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Еске салайық, Мәжілісте 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне мемлекеттің 
кәсіпкерлік қызметіне қатысуын шек-
теу мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
заң жобасы таныстырылған болатын. 
Қолданыстағы заңнамада мемлекеттік 
компанияларға монополияға қарсы 
органның келісімінсіз жеке бизнес 
қатысатын салаларда жаңа қызмет 
түрлерін жүзеге асыруға мүмкіндік 
берілген. Ал вице-министрдің сөзіне 
қарағанда, осы норма мемлекеттік 
компанияларға қолда бар әкімшілік 
ресурстары арқылы бәсекелестікте 
басымдық алуға мүмкіндік беріп 
отыр.

«Қазір іс жүзінде мемлекеттік 
компанияларды сату кезінде олардың 

активтерінің құны жоғары белгіленеді, 
сөйтіп мемлекеттік компаниялар 
жоғары бағаға сатып алушылардың 
болмауын пайдаланып, өз қызметін 
жүзеге асыруды жалғастыра береді. 
Мұндай тәжірибе мемлекет қатысатын 
компаниялар үшін нарықта қызмет 
етуге мүмкіндік туғызуда. Осы-
ны болдырмау мақсатында заң жо-
басында мемлекеттің 100 пайыз 
қатысуымен кәсіпорындарды және 
заңды тұлғаларды міндетті түрде 
жою, сондай-ақ осындай шешім 
қабылданған кезден бастап 2 жыл 
ішінде жекешелендірілмеген жағдайда 
мемлекеттің қатысу үлесін иеліктен 
шығаруды көздейтін норма енгізіліп 
отыр», – дейді Т. Жақсылықов.

Бұл ретте монополияға қарсы 
орган иеліктен шығаруға жата-

тын мемлекеттік компаниялардың, 
сондай-ақ, бәсекелестік ортаға 
берілетін қызмет түрлерінің тізбесін 
қалыптастырып, оны Үкіметке 
жолдайтын болады. Бұдан бөлек, 
мемлекеттік компаниялар жүзеге 
асыруды жоспарлайтын әрбір 
жаңа қызмет түрін міндетті түрде 
монополияға қарсы органмен келісу 
міндеттеледі.

«Сонымен қатар, монополияға 
қарсы орган жүргізетін тауар 
нарықтары талдауының ашықтығын 
мен жариялылығын қамтамасыз 
ету көзделеді. Осыған орай, заң 
жобасында жүргізілген талдауға 
қолжетімділік қамтылуы үшін, оның 
нәтижелері ресми сайтта міндетті 
түрде жарияланатын болады», - деді 
вице-министр.

Сағынтаевтың салмақты ойы
Коммерциялық мақсатта жер телімін алған кәсіпкерлер аталған жерді 

арнайы рұқсатсыз басқа бизнеске бейімдей алады. Бұл туралы КТК 
телеарнасының «Халық қызметшісі» бағдарламасына сұхбат берген ҚР 
Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев мәлім етті.

Кәсіпкер құқығы 
тапталмауы тиіс

Қазақстанның Ұлттық кәсіпкерлер па-
латасы Бас прокуратурамен бизнесті қорғау 
мәселелері бойынша ынтымақтастықты 
кеңейтуді көздеуде.

«Біздің сұрауымызбен бір жыл бұрын Бас прокурату-
рада кәсіпкерлермен жұмыс жөніндегі бөлім ашылған бо-
латын. Бірақ онда бар-жоғы үш адам жұмыс жасайды. Ал 
біз кәсіпкерлерден 3 мың өтініш жинап үлердік. Қазір ау-
дандар да қосылады. Өтініштер мен шағымдар санының 
өсе беретіні түсінікті. Біз Бас прокуратураның жеке де-
партамент жасақтауын және мүмкін болса, бас прокурор 
орынбасарларының бірінің кәсіпкерлер құқығын қорғау 
мәселесімен айналысуын ұсынып отырмыз», – деп мәлім 
етті Кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі кеңес отыры-
сында сөйлеген сөзінде ҰКП Басқарма Төрағасы Абылай 
Мырзахметов.

Төрағаның сөзіне сүйенсек, бұл қосымша бюджет 
шығындарын талап етеді, алайда Палата бұл мәселені 
шешуде қолдау сұрап, үкіметке жүгінуге әзір. Ол Па-
лата бас прокуратурамен белсенді түрде жұмыс жасап 
жатқанын және өздерінің прокуратура тарапынан қолдау 
көріп отырғанын, бұл жұмысты әрі қарай белсенділікпен 
жалғастыратындарын жеткізді. 

А.Мырзахметов бұл органның Палатаның өтініштері 
бойынша сот шешімдеріне 8 наразылық енгізгенін айта 
кетті. Басқарма төрағасының сөзінше, ҰКП Жоғарғы сотпен 
де ынтымақтастықты нығайта түспек, деп хабарлайды ҚР 
ҰКП. 

«Елбасы шағын және орта бизнес субъектілері, инве-
сторлар құқықтарын қорғаудағы сот жүйесінің орнының 
ерекше екендігін атап өткен еді. Екі апта бұрын Жоғарғы 
сот басшылығының шақыруымен біз Жоғарғы сот 
судьяларының, облыстық соттар мен өңірлік кәсіпкерлер 
палаталары басшыларының қатысуымен өткен селекторлық 
жиналысқа қатыстық. Конституцияға сәйкес сот төрелігін 
жолдау бойынша сот қызметіне араласуға жол берілмейді. 
Бүгінгі таңда біз екі жүйелік мәселе: тәуелсіз арбитраж бен 
салықтық және кедендік даулар бойынша тәуелсіз апелляци-
яларды дамыту бойынша бірлескен жұмыстар атқару туралы 
келісімге келдік», – деді палата басқармасының төрағасы.

Мемлекеттің қатысуымен құрылған ұйымдар жекешелендірілуге, ал қатысу үлесі иеліктен 
шығарылуы тиіс. Бұл туралы Парламент Мәжілісінде Ұлттық экономика вице-министрі Ти-
мур Жақсылықов мәлім етті.

Оның сөзіне қарағанда, жер телімдері 
алдағы уақытта үш санат бойынша, яғни, ауыл 
шаруашылығына, жеке тұрғын үй құрылысына 
және коммерциялық қажеттілікке ғана берілетін 
болады.

– Бизнеске арналған жерлер барынша көп 
мәселе туындатады. Мәселен, сізде жер телімі 
бар. Оған сіз техникалық қызмет көрсету стан-
сасын салдыңыз. Алайда, ол жер мұндай қызмет 
үшін өтімсіз болды әрі ең дұрысы дәріхана 
салу қажет еді. Бірақ, бұл жерде басқа бизнесті 
өрістету үшін тағы да сәйкесінше мемлекеттік 
органдардың есігін қағып, уақыт ұттырып, 
келісім алу қажет. Егер жер онікі болса, онда 
оған мұндай рұқсатты берудің қажеті қанша?», 
– деді Б.Сағынтаев.

Оның сөзіне қарағанда, заңнамаға өзгертулер 
енгізілуде. Оған сәйкес, жер телімін алған биз-
несмен сол жердегі өз бизнесін өзгерткісі келсе, 
онда арнайы рұқсат алмайтын болады.

Сонымен қатар бірінші вице-премьер 
бизнестің жарғылық капиталын 100 теңге 
көлемінде айқындау да артық жайт екендігін 
атап өтті.

«Бізде бизнес үшін ең төменгі жарғылық ка-
питал 100 теңге болатын. Бұл мазақ қой. Бүгінде 
100 теңгеге не сатып алуға болады? Сондықтан 
да біз бүгінде 100 теңге деп жазғаннан гөрі одан 
да пайдасыз бұл норманы алып тастау қажет деп 
санаймыз», – деді Б.Сағынтаев.

Ресей көлігінің саудасы қызып тұр
Соңғы 3 жылда Қазақстанға ресейлік көліктердің импор-

ты 4 есеге артты. Бұл туралы бүгін ҚР Президенті жанындағы 
Орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифингінде 
ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқармасы төрағасының 
орынбасары Рақым Ошақбаев айтты.

