді топтың 
басы-қасында жүрген «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының Басқарма 
Төрағасы Абылай Мырзахметов.

Салауатты өмір салытын қалыптастыруда спорттың алатын орыны ерекше. Сондықтан 
кез келген адамның спортпен айналысуы маңызды. Бірақ қазіргідей қым-қиғаш өмірде спорт-
пен айналысуға кез келген адамның мүмкіндігі бола бермейді. Біреуміздің мүмкіндігіміз бол-
маса, енді біріміздің жалқаулығымыздан дене қимылымен айналысуға кедергі болуда. Қазіргі 
заманда уақыты тапшы, қолы тимейтіндер кімдер. Әрине, ол – кәсіпкерлер. Олар бизнесін 
дөңгелету үшін күні-түні көз ілмейді. Түрлі кездесулер, жолспаралар көп уақытын алатынын 
білеміз. Осы қым-қуыт тірліктің арасынан уақыт тауып спортпен айналысып көріңіз. Бірақ 
бизнеспен айналысып жүрген көптеген жандарға Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығы жаны-
нан құрылған «Бильярд клуб НАП-тың» тірлігі үлгі боларлық. 

Міне, «Бильярд клуб НАП» 
командасының құрылғанынан он 
жылға таяп қалды. Содан бері клуб 
мүшелері тастаяққа қызығатын 
кәсіпкерлерді қатарларына тартып, 
дамып, өркендеп келеді. Жыл сайын 
клуб мүшелегіне жаңа кәсіпкерлер 
қабылдануда. Өз араларында че-
пионды анықтап, клуб мүшелері 
ауыспалы кубогті ұтып алуға 
ұмытылып келеді. Бұдан басқа өзге 
де әуесқой клубтармен тұрақты 
түрде күш сынасып, өздерінің 
шеберліктерін көрсетіп жүргені 
белгілі. Клуб түрлі мемлекеттік 
органдардың қызметкерлерінен 
құрылған командарламен күш 
сынасып, бас жүлдені талай рет 
қанжығаларына байлағанына куә 
болдық. Соңғы уақытта «Бильярд 
клуб НАП» тастаяқшылары Алма-
ты облысы бойынша Мемлекеттік 
кірістер департаменті команда-
сымен тұрақты түрде тастаяқ ой-
нап, өздерінің оңай шағылатын 
жаңғақ емес екенін екі рет дәлеледі. 
Осылайша Тәуелсіз кәсіпкерлер 
жанынан құрылған бильярд 

клу Алматыдағы азулы әуесқой 
клубтардың біріне айналғанын 
қолына кий ұстаған жандардың бәрі 
мойындайды. Клубтың осындай 
биік деңгейге көтерілуі үшін аян-
бай тер төккен Жұмағұл Оразовтың 
еңбегін айрықша атап өтуіміз керек. 

Жұмағұл Оразов кәсіпкерлерден 
құралған клубтың мүшелері ап-
тасына бір рет бильярд үстелінің 
басында кездесіп, өздерінің 
шеберлігін шыңдауына баса мән 
береді. Бұған клуб мүшелері де 
дағдыланған. Ешқайсы ойыннан 
қалмай жұмыстан соң, бойы жазып 
таятаяқ ойнауға дағдыланған. «Би-
льярд клуб НАП» командасының 
түрлі әуесқой клубтармен бәсекеге 
түсуі, өз араларындағы ауыспалы 
кубогтің жыл сайын өтіп тұруы 
бәрі-бәрі Жұмағұл Оразовтың мой-
ынында. Тіпті, әлемге аты мәлім 
кәсіпқой тастаяқ шеберлерімен кез-
десу өткізіп, олармен тәжірибе ал-
масу да клуб басты қағидаттарының 
бірі десек қателеспейміз. Осыған 
дейін «Бильярд клуб НАП» 
командасының ойыншылары 

Қазақстан, Украина, Белоруссияның 
ұлттық құрамасының ойыншы-
лармен кездесіп, өзара тәжірибе 
алмасқаны біздің сөзімізге айқын 
дәлел бола алады. Әлемдік дода-
ларда топ жарған мықты тастаяқ 
шеберлерінен тәлім алған клуб 
мүшелері қарсыластарын ес 
жиғыбай ұтып, Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының абыройын 
асқақтап жүргенін қауымдастық 
төрағасы Талғат Акуов мыраз 
мақтанышпен айтқаны есімізде. 

