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Қазақстан әлемдегі ең кедей елдердің қатарыннан орын алуда. Өзге 
мемлекеттердің тұтынушы жәшігімен біздікін салыстырып көрген 
Өскеменнің қоғамдық кеңес өкілдері осындай тоқтамға келген. 

Оның үстіне, Ұлттық Экономика 
министрлігі, статистика комитетінің 
таратқан мәліметтеріне сүйенсек, 2015 
жылғы тамызда азық-түлік тауарларының 
бағасы 2014 жылғы тамызбен 
салыстырғанда 3,5%-ға өскен.

2015 жылғы тамызда 2014 жылғы тиісті 
аймен салыстырғанда баға жармаларға 
18,9%, алкогольді ішімдіктерге – 8,9%-
ға, кофе, шай және какаоға, тоқаш және 
ұн өнімдеріне – 7,1%-дан, кондитерлік 
өнімдерге – 6,8%, нанға – 6,2%, балық және 
теңіз өнімдеріне – 5,9%, ұнға – 4,9%, ма-
карон өнімдеріне – 3,9%, сүт өнімдеріне – 
3,8%, жемістер мен көкөністерге – 1,7%-ға 
өсті. Бағаның төмендеуі қантқа 9,6%, май 
және тоң майға – 0,9%-ға байқалды.

Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда 
мұнай өндірумен нақты 50 мыңнан 
астам адам шұғылданады. Ал мұнайға 
қызмет көрсету саласында 1 мұнайшыға 
5 адамнан келеді. Яғни, ғылыми зерттеу 
жұмыстары, құрылыс нысандары, ас-
суы, логистика, бұрғылау, скважинаны 
дамыл-дамыл жөндеу жұмыстары, жер 
асты жөндеу, құрал-жабдықтар жеткізу 
сынды осы секторға қатысты қыруар 
жұмысқа 300 мыңнан астам адам тарты-
лып отыр. 300 мың адамның отбасы бар 
дейік, әрқайсының 2-3 баласы жоқ дегенде 
бар. Яғни, 1 миллион 200 мыңнан астам 
адам мұнай-газ секторының арқасында 
ел қатарлы еңбек, отбасын асырайды де-
ген сөз. Ендеше қаржылық қиындық, 
жаһандық дағдарыс дегенге Қазақстан 
пысқырып та қарамайтын жағдайда болуы 
керек еді ғой.

Ал соңғы девальвациядан кейін 
Қазақстанда азық-түлік өнімдері 
бағасының өсуін енді тоқтату қиын болаты-
ны сөзсіз. Ішкі себеп – ауыл шаруашылығы 
өндірісінің қысқарып, халық санының өсуі. 
Ал халықтың кірісі азық-түлік өнімдерінің 

Өзгеріс бизнестің дамуына сеп болмайды
«Контракт» ЖШС директоры Лариса Фомичева Үкіметтегі салық 

бастамаларына қатысты өз ойымен бөлісті. Оның ойынша, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің қарауына түскен салық түзетулері елдегі биз-
нес-климатты нашарлатып жіберуі мүмкін.

«Үкіметтен мұндай қадамды күткен жоқпыз. Экономиканың құлдырау кезеңінде, 
бизнес қолдауға зәру болып отырғанда, жаңа салық өзгерістері кәсіпкерге қатты 
сезіледі әрі ауыр салмақ болары анық», – деді кәсіпкер мұндай маңызды шешімдердің 
бизнеспен келісусіз қабылданып жатқанына қынжылып.

Оның айтуынша, акцизделетін кәсіпорындар мен жер қойнауын пайдаланушылар 
заң жобасында болжанып отырған жаңалықтар әсерін алғаш боп сезінеді.

«Деректерді онлайн-беру функциясы бар БКМ орнату жөніндегі соңғы жаңалықтар, 
POS-терминалдар орнату, алкоголь өнімін өткізу бойынша жыл сайынғы лицензиялық 
алымды төлеу онсыз да кәсіпкерлердің шығындарын ұлғайтып отыр. Бұл шағын 
бизнестің дамуына сеп болмайды. Керісінше, Алматы облысында өндірістің қысқару 
тенденциясы байқалуда, ал шағын кәсіпорындар салық жүктемесіне шыдамай 
қызметтерін тоқтатуға мәжбүр болуда», – деп атады Лариса Фомичева.

Мемлекетке тиесілі 60 ірі компания сатылымға шығарылмақ
маңызды шешімді ақпарат құралдары 
арқылы ел-жұртқа естіртуге асықты. 
Жекешелендіру тізіміне іліккен, 2020 жылға 
дейін мемлекет меншігінен шығарылуы 
тиіс 800-ге жуық компания қатарын биыл 
құны 5 млрд теңгеден асатын тағы 60 ірі 
компания толықтырды.

“38-і «Самұрық-Қазына» ұлттық 
холдингіне, төрт төрттен «Қазагро» мен 
«Бәйтерекке» тиесілі, 14-і мемлекеттік 
меншіктегі ірі мекемелер, олардың ішінде 
аэропарттар да бар, фармация, «Казав-
тодор» деген сияқты ірі кәсіпорындар”, – 
дейді Қаржы министрі Бақыт Сұлтанов.

Жекешендірудің екінші толқыны 
аясында былтыр 379 нысан саудаға 
шығарылып, оның 205-і сатылған. 175-
інің «әлі саудасы келмей» жатыр. Вице-
премьердің айтуынша, оларды иеленуге 
құлшынып отырған адам жоқ көрінеді. 
Табыс әкелеріне күмәнданса керек. Немесе 
жүректері дауаламайды. Өйткені ол нысан-
дар жұмыс бағытын өзгертпеуі тиіс. Был-
тырдан бері осындай компаниялар бірнеше 
айналыммен аукционға шығарылған. Енді 
үкімет екі рет саудаланып, өтпеген нысан-
дарды таратып жібермек.

“Концерт залдары, спорт алаңдары, 
болмаса ақпарат құраладары, бизнеске 
пайдасы жоқ, шығыннан басқа. Негізі 

қызығушылық танытатын нысандар сырт-
та қалып қойып жатты. Қазіргі айтып 
отырғанымыз осы бизнеске қажетті нысан-
дар”, – деді премьер-министрінің бірінші 
орынбасары Бақытжан Сағынтаев.

Жеке қолға сату жайлы мәселе 
көтерілгенде, дау туғызған стратегиялық 
нысанның бірі – Қапшағай су электр 
станциясы-тын. Жекеменшік иесі тарифті 
өсіріп жібереді деп қауіптенген Алматының 
экс-әкімі үкіметке хат та жолдаған. Кейін 
ГЭС «Самұрық-Энерго» қарамағына 
өтеді деген ақпар тарады. Бірақ нысанның 
тағдыры әлі де қыл үстінде тұрғанға 
ұқсайды.

Сондай-ақ,  құны 5 млрдқа жетпейтін 
тағы 161 нысан мемлекет меншігінен 
шығарылмақ. 74 мың адамды жұмыспен 
қамтып отырған бұл компаниялардың 
жалпы құны 290 млрд теңгені құрайды. 13 
қазанға дейін нақты тізім белгілі болмақ. 
Үкіметтегілердің айтуынша, табысы мол 60 
ірі компанияны қалталылар бірден қағып 
алады.

Нарықтағы тербелістерді ескерсек, шет 
елдік инвесторлардың жетіп келуі екіталай. 
Сондықтан құйқалы компаниялар отандық 
бизнес бомондқа бұйыруы бек мүмкін. 
Есесіне, екі айналымда да сатылмай қалған 
ортаңғол компаниялар тарап тынбақ.

Орташа есеппен белгіленген меже бой-
ынша, қазақстандықтар азық-түлікке ай 
сайын 11 196 теңге жұмсауы қажет. Тіпті 
мемлекет, ең қажет деп тапқан азықтың 
түрлерін де ұсынған. Мәселен, елімізде 
бір адамға күніне жұмыртқаның үштен 
бір бөлігі, 100 грамм ет, 100 грамм жеміс-
жидек, 300 грамм нан, сүт өнімдері 20 
граммнан және жарты пакет шәй ұнтағы 
тұтынылу қажет-мыс.