Оның сөзіне қарағанда, қазіргі кез-
де утилизациялық алым төленбейінше, 
Қазақстанда құрастырылған 
автокөліктер Ресей нарығына 
тікелей шыға алмайды. Олар бүгінде 
бұл мәселені ресми дилерлермен 
дистрибьюторлық келісімді бекіту жо-
лымен шешуге тырысуда. Дегенмен 
де қазіргі кезде Қазақстанда осындай 
қарсы кедергілер жоқ. 

«Сондықтан да біз 
осындай көрсеткіштерді 
байқап отырмыз. Соңғы 
3 жылда ресейлік 
көліктердің Қазақстанға 
импорты 4 есеге артты. Со-
нымен қатар біздің жолдар-
да ресейлік арзан көліктер 
көбейіп кеткендігін 
көріп жүрсіздер», – деді 
Р.Ошақбаев. 

Оның айтуынша, 
бүгінде Ресейде отандық 

автоөнеркәсіпті қолдау үшін ауқымды 
жағдайлар жасалған. Екі елде түрлі 
салаларды қолдаудың мемлекеттік 
саясаты әрқилы. Мәселен, Ресейде 
осы автоөнеркәсіпті қолдау бойынша 
бюджеттік артық мүмкіндіктер бар. 
Нәтижесінде, өнім бағасы бойынша 
басымдыққа ие болады. Осы орай-
да бұл тауарлар еліміздің нарығына 
көптеп енуде.
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Таяуда Президент тапсырмаларының орындалу мәселелерін 
қараған Үкімет еліміздің агроөнеркәсіптік кешенін дамытуға мемлекет 
қазынасын бөлінген субсидиялардың қайтарымы болмай тұрғанын 
байыптап шықты. Бүгінде қарпайым ауылдағы шаруалардың суб-
сидия алу үшін айлап, құжат жинауына тура келеді. Кей жағдайда 
субсидиялардың көлемі мардымсыз болады. осыдан кейін шаруа-
лар субсидияның соңына түсіп, уақыттарын жоғалтқысы келмейді. 
Яғни, бар кілтипан шаруада емес, осы жүйені кінәні құрған атқарушы 
биліктен іздеу керек. 

Кешірім жасалынады
Жақында Алматыда ІХ республикалық «Салықтық тексерулер. 

Формадан мағынаға басымдық беру» атты конференция өтті. Шараға 
ҚР салық қауымдастығының төрағасы Жанат Ертілесова, ҚР Ұлттық 
экономика вице-министрі Марат Құсайынов, ҚР Қаржы вице-министрі 
Ардақ Теңгебаев, ҚР ҚМ Салық комитеті төрағасының орынбасарла-
ры Арғын Қыпшақов пен Толғанай Ботақанова қатысты.

Жетісудың кәсіпкер әйелдері белсенді
Алматы облысында шағын несие алып, жаңа кәсіп бастағысы не-

месе кеңейткісі келетін қыз-келіншектер үшін тағы бір жаңа жоба 
қолға алынды. Бұл туралы «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» 
бағдарламасын түсіндіруге арналған республикалық семинар-кеңесте 
белгілі болды.

Сусидияны бизнеске 
айналдырған

Өз кезегінде Ұлттық экономика 
министрі ауыл шаруашылығындағы субси-
дияларды оңтайландыру және тиімділігін 
арттыру бағытындағы шараларды ұсынған 
болды. Аталған министрліктің құрылғаны 
кеше ғана еді. Сондықтан олардың жөндемді 
ұсыныс ұсынады дегенге сену қиын. Бұл 
ретте арнайы жұмысшы тобын құрып, оған 
жергілігі жердені шаруалардың белсенді 
тобын тартып, жыл аяғына дейін жөні түзу 
ұсныс жасау керек еді.Өкінішке орай, бұл 
мәселе атүсті шешелейін деп тұрғандай. 

Бүгінде елімізде өсімдік, егін  
шаруашылығында ғана субсидияның 13 
түрі бар. Шаруалар осы қаржы көздеріне 
қол жеткізіп, тұқымның құнын арзандатуға 
және өндіріске кеткен шығындарын өтеуге, 
жеміс дақылдары мен жүзім егістерін егу-
ге, тыңайт қыштардың құнын төмендетуге, 
мақта өндірушілердің өнім сапасы сарап-
тамасына жұмсаған шығындарын толық 
өтеп алуана, өсімдік шаруашылығындағы 
сақтандыру төлемдеріне, биоагенттер мен 
биопрепараттар құнын субсидиялауға 
арналған.

Дегенмен егіншілер барлық субсидия 
түрлерін біріктіруді, субсидиялау кезінде 
өсіп шыққан ақырғы өнімді негізге алу-
ды сұрауда. Әйтпесе кейбір аграршылар 
егіс күтімін аяғына дейін жеткізбей, тіпті 
шыққан өнімді де жинамай тастайтын 
кездері бар. Мемлекеттен алған мол субси-
дия егін егуге кеткен шығындарын онсыз 
да артығымен жабады екен. Иә, жергілікті 
жерлерде ақ жағалылармен ымы-жымы 
субсидияны бизнес көзіне айналдырған 
пысықайлар бар. 

«Ақырғы өнім» субсидияланады 
Бұл ретте Қазақстан фермерлері 

одағының төрағасы Әуезхан Дәриновтің 
айтуынша, «қандай да бір технологи-
яларды қолданғандығын, сондай-ақ 
жоғарылатылған субсидия алуының 
заңдылығын дәлелдеу мүмкін емес». 
Осы себепті Үкімет «ақырғы өнімді» 
субсидиялаудың дұрыстығына келісті. 

Ұлттық экономика бірінші вице-
министрі Марат Құсайыновтың айтуын-

ша, субсидияларды жетілдіру шаралары 
3 блокқа топтастырылған: «Біріншісі, 
жүйелі шаралар. Олар бойынша ауыл 
шаруашылығындағы барлық субсидия-
лар оңтайландырылады, тиімділігі арт-
тырылады. Сондай-ақ Қазақстан ақырғы 
ауыл шаруашылығы өнімін шығаруды 
субсидиялауға көшеді. Бұл – ендіріліп 
отырған негізгі жаңалық». 

Ал қазіргі шаралар келесі 
бағыттарда шоғырландырылады: тұқым 
шаруашылығындағы субсидиялау тетіктері 
қайта қаралады, суаруға арналған суды 
беру субсидиясының тетігі қайта түзіледі, 
мал шаруашылығындағы өндірістің 
өсімі мен экспорты ынталандырылады, 

инвестициялық субсидиялау қолжетімді 
бола түседі.

«Үшіншіден, институционалдық 
жетілдіру шаралары субсидия беру 
кезіндегі әкімшілік процедуралар-
ды жеңілдетуді және ашықтығын 
қамтамасыз етуді көздейді. Бұл – 
бүгіндегі үлкен және өте маңызды мәселе! 
Субсидия әдістемесі жетілдіріледі» деді 
бірінші вице-министр. 

Расында, мәселен, Ә.Дәриновтың ай-
туынша, кейбір шаруа қожалықтары мен 
фермерлерді субсидиядан және мемқолдау 
шараларынан қағу үшін жергілікті 
шенеуніктер жасанды кедергілер, шектеуші 
талаптар қояды. 

«Ұсынылып отырған шаралар өндірістің 
өсіміне, өнім сапасының артуына серпін 
беруге тиіс, – дейді Марат Құсайынов. 
– Бұл – жетілдірудің негізгі міндеті. Ол 
кооперацияның дамуына, өнімділіктің 
жоғарылауына, субсидияның тиімді 
құрылымының түзілуіне ықпал етеді және 
ДСҰ критерийлері мен қағидаттарына 
сәйкес келуге тиісті».