Таяуда Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығының бір бұтағы 
саналатын «Бухучет НАП» 
орталықтандырылған жүйесінің 
өкілдері өздерінің 15 жылдық ме-
рейтойын атап өткен болатын. Осы 
айтулы мерекеге орай Тәуелсіз 
кәсіпкерлер қауымдастығының 
өкілі Максим Вдовцев Талғат 
Акуовтың атынан «Бильярд клуб 
НАП» командасын құттықтап, ар-
найы дипломды Жұмағұл Оразовқа 
табыс етті. Өз кезегінде тастаяқшы 
кәсіпкерлердің жетекшісі ыстық 
ықыласын былайша жеткізді:

– Бүгінде Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы еліміз бойынша та-
нымал ұйым. Осындай танымалдық 
қалай келеді? Меніңше, ыждаһатты 
еңбектің арқасы деп ойлаймын. 
Еліміз Тәуелсіздікке ие болып, 
нарықтық қатынастарға бет 
бұрып, біраз адамдардың бизне-
спен айналысқалы бері елімізде 

кәсіпкерлердің мүддесін қорғау 
мақсатында көптеген ұйымдар 
құрылды. Бірақ олардың бәрі 
бірдей табысты жұмыс істеп, 
кәсіпкер мүддесін қорғады деп айта 
алмас едім. Ал Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы құрылғаннан 
күнінен бастап, бизнеспен айна-
лысып, түрлі қиындықтарға тап 
болған жандарға көмек қолын 
созумен келеді. Қазақстанда 
кәсіпкерлікті дамыту үшін Талғат 
Аковтың бастамасымен «Бухучет 
НАП» мекемесі құрылды. Міне, 
бүгінде бұл ұйымның табысты 
жұмыс істеп келе жатқанына 
15 жыл толып отыр. Мәншүк 
Қоңырова басқаратын «Буху-
чет НАП» мекемесін барлық 
кәсіпкерлер біледі. Бәрі аталған 
мекеменің қызметін тұтынуға 
ұмтылады. Өйткені «Буху-
чет НАП» кәсіпкерлерге шы-
найы жанашырлықпен қызмет 
көрсететінін білеміз. «Бильярд 
клуб НАП» командасының 
мүшелері атынан «Бухучет НАП» 
мекемесін мерейлі мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын. 
Отандық бизнесті өркендету 
жолындағы бастамаларына табыс 
тілеймін, – деп Жұмағұл Оразов 
жүректі жарып шыққан лебізін 
үлкен толқыныспен жеткізді. 

Бұдан кейін клуб жетекшісі 
бізге өздерінің жаңалықтарымен 
бөлісті. 

– Тәуелсіз кәсіпкерлер 
қауымдастығы жанынан құрылған 
«Бильярд клуб» еліміз бойынша та-
нымал спорттық ұйымдардың бірі. 
Біздер өз жұмысымызды 12 жылдан 
бері үздіксіз жалғастырып келеміз. 
Сондықтан кілең кәсіпкерлерден 
құралған біздің клубқа Алматыдағы 
тастаяқшылар айрықша құрметпен 
қарайды. Қазіргі таңда клуб 
мүшелері тәжірибесі мол, кез кел-
ген ірі жарыстарға қатысып, тама-
ша ойын өргенін көрсете алатын 
мүмкіндікке ие. Клуб мүшелерінің 
алдын орап кететіндей коман-
да жоқ. Жігіттеріміз бабында. 
Өз арамыздағы чемпионт үлкен 
жарыстарға дайындық үшін 
аса қажет, – деп клуб жетекшісі 
Жұмағұл Оразов көкейде жүрген 
ойын ортаға салды, – деді. Әңгіме 
арасында Жұмағұл Оразов алдағы 
2017 жылды «Бильярд клуб НАП» 
командасы өздерінің жеке бильярд 
клубында өткізіп қалатындарын 
айтып, ең басты жаңалығымен 
бөлісті. «НГ» газеті алдағы санда-
рында бұл жайында егжей-тегжейлі 
жазып, кәсіпкер тастаяқшылардың 
ортақ қуанышмен бөлісетін болды. 

Сөз соңында Ж.Оразов алдағы 
еліміздегі бильярдшылармен 
де тығыз қарым-қатынас орна-
тып, клуб мүшелерінің кәсіби 
біліктілігін шыңдауға баса мән 
беріп жүретінін айта кетуіміз ке-
рек.