Өскеменнің қоғамдық кеңес өкілдерінің 
пікірінше, Қазақстан дамыған елдердің 
қатарына қосылу үшін тұтыну жәшігінің 
құнын өсіру керек.

Мысалы Германияда азық-түлікке 
ай сайын жұмсалатын қаржы 500 дол-
лар, Жапонияда 317, Италияда 260 бол-
са, елімізде 72 доллар екен. Өскемендегі 
зерттеу және жоспарлау институтының 
маманы Олег Чугунковтың айтуынша, 
Қазақстанның қазіргі жағдайы әлемдегі 
ең кедей Чад республикасыдағы ахуалы-
мен теңескен.

Соңғы девальвациядан кейін 
Қазақстанда азық-түлік тауарларының 
бағасы аспанға шарықтап кеткені тура-
лы осыған дейін жазылған болатын. Бұл 
да халықтың қалтасына салмақ түсіргені 
жасырын емес. Теңге бағасы 40 пайызға 
құнсызданып, қаржылық қиындық қос 
өкпеден қысқанда қарапайым халық 
қайтерін білмей қалғаны да шындық.

бағасына сай көбейіп отыруы – екіталай. 
Бұл жағдай негізінен ұн мен нанды талғажау 
ететін отбасылардың көбеюіне душар етті. 

Осыдан кейін Қазақстан әлемнің ең ке-
дей мемлекеттерінің қатарына қосылмай 
қайтеді?!

Жекешелендірудің екінші толқыны шеңберінде тағы бір ауқымды 
сауда-саттықтар сериясы жүзеге аспақ. Бұған дейін мемлекетке тиесілі 
болып келген 60 ірі компания сатылымға шығарылады.

Осы арқылы қазына қаржысы толығады, 
алпауыт табыс иелері мүлкін арттыра түседі. 
Бұған дейін мемлекетке тиесілі болып кел-
ген, ендігі жерде сатылымға шығарылатын 
компанияларды 60 ірі нысан бастап тұр. 
Аукционға шығатын дүние-мүліктердің 
арасында тіпті әуежайға дейін бар. Жал-

пы 2020 жылға дейін ірілі-ұсақты мыңнан 
астам нысанды мемлекет меншігінен 
жекеменшікке өткізу жоспарланған. Жаппай 
жекешелендіру науқанынан соң кейбір ком-
паниялар тарап кетуі де мүмкін.

Вице-премьер бастаған топ экономикаға 
қатысты үкімет үйінде қабылданған кезекті 
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Кәсіпкер болғыңыз келе ме? Тәуекелге бел буыңыз. Бұл – шаруа-
сын дөңгелеткен бизнесмендердің пікірі. Бүгінде елімізде 1 миллион-
нан астам шағын және орта бизнес субъектісі жұмыс жасайды. Әсіресе 
кәсібінен нәсіп тапқандардың үлесі Алматы мен Астанада басым. 

нәрсеге басын бұрудың керегі жоқ. Қазіргі 
таңда әркім өзіне жұмыс жасауы керек. 
Елімізде  ауылшаруашылығы саласында 
орасан зор мүмкіндіктер бар. Ал «Инве-
сторлар альянсы» қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы Азаматхан Әміртаев кәсіпті қай 
саладан бастасаңыз да, өнімнің сапасы 
жоғары, бағасы арзан болуы тиіс дейді. 
Әсіресе азық-түлік және киім-кешекті ба-
рынша қолжетімді ету керек. Бұдан бөлек, 
шетелдік инвесторлармен тығыз қарым-
қатынас орнатып, қаржы табудың тиімді 
жолдарын қарастырған жөн деген пікірде. 

– Барлық инвесторлар Қазақстанның 
шикізатына қызығады. Табысы жоғары 
болғандықтан, сол жобаға кіруге тырыса-
ды. Екінші, он инвестордың біреуі біздің 
ауылшаруашылығы өнімдеріне қызығады. 
Үшінші, он инвестордың біреуі өнімді қайта 
жасайтын өндірістерге қызығушылық 
танытып отыр. Бүгінде еліміздегі 2 мил-
лионнан астам тұрғын кәсіпкерлікпен ай-
налысады. Мамандардың пікірінше, бұл 
көрсеткіш жыл сайын арта бермек. Алдағы 
уақытта халықтың 70 пайызы бизнес жо-
лын таңдайды, – деп Азаматхан Әміртаев 
өз ойын ортаға салды.

Бизнесті сақтап қалу тетіктері ұсынылмақ 
Банкротқа ұшыраған кәсіпорынды сақтап қалуға мүмкіндік 

беретін заң жобасы әзірленді. Бұл жөніңде ҚР Қаржы министрлігінің 
Берешектермен жұмыс басқармасының бас сарапшысы Меруерт 
Сисембаева мәлім етті. 

«Кока-Кола Алматы Боттлерс» банкрот бола жаздады
Салық кодексіндегі олқылық ірі сусын өндірушіге 

қатысты негізсіз алым-салық салынуына алып келді.

Жаңа заң жобасы қарызға белшесінен 
батқан кәсіпорынды таратып жібермей, 
оның жұмысын оңалтуды қарастырады. 
Сондай-ақ, борышкер мен кредитор 
арасында бітімгершілік келісімге келу, 
банкрот компанияны сату мен меншік 
иесін ауыстыру секілді ба-
ламалы тәсілдерді енгізу 
де көзделген. ҚР ҚМ 
МКК Салықтық бақылау 
департаментінің бас сарап-
шысы Меруерт Сисембаева:

– Сонымен қатар заң 
жобасы оңалту рәсімі 
қолданылған немесе 
банкрот деп танылған 
борышкерге қатысты 
дауларды қарау, бір 
судьяға белгілеуді және 
апелляциялық сатыда сот 
актілеріне шағымдануды 
шектеуді көздейді. Заң жо-

басын іске асыру әрекеттегі өндірісті, 
жұмыс орындарын барынша сақтап 
қалу, сондай-ақ оңалту және банкроттық 
рәсімдерін өткізу мерзімдерін 
қысқартуды қамтамасыз етуге ықпалын 
тигізеді, – деді. 

Бүгінде дәмі тіл үйірер алма тек тәтті әрі 
пайдалы жеміс түрі ғана емес, кәсіпкерлер 
үшін айтарлықтай жоғары табыс көзіне 
айналды. Алматылық бизнесмен Теміржан 
Жалғасбаев қазіргі экономикалық ахуал 
жағдайында алма бақтарды отырғызуға 
бел байлаған. Кәсіпкердің айтуынша, 
еліміз жыл сайын Ресейдің өзінен 1 млрд. 
долларға алма сатып алады. Ендігі мақсат 
– ішкі нарықты отандық өніммен толық 
қамтамасыз ету. Өз кезегінде Теміржан 
Жалғасбаев былай деді: 

– Қыста біз алманы импорттаймыз. 
Алма бізге Қытай, Польша, Украина, 
Қырғызстаннан келеді. Енді осы сырт-
тан импорт болып келетін алманың өзін 
Қазақстанның кәсіпкерлері сататын болса, 
мыңдаған адамға жұмыс табылады, – деді. 

Бүгінде Теміржан Жалғасбаевтың ком-
паниясы заманауи технологиямен жемісті 
өсіру жолдарын көрсетеді. Ал осы сала-
да отбасылық бизнес ашамын деушілерге 
Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры лизинг береді. Кәсіпті бастау үшін 10 
пайыздық жарна төлесе болғаны. 