Тиімділік басты орында
Ұлттық экономика министрлігінің 

мәліметінше, қазіргі кезде Қазақстанда 
ауыл шаруашылығын субсидиялауға 157 
миллиард теңге шығындалады. Және 
2009 жылдан бері 3 есе өсті! Алайда ауыл 
шаруашылығы өндірісі сонша өсті деп айту 
қиын. «Сол себепті тиімділігін арттыру күн 
тәртібіне қойылды. Бүгінгі таңда субсидия 
шығыстарды жабуға, соның ішінде мәселен, 
егістіктің әр гектарына немесе әрбір сиыр 
басына бөлінеді. Бұл өндірістің өсуіне, 
сапаның артуына әкелмейді. Сондықтан 
енді кезең-кезеңмен тек ақырғы өнімді 
субсидиялауға, соның құнын арзандатуға 
көшетін болдық!» деді Ұлттық экономика 
министрінің бірінші орынбасары.

Президент жанындағы Орталық комму-
никациялар қызметіндегі брифингке кел-
ген Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
жауапты хатшысы Арман Евниев тағы 
бір түйткілге назар аудартты: «Талдау 
нәтижесінде біраз нәрсе анықталды. Ең 
алдымен, субсидия тарату процесі қайта 
қарауды талап етті. Өйткені жергілікті 
атқарушы органдар аудандарда арнайы ко-
миссия құрып, мың түрлі құжат сұратады. 
Содан жиналған папкі-папкі қағаздарды 
кейбір аудандарда тіпті машинамен та-
сиды! Соның барлығы енді электрондық 
ақпараттық жүйеге көшірілуде. Біз 
шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, суб-
сидия беруді автоматтандыру жолын іздеп 
жатырмыз. Бүгін Үкімет отырысында 
осыны баяндадық. Қолдау таптық. Демек, 
жақын арада нақты шаралар қолға алына-
ды».

Сонда ауыл шаруашылығы тауарла-
рын өндірушілер әкімқаралар кабинетінің 
табалдырығын тоздырмай, комиссиялар 
соңынан жүгірмей, үйлерінен-ақ ғаламтор 
арқылы өтінім бере алады екен.

ҚР Ұлттық экономика 
вице-министрі Құсайынов 
Марат салық туралы жаңа 
заң жобасының Парламент 
қарауында жатқандығын ай-
тып өтті.

– Осымен 9 жыл бойы біз 
ҚР Салық туралы заңнаманы 
зерттеп келеміз. Биыл біздің 
жұмыс тобымен 600-ге 
жуық ұсыныс қабылданды. 
Оның ішінде 225 ұсыныс 
түсініксіз тұстарды анықтауға 
бағытталды. Қазір заң жоба-
сы Парламент қарауында жатыр. Жаңа заң 
жобасы бойынша 2014 жылғы қаңтардың 
1-інен бастап 1 қазанға дейінгі отандық 
кәсіпкерлердің шотында жиналған 
айыппұлдар мен өсімақы кешіріліп, 
салықтық рақымшылық жасалады. Осы-
дан үнемделген қаржы кәсіпкерлерге өз 
бизнесін одан әрі дамытып, өркендетуге 

мүмкіндік бермек. Өйткені, бизнестің да-
муына тұсау келтіретін факторлардың бірі 
– қаржы тапшылығы, – деді вице-министр 
Марат Құсайынов.

Конференция барысында кәсіпкерлер 
салық органдарының тексеру нәтижесіне 
шағымдану тәртібі мен Е-аудит, өзге де 
өзекті мәселелер туралы кеңес алды.

Әзірше жоба жасалып жатқанымен, 
қазірдің өзінде тиімділігі дәлелденді. 
Осыған дейін өңірде 20 қыз-келіншек 
шағын несие алып кәсіптерін бастап 
үлгерген. Әрбір іске асырылатын жобаға 3 
миллион теңгеден беріледі. Ең бастысы, не-
сиеге ешқандай пайыз қосылмайды. Жоба 
әлеуметтік сала бойынша жүзеге асады. 
Сондықтан, негізгі тапсырыс Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік даму министрлігінен 
түсіп жатыр. Ал, ақпараттық-насихат 
жұмысын Қазақстанның іскер әйелдер 
қауымдастығы жүзеге асырмақ.

Қанатқақты жоба үшін әзірше 
Қостанай, Атырау және Алматы облыста-
ры таңдалып алынды. Егер бұл бастама өз 
нәтижесін берсе, келер жылы да жалғасын 
табады. Қазақстанның іскер әйелдер 

қауымдастығының президенті Ра-
ушан Сәрсембаева «Бізге әйелдер 
сенімділік көрсетсе дейміз. Осы 
бағдарлама қарқын алып жүріп кетуі 
үшін шағын несиелер пайызсыз 
беріледі. Сол үшін жобаны жасадық. 
Әсіресе, ешқандай өнеркәсіп жоқ 
ауылдардағы қыз-келіншектер үшін 
маңызды. Ауылдағы тұрғындардың 
іс бастағысы келетінін білеміз. 
Бірақ, кепілдікке ештеңе қоя ал-
май қиналады. Сол үшін әсіресе, 
жастарға көмектескіміз керек», – 
деді.
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«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасының 4-і бағыты аясында кәсіпкерлер 
тегін сервистік қызмет ала алатыны белгілі. Осы орайда Алматы қаласының 
кәсіпкерлер палатасы «Жұмыс істеп тұрған бизнеске сервистік қолдау көрсету» жоба-
сын қолға алып,  іскер жандарға жеті бағыт бойынша қызмет көрсететін консалтингтік 
компанияларды бекіткен болатын. 

қорытындысы бойынша, оңтүстік 
астанада түрлі бағытта қызмет 
көрсететін 7 компания таңдап 
алынған. Жыл соңына дейін 1100-
дей ШОБ өкілдеріне сервистік 
қызмет көрсету көзделген.

Жоба аясында қалалық 
кәсіпкерлерге бухгалтерлік 
және салықтық есеп-қисап 
жүргізуді үйрететін «ЖанАС 
Консалт» компаниясының өкілі 
Ардақ Бақытбекқызы осындай 
ақысыз сервистердің арқасында 
кәсіпкерлер штат ұстауға кететін 
шығынын қысқартатынын айта-
ды. 

– Біз бухгалтерлік, салықтың 
есеп-қисап жасау, статистикалық 
есепті құрастыруға байла-
нысты Алматы қаласы бой-
ынша сервистік компания 
ретінде тағайындалғанбыз. Бұл 
бағдарламаны жүзеге асыруды мау-

сым айынан бастадық. Осы мерзім 
ішінде 170-тен астам шағын және 
орта бизнес өкілі келіп жүгінді. 
Бастапқыда олар салықтық есеп 
жасауға өтініш білдірсе, келесі 
жолы одан күрделі мәселелерді 
шешу тұрғысынан көмек сұрады, – 
дейді компания өкілі. 

Сондай-ақ, компа-
ния  қызметкерлері ай сайын 
кәсіпкерлер үшін салық пен 
есеп-қисап жүргізудің өзекті 

мыз. Соның ішінде алматылық 
кәсіпкерлер арасында тамақ 
өндірісі, құрылыс материалда-
рын шығару, қайта өңдеу және 
ақпараттық қамтамасыз ету 
бағыттары кеңінен таралған. 
Сервистік көмекке жүгінген 
кәсіпкерлердің бір бөлігі 
несиелерін алып үлгерді, – дейді 
Виталий Тимонов.

Дегенмен, «Секрет+Сервис» 
компаниясының басшысы Вла-
димир Ермаков тегін сервистік 
қолдаудың бағыттарын өзгерту 
қажет деген пікірде. Өйткені 
қазіргі кезде кәсіпкерлер 
мемлекеттік сатып алулар сайты-

Бүгінде олар кәсіпкерлік аху-
алды жақсарту мақсатында биз-
нес өкілдеріне бухгалтерлік және 
салықтық есеп-қисапты жүргізу, 
кедендік рәсімдеу, заңнамалық 
қолдау, менеджмент жүйесін 
енгізу, маркетинг және бизнес-жо-
спар жасау, мемлекеттік тендер-
лерге қатысу жолдарын үйретуде. 
Қазіргі кезде тегін сервистік 
қызметтің 50 пайызы көрсетілуде. 
Жыл соңына дейін жарты-
сы жүзеге асады. Сондықтан 
алматылық кәсіпкерлердің 
«Даму» қорының жанындағы 
кәсіпкерлікті қолдау орталығына 
келіп, тегін сервистік қызмет алу-
ына толық мүмкіндігі бар. 