Кәсіпкер – ізденетін адам. Ізденбейтін 
адам болса, кәсіпкерлікке кіріп, көптеген 

«Салық қызметінің органда-
ры соңғы уақыт бойында бірқатар 
кәсіпкерлерге ірі салық сомасын, 
атап айтқанда, жер асты суларына 
байланысты пайдалы қазбаларды 

өндіруге салықты төлеу тура-
лы хабарламалар жіберуде. Біз 
Кока-Кола Алматы Боттлерс, 
ОБИС компаниясы, Golden Rill 
Trade, Terra NOVA, Libella bottlers, 

Асем-Ай, GALANZ bottlers 
сияқты кәсіпорындар жайлы 
айтып отырмыз. Бұл бүтін бір 
сала. Даудың мәнісі неде? Су-
сын өндірушілердің барлығы 
өз қызметінде суды, бірқатар 
жағдайларда коммуналдық суды 
қолданатыны түсінікті. Бірақ заң 
бойынша пайдалы қазбаларды 
өндіруге салынатын салықты 
төлеуге тиіс жер қойнауын пайда-
ланушылар да баршылық. Алай-
да есептеу әдістемесінің өзі анық 
емес, сондықтан да кәсіпкерлер 
мен салық органдары арасын-
да дау туындады», – деп атады 
«Атамекен» ҚР ҰКП Басқарма 
Төрағасының орынбасары Рүстам 
Жүрсінов Бас прокуратура-
да өткен Кәсіпкерлер құқығын 
қорғау жөніндегі кеңестің көшпелі 
отырысында сөйлеген сөзінде.

Оның айтуынша, фискалдық 
органдар есептеу кезінде салық 
сомасына бөтелке, этикетка, 
қалпақшалар және өзгелерінің 
құнын қосады. Кәсіпкерлер мен 
Ұлттық палата салық жер бетіне 
көтерілген судың өзінің құнына 
қарай құралуға тиіс деп есептейді.

«Өткен аптада «Атаме-
кен» ҰКП Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік табыс комитеті және 
ҚР Бас прокуратурасымен бірге 
«дөңгелек үстел» өткізіп, онда 
әдіснама жөніндегі мәселелер 
талқыланды. Сонда Палата 
пайдалы қазба өндіруге салы-
натын ренталық салықты есеп-
теу кезінде тікелей шығындар 
ескерілмеуге тиіс деген ой айтып, 
оған салықшылар келіскен бола-
тын. Қазір аумақтық органдарға 
сәйкес әмір берілді, бірақ, 
өкінішке орай, жазалау механизмі 
іске қосылып қойды. Мәселе 
шешімін тапқанмен, кәсіпорын 
басшылары бірқатар оқиғалар 
бойынша экономикалық тергеу 
қызметіне, прокуратура органда-
рына шақырылып та жатыр. Бұл 
мәселе ҚР Премьер-министрі 
жанындағы Үйлестіру кеңесіне 
шығарылады деген келісуге 
келген едік. Осы уақытқа дейін 
салық алуға бағытталған қандай 
да бір әрекеттер қолдану, біздің 
ойымызша, қате болып табыла-
ды. Бас прокуратура мен Қаржы 
министрлігіне, аталмыш мәселе 

шешілмейінше, салық төлетуді 
тоқтатуды сұрап жүгіндік», – деп 
жалғады сөзін Рустам Жүрсінов.

ҰКП басқарма төрағасының 
орынбасары сонымен қатар 
мүлікті, шоттарды тұтқынға 
алу және басқа да шаралардың 
кәсіпорындардың жұмысын 
тоқтатуына немесе банкроттыққа 
алып келетінін баса көрсетті. 
«Мыңдаған жұмыс орны! Және де 
бұл ағымдағы экономикалық аху-
ал жағдайында орын алып отыр», 
– деп мәлімдеді ол.

ҚР қаржы вице-министрі 
Руслан Дәленов мәселеге түсінік 
беріп кетті. «Салық кодексінің 
қолданыстағы редакциясы, менің 
пікірімше, анық емес. Әрине, 
ол түрлі талқылауды тудырады 
да, дау осыдан шығады. Қазір 
Салық кодексіне сәйкес түзетулер 
енгіземіз», - деді ол.

Қаржы министрлігі 
басшысының орынбасары со-
нымен бірге, мәселе толық 
шешілгенше, 2-3 апта бойында 
кәсіпкерлерге қатысты қандай 
да бір жазалау шараларының 
қолданылмайтынын айта кетті.
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Бүгінде елімізде құс шаруашылығы біртіндеп дамып келеді. Кезінде облысты бы-
лай қойғанда кейбір аудан орталықтарында ірі құс фермалары жұмыс істеп, халықты 
құс етімен, жұмыртқамен қамтамасыз еткені есімізде. Қазіргі таңда тауық фермала-
ры әр жерден ашылуда. Ал күркетауық өсіру ісі – әлі де болса ақсап тұрғаны жасы-
рын емес. Осы ретте күректауық өсіру ісіне бет бұрып, адал еңбегімен табыс тауып 
отырған Тараз қаласының тұрғыны, кәсіпкер Мұрат Болтаевпен әңгімелесіп, бұл 
бағыттағы түйінді мәселелерді талқылаудың сәті түсті. 

жайылымға шығып, тез жетіліп 
жатыр. Осы ретте бұл кәсіптің 
мәні мен маңызын түсініп, маған 
қолұшын берген М.Құсайыновқа 
алғыс айтамын. Алдағы уақытта 
күркетауықтардың санын 5 
мыңға дейін жеткізсем деген 
ойым бар. Бірақ ол үшін ең ал-
дымен 5 гектардай жер мен қора 
қажет. Егер мемлекет жер телімін 
берсе, қораны өзім салып алар 
едім. 
– Қазіргі таңда кәсіпкерлікпен 
айналысқан адамдарға 
жергілікті билік орындары 

жер телімдерін беріп, қолдау 
көрсетіп жатыр ғой. Әкім-
қаралардан қажетті жер 
телімін сұрамадыңыз ба?

– Сұрадым. Осындан біршама 
уақыт бұрын қазіргі әкім Нұржан 
Календеровтың алдында қаланы 
басқарған әкімге хат жазып, 
күркетауық өсіру үшін жер телімін 
сұрадым. Әкімдік қызметкерлері 
мұндай шаруашылық мақсаттағы 
жерлер қала аумағынан тысқары 
жатуы тиіс екенін айтып, жер 
телімін бере алмайтындарын 
хабарлаған болатын. Иә, мұндай 

шаруашылықтардың қала сыр-
тында болуы керек екенін 
түсінемін. Егер мұндай шағын 
шаруашылықтарды қала маңында 
ұйымдастырсақ, оның етін тез 
арада сатуға болады. Бұдан басқа 
күркетауыққа қажетті дәнді-
дақылдар мен азықтардың бәрін 
күнделікті қала ішіндегі базарлар-
дан тасымалдаймыз. Егер мұндай 
шаруашылықты қала сыртында 
салсақ, ет пен қажетті азықтарды 
тасымалдап, көп шығынға бататы-
нымыз анық. Әзірше қала басшы-
лары осы жағын түсініңкіремей 

тұр. Әйтпесе, Жуалы ауданының 
әкімі Батырбек Құлекеев мыр-
за шақырып, аудан аумағынан 
қажетті жер телімін беретінін 
айтқан болатын. Қазіргі таңда 
ірі қалалардың маңайында азық-
түлік белдеулері құрылып жатыр 
ғой. Меніңше, осы іс-тәжірибені 
Тараз қаласының маңында да 
қолға алу керек деп есептеймін. 
Мұндай жағдайда біз сияқты 
фермелердің жұмыс істеуіне 
мүмкіндік туар еді. 

– Ал ауылшаруашылығы тара-
пынан көмекқаржы алып жа-
тырсыз ба?

– Бүгінде мемлекетіміз 
ауылшаруашылығы тауар 
өндірушілеріне көмекқаржы, 
яғни, субсидия беріп жатыр. 
Бірақ мұны шаруалардың бәрі 
алып жатқан жоқ. Айталық, үй 
іргесінде, біреудің жерін жалға 
алған шағын шаруашылықтар 
мұндай көмекқаржыны ала 
алмайды. Өйткені субсидия 
алуға ниеттенген кез келген 
шаруашылықтың басыбай-
лы жер телімі болуы шарт. 
Өзіміздің жеріміз болмаған соң, 
мемлекеттік көмекқаржыға да 
қол жеткізе алмай отырған жай-
ымыз бар. Меніңше, шаруаларға 
субсидия беруді реттейтін заң 
нормаларына бірқатар өзгерістер 
енгізу керек. Қазіргі таңда он 
соттық жердне біраз өнім алып, 
халықты сапалы азық-түлікпен 
қамтуға үлес қосып отырған ша-
руалар бар. Егер субсидия беру 
ісін жеңілдетсе, шаруаларға үлкен 
қолдау болар еді. 

Сондай-ақ, Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Жалпы еңбек қоғамына 20 
қадам» бағдарламасы шеңберінде 
көпшілік қауым үшін осындай 
таңсық кәсіптерді мемлекеттік 
телеарналар насихаттап, жар-
намасын жасаса жақсы болар 

Бензин қымбаттай ма?
Бензин  қымбаттай ма? Атырауда өткен кеңес ба-

рысында Елбасы Н.Назарбаев қазақстандық мұнай 
өңдеуші зауыттар жөндеуден өткізілгеннен кейін, бен-
зин тапшылығы болмайтынын айтты.

– Мұрат мырза, күркетауық 
өсіру қаншалықты пайдалы 
кәсіп көзі болып саналады? 
Еліміз бойынша бұл бағытта 
қолға алынған жұмыстарға 
көңіліңіз тола ма?

– Күркетауық, яғни, үндік 
өсіру – өте тиімді, табысты кәсіп. 
Бірақ кез келген істің өзіндік 
қиындықтары болатын сияқты 
күркетауық өсірудің де өзіндік 
ерекшеліктері болады. Қазіргі 
таңда Қазақстанда күркетауық 
өсіру ісі – өз деңгейінде да-
мып жатыр деп айта алмаймын. 
Мұның әртүрлі себептері бар. 
Жалпы, көпшілігіміз үшін бұл 
кәсіп таңсық іс болып көрінуі 
мүмкін. Меніңше, бұл кәсіпті 
халық арасында кеңінен на-
сихаттап, мемлекеттік қолдау 
көрсетудің маңызы зор деп 
есептеймін. Күркетауықтың еті 
дәмді, жұмсақ, әрі құрамында хо-
лестерин мөлшері өте төмен. Сол 
сияқты күркетауықтар да кәдуілгі 
тауықтар сықылды мамық пен 
қауырсын бере алады. Бұл құстар 
ақылды, адамдарға тез үйреніп 
кетеді. Жем талғамайды және жаз 
мезгілінде көбіне жайылымда бо-
лады.

– Қазіргі таңда қолыңызда 
қанша күркетауық бар?

– О баста күркетауықтарды 
үй іргесінде өсірдім. Кейіннен 
күркетауықтың етіне сұраныс 
артқаннан кейін олардың са-
нын арттырып, сыртқа өсіруге 
тура келді. Қазіргі таңда Тараз 
қаласында тұратын Майдан 
Құсайынов есімді ұлтжанды 
азаматтың қала сыртындағы 
жерін жалға алып, 700-дей 
күркетауықты өсіріп жатқан 
жайым бар. Бұған дейін үй жану-
арларын алақандай жабық қорада 
қолдан жемдеп өсірген едім. 
Енді Майдан бауырымыздың 
арқасында күркетауықтар 

уыттар қайта жаңғыртылуда. 
Олардың жаңартылуына қажетті 
қаржықаражат бөлінді. Зауыт-
тар дайын болған кезде бензинге 
тапшылық болмайды, – деді Мем-
лекет басшысы.

Қазіргі уақытта бізде Аты-
рау, Шымкент және Павлодар-
да үш мұнай өңдеу зауытымыз 
бар. Атыраудағы зауыттың 
аяқталуына жақын қалды. Шым-
кент пен Павлодар мұнай өңдеу 
зауыттары да жаңғыртылуда. 2017 
жылы бәрі толықтай дайын бо-
лып, жанар-жағармаймен өзімізді 
қамтамасыз ететін жағдайға 
жетеміз. Тіпті артылған бензинді 
экспорттаудың да жоспары 
жасалған. 

Бүгінде өзіміздегі үш мұнай 
зауытындағы АИ–92/93 бензинін 
өндіру көлемі 2,1 млн тонна-
ны құрап отыр. Ал тұтыну 
деңгейі – 3,2 млн тонна. Бензин 
жетіспеушілігі – 1,1 млн тонна. 
Сондықтан жеткіліксіз бензиннің 
көп бөлігі Ресейден жеткізілуде. 
Біздегі кемшілік те осын-
да, зауыттарымыз жеткіліксіз 
болғандықтан, Ресейде жағдай 

қалай құбылса, біз де соның 
ырқына жығыламыз. Көрші ел-
ден бензин әкелетін трейдер-
лер сол жақтың шарты бойын-
ша келісімшарт жасасады. Сол 
себепті, біздегі бензин бағасының 
ұшуы Ресейдегі нарықтық 
жағдайға тікелей байланысты.

Бензин бағасы Ресейде өсті. 
Соның салдарынан, Қазақстанға 
бұрынғы баға бойынша бензин 
жеткізу мүмкін болмай қалды. 
Бұрын бензинді Ресейден 97 
теңгеден алатынбыз. Рубль 
бағамының өзгеруіне байланы-
сты жағдай күрт өзгерді. Қазір 
бензинді 120 теңгеден сатып алу-
дамыз. Бензинді алған бағасы бой-
ынша кім сатқысы келсін? Кімнің 
шаш-етектен шығынға батқысы 
келеді? Сондықтан бұл алдымен 
бензин бизнесін жүргізіп отырған 
кәсіпкерлер үшін тиімсіз бол-
ды. Егер осы қалыпта қала бер-
сек, алдағы уақытта елде бензин 
тапшылығы туындауы мүмкін 
еді. Сол себепті, Үкімет бензин 
бағасын мемлекеттік реттеуден 
бас тартып, бензин бағасын еркін 
ағымға жіберді.

Қазіргі уақытта еліміздегі 
бензин бағасы тұрақталды. 
Белгіленген орташа баға – 125 
теңге. Энергетика министрінің 
орынбасары Ұзақбай Қарабалин 
жанармай-жағармай бағасы 
алдағы уақытта да тұрақты бо-
латынын айтты. «Қазмұнайгаз» 
ҰК» АҚ төрағасы Сауат Мыңбаев 
та АИ–92 бензинінің бағасы 
қымбаттамайды деп сендірді. 

– Былтырғы жыл басынан 
санасақ, «Қазмұнайгаз» респу-
блика бойынша қайта өңдеуге 
7 млн тонна мұнай жіберді. Ал 
жалпы алғанда 15 млн тонна 
көлемдегі мұнай қайта өңделді. 
Алайда осы лекті жанармайға 
деген шекті баға тежелді. Еркін 
бағаның қалыптасуы мұнайды 
көбірек қайта өңдеуге жол ашады. 
Соның арқасында, дизель отыны 
мен бензиннің көлемі ұлғаяды, – 
деді Сауат Мыңбаев.

Алайда өзіміздегі мұнай за-
уыттары толық дайын болғанша, 
ресейлік нарықтағы бағаға тәуелді 
боларымыз анық. Дегенмен, Ресей-
де әлдеқандай жағдай бола қалса, 
бізде де өзгерістер болуы мүмкін.

– Бүгінде еліміздегі мұнайды 
қайта өңдеу шегі 68 пайызды 
құрап отыр. Бұл көрсеткіш Ре-
сейде – 72 пайыз, АҚШ-та 95 

пайызды көрсетуде. Қазіргі 
уақытта Атырау мұнай өңдеу за-
уытында жөндеу жұмыстары 
жүріп жатыр. Одан басқа да за-
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еді. Бүгінде олар күндіз-түні 
шоубағдарламаларды насихаттап, 
жастарымызды желөкпе қылып 
жатыр ғой. Егер еңбекке баулитын 
бағдарламалар ұйымдастырса, 
жастарымыз қандайда бір 
кәсіптің көзін тауып, дұрыс жолға 
түсер еді. Осы жайттарды сарапқа 
салғанымда ауылшаруашылығы 
еңбеккерлерін мемлекет қажетті 
жермен қамтамасыз етіп, 
субсидиялардың қолжетімділігін 
арттырып және ақпараттық 
тұрғыдан халық арасында наси-
хатын арттырудың мәні зор деп 
есептеймін. 