Шағын және орта бизнесті 
қолдауға бағытталған жоба-
ны биыл Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасы жүзеге асыруда. Ар-
найы өткізілген тендердің 

на тіркелу мен бизнес-жоспарды 
жасауды өздері де біледі деген 
Ермаков өз ұсыныстарын айтып 
өтті. 

– Біріншіден, тегін сервистік 
қызметтер «Дамудағы» 
кәсіпкерлікті қолдау 
орталығында көрсетіледі. 
Меніңше, сервистік  қолдауды 
кәсіпкерлерге жақындату 
қажет. Кәсіпкерлікті жүргізуге 
жәрдемдесетін орталықтарды 
палатаның аудандық 
бөлімшелерінің базасында 
ұйымдастырылса. Екіншіден, 
сервистік қолдаудың негізгі 
бағыттарын өзгерту қажет. 
Сайтқа тіркеуге тұру немесе биз-
нес-жоспарды жасау «мәселе» 
емес. Ал бизнеске қажетті не-
сие алу – бұл үлкен мәселе. 
Сервистік қызмет көрсету ба-
рысында кәсіпкерлер беретін 
мәліметтерге сүйене отырып, 
сотта іс қарау  барысында қолдау 
секілді бағыттарды енгізсек. 
Одан бөлек, экономикалық білім, 
кәсіпкерлікті жүргізу, сауда-
саттық технологиясы сынды 
бағыттарды енгізуді ұсынамын, 
– деді заңгер.

Бизнес жоспар жасау басымдыққа ие
Құқықтық, салықтық және бизнес-жоспар дайындау қызметтері - кәсіпкерлер арасында ең сұранысқа 

ие сервистер. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен баспасөз мәслихатында Алматы қалалық кәсіпкерлер 
палатасының директоры Артур Котенев мәлімдеді.

Оның айтуынша, қазір кәсіпкерлерге 
жеті негізгі бағыт бойынша 564 қызмет 
тегін көрсетілуде.

– Біз бұл қызметтердің санын жыл 
соңына дейін 1200-ге жеткізуді жоспар-
лап отырмыз. Кәсіпкерлерге көрсетілетін 
қызметтер жеті негізгі бағытқа бөлінген. 
Олар – бухгалтерлік және салықтық 
есеп-қисапты жүргізу, статистика жасау, 
кедендік рәсімдеу, менеджмент, маркетинг, 
ақпараттық технология және мемлекеттік 
сатып алулар саласы, – деді өз сөзінде А. 
Котенев.

Естеріңізге сала кетейік, Алматы 
қалалық кәсіпкерлер палатасы «Бизнестің 
жол картасы-2020» бағдарламасы аясында 
үстіміздегі жылы мамыр айында тендер 
өткізген болатын. Ондағы мақсат – шағын 
және орта бизнесті дамыту үшін бірқатар 
қызметтерді тегін көрсету. Бір ай ішінде 
сервистік компаниялардан 345 өтінім 
келіп түскен. Солардың ішінен 29 ком-
пания іріктеп алында. Кейін палата жеті 
бағыт бойынша 7 компанияны таңдап 
алды. Қазіргі таңда кәсіпкерлік саланы 

дамату жолында Ұлттық палата қырауар 
жұмыстар атқарып жатыр. Олардың бәрі 
маңызды екенін де таласымыз жоқ. Алдағы 

уақытта осы жұмыстардың мәнін артты-
рып, бизнестің қаржылық ресурстарға қол 
жетімділігін арттыру керек.

Жас кәсіпкерлер 
жобасы 

Атырауда жас кәсіпкерлер 
арасындағы бизнес жобалар байқауы 
өткізілді. Биыл байқауға жалпы 
жиыны 70-ке жуық жоба түскен. 
Жүлдегерлер ірі компаниялардың 
қаржылай қолдаумен болашақта 
бірігіп қызмет атқару мүмкіндігіне 
ие болды. 

Бұлардың қатарында ауыл шаруашылығы, 
құрылыс, тұрмыстық қалдықтарды өңдеу, 
қызмет көрсету салаларына қатысты ең үздік 
жобалар бар. Айта кету керек, жастар ұсынған 
болашағы айқын жобалар алдағы уақытта 
шетелдік инвесторлардың қолдауына да 
ие болмақ. Жастардың жұмысын іріктеуге 
қазылық жасаған Борко Морич:

– Жас бизнесмен, іскер адамдар үшін пай-
дасы өте зор мұндай байқаулар дүние жүзі 
бойынша өткізіліп тұрады. Бұл бағыттағы 
байқауларды  жаңа жобалардың шеберхана-
сы деуге де болады. Ал оның Атырауда өтуі 
әбден құптарлық. Өйткені көптеген әлемдік 
деңгейдегі шетелдік компаниялар жұмыс 
істеп жатқан аймақта жастардың өз идеясын 
жүзеге асыруына мүмкіндігі жоғары.

Владимир Ермаков: 
– Сервистік қолдаудың негізгі бағыттарын өзгерту 

қажет. Сайтқа тіркеуге тұру немесе бизнес-жоспарды 
жасау «мәселе» емес. Ал бизнеске қажетті несие алу – 
бұл үлкен мәселе. Сервистік қызмет көрсету барысында 
кәсіпкерлер беретін мәліметтерге сүйене отырып, сотта 
іс қарау  барысында қолдау секілді бағыттарды енгізсек. 
Одан бөлек, экономикалық білім, кәсіпкерлікті жүргізу, 
сауда-саттық технологиясы сынды бағыттарды енгізудің 
мәні зор.  

мәселелері бойынша шеберлік 
сыныптарын өткізуде. Бұдан 
бөлек, кәсіпкерлердің арасында 
заңгерлік қызмет, баға саясатын 
қалыптастыру, маркетингтік 
стратегия, кедендік рәсімдеу және 
мемлекеттік тендер лерге қатысу 
бойынша сервистік қызметтер 
сұранысқа ие. «Бизнес Партнер 
Консалт» компаниясының бас 
директоры Виталий Тимоновтың 
айтуынша, маркетингтік қызмет 
көрсету аясында, банктен несие 
алу үшін 95 кәсіпкерге бизнес-жо-
спар жасалған. 

– Түрлі саладағы кәсіпкерлер 
үшін бизнес-жоспар жасай-
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Қазалы кәмпиттері
Қызылорда облысы Қазалы ауданында байырғы кәмпит өндірісі қайта 

жанданды. Өткен ғасырдың екінші жартысында осы өлкедегі кірпіш зау-
ыты жанынан шыққан кондитерлік тәттілер күллі Қазақстанға тараған 
болатын. Бүгінде кәмпит жасаудың көне сүрлеуі жаңа технологияның 
көмегімен жаңғыра түсуде.

Шағын кәпит шығаратын цехы тәулігіне 
500 келі өнім шығаруға қауқарлы. Кезінде 
бұл жұмыстардың бәрі қолмен жасал-
ды. Шикізатты қайнатып, илеп, қалыпқа 
келтіргенше жұмысшылар біраз күш 
жоғалтатын. Қазір барлығы бастан-аяқ 
автоматтандырылған.

Өткен ғасырдың екінші жарты-
сында қоғам арасында «Қазалы кірпіш 

зауытының ащы кәмпиті» деп танылған 
өнімді қайта шығаруды жеке кәсіпкер Па-
тима Қазбергенова 3 жыл бұрын қолға 
алған. Бұл өндіріске мемлекет тарапынан 
қолдау жасалып, «Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасы аясында 18 млн теңге несие 
берілді.

– Қытай, Ресей зауытынан конфеттерді 
созып, бөліп, турайтын және қағазымен 

орайтын аппараттар-
ды алдым. Сұраныс өте 
көп, көрші аудандарға, 
облыс орталығына 
және Ақтөбе облысына 
береміз, – дейді кәсіпкер 
Бәтима Қазбергенова. 
Шағын бизнесті шира-
туда шағын несиенің 
көмегі көп. Бағдарлама 
басталған 4 жылда 
ауданның 342 тұрғынына 
мемлекеттен осындай 
қолдау жасалған.