– Мұрат мырза, енді күркетауық 
өсіру мәселесіне қайта оралсақ. 
Сіздер үй құстарын еті үшін 
өндіріп жатырсыздар ма?

– Әзірше күркетауықтың 
етін ғана нарыққа шығарып жа-
тырмыз. Ал оның мамығы мен 
қауырсындары рәсуа болып, 
шашылып жатыр. Өзге елдер-
де күркетауықтың мамығын 
түрлі төсеніштер жасауға 
кеңінен қолданатыны белгілі. 
Ал бізде құстардың мамығы 
мен қауырсындарын пайдала-
натын жеңіл өнеркәсіп саласы 
ақсап тұрғаны өздеріңізге мәлім. 

Бутикті жалдау қымбаттады
Қазақстанда сауда үйлері мен орталықтарында бутикті жалға алудың орташа 

құны бір жылда 77 пайызға артты – шаршы метрдің бағасы 4,8 мың теңгеге жет-
кен. Сонымен қатар, сауда алаңдарының құрылыс көлемі артып келеді.

Кәсіпкерлер әзірше жазаланбайды
Мемлекеттік органдар «үзіліс жасап», шағын бизнестің техникалық тұрғыдан 

даярлануына мүмкіндік беруге дайын. ҚР Бас прокуратурасында өткен «Ата-
мекен» ҰКП Кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңес отырысында Палата 
басқарма төрағасының орынбасары Гүлнар Құрбанбаева бақылау-кассалық ма-
шиналарды енгізу мәселесін тағы көтерді. 

Бірінші жарты жылдықта 
тұрғызылған сауда үйлердің 
ауданы 84 мың шаршы метрге 
жетті. Салыстырып көретін 
болсақ, 2014 жылы осындай 
уақыт аралығында жалпы ауда-
ны 59,4 мың шаршы метр сауда 
үйі мен 11,3 мың шаршы метр 
сауда-ойын-сауық орталығы 
тұрғызылған. Құрылыстың 
орташа құны 2015 жылдың 
қаңтар-маусым айларында бір 
шаршы метр үшін 101,4 мың 
теңге болды. Айта кетейік, 
жаңа нысандардың 56 пайызы 
Батыс Қазақстан облысында 
орналасқан.

Тамызда сауда алаңдарын 
жалға алу мөлшерлемесі аздап 
төмендеді - шаршы метр үшін 
4 800 теңге, бірақ өткен жыл-
мен салыстырғанда жалға алу 
құны 77,7 пайызға көтерілген. 

Сондықтан біз күркетауықтарды 
еті үшін өсірудеміз. Қазіргі таңда 
қарапайым халық сонау АҚШ-
тан келетін сапасы күмәнді 
құс өнімдерін тұтынудан гөрі, 
өзіміздің өнімді пайдаланудың 
мәні зор екенін түсініп келеді. 
Мұздатылған тауықтың тек 
жартысы мұз, яғни су екені 
белгілі. Суға ақша төлеп, бөтен 
елдің экономикасын өркендетіп 
не табамыз. Одан да өзіміздің 
отандық сапалы өнімдерді 
тұтынудың мәні зор екенін 
халық түсініп келеді. Дамыған 
Еуропа елдерінде күркетауық 
еті профилактикалық ас ретінде 
қолданады. Өйткені күркетауық 
етінің адам денсаулығына пай-
дасы зор. Күркетауық еті түрлі 
онкологиялық аурулардың алдын 
алып, туберкулез және радиация 
аймағында тұратын халық үшін 
таптырмайтын азық болып сана-
лады. 

– Ал күркетауық етінің 
нарықтағы бағасы қанша?

– Бүгінде құс етінің бір келісін 
1200 теңгеден базарға өткіземіз. 
Саудагерлер оны 1600 теңгеге 
дейін саудалайды. Ет бағасын 
түсіру үшін шағын шаруаларға 

мемлекет тарапынан жоғарыда 
айтқандай қолдаулар көрсетілсе, 
өнімнің бағасын төмендетуге бо-
лады. 

– Жалпы, күркетауықты қалай 
бабын тауып, бағуға болады. Сол 
жайында аз-кем айта кетсеңіз?

– Күркетауықты өзге үй 
құстарынан бөлек ұстаған жөн. 
Орналастыру тығыздығын да 
дұрыс есептеу қажет. 1 шаршы 
метрге екі үлкен күркетауықтан 
артық болмайды. Жас бала-
пандарын үлкендерінен бөлек 
ұстаған жөн. Үндіктер аязға, 
әсіресе, жел мен сызға төзімсіз 
болғандықтан, қора мықты 
қабырғалардан тұрғызылуы тиіс. 
Осы құстардың салмағын арт-
тыру үшін ақуызды тағамдар 
көбірек қажет. Қыс мезгілінде 
3 рет, көктем айларында 4-5 рет 

жемдеген дұрыс. Тамақтану ра-
ционында дәнді-дақылдар әр 
тауыққа 250-300 грамнан келеді. 
Қорда тұратын күркетауықтарға 
картоп, қызылша, орамжапырақ, 
асқабақ, әртүрлі көк жемдер 
мен сүрленген шөптер беру 
керек. Егер құс жайылымда 
болса, әртүрлі көк шөптерді, 
жәндіктерді өзі тауып жейді. Егер 
жайылымға шығару мүмкін бол-
маса, арнайы алаңдар жасап, жем 
беру ақырларымен, суару науа-
ларымен, көлеңке қалқаларымен 
жабдықтап, алаңға шөп шашып 
қояды. Қыста сыртқа шығаратын 
алаңды қардан тазартып, сабан 
төсеп, уыс-уыс жем шашады. 
Жемді құстар үнемі қозғалыста 
болсын деп уыстап шашады. 
Егер, сыртқы температура 10 
градустан төмен болса, оларды 
сыртқа шығаруға болмайды.

«Техникалық себептер-
ден кәсіпкерлік субъектілерінің 
физикалық тұрғыдан жүзеге 
асыруы мүмкін болмайтын 
бірқатар нормативтік-құқықтық 
актілер қабылданды. Бұл POS-
терминалдарды енгізудің 
міндеттілігіне қатысты мәселе. 
«Үйінің жанында дүкені бар» деп 
аталатын және алкоголь өнімін са-
татын 56 мың шағын кәсіпкерлік 
субъектісі үшін ауыр болатын тағы 
бір қосымша – бұл деректер беретін 
бақылау-кассалық машиналардың 
болу қажеттілігі. БКМ орнатуға 
барлығы 9 мың субъектінің ғана 
мүмкіндігі бар. Норма 2015 жылғы 
1 шілдеден бастап әрекет етеді, және 
де жақында тексерістер басталады 
деп шамалаймыз. Кәсіпкерлерімізді 
не үшін жазалайды деген сауал ту-
ындайды. Норма әрекет етеді, бірақ 
оны техникалық тұрғыдан орындау 
мүмкін емес»,  – деп мәлімдеді ол.

Бұл мәселеге ҚР қаржы вице-
министрі Руслан Дәленов жауап берді. 
Ол әзірше шағын бизнесті БКМ бо-
луына тексеруге болмайтынын атай 
отырып, Гүлнар Құрбанбаеваның 
сөзімен келісті. «Бұл мәселедегі 

менің жеке ұстанымым мынадай: 
нарықты бақылау-кассалық аппа-
раттарымен техникалық тұрғыдан 
жарақтандыруға болатын белгілі 
бір кезең бар. Ұлттық палатамен 
бірге осы кезеңді айқындап, бекітіп, 
осыған қарай ақтық мерзімді 
белгілеу керек. Заңнамаға өзгерту 
енгізу қажет болатын шығар, бірақ 
норма жұмыс жасап жатқандықтан, 
мұны қатар жасау керек. Белгілі 
бір үзіліс жасау қажет. Ұлттық 
палатаның бастамасына қолдау 
жасайық», – деді ол.