Есік май кәдеге жарайды
Кез-келген көліктің моторынан шыққан жарамсыз автолды 

кәдеге асыруға болады. Шымкенттік өнертапқыш Радий Фархутди-
нов осындай жаңалық ойлап тапты.

Ол майға жаңбыр суын араластырып 
жағу арқылы сутекті отын көзін алуға 
болатынын дәлелдеген. 
Шебер өзінің туындысын 
журналистерге көрсетті. 
Өнертапқыштың ай-
туынша, құрылымы 
өте қарапайым әрі 
экологиялық жағынан 
да тиімді. Нағыз бала-
малы жылу көзі. Тіпті, 
қазандықтан артық иіс пен 
түтін де шықпайды. Пешке 
мұржаның да қажеті жоқ. 
Жылу толық іште қалады. 
Тек қазандықты қыздырып 
алу үшін газ пайдаланыла-
ды. Сосын оны өшіріп та-
стайды. Қызған отжағарға 
жарамсыз автол өздігімен 
ағып келеді. Оған суды ар-
найы түтікшемен бүркіп 
береді. Қазандық ішінде 
от айналып жанады. Бұл 
қалған қалдықтардың 

толық жанып кетуіне мүмкіндік береді 
екне. Тағы бір жетістігі – қара май 95 

пайызға дейін жанады. 
«Жарты келі автол мен 350 
грамм судың көмегімен 
60 шаршы метр жерді 
жылытуға болады», – дейді 
инженер-құрылысшы. Жо-
баны жүзеге асыру үшін 
мемлекеттен қайтарымсыз 
несие де алған. Оны па-
тенттеп те үлгеріпті.

– Орта есеппен 
алғанда 2 келі 200 грамм 
су жанған кезде жыл беру 
қуаттылығы жағынан 1 
келі дизель отынының 
қуатына тең күш береді. 
Бұл бір канистр су, 10 литр 
солярка деген сөз. Міне, 
бұл қазандықтың бар 
қасиеті осында. Қоршаған 
ортаға да зияны жоқ. 
Нағыз жасыл экономика, – 
дейді Радий Фархутдинов.

«Ескі көлікке мінгендер мемлекетке қосымша салық төлесін» деді жақында 
халық қалаулылары. Депутаттардың ойынша ескі көлікке салық салу отандық 
автоөндірістің дамуына үлкен серпін беретін көрінеді. Халық қалаулыларының осы 
сөзінен олардың жазғы демалыста ауылға аяқ баспағанын аңғаруға болады. Қаладағы 
бірен-саран жұрт қымбат жаңа көілікті сатып алар. Ал ауыл халықы үшін жаңа көлік 
арман ғой. Егер олар бұл заңды мақұлдап жіберсе, ауыл халқы ескі көліктерінен түсіп 
арбаға мінетіні ақиқат.   

Депутаттардың есебінше ескі 
көлігіне қосымша салық төлеуден 
қашқан көлік жүргізушілері 
отандық көлік сатып алу арқылы 
көлігін жаңартуға мәжбүр бо-
лады. Ал, мемлекет осы сәтті 
тиімді пайдаланып, елімізде 
құрастырылатын темір тұлпарды 
сатып алу үшін арнайы субсидия 
бөліп, Отандық көлік өндірісінің 
жандануына жағдай жасауы ке-
рек екен. Әрине көлік өндірісінің 
жанданғаны жақсы-ақ. Жаңаны 
да кім жаратпайды? Алайда 
ешкім еріккеннен ескіні сүйретіп 
жүрмегені ақиқат.

Осыған дейін Отандық 
көлік өндірісін қолдауды мақсат 
еткен елдер бұл бастама-
ны шенеуніктерінен бастаған 
еді. Шенеуніктерін жап-
пай отандық көлікке отыруға 
үгіттеу арқылы, халықтың да 
өз елдерінде құрастырылатын 
темір тұлпарларға бет бұруына 
қол жеткізген еді. Ал біздің 
елімізде атқамінерлерге сөзі 
өтпегендіктен, ескі көлікке 
салық салу арқылы халықты 
мәжбүрлі түрде отандық көлікке 
отырғызуға әрекет еткендей. 
Жасыратыны жоқ, бүгінде 
елімізде құрастырылатын темір 
тұлпарлардың техникалық 
жағдайына қатысты айтылар 
сын көп. Сондықтан көпшілік 
өзіміздің жаңадан гөрі, 
шетелдің ескі құсқысына аяқ 
артқанды жақсы көреді. Соның 
дәлелі бүгінгі күні көшеден 
құрастырылғанына 20-30 жыл 
болған шетелдік ескі көліктерді 
жиі көруге болады. Егер отандық 
автокөліктер заман талабына сай, 
авто бөлшектері оңай табыла-
тын, «сүйегі» мықты болса оның 
үстіне бағасы да қолжетімді, 
ең болмағанда ақшасын бөліп 
төлеуге тиімді жағдай жасал-
са кім кімде отандық көлікке 
отыруды жөн көрер еді. Жақсы 
нәрсе жарнаманы да қажет ет-

пес еді, жұртқа зорлап таңу да 
қажет болмас еді. Ал онсыз да 
қалтасы жұқа, шетелдің ескі 
құсқысына шамасы әзер жетіп 
жүрген, не тұрақты жұмысы 
жоқ, адам тасып нәпақасын ай-
ырып отырған азаматтардың 
есебінен Отандық өнімді қолдау 
ақылға сыйымсыз дүние екені 
айқын. Әр мәселені көтетер кез-
де халықтың жағдайына баралау 
жасаудың мәні зор. Өкінішке орай 
біздің атқарушы билік мұндай 
әлеуметтік мәні зор мәселелерді 

отбасының нан-шайын айырып 
отыр. Мәселен олар жұмыссыз 
болғандықтан жаңа көлікті не-
сиеге де ала алмайды. Сөйтіп 
әрең күн көріп жүрген адамға 
«ескі көлік мінгенің үшін салық 
саламыз» деп айтудың өзі қиын. 
Ескі көлік үшін салық салу 
халықтың әлеуметтік жағдайын 
одан сайын шиеленістіріп 
жібереді. Отандық көлік 
өндірісін субсидиялау арқылы 
мұндай жолмен қара халыққа 
отандық көлікті зорлап таңу 
дұрыс емес. Қажет болса 
Отандық өнімді қолдаудың 
басқа жолдарын қарастыру 
керек. Ал мұндай шешімдер 
қара халықты ашындырып, 
әлеуметтік толқуларға да алып 
келуі әбден мүмкін.

Сапарбай ЖОБАЕВ, эконо-
мист сарапшы: 

– Бұл жерде біржақты 
ойлаудың қажеті жоқ. Отандық 
өнімді қолдау керек болса 
қалтасында ақшасы бар, жұмысы 
бар, қызметі мен мүмкіндігі бар 
шенеуніктер отандық көлікке 
отырсын. Азаматтар ақшасы 
көптіктен шетелдің ескі құсқы 
темірін мініп жүрген жоқ, ақшасы 
жоқтықтан сол ескіге күні қарап 
тұр. Сондықтан ескі көлікке 
салық салу деген миыма сыймай 
тұр. Басқа елдер мұндай бастама-
ны халқын қолдай отырып жасау-
да. Мәселен Ресейде «ескі көлікті 
тапсыр да, жаңа көлік мініп 
кет» деген секілді айырбастау 
жеңілдіктері бар. Ресей Үкіметі 
осы бастама арқылы әрі Отандық 
өнімнің кеңірек таралуына, әрі 
халықтың жаңа көлікке отыруына 
жағдай жасап жатыр. Неге бізге 
де осындай қадамға бармасқа?! 
Халықтың ескі көліктерін тиісті 
жерлерге тапсыртайық та, 
жеңілдікпен жаңа көлік берейік. 
Ал ескі екен деп салық салу 
ақылға қонымсыз дүние. 

күн тәртібіне шығарғанда 
халықтың ой-пікірімен санаспай-
тыны өкінішті. Ал мұны соңы 
өзінің кері тұстарын көрсетіп жа-
татыны жасырын емес. Мәселеге 
қатысты мамандар пікірін де 
тыңдап көрген едік.

Жұмажан ЖАҢБЫРОВ, 
Орталық Азия университетінің 
Машина жасау және көлік 
институтының директоры, тех-
ника ғылымының докторы, про-
фессор:

– Ескі көліктерге қосымша 
салық түрін енгізуге түбегейлі 
қарсымын. Жағдайы кел-
се ешкім ескі көлікке мінбес 
еді. Ал онсыз да ескі көлігін 
сүйретіп әрең жүрген адамға 
қосымша салық салу, онсыз 
да жығылып жатқан адам-
ды жұдырықтағанмен бірдей. 
Қазір жұмыссыздық дендеп 
тұр. Барлық нәрсе қымбат. 
Күнкөрістің өзі қиындап тұр. 
Кейбір жұмыссыз азамат-
тар ескі көлікпен адам тасып, 
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Мұнай жыры таусылмас
Жанармай тапшылығы егін орылып біткенше созылатын «созылмалы ауру» екенін 

бәріміз білеміз. Қазір Қазақстанда жанармайға қатысты екіұдай жағдай қалыптасқан. Бір 
жағынан, экономикалық тұрғыдан алғанда елдегі бензин бағасы қымбаттай түсуге тиіс, ал 
екінші жағынан, тұтынушыларға салмақ салмай, әлеуметтік ауыртпалыққа жеткізбеу үшін 
«ҚазМұнайГаз» мемлекеттік саясатты қолдауға мәжбүр болып отыр.

Әлемде мұнайдың құнсыздануы мен Қазақстандағы 
бензиннің қымбаттауы арасында ешқандай экономикалық 
байланыс жоқ. Жалпы, Кедендік кеңістіктегі шекараның 
ашық болуы Қазақстандағы жанармайдың құнын өсіріп, 
Ресейдегі жоғары бағаға жеткізетін шығар, деген болжам-
дар айтады экономистер. Кейбір сарапшылардың айтуын-
ша, уақытша жанармай тапшылығын жою үшін Ресейден 
мұнай өнімдерін алуымыз керек, одан ешқандай зиян 
көрмейміз. Ең бастысы, сыртқа контрабандалық жанармай 
шығарылмайтын болады.

Қазіргі әлемдік экономика саясатқа бағынышты. 
Мұнайдың бағасы геосаясаттық жағдайдың шиеленісуіне 
қатысты біршама төмендеп, баррелі 80-85 долларға 
дейін жетуі мүмкін, деген болжамдарын айтады са-
рапшылар. Егер Украина дағдарыс дұрыс шешілсе, 
онда мұнай бағасы 100 долларға және одан да жоғары 
көтеріледі. Әлемдік экономика және интеграциялық 
зерттеу орталығы директорының орынбасары Рүстем 
Жансейітовтің мәлімдеуінше, мұнай бағасының құлауы 
үлкен геосаясаттық ойын. Қазір АҚШ сыртқы нарыққа, 
соның ішінде Еуропаға көп мөлшерде мұнай жөнелтіп 
жатыр. Қолдан жасау арқылы мұнай бағасын бұдан әрі 
қарай түсіре беру оларға да тиімді емес. Сондықтан баға 

тұрақтайтын шығар деген үміт бар. Алайда экономистердің 
пайымдауынша, Сауд Арабиясы, Ливия сияқты елдердің 
мұнай өнімдерін көп шығаруы оның бағасын түсіруге се-
беп болып отыр.

Бүгінде елемізге жанар-жағармайды Түркіменстан 
мен Әзербайжаннан әкелу мүмкіндіктерін қарастырып 
жатыр. «ҚазМұнайГаз» бірқатар келіссөздер жүргізді, 
қазірде әзербайжандық «SOKAR» компаниясынан және 
Түркіменстаннан жанар-жағармай тасу мүмкіндіктері 
талқылануда. Осыған дейін жанармай сатып алып кел-
ген Ресей нарығында үлкен қиындық туындап отыр. 
Өйткені, жуырда «Роснефть» компаниясына қарасты 
Ачинск мұнай өңдеу зауытында үлкен апат орын алған 
болатын. Сонымен қатар, тағы бірнеше ресейлік зауыт-
тар өз жұмысын тоқтатқан. Ресейдің кейбір зауыттары 
күздік-жоспарлық жөндеу жұмыстарына байланысты 
жұмыс істемей тұр. Баланста тұрған жанармайының 
да жетіспеуінің өзіндік себептері бар. Себебі олардың 
жанармаймен қамтамасыз етуі тиіс өңірлер пайда бол-
ды. Осындай жағдайларға байланысты бүгінде Ресей 
нарығында шетелдерге, соның ішінде Қазақстанға 
жанар-жағармай экспорттау мәселесінде бірқатар 
қиындықтар туындаған.

Еуропада Қазақстанға тиесілі бір мұнай өңдеу зауытының бар 
екенін біреу білсе, біреу білмес. Қазақстан оны ешбір қиындықсыз 
жаңғыртып алған-ды. Қазір онда жоғары октанды бензин шығарылып, 
еуропалықтарға сатылуда. Сонда ішкі нарықтан, өз азаматтарымызды 
қамтудан бұрын шетелдік тұтынушыларға жағдай жасап қойғанымыз 
ба?

реніші орынды. Алайда, есепке жүйрік 
шенеуніктердің сөзінше, «өзімізге жағдай 
жасап алғаннан» пайда көп түспейді екен. 
Сарапшылардың айтуынша, қазірдің өзінде 
Қазақстанның ішкі нарығында жанар-жағар 
май саудасы тиімсіз. Соның нәтижесінде 
бензин тапшылығы туындап отыр. Ал ертең 
мұнай өңдеу зауыттарын жаңғыртып алсақ, 
өзімізде шығарылатын бензиннің бағасын 
көтерген тіптен орынсыз болар. Ендеше, 
арзан бензинді аңсағанша, қымбатқа са-
тып пайда табу билік үшін артығырақ бо-
лып тұрған тәрізді. Сосын Еуропада мұнай 
өнімдерінің құны екі-үш есе қымбат. Сол 

мұнай өңдеу зауыттарын бірден жаңғыртып 
қойған әзірше тиімсіз болып тұрған тәрізді. 
Шамасы, жұмыс біткеннен кейін «Дайын 
өнімді қайда сатамыз?» деген тағы бір мәселе 
туындайтыны да анық байқалған. Зауыттар-
ды күрделі жөндеуден өткізу мерзімін қайта-
қайта өзгертудің себебі де сол шығар.

Төртінші зауыт салынбайды
Тоқтала кететін жайт, Еуразиялық 

экономикалық комиссияның Еуро-2 
санаттағы бензинді өндіруге және сатуға 
тыйым салуы отандық зауыттарды тездетіп 
жаңғыртуға өз септігін тигізеді деген сенім 
бар. Қазақстан үшін аталған талаптың 
мерзімі 2016 жылға дейін шегерілді. Себебі 
біздің жоспарымызға сәйкес, дәл сол кезде 
үш зауытты жаңғырту жұмыстары аяқталуы 
тиіс. Оған дейін үлгермесек, Ресейден жоғары 
октанды бензинді импорттауға мәжбүр бола-

Еуропадағы Қазақстан зауыты 
Шынымен де, Еуропада, нақты айтсақ, 

Румынияда Қазақстанның бір емес, екі 
бірдей зауыты бар. Осыдан жеті жыл 
бұрын «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы 
аталған зауытты осы елдің The Rompetrol 
Group халықаралық мұнай компаниясынан 
сатып алған болатын. Ол кезде компанияның 
құрамында Petromidia мен Vega мұнай 
өңдеу зауыттары болған. Міне, дәл осы 
Petromidia зауытында қазақстандық шикі 
мұнай өңделеді. Оны қазақстандық компа-
ния Грузияның Батуми портында арнайы 
танкерлерге тиеп, Қара теңіз арқылы тікелей 
Румынияның Констанца портына жеткізіп 
отырады екен. Ал Ақтау-Баку-Батуми-
Констанца бағытында артық шығындар 
болмас үшін ҚазМұнайГаз шикізат таситын 
танкерлерді, мұнай терминалдарын – бәрін-
бәрін өзінің меншігіне сатып алған. Осы-
лайша, біздің мұнайымыз тікелей Petromidia 
мұнай өңдеу зауытына жеткізіліп, сол жерде 
өңделгеннен кейін мыңдаған жанар-жағар 
май құю бекеттері арқылы Франция, Ис-
пания, Молдавия, Болгария сияқты ел-
дерде сатылады. Зауытта күрделі жөндеу 
жұмыстарын атқарылғаннан кейін Еуро-5 
санатты бензин шығарылады. Әлбетте, 
еуропалықтар одан төмен жанар-жағар май-
ды алмайды да. 