Осылайша билік орындары 
шағын кәсіпкерлерді қыстамауға 
уәде берді. Қазіргідей дағдырыс 
кезінде әрең күнін көріп отырған 
кәсіпкерлерге мұндай талап қойсақ, 
олардың жағдайына кері әсер етуі 
мүмкін. Сондықтан бұл бағыттағы 
жұмыстарды кезең-кезеңмен іске 
асырудың маңызы зор. Біздің ой-
ымызша қандайда бір маңызды 
өзгерістер орын алғанда алдымен 
ақпараттық насихат жұмыстарын 
жүргізу керек. Сол кезде кәсіпкерлер 
қолға алынған шараның маңызын 
түсініп, өз еріктерімен іске кірісетіні 
белгілі.
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Доллар тек қана АҚШ-тың пайдасына жұмыс істейді Доллар 
бағасы 250 теңгеден асқан күні халық бір дүрліккен. Онан соң бұл баға 
қайтадан түсті.Таяуда Парламент алдында мінберге шыққан Бақыт 
Сұлтанов «бюджет жоспарында доллардың 250 теңгелік бағамы есепке 
алынған» деп мәлімдеді. Сондай-ақ «өзгерістер болып жатса оны да ке-
лешекте еске аламыз» дегенді айтты. 

натуралды өндірісінің бәсекелестік 
қабілеттілігін төмендететін тұс. Олай болса 
доллардың 250 теңгелік, тіпті одан да төмен 
бағамы шындыққа айналатын шығар. 

Ең бастысы, Қазақстан адамзаттың «ұлы 
көшіне» қосылды. Ол халықаралық валю-
таны «семірту» арқылы құрыту. Осы орай-
да ескеретін тұс енді Қазақстанда және жер 
жүзінің біраз мемлекеттерінде «долларсызда-
ну» саясаты қарқынды жүреді деген сөз. Біздің 
ел де бұған баяғыда кіріскен болатын. Солай 
десек те, көкқағаз өңнен де, түстен де кетпей 
қойған. Себебі, қайыра сату (вторичный ры-
нок) базарларында үнемі доллар есепке алы-
натын. Айталық, реалторлар пәтердің шаршы 
метрін 1,5–2 мың доллар деп бағалайтын. Жер 
саудасында да осындай балама жүретін. Енді 
бұдан да құтылатын шығармыз. Олай дейтін 
себебіміз, қазіргі таңдағы доллар бағамы, тіпті 
ол 250 теңгемен тұрақтанды дегеннің өзінде 
пәтер сатып алу үшін министр жалақысы 
талап ететіндей жағдай болып шығады. Ал 
министрлер мен Ұлттық компаниялар бас-

шылары санаулы ғана. Олардың бәрінде ба-
спана бар. Ал пәтері жоқтардың жалақысы 
Қазақстан бойынша орта есеппен 120 мың 
теңге. Тіпті жалақылары 250 мың теңге бола-
тындар да пәтерді ипотекалық несие бойынша 
сатып ала алмайтындай жағдайда қалып тұр. 
Осыған байланысты таяуда құрылысшылар 
өз бағасын теңгемен есептейтінін мәлімдеп 
шыққан. Енді осы ұстанымның бүкіл 
Қазақстанда жүзеге асуын қадағалау керек. 
Сондай-ақ жер саудасында да кадастрда баға 
теңгемен белгіленгенін ұмытпасақ және осы 
бағаны негізге алуды талап етсек дұрыс бо-
лар еді. Айтқандай бұдан былай демалыста-
рын шетелдерде өткізетіндер саны да аза-
юы мүмкін. Импорт, дәлірек айтсақ доллар, 
евромен сатып алынатын батыс импорты 
ықшамдалады. Оның есесіне Қытай, Түркия 
және басқа елдермен ұлттық валюталар бой-
ынша есеп айырысу келісімшартын жасассақ 
бұл да бір оң қадам болар еді. Ақиқатын 
айтайық, Қазақстан ұлттық валютамен есеп 
айырысу жөнінде ұсыныс жасаса, оны қай 
мемлекет те қуана-қуана қабылдауы сөзсіз. 
Себебі, біздің ел жоғарыда айтқанымыздай 
валютаға зәру мемлекеттер тобына жатпайды. 

Жалпы алғанда, доллар адамзат 
өміріндегі «жаны сірі» жаман вирус. Ол тек 

Доллар әлемдік валюта 
Еуропа мемлекеттері екінші дүниежүзілік 

соғыстан кейін доллардың қысымымен, яғни осындай 
девальвациялық саясатпен көп уақыт бойы күрескен. 
Бұл өзі әлемдік тәжірибеде бар.  Девальвациялық 
саясатты жүргізу – отандық өнеркәсіпті, отандық 
экспортерлерді қолдау. Теңгені шетел валютасы-
на қатысты девальвациялау немесе құнсыздандыру 
объективті жағдайдан туындап отыр.

Біздіңше, Қаржы министрінің 
ұстанымындағы 250 теңгелік доллар бағамы 
ақиқатқа айналатын шығар. Бәлкім, дол-
лар жыл аяғында одан да төменге саты-
лып жатса, бұған өз басым таңғалмаймын. 
Оның себебі, толып жатыр. Біріншіден, біз 
бұған дейін де газетте жазып жүргеніміздей 
Қазақстан долларға зәру елдер қатарына 
жатпайды. Демек, теңге мықты. Естуімізше 
Ұлттық банк айналымға өз қорынан 144 
миллион долларды шығарып жібергенде 
көкқағаздың «мысы басылғандай». Иә, бар 
болғаны 144 миллион доллар ғана. Ал бізде 
100 млрд доллар бар. Бұл – бір. 

Екіншіден, мұнай бағасы соңғы саты-
лымда қайтадан көтеріліп, брент 50 доллар-
ды алқымдаған екен. Бұған АҚШ-тың мұнай 
өндірісін былтырғыдан да азайтқандығы се-
беп болыпты. Бұдан шығатын қорытынды 
АҚШ мұнай бағасын төмендету мақсатында 
доллардың әлемдік деңгейде «семіруінен» 
қорқады. Иә, бұл мемлекет үшін «салмақты 
доллар» қажет емес. Өйткені ол АҚШ 

қана Америка пайдасына жұмыс істейді. 
Себебі, бар-жоғы өзіндік құны бойынша 
13 цент тұратын 100 долларлық банкнотты 
жүздеген миллирад данамен шығара беру 
арқылы ғана АҚШ әлемнің бар байлығын 
сатып ала алады. Ал доллар бағамына, 
құнына жауап бермейді. Бұл 1972 жылы 
Президент Никсонның тұсында бұл елге 
берілген «халықаралық жеңілдік». Осылай-
ша, адамзат өзін-өзі доллардың бұғауына 
салып берді. Енді бұдан құтылудың жолын 
G 20 дөкейлері бас қосқанда «қырық бір 
жақ болса, келесі жақта тұрған қыңырдың» 
жөн сөзге құлақ асуы әбден мүмкін. Бұл 
арада біріккен іс-қимыл, нақты және батыл 
әлемдік бетбұрыс қажет. Жалпы алғанда, 
әлем осы бағытта баяу да болса жүріп бара 
жатқан секілді. 

Сонымен, «енді не болады?» деушілерге 
айтарымыз «қорқатын ештеңе болмай-
ды» деген нақты байламды сөз. Ал доллар 
бағасына еркіндік беру дәрігерлердің түрлі 
жұқпалы дерттердің алдын алатын вакци-
на жасау шаралары секілді бір игі қадам 
ғана. Осылай істей отырып біз отандық 
экономиканы кезігуі мүмкін кедергілерден 
сүріндірмей өткіземіз.