Ақшаны қайда салған тиімді
Сөйтіп, Қазақстанның өз жұрты әлі 

күнге таршылық көріп, Еуро-3 санатындағы 
бензинді шығара алмай келеміз. Оның 
өзі тек отандық мұнай өңдеу зауыттарын 
жаңғыртудан кейін ғана болады делінеді-
міс. Солай бола тұра, «Қазақстанның ше-
телде мұнай зауыты бар» деп мақтануы 
жөн ба?

Әрине, бұл жерде «Шетелдік зауыт-
тарды жаңғыртқанша, алдымен өзімізге 
жағдай жасап алмадық па?» деген халықтың 

мыз. Ал ондай өнімнің бағасы арзан болмай-
ды. Ол ішкі нарыққа да әсер етеді. Әйтсе де, 
сарапшылар да бұл жұмыстың уақытында 
аяқталатынына күмәнмен қарайды

Айтпақшы, Қазақстанда төртінші 
мұнай өңдеу зауыты салынбайтын көрінеді. 
Оның орнына Шымкент зауыты кеңейтілуі 
мүмкін. Астанада өткен жиындардың 
бірінде «Kazenergy» қауымдастығының 
бас директоры Әсет Мағауов осы бір 
ойды айтып қалды. «Әлемдік тәжірибеге 
сәйкес, шағын мұнай өңдеу зауыттары 
бәсекеге қабілетті емес, яғни 5 миллион 
тоннаға дейінгі зауыттарды жапқан дұрыс. 
Сондықтан елімізде 1-2 млн. тонна мұнай 
өнімдері жетіспей тұрған кезде төртінші 
мұнай өңдеу зауытын салу экономикалық 
тұрғыда тиімсіз. Атап айтқанда, біз мұнай 
өңдеу қуатын 18 млн. тоннаға дейін арт-
тырып жатырмыз. Болашақта барлық 
қажеттілікті Қазақстандағы үш зауыттың 
есебінен жабатын боламыз. Кеңестік 
кезеңде Шымкент мұнай өндеу зауытын 
ірі өндіріс алаңына айналдыру жоспары 
болған. Қазіргі кезде ұлттық компания осы 
зауыттың базасында өнім өндіруді арттыру 
мәселесін қарастырып жатыр», – дейді ол.

Арман Асқар, «Алаш айнасы

Әсет Мағауов, «Kazenergy» қауымдастығының бас директоры:
Әлемдік тәжірибеге сәйкес, шағын мұнай өңдеу зауыттары бәсекеге 

қабілетті емес, яғни 5 м иллион тоннаға дейінгі зауыттарды жапқан 
дұрыс. Сондықтан елімізде 1-2 млн. тонна мұнай өнімдері жетіспей 
тұрған кезде төртінші мұнай өңдеу зауытын салу экономикалық тұрғыда 
тиімсіз.

себепті «ҚазМұнайГаз» ұлттық компания-
сы үшін Petromidia сияқты зауыттарға ақша 
салған тиімді болғаны байқалады. Мәселен, 
еліміздегі Атырау мұнай өңдеу зауытын 
жаңғырту жұмыстарына шамамен 2 мил-
лиард доллардан астам қаржы жұмсалмақ. 
«ҚазМұнайГаз» болса осынша қаражатқа The 
Rompetrol Group халықаралық мұнай компа-
ниясын сатып алып қана қоймай, Petromidia 
зауытын күрделі жөндеуден де өткізген екен. 
Атырау зауытында Еуро-4 болса, Petromidia 
Еуро-5-ті шығара алады. Сосын ол зауыттың 
өнімін бірден Еуропа нарығына сатуға мол 
мүмкіндік бар. Бұдан бөлек, румянилық 
компанияның құрамында екінші мұнай 
өңдеу зауыты, мыңдаған жанар-жағармай 
құю бекеттері, мұнай-химия кешені, 
инженерлік және тағы басқа өндірістер бар. 
Жалпы, Petromidia сияқты шетелдік активтің 
тиімді тұстары баршылық. Бізде болса, 
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Қазақстан – беларусь ынтмақтастығы
Таяуда Қазақстан – Беларусь бизнес форумы болып өтті. Экспортқа бағытталған 

өнім өндіруші қазақстандық кәсіпкерлерге бұл жолғы кездесудің берері молғаны 
анық. 

Жемқорлықты жоюдың бір амалы
 2017 жылы электронды түрде көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтердің үлесі 80 пайыз бола-
ды деп жоспарлануда. Бұл туралы бүгін Мәжiлiсте 
«Ақпараттандыру туралы» заң жобасының танысты-
рылымы барысында Инвестициялар және даму вице-
министрі Асқар Жұмағалиев мәлім етті.

Заң жобасы «Ақпарат-
ты Қазақстан – 2020» 
бағдарламасын іске асы-
ру шеңберінде әзірленген. 
Және ақпараттық-
коммуникациялық тех-
нологиялар саласының, 
нормативтік құқықтық 
базасын жетілдіруге 
бағытталады. Вице-ми-
нистр, бүгінде электрон-
ды үкіметті дамытуға 

Біріншіден, жаңа нарыққа түрен салып, 
тұтынушылар саны артады. Іскер әріптестер та-
уып, барыс-келіс пен алыс-берістің ұлғаюына 
жол ашатын тұлғалармен байланыс орнатайды. 
Рас, бұл айтуға оңай, әр жеке компания үшін ше-
телден сенімді әріптес табу өте қиын. Бұл жолғы 
бизнес-форумның көздегені де екіжақты тиімді 
әріптестік байланыстардың тереңдей түсуіне жол 
ашу екенін сарапшылар алға тартты. Қазақстандық 
экспорттық компаниясының өкілі Ермек Ержігітов: 
«Ақпаратты жинау және оны саралауға көп уақыт 
кетеді. Ал бұл жерде қажетті ақпаратты дай-

ын және ықшамдалған түрде алуға болады. Өте 
тиімді», – дейді. 

Форум жұмысына дәл осы Қазақстандық 
компаниялардың қатысуы тектен тек емес. Бұдан 
бірнеше ай бұрын еліміздің сарапшылары Минскте 
болып, тұтынушылардың талабы мен сұранысын 
терең зерделеді. Нәтижесінде Беларусь елімен 
танысуға энергетика, құрылыс пен фармацевтика, 
азық-түлік өндіру саласына маманданған кәсіпорын 
өкілдері келді. Өз кезегінде Беларусь сауда-өнеркәсіп 
палатасы төрағасының бірінші орынбасары Вячеслав 
Реут:

– Бізде атом электрстансасы салынып 
жатыр, сондықтан елімізде электрмен 
қамтамасыз ету жүйесін жаңғырту маңызды 
болып отыр. Түпкілікті мақсат – электр 
қуаттын экспорттайтын елге айналу, – деді. 

Бизнес-форумның басты жетістігі 
ретінде Қазақстанның экспорт әлеуетінің 
арту мүмкіндігін айтуға болады. Бела-
рус нарығына апарар сапалы тауарлары-
мыз жеткілікті. Ең бастысы, сұраныс бар. 
«Ендігі міндет – екі елмен арадағы тауарай-
налымын теңестіру, сол арқылы экспорт-
талатын өнім көлемін арттыра түсуге қол 
жеткізу», – дейді қазақ кәсіпкерлері. 

айрықша көңіл бөлініп жатқанын атап өтті.
Жаңа заң жобасының көмегімен мемлекеттік органдардың қызметін 

автоматтандыру арқылы бюрократия мен сыбайлас жемқорлық деңгейін 
төмендету, қағазбастылықтан құтылу, бюджет қаражатын үнемдеу 
ақпараттандыру саласындағы тауар және қызметтердегі жергілікті 
қамту үлесін арттыру көзделген..

– 2017 жылы ІТ сектордың ЖІӨ-дегі үлесі 30,8 пайызға дейін, ІТ 
нарықтың жалпы көлемдегі үлесі 30 пайызға дейін өседі. Халықтың 
компьютерлік сауаттылығының деңгейі 65 пайызға дейін артады, – деді 
Асқар Жұмағалиев.

Билікке сенсек, еліміздің экономикалық өсімі жоғары. Ал Дүниежүзілік банк 
Қазақстан көрсеткішін мүлде басқа. Еліміздің 2014 жылғы ЖІӨ-і 5,8-6 пайыз-
дан 5,1 пайыздық көрсеткішке түсіп қалған. Таяуда Қазақстанның Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше болғаны баршаға мәлім, сонымен бірге экономикалық 
даму қай бағытта жүретіні де көпшілікті алаңдатады. 

2014 жылғы ақпан айындағы 
девальвацияның кері ықпалы көп 
болды. Атап айтсақ, Үкіметтің 
алдын-ала айтқан уәделері орын-
далмады. Сондай-ақ назар ауда-
ратын бір жайт, бұл девальвация 
2009 жылғы девальвацияға өте 
ұқсас. Бұл жерден белгілі бір ди-
намиканы анық байқауға бола-
ды. Мысалы, 1999 жылы ресми 
түрде девальвация жарияланса, 
одан кейін 2009 жылы, кейінгісі 
2014 жылы орын алды. Байқасақ, 
арақашықтығы жыл өткен сай-
ын қысқарып отыр. Экономикаға, 
қаржы жүйесіне қысым көрсету 
ұлғайған. 90-жылдардағы рефор-
малар 2000 жылдардың басында 
белгілі бір экономикалық өсімге 
қол жеткізуге септігін тигізсе де, 
қазір мүлде басқа қырын таны-
тып отыр. Әрине, оған әлемдік 
экономиканың да әсері бар. Сондай-
ақ Кедендік одақтың бір бөлігіне 
айналдық. Қазақстанның сауда-
саттық бойынша негізгі серіктесі. 
Осының барлығы жергілікті халық 
саяси институттарға да, еліміздің 
экономикасына да сенбейтіндігін 
көрсетуде. Нәтижесінде ка-
питал сыртқа ағатын болады. 
Жекешелендіру оралымсыз жүзеге 
асырылатындықтан, қаражаттың 
елден жыраққа бағытталуына әкеп 
соқтыруда. 

Кез келген девальвация – 
қаржы саясатының құралы. Олай 
болса, девальвацияның белгілі бір 
жағдайға байланысты түбі бір бо-
латыны анық. Бірақ бізде деваль-
вация болуға тиіс емес. Меніңше, 
Үкіметте қандай да бір форс-
мажорлық жағдай қалыптаспаса, 
2016 жылдың желтоқсанына дейін, 
яғни президент сайлауына дейін 
болмайтыны шүбәсіз. Өйткені де-
вальвация 2016 жылғы сайлауға 
өз салқынын тигізуі мүмкін. Бұл 
– саяси астары, ал экономикалық 
тұрғыдан келер болсақ, түрлі 

мемлекеттік бағдарламалар, 
индустриализацияға қарамастан 
Қазақстан экономикасы ба-
яулап қалған сияқты. Мы-
салы, Дүниежүзілік банктің 
Қазақстандағы экономикалық 
өсімге қатысты алғашқы бол-
жамында бір цифрды айтса, 
кейінгісін өзгертіп, еліміздің 
экономикалық көрсеткіштерін 
төмендеткен. Бұл дегеніңіз 
еліміздің экономикасында 
құлдырау бар дегенді білдіреді. 

Экономикалық өсімді жылдамда-
ту үшін саяси реформалар қажет 
және ол өз кезегінде нарықтық 
экономикаға еркіндік бере алуы 
тиіс. Қазір қалыптасқан жағдайды 
мемлекет барынша реттеуге ты-
рысуда, ол үшін салықты көтерді. 
Экономикалық даму – салықты 
көтергенде емес, нарықтық 
еркіндік берілгенде ғана жүзеге 
асады. Сондықтан салықты емес, 
салық салынатын базаны кеңейту 
қажет.

Еуразиялық экономикалық 
одақ – экономикалық саясатты 
жүргізуге арналған саяси таңдау. 
Еліміз Орталық Азия елдерімен 
ортақ экономикалық одаққа 
бас біріктірсе, бұл – басқа сая-
си таңдау. Сондай-ақ Еуропа-
ны да таңдауымызға болар еді. 
Еліміздің сыртқы-ішкі саясатын, 
экономикасын есепке ала отырып, 
бұл одақтың дұрыс таңдалғанын 
айтуға болады. Одаққа әзірге 
үш ел мүше. Болашақта Арме-

ния, Қырғызстанды да тарту 
көзделген. Жалпы, Еуропадағы 
сияқты алдымен негізгі 
локомотивті қалыптастыру 
қажет: Германия мен Франция. 
Ал біздің одақта локомотив – Ре-
сей. Бірақ басқа шикізат өндіретін 
елдер сияқты Ресейдің де белгілі 
бір шығыны бар. Олар өндірілген 
шикізатты тұтынушыға сатуға 
дағдыланған. Ал тұтынушы 
қайда, әрине, батыста. Осыдан 
тағы бір мәселе туындайды. Ре-
сей ортақ валюта жасауға неге 
құлшыныс танытып отыр? Бұл 
мәселені саясаткерлеріміздің 
кейінге қалдырғаны дұрыс. 
Себебі, ортақ валютаны енгізу, 
меніңше, егемендігімізге шек-
теу қою. Бұл мәселеде халықтың 
қолдауына ие болу үшін одақ 
кемінде 3-4 жыл өз өнімділігін 
көрсетіп, экономикалық өсім 
беруі қажет. Тек содан кейін ғана 
көпшіліктің талқысына салуға 
болады. Себебі, алдын ала ұшан-
теңіз пайда туралы айтқанның 
орнына, бірнеше жыл байқап 
көрген артық. Тек содан кейін 
ғана пайдасы мен шығынын есеп-
теу қажет. Біз, керісінше, Парла-
ментте, биліктің басқосуларында 
қорытындысы туралы айтамыз. 
Бұл қоғамда кері әсер тудырады. 
Мен қазақ ұлтының ұлы ретінде 
тәуелсіздікке әлі тойған жоқпын. 
Мен тәуелсіздігіміздің ұзаққа 
созылғанын қалаймын. Кедендік 
одаққа кірдік екен деп бірден 
секіріс жасай алмаймыз, біртіндеп 
жүзеге асыру қажет. Сондықтан 
біздер қандайда бір экономикалық 
одақтарға мүше болғанымызда 
еліміздің тәуелсіздігін басты 
назарға алып мүше болуымыз 
керек деп есептеймін. Өйткені 
экономикалық тәуелсіздік пен 
Тәуелсіздік егіз ұғым екенін естен 
шығармауымыз қажет. 

Магбат Сыпанов, экономист 

Қазақстан экономикасы баяулап қалған сияқты. Мысалы, Дүниежүзілік банктің 
Қазақстандағы экономикалық өсімге қатысты алғашқы болжамында бір цифрды айтса, 
кейінгісін өзгертіп, еліміздің экономикалық көрсеткіштерін төмендеткен. Бұл дегеніңіз 
еліміздің экономикасында құлдырау бар дегенді білдіреді. 