«Айқын» газеті

шикізатты шығардық. Шикізатқа 
тәуелді экономика болдық. Әрине, 
экономиканы әртараптандыру бір 
немесе екі онжылдықта бітетін 
шаруа емес, өте күрделі дүние. Біз 
қайта өңдеу саласын дамытуымыз 
керек. Елбасымыз машина жасау 
саласына көп көңіл бөліп келеді. 
Машина жасау саласын бізге 
ешкім қалыптастырып бермейді. 
Бұл салада өз күшімізге сендік. 
Әуелі Американың үлкен компа-
ниясымен бірігіп тепловоз, сосын 
вагон құрастыру қолға алынды. 
Міне, машина жасау саласы саты-
лапсатылап дами бастады. Содан 
келіп Ресей, Жапония машинала-
ры құрастырыла бастады. Себебі, 
біріншіден, кадр керек. Екіншіден, 
техника-технология қажет. 
Үшіншіден, машина жасау саласын 
қалыптастыру үшін жақсы зауыт-
тар салу керек. Ол зауыттарды зама-
науи үлгіде, автоматтандырылған 
қондырғылармен жабдықтауға 
тиіспіз. Бұл бір күннің ісі емес. Біз 
машина жасау саласының іргесін 
қалау үшін шикізаттан түскен 
түсімді пайдалана бастадық. Де-
генмен, біз әлі де болса эконо-
микамызды әртараптандырып 
үлгерген жоқпыз. Осыдан келіп 
ақша массасының көп бөлігі дол-

лар болып кетті. Отандық нарықта 
доллар теңгемен қатар жүрді.Үлкен 
саудасаттықтарда доллар шешуші 
рөл атқарды. Өйткені үлкен сауда-
саттықтарда, инвестицияда тек 
қана біздің Қазақстан емес, бүкіл 
әлем сондай. Іргелес жатқан алып 
мемлекет Қытайдың өзі солай. 
Таяуда ғана Қытай Ресеймен 400 
миллиард долларға келісімшарт 
жасады. Юаньмен немесе рубль-
мен емес, доллармен жасады. Дол-
лар әлемдік валюта болғаннан 
кейін «Шеврон», «Дженерал 
электрик», «Кока кола», «Май-
красофт» сияқты трансұлттық 
компаниялардың барлығы да дол-
лармен жұмыс істейді. Бізге инве-
стициялар әкелетін, зауыт салатын 
әлемдегі өте қуатты компаниялар. 
Олар да доллармен жұмыс істейді. 
Шетелдік инвесторларды тар-
ту үшін экономикамыз ашық 
болды. Сол себепті, доллар ішкі 
нарықта еркін айналыста жүрді. 
Міне, осыдан келіп девальвация 
деген мәселеге келіп тірелдік. Біз, 
біріншіден, дамушы мемлекетпіз. 
Екіншіден, нарығымыз да аса үлкен 
емес. Біздің, бір жағынан долларға 
біржолата ырық беруімізге де 
болмайды, екінші жағынан бұл 
валютадан мүлдем бас тарта ал-

маймыз. Сондықтан екі саясаттың 
арасында тепе-теңдікті сақтау 
мақсатында Ұлттық банк осындай 
қадамға барып отыр деп ойлай-
мын. Біз жаһандық экономиканың 
құрамдас бөлігіміз. Әлемде бо-
лып жатқан жағдайдан сырт қала 
алмаймыз. Ұлттық ақша жүйесін 
демеудің, оны қорғаудың бүкіл 
әлемде қалыптасқан әдістері өте 
көп. Ал дағы уақытта валюта сая-
сатында көп әдістер қолдануымыз 
керек. Біз біржақты жолмен 
жүріп кеттік. Долларға есік-
тереземізді айқара ашып тастадық. 
Валюталық либерализациялау 
саясатын макроэкономикалық 
жағдайымызбен санаса отырып 
жүргізген дұрыс деп ойлаймын. 
Макроэкономикамыз жақсара ба-
стады ма, жарайды валюталық 
шектеулерді алып тастайық. Мак-
роэкономикалық жағдайымызға, 
ішкі нарығымызда өзара сауданың 
үлес салмағына қатысты, экономи-
каны әртараптандыру дәрежесіне, 
шағын және орта бизнестің да-
муына байланысты валюталық 
шектеулерді бірден алып таста май, 
валю талық ырықтандыру саясатын 
ақырындап, сақтықпен жүргізіп 
отырған дұрыс деген ойдамын. 

Ілияс ИСАЕВ, экономист

Біздің экономикамыз әлі де 
болса әртараптандырылмаған. 
Біз мұнай, металл, астықтан 

түскен түсімге, жалпы экспорт-
тан түскен түсімге көп жағдайда 
тәуелді болдық. Сыртқа негізінен 

«Ақылға қонымсыз» әрекет 
КазТАГ ақпарат агенттігіне Қазақстанның Ұлттық банкінің 

жыл бойғы әрекеттерін экономист Ораз Жандосов “ақылға 
қонымсыз” деп атады.

– Теңге бағамына келер болсақ 
(теңгенің долларға шаққандағы), Ұлттық 
банктің өткен жылдың күзінен бері 
істеп келген ақымақтықтары адамға 
айдан анық болғаны соншалық, оны 
талықлап жатудың да қажеті жоқ. 
Біздің қазақстандықтар мен бизнес 
өкілдері көбіне қаржы-несиелік саясат 
жүргізетін органның ақылға қонымсыз 
әрекеттерінен қынжылады», – дейді 
Жандосов Kazakhstan growth forum жиы-
ны барысында.

Оның айтуынша, тиянақталған 
бағамнан гөрі толықтай «еркіне 

жіберілген» бағам әлдеқайда тиімді. «Ең 
бастысы мұндай «еркіне» жіберілген 
бағам түсінікті болуы қажет. Кем дегенде 
бизнесмендер түсіне білуі тиіс. Бұл орай-
да Ұлттық банктің қаржылық-несиелік 
саясаты қисынды», – дейді экономист.

Бұдан өзге маман Ұлттық банкті 
қаржылық-несиелік саясат органы 
деп қарастырып, банк жүйесі мен өзге 
қаржылық институттарды реттейтін ор-
гандарды бөлек қою қажет деп санайды.

– Аталмыш екі функциялардың ара-
сында келіспеушіліктер барына осы ай-
ларда көзіміз жетті, – деп түйді Жандосов. 
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Қазақстанда жұмыстан айырылып қалудың тағы бір себебі пайда болды. 
Қазақстанның жаңа Еңбек кодексіне демалыс және мереке күндері төленетін еңбекақы 
мөлшерін азайту туралы норманы енгізу ұсынылған. Астанада денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрі Парламенттің төменгі палатасының отырысында 
жаңа Еңбек кодексінің жобасын таныстырды.

Келісіп алған
Оралда жанармай бекет-

тері өзара келісіп, бензин 
бағасын көтеріп жіберген. 
АИ-95-тің аяқ астынан не 
себепті қымбаттағанын қазір 
монополияға қарсы қызмет тек-
серуде. 

Көпшілік тұтынатын АИ-92 марка-
лы бензині билік бағасын ұстап тұрудан  
бас тартқалы қымбаттағаны белгілі. Ал 
АИ-95 әуелден-ақ нарықтық бағамен са-
тылатын. Бірақ жанармай бекеттері оның 
құнын бірден 133 теңгеден 151-ге көтеріп 
жіберген. Енді монополияға қарсы қызмет 
тексеру жүргіземіз деп еді, оны түсіре 
қойды. Қазір 140 теңге шамасында. Егер де 
бекеттердің келісіп алғандығы дәлелденсе, 
бүкіл монополиялық табысы және жалпы 
табыстың 3 пайызы тәркіленбекші.

Долларды 
қайтесіңдер 

осы? 
Жұртқа доллар  

бағамының не қа-
жеті бар? Осылай  
деп елді мазақ қыл-
ған Келімбетовтың 
орынбасарының 
сөзі үлкен дауға 
ұласты.

Қуат Қожахметов 
тұрғындардың доллар 
бағамына неліктен ерек-
ше уайымдап жүргенін  
түсінбейді екен.

– Доллар бағамын 
ұстап тұру қашанға дейін 
жалғасатынын, қанша 
ақша жұмсалатынын 
айта алмаймын. Қазір 
теңгені барынша қолдап 
отырмыз. Бәрі әлемдік 
жағдайға байланысты. 
Осы адамдарға доллар 
курсының не қажеті бар? 
– депті Келімбетовтың 
орынбасары.

Заң жобасындағы жаңа 
нормаларды хабарлаған Та-
мара Дүйсенова белгілі бір 
жағдайлар бойынша еңбекақыны 
төлеу механизмін қайта қарау 
мәселесіне тоқталды. «Бүгінгі 
таңда артық жұмсалған уақыт 
үшін еңбекақы бір жарымнан 
төмен емес көлемде төленеді. Ме-
реке және демалыс күндері екі 
және түнгі уақыттағы жұмыстың 
әрбір сағаты 1,5 көлемде 
төленеді. Жаңа кодексте мұндай 
жағдайдағы төлем мөлшерін 1,25-
тен төмен қылмау ұсынылған, оны 
ұжымдық келісімшарт бойын-
ша ұлғайтуға болады. Бұл шара 

бір жағынан жұмыс берушінің 
шығынын азайтады. Сонымен 
қатар, жұмыс беруші қызметкерді 
оның келісімімен ғана жұмысқа 
тарта алады. Екінші жағынан, 
егер жұмысшы мұндай шарадан 
бас тартса, жұмыс беруші төлем 
мөлшері мен жұмысшылардың 
еңбек жағдайын жақсартуға 
негізделеді», – деді Тамара 
Дүйсенова.

Айта кетейік, жаңа Еңбек 
кодексінің тұжырымдамалық 
моделі тараптардың мүдделер 
тепе-теңдігін сақтай оты-
рып, олардың жауапкершілігі 
мен рөлін айқындап, жұмыс 

беруші мен қызметкердің еңбек 
қатынастарына мемлекеттің 
араласу шегін нақты 
анықтауды ұсынады. Мемле-
кет жұмыскерлерге берілетін 
кепілдеме мен өтемақының ең 
төменгі деңгейдегі еңбек стан-
дарттарын анықтап, жұмыс 
беруші тараптарының бұл 
міндеттемелерді орындауын қатаң 
бақылайтын болады. Жұмыс 
беруші мен қызметкердің еңбек 
қатынастары көп жағдайда жал-
дау, кадрлардың орнын ауы-
стыру, жұмысшыны жұмыстан 
босату, жұмыс уақыты, еңбек 
шарттары мен оның төлемақысы 

салаларындағы өзара келісім 
жасау және ұжымдық 
шарттардың әлеуетін күшейте 
отырып, өзін-өзі реттеу 
қағидаларына сай жүзеге асы-
рылатын болады.

Сонымен қатар, бұл ко-
дексте бірқатар өзгеріс бар. 
Мысалы, жұмыс орында-
рын сақтау мақсатында 
кәсіпорынның жұмысы 
тоқтаған жағдайда (бір айдың 
орнына) қызметкерлерді 
уақытша ауыстыру мерзімін 
анықтау ұсынылады. 
Сондай-ақ, жұмыс берушінің 
қызметкердің келісімінсіз 
денсаулығына зиян тигізбейтін 
кез келген бос орынға ауысты-
ру (кәсіпорынның жұмысы 
тоқтап тұрған жағдайда) 
құқығы қарастырылады.

Сапарбаевты алдамақ болды
Ақтөбеде әкімді алдамақ болды Ақтөбе облысы-

на таяуда ғана әкім болып тағайындалған Бердібек  
Сапарбаевты қаладағы саудагерлер алдап соқты. 

Телеарнаның мәліметінше, 
қызметтік көлігін тастап, көшеге 

жаяу шыққан аймақ басшысының 
қылығына бұрын мұндайды 

көрмеген жергілікті жұрт 
таңданыспен қарапты. Базарға 
бас сұққанда саудагерлер біраз 
абдырап қалған. Себебі тексе-
ру келетін болса олар бұрын 
алдын ала біліп отыратын. Бұл 

жолы жаңа әкімге сауда-
герлер етті 850 теңгеден 
сатып жатқандарын ай-
тып жатқанда өтіріктері 
шығып қалды. Себебі құн 
жазылған парақшаның 
артында 900 теңге 
деп көрсетілген. Оны 
бақылаушылар келсе 
ауыстыра қояды екен. 
«Рика-ТВ» арнасының 
мәліметінше, енді 
мұндай көзбояушылыққа 
барғандарды аймақ басшы-
сы аямаймын деп отыр.

Облыс басшысы 
мұндай саудагерлерге 
айыппұл салынатынын ай-
тып, ескерту жасады. Еске 
салайық, Бердібек Сапар-
баев 11 қыркүйекте Ақтөбе 
облысының әкімі болып 
тағайындалған болатын.

«Даму» кәсіпкерлікті қолдау қоры биыл несиені 
кепілдендіру туралы 1000-ға жуық өтінімді мақұлдамақ. 
Бұл туралы қордық басқарма төрайымы Ләззат Ибраги-
мова мәлімдеді. Оның айтуынша, несиені кепілдендіру 
құралының  қазіргі күрделі экономикалық ахуал ая-
сында маңызы арта түспек.

«Біз кепілдендіру портфелін 
бақылауда ұстап отырмыз. 
Портфельдің жағдайы өте 
жақсы. Дефолттар бойынша 
екінші деңгейлі банктерге 120 
млн. теңге көлемінде төледік. 
Қазіргі таңда жаңадан бастап 
жатқан кәсіпкерлерге «Экспресс 
кепілдеме» қызметі бар. Қаржы 
қоры – 20 млн. теңге. Онда не-
сие көлемінің 852 пайызға жуығы 
кепілдендіріледі. Сондай-ақ, 
«Жеке кепілдендіру» де бар. 
Онда қаржы қоры 300 млн. 
теңге. Онда несие көлемінің 
50 пайызына кепілдік беріледі. 
Болашақта несиені кепілдендіру 
келісімдерінің санын 1000-ға 
дейін жеткізу мақсат етіліп отыр. 
2015 жылдың басынан бері 600-ден 
астам өтінім мақұлданды. Өткен 
жылы 447 өтінім ғана қабылданған 
болатын», – деді Л.Ибрагимова.

Сарапшының айтуынша, 
мұндай қолдау түрі шетелде өте 
жоғары дәрежеде дамыған. Жапо-
нияда банктердің барлығы Жапон 

кәсіпкерлікті қолдау агенттігінің 
90 пайыздық кепілдемесімен несие 
береді. Сингапур, Оңтүстік Ко-
рея елдері де бұл бағытта дамып 
кеткен. Ал Қазақстанда аталған 
бағытта біраз қиындықтар бар.

– Жоғарыда атап өткен елдер-
де бірыңғай орталықтандырылған 
мәліметтер базасы бар. Онда 
ЖСН нөмірі арқылы адамның 
коммуналдық төлемдерінен ба-
стап, психологиялық портретіне 
дейін айтып береді. Бұл – белгілі 
бір тәуекелді бағалау үшін керек 
параметрлер. Сондықтан, қазір 
электронды үкімет базасында ортақ 
мәліметтер қалыптастыратын 
мемлекеттік қызметті автомат-
тандыру жобасын қолға алып жа-
тырмыз. Жақында заң шықты. 
Ендігі кезекте табиғи монополи-
ялар субьектісі біз туралы түрлі 
ақпаратты, мәселен тұрғындардың 
коммуналдық төлемді төлеу тари-
хын көрсететін болады. Сол арқылы 
адамның төлем қабілеттілігін 
көруге болады, – деді Л.Ибрагимова.


